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GAMTA

Endriejavo gamta
Antanas Žemgulis

Endriejavo valsčius, kurio ribos beveik sutampa su dabartinė-
mis seniūnijos ribomis, yra į vakarus besileidžiančios Žemaičių 
aukštumos šlaite. Keliaujant senuoju plentu nuo Gargždų 
į rytus, pervažiavus tiltą per Veiviržą, netrukus pasitinka 
aukštėjančios kalvos, o iki Endriejavo miestelio likus porai 
kilometrų, netikėtai atsiveria puikus reginys. Kelias kopia į 
ilgą statų šlaitą. Dešinėje iškyla 138,1 m aukščio virš jūros 
lygio Pyktiškės kalva, kairėje – žemesnė, visą kilometrą be-
sitęsianti atkalnė, už kurios kūpso 138,9 m aukščio Laigių 
kalva, nuo jos į šiaurės vakarus – 148,3 m aukščio Žvaginių 
piliakalnis (ar alkakalnis) – aukščiausia kalva ne tik Endrie-
javo apylinkėse, bet ir visame Klaipėdos rajone1.

Maždaug meridianine kryptimi nuo Endriejavo kalvos 
driekiasi į šiaurę ir pietus ir sudaro ne tik geologams, bet 
ir kiekvienam keliautojui įdomų kalvagūbrį, pavadintą End-
riejavo vardu, nes apie Endriejavą yra išsidėstę būdingiausi 
šių vietovių reljefo dariniai. Pietų kryptimi kalvos žemėja 
ir smulkėja.

Tarp masyvių kalvų plyti platūs ir gilūs supelkėję, upe-
lių išvagoti duburiai. Viename jų išliko 44 ha ploto Kapstato 
(Laigio) ežeras, iškilęs virš jūros lygio 
103,3 m. Tai vienas iš dviejų didesnių 
Klaipėdos rajono ežerų. Iš jo išteka 1 Topografinis žemėlapis, 1978, M. 1:10 000.

Aukščiausia kalva 
Klaipėdos rajone – 
Žvaginių piliakalnis. 
A. Žemgulio nuotr.
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didžiausias Endriejavo apylinkėje Veiviržo upelis, kuris, tekėdamas į vakarus, 
surenka kairiųjų intakų Vinkurės, Drobūkščio ir Lieknos bei dešiniųjų Dirsteikos 
ir Juodupio vandenis.

Iš šiaurės rytų į Kapstato ežerą įteka Dievupis. Kai kurie šaltiniai Dievupio 
nemini, nurodydami, kad į Kapstato ežerą šiaurės rytuose įteka, o šiaurės vaka-
ruose iš jo išteka Veiviržas.

Teritorijos reljefą pleistocene formavo vakarinė Baltijos duburiu šliaužusi 
ledynų tėkmė. Traukdamasi ir mažėdama ji buvo sudariusi didesnes arba mažesnes 
plaštakas, kurios, stumdamosi į priekį, paliko morenų ruožus. Ant juros sluoks-
nių susiklostė 100–200 m storio darinių danga. Didžiausią dalį sudaro vidurinio 
pleistoceno sluoksniai.

Formuojant reljefą svarbų vaidmenį suvaidino Jūros aukštupio, Nemuno 
žemupio ir Vakarų Žemaičių ledyninės plaštakos. Jūros aukštupio plaštaka buvo 
užėmusi Rietavo lygumą. Ji paliko moreninius kalvagūbrius rytinėje Endriejavo 
apylinkės dalyje. Vėliau į apylinkę įšliaužė didžiosios Nemuno žemupio plašta-
kos pakraštys. Jis nubraukė Jūros aukštupio sustumtuosius ir suformavo naujus 
statmenos krypties kalvagūbrius. Endriejavo teritorijoje ledyno pakraštys buvo 
maždaug meridianinės krypties, tokios krypties yra ir naujas kalvagūbris, atitvėręs 
Rietavo lygumą iš vakarų.

Nemuno žemupio ledyninė plaštaka ilgainiui aptirpo ir labai sumažėjo. 
Paskui ėjo atšalimas. Į rajono teritoriją vėl įšliaužė ledynas, sudaręs vadinamąją 
Vakarų Žemaičių plaštaką. Jo pakraštys sustojo ties ankstesnės plaštakos paliktu 
Endriejavo–Kulių pakraštinių moreninių darinių ruožu. Naujos morenos vienur 
buvo visai prišlietos prie senųjų, o kitos styro kelių kilometrų atstumu. Pakraš-
tinių moreninių darinių ruožas paplatėjo ir įgijo sudėtingesnę sandarą. Ledynui 
tirpstant, susidarė prieledyninis ežeras, kuris ilgai laikėsi 40 m absoliutiniame 
aukštyje Pagėgių ir Piktupėnų apylinkėse. Šis ežeras sudarė erozijos bazę to meto 
upėms. Į šį prieledyninį ežerą atsivėrė daug nedidelių intakų, kurių slėnius dabar 
išnaudoja Veiviržas ir Šalpė, tekantys per Endriejavo apylinkę. Tie slėniai yra 
pietvakarių krypties.

Endriejavo apylinkė nebuvo ilgiau apsemta prieledyninių baseinų. Tolesniam 
jos paviršiaus formavimuisi turėjo įtakos alerode vykę termokarstiniai procesai, kurių 
metu susidarė daubos ir ežerai. Vienas iš jų yra minėtas Kapstato ežeras2.

Pagal geologinę gelmių sandarą Lietuvos teritorija plyti vakariniame iki-
kambrinės Rytų Europos platformos pakraštyje. Vakarinė ir vidurinė Lietuvos 
dalys yra Baltijos sineklizėje, kur kristalinės platformos pamatas yra nusileidęs 
iki 1000–2200 m gylio, o rytinė priklauso Baltarusijos–Mozūrijos anteklizei, kurios 
pamatas iškilęs iki 300–800 m gylio. Abi dalys labai skiriasi platforminės dangos 
sudėtimi. Taigi Endriejavo apylinkės virš kristalinės platformos pamato yra iškilu-
sios apie 2100 m ir čia aptinkamos visos geologinės sistemos. Danga sudaryta iš 
besikaitaliojančių terigeninių, karbonatinių, sulfatinių ir halogeninių uolienų kom-
pleksų, iš kurių daugelis yra žaliava 
įvairioms pramonės šakoms3.

Gilesniuose žemės sluoksniuose 
yra vertingų iškasenų, kurios kol kas 

2 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija. II dalis, 
Vilnius, 1965, p. 107–115, 123.

3 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, p. 9, 22.
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Antkopčio naftos 
gavybos aikštelė. 
Iš UAB „Manifoldas“ 
archyvų

mažai eksploatuojamos. Giluminiai gręžiniai parodė, kad 
Endriejavo apylinkės gelmėse yra naftos. Jos pirmiausia rasta 
Žadeikių, o neseniai ir Antkopčio kaimuose. Iš Antkopčio 
gręžinio nafta išgaunama nuo 2005 m. Išgaunama ji ir į 
vakarus bei šiaurę nuo Endriejavo apylinkės.

Apylinkėse yra smėlio ir žvyro telkinių. Tiesiant pro Endriejavą autostradą, 
naudotas Šilėnų, Raukų, Sausių ir kitų karjerų smėlis ir žvyras. Tarpukaryje Endrie-
javo apylinkėse veikė privačių plytinių, kurios naudojo vietinę molio žaliavą.

Lietuvos teritorija yra gana toli nuo aktyvių seisminių sričių ir, atrodo, že-
mės pluta mūsų krašte yra rami. Tačiau ir čia vyksta vertikalūs judesiai. Dėl jų 
rytinė Lietuvos dalis lėtai (iki 3 mm per metus) kyla, o Baltijos pakrantės (2 mm 
per metus) grimzta. Tai rodo, kad žemė ir jos paviršius nuolat formuojasi4.

Lietuvos gelmėse nesusidaro žemės drebėjimo židinių, bet seisminės ban-
gos, sklindančios iš tolimesnių seisminių sričių, kur gelmės neramios, kartais 
pasiekia ir Lietuvą. Žemės drebėjimai Lietuvoje buvo juntami 1904, 1908, 1940, 
1977, 1986 m.5 2004 m. rugsėjo 21 d., 14 val. 5 min. ir 16 val. 35 min. Lietuvo-
je, kartu ir Endriejavo apylinkėse, buvo juntami gana stiprūs (iki 5 balų pagal 
Richterio skalę) požeminiai smūgiai6. Tokie smūgiai didesnio pavojaus nekelia, 
bet mums yra neįprasti, todėl šis žemės 
drebėjimas sukėlė nemažą sąmyšį.

Autorių pirmas žemės drebėjimas 
užklupo miške begrybaujantį. Jis sutapo 
su gana stipria perkūnija ir lietumi, 

4 Vaitiekūnas S . Lietuvos geografija, Vilnius, 1998, 
p. 25. 

5 Ten pat, p. 25.
6 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aktualijos, 
2004, rugsėjo 21.



22

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

todėl atrodė, kad žemė dreba nuo perkūnijos smūgių. Tačiau antroji smūgių 
banga užklupo kambaryje: sujudėjo sofa, namo sienos, krustelėjo padėti ant stalo 
daiktai. Kai kurie daugiabučio namo kaimynai beregint atsidūrė kieme ir sumišę 
klausinėjo vienas kitą, kas darosi.

Puikiu kraštovaizdžiu pasižyminčiose apylinkėse telpa visa Endriejavo 
seniūnija, kurios plotas (seniūnijos 2006 m. pradžios duomenys) 14 550 ha, gy-
vena 1 960 gyventojų. Stambiausia gyvenvietė – Endriejavo miestelis, įsikūręs 
ant kalvų 120 m aukštyje virš jūros lygio. Jame – arti 700 gyventojų. Už 6 km 
į šiaurės vakarus – antra pagal dydį (364 gyventojai) Žadeikių gyvenvietė, už 
ketverto kilometrų į pietvakarius – Rudgalvių (176 gyventojai), į šiaurę nuo ža-
vingo Kapstato (Laigių) ežero, aukštų kalvų šlaite įsikūrė Ližių gyvenvietė (apie 
100 gyventojų). Endriejavas 2005-aisiais pakiliai atšventė savo 225 metų jubiliejų, 
tačiau už jį neabejotinai vyresni Kapstatų, Lelėnų ir, reikia manyti, kai kurie kiti 
kaimai. Kapstatų, Ližių, Lelėnų kaimuose dar ir dabar nemaža sodybų ir gyven-
tojų, o štai Kukorų, Naujokų, Kintrimų, Sausių, Ablingos kaimai, galima sakyti, 
karų ir okupacijų visai sunaikinti, jų liko tik pavadinimai. Seniūnijos 1 km2 ten-
ka (autoriaus skaičiavimais) apie 13,5 
gyventojo, gyvenvietėse gyvena apie 
68 proc., tad kaimams belieka po 
4,7 gyventojo km2. Kaip tuščia dabar 
mūsų kaimuose! Bet blogiausia, kad 
jie ir toliau tuštėja. Gal kalti keliai? 
Jais iš Endriejavo galima išvykti net 
penkiomis kryptimis: į Kauną ir Vilnių, 
Judrėnus ir Veiviržėnus, Žadeikius ir 
į uostamiestį Klaipėdą.

* Plytinę apie 1959–1960 m. pastatė „Pažangos keliu“ 
kolūkis pirmininkaujant A. Kaluzevičiui. Plytų ga-
minimo įrangą nupirko ar nusavino iš pažvelsiškio 
Siminausko, kuris gamino plytas tarpukario metais. 
Laigių kaime plytinė veikė apie metus. Gamino 
žalias plytas, iš kurių pastatė kiaulių fermą. Pasikei-
tus kolūkio pirmininkams, plytinė nustojo veikusi. 
Apie 1975 m. kaimiečiai plytinės pastatą nugriovė 
(pateikėjas – Jonas Bagočius). Birutė Siminauskaitė-
Razutienė patikslina, kad plytinė, kurios įrengimus 
paėmė kolūkis „Pažangos keliu“, priklausė jos 
seneliui Juozui Siminauskui, gim. 1885 m., ir jos 
tėvui Stanislovui Siminauskui. Plytinė gamino plytas 
tarpukaryje ir nustojo gaminti sovietinės okupacijos 
metais. Aut. pastaba.

Buvusi plytinė* 
Laigių k. 
Apie 1970 m.
A. Žemgulio nuotr.
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Klimatas
Endriejavo apylinkių, kaip ir visos Lietuvos, klimatui 

daugiausia įtakos turi Saulės radiacija, oro masių judėjimas, 
žemės paviršiaus formų ypatybės.

Pastoviausias apylinkės klimatą formuojantis veiksnys yra Saulės radiacija. 
Bendroji Saulės radiacija siekia 84–86 kkal/cm2 per metus. Gaunamą radiaciją žemės 
paviršius iš dalies sugeria, tai sudaro 36–32 kkal/cm2 per metus, dalį atspindi – 
25–22 proc. per metus, be to, garavimui per metus sunaudoja 34–35 kkal/cm2 7.

Daugiausia Saulės energijos žemė gauna vasarą, maždaug 50 proc. jos kiekio. 
Apylinkės liepos mėnesio vidutinė paros temperatūra +16,5oC8, 9. Liepą–rugpjūtį 
kai kuriomis dienomis temperatūra Endriejave pasiekia +30oC ir daugiau šilumos. 
Ypač karštos vasaros buvo: 1994 m., kai liepos 9 ir 10 dienomis oro temperatūra 
buvo +30, +32; rugpjūčio 6 d. – +32oC; 1997 m. birželio 29 ir liepos 1 d. oro 
temperatūra buvo 30oC; 2006 metais liepos 6–13 d. termometro gyvsidabrio stul-
pelis rodė daugiau kaip 30oC (E. Žemgulienės stebėjimų duomenys).

Žiemos ir rudens mėnesiais Saulės energijos gaunama mažiausiai. Apylinkės 
sausio mėnesio vidutinė oro temperatūra –4, –4,5oC šalčio (prof. S. Vaitiekūnas). 
Dienų, kai oro temperatūra žemesnė negu –20oC, būna ne kiekvienais metais. Ste-
bint pastarųjų 14 metų orus Endriejave, 
užfiksuota žema temperatūra: 1994 m. 
vasario 12–13 d. – –21oC; 1996 m. va-
sario 8 d. – –22oC ir gruodžio 26 d. – 

Endriejavas žvelgiant 
nuo Pyktiškės kalno. 
A. Žemgulio nuotr.

7 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981 m., p. 59; Kau-
šyla K., Klimatas ir jo ištekliai.

8 Ten pat, p. 61.
9 Vaitiekūnas S. Lietuvos geografija, Vilnius, 1998.
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–22oC; 2003 m. sausio 6 d. – –23oC; 2006 m. sausio 19 d. – –25oC, 20 d. – –26oC; 
22 d. – –23oC, 23 d. – –22oC.

Žiemos nešaltos, dienomis dažnai oro temperatūra būna teigiama. Ypač 
šiltos žiemos buvo 1998 m., 1999 m. ir 2000 m. Savita temperatūrų kaita išsiskyrė 
1998 m. sausio, vasario ir kovo mėnesiai. Nuo sausio 1 iki 23 d. oro temperatūra 
buvo teigiama, todėl nesusidarė sniego danga, dažnai lijo. Nuo vasario 8-os iki 
kovo 6-os dienomis taip pat laikėsi teigiama temperatūra, Kapstato ežere ištirpo 
ledas. Tačiau nuo kovo 6 d. prasidėję šalčiai išsilaikė iki balandžio 4 d. Nusistovėjo 
žiemiški orai, daug prisnigo, užšalo ežeras. Sniegas nutirpo tik balandžio 5-ąją.

Endriejavo apylinkėje pavasariai labai nepastovūs – tai šilta, tai šalta. Pas-
kutinės pavasario šalnos dirvos paviršiuje per paskutinius 14 metų dažniausiai 
buvo gegužės mėnesio pirmosiomis dienomis, tačiau pasitaikė ir vėlyvų šalnų: 
1997 m. – gegužės 24 d.; 1998 m. – gegužės 13–14 d.; 2001 ir 2002 m. – gegužės 
26 d.

Rudenys pasižymi darganotais orais, ilgai dulksnoja lietūs. Rugsėjo pabai-
goje arba spalio pradžioje orai dažnai savaitei atšyla. Ilgai sausas ir šiltas ruduo 
džiugino žmones 2005 m. Pirmosios rudens šalnos būna paskutinį rugsėjo de-
šimtadienį arba pirmomis spalio dienomis, tačiau pasitaikė labai vėlyvų pirmųjų 
šalnų: 1995 m. – spalio 22 d.; 1999 m. – spalio 18 d.; 2000 m. – spalio 20 d.; 
2005 m. – spalio 25 d.

Vyraujantys vakarų vėjai iš Atlanto gena drėgnas jūrines mases. Pirmoji jų 
sutinkama kliūtis yra Vakarų Žemaičių plynaukštė. Nors Endriejavo kalvagūbrio 
plynaukštės kalvos nėra aukštos, vis tiek turi įtakos debesų susidarymui, todėl 
pietvakariniuose priešvėjiniuose kalvų šlaituose dažniau lyja, susidaro rūkai ir 
bendras metinis kritulių kiekis siekia 850 mm (prof. S. Vaitiekūnas). Daugiausia 
lyja liepą–rugpjūtį, tačiau būna išimčių: 1994 m. Endriejave nuo birželio 23 d. 
iki rugpjūčio 4 d. visai nelijo; 4 d. lijo 5 min., paskui sausra truko iki rugpjūčio 
12 d. Nelijo 48 paras. Panašiai buvo ir 2006 m. vasarą – nuo birželio 24 iki liepos 
26 d. visai nelijo, vėliau pasitaikė trumpalaikių lietų.

Apledėjimas. 1976 m. 
rugsėjis. A. Žemgulio 
nuotr.
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Apylinkėje neretas metrologinis reiškinys yra lijundros, apledėjimai, daž-
niausiai frontinės kilmės. 1976 m. rugsėjį apledėjimas truko 2 paras. Ant medžių 
kamienų ir šakų susidarė daugiau kaip centimetro storio ledo sluoksnis, medžių, 
ypač beržų, šakos, plonesni eglių kamienai lūžo. Miškams ir sodams buvo padaryta 
daug žalos. Didelis apledėjimas, trukęs 6 paras, buvo 1995 m. gruodžio 9–14 d. 
Prieš tai, gruodžio 7–9 d., tvyrojo tirštas rūkas, migla. Temperatūrai kritus žemiau 
0oC, apledėjo žolė, krūmai, medžiai, namai, keliai buvo labai slidūs.

1993 m. sausio 14 d. siautėjęs uraganas padarė daug nuostolių apylinkės 
miškams, nukentėjo Endriejavo miestelio pastatai, medžiai. 1999 m. gruodžio 4 d. 
siautėjant uraganui Anatolijui apylinkė didesnių nuostolių nepatyrė.

Kalvoto duburiuoto paviršiaus įtaka ryškesnė vasaros, pavasario ir rudens 
orams. Pavasarį daubose šalnos vėlyvesnės, rudenį ankstyvesnės ir didesnės, va-
saros vakarais tvyro rūkai.

Vasarą nuo Endriejavo kalvų šlaitų kylantys garai ir šiltas oras praskiria 
lietaus debesis, liūtys prasiaučia tarp Vėžaičių ir Žemgulių, praslenka pro Nor-
gėlus ir Mataičius arba Žadeikius ir Kačius, o Endriejavo, Pyktiškės, Žvaginių ir 
kiti kaimai kenčia nuo karščio ir sausros. Tokiais atvejais žmonės įtariai dairosi 
vienas į kitą spėliodami, už kurio nuodėmes Viešpats baudžia visus. Praktiškesni 
dairosi, kurioje pusėje daugiau lyja, nes kur daug lyja, ten anksčiau ir gausiau 
dygs grybai.

Endriejavo apylinkių gyvūnija
Buvusi Endriejavo valsčiaus – dabar seniūnijos – teritorija pasižymi pa-

viršiaus formų įvairove: aukštomis kalvomis ir giliomis daubomis, upių slėniais. 
Apsuptas aukštų kalvų, tyvuliuoja Kapstato ežeras, kurį lyg veidrodį įrėmina 
medžiais ir krūmais, nendrėmis, kita vešlia augmenija apaugę pelkėti krantai. Į 
pietus nuo ežero plyti apie 28 ha sunkiai pereinamų pelkių, vietinių žmonių dar 
vadinamų Pylpelkėmis.

Nors apylinkėje nėra didelių miškų masyvų, miškai, Endriejavo seniūnijos 
duomenimis, užima 4 720 ha paviršiaus ploto. Šalia stambesnių Viržintų, Šilinės, 
Pyktiškės ir Dauskių miškų, yra daugybė mažesnių, įsiterpusių į dirbamos žemės 
ir pievų plotus. Aplink Endriejavo apylinkę yra išsidėstę stambiausi visame Klai-
pėdos rajone Vėžaitinės, Peklinės, Patyrio, Judrėnų, Kelmynės masyvai. Patyrio 
miškas gaubia Aukštąjį Tyrą, 452 ha ploto plynraistinę aukštapelkę ir raistinę 
žemapelkę. Pagal 1922 m. Lietuvos teritorinį suskirstymą vakarinė Aukštojo Tyro 
ir Patyrio miško dalis buvo Endriejavo valsčiaus ribose.

Esant gamtinių darinių įvairovei, sąlygos veistis įvairių rūšių gyvūnijai yra 
gana geros.

Endriejavo apylinkių gyvūnija 
profesionaliu lygiu tyrinėta nepakan-
kamai. Straipsnyje daugiausia remiama-
si paties autoriaus kelių dešimtmečių 
stebėjimais ir moksliniais šaltiniais, 
kuriuose yra paskelbti stebėjimų re-
zultatai10, 11, 12.

10 Balčiauskas L. ir kiti, Lietuvos žinduolių, varlia-
gyvių ir roplių atlasas, Vilnius, 1997.

11 Jusys V. ir kiti, Klaipėdos krašto perinčių paukščių 
atlasas, Vilnius, 1999.

12 Redakcinė kolegija, Lietuvos fauna. Žinduoliai, Vilnius, 
1988.
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Žinduoliai
Endriejavo apylinkėje stebėtos 36 žinduolių rūšys13. Jų tikriausiai yra daugiau. 

Kai kurios rūšys, kaip antai vilkas, lūšis, nuolat negyvena, tačiau kasmet palieka 
savo veiklos pėdsakų. Prieš dešimtmetį ir daugiau apylinkės gyventojai kasmet 
netekdavo nemažos dalies avių ir galvijų prieauglio. Pastaraisiais metais vilkų 
daroma žala yra mažesnė. 2003 m. vilkai sudraskė tris veršelius ir vieną avį, o 
2004 ir 2005 m. – nė vieno gyvulio (seniūnijos duom.). Kad naminius gyvulius 
pultų lūšys, faktų neturima, nors jos Endriejavo apylinkėse pasirodo kasmet, net 
pasilieka dienoti palyginti nedideliuose miškeliuose.

1979 m. žiemą į Endriejavą buvo atklydęs stumbras. Jis maitinosi kaupuo-
se sudėtais runkeliais, apsilankęs soduose, plonino vaismedžių žievę. Naktimis 
atklysdavo į miestelį, sukeldamas sąmyšį, kai, grįždami iš šokių, jaunuoliai tar-
puvartėje aptikdavo neregėtą žvėrį. Ir nors didingas svečias nebuvo agresyvus 
ir nieko nenuskriaudė, buvo nutarta jį sumedžioti, tam gavus leidimą – kaip 
pasakojama – iš Maskvos.

Palyginti su sovietmečiu, labai sumenko briedžių populiacija. Dabar pavie-
niai jų, išvengę brakonierių šūvių, slepiasi stambesniuose miškuose, į apylinkės 
miškelius užklysta retai.

Užtat lapių ir usūrinių šunų nesumažėjo, gal net kiek padaugėjo. Sovietme-
čiu nušovęs lapę ar šunį medžiotojas buvo tikras, kad už kailį gaus gana gerą 
mėnesinį darbininko atlyginimą, o dabar – nenori ir rankų teptis.

Kai vis mažiau naudojama pesticidų, didėja nedirbamų žemių plotai, at-
sigauna pilkųjų kiškių populiacija. Aplinkiniuose stambiuose miškų masyvuose 
veisiasi baltieji kiškiai, jų aptikta ir mažesniuose miškeliuose.

Klesti bebrai. Priežastis – nėra kailių paklausos. Tiesa, kai kurie medžiotojai 
suvartoja bebrų mėsą ir tvirtina, kad ji – gera. Vien apie Kapstato ežerą galima 
priskaičiuoti iki dešimties šių žvėrelių namelių. Apylinkėje jie užgyveno upelius, 
griovius ir pelkes. Bebrai padaro nemažai žalos miškams. Ichtiologinio draustinio 
Veiviržo ir Šalpės upės taip pat daugelyje vietų užtvenktos, lašišinės žuvys negali 
laisvai migruoti į nerštavietes.

Kanadinių audinių, ondatrų, šeškų ir žebenkščių daugiausia apie Kaps-
tato ežerą. Kol nebuvo nutiesta autostrada ir senuoju plentu vyko nepalyginti 
intensyvesnis transporto judėjimas, per kelią tarp ežero ir pelkių migruojančios 
kanadinės audinės žūdavo po mašinų ratais (taip pasitaikė du kartus). Kiaunės – 
įprasti žvėreliai net pačiame Endriejavo miestelyje. Čia atklysta miškinės kiaunės, 
o akmeninės apsigyvena po pastatais. Ypač jos yra pamėgusios Endriejavo vidu-
rinės mokyklos požemius, kur gyvena nuolat. Miestelio gyventojai senu įpročiu 
vištvagiais laiko šeškus, tačiau iš tikrųjų kaltesnės yra kiaunės. Jos įsibrauna į 
vištides, naikina inkiluose perinčius paukščius, neleidžia apsigyventi inkiluose 
voverėms, kurios ne vieną sunkią žiemą bandė pasinaudoti žmogaus kaimynyste, 
bet visada buvo arba išvytos, arba sunaikintos.

Gyventojų daržai vis dažniau 
nukenčia nuo vandeninių pelėnų (van-
deninių žiurkių). Jie vasarą apgraužia 

13 Balčiauskas L. ir kiti, Lietuvos žinduolių, varlia-
gyvių ir roplių atlasas, Vilnius, 1997.
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bulves, runkelius, morkas. Tie žvėreliai atkeliauja iš ežero ir pelkių, melioracijos 
kanalų, pasiekia net atokiau nuo vandens esančius daržus.

Iš smulkesnių žinduolių paminėtini paprastieji kirstukai, naminės, dirvinės 
ir geltonkaklės pelės, kelių rūšių pelėnai. Endriejavo pelkėse aukštos žolės stiebus 
apraizgo ir lizdus susisuka pelės mažylės.

Bandyta prisivilioti į inkilus miegapelių, tačiau kol kas nesėkmingai. Lazdy-
ninių miegapelių Vėžaitinės miške aptiko Rimvydas Juškaitis14, tad galima manyti, 
kad jų esama ir gretimuose Endriejavo miškuose.

Dėl slapto gyvenimo būdo palyginti nedaug žinoma apie apylinkėje gyvenan-
čius šikšnosparnius. Žiemojančių šikšnosparnių aptikta užsilikusiuose gyvenviečių 
rūsiuose ir 1940–1941 m. sovietų kareivių Endriejavo kalvagūbrio vakariniuose 
šlaituose pastatytuose gremėzdiškuose 
gelžbetoniniuose bunkeriuose – bent 

Stumbras. 
A. Žemgulio nuotr.

Šalpės upelis. 
A. Žemgulio nuotr.

14 Ten pat, p. 35.
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šikšnosparniams pasitarnavo. Dažniausiai aptinkami rudieji ausyliai, bet kartą 
stebėtas ir Natererio pelėausis15.

Iš pokalbio su Lelėnų kaimo gyventoju Vaclovu Dirgėla, gim. 1923 m., 
buvusiu eiguliu.

„Tarpukaryje Lelėnų kaime buvo 33 sodybos, gyveno apie 160 gy-
ventojų. Tarp sodybų dažniausiai nebuvo ir 100 m atstumo, tik 
tarp kai kurių – arti puskilometrio. Laukinė gyvūnija, galima 
sakyti, nuolat susidurdavo su žmonėmis, jų veikla. Laukai nuo 
miškų buvo atitverti tvoromis. Miškuose žmonės ganė gyvulius, 
nes privačiuose sklypuose gyvuliams žolės nepakako. O ir miškuo-
se gyvuliai nuėsdavo net mažus berželius, drebules, ąžuoliukus. 
Miškuose nuolat aidėdavo gyvuliams po kaklu parišti skambalai, 
piemenų riksmai ir dainos. Gal todėl miškuose nebuvo vilkų, brie-
džių, šernų. Neprisimenu, kad vilkai kam nors būtų papjovę avį 
ar veršį, šernai nuniokoję pasėlius. Nebuvo bebrų, usūrinių šunų, 
audinių, gervių. Tačiau stirnų, kiškių, lapių, barsukų, tetervinų, 
ančių buvo gana daug, nes niekas jų nemedžiojo, medžiotojų buvo 
tik vienas kitas. Tik brakonieriai darbavosi išsijuosę: gaudė šeškus 
ir kiaunes, strichninu nuodijo lapes. Už kailiukus žydeliai mokėjo 
didelius pinigus.

Netrūko plėšriųjų paukščių, vištvanagiai dažnai puldavo 
naminius paukščius.

Karo ir pokario metais žvėrių dar pagausėjo, nes krito kailių 
kainos. Prisiveisė lapių, šeškų, kiaunių, bulvėse vis dažniau šernai 
apsilankydavo, vilkai puolė naminius gyvulius, miškuose pasirodė 
briedžių. Pasibaigus partizaniniam karui, atsirado daugiau pavienių 
tikrų medžiotojų, iš kurių buvo reikalaujama laikytis medžioji-
mo terminų, bet buvo leidžiama medžioti 
pavieniui. Planinės medžioklės prasidėjo 
vėliau, griežčiau reikalauta laikytis me-
džioklės taisyklių.“

15 Redakcinė kolegija, Lietuvos fauna. Žinduoliai, Vilnius, 
1988, p. 69.

Pyktiškės kalvos 
šlaite sovietinės 
kariuomenės įrengtas 
bunkeris. 1941 m. 
A. Žemgulio nuotr.
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Dvidešimtojo amžiaus šeštajame 
dešimtmetyje buvo medžiojama tik 
nustatytomis savaitės dienomis, imta 
drausti pavienes medžiokles. Kūrėsi 
medžiotojų būreliai, pradėtos reng-
ti planinės medžioklės. Endriejavo 
medžiotojų būreliams yra vadovavę 
A. Slanius, A. Liaudanskas, V. Dirgėla, 
V. Dvaržeckas, A. Birbalas. Šiuo metu 
seniūnijoje veikia Endriejavo medžio-
tojų klubas, kuriam vadovauja Pranas 
Beniulis. Klubo 25 medžiotojai me-
džioja 3 300 ha nuomojamuose plotuo-
se, rūpinasi faunos globa ir apsauga, 
rengia savo šventes, sėkmingai daly-
vauja rajoninėse medžiotojų varžybose, 
parodose.

Klubo vadovo P. Beniulio duo-
menimis, šiuo metu jų plotuose yra 
apytikriai 40 stirnų, 20 šernų, 4 elniai, 
30 lapių, 20 usūrinių šunų, 15 bebrų trobelių. Plotuose veisiasi 
pilkieji ir baltieji kiškiai, lankosi briedžiai, vilkai, lūšys. Toliau 
pateikiama 2000–2006 m. medžioklių laimikių lentelė:

Medžioklės 
sezonai

Briedžių Elnių Stirnų Šernų Kiškių Lapių Bebrų Usūr. šunų

2000–2001 – 1 – 3 – 15 – 1
2001–2002 – – 3 3 – 22 – 6
2002–2003 1 – 1 5 – 33 28 65

2003–2004 – – 1 – – 6 10 8

2004–2005 – – 3 2 4 16 10 4

2005–2006 – 1 1 5 – 20 – 1
Iš viso 1 2 9 18 4 112 48 85

Pastaraisiais metais žmonėms nuolat gresia pasiutligės pavojus. 2005 m. 
Klaipėdos rajone 110 gyvūnų susirgo pasiutlige, iš kurių 24 teko Endriejavo se-
niūnijai (antra vieta po Veiviržėnų). Per 2006 m. 8 mėnesius rajone užregistruoti 
93 pasiutligės atvejai, Endriejavo seniūnijoje – 13 (trečia vieta). Daugiausia suser-
ga laukiniai gyvūnai – 90 proc. visų atvejų. Iš 93 šiemet susirgusių gyvūnų yra 
32 lapės, 37 usūriniai šunys, 10 kiaunių, 3 šeškai, 1 stirna, 1 barsukas.

2006 m. balandį Klaipėdos rajone vykdyta vakcinacija nuo pasiutligės. 
Vakcinacija pasiteisino, ateityje numatoma ją vykdyti du kartus per metus, kol 
pavojinga liga bus nugalėta16.

Pateikėjas Vaclovas 
Dirgėla. 2006 m.
A. Žemgulio nuotr.

16 Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“, 2006 m., Nr. 72, 
p. 15.
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Paukščiai
Endriejavo apylinkėse aptinkama 120 perinčių paukščių rūšių17. Dar 12 rū-

šių gali perėti. Tarp perinčių paukščių yra 15 rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją 
knygą (1992). Trylika retų rūšių paukščių į apylinkę užklysta. Ežere lankosi ereliai 
žuvininkai, pilkieji garniai, kuriuos daugelis laiko gervėmis, dančiasnapiai, kragai, 
gulbės giesmininkės, retų rūšių antys. Pasižvalgyti atskrenda kormoranai.

Pelkėse prie Endriejavo arba paežerės nendrynuose kasmet peri po vieną 
porą didžiųjų baublių. Erdvią pelkių teritoriją mėgsta gervės, švygždos, antys, 
nendrinės vištelės, įvairūs nendrynų giesmininkai. Įdomu, kad gulbės nebylės 
pirmą kartą (1992 m.) lizdą sukrovė pelkių nendryne, o ne paežerėje. Gulbiukams 
paūgėjus, seniai paukščiai pervedė septynetą vaikų per plentą, išaugino juos ežere, 
o kitų metų pavasarį susikrovė lizdą paežerėje. Pylpelkėse gali perėti ilgasnapės 
ir plovinės vištelės, ūsuotosios zylės, kiti retesni paukščiai.

Pyktiškės kalvos pietiniame šlaite 1993-iųjų vasarą dienomis ir naktimis 
girdėjosi putpelių balsai, o vasaros pabaigoje stebėta putpelių šeimyna. Dabar, kai 
tose vietose beveik nebeauginami javai, putpelių balsų nebegirdėti.

1975–1985 m. Endriejavo apylinkėse aptikti trys vapsvaėdžių lizdai. Lizdas 
Rėžių miškelyje keletą kartų aplankytas siekiant gauti įrodymų, kad rūšis peri. 
Vapsvaėdžiai iš kontroliuojamo lizdo išvedė du jauniklius.

Kertant brandžius miškus, labai pablogėjo sąlygos perėti juodiesiems gand-
rams. Pyktiškės miške juodųjų gandrų pora perėjo apie dešimt metų iš eilės. 
Pamėgtą lizdą paukščiai apleido plynai kertant mišką. Ąžuolas, kuriame gandrai 
susikrovė lizdą, išliko, bet prireikė laiko, kol jie vėl apsigyveno pamėgtoje vietoje. 
2006 m. tie nykstantys paukščiai išperėjo porą jauniklių.

Iki plynų kirtimų pradžios Pyktiškės miškas ornitologus stebino paukščių 
įvairove ir gausa. Čia perėjo naminės pelėdos, mažieji ereliai rėksniai, suopiai, 
skėtsakaliai, paukštvanagiai, krankliai, žaliosios ir juodosios meletos, margieji geniai, 
bukučiai, lipučiai, egliniai kryžiasnapiai, daugybė kitų giesmininkų. Dabar šiame 
miške peri porelė suopių, paukštvanagiai, strazdai, kiti giesmininkai. Jei miškinin-
kai ir miško kirtėjai būtų sąžiningai 
laikęsi gyvūnų apsaugos taisyklių, jie 
į Pyktiškės mišką ir kojos nebūtų kėlę. 
Panašus likimas, deja, ištiko ir daugu-
mos kitų apylinkės miškų ir miškelių 
sparnuočius.

1994 m. autorius surašinėjo apy-
linkėje baltuosius gandrus. Per trejus 
metus gandrai perėjo 171 lizde (vidu-
tiniškai 57 lizduose kasmet) ir išvedė 
346 jauniklius, arba vidutiniškai per 
trejus metus po 6 gandriukus iš vieno 
lizdo. Rekordas – 11 jauniklių iš vieno 
lizdo. Nustatyta, kad per trejus metus 
žuvo dvidešimt baltųjų gandrų. 

17 Jusys V. ir kiti, Klaipėdos krašto perinčių paukščių 
atlasas, Vilnius, 1999.

Vapsvaėdžio jaunikliai lizde. A. Žemgulio nuotr.
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Kitas baltųjų gandrų surašymas vyko 2004-aisiais, bet 
jame autorius nedalyvavo. Tačiau akivaizdu, kad perinčių 
baltųjų gandrų nesumažėjo. O daugelio plėšriųjų paukščių 
veisimosi sąlygos dėl intensyvaus miškų kirtimo ir žmogaus 
abejingumo gerokai pablogėjo. Šiuo metu Endriejavo apylin-
kėse vienam plėšriojo paukščio lizdui tenka 10–12 baltųjų 
gandrų lizdų. O juk vieni ir kiti maitinasi gyvūniniu maistu. 
Ar nepasigesime retesniųjų paukščių rūšių? Prieš melioraciją 
apylinkėje klestėjo tetervinų populiacija. Iki didžiojo kaimų 
naikinimo ir ištisinės melioracijos tetervinų atskrisdavo net į Endriejavo miestelio 
pakraščius, žiemą skabydavo beržų pumpurus, pavasarį savo giesmėmis keldavo 
žmones iš miego. Prasidėjus sausinimo darbams, dirbantys su technika darbininkai 
pasakodavo, kad krūmais apaugusiose pievose tetervinų patelės kilo nuo kiaušinių 
iš po traktorių, buvo sunaikintos tinkamiausios šiems paukščiams perėti vietos. 
Paskui keletą pavasarių tetervinų giesmių išvis nesigirdėjo, atrodė, kad jų nebėra. 
Tik praėjus ilgesniam laikui tai vienur, tai kitur vėl nedrąsiai suulbėjo tetervinai, 
bet tai buvo tik pavieniai patinėliai. Šiuo metu tetervinų skaičius stabilizavosi, 
bet jų giesmių galima išgirsti tik atokiuose Kintrimų, Pažvelsio, Rudgalvių kaimų 
laukuose, buvusiose Letauso pelkėse arba Aukštajame Tyre.

Nuošalesnėse apylinkės vietose kasmet pastebima vis daugiau gervių. 1970–
1980 m. šių paukščių balsai nuolat buvo girdimi tik Aukštajame Tyre. Kilus 
diskusijai tarp sovietinės valdžios vyrų ir mokslininkų dėl Aukštojo Tyro likimo – 
planuota tyrą paversti durpynu – šio straipsnio autorius taip pat parašė porą 
straipsnių į „Tiesos“ dienraštį, kartu kaip įrodymą, kad unikalų gamtos kampelį 
verta paskelbti landšaftiniu draustiniu, pateikė vienadienio gerviuko, gimusio tyre, 

Pyktiškės miško 
gyventojas juodasis 
gandras. 
A. Žemgulio nuotr.

Mažasis erelis 
rėksnys. A. Žemgulio 
nuotr.
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nuotrauką. Mokslininkų argumentai buvo svarūs, Aukštasis 
Tyras nebuvo suniokotas. Landšaftiniame (telmologiniame) 
draustinyje peri gervės, dirviniai sėjikai, tetervinai, užklysta 
didžiosios kuolingos, 1989-ųjų vasarą čia stebėta plėšriosios 
medšarkės šeimyna.

Kapstato ežere nuo 1992 m. kasmet peri viena gulbių 
nebylių pora. Įsikurti kitoms poroms neleidžia pavydus, 
agresyvus gulbinas. Įdomu, kad keletą metų iš eilės gulbės 
susilaukė ir baltų, ir pilkų gulbiukų. Žmonės juokauja, kad gulbės ne tokios jau 
ištikimos, kaip rašoma knygose.

Stambesniuose miškuose neretos jerubės. Medžiotojai jerubių pas mus nie-
kada nemedžiojo, joms veistis trukdo tik plėšrūs paukščiai ir žvėrys. Bet plėš-
rūnų ir taikių paukščių santykiai kartais sunkiai paaiškinami. Vienintelį lizdą su 
slankos jaunikliais pasitaikė atrasti ant kalvelės, o jos šlaite oloje gyveno lapių 
šeimyna.

Kapstato ežero vakarinėje pakrantėje užaugęs alksnynas pasirodė tinkamas 
pelėdoms inkilus kelti. Autorius su gamtos mylėtojais A. Liaudansku, girininku 
A. Laucevičumi, V. J. Žadeikiu pagamino ir įkėlė keletą inkilų į paežerės medžius. 
Nuo 1976 iki 1996 m. inkiluose, nors ir ne kasmet, sėkmingai perėjo ir vaikus 
vedė naminės pelėdos. Po gilios ir šaltos 1996-ųjų žiemos keletą metų pelėdų 
balsų nebuvo girdėti. Miestelyje ir apylinkės kaimuose žmonės rado keletą nuo 
bado žuvusių paukščių. Dabar pelėdų vėl aptinkama paežerėje ir aplinkiniuose 
miškuose.

Vienadienis 
gerviukas. 
A. Žemgulio nuotr.

Naminės pelėdos 
jauniklis. 
A. Žemgulio nuotr.
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Aštuntajame praeito šimtmečio dešimtmetyje antrapus 
ežero ir Endriejavo pelkėse perėjo didžiosios kuolingos. 
1980 m. gegužės 11 ir 28 d. tinkamoje perėti vietoje taip 
pat stebėta viena pora didžiųjų kuolingų. Jų balsų girdėta ir 
vėliau vasarą. Pastaruoju metu šių paukščių būreliai pava-
sarį ilgokai užsibūna paežerėje, rudenį sustoja maitintis. Ar 
kuolingos Endriejavo apylinkėse dar peri – netyrinėta.

Aplinkiniuose miškuose gyvena juodosios, žaliosios ir pilkosios meletos, 
didieji, vidutiniai ir mažieji margieji geniai. Žaliųjų meletų balsų pavasarį galima 
išgirsti Endriejavo miestelyje, mokyklos sode. Vidutinieji margieji geniai žiemą vos 
ne kasdien lankosi autoriaus palangėje smaguriauti lašiniais. Yra pasisekę aptikti 
visų minėtų genių perimviečių.

Endriejavo kalvagūbrio kalvos tinka traukiantiems paukščiams stebėti. Nuo 
Pyktiškės ir Laigių kalvų kelių kilometrų spinduliu per žiūronus kaip ant delno 
matosi skrendantys ar poilsiaujantys paukščiai.

Ypač įdomu pabūti ant kalvų spalio pradžioje, rudeninio paukščių trau-
kimo – paukščių palydų – metu. Galima drąsiai tvirtinti, kad vienas rudeninių 
ir pavasarinių paukščių traukimo kelių yra: Aukštasis Tyras, Kapstato ežeras, 
Endriejavo kalvos. Aukštajame Tyre paukščiai saugiai pailsi, pasimaitina. Žąsys 
apsilanko ežere, aplinkiniuose laukuose, o kalvos yra puikus orientyras skrydžiui 
į pietvakarius.

Į Pyktiškės ir Laigių kalvas paukščių palydų dienomis ne kartą kopta su 
būreliu gamtos tyrinėtojų moksleivių. Pagąsdinti pirmųjų šaltukų šiaurėje, paukš-
čiai skrenda būrys po būrio, tik spėk skaičiuoti. 2000 metų paukščių palydos 
buvo ypač sėkmingos, priskaičiuota apie 1 600 praskrendančių žąsų. Spalio 15 d. 
į pietvakarius traukė gervių būriai, šių paukščių priskaičiuota 650. Giesmininkai 
skrido būrelis po būrelio. Moksleiviams įspūdžių – per akis. O dar – unikalūs 
reginiai nuo aukščiausių rajono kalvų.

Didžiosios kuolingos. 
A. Žemgulio nuotr.

Vidutinis margasis 
genys. A. Žemgulio 
nuotr.
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Varliagyviai ir ropliai
Apylinkėje stebėta 11 varliagy-

vių ir roplių rūšių18. Nė viena rūšis 
nepriskirtina prie retų rūšių. Iš įdo-
mesnių faktų paminėtina, kad 2005 m. 
apylinkėje, Šilėnų kaimo ribose, auto-
strados pietiniame šlaite pirmą kartą 
apylinkėje stebėtas ir fotografuotas 
paprastasis žaltys. Žalčiai čia galė-
jo patekti tiesiant autostradą, vežant 
žvyrą ar smėlį iš karjerų, prie kurių 
jų nuo seno esama.

Miškuose neretos margosios an-
gys, tačiau pasitaiko ir visiškai juodų, 
be jokio gyvatėms būdingo margumo. 
Tokių gyvačių aptikta stambesniuo-
se Patyrių, Dausynų, Pyktiškės miš-
kuose.

Vyresni Endriejavo žmonės yra 
įsitikinę, kad apylinkėse ir gretimų 
apylinkių miškuose yra raudonųjų gy-
vačių. Daugelis tvirtina, kad jų yra ne 
kartą matę ar  užmušę. Autorius pa-
našių į žmonių apibūdintąsias gyvates 
yra matęs du kartus: pereito šimtmečio 
viduryje Vėžaitinės miško pievoje pjau-
damas žolę ir apie 1987-uosius metus 
grybaudamas Patyrio miško gilumoje 
aikštelėje prie miško kelelio. Visi tų 
gyvačių mačiusieji pažymi, kad jos 
yra žymiai mažesnės už vidutines, 
trumpesnės ir plonesnės, raudono atspalvio ir neįprastai piktos, tvirtina, kad jų 
įkirtimas yra mirtinas. Abiem susitikimo su gyvataitėmis atvejais būčiau jų per 
geroką atstumą nepastebėjęs, jei jos pačios nebūtų stojusios puolimo poza ir nepra-
dėjusios čaižiai šnypšti. Pasišalino pačios įsitikinusios, kad nebus persekiojamos.

Vietinių žmonių kalboje ir dabar dalima išgirsti epitetą „Raudonoji gyvatė“, 
taikomą piktai ir klastingai moteriai. Tai yra ypač įžeidžiantis įvertinimas.

Iki melioracijos senose giliose neužžėlusiose žole kūdrose pasitaikydavo 
matyti skiauterėtųjų tritonų. Ar jie išliko?

18 Balčiauskas L. ir kiti, Lietuvos žinduolių, varlia-
gyvių ir roplių atlasas, Vilnius, 1997.

Juodoji angis. A. Žemgulio nuotr.

Raudonoji gyvatė. A. Žemgulio nuotr.
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Endriejavo apylinkių miškų ir pelkių augalija*
Diana Raudonienė, Darius Raudonius

1. Įvadas
Pastaruoju metu itin svarbi pasidarė žmonijos ir gamtos harmoningo sambūvio 

problema. Kalbėdami apie gamtos apsaugą, paprastai turime galvoje jos reikšmę 
ir objektų visumą, sudėtingus gamtinius kompleksus. Tačiau bene svarbiausias 
vaidmuo šiame komplekse tenka augalijai. Augalai, turėdami nuostabią savybę 
gaminti pirminę organinę medžiagą, teikia pagrindą kitiems gyvojo pasaulio or-
ganizmams egzistuoti.

Augalų rūšys sudaro bendrijas, kurios susidaro per ilgą laiką iš rūšių, 
prisitaikiusių augti tam tikrame biotope, tačiau augalų natūralių augaviečių kiti-
mo procesas vyksta visą laiką. Norint išsaugoti natūralios gamtos plotus, reikia 
žinoti būdingiausius vietovės bruožus, o augalijos – būdingiausias vietines rūšis. 
Siekiant išlaikyti kai kurias teritorijas natūralaus pavidalo, jas būtina skelbti sau-
gomomis. Tipiškam ir unikaliam pelkių kompleksui išsaugoti Rietavo urėdijos 
Skroblės girininkijos teritorijoje yra įsteigtas Aukštojo Tyro telmologinis drausti-
nis. Net ir tinkamu būdu tvarkant saugomas teritorijas, jose vyksta nors lėti, bet 
neišvengiami sukcesiniai augalijos pakitimai, todėl būtini tyrimai, registruojantys 
tų procesų būklę. 

Darbo tikslas – išanalizuoti Skroblės girininkijos miškų ir pelkių augaliją. 
Tikslui pasiekti iškelti šie du uždaviniai: 

1. Aprašyti miškų ir pelkių augalų bendrijas.
2. Atlikti miškų ir pelkių floristinius tyrimus.
Miškų ir pelkių augalijos tyrimai atlikti 2004 m. rugpjūčio 2–12 d. „Versmės“ 

leidyklos organizuotos ekspedicijos į Endriejavo seniūniją metu. Tyrimo medžiaga 
saugoma asmeniniame archyve.

2. Darbo objektas, metodas
Tyrimas apima didžiąją dalį (apie 3 309 ha) buvusio Endriejavo valsčiaus 

miš kų teritorijos žemės, kuri šiuo metu patenka į Rietavo miškų urėdijos, Skroblės 
girininkijos teritoriją. Likusi dalis (apie 550 ha) buvusio Endriejavo valsčiaus miškų 
teritorijos žemės, kuri šiuo metu patenka į Kretingos miškų urėdijos, Vėžaičių 
girininkijos teritoriją, tyrinėta nebuvo.

Tiriant fitocenozes (tam tikros vietovės augalų rūšių visuma su jai būdinga 
sandara ir rūšine sudėtimi) buvo naudojamas tiriamųjų laukelių metodas. Tiriamojo 
laukelio dydis priklausė nuo bendrijų pobūdžio. Aprašinėjant miško bendrijas, 
buvo pažymimas 1 m2 plotas ir suregistruojamos čia augančios rūšys. Paskui nuo 
to ploto centro pažymimas 4 m2 plotas ir suregistruojamos čia augančios rūšys, 
po to plotas didinamas iki 9 m2 ir 
rūšys toliau registruojamos. Plotas, kurį 
toliau didinant naujų rūšių nebeprisi-
dėdavo, buvo laikomas reprezentaciniu 
laukeliu. Paprastai tiriamojo laukelio 

* Straipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsčiai“  
Moks lo darbų komisijos. Leidyklai įteiktas 2007 06 27. 
Interneto svetainėje www.llt.lt skelbiamas nuo 
2009 05 04.
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plotas susidarydavo iki 100 m2. Tir-
tuose miško tipuose buvo uždėta po 
25 tyrimo barelius.

Aprašant pelkės bendriją, paka-
ko 1 m2 laukelio. Jį aprašius, atžymimos 
už laukelio ribų esančios naujos rūšys. 
Didinti laukelio ploto nevertėjo, nes 
naujų rūšių neprisidėjo.

Rūšies reikšmingumui įvertinti 
naudotasi Josias Braun-Blanquet kom-
binuota gausumo-padengimo skale 
[1]:

r – individų labai mažai;
+ – individų mažai, padengia 

labai mažą plotą;
1 – individų gana daug, auga 

pakrikai, užima mažiau kaip 1/20 
ploto;

2 – augalų labai daug, padengia 
1/20 ploto;

3 – individų skaičius never-
tinamas, padengia nuo 1/4 iki 1/2 
ploto;

4 – individų skaičius nevertinamas, padengia 1/2–3/4 
laukelio;

5 – individų kiekis nevertinamas, padengia daugiau 
kaip 3/4.

Rūšies pastovumo laipsniui nustatyti taip pat naudota 
Josias Braun-Blanquet skalė [1]:

5 – rūšys, augančios 81–100 proc. tirtųjų laukelių;
4 – rūšys, augančios 61–80 proc. tirtųjų laukelių;
3 – rūšys, augančios 41–60 proc. tirtųjų laukelių;
2 – rūšys, augančios 21–40 proc. tirtųjų laukelių;
1 – rūšys, augančios 1–20 proc. tirtųjų laukelių.
Augalijos rūšių inventorizacijos patikimumui padidinti 

taikytas ir maršrutinis-apžvalginis metodas. 
Augalų rūšims apibūdinti naudotas A. Lekavičius „Vadovas augalams pažinti“ 

[2]. (Lotyniškos nomenklatūros pagrindu imta A. Lekavičiaus „Vadovas augalams 
pažinti“ [2]). Atkreiptas dėmesys ir į naujausius pastarųjų metų nomenklatūrinius 
pakeitimus. Medynams aprašyti, jų kiekinei charakteristikai bei analizei duomenys 
rinkti iš Rietavo miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto [3].

Pakeliui į Aukštąjį 
tyrą. Medžiotojų 
bokštelio apačioje 
sėdi šio straipsnio 
autoriai Diana ir 
Darius Raudoniai.
Viršuje – dailininkas 
Kęstutis Kazys 
Šiaulytis. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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3. Skroblės girininkijos augalija
Skroblės girininkijos miškų teritorijoje vyrauja dvi augalų bendrijos: miškų 

ir pelkių. Medynai užima 2 408,3 ha, arba 69,7 proc., visos miškų teritorijos. Iš 
jų 1 782,5 ha sudaro savaiminės kilmės medynai. Kiti medynai yra kultūrinės kil-
mės, jų plotas – 525,4 ha. 2006 m. miškotvarkos duomenimis, tyrinėtoje teritorijoje 
buvo 100,4 ha kirtaviečių, kuriose artimiausiu metu bus atkurtas miškas. Žemė, 
neapaugusi mišku, užima 1 001,1 ha, arba 30,3 proc., visos miškų teritorijos. Du 
trečdalius šio ploto dengia pelkių augalija – 679,8 ha. 

3.1. Medynai
Kaip ir būdinga Žemaitijos regionui [7], Skroblės girininkijoje vyrauja spy-

gliuočių miškai (70,4 proc.). Lapuočiai užima mažiau nei trečdalį (29,6 proc.) visų 
medynų ploto (žr. 1 pav.).

Apie pusę (48,2 proc.) visų medynų ploto užima eglynai. Juose sukaupta 
54,0 proc. visų medynų tūrio. Eglynuose aptinkama ąžuolo, beržo, drebulės, pušies 
ir labai maža juodalksnio priemaiša. Šių medynų vidutinis amžius – 56 metai. 
Daugiau nei pusė (54,2 proc.) eglynų yra gero (II) boniteto, daugiau nei trečdalis 
(37,4 proc.) – III boniteto. Didesnė dalis eglynų (68,5 proc.) yra vidutinio skal-
sumo (0,6–0,7). Grynų eglės medynų, kai nuo bendro medyno tūrio eglė sudaro 
90–100 proc., Skroblės girininkijoje yra tik 15,4 proc. Eglynų vidutinis tūris, dėl gero 
boniteto ir vidutinio skalsumo, yra didelis (jaunuolynų – 86 m3/ha, pusamžių – 
216 m3/ha, pribręstančių – 305 m3/ha, brandžių medynų – 312 m3/ha) ir dažnai 
lenkia šalies vidutinius rodiklius (jaunuolynų – 72 m3/ha, pusamžių – 282 m3/ha, 
pribręstančių – 304 m3/ha, brandžių medynų – 306 m3/ha) [4]. Endriejavo apylinkių 
eglynai daugiausia auga derlingose (79,3 proc.) su laikinu drėgmės pertekliumi 
(76,2 proc.) dirvose. Tik 1,6 proc. jų auga labai derlingose ir 28,1 proc. nederlin-
gose dirvose; 13,2 proc. užima normalaus drėkinimo ir 10,6 proc. užmirkusias ir 
pelkines augavietes. Skroblės girininkijoje yra 13 eglynų bendrijų (žr. 1 lentelę), 
iš kurių gausiausia yra mėlyninių-kiškiakopūstinių eglynų bendrija (Piceetum myr-
tillo-oxalidosum).

* Diagrama ir lentelės sudarytos straipsnio autorių. 
Aut. pastaba.

1 pav. Medynų 
pasiskirstymas pagal 
medžių rūšis Skroblės 
girininkijoje*
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1 lentelė
Eglynų pasiskirstymas pagal miško tipus Skroblės girininkijoje

Eil. 
Nr. Miško tipas Plotas 

ha %

1. Mėlyniniai-kiškiakopūstiniai eglynai (Piceetum myrtillo-oxalidosum) 669,8 60,0

2. Mėlyniniai eglynai (Piceetum myrtillo) 228,7 20,4

3. Kiškiakopūstiniai eglynai (Piceetum oxalidosum) 102,2 9,2

4. Brukniniai-mėlyniniai eglynai (Piceetum vaccinio-myrtillosum) 19,5 1,8

5. Viksviniai-kimininiai eglynai (Piceetum carico-sphagnosum) 18,5 1,7

6. Kiškiakopūstiniai-plačialapiai eglynai (Piceetum oxalido-nemorosum) 14,3 1,3

7. Mėlyniniai-kimininiai eglynai (Piceetum myrtillo-sphagnosum) 12,9 1,2

8. Viksviniai eglynai (Piceetum carico) 12,2 1,1

9. Viksviniai-įvairiažoliai eglynai (Piceetum carico-mixtoherbosum) 10,6 1,0

10. Viksviniai-lendrūniniai eglynai (Piceetum carico-calamagrostido) 8,5 0,8

11. Vingiorykštiniai eglynai (Piceetum filipendulo) 7,9 0,7

12. Žibuokliniai-kiškiakopūstiniai eglynai (Piceetum hepatico-oxalidosa) 5,0 0,5

13. Dilgėliniai eglynai (Piceetum urticosa) 3,0 0,3

Iš viso: 1 113,1 100

Mėlyninių–kiškiakopūstinių eglynų bendrija užima 669,8 ha plotą, tai sudaro 
29,0 proc. visų medynų ploto ir 60,0 proc. nuo visų eglynų. Mėlyniniai-kiškiako-
pūstiniai eglynai plyti pažemėjusio reljefo ir lygiose vietose, priesmėlio dirvože-
miuose. Medyne (projekcinis padengimas 60–70 proc.) kartu su egle pastoviai auga 
karpotieji beržai (Betula pendula), paprastieji ąžuolai (Quercus robur), kiek rečiau 
paprastoji pušis (Pinus sylvestris), paprastoji drebulė (Populus tremula). Pomiškyje 
auga eglė, retesnis ąžuolas. Jis yra retas (500 vnt/ha), tačiau aukštas (vid. 3,0 
metrų). Išretėjusiame trake (projekcinis padengimas 10–30 proc.) auga šermukšnis 
(Sorbus aucuparia), šaltekšnis (Frangula alnus), retesnis lazdynas (Corylus avellana). 
Žolių–puskrūmių aukšte pastoviai auga mėlynė (Vaccinium myrtillus), paprastasis 
kiškiakopūstis (Oxalis acetosella), plaukuotasis kiškiagrikis (Luzula pilosa), miškinė 
septynikė (Trientalis europaea), dvilapė medutė (Majanthemum bifolium), miškinis 
lendrūnas (Calamagrostis arundinacea), kiek retesnės yra paprastoji žemuogė (Fra-
gara vesca), bruknė (Vaccinium vitis – idaea). Mėlyninio–kiškiakopūstinio eglyno 
bendrijoje inventorizuotos 54 žolių–puskrūmių rūšys. Samanų danga išretėjusi. 
Pasitaiko paprastoji šilsamanė (Pleurozium schreberi), atžalinė gūžtvė (Hylocomium 
splendens), tribriaunė kerėža (Rhytidiadelphus triquetrus), purioji gražiasnapė (Eurhyn-
chium striatum).

Pušynai pagal užimamą plotą yra antroje vietoje po eglynų. Skroblės giri-
ninkijoje išskirti 226 šios medžių rūšies sklypai. Tai dažniausiai nedideli medynai, 
kurių vidutinis plotas 0,5 ha. Iš viso pušynai užima 22,2 proc. visų medynų ploto 
ir sudaro 19,8 proc. jų tūrio, tai yra 89 798 m3. Vidutinis pušynų amžius 20 metų 
didesnis nei eglynų – 76 metai. Išanalizavus šių medynų bonitetą (augimvietės 
gerumo ir medynų našumo rodiklį), galima teigti, kad pušynų našumas yra ma-
žesnis nei eglynų. Daugiau nei pusė (53,7 proc.) pušynų yra žemo III–Va boniteto. 
Didelė dalis pušynų (45,3 proc.) yra gero skalsumo (0,7–0,8). Skroblės girininkijoje 
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gausiau (31,5 proc.) grynų pušies medynų nei eglės. Tai 
lemia tinkamų augaviečių buvimas. Endriejavo apylinkėse 
ši medžių rūšis daugiausia auga nederlingose (84,5 proc.), 
užmirkusiose ir pelkinėse (50,1 proc.) dirvose. Tik 9,9 proc. 
jų auga derlingose ir 5,6 proc. labai nederlingose dirvose; 44,4 proc. užima su 
laikinu drėgmės pertekliumi ir 5,4 proc. normalaus drėkinimo augavietes. Pušynų 
vidutinis tūris yra 175 m3/ha, o tai yra 64 m3 mažiau nei šalies vidurkis [4]. 
Skroblės girininkijoje yra 11 pušynų bendrijų (žr. 2 lentelę), iš kurių gausiausia 
yra mėlyninių pušynų bendrija (Pinetum myrtillo).

Pagal užimamą plotą taip pat gausu ir viksvinių-kimininių pušynų (Pine-
tum carico-sphagnosum). Šio tipo pušynas auga nederlingoje pelkinėje augimvie-
tėje, durpiniame dirvožemyje, išsidėstęs aukštapelkių pakraščiuose. Mikroreljefas 
įvairus, kai kur lygus, kitur kupstuotas. Kupstai 30–60 cm aukščio ir įvairios 
konfigūracijos. Gruntinis vanduo – 15 cm gylyje. Medynas – 10–15 m aukščio. Tai 
dažniausiai gryni pušynai su pavienės paprastosios eglės (Picea abies) bei plau-
kuotojo beržo (Betula pubescens) priemaiša (projekcinis padengimas apie 60 proc.). 
Medynai yra labai žemo boniteto (Va). Pomiškis retas, apie 1 000 vnt/ha, 2–3 m 
aukščio. Auga paprastoji eglė, kai kur plaukuotasis beržas, pušis. Trakas menkas 
(projekcinis padengimas apie 10 proc.), auga šaltekšnis (Frangula alnus) ir pil-
kasis karklas (Salix cinerea). Žolių–krūmokšnių aukšte inventorizuotos 39 rūšys. 
Iš krūmokšnių bei puskrūmių auga: pelkinis gailis (Ledum palustre), siauralapė 
balžuva (Andromeda polifolia), spanguolė (Oxycoccus polustris), vaivoras (Vaccinium 

Aukštojo Tyro 
pušyno pakraštys. 
A. Žemgulio nuotr.
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2 lentelė
Pušynų pasiskirstymas pagal miško tipus Skroblės girininkijoje

Eil. 
Nr. Miško tipas Plotas 

ha %

1. Mėlyniniai pušynai (Pinetum myrtillo) 237,0 46,3

2. Viksviniai-kimininiai pušynai (Pinetum carico-sphagnosum) 144,9 28,3

3. Mėlyniniai-kiškiakopūstiniai pušynai (Pinetum myrtillo-oxalidosum) 54,2 10,6

4. Mėlyniniai-kimininiai pušynai (Pinetum myrtillo-sphagnosum) 21,0 4,1

5. Kimininiai pušynai (Pinetum sphagnosum) 14,6 2,9

6. Kiškiakopūstiniai pušynai (Pinetum oxalidosum) 9,9 1,9

7. Gailiniai-kimininiai pušynai (Pinetum ledo-sphagnosum) 7,9 1,5

8. Brukniniai-mėlyniniai pušynai (Pinetum vaccinio-myrtillosum) 7,0 1,4

9. Gailiniai-mėlyniniai pušynai (Pinetum ledo-myrtillosa) 6,2 1,2

10. Brukniniai pušynai (Pinetum vacciniosa) 6,0 1,2

11. Dilgėliniai pušynai (Pinetum urticosa) 2,9 0,6

Iš viso: 511,6 100

uliginosum), bruknė (V. vitis – idaea), mėlynė (V. myrtillus), šilinis viržis (Calluna 
vulgaris), durpyninis bereinis (Chamaedaphne calyculata), iš miglinių – melsvoji 
melvenė (Molinia carulea), iš viksvuolinių – svyruoklinė (Carex limosa), paprastoji 
(C. nigra) ir laiboji (C. lasiocarpa) viksvos, kupstinis švylys (Eriophorum vaginatum), 
įvairiažoliai augalai – trilapis puplaiškis (Menyanthes trifoliata), ilgalapė (Drosera 
anglica) ir apskritalapė (D. rotundifolia) saulašarės, varnauogė (Empetrum nigrum), 
pelkinis sūdras (Camarum palustre) ir kt. Samanų dangą sudaro kiminai ir žaliosios 
samanos. Iš žaliųjų samanų rūšių, kurios bendrijose paplitusios ant pakilimų bei 
kupstų, paminėtinos paprastoji šilsamanė (Pleurozium schreberi) ir purioji dvyndantė 
(Dicrarum polysetum).

Gausiausiai paplitusios lapuočių medžių rūšys yra karpotasis beržas (Betu-
la pendula) ir juodalksnis (Alnus glutinosa). Beržo medynai užima 377,0 ha, arba 
16,3 proc., o juodalksnynai – 262,1 ha, arba 11,4 proc., visų medynų ploto. Daž-
niausiai aptinkami miško tipai yra mėlyniniai-kiškiakopūstiniai beržynai, viksviniai 
beržynai ir juodalksnynai, viksviniai–įvairiažoliai juodalksnynai bei mėlyniniai ber-
žynai. Iš viso užregistruota 16 juodalksnio medynų tipų ir 11 beržo medynų tipų 
(žr. 3 lentelę). Skroblės girininkijoje taip pat pasitaiko ir kitų medžių rūšių medynų: 
baltalksnynų (Incanetum), ąžuolynų (Quercetum) bei drebulynų (Populetum).

Fitocenozių tyrimai atlikti tik viksviniuose juodalksnynuose (Alnetum cari-
cosum), kurie užima 63,8 ha. Šio tipo juodalksnynai auga šlapiuose durpiniuose 
dirvožemiuose. Mikroreljefe išryškėja 0,5–0,6 m aukščio kupstinės viksvos kupstai. 
Tarp jų dažnai telkšo vanduo. Medyne kartu su juodalksniais auga paprastosios 
eglės (Picea abies), rečiau – karpotieji ir plaukuotieji beržai (Betula pendula, Betula 
pubescens), paprastosios pušys (Pinus sylvestris) (projekcinis padengimas 60–80 proc.). 
Trakas menkas (projekcinis padengimas apie 30 proc.), žemas (iki 1–2 m aukščio). 
Auga tarp medžių, ant kupstų. Pastoviai aptinkamas šaltekšnis (Frangula alnus), 
retai ir negausiai – šermukšnis (Sorbus aucuparia), pilkasis karklas (Salix cinerea). 
Žolių aukšte gausu viksvų: dominuoja pelkinė viksva (Carex acutiformis), vietomis 
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3 lentelė
Skroblės girininkijos lapuočių medynai pagal miško tipus

Eil. 
Nr.

Miško tipas Plotas

Beržynai 
(Betuletum)

Juodalks-
nynai 
(Alnetum)

Baltalksny-
nai (Incane-
tum)

Ąžuoly-
nai (Qu-
ercetum)

Drebu-
lynai 
(Popule-
tum)

ha % ha % ha % ha % ha %

1. Mėlyniniai-kiškiakopūsti-
niai (Myrtillo-oxalidosum)

140,1 37,1 – – – – – – 1,1 100

2. Mėlyniniai (Myrtillo) 40,6 10,8 – – – – – – – –

3. Kiškiakopūstiniai  
(Oxalidosum)

32,9 8,7 0,9 0,3 – – 1,5 62,5 – –

4. Brukniniai-mėlyniniai 
(Vaccinio-myrtillosum)

4,7 1,2 – – – – – – – –

5. Viksviniai-kimininiai 
(Carico-sphagnosum)

38,3 10,2 3,2 1,2 – – – – – –

6. Kiškiakopūstiniai-plačia-
lapiai (Oxalido–nemoro-
sum)

3,9 1,0 – – 2,3 5,7 0,9 37,5 – –

7. Mėlyniniai-kimininiai 
(Myrtillo-sphagnosum)

3,6 1,0 5,0 1,9 5,6 13,9 – – – –

8. Viksviniai (Carico) 64,2 17,0 63,8 24,5 – – – – – –

9. Viksviniai-įvairiažoliai 
(Carico-mixtoherbosum)

18,1 4,8 62,7 23,9 0,3 0,7 – – – –

10. Viksviniai-lendrūniniai 
(Carico-calamagrostido)

11,8 3,1 12,0 4,6 2,8 6,9 – – – –

11. Viksviniai-vilkdalginiai 
(Carico-iridosa)

7,0 1,9 28,1 10,7 – – – – – –

12. Vingiorykštiniai (Filipen-
dulo)

5,2 1,4 51,9 19,8 16,5 41 – – – –

13. Žibuokliniai-kiškiakopūs-
tiniai (Hepatico-oxalidosa)

1,6 0,4 – – – – – – – –

14. Dilgėliniai (Urticosa) 0,7 0,2 2,2 0,8 – – – – – –

15. Dilgėliniai-vilkdalginiai 
(Urticosa-iridosa)

1,8 0,5 30,4 11,6 – – – – – –

16. Garšviniai (Aegopodiosa) 2,5 0,7 1,9 0,7 12,8 31,8 – – – –

Iš viso: 377 100 262,1 100 40,3 100 2,4 100 1,1 100

gausiai auga pailgoji viksva (Carex elongata). Iš kitų viksvų paminėtina kupstinė 
(C. caespitosa), šiurkščioji (C. pseudocyperus). Visur gana gausus smailialapis len-
drūnas (Calamagrostis canescens), pelkinis žinginys (Calla palustris), pelkinė trinda-
žolė (Camarum palustre), pelkinis saliavas (Peucedanum palustre), paprastoji šilingė 
(Lysimachia vulgaris) ir kt. Ant mikropakilimų negausiai auga mėlynė (Vaccinium 
myrtillus), dvilapė medutė (Majanthemum bifolium), katuogė (Rubus saxatilis). Fito-
cenozėse inventorizuotos 48 rūšys. Samanų danga dėl vandens pertekliaus silpnai 
išsivysčiusi. Vyrauja žaliosios samanos, augančios ant mikropakilimų. Tarp jų 
itin paplitusios šios rūšys: pelkinė dygutė (Calliergonella cuspidata), palminė junetė 
(Climacium dendroides), smailialapė mnija (Mnium cuspidatum).
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3.2. Pelkės
Dalį tiriamos teritorijos (20,5 proc.) užima pelkės. Di-

džiausia iš jų yra Aukštojo Tyro, vietinių dar vadinama 
Pauškių tyro, pelkė. Skroblės girininkijoje yra skiriami 3 pel-
kinės augalijos tipai: aukštapelkinis (oligotrofinis), tarpinis 
(mezotrofinis) ir žemapelkinis (eutrofinis). 

Oligotrofinis augalijos tipas labiausiai paplitęs – 555,3 ha. Čia mikroreljefą 
sudaro nedideli kupstai, durpės susiskaidžiusios mažiausiai, gruntinis vanduo 
0,1–0,2 m gylyje. Medžių aukšte auga menkos pušelės, kartais nuskurdę beržai. 
Projekcinis padengimas nedidesnis kaip 30 proc. Žolių-puskrūmių aukšte pastovios 
spanguolės (Oxycoccus palustris), gailiai (Ledum palustre), bereinis (Chamaedaphne 
calyculata), varnauogės (Empetrum nigrum). Čia inventorizuotos 24 augalų rūšys. 
Samanų danga vešli, joje tik kimininės samanos.

Mezotrofinės augalijos tipas užima 69,4 ha. Čia mikroreljefas mažai banguotas. 
Durpės susiskaidžiusios 25–30 proc. Gruntinis vanduo pakilęs virš samanų apie 
10 cm. Medžių aukštas atskirose pelkės dalyse savo gausa įvairuoja. Jį sudaro 
plaukuotasis beržas (Betula pubescens), rečiau pušis (Pinus sylvestris) ir juodalksnis 
(Alnus glutinosa). Krūmų aukšte pasitaiko pilkojo karklo (Salix cinerea). Krūmokš-
nių aukšte pastoviai auga paprastoji spanguolė (Oxycoccus palustris), siauralapė 
balžuva (Andromeda polifolia). Geriausiai susiformavęs žolynas, kuriame labiausiai 
paplitę durpojai – laiboji viksva (Carex lasiocarpa), kupstinis švylys (Eriophorum 
vaginatum), priemaišą sudaro svyruoklinė viksva, pelkinė liūnsargė, saulašarės 

Aukštojo Tyro 
peizažas. 
A. Žemgulio nuotr.
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(Drosera rotundifolia) ir (D. anglica). Samanų dangą sudaro 
kiminai. Čia inventorizuota 41 rūšis. 

Eutrofinis augalijos tipas (55,1 ha) išsimėtęs mažais 
sklypais (vidutiniškai 1,1 ha). Medžių aukšte auga juodalks-
nis (Alnus glutinosa) ir plaukuotasis beržas (Betula pubescens), taip pat pasitaiko 
pilkasis gluosnis (Salix cinerea) (projekcinis padengimas 40–50 proc). Žolių dangoje 
gausu viksvų: apvalioji, stačioji, svyruoklinė, snapuotoji, šeriuotoji (Carex diandra, 
C. omskiana, C. limosa, C. rostrata, C. appropinquata), pelkinis sūdras (Comarum 
palustre), pelkinis lipikas (Galium palustre), pelkinis saliavas (Peucedanum palustre), 
pelkinis vėdrynas (Ranunculus lingua). Samanų dangoje, be žaliųjų, pasitaiko ir 
kimininių. Inventorizuotos 29 rūšys.

3.3. Pelkių flora
Žoliniame augalijos ekotope inventorizuota 61 aukštesniųjų augalų rūšis iš 

21 šeimos ir 42 genčių. Rūšių gausumu pirmauja viksvuoliniai (Cyperaceae), kurių 
rasta 17 rūšių iš 5 genčių. Pastoviausi šios šeimos atstovai yra kupstinis švylys 
(Eriophorum vaginatum), svyruoklinė viksva (Carex limosa) ir paprastoji viksva (Ca-
rex nigra). Šios rūšys buvo aptiktos visuose pelkės tipuose. Didžiausią pastovumo 
koeficientą (4–5) turėjo kupstinis švylys.

Toliau pagal rūšių gausumą eina gegužraibinių (Orchidaceae) ir erikinių (Eri-
caceae) šeimos. Rasta po 7 rūšis. Pažymėtina tai, kad 3 gegužraibinių rūšys (pelkinė 
laksva, dvilapis purvuolis ir dėmėtoji gegūnė) įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą 

Aukštapelkės 
neužakęs ežerėlis. 
A. Žemgulio nuotr.
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[9]. Pastebėta tai, kad erikinių šeimos 
rūšys auga tik aukštutinio tarpinio 
tipo pelkėse.

Ketvirta šeima pagal rūšių gau-
sumą – skendeninių (Lentibulariaceae). 
Rastos 4 rūšys iš 2 genčių. Viena šios 
šeimos atstovė – tuklė (Pinguicula vul-
garis) – įrašyta į Lietuvos raudonąją 
knygą, o dvi rūšys – balinis skende-
nis (Utricularia intermedia) ir mažasis 
skendenis (V. minor) – apyretės.

Kitoms 17 šeimų tenka 42,6 proc., 
iš jų 10 turi po 1 rūšį.

Kadangi pelkių augalams, ypač 
aukštapelkių ir tarpinio tipo, teko 
skurdžios ekologinės nišos, kad gau-
tų jiems trūkstamų maisto medžiagų 
(ypač azoto), kai kurie įgijo savybę 
pagauti ir suvirškinti vabzdžius, asi-
miliuoti vabzdienos maisto medžiagas 
[5]. Šie augalai labai įvairiai čium-
pa savo grobį. Saulašarė (Drosera sp.) 
gaudo vabzdžius „musių popieriumi“. 
Trumpi plaukeliai ant jos lapų apsitraukia lipniais „klijais“, 
prie kurių prilimpa per arti skrendantys ar nutūpę ant lapų 
vabzdžiai. Tada augalas išskiria virškinimo fermentus, kurie 
vabzdį ištirpina, ir saulašarė absorbuoja maisto medžiagas 
[6]. Tuklė (Pinguicula sp.) elgiasi panašiai, tik klijus išskiria visas lapo paviršius. 
Skendenis (Utricularia sp.) auga vandenyje, o ant jo lapų yra tam tikros pūslelės 
(gaudymo organas), viršūnėje uždengtas tik į vieną pusę atsiverčiančiu dangteliu 
ir šalia jo augančiais signaliniais plaukeliais [5]. Kai mažas vandens gyvūnas 
prisiliečia prie tų plaukelių, dangtelis atsidaro ir auka kartu su vandeniu patenka 
į pūslelę, o ten virškinimo fermentai ją suskaido.

Paaiškinimai
Medyno bonitetas – miško augimvietės gerumo ir medynų našumo rodiklis. 

Tos pačios rūšies bei amžiaus medynai, augdami skirtingose augimvietėse, pasiekia 
nevienodą aukštį ir tūrį. Todėl bonitetas nustatomas pagal medžių aukštį atitin-
kamame amžiuje. Išskiriamos septynios bonitetų klasės: 1A, 1, 2, 3, 4, 5 ir 5A. 
Pirmų bonitetų medynai auga geriausiai, o paskutinių (5 ir 5A) – blogiausiai. 

Medyno skalsumas – tai esamo ir normalaus medynų tūrių (arba skerspločių 
sumų) santykis. Normalus medynas yra toks, kuriame medžių lajos yra visiškai 
susivėrusios ir prilyginamos santykiniam skalsumui – 1,0. Minimalus medyno skal-
sumas yra 0,3. Jei medžių visumos skalsumas yra mažiau 0,3, sklypas apskaitomas 

Gegužraibė 
(Orchidaceae lot.) 
A. Žemgulio nuotr.
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kaip mišku neapaugusi žemė, o čia augantys medžiai aprašomi kaip pavienių 
medžių ardas. 0,3–0,5 skalsumų medynai priskiriami retiems, 0,6–0,7 – vidutinio 
tankumo ir 0,8–1,0 – tankiems. 

Išvados
1. Skroblės girininkijos miškų teritorijoje konstatuoti du augalijos tipai: 

medynų ir pelkių.
2. Medynų tipą sudaro spygliuočių ir lapuočių miškai, kurie suskirstyti į 

dvidešimt miško tipų. Vyrauja mėlyniniai-kiškiakopūstiniai ir mėlyniniai eglynai, 
kurie yra būdingi ir visam Žemaitijos regionui.

3. Pelkių tipą sudaro aukštapelkė, tarpinio tipo pelkė ir žemapelkė. Skroblės 
girininkijoje vyrauja aukštutinio tipo pelkės.

4. Tirtoje teritorijoje rastos 152 augalų rūšys. Mėlyninių-kiškiakopūstinių 
eglynų bendrijoje rastos 54, viksvinių-kimininių pušynų – 39, viksvinių juodalks-
nynų – 48 augalų rūšys. Pelkių bendrijoje aptiktos 69 augalų rūšys.

5. Rastos 8 saugotinos rūšys, iš jų 5 Lietuvos raudonosios knygos ir tarp-
tautinės svarbos rūšys.

6. Palaikant reikiamą režimą (apribojant antropogeninį poveikį), retiems ir 
apyretiems augalams išsilaikyti sąlygos yra palankios.
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Endriejavo apylinkės hidrografija
Dalia Žemgulytė

Endriejavo apylinkė yra Vakarų Žemaičių plynaukštėje. Čia driekiasi Endrie-
javo kalvagūbris – pirmoji kliūtis iš vakarų atslenkančioms drėgnoms oro masėms. 
Apylinkėje vyrauja stambiai ir apystačiai kalvotasis duburiuotasis priemolingas 
vietovaizdis, kurį sudaro įvairios didelės kalvos, atskirtos plačiais supelkėjusiais 
ir upelių sujungtais duburiais1.

Apylinkės hidrografiniam tinklui didžiausią įtaką turi dideli reljefo nuoly-
džiai, kritulių gausa ir sunkiai vandenį praleidžiantys priemoliai.

Endriejavo apylinkės upių tinklo tankumas labai didelis – daugiau kaip 
1,25 km/km2 2. Upeliai priklauso antros eilės Nemuno intakų baseinui. Čia yra 
Veiviržo ir nedidelė Jūros baseino dalis. Šių upių baseinus, kaip vandenskyra, 
atskiria Endriejavo kalvagūbris.

Veiviržas prasideda Patyrio miške, 3 km į šiaurės rytus nuo Endriejavo. 
Teka per Kapstato ežerą, paskui į vakarus link Antkopčio, įteka į Miniją. Šioje 
apylinkėje į Veiviržą iš dešinės įteka intakas Dirsteika ir iš kairės intakai Vinkurė 
bei Drobūkštis. 3 km į pietvakarius nuo Endriejavo pradeda tekėti Šalpė – kai-
rysis Veiviržo intakas.

Endriejavo apylinkės rytinėje dalyje yra nedidelė Jūros baseino dalis. Į Jūrą 
savo vandenis neša upeliai Klietė ir Letausas.

Dauguma apylinkės upelių priskiriami prie pirmos kategorijos, tai: Šalpalė, 
Dusupis, Vinkurė, Vinšuvis, Klietė ir kiti. Melioruojant jie buvo ištiesinti, paversti 
kanalais.

Upeliai užšalti pradeda vidutiniškai gruodžio 19–23 d. Pavasarinis ledonešis 
prasideda maždaug kovo 16–20 d., o baigiasi kovo 25–29 d.3 Upelių nuotėkis 
nereguliarus ir atitinka hidroterminių sąlygų kitimą. Pagal vandens lygio svyra-
vimus upeliai priskiriami prie poplūdinio režimo Vakarų Žemaitijos upių, kurių 
lygių svyravimo amplitudė yra didžiausia – iš pradžių pasroviui didėja, o artėjant 
prie žiočių sumažėja4.

Klaipėdos rajono ežeringumas – mažiau kaip 1 proc. bendro teritorijos plo-
to5. Endriejavo apylinkėje, už 0,5 km į šiaurės rytus nuo Endriejavo gyvenvietės, 
yra Kapstato ežeras. Jis priklauso Nemuno baseinui. Ištekantis iš ežero Veiviržas 
vandenis nuneša į Miniją, o ši – į Atmatą. Ežeras yra ledyninės kilmės. Apylinkės 
reljefą ir ežerą suformavo Nemuno žemupio bei Vakarų Žemaičių ledyninės plaš-
takos. Endriejavo apylinkė nebuvo ilgiau apsemta prieledyninių baseinų. Atrodo, 
kad čia vyko termokarstiniai procesai. 
Dėl jų susidarė daubos. Vienoje dau-
boje telkšo Kapstato ežeras, o kitos 
yra užpelkėjusios6.

Kapstato ežero dubuo užima 
44 ha. Ežeras ištįsęs iš vakarų į rytus. Jo 
ilgis 1280 m, didžiausias plotis 500 m, 
kranto linijos ilgis 3120 m, vidutinis 

1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 
1965, t. 2, p. 123.

2 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, p. 79.
3 Ten pat, p. 84.
4 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 
1958, t. 1, p. 240.

5 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, p 79.
6 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, Vilnius, 
1965, t. 2, p. 110.
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gylis 1 m7. Šiauriniu ežero pakraščiu tęsiasi gilus ruožas. 
Rytinės pusės viduryje aptiktas 8,6 m gylis. Sekliausias yra 
ežero vidurys. Dugne yra dumblo sluoksnis, kuris vietomis 
siekia daugiau kaip 7 m. Ežero krantai žemi, pelkėti, išskyrus šiaurinėje, pietinėje 
ir rytinėje dalyse esančius siaurus kieto grunto krantus. Likusia pakrante tęsiasi 
siauras pelkių ruožas. Rytinėje ir pietinėje dalyse slūgso žemapelkė, o likusioje – 
pereinamo tipo pelkė8. Kapstato ežeras yra pratakinis. Per jį prateka Veiviržo 
upė. Ji į ežerą įteka jo šiaurės rytuose, o išteka vakaruose. Veiviržo atkarpa nuo 
ištakos iki Kapstato ežero dar vadinama Dievupiu. Ežerą maitina lietaus, sniego 
tirpsmo, požeminiai vandenys, kurie penkiais šaltiniais išsilieja ežero pakrantėse. 
Kapstato ežeras yra senatvės stadijos.

Penki kilometrai į šiaurės rytus nuo Endriejavo yra Aukštasis Tyras. Tai ti-
piška aukštapelkė. Jos plotas 433 ha. Aukštasis Tyras yra vandenskyrinė pelkė, kuri 
susidarė Jūros ir Žvelsos vandenskyroje9. Jos prieigose prasideda septyni upeliai. Iš 
šiaurinio pelkės pakraščio išteka Jūra, kuriai vandenis iš rytinių ir pietinių papelkių 
surenka Tinalupis ir Vedega, o nuo 
vakarinių tyro pakraščių vandenys jais 
srūva į Miniją: čia prasideda Dievupis 
ir Žvelsa su Klone10. Pelkė yra svarbus 
natūralaus upelių hidrologinio režimo 
reguliatorius ir švaraus vandens tiekėja. 
Didesniąją Aukštojo Tyro dalį užima 
kupstuota plynraistinė aukštapelkė, o 
mažesniąją – raistinė žemapelkė11.

7 Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1985, t. 1, 
p. 137.

8 Žemgul ienė E. Endriejavo vidurinės mokyklos 
kraštotyrinė medžiaga „Kapstato ežeras“, 1983.

9 Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1985, t. 1, 
p. 137.

10 Tamošaitis J., Balevičienė. J. ir Būda V. Aukš-
tasis tyras – naujas landšaftinis draustinis, Mokslas 
ir gyvenimas, 1988, Nr. 7, p. 8.

11 Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1985, t. 1, 
p. 13.

Kapstato ežeras. 
A. Žemgulio nuotr.
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Ežero gylių profilis 
siauriausioje vietoje. 
Matavimus atliko 
A. Žemgulis 2006 m. 
rugsėjo 15 d.

Poledynmetyje dabartinės pelkės vietoje telkšojo didokas, seklus ežeras, kuris 
paliko nuo 20 iki 80 cm storio žemių nuosėdų. Ežero pakraščiuose anksti prasidėję 
pelkėdaros procesai apėmė visą jo plotą. Durpės kaupėsi labai sparčiai, ypač nuo 
atlančio klimatinio laikotarpio, pelkėje prižėlus fuskuminių ir mediuminių kiminų. 
Dėl to šios pelkės durpių klodas pats storiausias yra Žemaitijoje – siekia iki 9,4 m. 
Pelkės centrinė dalis, palyginti su pakraščiu, iškilusi 3–4 m12. Aukštasis Tyras – 
telmologinis draustinis. Siekiant išsaugoti nykstančius paukščius ir aukštapelkę bei 
ją supančius miškus, draustinis įtrauktas į Europos Sąjungos saugomų teritorijų 
tinklą „Natura 2000“ pagal Paukščių ir Buveinių direktyvas7.

Endriejavo apylinkėse yra du tvenkiniai. Vienas jų, esantis trys kilometrai į 
šiaurės rytus nuo Endriejavo, susidarė patvenkus Dievupio upelį. Penki kilometrai 
į pietvakarius nuo Endriejavo, patvenkus Šalpės upelį, susidarė Rudgalvių tven-
kinys. Abu tvenkiniai patvenkti rekreacijos tikslais. 2005 m. rugpjūtį, per liūtis, 
Rudgalvių tvenkinio užtvara buvo išplauta ir vanduo nubėgo į Šalpę.

Hidrologinė charakteristika
Pagal hidrologinį rajonavimą Endriejavo apylinkės yra Žemaičių aukštumos 

srityje13. Vietovei būdingas nuotėkio koeficientas 0,5014. Upės maitinamos lietaus, 
tirpstančio sniego ir gruntiniu vandeniu.

Endriejavo apylinkėse per metus vidutiniškai iškrinta daugiau kaip 800 mm 
kritulių. Šiltuoju metų laiku jų būna nuo 500 iki 550 mm, o šaltuoju – 250 mm 
ir daugiau. Daugiausia kritulių iškrinta rugpjūčio mėnesį – 100–110 mm, o ma-
žiausia kovą – apie 40 mm15.

Per metus išgaruoja apie 540–560 mm2. Sąlygos išgaruoti yra blogos, nes 
paviršius turi nemažų nuolydžių, lengvinančių nutekėjimą, oras yra prisisoti-
nęs drėgmės, nemaži plotai apaugę eglynais, kurie išeikvoja palyginti nedaug 
drėgmės.

Vidutinis metinis nuotėkis 12 l/s 
iš km2 ir daugiau16. Tai didžiausias 
nuotėkis Lietuvoje (visoje Žemaičių 
aukštumos vakarinėje pusėje). Viduti-
nis nuotėkio sluoksnio storis pavasa-
rio sezoną yra 120–130 mm, sausmetį 

12 Tamošaitis J., Balevičienė. J. ir Būda V. Aukš-
tasis tyras – naujas landšaftinis draustinis, Mokslas 
ir gyvenimas, 1988, Nr. 7 p. 8–9.

13 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, p. 88.
14 Ten pat.
15 Ten pat, p. 66.
16 Ten pat, p. 80.
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(birželis–vasaris) – 260–280 mm, vasaros–rudens sezoną – 150–160 mm ir žiemos 
sezoną (gruodis–vasaris) – 120 ir daugiau17.

Apylinkės upeliuose po pavasarinio didžiausias yra žiemos nuotėkis. Klaipėdos 
rajone ir Endriejavo apylinkėse dėl dažnų atodrėkių sniego danga būna plonesnė 
negu kitur, todėl pavasario potvyniai nebūna dideli. Šių vietovių upėse dažnai 
pasitaiko vasaros ir rudens poplūdžiai, kurie kartais būna didesni už pavasario 
potvynius18. Pavyzdžiui, Veiviržo upe pavasarį nuteka 30 proc., vasarą 7 proc., 
rudenį 27 proc., o žiemą 36 proc. viso metinio vandens kiekio19.

Hidrologinio režimo reguliatorius apylinkėje yra Aukštasis Tyras. Per metus 
iš jo išteka maždaug du milijonai kubinių metrų vandens. Apie du trečdalius 
minėto nuotėkio tenka sausmečio sezonui20.

Kapstato ežero vandens lygis pavasarį ir rudenį vidutiniškai pakyla 50 cm21.
Endriejavo apylinkės upeliais per metus vidutiniškai nuteka daugiau kaip 

400 mm vandens22.
Tarpukariu ir pokariu prie Veiviržo veikė keli vandens malūnai. Gyventojai 

dažniausiai naudojosi Sauserio malūno paslaugomis.

Hidrobiologinė charakteristika
Kapstato ežeras yra seklus, šiltas 

jo vanduo pakankamai mineralizuotas, 
yra daug biogeninių elementų. Epilim-
nijonas gerai apšviestas ir įšildomas, 
todėl gausu fitoplanktono, kuris vasarą 
sukelia vadinamąjį vandens žydėjimą. 
Esant gausiam fitoplanktonui, gerai 
vystosi ir zooplanktonas, todėl ežeras 
pasižymi dideliu biologiniu produkty-
vumu ir priskiriamas prie eutrofinių 
ežerų grupės23.

Rudgalvių tvenkinys 
iki pylimo išplovimo. 
A. Žemgulio nuotr.

17 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, p. 81–82.
18 Ten pat, p. 83.
19 Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1988, t. 4, 
p. 476.

20 Tamošaitis J., Balevičienė. J. ir Būda V. Aukš-
tasis tyras – naujas landšaftinis draustinis, Mokslas 
ir gyvenimas, 1988, Nr. 7 p. 8.

21 Žemgulienė E. Endriejavo vidurinės mokyklos kraš-
totyrinė medžiaga „Kapstato ežeras“, 1983.

22 Lietuvos TSR atlasas, Maskva, 1981, p. 81.
23 Žemgulienė E. Endriejavo vidurinės mokyklos kraš-
totyrinė medžiaga „Kapstato ežeras“, 1983.
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Tiriant ežero makrofitinę augali-
ją, pastebimas zoniškumas, nes ežerui 
palaipsniui gilėjant, keičiasi vandens 
sluoksnių storis, apšvietimas, banga-
vimas ir kitos sąlygos.

Kapstato ežero pietinėje, ryti-
nėje ir vakarinėje dalyse, einant nuo 
pakraščio gilyn, galima išskirti šešias 
augalijos juostas. Pirmą juostą sudaro 
drėgmę mėgstantys kranto augalai, 
kurie nėra visiškai prisitaikę gyventi 
vandenyje, ežero vanduo tik drėkina jų augimo vietas. Čia augalija labai įvairi: 
juodalksniai, gluosniai, įvairios viksvos ir kt.

Antroji juosta yra seklių vandenų hidrofitų juosta, kurios augalai yra pasi-
nėrę vandenyje ir įsišakniję ežero dugne, bet, esant žemiausiam vandens lygiui, jų 
augavietės gali išdžiūti. Čia auga geltonieji vilkdalgiai, pelkiniai žinginiai, pelkinės 
purienos ir kt. Trečiąją juostą sudaro aukštesnieji hidrofitai: paprastoji nendrė, pel-
kinis asiūklis, plačialapis švendras, ežerinis meldas ir kt. Ketvirtojoje juostoje auga 
plūduriuojantys vandens paviršiuje augalai: paprastosios lūgnės, vandens lelijos, 
plūduriuojančiosios plūdės. Penktąją juostą sudaro pasinėrusieji vandens augalai: 
permautalapė plūdė, blizgančioji plūdė, o šeštojoje juostoje auga povandeniniai 
augalai: kanadinės elodėjos, alijošiniai aštriai ir kt. Šiuo metu augalijos juostos 
kai kur yra išsiplėtusios toli į ežero 
gilumą. Pakraštinės juostos artėja prie 
giliavandenės srities. Ežeras pelkėja24.

Sauserių malūno Tickinų k. išlikęs pastatas. 
Malūnas buvo pastatytas užtvenkus Veiviržo 
upę. Malūno paslaugomis naudojosi ūkininkai 
net iš gretimų valsčių, tarp jų ir nuotraukos 
autoriaus tėvas Feliksas Žemgulis. Prieš 
važiuodami į malūną ūkininkai vieni iš kitų 
sužinodavo, kuris vandens malūnas turi 
pakankamai vandens, pas tą ir važiuodavo. 
Sauserių malūnas vandens pritrūkdavo retai. 
A. Žemgulio nuotr.

24 Žemgulienė E. Endriejavo vidurinės mokyklos kraš-
totyrinė medžiaga „Kapstato ežeras“, 1983.
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Kapstatas yra kuojinis ir ešerinis ežeras. Kadangi ežero dugnas apžėlęs ir 
yra susikaupę daug pūvančio dumblo, čia yra palankios sąlygos maitintis zoo-
bentosui. Dugne daug vabzdžių – apsiuvų, uodų, lakių ir kt. – lervų. Su augalų 
paviršiumi susiję pilvakojai moliuskai, čia gyvena dėlės, blakstienotosios kirmėlės 
ir kt. Žuvų rūšinė sudėtis neįvairi. Vyrauja karpinių šeimos atstovai: kuoja, lynas, 
karosas. Gyvena ešeriai, o vertingiausia ežero žuvis yra lydeka.

Gausi augalija ežero pakrantėse sudaro palankias sąlygas perėti vandens 
paukščiams. Daugiausia čia gyvena didžiosios antys, nendrinės vištelės. Peri gulbių 
nebylių pora. Lankosi kragai, kirai, žuvėdros ir kt.

Ežero pakrantėse gyvena bebrai, ondatros, pastebėta kanadinių audinių, 
šeškų, žebenkščių25.

„Labai įvairi Aukštojo Tyro ir apypelkio miškų augalija. Pelkėje yra 
pačios palankiausios Lietuvoje pelkinei augalijai augti sąlygos. Čia 
auga net 158 aukštesniųjų augalų rūšys, priklausančios 32 šeimoms. 
Vyrauja varpinių, viksvinių, orchidėjinių, gluosninių šeimų rūšys. 
Net 11 rūšių įtrauktos į saugomų augalų sąrašus: pavyzdžiui, širdinė 
dviguonė, aukštoji gegūnė ir kt. Pelkė įdomi ne tik augalų rūšimis, 
bet ir jų bendrijomis... Nuo šlapio eglyno apypelkio gilyn į pelkę, 
nelygu drėgmė, rūgštingumas ir kitos abiotinės ekologinės sąlygos, 
vienos augalų bendrijos keičia kitas. Siauras žemapelkinis lagas su 
pelkinio žinginio bendrija nesudaro ištisinės juostos. Nedideliais 
ploteliais į aukštapelkę įsiterpia kimininiai snapuotaviksvynai. O visą 
aukštapelkės plynaukštę dengia kupstinės kūlingės ir tekšės bendrija... 
Atskiruose plotuose auga paprastosios ir smulkiauogės spanguolės 
formos... Tyre auganti paprastoji pušis yra kelių formų“.26

Turtinga retų rūšių pelkės ir apypelkio miškų fauna. Čia gyvena apie 70 
paukščių rūšių, iš kurių 8 įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą. Migracijų metu 
pelkėje apsistoja pulkai pilkųjų žąsų, gervių. Vabzdžių įvairovė didžiausia pelkės 
pakraščiuose. Tarp rastųjų pirmąkart šalyse užregistruotos 29 vabzdžių rūšys. 
Patyrinėjus minuojančių dvisparnių fauną, matyti, kad šiame rajone žmogaus 
ūkinė veikla dar neintensyvi, nes nėra tam tikrų šią veiklą lydinčių rūšių arba 
jos labai negausios27.

Šalpės, Veiviržo upeliai priklauso Minijos ichtiologiniam draustiniui, kuria-
me gyvena apie 25 rūšių žuvys. Visur dažni margieji upėtakiai, neršia lašišos, 
šlakiai. Draustinio paskirtis – apsaugoti lašišų, šlakių nerštavietes, pagausinti šių 
žuvų išteklius28.

Geriamojo ir buitinio 
vandens ištekliai ir  
gavyba
Endriejavo apylinkė turi pakan-

kamus vandens išteklius. Gyventojai 

25 Žemgulienė E. Endriejavo vidurinės mokyklos kraš-
totyrinė medžiaga „Kapstato ežeras“, 1983.

26 Tamošaitis J., Balevičienė. J., Būda V. Aukš-
tasis tyras – naujas landšaftinis draustinis, Mokslas 
ir gyvenimas, 1988, Nr. 7 p. 8–9.

27 Ten pat, p. 9.
28 Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1987, t. 3, 
p. 97.
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vartoja gruntinį ir tarpsluoksninį vandenį. Apie 50 proc. gy-
ventojų tiekiamas tarpsluoksninis vanduo (Endriejavo, Žadei-
kių, Rudgalvių gyvenvietėse), kita pusė apylinkės gyventojų, 
daugiausia mažesniuose kaimuose, gėrimui ir buityje naudoja šulinių vandenį. 
Apylinkėje yra 353 šuliniai (Endriejave – 77, Žadeikiuose – 78, Rudgalviuose – 30, 
kiti mažesniuose kaimuose)29 ir 8 gręžiniai (šiuo metu eksploatuojami 4). Endriejavo 
gyvenvietėje yra 4 gręžiniai: du veikiantys ir du atsarginiai. Šių gręžinių gylis 
136–149 m30. Žadeikių gyvenvietėje yra du gręžiniai (vienas susidėvėjęs). Vanduo 
imamas iš 60 m gylio. Rudgalvių gyvenvietėje taip pat yra du gręžiniai: vienas 
naujas ir eksploatuojamas, o kitas – neveikiantis. Eksploatuojamo gręžinio gylis – 
70 m. Endriejavo, Žadeikių ir Rudgalvių vandentiekių vandens gavyba 1999 m. 
buvo 112 000 m3, 2000 m. – 106 000 m3, o 2001 m. – 95 076 m3 31. Ankstesnių 
metų duomenų nėra, nes nebuvo apskaitos. 2005 m. Endriejavo gyvenvietėje iš 
artezinių gręžinių pakelta 45 000 m3 vandens32. Vandentiekių vandens kokybė iš 
esmės atitinka Lietuvos higienos normas HN24:2003. Pavyzdžiui, 2006 m. birželio 
8 d. Endriejavo vidurinės mokyklos vandens ėminyje nitritų, sulfatų, mangano 
neaptikta, nitratų buvo 0,22 mg/l, bendrosios geležies 0,33 mg/l, chlorido 8,8 mg/l, 
fluorido 2,43 mg/l, vario 0,029 mg/l, permanganato indeksas 1,7333. 2007 m. 
Endriejavo gyvenvietei buvo projek-
tuojamas naujas gręžinys, nes senųjų 
vanduo su smėliu. Šulinių vandens 
tyrimai nėra daryti. Kadangi Endrie-
javo apylinkėse neplėtojama pramonė, 
pramoninio vandens nėra.

Veiviržo upė. 
A. Žemgulio nuotr.

29 Duomenys iš Endriejavo seniūnijos.
30 Ten pat.
31 Ten pat.
32 Ten pat.
33 Duomenys iš „Klaipėdos rajono vandenys“ Vėžaičių 
filialo.
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Buitinių nuotekų kanalizacija
Buitinių nuotekų kanalizaciją turi Endriejavo ir Žadeikių gyvenvietės. Į End-

riejavo valymo įrenginius (septiką) per parą gali nubėgti 25 m3 buitinių nuotekų. 
Per metus prateka apie 15 000 m3 kanalizacinių vandenų. Šios nuotekos patenka 
į kanalą, o iš jo į Veiviržo upelį34.

Žadeikių gyvenvietėje buvo tipiniai valymo įrenginiai. Iširus kolūkiui, jie 
nebeveikia. Dabar, kaip ir Endriejave, yra įrengtas septikas. Į jį gali nubėgti 41 m3 
buitinių nuotekų per parą. Per metus prateka apie 10 000 m3 kanalizacinių van-
denų. Žadeikių gyvenvietės buitinės nuotekos patenka į Drūkties upelį35.

Nuotekų užterštumas mažėja. 2001 m. jis neviršijo normų, nes buvo įrengti 
naftos produktų ir detergentų gaudikliai. Endriejavo komunalinių nuotekų valyklos 
išleidžiamų nuotekų (po valymo) ėminyje buvo: skendinčių medžiagų 40 mg/l, 
nitritų azoto 0,004 mg/l, nitratų azoto 0,23 mg/l, chloridų 83 mg/l, amonio azoto 
48 mg/l, bendrojo azoto 49 mg/l, fosfatų 6,7 mg/l, bendrojo fosforo 7,9 mg/l, 
ChDScr 156 mgO2/l, APAM (detergentų) 2,29 mg/l, BDS7 133 mgO2, ChDSMn 
92 mgO2, ėminio spalva – juoda, skaidrumas – 3 cm, kvapas – 2 balai, aktyvi 
H2O reakcija pH – 7,236.

Lietaus kanalizacijos gyvenvietėse nėra.

34 Duomenys iš Endriejavo seniūnijos.
35 Duomenys iš Endriejavo seniūnijos.
36 Duomenys iš „Klaipėdos rajono vandenys“ Vėžaičių 
filialo.
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Vandens rekreacinės zonos
Merūnas Lankelis

Endriejavo miestelis jaukiai įsikūręs Klaipėdos rajone. 
Žinomas jau nuo XVIII a. pabaigos. Jo pavadinimas kilo nuo 
pirmosios bažnyčios statytojo Andriejaus Radzevičiaus. Šiuo 
metu miestelis yra ir seniūnijos centras. Endriejavas – vienas 
svarbesnių Klaipėdos rajono miestelių, ypač dėl to, kad jame 
yra vienas iš trijų Klaipėdos rajono ežerų – Kapstatas. Tai svarbi Klaipėdos rajono 
gamtinio karkaso sudedamoji dalis.

Siekiant tinkamai įvertinti Endriejavo miestelio vandens rekreacines zonas, 
daugiausia dėmesio reikia skirti greta jo tyvuliuojančiam Kapstato ežerui. Šis 
vandens telkinys svarbus ne tik miesteliui, bet ir visam gretimam regionui, nes 
yra šalia svarbaus Klaipėdos rajonui senojo Žemaičių plento, nutiesto 1939 me-
tais. Šiame kelyje transporto eismas gana intensyvus, ir daugelis vairuotojų, kurie 
neskuba, sustoja prie šio ežero, dažniausiai atgauti jėgų. Endriejavas yra įsikūręs 
šalia greitkelio Vilnius–Klaipėda, keturiasdešimtajame kilometre nuo Klaipėdos. 
Todėl daugelis keliauninkų gali užsukti į šį miestelį ne tik prireikus, bet ir pasi-
grožėti aplinka. Kadangi šis miestelis įsikūręs šalia svarbių Klaipėdos rajono kelių, 
taip pat yra seniūnijos centras, jame verda gana aktyvus gyvenimas. Į seniūnijos 
centrą gyventojai susirenka ne tik problemų spręsti, bet ir kartu linksmai praleisti 
laiką. O tokiems susibūrimams dažniausiai pasirenkama tradicinė vakaronių vieta 
prie Kapstato ežero.

Taigi galima teigti, kad Endriejavo miestelis ir gretimai esantis ežeras vie-
tiniams seniūnijos gyventojams ir Klaipėdos rajonui yra labai svarbūs įvairiais 
aspektais, o vienas iš svarbiausių – vandens poilsio poreikiai.

Kapstato ežeras. 
2002 m. 
D. Žemgulytės 
nuotr.
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Rekreacija, kaip ir bet kokia kita žmonių veiklos sritis, naudoja įvairius 
gamtinius ir kultūrinius išteklius, kurie sudaro tos veiklos aplinką: tai klimatas, 
vandens telkiniai, reljefas, miškai, flora, fauna, urbanistinis paveldas ir kt. Orga-
nizuojant poilsį, gamtiniai veiksniai yra rekreacinės veiklos sąlyga ir rekreaciniai 
ištekliai. Rekreaciniais ištekliais gamtiniai veiksniai tampa tik tada, kai jie įsisavi-
nami ir naudojami poilsiautojų poreikiams tenkinti. Todėl labai svarbu tinkamai 
ir kokybiškai parengti prie Kapstato ežero esančią teritoriją žmonių rekreaciniams 
poreikiams. Svarbiausia atrasti pusiausvyrą tarp gamtinių sąlygų galimybių ir 
poilsiautojų poreikių.

Gamtiniais rekreaciniais ištekliais reikėtų laikyti gamtines ir gamtines technines 
geosistemas, gamtos reiškinius (bei jų teritorinę įvairovę), kurie turi geras sąlygas 
rekreacinei veiklai ir gali būti panaudoti poilsiui ir sveikatingumui organizuoti 
tam tikram žmonių skaičiui per atitinkamą laiką.

Poilsis gamtoje, tai vienas iš žmogaus gamtinių išteklių naudojimo būdų. 
Masinio poilsiavimo vietose tenka keisti natūralią gamtinę aplinką – numatyti 
patogių takų, kelių tinklą, įrengti stovyklaviečių, prieigų, automobilių stovėjimo 
aikštelių. Ilsėdamasis žmogus gamtoje ieško gryno oro, palankių klimatinių veiks-
nių, vaizdingos ir patrauklios aplinkos, ramybės, nevaržomo judėjimo. Pagrindiniai 
gamtiniai rekreaciniai komponentai (rekreacinės naudmenos) pas mus yra klimato 
sąlygos, miškai, parkai, vandens telkiniai, turistinės trasos.

Mūsų tyrinėjamas ir analizuojamas vandens telkinys šiandien yra Skroblės 
girininkijos valdose. Didžiausią miško masyvą sudaro Kapstatų, Patyrio, Pyvorų, 
Dausynų miškai, kurių bendras plotas – 2 291 ha. Buvusioje Endriejavo girininki-
joje (dabar Skroblės) numatoma įsteigti juodalksnio ir kitų užpelkėjusių medynų 
rezervatą. Skroblės girininkijoje yra Aukštojo Tyro telmologinis draustinis. Joje 
taip pat gausu skruzdėlynų. Miškuose vyraujanti medžių rūšis – eglė. Tyruose 
auga spanguolės, mėlynės, vietomis – bruknės. Taigi matome, kad teritorija aplink 
Kapstato ežerą yra turtinga įvairių išteklių, kurie, be abejonės, kelia ežero apy-
linkių rekreacinę vertę.

Dažniausiai rekreacinė veikla paprastai vyksta 2 x 2 ar 3 x 3 km teritorijoje. 
Tokiame plote galima įrengti poilsiavietes ar net rekreacinį kompleksą. Rekrea-
ciniai gamtos ištekliai dar nesudaro prielaidų organizuoti poilsį. Tačiau iškyla 
poreikis apgyvendinti, tiekti vandenį, tiesti kelius, apsaugoti vertingus gamtinius 
kompleksus ir t. t. Reikia atitinkamai sutvarkyti rekreacinę teritoriją ir organizuoti 
rekreacinę veiklą.

Rekreacinės teritorijos, skirtos bendram poilsiavimui, turizmui, yra prie jū-
ros, ežerų, upių. Visose šalyse didėja susidomėjimas poilsiu prie vandens, kuris 
teikia ramybę, grūdina sveikatą, be to, išvengiama žmonių susibūrimo. Ežerai yra 
svarbus gamtinis veiksnys rekreacijai. Dažniausiai ežeringi rajonai yra ir poilsio 
rajonai. Ežeringi rajonai vis labiau populiarėja, juose daugėja poilsiautojų skaičius. 
Rekreacinės veiklos formos prie ežerų labai įvairios, nuo pasyvios iki motorinio 
sporto. Rekreacinės veiklos būdai prie ežerų priklauso nuo ežero tipo, dydžio, 
ryšio su upėmis. Kalbant apie gamtines teritorijas, dažniausiai nurodoma, kad 
rekreacinius išteklius jose sudaro gamtiniai veiksniai, kurie organizuojant poilsį 
turi specifinę vartojamąją vertę.
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Pagrindinius teritorijos gamtinius rekreacinius išteklius 
sudaro:

• klimatinės sąlygos,
• miškai, augalija ir gyvūnija,
• reljefas ir kt.
Kadangi nagrinėjama teritorija yra unikalioje vietoje – 40 kilometrų nuo 

Kuršių marių ir Baltijos jūros – vyraujančias klimatines sąlygas būtų galima pri-
lyginti pajūrio zonai. Tai reiškia, kad vasarą čia daug saulėtų dienų, galima ilgai 
mėgautis saulės voniomis. Tai labai didina vandens rekreacijos pranašumus prie 
Kapstato ežero.

Teritoriją supantys miškai sudaro didelį masyvą, taigi yra subrendę, puikiai 
tinka aktyviai rekreacinei veiklai. Pačioje ežero pakrantėje vyrauja drėgnesnės au-
gimvietės, čia daug lapuočių, pavieniui ir didesnėmis grupėmis auga juodalksniai, 
vietomis matyti spygliuočių, bet daugiausia eglynų, nes jie mėgsta drėgnesnes 
augimvietes. Gretimais esančiose teritorijose numatoma įsteigti juodalksnio ir kitų 
užpelkėjusių medynų rezervatą. Tačiau tai nemenkina teritorijos rekreacinės vertės, 
o daro ją dar patrauklesnę. Po natūralius miškus besižvalgantys poilsiautojai gali 
surasti ir aplankyti Aukštojo Tyro telmologinį draustinį. Drąsiausi gali pabandyti 
įžengti į gretimais esančius tyrus, kur saulėje sirpsta spanguolės, mėlynės, vie-
tomis – bruknės.

Ežerą supančios teritorijos reljefas yra gana įvairus. Poilsiautojai gali pa-
bandyti įkopti į gretimais esančią (šalia naujųjų Endriejavo kapinių) kalvą ir iš 
aukštai apžvelgti Kapstatą. Toliau per kalvas matyti Ablingos link vingiuojantis 
siauras vieškelis. Žemiau kalvos esančiose ežero pakrantėse vietovės truputėlį 
drėgnesnės, apaugusios drėgnoms vietovėms būdinga augalija. Tuose viksvynuo-

Kapstato ežeras 
nuo kalvos. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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se gali jaukiai ir netrukdomai įsikurti daug įvairių rūšių gyvūnų, kurie mėgsta 
vandens telkinių kaimynystę. Šalia esančiose nedidelėse pelkutėse kartais girdėti 
pavasariniai gervių tuoktuvių trimitavimai.

Taigi galime reziumuoti, kad ši teritorija, esanti aplink Kapstato ežerą, puiki 
savo natūraliomis augimvietėmis, įvairiu ir nenuobodžiu peizažu, gausia flora ir 
fauna, labai patiks mėgstantiems poilsiauti prie vandens. Tačiau visą šią puikią 
gamtą reikia labai saugoti, todėl būtina numatyti ir įrengti sutvarkytas ir paruoštas 
naudoti trumpalaikio ar ilgalaikio poilsio vietas.

Vandens telkiniai yra svarbiausias gamtos išteklius žmogaus rekreacinėje 
veikloje. Šie telkiniai formuoja poilsio rajonus. Rekreacinės veiklos prie vandens 
telkinių būdai priklauso nuo dydžio, tipo ir kitų veiksnių. Mažų, iki 10 ha eže-
rų panaudojimas rekreacijai ribotas, nes jie dažniausiai yra sunkiai prieinamose 
vietose, uždumblėję, prižėlę. Rekreacinė veikla upėse dėl srovių, sūkurių, didelių 
nuolydžių, didelio užterštumo yra kur kas blogesnės nei ežerų (maudymuisi). 
Nors Lietuvoje yra daug upių ir upelių, 75 proc. iš jų rekreacijai mažai tinka 
arba netinka.

Pagrindiniai kriterijai, nulemiantys vandens telkinių rekreacinį vertingumą, 
yra:

• pakrančių pobūdis ir paplūdimiai (prieinamumas),
• vandens temperatūra,
• vandens kokybė,
• praplaukiamumas,
• dydis (iki 10 ir daugiau ha – ežerams ir iki 10 km ir ilgesnėms – upėms),
• dumblėtumas ir užžėlimas,
• žuvies ištekliai,
• sūkuringumas ir srovėtumas,
• pakrančių teritorijos įrengtumas,
• pasiekiamumas,
• aplinkos ramybė,
• aplinkos įvairovė ir estetiškumas.
1988 m. ir 1990–1991 m. buvo atlikti kompleksiniai limnologiniai dešimties 

vakarinės Lietuvos dalies ežerų (Platelių ež., Germantas, Kapstatas, Lūkstas, Ka-
lotės ež., Talkša, Rėkyvos ež., Dievytis, Mastis) tyrimai ir juos maitinančių upelių 
hidrocheminiai stebėjimai. Šiuo darbu buvo siekiama įvertinti dabartinę ežerų būklę, 
nustatyti žmonių ūkinės veiklos įtaką jų režimui bei atsparumą antropogeniniam 
poveikiui, išaiškinti kitimus, kurie vyko ežeruose per paskutinius 20–30 metų bei 
prognozuoti jų tolesnę raidą.

Mažiausiai sukultūrinti ir ūkiškai įsisavinti yra Germanto, Kapstato ir Platelių 
ežerų baseinai. Jų baseinams būdingas didelis miškingumas. Miškais apaugę ežerų 
dubens šlaitai ir pakrantės. Visi šie ežerai apsaugoti nuo tiesioginės biogeninių 
elementų prietakos. Tai labai teigiamas veiksnys, leidžiantis daryti prielaidą, kad 
ežeras lėčiau aks, į vandenį pateks mažiau teršalų, ir vanduo bus ilgiau švarus 
poilsiautojams.

Hidrofiziniai tyrimai. Pagal V. Chomskio (1969 m.) terminę ežerų klasifikaciją 
tirtus Žemaitijos ežerus galima suskirstyti į 3 grupes: termiškai gilūs, termiškai 
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vidutiniškai gilūs ir termiškai seklūs. Prie trečios grupės priskiriami šeši ežerai: 
Germantas, Kalotės ež., Kapstatas, Lūkstas, Mastis ir Rėkyvos ež. Pagal suspensijos 
kiekį 1990–1991 m. tirtus ežerus galima suskirstyti į tokias grupes:

Ežerai, kuriuose vidutinis metinis suspensijos kiekis svyravo nuo 1 iki 
2 mg/l (Platelių ež., Germantas, Kapstatas). Iš šios grupės išsiskiria pogrupis 
ežerų, kuriuose labai mažas (iki 1 mg/l) vidutinis metinis suspensijos kiekis 
(Platelių ež. – 0,53 mg/l). Pagal upelių nuotėkio dydį buvo apskaičiuota tirtų 
ežerų biogeninių elementų apkrova. Prietaka į ežerus kito nuo 0,5 (Kapstato ež.) 
iki 7,5 g/mg, tarp jų nitratinio azoto nuo 0,19 (Kapstato ež.) iki 5,4 g/mg. Pagal 
mineralizacijos dydį ežerai suskirstyti į 3 grupes: silpnai mineralizuoti (220 mg/l) 
Platelių, Kalotės, Rėkyvos ež., Kapstatas; Daugumos ežerų vanduo vidutiniškai 
kietas (2,53–6,32 mg.ekv/l), o Platelių, Kalotės, Rėkyvos ir Kapstato ežeruose 
minkštas (1,26–2,46 mg.ekv/l). Ištirtuose ežeruose vandens mineralizacija nuolat 
didėja. Kai kuriuose ežeruose per 20–30 metų jonų suma padidėjo 50,100 mg/l. 
Hidrocheminiai ežerų ir intakų tyrimai leido nustatyti antropogeninį poveikį Že-
maitijos ežerams, įvertinti jų vandens kokybę, galimybes apsivalyti. Vegetacijos 
laikotarpiu bendras bakterijų skaičius buvo 420,540 tūkst. ląst./ml, heterotrofinių 
bakterijų – nuo 630 iki 2500 ląst./ml, o biomasės – 0,336–0,752 mg/l. Tarpinę 
padėtį užima Lūksto ir Kapstato ežerai. Bendro bakterijų skaičiaus santykis su 
heterotrofinių bakterijų skaičiumi Kapstato ežere buvo nedidelis (742.948). Pagal 
vyraujančių dumblių rūšių kompleksus, fitoplanktono gausumą ir biomasę bei 
mezotrofinis termiškai seklus Kapstato ež. Pagrindinę fitoplanktono biomasę juose 
sudarė titnagdumbliai, išskyrus Kapstato ež. (žaliadumbliai ir šarvadumbliai). Išti-
sinio juostinio tipo sekliuose pratakiuose ežeruose (Kapstatas, Lūkstas) gausi visų 
juostų makrofitų bendrija. Šie ežerai negilūs, dugną dengia dumblingos nuosėdos. 
Nors jie negilūs, gera jų vandens masių aeracija, pagal biocheminius požymius jie 
išlaiko mezotrofinių vandens telkinių bruožus. Pagal pateiktus tyrimų rezultatus 
bei hidrobiocheminius rodiklius Kapstato ežeras priklauso pirmai menko poveikio 
zonai. Tai lemia geras ežero charakteristikas, kurios leidžia daryti prielaidas, kad 
vanduo tinka poilsiui.

Dar vienas gretimai Endriejavo esantis vandens telkinys yra Sausių karje-
ras. Jo plotas – 13,4 ha, iš jų 12,9 ha rekultivuota. Karjeras yra patogioje vietoje 
rekreacinei veiklai vystyti: apie 300 m iki automagistralės Klaipėda–Vilnius, 5 km 
iki Endriejavo gyvenvietės. Rekomenduojamas karjero rekreacinis panaudojimas – 
pritaikymas kaimo turizmui. Esama karjero būklė po rekultivacijos netenkina rei-
kalavimų, keliamų rekreaciniam vandens telkiniui. Norint pritaikyti Sausių karjerą 
poilsiui, reikia sutvarkyti karjero pakrantes: apželdinti ir išlyginti šlaitus, įrengti 
pliažą, atabradą maudymuisi ir sutvarkyti pliažo infrastruktūrą. Kaimo turizmui 
plėtoti įkurti kaimo turizmo sodybą (naują ar esamą Sausių k.).

Vertinant teritoriją rekreaciniu požiūriu, reikia atsižvelgti į tai, kiek ji tinka 
rekreacijai ar atskirai rekreacinei veiklai. Pastaruoju metu vyrauja nuomonė, kad 
rekreacinę teritoriją reikėtų vertinti pagal jos tinkamumą konkrečiai rekreacinei 
veiklai. Todėl rekreacinių išteklių vertinimo objektą sudaro rajonų rekreaciniai 
ištekliai. Atsižvelgiant į rekreacinės veiklos tikslus ir specifiką, galima išskirti šias 
gamtos rekreacinius išteklius apibūdinančias charakteristikas:



59

G A M T A

• teritorijos tinkamumas poilsiui,
• teritorijos gamtiškumas arba natūralumas,
• gamtinis gyvenimo intensyvumas,
• kraštovaizdžio estetiškumas,
• urbanizacijos lygis.
Taigi apžvelgę visas Endriejavo miestelio teigiamas ir neigiamas savybes, 

įvertinę visus pranašumus bei trūkumus, žinodami teritorijos gamtines bei urbanis-
tines ypatybes galime teigti, kad nagrinėjama teritorija yra visapusiškai patraukli 
rekreacinei veiklai. O ypač ji tiktų vidaus vandenų rekreacinei veiklai. Visi šiai 
teritorijai turintys įtakos veiksniai leidžia spręsti, kad čia reikia steigti poilsiavietes, 
ilgalaikio ir trumpalaikio poilsio aikšteles, kempingą, šalia nutiesti dviračių trasą 
ir daugelį kitų rekreacinei veiklai reikalingų darinių.

Klaipėdos rajono kultūros paveldo objektai pasiskirstę po visą teritoriją, bet 
daugiausia jų yra Veiviržėnų, Vėžaičių, Endriejavo, Priekulės seniūnijose. Konkrečiai 
Endriejave iš viso priskaičiuojama 45. Dailės paminklai vyrauja žemaitiškoje rajono 
dalyje ir visų pirma Vėžaičių, Endriejavo seniūnijose arba Veiviržėnų ir Judrėnų 
miesteliuose (bažnyčiose, kapinėse). Jų labai mažai užregistruota vakarinėje rajono 
dalyje. Daugumą lankomiausių objektų stengiamasi tvarkyti ir prižiūrėti taip pat 
plečiant jų rekreacinį panaudojimą. Bet kol kas lankytojų srautai nėra dideli, be 
to, kultūros paveldas intensyviau nepopuliarinamas.

Reikia pažymėti, kad šiuo metu nepakankamai dėmesio skiriama teritorijos 
infrastruktūrai. Tai viena pagrindinių sąlygų, norint pritraukti daugiau lankytojų. 
Jaučiamas vizualinės informacijos trūkumas. Šiuo metu prie įvažiavimų į rajoną yra 
pastatyti Klaipėdos rajono informaciniai stendai, kuriuose galima rasti informacinį 
žemėlapį. Tai dar tik pirmieji žingsniai šia linkme. Sprendžiant šią problemą, gy-

Dievupio upelio 
tvenkinys. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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venvietėse, pagrindinėse sustojimo aikštelėse, degalinėse taip 
pat reikėtų pastatyti informacinius stendus, kuriuose būtų 
pažymėtos dviračių trasos, kempingai, vandens rekreacinės 
teritorijos. Taip pat prie pagrindinių kelių turėtų atsirasti 
ženklai, nurodantys kryptį į šias vietas ir atstumą iki jų. 
Tai padidintų kultūrinio ir gamtinio paveldo panaudojimą 
poilsiui. Šiuo metu tokių ženklų galima rasti dar ne visur, o be to, ne visada jie 
yra tikslūs ir informatyvūs.

Turizmo plėtros struktūra. Į Klaipėdos rajono turizmo ir rekreacijos teritorinę 
erdvinę struktūrą įeina ir svarbiausios rekreacinės Endriejavo vietovės (~700 ha). Iš 
numatomų svarbiausių rajono turizmo ir poilsio vietovių veiklos krypčių Endriejave 
turėtų būti plėtojamas dviračių ir autoturizmas. Taip pat būtina skatinti Endrieja-
ve įrengti kempingus (60 vietų). Kadangi vietovė yra netoli Klaipėdos ir Rietavo, 
geros kokybės asfaltuoti keliai, reikia organizuoti dviračių turizmo centrą, kuriame 
būtų remonto stotis, nakvynės namai. Jie turėtų būti įrengti Priekulėje, Karklėje, 
Veiviržėnuose, Judrėnuose, Endriejave, Vėžaičiuose, Gargžduose, Drevernoje. Tai 
suformuotų dviračių turizmo trasą. Etnopramoginės mitybos objektų atsiradimas 
skatintinas visose rekreacinėse vietovėse. Turizmo informacijos ir nuomos punktus 
reikėtų įsteigti Karklėje, Endriejave, Veiviržėnuose.

Be to, rajone turi būti plėtojama turizmo ir poilsio organizacinė struktūra, 
kurios centrinė institucija būtų specialus savivaldybės padalinys. Gargždų turizmo 
informacinis centras pagal savo paskirtį negali visiškai perimti visų turizmui plėtoti 
reikalingų funkcijų, o tik veikti kaip sudedamoji organizacinės struktūros dalis. 
Visose rekreacinėse vietovėse (Veiviržėnai, Priekulė, Endriejavas, Judrėnai, Dreverna, 

Jono ir Emilijos 
Sauserių sodyba 
Ablingos kaime. 
2004 m. V. Jocio 
nuotr.



61

G A M T A

Karklė) turi būti įrengti turizmo informacijos punktai ar aikštelės, organizuojama 
turizmo priemonių nuoma, prekyba ir remontas. Taip galėtume kryptingai ir ko-
kybiškai organizuoti rekreacinę sistemą ne tik Endriejavo miestelyje, prie Kapstato 
ežero, bet ir visame Klaipėdos rajone. Tai tik padidintų teritorijos pranašumus.

Mūsų rajone reikėtų 3–5 kaimo turizmo sodybų, tarsi savotiškų kooperatyvų, 
kurių kiekvienas narys poilsio ir turizmo paslaugų sistemoje vykdytų atitinkamą 
funkciją. Kaimo turizmo bendrovių kūrimasis jau ryškėja Agluonėnuose. Bend-
rovės realiai gali susiformuoti Karklėje, Drevernoje, Priekulėje, Veiviržėnuose, 
Endriejave. Rajone svarbų vaidmenį paslaugų sistemoje turėtų užimti kempingai 
(automobilininkams ir dviratininkams) ir pakelės maitinimo įmonės. Vėžaičiuose, 
Endriejave, Veiviržėnuose ir Priekulėje suformuoti rezidencinius poreikius tenki-
nantį urbanistinį architektūrinį profilį. Parengti ir skleisti informaciją apie Vėžaičių, 
Endriejavo, Veiviržėnų ir Priekulės rekreacines zonas. Skatinti kempingų kūrimą 
rajone (kempingas Dariaus kaime, Judrėnų seniūnija, poilsiavietė prie Kapstato 
ežero). Kurti naują ir atnaujinti turimą sporto bazę, pritaikyti ją turistiniams ir 
poilsio poreikiams. Įrengti sporto aikštyną prie Kapstato ežero. Endriejave, norint 
užtikrinti rekreacinės teritorijos kokybę, reikia pakloti asfaltą, įrengti gatvių ap-
švietimą. Atskleisti ir išryškinti Klaipėdos rajono kultūrinį ir gamtinį savitumą. 
Apie kultūros ir gamtos paveldo objektus (jų grupes) esančiose teritorijose supla-
nuoti paslaugų, būtinų turizmo sektoriui plėtoti, plėtros zonas. Skatinti asmenų, 
organizacijų investicijas į kultūros paveldo objektų atkūrimą, išsaugojimą. Plėtoti 
turizmo infrastruktūrą ir rekreaciją. Užtikrinti patogų susisiekimą tarp ekonominės 
raidos centrų ir atokiau nuo jų esančių gyvenamųjų vietų. Sudaryti visuomeni-
nio transporto maršrutus rekreaciniais tikslais, kuriais galėtų laisvai judėti tiek 
atvykstantys turistai, tiek vietiniai seniūnijos gyventojai.
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Atgimimo parkas
Antanas Žemgulis

Endriejavo miestelis stovi ant dviejų kalvų. Tarp jų įsiterpia gana gili dauba, 
dalinanti miestelį į šiaurinę ir pietinę dalis. Sovietmečiu tai buvo mažai naudo-
jama drėgna pieva, rytuose nusileidžianti į Endriejavo pelkes, buvusią seklesnę 
Kapstato ežero dalį. 

1988 metų rudenį, plintant tautinio atgimimo nuotaikoms, daugelis endrieja-
viškių vis dažniau ėmė svarstyti, kaip išreikšti savo laisvės siekimą. Taip 1988 metų 
spalio 19 dieną gausus būrys Endriejavo gyventojų ir vidurinės mokyklos mokinių 
susirinko į Atgimimo parko sodinimo talką. 

Apie tą įvykį 1988 metų spalio 22 dieną rašė rajono laikraštis „Banga“: 

„Beveik aštuoniasdešimt „Bolševiko“ kolūkio kolūkiečių, specialis-
tų su šeimomis praėjusį šeštadienį susirinko į talką, kurios metu 
vieningai pritarė kolūkio pirmininko K. Simučio iniciatyvai įrengti 
Endriejavo miestelyje Atgimimo parką. Plušėjo ir jaunas, ir senas. 
Perdien būsimame parke pasodinta apie tūkstantį įvairių medelių. 
Tarp ąžuoliukų, berželių į dangų viršūnėles nukreipė amžinai ža-
liuojantys spygliuočių sodinukai. Parko sodinimo darbai nebaigti. 
Šią savaitę dar bus surengta viena talka. Šis parkas bus endrieja-
viškių poilsio zona.“

Parko sodinimo talkos atidarymas. Kalba Kostas 
Simutis. 1988 m. A. Žemgulio nuotr.
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Jaunieji sodintojai moksleiviai. A. Žemgulio 
nuotr.

Medelius atminimui parke sodina 1990 metų 
vasarą vykusio kraštiečių susitikimo dalyviai. 
A. Žemgulio nuotr.
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Dar prieš tai išilgai daubos buvo iškastas kanalas van-
deniui nutekėti ir netaisyklingos formos tvenkinys. Kūdrose 
planuota įveisti retesnių vandens augalų, apgyvendinti gulbių 
ir kitų paukščių.

Buvo numatyta vieta estradai miestelio ir visos apylinkės šventiniams rengi-
niams. Medeliai sodinti grupėmis, paliekant laisvų plotų sodinti įvairiomis kitomis 
progomis: abiturientų išleistuvių, vaikų gimimo, vestuvių, miestelio svečiams.

Negalima sakyti, kad niekas nepasinaudojo puikia galimybe įamžinti sau 
brangią datą. Sodino medelius kai kurios abiturientų laidos, 1990 m. gegužės 
19 d. susirinkę į susitikimą kraštiečiai. 

Sodinantieji parką buvo įsitikinę, kad tarp jų pasodintų medelių atsiras 
takeliai, įdomesnių apylinkėse surastų riedulių, medžio drožinių, suolelių.

Atgimimo parkas saugo ne tik pilnų pavojų, nerimo ir vilties dienų atmi-
nimą. Dabar jis saugo tylą ir rimtį, grynina miestelio orą, paįvairina peizažą ir 
laukia entuziastų, kurie jį saugos, neatiduos sunaikinti. Reikia manyti, kad iš jau-
nųjų sodintojų būrio atsiras ne vienas, kuris, augdamas kartu su savo pasodintais 
medžiais, visada prisimins Atgimimo parko sodinimą kaip drąsų laisvės siekio 
pareiškimą. To tikisi vyresnės kartos endriejaviškiai, kilnaus žygio entuziastai, 
buvę kolūkio darbuotojai, tarnautojai, vidurinės mokyklos mokytojai, mokiniai ir 
tėvai. Ir savaime suprantama buvęs kolūkio inžinierius miškininkas Adomas Lau-
cevičius, kuriam teko parūpint sodinimui medelius, numatyti jiems tinkamiausias 
vietas, ekspromtu, intuityviai formuoti būsimo parko vaizdą.

Atgimimo parko  
kampelis. 2009 m.  
A. Žemgulio nuotr.
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Bendras parko plotas jį sodinant buvo 3,26 ha. Dabar 
valstybės fondo žemės liko 2,8 ha. Kada ir kaip nurėžtas 
0,46 ha parko šiaurės rytų kampas – paslaptis. 

Endriejavo dalies ir 
atgimimo parko 
(nuspalvinta) planas. 
Iš Endriejavo 
seniūnijos archyvų



66

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Šalpės upelio gamtinė ir kultūrinė aplinka
Juozas Beniulis

Šalpė
Sušelpk mano atmintį, Šalpe,
Prie savojo kalno nuvesk.
Takeliui į rudenį sukant, 
Aš taip pasiilgstu tavęs.

Taip noris įbristi į tėkmę
Tavųjų vėsių vandenų,
Vėl kojom basom prisiliesti
Prie dugno kietų akmenų.

Į tavo gaivinančią srovę
Mintim aš brendu nuolatos – 
Tėkmėj toj kadais pasirašė
Vaikigaliai mano kartos...

Mes, kaimo vaikai, jeigu ne visi, tai bent dauguma, turėjome savo vai-
kystės upelį. Vieniems jis tekėjo pro pat namus, kitiems, norintiems pabraidyti 
to upelio srovėje ar pamirkyti joje meškerę, tekdavo nukulniuoti ir porą trejetą 
kilometrų, o kartais ir dar toliau. Jau žiloje senovėje žmonės stengėsi apsigyventi 
prie vandens telkinių: upelių, upių, ežerų, jūrų. Žinoma, ne visiems užtekdavo 
vietos pačiose pakrantėse, kiti turėdavo kurtis ir kiek tolėliau, tačiau ta vandens 
trauka tikriausiai yra užkoduota kiekviename mūsų. Ne veltui daugybė ne tik 
miestų, bet ir kaimų gyventojų, ypač vasarą, pailsėti, atsipalaiduoti, pabėgti nuo 
darbų ir rūpesčių veržiasi prie vandens telkinių. Niekam ne paslaptis, kad dėl 
gražesnių vietų ežerų, upių pakrantėse ar pajūryje įnirtingai varžosi, stengiasi jas 
privatizuoti ir užstatyti turtingi ponai, kad žemės sklypai, esantys tokiose vietose, 
kainuoja didelius pinigus... 

Siaurutis Šalpės upelis tekėjo šiek tiek toliau nuo mūsų namų, artimiausias 
jo vingis buvo maždaug už kokių dviejų trijų kilometrų. Tačiau nežinau, ar ap-
linkiniuose kaimuose buvo koks berniūkštis, nebraidęs šio upeliūkščio srovėje... 
Ne išimtis, žinoma, ir aš. Artimiausias Kapstato arba, kaip daugelis jį vadinome, 
Endriejavo ežeras buvo maždaug už šešių kilometrų, jame mes, ko gero, maudytis 
pradėjome tik lankydami Endriejavo vidurinę mokyklą, todėl pirmosios plaukimo 
pamokos vyko paprasčiausiose prie sodybų iškastose kūdrose... O gražioji Žemaitijos 
upė Minija tekėjo dar gerokai toliau, aš ją pirmą kartą vaikystėje pamačiau ties 
Gargždais. Dabar, žinoma, tai atrodo juokingai maži atstumai, o tada, vaikystėje, 
viskas buvo kitaip... Žinojome, kad, be Šalpės, dar yra Veiviržo, Judrės upeliai, 
tačiau ir jie mums atrodė labai jau tolimi ir nepasiekiami... Tiesa, iš savo tėvelio 
ne kartą girdėjau, kad netoli mūsų sodybos senais laikais buvo kito mažyčio 
upeliuko – Letauso – pradžia. Kadangi mūsų sodyba stovėjo ant kalvos, vaka-

Toli, oi, toli pasiliko
Žilvičiais užlūžę krantai,
Laukinių serbentų rubinas,
Po kerplėšom tūną vėžiai.

Armonikos klyksmas prie laužo, 
Trumpa kaip jaunystė naktis...
O mes ant piliakalnio šokam
Lig šiolei savoj atminty...

Sušelpk mano atmintį, Šalpe,
Prie savojo kalno nuvesk.
Per pievas, kalvas ir eglynus
Į mano vaikystę parvesk...
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rinėje pusėje, krūmais ir viksvomis apaugusiame slėnyje, kurį mes žemaitiškai 
vadinome „lenke“ (su lenkų tautybės moterimi tai neturi nieko bendra, tikriausiai 
tai yra žodžio „lanka“ sinonimas), pasak tėvelio, ten ir buvo to upeliuko pradžia. 
Toje „lenkėje“ aš, trylikametis paauglys, mokiausi sukti dalgį, nes viksvas pjauti 
gerokai lengviau negu pievos žolę. Viksvas naudodavome pakratams, taip pat jos 
buvo kemšamos į čiužinius. Kaip smagu būdavo atsigulti ant šviežių, dar lanka 
kvepiančių viksvų kietai prikimšto čiužinio (šieniko)...

Šalpės upelis turtingas žuvų: nėgių, kirtiklių, srovinių aukšlių, upėtakių, 
šlakių, paprastųjų kūjagalvių, neršti atplaukia netgi lašišos, yra vėgėlių ir, kas 
svarbiausia, čia gyvena švaraus, neužteršto vandens ,,indikatoriai“ – vėžiai. Kartu 
su savo vienmečiais ir vyresniais vaikėzais kadaise išbraidyta daug Šalpės du-
burių ir vingių, išgraibytos, iščiupinėtos rankomis ertmės po pakrančių medžių 
šaknimis, po akmenimis, ieškant vėžių ir vėgėlių. Kartais baisoka būdavo kišti ten 
ranką, nes didesnis vėžys gana skaudžiai įžnybdavo į pirštą, be to, vieni kitus 
gąsdindavome tokiose skylėse gyvenančiomis vandeninėmis žiurkėmis... 

Šalpė – tai upelis, o gal ir maža upė, tekanti per dviejų Žemaitijos rajo-
nų – Klaipėdos ir Šilutės – teritorijas. Jos pradžia yra maždaug 3 kilometrai į 
pietvakarius nuo Endriejavo. Ši upelė turi net keturis intakus. Iš kairės pusės į 
Šalpę įteka Šalpelė (žemaitiškai – Šalpalė), Languris ir Graumena, iš dešinės – 
Purlė. Iki santakos su Graumena Šalpė teka pietų ir pietvakarių kryptimi (taip 
yra ir ties mano gimtine), vėliau daro lanką ir pasuka į šiaurės vakarus, kol 
pagaliau įteka į Veiviržą, maždaug 3 kilometrai į pietvakarius nuo Veiviržėnų 
miestelio. Šalpės upė yra įtraukta į ekologiniu bei kultūriniu požiūriu vertingų 
ir saugotinų Lietuvos upių sąrašą. Šalpė kaip ir kiti Veiviržo intakai paskelbti 
ichtiologiniu draustiniu.

Šalia Šalpės upelio yra du kalnai. Vien jų paminėjimas man sukelia šviesius 
ir šiltus prisiminimus iš vaikystės ir jaunystės dienų. Kai išgirstu ką nors sakant 
,,Šalpės kalnas“, iš atminties išplaukia nuostabiai šviesus, saulėtas vasaros rytas, 
žalių krūmų garbanomis apjuostos kalvos, takelis, besiraitantis tų kalvų šlaitais, 
tolumoje dunksančios sodybos, miškas, nušviestas saulės spindulių. Mudu su 
mamyte einame į Šalpės kalną. Kelionė man atrodė labai ilga, aš tada dar buvau 
ne toks jau ir didelis vyras, ne viską supratau, bet kai kurios detalės įstrigo 
atmintin visam gyvenimui. Atsimenu tą ryškiai saulės apšviestą miško aikštelę, 
pristatytą koplytstulpių, koplytėlių ir kryžių. Atsimenu, kaip klūpojome, o paskui 
ėjome keliais apie tuos kryžius ir koplytėles. Žinojau – jeigu taip daro mamytė, 
tai ir aš turiu tai daryti...

Šalpės kalnas yra iš tiesų unikali mano gimtojo krašto vieta, iki šiol lan-
koma tikinčiųjų. Kai kas iš pašaliečių stebisi, jiems keistokai atrodo, kad žmonės 
meldžiasi tiesiog miške, kaip vietiniai sako – „apžadingoje vietoje“. Tai reiškia, 
kad čia meldžiantis reikia kažką pažadėti Dievui ir paskui būtinai tą pažadą 
įvykdyti, o tada jau visi tavo prašymai ir maldos bus išklausyti. Tiesa, man iki 
šiol taip ir neaišku, koks yra tikrasis to miško pavadinimas. Vieni sako, kad tai 
Norgėlų, kiti – kad Šalpėnų miškas, tik viena tikrai aišku – kalnui vardas duotas 
nuo jo papėdėje tekančio Šalpės upelio pavadinimo. Ši vieta priklauso Veiviržėnų 
parapijai, nors netoli nuo čia susieina ir Endriejavo bei Judrėnų parapijų ribos. 
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Šalpės kalnas yra kokie 8 kilometrai nuo Mataičių kaimo, esančio tarp Judrėnų ir 
Veiviržėnų. Beje, Mataičiai nuo mano gimtojo Stončaičių kaimo nutolę į vakarus 
maždaug 6 kilometrus. Tiesa, dar kokį kilometrą iki šio unikalaus paminklo reikia 
paeiti miško takeliu, su mašina iki jo neprivažiuosi. 

Niekas negali tiksliai pasakyti, kaip viskas prasidėjo, kodėl ši vieta tapo 
lankoma tikinčiųjų ir gana plačiai žinoma. Pasakojama, kad maždaug prieš 80–
90 metų vietinis ūkininkas Talmontas toje vietoje kirto mišką, ruošė medieną. Jo 
darbininkas, perkirtęs beržo pliauską, neteko žado – vietoje medžio šerdies buvo 
medinio rūpintojėlio skulptūra... Sunku pasakyti, kaip šita skulptūrėlė atsirado 
medžio viduje. Galėjo atsitikti taip, kad ta skulptūrėlė nuo senų laikų kabojo 
ant medžio, o vėliau auganti beržo šaka pamažu apglėbė ją ir per daugelį metų 
įaugino į vidų. Bet, žinoma, čia tik spėjimas. 

Ant Šalpės kalno stovinčiose koplytėlėse ir koplytstulpiuose nuo seno 
buvo liaudies meistrų išdrožtos Švč. Mergelės Marijos, šv. Barboros, šv. Juozapo, 
šv. Antano bei rūpintojėlio skulptūros. Koplytėlę su Jėzaus Kristaus skulptūra 
pastatė Norgėlų kaimo gyventojas Lukauskas. Yra ten ir metalinis kryžius, pasta-
tytas 1922 metais. Ant to kryžiaus pritvirtintas užrašas: „Apžadinga vieta. Prašom 
kiek luoska paaukoti. Meldžiu sukalbėti Tris Sveika Marija už sveikatą. Esu pundatorius 
Vincentas Talmontas.“ Jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę ant Šalpės kalno 
atsirado dar trys nauji kryžiai. Netoli tos vietos gimusios ir augusios Barškėtie-
nės prašymu pirmą kryžių išdrožė ir pastatė liaudies meistras iš Balsėnų kaimo 
Vaclovas Stončius. Po metų – dar du. 

Beje, čia ir dabar tebetęsiama graži tradicija – kasmet gegužės mėnesį ant 
kalno, šalia koplytėlių ir kryžių per Šeštines, Dievo kūno šventę, aukojamos 

Šalpės upelis ties 
Toliotų k. 
A. Žemgulio nuotr. 
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šv. Mišios. Anksčiau po pamaldų prie kalno esančiame slėnyje linksmindavosi 
jaunimas. 

Šis kalnas ne visada buvo apaugęs mišku. Senieji gyventojai pasakoja, kad 
kadaise toje vietoje buvusios ganyklos, krūmai, vėliau pamažu užaugo medžiai. 

Šalpės kalną daug metų prižiūrėjo ir tvarkė vietiniai gyventojai: Petras 
Ruškys, Marijona Arošienė, Antanas Jonušas, neatsisakydavo padėti ir kiti šio 
krašto žmonės. P. Ruškio paprašytas, tautodailininkas V. Stončius ne kartą yra 
remontavęs, tvarkęs, restauravęs senuosius koplytstulpius.

Šalpės kalnas buvo lankomas net ir sovietmečiu, nepaisant visų draudimų 
bei pasmerkimų. Jau pasakojau, kad ir man vaikystėje teko ten pabuvoti. Daug 
kur tais laikais valdžios nurodymu buvo raunami, pjaunami kryžiai, dažnai nak-
tį, paslapčia, bijant tikinčiųjų pasipiktinimo. Atsimenu, kaip tėveliai ir kaimynai 
spėliojo, kas nupjovė medinį kryžių Šlepštikų kaime šalia fermų esančiose senose 
kapinaitėse. Žmonės piktinosi, kalbėjo, kad tai galėjo padaryti vietinis mokytojas, 
valdžios įsakytas. Bet, žinoma, tai tik spėliojimai, gal žmogus buvo visai niekuo 
dėtas, nupjauti kryžių galėjo ir iš toliau atvažiavę. Tik viena tikra – šis juodas 
darbas buvo padarytas naktį, kad niekas nepamatytų... Kad ir kaip būtų keista, 
tais „buldozerinio ateizmo“ laikais Šalpės kalno kryžiai ir koplytėlės liko nepaliesti, 
nors žmonės tą vietą lankė kaip ir anksčiau. Tiesa, vagišiai kartais apšvarindavo 
aukų dėžutes. Tačiau, kas skaudžiausia, jau praėjus dešimtmečiui po Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo, atsirado niekšelių, kurie dėl pinigų ar kažkokių kitų 
abejotinų vertybių (kolekcionavimo aistros?) ryžosi išplėšti, suniokoti šį šventą 
tikintiesiems kampelį. 2001 metų rudenį vandalai pavogė visas skulptūrėles, sto-
vėjusias koplytstulpiuose bei koplytėlėse... Iš keturių koplytstulpių ir koplytėlės 
buvo pavogtos 9 skulptūros. Liko tik viena – išlieta iš cemento Jėzaus Kristaus 
koplytėlė, kurios vandalai nepajėgė nunešti. Paminklosaugininkai įvertino žalą 
27 tūkstančiais litų... Šis nusikaltimas sudavė stiprų smūgį visiems, kuriems Šalpės 
kalnas buvo brangi vieta, daugelis dėl to labai sielojosi, kai kas net pasiligojo. 

Bet šiandien koplytstulpiuose jau stovi naujos skulptūrėlės. Šalpės kalnas 
vėl lankomas. Rūpintojėlį išdrožė ir koplytėlėje pastatė V. Stončius. Išdrožė pa-
gal Veiviržėnų klebono Česlovo Degučio turėtą senojo rūpintojėlio nuotrauką. 
2002 metų vasarą į ant Šalpės kalno esantį unikalų paminklą buvo atvykęs Telšių 
vyskupas J. Boruta su Endriejavo, Veiviržėnų bei Gargždų klebonais ir čia aukojo 
šv. Mišias. Žmonių susirinko daugybė.

Po daugelio metų, vaikystės nostalgijos vedamas kartu su žmona Stanisla-
va aplankiau Šalpės kalną ir vėl... Kelią į ten parodė, palydėjo sesuo Danutė su 
vyru Antanu.

Kaip jau minėjau, vienas iš kairiųjų Šalpės intakų yra Šalpelė (Šalpalė). Šal-
pelė irgi turi savo intaką – Vytauto upelį, kuris išteka iš Dauskių miško, esančio 
už Lelėnų kaimo, dešinėje kelio, vedančio iš Endriejavo į Judrėnus, pusėje. Kas 
davė tam mažyčiam upeliui mūsų didžiojo kunigaikščio vardą, sunku pasakyti, 
bet kad tai susiję su mūsų krašto istorine praeitimi – tai nepaneigiamas faktas. 
Taigi Šalpelė skuba įsilieti į Šalpę, o prieš tai dar jai reikia priglausti iš pietų 
pusės link jos atskubantį Vytauto upelį. Štai toje dviejų mažyčių upelių santakos 
vietoje ir stovi piliakalnis, kuris turi net tris pavadinimus. Vieni jį vadina Nor-
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gėlų, kiti Vytauto, dar treti Mataičių piliakalniu. Daug kas tą kalną vadina labai 
paprastai – „pilikė“ arba „pilalė“. 

Mano prisiminimuose Norgėlų piliakalnis yra išlikęs kaip keleto kartų 
jaunimo pasilinksminimo vieta gamtoje. Ten vykdavo tai, kas mūsų tėvų buvo 
vadinama gegužinėmis, nors mes tuos pasilinksminimo vakarus vadindavome 
tiesiog šokiais (žodis ,,gegužinė“ tuo metu buvo jau nebemadingas). Nežinau, 
ar dar kurioje kitoje Lietuvos vietovėje tuo metu vykdavo panašūs pasilinks-
minimai, bet pas mus taip buvo. Gal čia įtakos turėjo tas mūsų žemaitiškas 
inertiškumas, neskubėjimas ką nors greitai keisti – kaip radome, taip ir palik-
sime?.. Kada prasidėjo tie šokiai ant piliakalnio, nežinau, bet viena aišku – ne 
mes pradėjome, ne mes ir užbaigėme... Karta keitė kartą, keletą metų ant pi-
liakalnio pašokę mano krašto jaunuoliai sukurdavo šeimas, išsivažinėdavo kas 
kur, o juos pakeisdavo kiti. Tiesa, laikui bėgant, šokančiųjų amžius vis jaunėjo, 
taigi, apsilankę tuose šokiuose vyresni jaunuoliai, kurie jau būdavo perkopę 
dvidešimt, pasijusdavo „seniais“... Bandau prisiminti, kokiais maždaug metais 
ant piliakalnio šoko mano karta. Tai tikriausiai buvo kokie 1970–1976 metai. 
Prisipažinsiu, pradėjau tuose šokiuose lankytis ankstokai, gal nuo kokių pen-
kiolikos šešiolikos metų, mat beveik visi mano draugai buvo šiek tiek vyresni, 
be to, tuo metu jau visai neblogai grojau armonika, todėl jaunimas neduodavo 
man ramiai sėdėti namuose... Na, o vėliau jau ir pačiam atsirado interesas... 
Tiesa, šokiai ant piliakalnio kažkodėl vykdavo ne šeštadienio, o sekmadienio 
vakarais, gal todėl, kad šeštadieniais jaunimas šokdavo kitur. Visi apie tuos 
šokius žinojo, nereikėjo jokių skelbimų ar reklamų, tiesiog susiburdavo didesnė 
ar mažesnė grupelė ir pėsčiomis, dviračiais ar motociklais sekmadienio pavakarę 
patraukdavo link piliakalnio. Žinoma, tie šokiai vykdavo tik šiltuoju metų laiku, 
prasidėdavo gegužę, sužaliavus medžiams, ir baigdavosi vasaros pabaigoje. Beje, 
būtinas to pasilinksminimo atributas būdavo laužas, kurį eilės tvarka kiekvieną 
savaitgalį privalėjo sukrauti aplinkinių kaimų berniokai. 

Norgėlų koplyčių 
ansamblis. 
Apie 2005 m.
A. Žemgulio nuotr. 
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Muzikos klausimas išsispręsdavo labai paprastai. Organizatoriai pasirūpin-
davo, kad kas nors atsineštų armoniką arba akordeoną, o kartais net ir sakyti 
nereikėdavo – patys muzikantai atsigabendavo savo instrumentus. Grodavome, 
kaip dabar madinga sakyti, „gyvą“ muziką. Nereikėjo tada jokių stiprintuvų, garso 
kolonėlių, mikrofonų, nors apie juos jau turėjome supratimą, patys bandydavome 
pagroti elektrinėmis gitaromis, kai kurie net susimeistraudavo, išsipjaustydavo iš 
kokios lentos korpusą, pritaikydavo grifą, prikonstruodavo po stygomis adapterius 
ir grodavo. Garsas apie „Bitlus“ jau ir mus buvo pasiekęs... Beje, besimokydamas 
vienuoliktoje klasėje, o tai buvo 1971–1972 metais, aš jau grojau ritmine gitara 
estradiniame ansamblyje, kurį Endriejave buvo subūręs kultūros namų meno va-
dovas Alfonsas Matutis. Bosine gitara grodavo mokytojas Vytautas Eismontas. Šio 
ansamblio pagrindinė solistė būdavo mūsų istorijos mokytoja Liucija Baranauskie-
nė, vieną kitą dainą su klasioke Rūta Jurgaityte – duetu – padainuodavau ir aš. 
Koncertuodavome ne tik Endriejave, pavažinėdavome po visą Klaipėdos rajoną. 
Bet kur tu rasi tą elektrą nuošaliame gamtos kampelyje – ant piliakalnio? Taigi 
ir verkdavo armonika, plėšydavosi akordeonas iki paryčių. Muzikantų atsirasdavo 
nemažai, vieni grodavo geriau, kiti prasčiau, bet grodavo. Ne tik grodavo, bet ir 
dainuodavo. Pagrojęs kokį pusvalandį, muzikantas instrumentą perduodavo kitam, 
o pats eidavo šokti arba likdavo pasiklausyti kito muzikanto. Prestižo reikalas 
buvo išmokti ir padainuoti pritariant armonikai arba akordeonui naujų, estradinių 
dainų. Vykdavo, sakyčiau, savotiškos varžytuvės – kas naujesnę, gražesnę dainą 
padainuos? Kiek prisimenu, gražiai dainuodavo ir grodavo Marytė Arošiūtė, jai 
pritardavo draugės. Buvo šokami ir valsai bei polkos. Vieną kartą per vakarą visi 
sušokdavo polką su ragučiais, kurią tradiciškai vesdavo Jonas Šakinis iš gretimo 
su Stončaičiais Šlepštikų kaimo, tvirtas, gerokai už mane vyresnis bernas (dabar 
jau miręs). Jis būdavo savotiškas mūsų krašto jaunimo vedlys einant į šokius ant 
piliakalnio. Dažnai ant piliakalnio nueidavau ar nuvažiuodavau kartu su dviem 
neišskiriamais savo draugais – pusbroliu Alfredu Jurkumi ir kaimynu Edmundu 
Mickumi. Kad būtume kuo panašesni, mes net ir rengtis stengdavomės vienodai – 
užsivilkdavome baltus marškinius arba „bitlovkes“ – baltus golfiukus stačiomis 
apykaklėmis...

Taigi šokdavome ant piliakalnio iki paryčių. Dažnai išsiskirstydavome tik 
auštant, jau senokai išblėsus laužui. Juk vasaros naktis tokia trumpa... Berniokai 
lydėdavo mergiotes, kartais parveždavo jas namo dviračiais, „Javomis“ arba „Ižais“. 
Savų automobilių jaunimas tais laikais dar neturėjo. Kas suskaičiuos, kiek šokių 
sušokta per tuos visus metus ant piliakalnio, kiek dainų sudainuota, kiek meilės 
romanų užsimezgė, kiek porų, čia susipažinusių, susituokė, kiek buvo pavydo 
scenų, nusivylimų, išsiskyrimų?.. Kas be ko, pasitaikydavo atvejų, kai bernai ir 
kumščiais pasimosuodavo – kartais dėl mergų, o kartais ir šiaip sau, norėdami 
išsiaiškinti, kuris kaimas ar miestelis „kietesnis“... Nedažnai tokių dalykų pasi-
taikydavo, bet pasitaikydavo. O kada, kur ir kokiais laikais bernai nenorėdavo 
prieš mergas parodyti savo jėgos ir vikrumo? Ne išimtis buvo ir mūsų kraštas. 
Žodžiu, virte virė jauni gyvenimai šiame gražiame gamtos kampelyje. Keitėsi laikai, 
keitėsi mados, vietoj mūsų ant piliakalnio jau šoko kiti, po jų – dar kiti. Naujos 
kartos jaunimo jau nebetenkino armonikos ar akordeono muzika. Kaip kažkada 
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pasakojo dvidešimčia metų už mane jaunesnės sesutės Ramutės pirmas vyras Ne-
rijus Pupšys, dabar jau miręs (mirė, deja, labai jaunas – 27 metų), jų laikais ant 
piliakalnio jau nebebuvo „gyvos“ muzikos, grodavo „aparatūra“ – magnetofonas, 
stiprintuvas ir garso kolonėlės. Nerijus su draugais nepatingėjo nuo artimiausio 
gyventojo sodybos iškasti griovį, nutiesti kabelį ir pasijungti elektrą...

Taigi, kai gerai pagalvoji, keistas derinys – mes linksminomės ten, kur ka-
daise mūsų protėviai gynėsi nuo nuožmių priešų – kryžiuočių. Bet mūsų laikais 
kryžiuočių jau nebebuvo, o ir šokome mes juk ne ant kapų, o tiesiog gražiame, 
patogiame gamtos kampelyje, kuris nuo seno traukė žmones.

Dabar šiek tiek enciklopedinių žinių apie Norgėlų piliakalnį. Šis piliakalnis 
įrengtas aukštumos kyšulyje prie Šalpalės ir Vytauto upelių santakos. Piliakalnio 
aikštelė trikampė, pailga šiaurės–pietų kryptimi. Jos ilgis – 36 metrai, plotis – 
26 metrai. Aikštelės šiauriniame gale supiltas 26 metrų ilgio, 4 metrų aukščio, 
24 metrų pločio pylimas, kurio 6 metrų išorinis šlaitas leidžiasi į 7 metrų pločio, 
1,7 metro gylio griovį. Iš griovio kyla 0,8 metro aukščio ir 4 metrų pločio antras 
pylimas. Rytiniame pylimo gale yra senasis įvažiavimas. Šlaitai statūs, 15 metrų 
aukščio. Beje, pirmojo pylimo papėdėje mūsų jaunystės laikais stovėjo suolai muzi-
kantams ir šokėjams atsisėsti, o per senąjį įvažiavimą tikriausiai mes užlipdavome 
arba įvažiuodavome į aikštelę, kur vykdavo šokiai.

Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu–XIII amžiumi, jis, beje, kasinėtas. 
Tai XIX amžiaus antroje pusėje darė kunigaikštis Oginskis (kuris, sunku pasakyti, 
greičiausiai tai buvo Bogdanas). Rasta žalvarinių dirbinių. Matomos duobės, kurios 
liko po šių kasinėjimų. Dabar piliakalnis apaugęs mišku, jo aikštelė dirvonuoja. 
Beje, paskutinį kartą piliakalnį mačiau maždaug prieš kokius 12–13 metų. Tada 
jau aikštelėje žėlė jauni medeliai, o kaip yra šiuo metu, negaliu pasakyti. Gamta 
nemėgsta tuštumos, jaunimas nustojo čia šokti, į jų vietą skuba ateiti medžiai ir 
žolė...

500 metrų į šiaurę nuo piliakalnio yra VIII–XI amžiaus senkapis, tyrinėtas 
1909 metais. Vladas Nagevičius (Nagius), gydytojas, archeologas 1904–1912 metais 
kasinėjo Lietuvos vakarinės dalies kapinynus, taip pat ir Norgėlų. Radiniai atsidūrė 
Leningrado Ermitaže, kiti – Vilniaus istorijos muziejuje*.

Piliakalnį galima pasiekti iš Veiviržėnų–Judrėnų kelio pasukus į Endriejavą pro 
Mataičius, ties buvusiomis Norgėlų fermomis – į dešinę (į rytus) keliu, pavažiavus 
į rytus, pietus ir vėl į rytus laukais apie 1,3 kilometro. Yra kairėje pusėje.

1997 metų gruodžio 31 dieną Norgėlų piliakalniui suteiktas registro kodas 
A-407 P.

Artimiausi mūsų piliakalnio kaimynai yra Gargždų ir Žvaginių piliakalniai. 
Pastarojo papėdėje Antrojo pasaulinio karo pradžioje įvyko šiurpi tragedija – vo-
kiečiai sušaudė beveik visus Ablingos kaimo gyventojus. 

Maždaug puskilometris į šiaurės rytus nuo Norgėlų (Mataičių, Vytauto) 
piliakalnio yra senas kapinynas, kuris irgi turi net tris pavadinimus – Lelėnų, 
Norgėlų arba Švedkapis. Jam taip pat suteiktas registro kodas (A-406 P).

* Mažoji Lietuvos tarybinė enciklopedija, II tomas, 658 p. 
(A. Žemgulio nuoroda.)
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Iš Endriejavo senovės*
Gintautas Zabiela
Klaipėdos universitetas

Daugelio Lietuvos vietovių proistorė nėra nei specialiai 
tyrinėta, nei rinkti tokiam tyrimui reikalingi šaltiniai. En-
driejavo taip pat. Jo apylinkių seniausioji praeitis nebuvo 
patraukusi tyrinėtojų dėmesio, o tai Endriejavo atveju galbūt 
galima paaiškinti negausiais duomenimis apie archeologijos 
paveldą. Tačiau ne vien tik tuo. Lietuvoje yra nemažai 
pavyzdžių, kuomet iki tol seniausio kultūros paveldo ne-
turėjusios vietovės, jose pradėjus sistemingus tyrinėjimus, 
išgarsėjo net už Lietuvos ribų. Bene artimiausias pavyzdys 
yra Šventoji (Palangos miestas), kuomet pelkių melioraci-
jos metu atrastos unikalios akmens amžiaus gyvenvietės, 
be kurių tyrinėjimo duomenų šiandien nebeįsivaizduojame 
atskirų visos Lietuvos proistorės laikotarpių. Tad kas dar 
slypi buvusio Endriejavo valsčiaus žemėje, mes nežinome, 
tačiau, kad čia dar daug ką bus galima surasti ir atrasti – 
akivaizdu. Tą liudija ir toks, atrodo, paprastas faktas, kad 
iki šiol mokslui iš šių apylinkių buvo žinomi 5 akmeniniai 
kirviai, o rengiant šį straipsnelį spaudai vien tik Endriejavo 
mokyklos mokytojo Antano Žemgulio dėka sužinota dar 
apie 6 tokius kirvius1.

Turimos labai fragmentiškos žinios apie Endriejavo 
apylinkių senovę neleidžia jos atskleisti išsamiau. Tenka pa-
sitenkinti tik paskirais jos štrichais vengiant platesnių api-
bendrinimų, nes tokiais atvejais kiekvienas naujai surastas 
radinys gali iš esmės keisti visą iki tol turėtą vaizdą. Todėl 
šiame straipsnyje apsispręsta pateikti daugiau medžiagą End-
riejavo apylinkių seniausiai istorijai nušviesti, negu nubrėžti 
jos raidos gaires.

Seniausias apylinkėse rastas dir-
binys yra Balsėnų kaime dar XX a. 
pirmojoje pusėje rastas 14 cm ilgio, 
5 cm storio ir 5,5 cm pločio ašmenimis 
laivinis kovos kirvis, šiuo metu saugo-
mas Vytauto Didžiojo karo muzie juje 
Kau ne2 (toliau – VDKM) Tokie kirviai 
skiriami ankstyviausiems baltams ir 
datuojami III tūkstantmečio pr. Kr. 
viduriu3.

* Straipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsèiai“ Moks-
lo darbø komisijos. Leidyklai áteiktas 2009 07 30.

1 Nuoširdžiai dėkoju gerbiamam A. Žemguliui už 
suteiktą vertingą informaciją apie apylinkių prois-
torės objektus.

2 Bagušienė O., Rimantienė R. Akmeniniai gludinti 
dirbiniai, Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 
1974, t. 1. Akmens ir žalvario amžiaus paminklai, 
p. 109 (Nr. 77). Inventorinis numeris 194.

3 Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje, Vilnius, 
1984, p. 197–199.
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1 pav. Archeologinių radinių ir paminklų Endriejavo istorinio valsčiaus teritorijoje išsidėstymas 
1914–1918 m. situaciniame žemėlapyje: t – akmeninis kirvelis (1–2 – Ablinga, 3 – Antkoptis, 
4 – Balsėnai, 5 – Endriejavas, 6  – Kapstatai, 7 – Landžiai, 8–9 – Mataičiai, 10 – Pažvelsiai, 
11 – Šlepštikai); p – piliakalnis (1 – Norgėlai, 2 – Žvaginiai), W – kapinynas (Norgėlai).
1914–1918 m. žemėlapis lenkų, vokiečių kalba, M 1: 100 000. Pakartotinai išleistas 1998 m., 
Leidėjas: JAV. Akademikų skautų sąjūdžio Vydūno fondas
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Kartu su šiuo kirviu iš buvusio Endriejavo valsčiaus rasta 11 akmeninių 
kirvelių (1:I pav.), duomenys apie kuriuos toliau pateikiami abėcėlės tvarka.

Ablinga. Kiek apdaužytas pilko stambiagrūdžio akmens kirvis su 1,6–2 cm 
skersmens skyle. Kirvio ilgis – 10 cm, plotis – 4,3 cm, ašmenų plotis – 4,5 cm. 
Rastas 1978 m. Saugomas Endriejavo vidurinėje mokykloje (toliau – EVM) 
(2 pav.).

Ablinga. Apdaužytas pilko smulkiagrūdžio akmens kirvis su 2,3 cm skers-
mens skyle. Kirvio ilgis – 10,5 cm, plotis – 5 cm, ašmenų plotis – 5 cm. Rastas 
apie 1988 m. tarp iš laukų surinktų ir ant keliuko išpiltų akmenų. Akmenys buvo 
renkami laukuose į šiaurę nuo Žvaginių piliakalnio. Rado mokytoja E. Žemgulienė. 
Saugomas EVM Geografijos kabinete (3 pav.).

Antkoptis. Ištrupėjusiu paviršiumi pilko stambiagrūdžio akmens apvalia 
pentimi kirvis su 2,1–2,5 cm skersmens skyle. Kirvio ilgis – 15 cm, plotis – 
7,2 cm, ašmenų plotis – 5,5 cm. Rastas 1975 m. kieme, į mokyklą atnešė vaikai. 
Saugomas EVM (4 pav.).

Endriejavas. Vos apdaužytais ašmenimis juodo smulkiagrūdžio akmens kir-
vis su 2,3–2,5 cm skersmens skyle. Kirvio ilgis – 11,7 cm, plotis – 5 cm, ašmenų 
plotis – 5 cm. Rastas apie 1996 m. Endriejavo pakraštyje prie pelkių. Saugomas 
EVM (5 pav.).

Kapstatai. Dviašmenis sveikas tamsiai pilko smulkiagrūdžio akmens kirvis su 
2,1–2,3 cm skersmens skyle kotui. Kirvio ilgis – 14,5 cm, plotis – 5 cm, ašmenų plo-
tis – 2,6 ir 3,5 cm. Rastas 1989 m. Saugomas EVM Geografijos kabinete (6 pav.).

Akmeniniai kirvukai: 
2 pav. iš Ablingos; 3 pav. iš Ablingos; 4 pav. iš Antkopčio; 
5 pav. iš Endriejavo; 6 pav. iš Kapstatų; 
7 pav. iš Šlepštikų; 8 pav. Kirvio formos akmuo iš Kapstatų. 
A. Žemgulio nuotraukos

2 3 4

765

8



76

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Laigiai. Akmeninis kirvis siaurė-
jančia pentimi, 10,2 cm ilgio, 4,1 cm 
pločio ašmenimis, 5,3 cm storio. Sau-
gomas Kretingos kraštotyros muziejuje 
(toliau – KrKM) 764.

Mataičiai. Akmeninis dviašmenis 
kirvis 12,4 cm ilgio, 3,5–4,2 cm plo-
čio ašmenimis, 7 cm storio. Saugomas 
KrKM 465.

Mataičiai. Akmeninis kirvis ke-
turkampe pentimi 7,8 cm ilgio, 4,3 cm 
pločio ašmenimis, 4,4 cm storio. Sau-
gomas KrKM 966.

Pažvelsiai. Akmeninis kirvis ke-
turkampe pentimi 8,1 cm ilgio, 4,6 cm 
pločio ašmenimis, 3,5 cm storio. Sau-
gomas VDKM 2757.

Šlepštikai. Kiek apdaužytas pilko 
stambiagrūdžio akmens kirvis su ne-
baigta gręžti 1,8 cm skersmens skyle. 
Kirvio ilgis 14,5 cm, plotis – 4,7 cm, 
ašmenų plotis – 5 cm, penties aukš-
tis – 3,5 cm. Rastas 1963 m. Saugomas 
EVM (7 pav.).

Tai akivaizdžiai ne visas akmeni-
nių kirvelių sąrašas. A. Žemgulis irgi 
mini Mataičių kaime rastą akmeninį 
kirvelį, kurio tolesnis likimas neaiškus. 
Tai vienas iš pakliuvusių į muziejų 
ar išvis nežinomas kirvelis – šiandien 
nustatyti nebe įmanoma. Įdomus ir 2001 m. prie Kapstato ežero surastas natūralus 
pilkas kiek grūdėtas 16 cm ilgio akmuo, savo forma primenantis bronzos amžiaus 
kirvį (tik ne įmovin5, o įtveriamąjį). Jis yra 5 cm pločio, „tiesių ašmenų“, kurie 
skirtingai nuo viso akmens yra kiek parudavę. Galbūt įtvėrus šį natūralų akmenį 
irgi buvo bandoma kažką kirsti. Be šio dirbinio ašmenų trasologinės analizės 
neįmanoma pasakyti, ar jis buvo naudotas žmogaus, ar ne. Radinys saugomas 
EVM (8 pav.).

Buvusiame Endriejavo valsčiuje yra du piliakalniai. Norgėlų piliakalnis įrengtas 
aukštumos kyšulyje prie Šalpalės ir Vytauto upelių santakos (9–10 pav.). Piliakalnio 
aikštelė trikampė, pailga šiaurės–pietų 
kryptimi, 36 m ilgio, 26 m pločio Š gale. 
Jos šiauriniame krašte supiltas 26 m 
ilgio, 4 m aukščio, 24 m pločio ties 
pagrindu pylimas, kurio 6 m aukščio 
išorinis šlaitas leidžiasi į 7 m pločio, 

4 Bagušienė O., Rimantienė R. Akmeniniai glu-
dinti dirbiniai, Lietuvos TSR archeologijos atlasas, 
Vilnius, 1974, t. 1. Akmens ir žalvario amžiaus 
pa minklai, p. 145 (Nr. 600).

5 Ten pat, p. 150 (Nr. 680 (1).
6 Ten pat, p. 150 (Nr. 680 (20).
7 Ten pat, p. 162 (Nr. 859).

9 pav. Norgėlų senkapio 1909 m. tyrinėtos 
vietos situacija ir ploto II planas (О раскопках 
В. В. Нагевича в Тельшевском и Росиенском 
уездах Ковенской губ., Materialinės 
kultūros instituto Sankt Peterburge archyvas. 
Nr. 87/1909, p. 81, pav. 13)
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1,7 m gylio griovį, už kurio kyla 0,8 m 
aukščio, 4 m pločio ties pagrindu antras 
pylimas. Pylimų rytiniame gale matyti 
senojo įvažiavimo į piliakalnio aikštelę 
vieta. Piliakalnio šlaitai į upelius statūs, 
iki 15 m aukščio (11 pav.). Piliakalnis 
žinomas ir Mataičių vardu. Apie jį 
žinomas padavimas8.

Piliakalnis archeologų sistemin-
gai netyrinėtas, atskirų žinių yra tik 

10 pav. Norgėlų piliakalnis iš oro (rytų pusės). 
2009 03 01. G. Zabielos nuotr.

11 pav. Norgėlų piliakalnis iš pietryčių pusės. 
2009 02 15. G. Zabielos nuotr.

8 Baubonis Z., Zabiela G. Klaipėdos rajono pilia-
kalniai, Vilnius, 2009, p. 56–58.
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12 pav. Žvaginių piliakalnis iš oro (pietų pusės). 
2009 03 01. G. Zabielos nuotr.

13 pav. Žvaginių piliakalnis iš pietų pusės. 
2009 02 15. G. Zabielos nuotr.
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apie mėgėjiškus kasinėjimus XIX a., kuriuos rodo pylime žiojėjančios duobės. 
Literatūroje nurodoma, kad XIX a. antrojoje pusėje piliakalnį kasinėjo kunigaikš-
tis Oginskis ir rado žalvarinių dirbinių9. L. Kšivickis, lankęs Norgėlus 1905 m. 
birželio 5 d., mini, kad piliakalnį kasinėjęs kunigas Rudinas10. Vėliau „buvę rasta 
įvairių triūbų, karolių įvairių, šuniukas ir kt.“11. Sprendžiant pagal išorinę išvaizdą 
piliakalnis datuojamas I tūkst.–XIII a.

Žvaginių piliakalnis įrengtas apylinkėse aukščiausios (aukštis virš jūros lygio 
148,3 m) masyvios kalvos viršūnėje (12 pav.). Aikštelė trapecinė, pailga rytų–vakarų 
kryptimi, 40 m ilgio, 20 m pločio vakarų gale, 45 m – rytuose. Jos rytiniame kraš-
te supiltas 1,8 m aukščio ir 15 m pločio pylimas, V pusėje – 6 m pločio, 0,3 m 
aukščio pylimas. Piliakalnio šlaitai vidutinio statumo, 15 m aukščio12 (13 pav.). 
Piliakalnio šiaurės vakarinė dalis (ypač šlaitas) apardyta kasant žvyrduobę, aikštelė 
apardyta kapinių, pylimas – apkasų ir duobių. Aikštelėje stovi medinė koplytėlė, 
P šlaite yra 1941 m. birželio 23 d. sušaudytų Ablingos gyventojų kapai, 1972 m. 
piliakalnio pietinėje papėdėje jiems įrengtas memorialas. Apie piliakalnį žinomi 
3 padavimai, bylojantys apie čia kūrentą šventąją ugnį, dėl ko piliakalnis buvo 
priskirtas ir prie senovės lietuvių šventviečių13.

Šis piliakalnis truputį tyrinėtas. Šių tyrimų rezultatai niekur neskelbti, fiksa-
cinės medžiagos originalai bei surasta keramika neišliko, tad čia pateikiami ištisai 
pagal išlikusią tyrimų ataskaitą14. Archeologas Mykolas Černiauskas (1912–2002) 
1972 m. liepos 24–29 dienomis žvalgė apie 50 piliakalnio pietiniame ir vakariniame 
šlaituose Ablingos memorialo skulptūroms iškastų duobių, kur rado „negausios 
žiestos keramikos šukių“, kurių dalis „gan ankstyva“15. Radinių sąraše trumpai apra-
šytos ir primityviai nupieštos 8 keramikos šukės, iš kurių 7 rastos kasant minėtas 
duobes. O. Bersnaitės paminklo, skirto V. Mikalauskui, duobėje rastas „keramikos 
dugnelio fragmentas, pilkos spalvos, mišinys blogai sumaišytas, sluoksniuotas, l. blogo 
išdeginimo“16 (14:1 pav.). Paminklo Povilui Žebrauskui duobėje rasta „keramika 
balsvai pilkos spalvos, silpnai išdeginta, be graužo priemaišų, žiesta, sienelių storis 
6 mm“17 (14:2 pav.). Piliakalnio pietiniame šlaite 4 m į pietvakarius nuo paminklo 
P. Žebrauskui rastos „keramikos išorinė 
pusė juoda, vidaus ir išorės rausva, su 
nežymia žvyro priemaiša, žiesta. Atlenkto 
vainikėlio storis 4 mm, sienelių storis – 
5–8 mm“18 (14:3 pav.). Piliakalnio pie-
tiniame šlaite rasta „keramika šviesiai 
rausvos spalvos, žiesta, juostuota, be žvyro 
priemaišos, labai gero išdeginimo, sienelių 
storis 8 mm“19 (14:4 pav.). Piliakalnio 
pietrytinėje papėdėje 2 m į rytus nuo 
paminklo sušaudytiems gyventojams 
rasta „keramika tamsiai rusvos–rudos spal-
vos, su gausia grūsto akmens priemaiša, 
gero išdeginimo. Atrodo, kad lab. anks-
tyva žiesta. Vidinė sienelė aptrupėjusi“20 
(14:5 pav.).

9 Покровский Ф. В. Археологическая карта Ковен-
ской губернии, Вильна, 1899, c. 96.

10 Vytauto Didžiojo karo muziejus. Byla Nr. 468, 
nenumeruotas puslapis.

11 Valstybės archeologijos komisijos archyvas Kultūros 
paveldo centro archyve, f. 1, ap. 1, nr. 10, p. 8.

12 Baubonis Z., Zabiela G. Klaipėdos rajono pilia-
kalniai, Vilnius, 2009, p. 74–76.

13 Vaitkevič ius V. Senosios Lietuvos šventvietės. 
Žemaitija, Vilnius, 1998, p. 677–678 (Nr. 1002).

14 Černiauskas M. Žvaginių piliakalnio šlaituose 
vykdomų žemės darbų, susijusių su liaudies 
meninių skulptūrų statyba, stebėjimų ataskaita, 
Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, F. Nr. 344 
(5 puslapiai).

15 Ten pat , f. Nr. 344, p. 2.
16 Ten pat , f. Nr. 344, p. 3.
17 Ten pat .
18 Ten pat .
19 Ten pat .
20 Ten pat , f. Nr. 344, p. 4.
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Šalia piliakalnio greičiausiai yra 
papėdės gyvenvietė, nes „apie 100 m į 
rytus nuo piliakalnio, prie pil. Z. Venc-
lauskienės sodybos, burokų lauke“, rasta 
„keramika pilkos spalvos, su nežymia žvy-
ro priemaiša, blogai išdeginta. Tai dugno 
ir dalinai šoninės sienelės fragmentas“ 
(14:6–7 pav.)21. „Apie 200 m į pietryčius 
kukurūzų lauke“ rasta „keramika tamsiai 
pilkos spalvos, žiesta, su smėlio priemaiša, 
silpnai išdeginta“22 (14:8 pav.).

Tuo pačiu metu piliakalnio aikš-
telės „vakarinėje dalyje 11,7 m į ry-
tus nuo buv. kapinių geležinių vartelių“ 
M. Černiauskas iki 1,3 m gylio iškasė 
60×40 cm dydžio (0,24 m2 bendro plo-
to) šurfą (15 pav.). „Šurfe tuojau po 
velėna aptikta nedidelė keramikos šukė ir 
smulkių angliukų. Keramika žiesta, be 
jokių ornamentų. Medžio angliukų aptik-
ta visame šurfe. Ypatingai jų pagausėjo 
60–80 cm gylyje, o apie 1 m gylyje 
susidurta su didesniais medžio anglies 
gabaliukais, kurie buvo savo pirmykštėje 
vietoje. 130 cm gilumoje podirvio sluoks-
nio nepasiekta, kas rodo, kad piliakalnio 
kultūrinis sluoksnis yra dar storesnis“23. 
Radinių sąraše nurodyta, kad minėtas 
„keramikos fragmentas rudos spalvos, gero 
išdeginimo, su nežymia žvyro priemaiša“24 
(14:9 pav.).

XX a. pirmojoje pusėje kasant 
žvyrą ar duobę, piliakalnyje buvo rasta 
anglių25, o XX a. 7 dešimtmetyje ka-
sant žvyrą buvo rasta „keletas stambių 
„milžinų žiedų“ (gal apyrankių“)“26.

Piliakalnyje lokalizuojama pa-
jungtų kuršių Ceklio žemės dalybų 
tarp Livonijos ordino ir vyskupo 
1253 m. balandžio 4 d. akte minima 
kuršių pilis Ablinga (originale loty-
niškai Amelinge)27. Pagal archeologinių 
tyrimų bei istorinius duomenis Žva-
ginių piliakalnis datuojamas I tūkst.–
XIII a.

14 pav. Keramikos piešiniai iš Žvaginių piliakalnio 
1972 m. tyrinėjimų (Černiauskas M. Žvaginių 
piliakalnio šlaituose vykdomų žemės darbų, 
susijusių su liaudies meninių skulptūrų statyba, 
stebėjimų ataskaita, Lietuvos istorijos instituto 
Rankraštynas, f. Nr. 344, p. 3–4)

21 Ten pat .
22 Ten pat .
23 Ten pat , p. 2.
24 Ten pat , f. Nr. 344, p. 4.
25 Valstybės archeologijos komisijos archyvas Kultūros 
paveldo centro archyve, f. 1, ap. 1, Nr. 10, p. 110, 
117.

26 Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, f. 1. Nr. 187, 
p. 63.

27 Baranauskas T., Zabiela G. Ceklis 1253 metais: 
istorinė–archeologinė analizė, Žemaičių istorijos virsmas 
iš 750 metų perspektyvos, Vilnius, 2004, p. 27, 50.
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500 m į šiaurę nuo piliakalnio 
yra VIII–XI a. datuojamas Norgėlų sen-
kapis, paliktas aiškiai piliakalnį įrengu-
sios bendruomenės. Šis senkapis turi 
ganėtinai supainiotą tyrinėjimų istoriją, 
kurios aiškesni momentai pateikiami 
toliau.

XIX a. 7-ajame dešimtmetyje ba-
joras ir valstybės tarnautojas Karlas fon Šmitas (Carl von Schmith) (apie 1795–1876) 
parengė archeologinių radinių albumą „Necrolithuanica“28, kuriame greta į tuometinį 
Vilniaus senienų muziejų patekusių dirbinių nupiešti ir greičiausiai jo rinkinyje buvę 
dirbiniai. Tarp jų yra 11 dirbinių, kurių radimvietė nurodyta Lelėnų dvaras Telšių 
apskrityje. „Necrolithuanicos“ rankraštį ir bent dalį K. fon Šmito kolekcijos dirbinių 
greičiausiai iš jo palikimo paveldėtojų 1880 m. nupirko Kaune viešėjęs žymus švedų 
archeologas Oskaras Montelijus (1843–1921) ir perdavė Istorijos ir rankraščių akademijai 
Stokholme29. 1931 m. Stokholme viešėjęs archeologas Karolis Mekas (1906–1993) atvežė 
šio rankraščio fotokopijas į Kauną, ir taip jame paminėtos radimvietės tapo žinomos 
Kauno miesto muziejaus vedėjui profesoriui Eduardui Volteriui (1856–1941). Muziejus 
pradėjo domėtis jų esama būkle, nes iš radinių buvo matyti, kad čia yra ardomi 
kapinynai. 1933 m. liepos 17 d. Kauno miesto muziejaus rašte Nr. 381 Endriejavo 
valsčiaus viršaičiui nurodyta, kad Lelėnuose „1861 m. buvo rasta daug bronzinių daiktų, 
kurie dabar randasi Švedijoje Stokholmo muziejuje“30. Šiuo raštu buvo prašoma pranešti, 
ar ten ir tuomet kas nors buvo randa-
ma. Viršaitis 1933 m. rugpjūčio 24 d. 
atsakyme (raštas Nr. 1360) nurodė, kad 
„dėl Lelėnų km. senkapių yra pranešta raštu 
Nr. 297 iš 17/II– š. m.“31. Minėtame rašte 
nurodoma, kad, pagal Lelėnų kaimo 
gyventoją Domą Pocių, 

28 Paskelbtas 2005 m. atskira knyga (žr. Von Schmith 
C. Necrolithuanica, Vilnius, 2005).

29 Kulikauskas P., Zabiela G. Lietuvos archeologijos 
istorija (iki 1945 m.), Vilnius, 1999, p. 85.

30 Valstybės archeologijos komisijos archyvas Kul-
tūros paveldo centro archyve, f. 1, ap. 1, nr. 10, 
p. 94.

31 Ten pat , f. 1, ap. 1, nr. 10, p. 93.

15 pav. Žvaginių piliakalnio 1972 m. 
schematinis planas su pažymėta tyrimų vieta (A) 
(Černiauskas M. Žvaginių piliakalnio šlaituose 
vykdomų žemės darbų, susijusių su liaudies 
meninių skulptūrų statyba, stebėjimų ataskaita, 
Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, 
f. nr. 344, p. 5)
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„minimi Lelėnų kaimo senkapiai nėra Lelėnų kaime, jie yra 
gretimais Norgėlų kaime, Veviržėnų valsčiuje. Jis atsimena, 
kad prieš karą buvo rusų valdžios daryti kasinėjimai ir kad 
buvo rasta smulkių daiktų kasinėjimo vietoje... kasinėjimo 
žymės ir dabar yra pažinti“.32 Kitur nurodyta, kad buvo 
rasta „durtuvėlių“ ir kt. daiktų“33.

Minėtoje „Necrolithuanicoje“ iš Lelėnų nurodo-
mi kilę IX–XIII a. žalvarinės antkaklės viela apvynioto 
lankelio fragmentas34, II a. žalvarinė antkaklė trimi-
tiniais galais35 (16 pav. Nr. 26), IX–XI a. žalvarinė 
antkaklė į galus plonėjančiais lankeliais36 (16 pav. 
Nr. 27), nelabai aiškaus laikotarpio (VII–XII a.?) žalva-
rinė įvija37 (16 pav. Nr. 28), X–XI a. žalvarinė vytinė 
įvijinė antkaklė38, VIII–XIII a. juostinė apyrankė pusiau 
apskrito pjūvio lankeliu39, dvi neaiškios chronologijos 
gintarinių kabučių dalys40, neaiškios chronologijos ka-
bučio dalis iš vytos žalvarinės vielos41, X–XI a. vytinės 
antkaklės kilpiniais galais dalis42, X–XII a. antkaklės 
tordiruotu lankeliu dalis43. Archeologijos istoriją gerai 
pažinojęs Adolfas Tautavičius (1925–2006) visus šiuos 
dirbinius skyrė Endriejavo apylinkių Lelėnams, tačiau 
datavo juos tik II–IV a.44. Tačiau „Necrolithuanicos“ 
komentarus rengęs Vytautas Kazakevičius (1951–2005) abejojo – šiuos Lelėnus reikia 
tapatinti su Endriejavo apylinkių Lelėnais ar Tryškių apylinkių Leilėnais. XX a. 
dvaro nebebuvo nei vieno šių kaimų apylinkėse. Tačiau pats kaimų pavadinimų 
skirtumas bei K. fon Šmito biografija (kurį laiką Kretingoje dirbo muitininku) 
leistų pasisakyti už Endriejavo Lelėnus, 
kuriems neprieštarauja ir visų minėtų 
dirbinių chronologija.

Tuo tarpu minėti „rusų valdžios 
daryti kasinėjimai“ buvo 1909 m. arche-
ologo Vlado Nagevičiaus (1881–1954) 
vykdyti šio senkapio kasinėjimai. Šių 
tyrinėjimų medžiagą trumpai paskelbė 
pats V. Nagevičius 1935 m.45. Tekstinę 
dalį sudaro vos 9 sakiniai ir viena ilius-
tracija, tad ją tikslinga paskelbti visą.

„8 km nuo Veiviržėnų miestelio, pamiš-
kėje ties Norgėlų kaimu, ištyriau septynis 
degintinius kapus. Duobių formos sunkiai 
aiškinamos: kliudė medžių šaknys ir ribos 
susiliedavo. Vienu atveju duobė – apie 2 m 
ilgio, 40 cm pločio ir gilumo apie 80 cm; 

16 pav. Radiniai iš Lelėnų: 
26, 28 – antkaklės, 27 – 
įvijinė apyrankė 
(Von Schmith C. 
Necrolithuanica, Vilnius, 2005, 
p. 205, IV lentelė)

32 Ten pat , f. 1, ap. 1, nr. 10, p. 17.
33 Ten pat , f. 1, ap. 1, nr. 10, p. 18.
34 Von Schmith C. Necrolithuanica, Vilnius, 2005, 
p. 108 (V. Kazakevičiaus komentaras), p. 194, 204 
(III lentelė, nr. 25).

35 Ten pat , p. 194, 205 (IV lentelė, nr. 26).
36 Ten pat , p. 194, 205 (IV lentelė, nr. 27).
37 Ten pat , p. 194, 205 (IV lentelė, nr. 28).
38 Ten pat , p. 194, 207 (VI lentelė, nr. 32).
39 Ten pat , p. 194, 207 (VI lentelė, nr. 33).
40 Ten pat , p. 194, 207 (VI lentelė, nr. 34–35).
41 Ten pat , p. 109 (V. Kazakevičiaus komentaras), 
p. 194, 207 (VI lentelė, Nr. 36).

42 Ten pat , p. 109 (V. Kazakevičiaus komentaras), 
p. 194, 207 (VI lentelė, Nr. 37).

43 Ten pat , p. 109 (V. Kazakevičiaus komentaras), 
p. 94, 207 (VI lentelė, Nr. 38).

44 Tautavičius A. Lietuvos TSR archeologijos atlasas, 
Vilnius, 1977, t. III. I–XIII a. pilkapynai ir senkapiai, 
p. 62 (Nr. 335).

45 Nagevičius V. Mūsų pajūrio medžiaginė kultūra 
VIII–XIII amž. (Pryšmančių ir kitų vietų kasinėjimai), 
Senovė, Kaunas, 1935, t. I, p. 73–74.
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degėsių kupstai, su degintų žmogaus kaulų 
likučiais, supilti ant duobių dugno. Kupstai 
apie 10 cm storumo ir 40 cm skersmens.

Daiktų tarpe parodyta žieduotoji 
lankinė segė charakteringa ne tik savo 
žiedais, bet ir skirtinga nuo kitų segių 
adatos užkaba. Ji kilusi ankstyvaisiais Ro-
mos laikais ir ilgainiui keisdama savo lytį 
gyvuoja iki VIII amžiaus.

Ši vėlesnioji žieduotoji segė labiau 
paplokščia ir žiedų tarpe papuošta spaus-
tiniu sidabru (17:1 pav.).

Norgėlų lentelėje matyti lankinė segė 
(17:2 pav.) VI–VII amž. (D–E), žieduota 
lankinė segė (1 nr.) VIII amž. (E–F), viena 
antkaklė (17:5 pav.) IX amž., o kita (17:4 pav.) X–XI amž.

Iš to matyti, kad kapams ši vieta naudotasi nuo VII–XI amž. 
(D–G)“.

Iki šiol šie duomenys buvo pagrindiniai apibūdinant 
Norgėlų kapinyną, nes tyrinėjimų radiniai pateko į Valstybi-
nį Ermitažą Sankt Peterburge (Rusija) ir iki šiol neįjungti į 
mokslinę apyvartą46. Pagal literatūrą pavyko identifikuoti tik 
III grupės sidabru puoštą lankinę žieduotąją segę47 (17:1 pav.), 
datuojamą V a. pabaiga–VIII a. pabaiga48. Truputį daugiau 
duomenų apie kapinyną buvo pateikta tik 1977 m., kuomet 
nurodyta, kad V. Nagevičius ištyrė 35 m2 plotą, kapai datuo-
jami VIII–X a., o atsitiktiniai radiniai – VI–XI a.49. Tai pada-
ryta Sankt Peterburge (Rusija) Materialinės kultūros instituto 
archyve saugomos V. Nagevičiaus atas-
kaitos50 pagrindu. Toliau pateikiamas 
šios ataskaitos vertimas51.

„Išankstiniai duomenys. Veiviržėnų klebo-
nas man pranešė, kad jam žinoma apie ka-
sinėjimus Norgėlų kaime, kuriuos maždaug 
prieš 50 metų vykdė kunigaikštis Oginskis 
ir kurie pateikė daug kažkokių dirbinių.

Atvykimas į vietą ir jos apžiūra. 
Norgėlų kaimas yra 8 varstai nuo Vei-
viržėnų, susideda iš kelių kiemų, išmė-
tytų tarp aukštų kalvų, pelkių ir miško. 
Su dideliu vargu vietoje pagal vienos 
kaimietės pasakojimus, prisiminusios, kad 
kunigaikštis Oginskis į kasinėjimas suvarė 

17 pav. Radiniai 
iš Norgėlų senkapio: 
1–2 – lankinės segės, 
3 – verstukas, 4–5 – 
antkaklių fragmentai 
(Nagevičius V. Mūsų 
pajūrio medžiaginė 
kultūra VIII–XIII 
amž. (Pryšmančių ir 
kitų vietų kasinėjimai), 
Senovė, Kaunas, 1935, 
t. I, p. 74)

46 Nurodomas jų inventorinis numeris 2152:69–83 (iš 
viso 15 radinių).

47 Inventorinis numeris 2152:71. Žr. Tautavičius A. 
Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1977, t. III. 
I–XIII a. pilkapynai ir senkapiai, p. 41 (Nr. 21 
(420).

48 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1978, t. IV. 
I–XIII a. radiniai, p. 40.

49 Tautavičius A. Lietuvos TSR archeologijos atlasas, 
Vilnius, 1977, t. III. I–XIII a. pilkapynai ir senkapiai, 
p. 73 (Nr. 420).

50 О раскопках В. В. Нагевича в Тельшевском и Рос и-
енском уездах Ковенской губ., Materialinės kultūros 
instituto Sankt Peterburge archyvas. Nr. 87/1909, 
p. 80–82.

51 Dėkoju Laurynui Kurilai už parūpintas šios ata-
s kaitos fotokopijas. Deja, fotokopijoje sunkiai 
išskaitoma dalis teksto (neįskaitomos vietos tekste 
pažymėtos...), nėra aprašyti ir į Valstybinį Ermitažą 
Sankt Peterburge patekę radiniai.
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baudžiauninkų vaikus, išėmusius iš žemės didžiausią galvą, pavyko 
nustatyti, kad minėti kasinėjimai galėjo vykti dabar Oginskiui pri-
klausančiame pušyne, besišliejančiame prie paskutinio kaimo namo 
(važiuojant keliu nuo Veiviržėnų). Bandomoji duobė patvirtino 
spėjimus, aptikus sudegintų kaulų liekanas.

Plotas 1. Užmatuotas netoli prieš kelis metus suardytos kalvės. 
Nuimtas viršutinis sluoksnis 6 m2 plote. Apie 0,5 m gylyje 8 vie-
tomis susilieję viena su kita dėmės, gausiai pabarstytos pelenais ir 
anglimis, daug akmenų. Metro gylyje – vanduo. Kasinėjimai vykdyti 
iki 1,5 m gylio. Nei dirbinių, nei išvis kapų pėdsakų nepasisekė 
aptikti, anglys ir pelenai tikriausiai kilę iš kalvės.

Plotas 2. Užmatuota greta tako, yra 10 m2. Nuėmus 20 cm 
storio juodžemio sluoksnį aptiktas priemolio sluoksnis, ant kurio 
pradėjo ryškėti dėmės ir kontūrai, kas leido, kaip matosi iš pride-
damo piešinio, kiek nekliudė didelės pušys, išplėsti į įvairias puses 
tyrimų plotą ..., ko pasekoje tyrinėjimai buvo tęsiami 39 m2 plote. 
70 cm gylyje raudono smėlio sluoksnyje pradėjo gana aiškiai rodytis 
7 dėmės, nudažytos pelenų spalva. Dėmės, kaip matyti iš piešinio, 
beveik visos netaisyklingos formos, nevienodo ilgio, toliau jas tiriant 
pelenų ir anglių sluoksnio storis įvairiose dėmių vietose svyravo.

Dėmė Nr. 1. Ilgis 2 m 70 cm, maksimalus plotis 90 cm, 
kraštai netaisyklingai apvalios formos, 3 intensyvios anglies dėmės 
iki 10 cm storio, sulipę su perdegusių kaulų liekanomis, susitelkusios 
atitinkamai į labiau platesnes dėmes. Tarp pelenų rasti akmenukai, 
po kuriais ... rasta antkaklė (Nr. 1) ir segė Nr. 2.

Dėmė Nr. 2. Ilgis 2 m, plotis iki 40 cm, su dviem lenktais 
ir dviem tiesiais kraštais. Neaptikta intensyvaus anglių susitelkimo. 
Įvairiose pilko smėlio vietose rastas geležinis pleištas (Nr. 3), segės 
pusė (Nr. 4), kalavijo galas (Nr. 5).

Dėmė Nr. 3. Su lygiagrečiais šonais, menkai nudažyta medžio 
ir kaulų angliukų pėdsakais. Dirbinių nerasta.

Dėmė Nr. 4. Ilgio virš 2 m, su apvaliais kampais. Turi ne-
mažą kiekį medžio anglių, 80 cm gylyje susitelkusių į krūvą, kurioje 
buvo 2 segės Nr. 6 ir 7 ir sulaužyta antkaklė Nr. 8 ir 9.

Dėmė Nr. 5. Kontūro formos. Pelenuose rasta plokščias ratelis 
(akmeninis ?) Nr. 10.

Dėmė Nr. 6. Ilgis 2 m 20 cm, plotis iki 75 cm, sunkiai 
nustatoma savo ... Turi ... smulkių sudegintų kauliukų, pelenų ir 
dirbinį, panašų į peilio nuolaužą.

Dėmė Nr. 7. Ilgis 1 m 80 cm, plotis iki 40 cm, kraštai 
lenkti. Sluoksnyje ... maži angliukai ir pelenai, sutinkama stambių 
anglies gabalų. Įvairiose dėmės vietose rasta: gintariniai karoliai 
Nr. 11, plokščias ratelis (akmeninis ?) Nr. 12, apyrankės gabalai 
Nr. 13–14, bronzinė segė Nr. 15, lankelio gabalėliai Nr. 17.

Išėmus kapų duobių turinį pastarųjų gylis apytiksliai siekia 
nuo 1 m iki 1 m 20 cm. Visoje tyrimų eigoje smarkiai kliudė 
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besiskverbianti drėgmė. Bronziniai dirbiniai smarkiai suirę dėl 
dirvožemio.

Išvada. Tolesnis kapinyno tyrinėjimas atidėtas iki Komisijos 
nurodymų“52.

Kaip matyti, Norgėlų kapinyno 1909 m. ataskaitos 
tekstas kažkiek koreguoja iki šiol turimus duomenis apie šį kapinyną – kad ir 
tai, jog jame buvo ištirtas 45 m2 plotas.

Kitas Endriejavo apylinkių senkapis yra nesusipratimas. 1935 m. birželio 
mėnesį I Pažvelsio pradinės mokyklos mokytojos Anicetos Bertašiūtės surašytoje 
Lietuvos žemės vardyno anketoje nurodyta, kad Dausynų kaime yra Kapmilžiu 
ar Katmilžiu vadinamas apie 5 ha ploto ariamos žemės plotas į vakarus nuo 
J. Piekaus sodybos, kur pagal žmonių pasakojimus „buvę toje vietoje milžinų ka-
pai“53, o kitoje vietoje randama „švedų, vokiečių pinigų“. Kitur nurodomi Juozo 
Piekaus žemėje esantys maro kapai, kurių aprašymas bei pavadinimas iš esmės 
sutampa su aukščiau minėtu Kapmilžiu. Taigi čia tėra vėlyvos (XVIII a. ar net 
XIX a. pradžios) kaimo kapinaitės.

Baigiant fragmentišką Endriejavo seniausios praeities liudininkų apžvalgą, 
reikia pasakyti, kad šio valsčiaus teritorija, nors ir buvusi genčių paribyje ir iš 
dalies tikrai iki pat vėlyvų istorinių laikų apaugusi miškais, visgi nebuvo tuš-
čias kraštas. Čia gyventa ir akmens–ankstyvojo geležies amžių laikotarpiais, ką 
liudija akmeniniai kirvukai. I tūkstantmetyje čia aptinkame jau kuršių kultūros 
liekanų, apie ką liudija Žvaginių piliakalnis ir Norgėlų senkapio medžiaga. Ta-
čiau šis senovės palikimas iki šiol susilaukė labai nedidelio archeologų dėmesio. 
Pirmaeiliu uždaviniu Endriejavo apylinkių senovei atskleisti tebelieka iki šiol 
nežinomų archeologijos objektų paieška. O tokių – pirmiausia senųjų gyvenvie-
čių ir kapinynų liekanų – čia tikrai 
bus. Jų ieškoti reikėtų apie Kapstato 
ežerą, didesnių upelių pakrantėse bei 
išraiškingose kalvose – žodžiu, tose 
vietose, kuriomis garsėja Endriejavo 
apylinkės.

52 О раскопках В. В. Нагевича в Тельшевском и 
Росиенском уездах Ковенской губ., Materialinės kul-
tūros instituto Sankt Peterburge archyvas. Nr. 87/1909, 
p. 80–82.

53 Valstybės archeologijos komisijos archyvas Kultūros 
paveldo centro archyve, f. 1, a. 1, nr. 10, p. 103.

18 pav. Norgėlų 
piliakalnio planas. 
Mokslų akademijos 
bibliotekos Rankraščių 
skyrius, f. 235–195
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Endriejavo parapijos istorija
Janina Valančiūtė

Svarbiausi parapijos istorijos fragmentai
Katalikų bažnyčios įkūrimo reikš-

mė Endriejavo miesteliui įamžinta  
XVIII a. jam prigijusiame pavadinime. 
Jis kilęs nuo pirmosios bažnyčios sta-
tytojo, Kapstatų (Vaitkaičių) dvarelio, 
vėliau vadinto Endriejavu, savininko 
Andriejaus Radzevičiaus vardo. Dėl 
archyvinių šaltinių duomenų prieš-
taringumo keblu nustatyti pirmosios 
bažnyčios Endriejave įsikūrimo laiką. 
Dauguma archyvinių šaltinių pirmosios 
Endriejavo bažnyčios įkūrimą sieja su 
1780 m. pastatyta medine bažnyčia ir 
ją vadina pirmąja Endriejavo istori-
joje. Rastas vienintelis istorinis šalti-
nis – 1784 m. spalio 2 d. Endriejavo 
bažnyčios fundacijos raštas, minintis 
„Kapstatų arba Vaitkaičių dvaro žemėje, 
dabar Andrijavu vadinamoje, nuo seno 
<…> įkurtą koplyčią, kur iš <…> Rieta-
vo parapijinės bažnyčios retkarčiais atvykstantis kunigas šv. mi-
šias aukodavo ir (reikalingus) dvasinius sakramentus suteikdavo“1 
(vertimas iš lenkų kalbos – autorės). Matyt, dėl to įvairiose 
mūsų laikų publikacijose atsirado teiginių, kad Endriejave 
iki pirmosios bažnyčios pastatymo jau stovėjo Marijos vardo 
koplyčia, todėl ir pati gyvenvietė iš pradžių buvo vadinta 
Marijanavu2. XVIII a. pabaigos dokumentuose lenkų kalba 
aptinkamas sudėtinis gyvenvietės pavadinimas Andrzejewo alias Maryanow3. Tačiau 
kitų šaltinių, be minėto fundacijos patvirtinimo dokumento, mininčių Endriejave 
iki 1780 m. stovėjus Marijos koplyčią, 
nerasta. Rietavo parapinės bažnyčios, 
kuriai filijos teisėmis iš pradžių pri-
klausė 1780 m. pastatyta Endriejavo 
bažnyčia, ankstyvuosiuose XVII a. ant-
rosios pusės–XVIII a. pirmosios pu-
sės dokumentuose Endriejavo koplyčia 
taip pat neminima4. Taigi teiginiui, kad 
1780 m. pastatyta bažnyčia – tai per-
statyta senoji koplyčia, patvirtinti kol 
kas trūksta archyvinių šaltinių5. Nuo-

Bažnyčiai pritaikyti 
istoriniame šventoriuje 
sovietmečiu pastatyti 
kultūros namai. 
Virgilijaus Skuodo 
nuotr.

1 Endriejavo bažnyčios fundacijos 1784 m. spalio 2 d. 
aktas, Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – 
LVIA), SA, b. 14789, l. 933v. 

2 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius: Mintis, 1991, 
t. 4, p. 343; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 
1980, t. 1, p. 116.

3 Iš Jono Deksnio rankraščio „Apgyventų vietų pavadi-
nimų kitimas 13–20 amžiuje, Vilnius, 1985. Naudotasi 
interneto svetainės http://www.mockus.us / opti-
mum / deksnys / endriejavas. Html medžiaga. 

4 Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas (toliau – KAK), 
b. 138, l. 64–66.

5 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993, p. 345.
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monė, kad Endriejavo koplyčia buvusi 
Veiviržėnų parapijos filija, klaidinga6. 
Rengiant spaudai leidinį apie Veivir-
žėnų bažnyčios istoriją, žinių apie 
Veiviržėnų bažnyčios filijos teisėmis 
veikusią Endriejavo koplyčią nerasta. 
Be to, Veiviržėnų bažnyčia iki XVIII a. 
pabaigos pati veikė Rietavo parapijos 
filijos teisėmis7. Galima prielaida, kad 
Kapstatų, arba Vaitkaičių (Endriejavo), 
dvarelis iki XVIII a. pabaigos turėjo 
privačią koplyčią, kurioje, nesant arti 
bažnyčios, lankydavosi Endriejavo ir 
apylinkių gyventojai. Tik retkarčiais 
atvykstančio kunigo aptarnaujama ko-
plyčia ilgainiui nebeatitiko išaugusių 
Endriejavo ir aplinkinių kaimų poreikių. 
Todėl pastatyta didesnė bažnyčia, galbūt 
net koplyčios, jei tokia buvo, vietoje. At-
rodo, kad ši prielaida arti tiesos, tačiau 
jai patvirtinti reikia archyvinių šaltinių 
argumentų. Tad, gali būti, kad žinomas Žemaičių vyskupystės 
XIX a. kraštotyrininkas kunigas Vincentas Juzumas-Juzumavi-
čius buvo neteisus, 1878–1879 m. Žemaičių vyskupijos bažnyčių 
aprašymuose teigdamas, kad „[…] Andriejavo bažnyčia neturi ir 
nėra turėjusi jokios koplyčios“8 (kalba netaisyta).

Aptikti anksčiausi 1780 m. pastatytos Endriejavo bažnyčios rašytiniai šalti-
niai – minėtas bažnyčios fundacijos 1784 m. spalio 2 d. aktas ir 1784 m. lapkričio 
17 d. bažnyčios parapijos suformavimo aktas, kuriame aptariami ir Endriejavo 
parapijos įkūrimo reikalai. Pastarajame akte minima, kad Kapstatų, arba Vaitkaičių 
(Endriejavo), dvaro žemėje dvarininkas Andriejus Radzevičius su bažnyčiai skirtu 
kunigu Antanu Venckevičiumi 1780 m. pastatydino Rietavo parapijai filijos teisėmis 
priskirtą medinę bažnyčią. Bažnyčiai dvaro paveldėtojai Agnieška Radzevičiūtė-Ja-
rudienė ir Viktoras Jarudas skyrė fundaciją, kuri 1779 m. spalio 8 d. paskelbta, o 
1784 m. spalio 2 d. įteisinta aktu Raseinių žemės teisme. Fundacijos akte sakoma, 
kad retkarčiais į Vaitkaičių koplyčią administratoriaus teisėmis atvykstantis kuni-
gas, Endriejavo apylinkių kaimuose padaugėjus gyventojų, nebesuspėja tinkamai 
atlikti dvasinių patarnavimų. Tikintiesiems „<…> tenka kreiptis į aplinkines bažnyčias, 
dažniausiai, į už 13 varstų esančią Rietavo 
bažnyčią, kurią sunku suspėti (laiku) pa-
siekti. <…> Todėl Vaitkaičiuose arba An-
driejave, įkurta (lenk. erygovany – J. V.) 
bažnyčia“9. Andriejus Radzevičius ir jo 
valios vykdytojai paveldėtojai Agnieš-
ka ir Viktoras Jarudai, „<…> siekdami 

Šventoriaus vaizdas 
iš pietvakarių 
pusės prieškaryje. 
Iš bažnyčios archyvo

6 Ruškys A. Endriejavo žemė. Kančių ir vilties istorija, 
Kaunas, 2002, p. 3.

7 Valančiūtė J . Veiviržėnų bažnyčios ir parapijos 
istorija, Kaunas: Judex, 2006, p. 51.

8 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Rankraščių 
skyrius (toliau – LLTI RS), f. 1, s. v. 2319, p. 73.

9 1784 m. spalio 2 d. Endriejavo bažnyčios fundacijos 
aktas, LVIA, SA, b. 14789, l. 933–934.
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katalikų tikėjimą stiprinti ir galimybę žmonėms suteikti šventadieniais šv. mišiose daly-
vauti…“10, pritarus vyskupijai, įkurtai bažnyčiai 1778 m. spalio 24 d. raštu suteikė 
fundaciją žeme ir pinigais. Žemės skirta viename sklype Vaitkaičių (Endriejavo) 
dvaro žemėje bažnyčiai pastatyti ir nuolat prie bažnyčios gyvenančiam kunigui 
išlaikyti. Tas sklypas buvo „<…> 1 valako 8 margų 7 virvių 6 rykščių 4 rykštelių 
dydžio, galais rėmėsi į Vinkurės upelio pakrantę, iš šonų buvo atribotas kaupais“11. Dva-
rininkai bažnyčiai suteikė ir piniginę fundaciją – 1 000 muštų talerių, nuo šios 
sumos 6 %  palūkanų buvo skirta bažnyčios kunigui išlaikyti. XVIII a. buvo įprasta, 
kad fundatoriai užrašytų dvaro bažnyčioms pinigų sumas, kurios būdavo įdedamos 
į dvarus, o klebonai gaudavo 6–7 %  kasmetinių palūkanų12. Fundaciniame rašte 
numatyta bažnyčiai skirtoje žemėje dar pastatyti špitolę vargšams ir bažnyčios 
tarnams gyventi. Špitolės gyventojai, atsidėkodami geradariams, už jų atminimą 
turėjo kasdien po šv. Mišių, o šventadieniais – prie bažnyčios durų sugiedoti 
Švč. Mergelės Marijos litaniją ir po 3 apaštalus šlovinančias giesmes. Fundatorių 
Andriejaus Radzevičiaus ir jo paveldėtojų Agnieškos ir Viktoro Jarudų atminimui 
bažnyčioje kasdien turėjo būti kalbamas ir Švč. Mergelės Marijos Rožinis, o kartą 
per ketvirtį aukojamos šv. Mišios13.

Andriejaus Radzevičiaus garbei 1780 m. bažnyčiai suteiktas Šv. apaštalo 
Andriejaus titulas. 1784 m. įkurta Endriejavo parapija, priskirta Rietavo dekana-
tui*. 1787 m. bažnyčią konsekravo Žemaičių vyskupas sufraganas Bukota. 1784 m. 
Endriejavo filijinei bažnyčiai suteikus parapinės bažnyčios statusą, nustatytos En-
driejavo parapijos ribos. Jai priskirta dalis Rietavo, Veiviržėnų ir Kulių parapijų 
kaimų. Endriejavo parapijai priskirti Rietavo parapijai priklausę Endriejavas arba 
Vaitkaičiai, Tickiniai, Žalakiškė, Ablinga, Žvaginiai, Pažvelsis, Kašaičiai arba Kačiai, 
bajorkaimis (lenk. okalica) Dausynai, Laigiai, Ližiai, Kapstatai, Šilinkiškiai (Šilėnai), 
Auksorai (Auksoras? – J. V.), Raukos, Stančaičiai, Šlepštikos, Sausiai, Klibiai; Kulių 
parapijai priklausę Žadeikiai, Pažvelsiai arba Siraičiai; buvę Veiviržėnų parapijos 
kaimai – Žemguliai, Šilėnai, Rudgalviai, Toliotai, Kukoriai, Lekiai, Kintrimai, Padirsteikiai, 
Padegiai14. Nustatant Endriejavo parapijos ribas, vyskupo Adomo Koscios pritarimu, 
dalyvavo Rietavo klebonas Žemaičių katedros kanauninkas Ignacijus Misevičius ir 
kunigas kamendorius Juozapas Gudauskas, Kulių klebonas Antanas Rimkevičius, 
Veiviržėnų klebonas Mykolas Lankutavičius. Pastarasis sutiko Endriejavo parapijai 
perleisti pagal beneficiją Veiviržėnų bažnyčiai priklausiusį Rudgalvių kaimą. Nu-
statant parapijos ribas kaip kaimų atstovai – liudininkai – dalyvavo 40 m. amžiaus 
Kazimieras Srėbalius, 50 m. Antanas 
Atutis, 32 m. Mykolas Šunokas, An-
driejus Jonikas, 34 m. Motiejus Žilius, 
30 m. Tadas Šunokas, 40 m. Laurynas 
Srėbalius, Leonas Andriejauskas, 40 m. 
Motiejus Levickis, 30 m. Stanislovas 
Jonikas, 30 m. Motiejus Virkutis, 35 m. 
Laurynas Smilgys, 50 m. Petras Ar-
malis, Tamošius Vytė, 60 m. Andrius 
Vižintas15. Kitoms parapijoms anksčiau 
priklausiusių kaimų priskyrimo Endrie-

10 Ten pat.
11 Ten pat, l. 934v.
12 Truska L. Žemaičių vyskupystės bažnyčių žemė-
valda XVII–XVIII a., Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai, Istorija, XXVIII, 1987, p. 59.

13 Ten pat, l. 935v.
* Iki XVIII a. vidurio į 6 dekanatus suskirstytą Že-
maičių vyskupiją vysk. A. Tiškevičius apie 1750 m. 
perdalijo į 10 dekanatų, tarp jų – Rietavo.

14 Endriejavo filijinės bažnyčios parapijos ribų nusta-
tymo 1784 m. lapkričio 17 d. aktas (Actum Com-
missionis), LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 308, l. 3v.

15 Ten pat, l. 4–6.
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javui argumentas buvo tai, kad jie yra „[…] arčiau Endriejavo bažnyčios“16 (vertimas 
iš lenkų kalbos – autorės).. Vyskupo įgaliojimu parapijos ribas nustatantį doku-
mentą surašė Žemaičių vyskupijos kanceliarijos notaras Boneventūras Gailevičius, 
pasirašė minėti gretimų parapijų klebonai ir kaimų atstovai. 1784 m. lapkričio 
17 d., dalyvaujant katedros kanauninkui Nikodemui Kaunackiui, Laukuvos klebonui 
Jurgiui Gauduševičiui, aprašyta Endriejavo bažnyčia, jos fundacija, bažnytinio ūkio 
pastatai, bažnytinis inventorius (bus pateikta išsamiau – J. V.). 1805 m. trumpuose 
Rietavo dekanato bažnyčių vizitacijų aprašymuose minima, kad 

„…nauja medinė pačių koliatorių statyta klebono Antano Vencke-
vičiaus aptarnaujama Endriejavo bažnyčia, <…> dabartinio klebono 
rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis naujai uždengta stogu ir išdažyta, 
<…> yra gero stovio. Visas inventorius, per 1804 m. vizitaci-
ją aprašytas, pilnai išlikęs. Žodžiu, bažnyčia aprūpinta viskuo, 
ko reikia šv. mišių apeigoms. <…> Bažnyčios fundaciją sudaro 
1784 m. gegužės 6 d. tijūno Jarudo skirtas 1 valakas po pastatais, 
daržais, nedideliais sklypeliais (lenk. polętka), kuriuose per žemės 
valdų gyventojų surašymą (lenk. skazka) surašyti 4 vyriškos lyties 
gyventojai baudžiauninkai. Palūkanos nuo fundacinės sumos sudaro 
1,350 rbl., <…> kurios klebonui davė 81 rbl. pajamų“17. 

Šiuo požiūriu tapatūs 1806 m. vizitacijos akto aprašymai. Tik 1806 m. pir-
mąkart užsimenama, kad „<…> Kito šventoriaus, kuriame būtų laidojama, nėra, nes 
tam nebuvo arti surasta sausesnės vietos, todėl, pritarus bažnytinei vyresnybei, laidojama 
pašventintose parapijos kapinėse“18. XIX a. pradžioje jau buvo susiformavęs klebonijos 
ūkis, klebonijos sklype stovėjo špitolė, kurioje, nesant atskiro parapinės mokyklos 
pastato, per žiemą rinkdavosi mokytis skaityti, rašto ir katekizmo vaikai19. Manytina, 
kad parapijos mokykla pradėjo veikti XIX a. pradžioje, nes 1784 m. lapkričio 17 d. 
dokumente ji dar neminima, o 1805 m. vizitacijos aprašyme nurodyta, kad 

„<…> Mokyklos pastato nėra. Vaikus moko jų tėvų samdomas 
daraktorius klebonijos patalpoje. <…> per žiemą kartais būna po 
12 vaikų, <…> mokosi skaityti, rašyti, katekizmo“20. 

1806 m. mokykla minima veikianti tam skirtoje patalpoje špitolėje21.
Vyskupas M. K. Valančius 

1841 m. bažnyčių aprašymuose End-
riejavo parapiją įvertino taip: „<…> 
Klebons isztenk duonas lig naujos, pa-
rakwije giera“22 (kalba netaisyta). Para-
piją aptarnavo du kunigai, klebonavo 
Izidorius Tauginas. Bažnyčiai priklausė 
1 valakas 8 margai žemės. Ji turėjo 
2 160 rb pinigų, klebonas gavo 127 rb 
25 kp metinės algos. Parapijoje buvo 

16 Ten pat, l. 4v–7v.
17 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato bažnyčių 1805 m. 
vizitacijų aprašymai, ten pat, f. 669, ap. 2, b. 221, 
l. 101.

18 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato bažnyčių 1806 m. 
vizitacijų aprašymai, ten pat, l. 539v–540. 

19 Ten pat, l. 540v.
20 Ten pat, l. 101v.
21 Ten pat, l. 540v.
22 Valančius M. Žemaičių vyskupystė, Raštai, Vilnius, 
1972, t. 2, p. 200.
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3 624 tikintieji23. 1852 m. vyskupas M. K. Valančius atliko generalinę Endriejavo 
parapijos vizitaciją. Jos metu nustatyta, kad Endriejavo bažnyčioje pastatyti nauji 
puošnūs altoriai, iki to laiko suremontuoti keli klebonijos ūkio pastatai, 1849 m. 
pastatyta nauja špitolė (apie tai bus rašoma išsamiau – J. V.). Parapiją aptarnavo 
nuo 1843 m. klebonaujantis kun. Juozapas Ligeika ir vikaras kun. Norbertas Dob-
ševičius. Bažnyčioje buvo tokia pamaldų tvarka: sekmadienį 7 val. ryto giedamos 
Švč. Mergelės Marijos valandos (lenk. godzynki), po jų – rytmetinės pamaldos 
(lenk. jutrznia). Jų pabaigoje iki 11 val. giedamas rožinis. 11 val. laikoma suma, 
kurios pabaigoje giedamos suplikacijos. Suma baigiasi „maldomis už imperatorių 
ir pamokslu“*. Po vakarinių pamaldų – mišparų – giedama Švč. Mergelės Marijos 
vilties, malonės ir gailesčio aktams skirta giesmė – karunka. Šiokiadieniais 9 val. 
ryto laikomos „giedamosios šv. mišios ir meldžiamasi už imperatorių“. Per metus 
už bažnyčios fundatorius turėjo būti atlaikoma 30 skaitomųjų ir 4 giedamosios 
šv. Mišios. Vizitacijos akte rašoma, kad po 2 mylias į ilgį ir plotį nusitęsusioje, 
su Rietavo, Veiviržėnų, Gargždų, Kulių parapijomis besiribojančioje Endriejavo 
parapijoje yra 228 dūmai (sodybos), 1 149 vyriškosios lyties, 1 356 – moteriškosios 
lyties gyventojai. Užfiksuoti šie parapijai priklausantys kaimai: Ablinga, Auksoras, 
Pamedžiai, Žemguliai, Tickiniai, Šilėnai, Žadeikiai, Žvaginiai, Pažvelsis, Žalakiškė, 
Ližiai, Laigiai, Dausynai, Kačiai, Kapstatai, Pašalpė, Kukoriai, Klibiai, Raukos, 
Stončaičiai, Sausiai, Šlepštikos, Kintrimai, Paežerė, Viržintai24.

Endriejavo parapija XIX a. antroje pusėje
Katalikų bažnyčioms carinės okupacijos metai buvo ypač sunkūs. Varžytas 

ne tik apeigų atlikimas, bet ir bažnytinių pastatų statyba, remontai. Tik didelėmis 
Endriejavo kunigų pastangomis 1860 m. šventoriuje buvo pastatyta varpinė. Joje 
1862 m. pakabintas Maskvoje nulietas 52 pūdų varpas tapo didžiausiu Žemaičių 
vyskupijoje. 1862 m. remontuota bažnyčia, kurią kaip naują 1863 m. pašventino 
vyskupas M. K. Valančius25. 1888 m. audros nulaužtas bažnyčios bokštas buvo greit 
atstatytas tokios pat formos, kaip ankstesnysis26. XIX a. aštuntajame dešimtmetyje 
Endriejavo parapiją aplankęs Žemaičių vyskupijos kraštotyrininkas kun. Vincentas 
Juzumas-Juzumavičius rašė: 

„Parakwija su visu giera, diewobaiminga, turtinga ir dosni. Skajtantiu 
ant kningas didesne dalis. Parakwijonu 2 591. Padejimas parakwijos 
<…> lygus, žiame giera, miszko usztektinai: girios didziosios kuni-
gaikszcio Oginskio, turpiu (durpių – J. V.) daug galima rasti. Upiu 
didžių nėra. Upelis Weiviržas, Szwelsa. 
Ezeras vienas, Endriejavo vadinamas. Pel-
kės i balos garsios, tyrais vadinamos užem 
į dvidešimt valaku žiames. Kalnas garsus 
Žvaginis buvo pagonu szemaicziu aukų i 
pilies kalnas. Endriejavo bažnincze netur 
nė turejusi nė jokios koplyczios. Jomarku, 
Kirmosziu nėra“27 (kalba netaisyta).

23 Ten pat.
* Suplikacija – giesmė-prašymas; maldos už impera-
torių carinės okupacijos laikais buvo privalomos.

24 Endriejavo parapinės bažnyčios 1852 m. genera-
linės vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, 
l. 3–4v.

25 LLTI RS, p. 73.
26 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
p. 345.

27 LLTI RS, p. 73.
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Rašytiniuose šaltiniuose nerasta duomenų apie tai, kokią įtaką parapijos 
gyvenimui turėjo 1830–1831 m. ir 1863 m. sukilimai, kiek bažnyčios žemės val-
doms turėjo įtakos 1842 m. carinės valdžios potvarkis, kuriuo numatyta konfis-
kuoti katalikų bažnyčių žemių valdas, paliekant bažnyčioms iki 33 dešimtinių. 
Endriejavo bažnyčios fundacinės žemės didžioji dalis buvo užstatyta šventoriaus 
ir klebonijos kiemo pastatais, o likusi dalis, manytina, „tilpo“ į 33 dešimtinių 
normą (1 dešimtinė = 1,0925 ha), nes dokumentuose apie nusavintą bažnyčios žemę 
neužsimenama. Carinė valdžia, atėmusi iš bažnyčių didžiąją dalį žemių, nustatė 
parapijų klebonams nuolatines algas, bažnyčias suskirstė į 5 klases. Endriejavo 
bažnyčia buvo priskirta 5-ai klasei.

Manytina, kad 1831 m. carinei valdžiai uždraudus parapines mokyklas, 
kurį laiką buvo nutrūkusi ir Endriejavo mokyklos veikla. Po dešimtmečio carinei 
valdžiai vėl leidus parapinių mokyklų veiklą, reikalauta, kad jose būtų mokoma 
rusų abėcėlės. Žemaičių vyskupijoje prie kiekvienos bažnyčios ir filijos veikusios 
mokyklėlės, vyskupijos valdytojo Jono Gintilos nurodymu, turėjo būti globojamos 
klebonų. Tačiau „<…> dauguma klebonų priešinosi, nenorėdami užsikrauti papildomų 
rūpesčių ir išlaidų“28. Padėtis pasikeitė, vyskupu tapus M. K. Valančiui. Jis ener-
gingai ėmėsi steigti parapines mokyklas, įpareigojo dekanus ir klebonus jomis 
rūpintis, asmeniškai kreipėsi į dvarininkiją, prašydamas remti parapines mokyklas, 
daug dėmesio skyrė suaugusiųjų neraštingumui likviduoti. 1850 m. gruodžio 
30 d. paskelbtu aplinkraščiu ganytojas įpareigojo klebonus kalėdojant registruoti 
raštingus parapijų gyventojus, 1851 m. ir 1852 m. aplinkraščiuose reikalavo prie 
kiekvienos bažnyčios ir filijos steigti parapines mokyklas, jose mokyti katekizmo, 
stiprinti katalikišką žmonių švietimą, kartu – ugdyti tautinį sąmoningumą29. Para-
pijos mokykla prie Endriejavo bažnyčios veikė iki 1863 m. sukilimo. 1853 m. joje 
mokėsi 34 vaikai. Parapijoje buvo 923 mokantys skaityti žmonės, 1863 m. jų jau 
buvo 1 211. Po sukilimo parapijos mokykla buvo uždaryta. Carinė valdžia atidarė 
valdinę pradžios mokyklą, kurioje mokyta rusų kalba30. Uždarius parapines moky-
klas, 1866 m. visiškai uždraudus lietuvišką spaudą, vyskupas dvasininkus ragino 
organizuoti pogrindines parapijų mokyklėles, kur vaikus slapta mokytų samdomi 
mokytojai – daraktoriai. Rašytiniuose šaltiniuose apie tokios mokyklėlės veiklą 
Endriejavo parapijoje neužsimenama, tačiau manytina, kad ji veikė, nes Endriejavo 
bažnyčioje XIX a. antrojoje pusėje dirbo tautos švietimo, lietuvybės ir katalikų 
tikėjimo išsaugojimo idėjoms atsidavusių kunigų ir bažnyčios tarnų. Šaltiniuose 
minima, kad Endriejavo zakristijonas Antanas Turauskas ir bažnyčios tarnas And-
rius Pašakarnis papuolė carinei policijai – ochrankai – už draudžiamos lietuviškos 
spaudos slėpimą. Endriejavo klebonijai priklausančiame name (špitolėje?), kur abu 
gyveno, ochranka aptiko 15 lietuviškų knygų. A. Turauskui buvo skirtos 2 dienos 
arešto, o A. Pašakarnis, kuris dar ver-
tėsi devocionalijų pardavinėjimu, buvo 
areštuotas savaitei31. 1898–1902 m. End-
riejave vikaravęs kun. Juozas Bikinas 
buvo aktyvus knygnešių talkininkas, 
manytina, tuo reikalu palaikęs ryšius 
su tuomet Kuliuose kunigavusiu J. Tu-

28 Lukšienė M. Lietuvos švietimo istorijos bruožai 
XIX a. pirmoje pusėje, Kaunas, 1970, p. 239.

29 Kun. dr. Puzaras P. Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
pastoracinė veikla, Vilnius, Mintis, 1992, p. 91–94.

30 Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 4, p. 344.
31 Misius K. Iš Rietavo kultūrinio gyvenimo (iki 
1915 m.), Rietavas, Kaunas, 1992, p. 208.



92

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

mu-Vaižgantu. Kunigas suorganizavo draudžiamos spaudos platinimą link Plungės, 
Laukuvos, Žarėnų. Dirbdamas Endriejave, paskui – Rietave, kur įsteigė dvi slaptas 
parapijos mokyklas ir bibliotekėlę, pats bendradarbiavo draudžiamoje lietuviškoje 
spaudoje – rašė Tėvynės sargui, Žinyčiai ir kt.32

Endriejavo parapija XIX a. buvo viena didesnių Rietavo dekanate. Duome-
nų apie parapijos tikinčiųjų skaičių esama XIX a. katalikiškuose kalendoriuose 
ir žinynuose. Tik abejotina, ar visi šie duomenys tikslūs. Mat dažniausiai keletą 
metų iš eilės parapijų klebonai statistines žinias pateikdavo „iš akies“, metai iš 
metų tuos pačius skaičius. 1868-ųjų metų žinyne nurodyta, kad Endriejavo para-
pijoje yra 2 594 tikintieji, 1876-ųjų – 2 601, 1878-ųjų – 2 705, 1881-ųjų – 3 074, 
1886-ųjų – 3 171, 1890-ųjų – 3 626 tikintieji. Tačiau 1893-ųjų metų žinyne nu-
rodytas mažesnis tikinčiųjų skaičius – 2 674, o 1901-ųjų metų žinyne nurodyti 
2 705 tikintieji33.

1893 m. birželio 21 d., žemaičių vyskupo Mečislovo Paliulionio deleguotas, 
Endriejavo parapiją vizitavo Seinų vyskupas ir Žemaičių vyskupas sufraganas 
Antanas Baranauskas. Jis bažnyčioje laikė šv. Mišias, suteikė Sutvirtinimo sakra-
mentą 540 vaikų. Vizitacijos akte minima, kad Endriejavo parapijoje yra 2 235 
tikintieji*, juos aptarnauja du kunigai – klebonas Stanislovas Racevičius ir vikaras 
Antanas Antanėlis. Bažnyčios žemės valdas tuo metu sudarė apie 20 dešimtinių, 
iš to skaičiaus 8 dešimtinės nenaudingos žemės po bažnytiniais ir klebonijos ūkio 
pastatais34. Vysk. A. Baranauskas rado remontuojamą bažnyčią – „<…> padaryti 
du bokštai ir perstatyta pusė bažnyčios“35.

Endriejavo parapija XX a. pirmoje pusėje
1903-ųjų metų Katalikiškame žinyne nurodyta, kad Endriejavo parapijoje 

yra 2 705 katalikai. Parapiją administratoriaus teisėmis aptarnavo kun. Julijonas 
Petrašauskas ir vikaras Jonas Kilčiauskas36. Vėliau kurį laiką Endriejave adminis-
tratoriaus teise klebonavusį P. Bučmį 1909 m. pakeitė 21 metus Endriejave išbuvęs 
klebonas Kazimieras Žagrakalis37. Per Pirmąjį pasaulinį karą nuo vokiečių labai 
nukentėjo Endriejavo miestelis ir apylinkės: didžioji dalis miestelio buvo sude-
ginta, plėšiami apylinkių kaimai. Bažnyčios pastatas labiau nenukentėjo, išskyrus 
tai, kad vokiečių okupacinė valdžia 
rekvizavo didįjį varpą38. Tačiau sudegė 
klebonija, kai kurie ūkiniai pastatai. 
Iš 1915 m. kovo 3 d. Rietavo dekano 
laiško vyskupui apie karo nuostolius 
dekanate sužinome, kad 

„<…> Skaudei nuplakė neprietelis miesteli 
Andriejavo ir jo apylinkiu gyventojus. 
Stebuklingai dar ši siki palikusi bažny-
čia tebestovi. Granatai sprogo apylinkoj 
jos, … vienok neužgavo, vien tik stiklai 
languse išbiro. Kleboniją, išskiriant keliu 
menku trobesių, visa miesteli sudeginę, 

32 Ten pat, p. 209.
33 Directorium Horarum canonicarum et missarum in 
A. D. 1868…, p. 249; … in A. D. 1876…, p. 200; 
… in A. D. 1878…, p. 209; …. in A. D. 1881…, 
p. 207; … in A. D. 1886…, p. 207; … in A. D. 
1890…, p. 209; … in A. D. 1893…, p. 205; … in 
A. D. 1901…, p. 231.

* Katalikiškame 1893-ųjų metų žinyne nurodyta, 
kad yra 2 674 parapijiečiai, o 1893 m. vizitacijos 
akte – 2 235. Manytina, kad tikslesni yra pastarojo 
šaltinio duomenys.

34 Endriejavo parapinės bažnyčios 1893 m. birželio 
21 d. vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, 
l. 18–19v.

35 Ten pat, l. 18.
36 Directorium Horarum… A. D. 1903, p. 180.
37 Adomavičienė E. Žvilgsnis į praeitį, p. 39.
38 Ten pat, p. 16.
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vokiečiai Andriejavą ištuštino. Klebonu su seseria po sprogstančių 
grotų ir kulipku paviko į Rietavą išsprukti. Šaudimas buvo labai 
didis. Žmones nabagai slapstes kur kas gali. Vargas neapsakomas“39 
(kalba netaisyta). 

1916 m. parapijoje buvo 3 210 tikinčiųjų, 1923 m. – 3 31540. 1923 m. birželį 
Endriejavo klebono K. Žagrakalio vyskupui parengtame raporte, laukiant parapijoje 
jo vizitacijos, rašoma, kad 

„<…> Šiandien, po penkerių laisvės metų, lengviau atsikvėpus ir 
gaisru nuodėgulius į sienojus sukaišę, gyvenimą savitai ir laisvai 
statydami, dalivaudami laisvu balsavimu Valstybės tvarkime bei 
valdyme jau turime, Ganytojau, kuo Jums pasigirti, nors daug 
vargo dar slegia musu pečius“41 (kalba netaisyta). 

Raporte klebonas mini „Andriejavo parapijiečių nusistatymą“ per rinkimus 
į valstybės Seimą palaikyti katalikų kandidatus – jiems skirti 1 814 balsų. Tai 
rodo, kad 

„… Andriejavo parapijiečių religinių pareigų pildymas yra pilnai 
patenkinantis: žmonės šventadieniais, kiek aplinkybės leidžia, klauso 
Šv. Mišių, atlieka šv. Išpažintį ir priima Šv. Sakramentus. <…> 
Vaikai katekizuojami penktadieniais per ištisus metus ir pavasarį 
6–7 savaičių bėgyje ruošiami pirmajai Komunijai. Tokių vaikučių 
kasmet esama apie 80–90“42 (kalba netaisyta). 

Vertindamas parapijos raštingumo padėtį klebonas rašo, kad parapijoje yra 
4 mokyklos: dviejų skyrių, veikianti miestelyje, ir kitos 3 – parapijos kaimuose, 
tačiau pripažįsta, kad parapijoje „<…> yra daug girtaujančių“43. Sielvartauja, kad 
pergyventi 

„<…> okupacija ir vokiečių žiaurumai, <…> gręsiantis kruvina 
vilnimi užlieti <…> visą šalį bolševizmas, Bermonto gaujų plėšrumas, 
rekvizicijos ir mobilizacijos, baimės ir pavojai, mirtis ir nepasitikėji-
mas viens kitu, ligos, skurdas – visa tai negalėjo nepaliesti liaudies. 
Delto tokiomis apystovomis gyvenant sunku reikalauti, sunku net 
laukti, kad nebutu iškrypimų, nutolimo nuo švenčiausių pareigų. 
<…> bet svarbiausias dalykas, vyriausias 
noras – noras būti gerais katalikais, gerais 
žmonėmis, tas Dievo alkis – tebėra mumyse 
gyvas“44 (kalba netaisyta). 

Parapijos dvasinei būsenai per-
teikti skirto raporto gale užsimenama 
apie ūkiškus dalykus – kad pastatyta 

39 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 3.
40 Ordo divini officii et missarum cannonicarum… pro 
A. D. 1917, p. 39; Elenchus omnium ecclesiarum et 
universi cleri Provinciae ecclesiasticae Lituanae pro 
A. D. 1923, p. 45.

41 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 87.
42 Ten pat, l. 87v.
43 Ten pat, l. 88.
44 Ten pat.
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nauja klebonija, perdengtas bažnyčios stogas, sutaisyti vargonai, išmūryta pusė 
akmeninės šventoriaus tvoros45.

1930 m. sausio 1 d. mirus ilgamečiam parapijos klebonui Kazimierui Ža-
grakaliui, iki 1931 m. klebonavo iš Žemgulių kaimo kilęs ir 1908 m. Endriejavo 
bažnyčioje iš Žemaičių vyskupo Gasparo Felicijono Cirtauto kunigo šventimus 
gavęs Jonas Kalvaitis46. Jam perimant bažnyčią, 1930 m. rugsėjo 9 d., dalyvaujant 
Rietavo klebonui dekanui kun. J. Giniotui, surašytas bažnyčios inventorius. Tai 
vienas vertingiausių istorinių šaltinių, kuriame išsamiai aprašyta parapija; surašyta 
netgi „Bažnyčios istorija ir jai prigulinčios teisės ir privilegijos“. Čia minima, kad 

„Remiantis „Žemaičių Vyskupyste“ §  1824 ir senesniais inven-
toriais bažnyčia yra pastatyta Andriejaus Radzevičiaus (Endriejus 
Rodziewicze) 1780 m. ir vyskupo sufragano Bukaty konsekruota. 
Ketverius metus vėliau Viktorinas Jarudas <…> su savo žmona 
Agnieška Rodzevičaite apdovanojo žeme ir nuo vyskupo Stepono 
(Giedraičio – J. V.) išprašė pakelti į parapijos bažnyčią. Paskutinį 
kartą atnaujinta 1901 m. rūpesčiu klebono J. Petrašauskio, parapi-
jonų lėšomis. Bažnyčios patronas šv. Andriejus apaštalas“47 (kalba 
netaisyta). 

Inventoriuje pateiktame parapijos apibūdinime sakoma, kad parapijoje kitų 
bažnyčių ar koplyčių nesama, yra 3 450 katalikų tikėjimo gyventojų, 56 žydai, 
8 liuteronų tikėjimo gyventojai, ir „<…> Visi, išskiriant žydus, kalba lietuviškai“48. 
Nurodyta, kad bažnyčia nuo „apskrities 
miesto Kretingos“ yra už 47 km, nuo 
„vyskupijos sostinės Telšių“ už 65 km, 
nuo dekanato – už 23 km, „…paštas 
vietoje, artimiausia geležinkelio stotis Klai-
pėda už 43 km“49. Šaltinyje randame 
lentelėje pateiktus statistinius duomenis 
apie parapijos kaimus50:

45 Ten pat, l. 88v.
46 Adomavičienė E. Žvilgsnis į praeitį, p. 17–18.
47 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato Andriejavo 
parapinės bažnyčios 1930 m. rugsėjo 11 d. inven-
torius, LVIA, ap. 48, b. 179, l. 9v.

48 Ten pat, l. 11.
49 Ten pat.
50 Ten pat, l. 10–10v.

Iš Žemgulių kaimo 
kilęs 1930–1931 m. 
gimtojoje parapijoje 
klebonavęs kun. Jonas 
Kalvaitis (viduryje) 
su klierikais Jurgiu 
Razučiu (jam iš 
dešinės), o iš kairės 
Petru Lygnugariu 
tarp Pirmąją Komuniją 
priėmusių vaikų. – Iš 
leid.: Adomavičienė E. 
Žvilgsnis į praeitį, 
p. 28
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Eil. 
Nr.

Vietos pavadinimas Katalikų 
skaičius

Atstumas nuo 
bažnyčios

Vyrų Moterų Iš 
viso

1. Andriejavas 78 123 201 –
2. Ablinga 46 60 106 4
3. Antkopis 44 47 91 10
4. Anužiai 17 18 35 7
5. Auksoras 41 39 80 2
6. Dausynai 46 50 96 8
7. Kačiai 47 51 98 6
8. Kapstatai 112 122 234 3
9. Kintrimai 42 49 91 5
10. Klibiai 27 39 66 7
11. Kukoriai 33 32 65 4
12. Laigiai 79 88 167 3
13. Ližiai 44 47 91 2
14. Paežeris 18 17 35 1
15. Patyris 34 37 71 5
16. Pažvelsis 75 92 167 6
17. Pyktiškė 53 55 108 1
18. Raukos 23 30 53 3
19. Sausiai 58 70 128 4
20. Stončaičiai 49 53 102 6
21. Šilėnai 37 35 72 4
22. Šlepštikos 76 82 158 9
23. Tickinai 100 111 211 2
24. Toliotai 60 70 130 7
25. Viržintai 64 73 137 8
26. Žadeikiai 79 90 169 7
27. Žalakiškė 28 38 66 3
28. Žemguliai 153 162 315 5
29. Žvaginiai 52 55 107 7

1615 1835 3450

Inventoriuje rašoma, kad bažnyčia koliatoriaus, palikimų nei kapitalų neturi. Ją 
aptarnavo po klebono K. Žagrakalio mirties į jo vietą paskirtas kun. J. Kalvaitis, 
vikaras Antanas Zdanavičius. Už pusmetį iš vyskupijos klebonui sumokėta 300 Lt, 
vikarui 425 Lt algos. Bažnyčios tarnai – vargonininkas, zakristijonas, varpininkai 
„<…> gauna kalėdą. Be to, iš bažnyčios kasos vargonininkui kas mėnuo mokama <…> 
trys dešimtys litų, zakristijonui <…> penkiolika lt., skalbėjai metam <…> du šimtu litų ir 
giedoriams du šimtu litų“51 (kalba netaisyta). Bažnyčios palaikymo tarybą sudarė: pir-
mininkas kun. Jonas Kalvaitis, nariai Konstantinas Girkontas, Domininkas Ašmontas, 
Pranciškus Martinkus, Vaclovas Kazragis ir „kandidatas“ Juozapas Kaušys. Inventoriuje 
rašoma, kad parapijoje kitų bažnyčių ir koplyčių nėra, o kapai nuo bažnyčios yra 
už 235 m į pietus. Jie – 5 440 m2 ploto. 
Kapinėse „<…> numirėliai laidojami be 
tvarkos ir be numeracijos“52.

51 Ten pat, l. 11.
52 Ten pat.
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Nuo 1931 m. Endriejave klebonavo carinės okupacinės 
valdžios persekiotas, apie 20 metų carinės valdžios kalėjimuose 
ir tremtyje Sibire išbuvęs kun. Petras Bulvyčius. Klebonas 
buvo reiklus, rūpestingai prižiūrėjo bažnyčios ūkį, aktyviai 
dalyvavo katalikiškoje visuomeninėje veikloje – buvo Endrie-
javo tretininkų vadovas. Žmonės pasakoja, kad prieškaryje 
šventorius buvo gražiai sutvarkytas: Nepriklausomybės laikais rytinėje pusėje 
pastatyta varpinė, kurioje 1928 m. pakabintas Maskvoje nulietas didelis Šv. An-
driejaus titulo varpas. Jis 

„<…> iš Plungės geležinkelio stoties atvežtas specialiu vežimu, 
pakinkytu šešiais dailiais stipriausių ūkininkų arkliais. <…> varpo 
garsą girdėdavo aplinkinės Rietavo, Veiviržėnų, Judrėnų parapijos. 
Tokio didelio ir garsingo varpo nebuvo visoje Kretingos apskrity-
je“53 (kalba netaisyta). Bažnyčios pastatas „<…> savo aukščiu 
ir vitražo langais buvo gražus, didingas, iš tolo matyti“54 (kalba 
netaisyta). 

Amžininkai prisimena, kad Endriejavo parapijos žmonės buvo maldingi, 
sekmadieniais, ypač vasarą, netilpdavo bažnyčioje, besimeldžiančių būdavo pilnas 
šventorius. Bažnyčia turėjo gerą chorą, kuriame 

„<…> giedodavo vietiniai kaimo žmonės: Dromantai, Kaušiai, Jo-
čiai, Šakiniai, Šarkauskai, Kontrimai, Dirgėlos, Šakinaitės, Ruškytės, 
Žadeikaitės, Lengvinienė, Jocienė, Ruškiai, Vytės“55. 

Ramius prieškario laikus sutrikdė 
negandos: 1939 m. rugpjūtį kilus gais-
rui, manytina, dėl to, kad gyventoja 
išeidama paliko besikūrenančią krosnį, 
iki pamatų sudegė medinė špitolė56. 

53 Ruškys A. Endriejavo žemė, p. 15.
54 Adomavičienė E. Žvilgsnis į praeitį, p. 11.
55 Ruškys A. Endriejavo žemė, p. 15.
56 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 72.

Klebonas 
K. Žagrakalis (sėdi 
iš kairės šeštas) su 
klierikais Jurgiu 
Razučiu (sėdi iš kairės 
pirmas) ir A. Lape 
(iš kairės antras) 
bei vikaru Antanu 
Zdanavičiumi (iš 
kairės penktas) tarp 
parapijiečių prie 
bažnyčios 1928 m. 
Klebonui iš kairės 
sėdi būsimasis 
kalbininkas Andrius 
Ašmontas. – Iš leid.: 
Adomavičienė E. 
Žvilgsnis į praeitį, 
p. 29
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1939 m. naktį iš gruodžio 3 į 4 die-
ną buvo išplėšta bažnyčia: vagystę 
gruodžio 4-osios rytą pastebėjo atėjęs 
zakristijonas. Pasistačius kopėčias per 
išplėštą bažnyčios langą patekus į vidų 
ir per sakyklą nusileidus į zakristiją, 
iš čia buvo pavogti 

„<…> penki kielikai ir monstrancija. Pas-
kui piktadarių nueita prie didžiojo altoriaus 
ir atplėšus tabernakulo dureles, paimta dvi 
komuninės (viena buvo tuščia, kita – pil-
na) komunikantai išberti ant altoriaus“57 

(kalba netaisyta). 

Apie tai gruodžio 11 d. raštu 
vyskupijos kuriją informavo klebono 
pareigas einantis Endriejavo vikaras 
kun. koadjutorius Pranas Bagdonas. 
Rietavo dekanas kan. J. Valaitis rašte 
kurijai įvertino, kad vagys zakristijos bažnytinių indų spintas 
išplėšė be didesnių pastangų, nes užraktai buvo nestiprūs, 
o bažnytiniai reikmenys buvo „neypatingai saugomi“. Dekano 
duomenimis, vagys iš zakristijos išnešė 5 taures, 1 komuninę, 
monstranciją, dar vieną komuninę paėmė iš altoriaus. Jo nuomone, vagys turėjo tik 
pasipelnymo tikslų. Matyt, sulaukęs priekaištų, kad kurijai buvo pranešta pavėluotai, 
dekanas gruodžio 12 d. rašte jai aiškina, kad tai atsitiko tik dėl to, kad „<…> 
klebonas buvo labai užimtas parapijos lankymu ir kitais ganytojavimo pareigų darbais“58. 
Vagystė bažnyčiai padarė apie 3 500 Lt nuostolių. Gruodžio 18 d. dekanas sku-
bėjo kuriją informuoti, kad bažnyčios pastatas senas, išplėštas tabernakulis buvo 
„nestipriai rakinamas, langai su geležies štangomis“, o zakristijos durų užraktas buvo 
geras. Tačiau per medinius langus įeiti „<…> ypatingo sunkumo nesudaro. Bažnyčia 
sargo neturi, raktus turėjo zakristijonas, o juo buvo ištikimas asmuo – klebono brolis“59 

(kalba netaisyta). Įdomu, kad pavogtus liturginius indus 1940 m. birželio 10 d. 
rytą rado piemenukas ganyklose už 3–4 km esančiame Kapstatų kaime. Jie buvę 
rasti sukrauti į „zuperinį maišą“ visiškai sužaloti: taurės supjaustytos, monstrancija 
sulankstyta, matyt, „<…> tikėjosi šventvagis rasiąs auksinius indus ir apsiriko“60. 

Endriejavo parapijoje Žvaginių kaime ant kalnelio įsikūrusiose kapinaitėse, 
manytina, po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo pastatyta medinė koplyčia. 
Nuo Ablingos, iš Žalakiškės kilusi, šiuo metu Gargžduose gyvenanti Valerija 
Biliūnienė (Budrytė) (gim. 1923 m.), kurios tėvas Vladislovas Budrys dalyvavo 
knygnešių veikloje, o dėdė Vincentas 
Budrys buvo vedęs Ievos Simonaity-
tės mamą, prisimena girdėjusi, kad 
koplyčią pastatė jos senelis Budrys su 

Šventoriaus 
fragmentas prieškaryje. 
Iš bažnyčios archyvo

57 Ten pat, l. 46.
58 Ten pat, l. 45.
59 Ten pat, l. 44. 
60 Ten pat, l. 39.
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sūnumi Vladislovu, jos tėvu. Koplyčioje Endriejavo kunigai retkarčiais laikydavo 
pamaldas. Gegužę prie koplyčios būdavo giedamos mojavos. Per šv. Joną naktį šalia 
kapinaičių esančiame bokštelyje būdavo uždegamas deglas. Koplyčia išlikusi. 

Endriejavo parapijos Ablingos kaime pamaldumu garsėjusi Magdalena Čiul-
dienė apie 1930–1933 m. už Dirsteikos upelio pastatydino Lurdą.*

Iš akmenų sumūrytoje 1,5 × 3 m grotoje įstatyta apie 1,6 m dydžio Švč. Mer-
gelės Marijos statula. Lurdą, manytina, išmūrijo švėkšniškis meistras A. Jokševičius, 
pašventino Endriejavo vikaras kun. Šlėkta61.

Endriejavo parapija po 1940 metų
Prasidėjusi sovietinė okupacija parapijos kaimus paženklino pirmųjų tremčių 

siaubu. Iš Endriejavo parapijos kilęs buvęs politinis kalinys ir tremtinys Antanas 
Ruškys paskelbtuose prisiminimuose rašo, kad tarp pirmųjų tremtinių buvo Gi-
rininkų, Medsėdžio, Stirbių kaimų gyventojai Razučiai, Greviai, Vilimai, Dygiai, 
Vilkai, o prieš pat karą – 1941 m. birželio 15-ąją okupacinė valdžia ištrėmė 
endriejaviškių Kalvaičių, Vaišvilų, Gudauskų šeimas62. Prasidėjus karui 1941 m. 
birželio 22 d. rytą į miestelį įžengusius vokiečius bandę apšaudyti rusų kareiviai 
buvo įsitvirtinę šventoriuje. Per apšaudymus padegamaisiais sviediniais sudegė 
didžioji dalis miestelio ir beveik visi bažnytiniai trobesiai – bažnyčia „<…> su 
visais beneficijos trobesiais, liko tik špitolės staldukai“63 (kalba netaisyta). Sudegė ir 
klebonijos biblioteka, kurioje buvo apie 3 000 knygų. Endriejavo bažnyčios vika-
ras vyskupui rašė, kad „<…> anksčiau 
negalėjome nieko išnešti, nes tą sekmadienį 
prie klebonijos buvo rusų sargyba ir nieko 
neišleido išeiti. Šventoriuje buvo prikasta 
apkasų. Sargyba tik tada pasišalino, kai 
jau pradėjo trobesiai degti“64. Pirmosiomis 

Knygnešys Vladislovas 
Budrys iš Žalakiškės 
kaimo su šeima. 
Apie XX a. 3 deš.
Iš Valerijos 
Budrytės-Biliūnienės 
archyvo

* Šioje knygoje apie Ablingos Lurdą plačiau skaitykite 
V. Lileikienės straipsnį. Vyr. red. pastaba. 

61 Skrinskas R. G. Piligrimo vadovas po stebuklingas 
Marijos vietas, Kaunas, Judex, 1999, p. 422.

62 Ruškys A. Endriejavo žemė, p. 47, 50.
63 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 30.
64 Ten pat.
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karo dienomis žuvo apie 45 Endriejavo parapijos gyventojai. 
Nuo 1940 m. Endriejave kunigavęs Domas Masiulis 1940 m. 
liepos 10 d. rašte vyskupui rašo, kad 

„<…> trumpu laiku 22 ir 23 d. virš 50 endriejaviškių parapijiečių 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Dalis žuvo dėl neatsargumo. Be to, dalis 
(vieno kaimo 35 asmenys) žuvo dėl neaiškios kaltės priežasties“65 
(kalba netaisyta). 

Birželio 23 d. vokiečiai anapus Dirsteikos upelio, maž-
daug už 80 m nuo Lurdo esančioje dauboje sušaudė beveik 
visus Ablingos kaimo gyventojus, o kaimą sudegino. Sudegus 
Endriejavo bažnyčiai, koplytėlė laikinai buvo įrengta priva-
čiame name. Geru oru pamaldos laikytos šventoriuje. 1941 m. rudenį susirūpinta 
naujos bažnyčios ir klebonijos statyba. Tačiau per karą bažnyčios Endriejave at-
statyti nepavyko. 1943 m. bažnyčiai pritaikytas iš Pavinkurių kaimo pargabentas 
buvęs rusų kareivių barakas, pastatytas už šventoriaus šiaurinės ribos. Ši vargana 
bažnytėlė 1944 m. per baigiamuosius karo mūšius buvo apšaudyta, tačiau nuken-
tėjo tik stogas. Valerija Biliūnienė (Budrytė) prisimena, kaip vieną iš tokių karo 
baigiamųjų mūšių dienų, nenujausdama apie apšaudymo pavojų, per ištuštėjusį 
dėl evakuacijos miestelį buvo atėjusi į bažnyčią. Tuščioje bažnyčioje jai su en-
driejaviške Šiaulytiene (Endriejave gyvenančio Alfonso Šiaulyčio močiutė – J. V.) 
teko ilgokai melstis, nes išeiti buvo 
pavojinga: nuo Kapstatų ir Pyktiškės 

Žvaginių koplyčios 
fasadinės pusės 
fragmentas apie 
1927 m. Iš Valerijos 
Budrytės-Biliūnienės 
archyvo

Bažnyčios šventorius 
iš tolo švietė dailiais 
mūriniais vartais. 
1940 m. Iš bažnyčios 
archyvo

65 Ten pat.
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atsišaudant vokiečių ir rusų frontams, 
Endriejavas buvo patekęs į pačią ugnį, 
bažnyčios sienas braižė pralėkdamos 
kulkos, sproginėjančių sviedinių ske-
veldros. 

1943 m. pastatyta mūrinė klebonija. Tačiau ja kunigai naudojosi neilgai: 
sovietinė valdžia kleboniją nacionalizavo – iš pradžių atėmė kai kurias patalpas, 
vėliau – visą pastatą. 

Šventoriaus vaizdas 
sudegus bažnyčiai. 
1942 m. Iš bažnyčios 
archyvo

Už šventoriaus šiaurinės ribos 1943 m. 
pastatytame barake įkurdinta bažnyčia išbuvo iki 
Nepriklausomybės atkūrimo. Virgilijaus 
Skuodo nuotr.
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Endriejavo valsčiaus vykdomojo komiteto sprendimu numatyta 

„<…> 2. Andriejavo valsčiaus kulto tarnautojus turinčius dides-
nį negu, kad įstatymais numatytą gyvenamąjį plotą, suglaudinti 
jiems pagal normą 45 m2, paliekant. 3. atimtą gyvenamąjį plotą 
panaudoti Andriejavo valsč. Kultūrinėms ir sveikatos įstaigoms“66 

(kalba netaisyta). 

Šiuo nutarimu 126,21 m2 dydžio klebonijoje, kur tuomet gyveno penki kulto 
tarnai, kunigams palikti tik 45 m2 ploto. Nusavintose klebonijos patalpose 1949 m. 
nuspręsta įkurdinti gimdymo namus, biblioteką-skaityklą, o 

„[…] kun. Valaičiui ir kun. Bulvyčiui išskirti gyvenamas patalpas 
kitoje vietoje ir pasiūlyti jiems ten persikelti. Nesutikus, apiforminti 
reikiamą medžiagą ir perduoti liaudies teismui dėl atatinkamos 
nutarties išnešimo“67 (kalba netaisyta). 

Negana to – nuo 1944 m. Endriejave klebonavęs kun. Feliksas Valaitis dar 
buvo įtrauktas į buožinių ūkių valdytojų sąrašus. Jam uždėti papildomi žemės 
ūkio mokesčiai „kaip valdžiusiam“ 4 ha žemės ir „<…> 1948 m. naudojusiam sam-
domąją darbo jėgą, samd(ant) dvi darbininkes Lygnugarytę P…, d. Juozo, ir Petrauskytę 
Kostę“68. Nacionalizavus 4 ha klebonijai priklausiusios žemės, 1949 m. klebonas 
iš buožinių ūkių sąrašų išbrauktas, tačiau mokesčiais apdėtas. Bažnyčios archy-
ve išlikęs 1949 m. sausio 14 d. perdavimo-priėmimo aktas, kuriuo komisija iš 
bažnyčios atimtus 4 klebonijos pastatus (klebonija ir ūkiniai statiniai) perdavė 
Endriejavo valsčiaus žinion. Vėliau kunigai iš klebonijos turėjo išvis išsikraustyti, 
glaustis pas miestelio gyventojus. 1986 m. parapija klebonijai nupirko pastatą. 
Pirmais pokario dešimtmečiais buvo ypač suvaržyti bažnytinių pastatų statyba, 
remontai. Menkiausiems darbams reikėjo gauti sovietinės valdžios leidimą. Baž-
nyčios pastatas nacionalizuotas ir parapija pagal „naują tvarką“ turėjo bažnyčios 
pastatą iš valdžios nuomoti. Veiklus bažnyčios komitetas gūdžiausiais sovietmečio 
metais sugebėjo rasti būdų parapijiečių lėšomis remontuoti varganą bažnyčios 
baraką, kiek įmanoma, iš išorės ir vidaus jį tvarkyti, gražinti, daryti jaukesnį. 
1957 m. pradžioje bažnyčios komiteto nariai nusprendė remontuoti bažnyčios 
pastatą, o darbus „<…> apsiėm(ė) dirbti Steponas Lenkšas, vietos vargonininkas, kuris 
samdo darbininką, savo valgiu ir savo įrankiais dirba“69. Ruoštasi apkalti bažnyčios 
sienas. Aukų rinkliavą remontui organizavo taip pat Steponas Lenkšas. 1960 m. 
remontuotas bažnyčios stogas. Matyt, parapija į sovietinę valdžią kreipėsi ir dėl 
kapinių tvoros remonto, tačiau iš apylinkės vykdomojo komiteto gavo atsakymą, 
kad valdžia tam neturi lėšų. 

Bažnyčios archyve išlikę duome-
nys apie sovietmečio slogiausių šeš-
tojo–septintojo dešimtmečių, kai buvo 
ypač persekiotas katalikų tikėjimas, 
Endriejavo parapijos komiteto, tada 

66 Klaipėdos apskrities archyvas (toliau – KAA), f. 36, 
ap. 1, b. 40, l. 4.

67 Ten pat, b. 43, l. 135.
68 Ten pat, b. 40, l. 58.
69 Dokumentas iš bažnyčios archyvo.
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vadinto Religinės bendruomenės bažnytiniu komitetu, narius, 
drąsius Endriejavo ir apylinkių žmones. Jie už rūpinimąsi 
bažnyčios reikalais rizikavo patekti so vietinės valdžios ne-
malonėn. 1961 m. spalio 24 d. atlikta Endriejavo bažnyčios 
turto inventorizacija. Endriejavo Religinės bendruomenės 
vykdomojo komiteto akte, kurį pasirašė pirmininkas Vaclovas Lapė, sekretorius 
Vaclovas Kazragis, iždininkas Domas Šiaulytis, Revizijos komisijos pirmininkas 
Juozas Lygnugaris, sekretorius Motiejus Tenkutis, nurodyta, kad bažnyčia yra 
lentinis pastatas čerpiniu stogu, su dviem altoriais viduje, išsamiai aprašytas 
visas skurdokas bažnytinis inventorius, kurį sovietmečiu papildyti buvo ne taip 
paprasta: galimybės atsivežti iš užsienio buvo labai apribotos, o Lietuvoje bažny-
tinis inventorius buvo gaminamas faktiškai pogrindžio sąlygomis. 1964–1971 m. 
Endriejavo klebono Jono Vičiulio 1965 m. kurijai pateiktame rašte informuojama, 
kad 1964 m. bažnyčios remontui išleista 145 rb, bažnyčios inventoriui įsigyti lėšų 
išvis nesunaudota. Įrašai apie suteiktus sakramentus rodo, kad Endriejavo pa-
rapijos žmonės sovietmečiu nevengė bažnytinės svarbiausių gyvenimo momentų 
registracijos: per 1964 m. Krikšto sakramentas suteiktas 39 atvejais, Santuokos – 5, 
laidotuvių užregistruota 12. 

Iki 1974 m. Endriejavo parapija priklausė Rietavo dekanatui, vėliau – Klai-
pėdos. Sovietmečiu buvusiame šventoriuje, kurį dar ilgai žymėjo išlikę senieji 
mūriniai vartai ir mūro tvoros fragmentai, sudegusios bažnyčios vietoje pastatyti 
kultūros namai. Tai buvo sovietinės ideologijos persunktas tipiškas vietinės val-
džios sprendimas. 

Atkūrus Nepriklausomybę, Endriejavo tikinčiųjų bendruomenei grąžinta 
1943 m. statyta klebonija, kurioje sovietmečiu veikė ambulatorija. Parapijiečių su-
tikimu šviesaus atminimo 1982–1996 m. Endriejavo klebonas Juozapas Bukauskas 

Endriejavo kapinių 
fragmentas, 2005 m. 
Virgilijaus Skuodo 
nuotr.
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buvusią kleboniją 1992 m. išnuomojo 
seniūnijai, kuri ją paliko naudotis am-
bulatorijai. Klaipėdos rajono savival-
dybės tarybos 1995 m. lapkričio 5 d. 
posėdžio sprendimu nr. 45 bažnyčios 
žinion perduoti per karą istorinio šventoriaus vietoje pastatyti Endriejavo kultūros 
namai (771,44 m2 b. n. pl.). Rajono savivaldybės tarybos 1997 m. gegužės 22 d. 
posėdžio sprendimu bažnyčiai grąžinti 4 buvusios klebonijos sodybos ūkiniai pastatai 
Mokyklos g. 9 sklype70. Grąžintus kultūros namus nuspręsta rekonstruoti – pritai-
kyti bažnyčiai. Šiuos darbus pradėjo 
1996–2003 m. klebonavęs kun. Saulius 
Jankauskas, tęsė dabartinis klebonas 

1954–1956 m. 
Endriejavo klebonas 
kun. Vladas Šlevas 
prie bažnyčios tarp 
adoruotojų ir 
ministrantų. 
Antroje eilėje iš 
dešinės pirma – 
nuotraukos savininkė 
Valerija Biliūnienė 
(Budrytė)

Senojo šventoriaus vietą sovietmečiu kurį laiką 
žymėjo didžiųjų vartų fragmentai. 1967 m. 
Iš kn.: Kviklys B., Lietuvos bažnyčios, t. 1, 
p. 116

70 Duomenys apie bažnyčiai grąžintus pastatus – iš 
bažnyčios archyvo dokumentų.
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kun. Rimas Lingevičius. Šiuo metu meldžiamasi bažnyčiai pritaikytuose buvusiuose 
kultūros namuose. Endriejavo bažnyčios klebonas aptarnauja Judrėnų bažnyčią; 
šventadieniais laikomos pamaldos Žadeikių koplyčioje. 

Bažnyčios šventoriaus, eksterjero ir interjero raida
Endriejavo parapijos sudarymo metu 1784 m. lapkričio 17 d. atliktos bažny-

čios vizitacijos akte rašoma, kad aptvertame erdviame šventoriuje, šalia stoginės 
su kabančiu vieninteliu varpu stovinti naujoji bažnyčia yra stačiakampio plano, 
pastatyta iš eglinių ir pušinių rąstų, „<…> proporcijomis ir išvaizda daili, <...> baž-
nyčios ilgis 13 didžiųjų sieksnių, plotis – 4,5 sieksnio, su dviem bokšteliais, per vidurį 
mansarda“71 (kalba netaisyta). Antras bokštelis stovėjo bažnyčios stogo gale. Virš 
lentomis dengto stogo buvo iškelti 3 metaliniai dažyti, paauksuoti kryžiai. Baž-
nyčioje buvo 12 langų glaistu sutvirtintuose žaliai dažytuose rėmuose, 6 durys 
ant geležinių vyrių, dažytos, su stipriais užraktais. Trejos durys buvo apkaltos 
geležinėmis vinimis sutvirtintomis lentomis. Bažnyčia jau ankstyvuoju laikotarpiu 
turėjo dvi zakristijas – pereinamąją, kurioje laikytas įvairus bažnytinis inventorius, 
ir presbiterinę, skirtą kunigams ruoštis pamaldoms. Paprastai antroji zakristija bū-
davo XVIII a. statytų bažnyčių XIX a. rekonstrukcijų padarinys. Per priebažnytį – 
bobinčių – buvo patenkama į lentomis iškaltą bažnyčios vidų. Bažnyčia tuo metu 
turėjo tris altorius. Didžiajame „grakščiame iš lentų sukaltame ir tinkamai įvairiomis 
spalvomis nudažytame“ altoriuje paauksuotuose rėmuose stovėjo didelis paveikslas 
„Šv. Andriejus“. Altoriaus tabernakulis buvo įrengtas „pagal visus reikalavimus“. 
Didysis altorius presbiterijoje nuo dviejų šoninių altorių buvo atskirtas drožėjų 
darbo medine baliustrada – tekintų lakuotų baliasinų Dievo Stalo tvorele. Nuo 
bažnyčios didžiųjų durų į dešinę presbiterijoje stovėjo lentinis „tokia pat maniera, 
kaip ir didysis altorius, įrengtas ir dailiai išpuoštas“ Dievo Apvaizdos altorius su 
centre paauksuotuose rėmuose įstatytu tituliniu paveikslu. Viršutiniame altoriaus 
tarpsnyje buvo įtaisytas Švč. Jėzaus paveikslas. Kairėje didžiojo altoriaus pusėje 
stovėjo „senas meniškai drožinėtas“ altorius, kurio paveiksle buvo pavaizduoti mirš-
tantis Kristus ir prie jo liūdinti Dievo Motina. Bažnyčios viduryje ant skersinės 
sijos buvo iškeltas išdrožinėtas medinis kryžius su pritvirtinta Kristaus Kančios 
skulptūra. Bažnyčios priekyje gerai įrengtą chorą ribojo medinė baliustrada. Jame 
stovėjo „už arčiau bažnyčios gyvenančių tikinčiųjų ir paties fundatoriaus lėšas dabartinio 
kunigo pastangomis pastatyti nauji nemažai kainavę 10 balsų vargonai“. Bažnyčioje buvo 
nauja medžio drožėjų darbo klausykla. Tarp vertingesnių bažnytinio inventoriaus 
dalykų minimi meniško medžio drožėjų darbo procesinis altorėlis, kuriame įtai-
sytas Čenstachavos Dievo Motinos paveikslas su uždanga, „nauja, nemaža, puikaus 
darbo, sidabrinė paauksuota monstrancija“72.

Trumpame 1805 m. bažnyčios vizitacijos aprašyme minima, kad klebono 
Antano Venckevičiaus ir pačių koliatorių pastangomis pastatyta nauja medinė 
bažnyčia, „kuriai dabartinio klebono rū-
pesčiu ir parapijiečių lėšomis perdengtas 
stogas ir [ji] išdažyta, <…> yra geros 
būklės, <…> aprūpinta viskuo, ko reikia 

71 Endriejavo filijinės bažnyčios parapijos ribų nusta-
tymo 1784 m. lapkričio 17 d. aktas, LVIA, f. 1671, 
ap. 4, b. 308, l. 8v.

72 Ten pat, l. 8v–10.
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šv. Mišių apeigoms atlikti“73. Išsamesniame 1806 m. vizitacijos aprašyme nurodyta, 
kad dalis geros būklės šventoriaus tvoros sukalta iš storlenčių, dalis – iš stati-
nių. Šventoriuje stovi stulpinė varpinė be pamatų, kurios sienos „sukryžiuotomis 
lentomis apkaltos, stogas skiedromis dengtas. <…> Virš varpinės [yra] medinis bokštelis 
su vidutinio dydžio metaliniu kryžiumi, [jos viduje yra] trys varpai“. Aprašyme mini-
ma, kad „kito šventoriaus, kuriame laidojama“, nėra, nes arti nerasta tam tinkamos 
sausesnės vietos. Todėl, pritarus vyskupijos vyresnybei, laidojama pašventintose 
parapijai skirtose kapinėse. Bažnyčios pastato aprašyme minima, kad akmeniniai 
bažnyčios pamatai buvo 1,5 uolekties aukščio (uolektis lenk. lokiec = 57,78 cm). 
Šiame aprašyme pateikti bažnyčios remonto ir nedidelių rekonstrukcijų faktai: 
sienos iš lauko pusės naujai apkaltos lentomis, stogas perdengtas dviguba skiedrų 
danga. Virš didžiųjų bažnyčios durų, frontone „per keletą uolekčių“ iškelti du len-
tiniai bokšteliai su metaliniais nulakuotais kryžiais viršūnėse. Viename bokštelyje 
pakabintas varpelis. Bažnyčios grindys buvo lentinės, geros būklės; sienos ir lubos 
baltintos, išdažytos, „gero stovio, remonto nereikia“. Tuo laiku jau buvo pakeistas 
vienas iš 3 altorių – vietoj 1784 m. lapkričio 17 d. vizitacijos akte senuoju vadinto 
bažnyčios kairės pusės altoriaus įrengtas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo altorius. Kartu su bažnyčia 1787 m. konsekruotas didysis Šv. Andriejaus 
altorius ir dešinysis šoninis Dievo Apvaizdos altorius išliko tie patys. Visi altoriai 
ir dešinėje didžiojo altoriaus pusėje (kairiajame bažnyčios šone?) pastatyta sakykla, 
kaip rašoma akte, gerai įrengti, išpuošti medžio drožiniais, nudažyti. Bažnyčioje 
abiejose pusėse stovėjo po tris suolus. Vargonai – pozityvas – rašoma, esą „gero 
stovio, 10 balsų, reikalingi suderinti“74. 

1852 m. rugsėjį parapijoje lankantis vyskupui Motiejui Kazimierui Valančiui, 
išsamiai aprašytas visas bažnyčios inventorius. Dokumente minima, kad šven-
toriuje stovinti storlenčių stogu dengta ir lentomis apkalta medinė varpinė yra 
sena. Joje kabojo du didesni varpai ir vienas mažas varpelis – signaturka (lenk.). 
Pirmąkart šventoriaus aprašymuose paminėtas jame stovintis lentinis barakas 
szopa (lenk.) storlenčių stogu, 1 langu ir durimis, skirtas bažnytiniam inventoriui 
laikyti. Bažnyčia nurodyta esanti 12 sieksnių × 6,5 sieksnio dydžio (1 sieksnis = 
2,133 m) su dažyta skarda apsegtais bokštais, neseniai skiedromis perdengtu 
stogu, dviem zakristijomis, 14 langų, 6 durimis. Viduje visi 3 altoriai – didysis 
Šv. apaštalo Andriejaus, šoniniai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir 
Dievo Apvaizdos – buvo nauji, puošti medžio drožiniais, paauksavimais. Taip pat 
buvo išdekoruotos sakykla – ambona, krikštykla. Bažnyčioje stovėjo 3 klausyklos, 
5 suolai. Šiame vizitacijos akte nurodoma, kad bažnyčios vargonai yra 9 balsų, 
nors XVIII a. pabaigos aprašymuose jie minimi esą 10 balsų75. Į Endriejavą apie 
1860 m. atkeltas klebonas Juozapas Lileika 1861 m. atnaujino bažnyčią, remonto 
metu pats dirbo kartu su parapijiečiais. 
Apie 1861 m. šventoriuje pastatyta 
nauja medinė varpinė. Joje 1862 m. 
pakabintas Maskvoje už du tūkstančius 
rublių nulietas 58 pūdų (1 pūdas = 
16,38 kg) varpas tuo metu buvo di-
džiausias vyskupijoje. Suremontuotą 

73 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato bažnyčių 1805 m. 
vizitacijų aprašymai, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 221, 
l. 101.

74 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato bažnyčių 1806 m. 
vizitacijų aprašymai, ten pat, l. 540.

75 Endriejavo parapinės bažnyčios 1852 m. generali-
nės vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, 
l. 2–3.
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bažnyčią 1863 m. naujai pašventino vyskupas M. K. Valančius76. Po remonto, 
esą, bažnyčioje pakabinti du portretai: fundatoriaus Andriejaus Radzevičiaus ir 
dar vienas (Viktoro Jarudo?). Prie bažnyčios remonto daug prisidėjęs parapijietis 
Juozapas Žadeikis buvo pagerbtas įrašu bažnyčioje „Žadeikis Juzupas Endriejavo 
bažnyčios Betliejaus pundatorius“77 (kalba netaisyta). Manytina, kad tuo laiku šven-
torius aptvertas mūrine tvora su įspūdingais arkiniais vartais, takas į jį išgrįstas 
akmenimis. 1886 m. mirus prie bažnyčios atnaujinimo daug prisidėjusiam klebonui 
J. Lileikai (palaidotas Endriejavo kapinėse rūsyje), į Endriejavą klebonu atkeltas 
kun. Stanislovas Racevičius. Jam teko remontuoti 1888 m. audros nuverstą baž-
nyčios bokštą. Bokštas atstatytas toks, koks buvo78.

Žemaičių vyskupo Mečislovo Leonardo Paliulionio deleguotas, 1893 m. 
birželio 21 d. Endriejavo parapiją aplankė ir Sutvirtinimo sakramentą 540 vaikų 
suteikė Seinų vyskupas ir Žemaičių vyskupas sufraganas Antanas Baranauskas. 
1893 m. birželio 26 d. Gargžduose surašytame lakoniškame vizitacijos akte mi-
nima, kad 

„[Endriejavo bažnyčiai] padaryti du bokštai ir pusė bažnyčios 
perstatyta. […] Viduje per sieksnį nuo apačios sienos išdažytos 
aliejiniais dažais, viršuje klijiniais (emaliniais?). Sienų apkalo išorėje 
lentos senos, stogas skiedrinis“. 

Bažnyčia turėjo 14 langų, 7 duris (ankstesniuose aprašymuose minimos 6 
durys – J. V.). Altoriai minimi tie patys: Dievo Stalo baliustrada atribotas didysis 
Šv. apaštalo Andriejaus altorius su paauksuotais kolonų kapiteliais puoštas drožiniais 
ir paauksavimais, o „visa kita baltai dažyta“. Tokiu pat būdu buvo dekoruoti šoniniai 
Dievo Motinos ir Dievo Apvaizdos altoriai. Sakykla buvo nudažyta, paauksuota, 
krikštykla medžio drožėjų darbo, su vidun įleistu geltono vario indu švęstam 
vandeniui, o virš krikštyklos buvo pritvirtintas šv. Jono Krikštytojo paveikslas. 
Bažnyčioje stovėjo 7 drožiniais puoštos dažytos klausyklos, 8 suolai. Dokumen-
te minimi bažnyčios 12 balsų vargonai. Manytina, kad jie buvo pastatyti nauji. 
Šventoriuje stovėjo medinė varpinė „visiškai senu“ skiedriniu stogu, su didžiuoju 
58 pūdų varpu bei mažesniais 200 svarų ir 300 svarų varpais (1 rusiškas svaras = 
409,51 g) bei „šopa“ (lenk. „szopa“) vadintas senasis lentinis pastatas bažnytiniam 
inventoriui laikyti79.

1930 m. bažnyčios inventoriuje randame įrašą, kad paskutinį kartą baž-
nyčia klebono J. Petrašausko rūpesčiu parapijiečių lėšomis atnaujinta 1901 m., 
tačiau daugiau informacijos nepateikiama80. Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia 
beveik nenukentėjo, tik, šventoriuje 
sproginėjant granatoms, išbyrėjo lan-
gai. Vokiečiai karo reikmėms rekvi-
zavo didįjį bažnyčios varpą. 1923 m. 
birželį (tikslesnė data šaltinyje neį-
skaitoma – J. V.) Endriejavo klebono 
kun. Kazimiero Žagrakalio raporte 
vyskupui, laukiant jo vizitacijos, mi-

76 LLTI RS, l. 73. 
77 Adomavičienė E. Žvilgsnis į praeitį, p. 15. 
78 Ten pat.
79 Endriejavo parapinės bažnyčios 1893 m. birželio 
21 d. vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, 
l. 18–18v.

80 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato Andriejavo pa-
rapijos bažnyčios 1930 m. rugsėjo 9 d. inventorius, 
LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 9v.
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nima, kad po karo iki 1923 m. „[…] Stogas bažnyčios apdengtas, vargonai sutaisyti 
ir šventoriaus akmenų aptvaras į pusę apmūrytas“81 (kalba netaisyta). 1923 m. bir-
želio 20–21 d. Endriejave lankęsis vyskupas Pr. Karevičius trumpame vizitacijos 
aprašyme mini, kad „pusė šventoriaus apmūryta“82. Išsamiausiai bažnyčios ir jos 
ūkio vaizdas aprašytas po klebono Kazimiero Žagrakalio mirties „bažnyčią ir be-
neficiją“ perimant naujam klebonui Jonui Kalvaičiui 1930 m. rudenį sudarytame 
inventoriuje83. Inventorių, kurį, be klebono, pasirašė „Bažnyčios Palaikymo Tarybos“ 
nariai K. Girkontas, V. Kazragys, P. Martinkus, rugsėjo 11 d. patvirtino Rietavo 
dekanas kun. Juozapas Giniotas. Jame nurodyta, kad šventorius yra 54 × 49 m, 
t. y. 2 646 m2 dydžio, 

„[…] aplinkui pašaliais <…> apsodintas medžiais. Procesijoms eiti 
palaikomas patogus kelias. Šventorius didumoj aptvertas cemento 
stogeliu dengtu akmens mūru. Dar neaptverta nuo bažnyčios fronto 
55 metrų ilgio tarpas. Iš šventoriaus yra keturi išėjimai: vienas, 
didysis išėjimas, nuo bažnyčios į pietus, vedąs į kapines; antras 
žiemių rytuose, vedąs į kleboniją; trečias šiaurėje; ketvirtas pietų 
vakaruose. Pažymėtuose išėjimuose vartų tuo tarpu nėra“84 (kalba 
netaisyta). 

Šventoriuje stovėjo 1926 m. rugsėjo 10–14 d. misijai skirtas kryžius, keturios 
koplytėlės ant mūrinio pamato. Varpinė šventoriuje pastatyta „11 m atstume“ į 
pietryčius nuo bažnyčios. Ji inventoriuje aprašyta esanti 

„[…] padaryta iš raštavonių, apmušta lentomis. Jos aukštumas 
16,6 m, ertumas 7 × 7 m. Žemutinės kondignacijos (tarpsnio – 
J. V.) stogas dengtas gontais, viršutinės skarda. Ant stogo viršaus 
yra faciata (bokštelis – J. V.) užbaigta geležiniu kryžiumi“85 
(kalba netaisyta). 

Užlipti į pastogę prie dviejų varpų varpinėje buvo įrengti eglės medžio 
laiptai. Tiesa, jie minimi esą „menki“, kaip ir medinės spynele užrakinamos var-
pinės durys. Varpinėje kabojo du varpai. 1928 m. nulietas didysis 560 kg svorio 
varpas buvo su užrašu 

„Skubėkite, Viešpaties balsas jus šaukia pas save. Andriejavo para-
pijonų auka 1928 m. Geg. V. Bochumer verein, Bochum. Ego sum 
Andreas + „In omnem terram exivit sonus eorum“ (Ps. 18,5 Rom. 
10,18)“86, liet. „… Nulietas Bochumo su-
sivienijime. Esu Andriejus (Andriejaus 
titulo – J. V.) + „Po visą žemę pasklido 
jų garsas“. 

Senas mažasis „iš bronzos ar 
vario padarytas“ varpas svėrė 120 kg. 

81 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 88v.
82 KAK, b. 143, l. 265. 
83 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato Andriejavo pa-
rapijos bažnyčios 1930 m. rugsėjo 9 d. inventorius, 
LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 9–22v.

84 Ten pat, l. 11v.
85 Ten pat.
86 Ten pat.
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Ant jo lotynų ir anglų kalbomis buvo užrašas „Sit nomen Domini benedictum. Me 
fecit – Immanuel – Wittwerck Gedani. Svecess to the Qeen of Liverpool. Anno 
1780“87. Lietuviškai – „Esu Dievo vardo šlovinimui. Mane nuliejo Immanuel Wittwerck 
Gedani. Karališkojoje varpų liejykloje Liverpulyje. Metais 1780“. Inventoriuje rašoma, 
kad varpinė „nėra apdrausta nei įkainuota“88. Inventoriuje varpinės statybos data 
nenurodyta, tačiau senieji žmonės teigia, kad ji buvusi pastatyta Nepriklausomy-
bės metais. Į šiaurę nuo bažnyčios stovėjo medinė lentomis apkalta „lavoninė“, 
dengta „skindeliais“ (skiedromis – J. V.), viduje išgrįsta eglinėmis lentomis, be 
lubų, su eglinėmis velke užšaunamomis durimis. Joje buvo įstatyti du langai be 
grotelių. Šio pagalbinio pastato langus, duris, grindis, stogą reikėjo remontuoti. 
Manytina, kad tai – ankstesniuose aprašymuose minimas šventoriuje stovintis 
lentinis barakas bažnytiniam inventoriui laikyti. Šventoriuje nebuvo laidojama. 
80 × 68 m dydžio parapijos kapai, kaip minėta, buvo už 235 m į pietus nuo 
bažnyčios89. 

Iš eglinių ir pušinių rąstų statyta lotynų kryžiaus plano 30 × 13,5 m dydžio 
bažnyčia inventoriuje apibūdinta esanti 

„[…] be ryškių stiliaus žymių, susideda(nti) iš presbiteryjos, navos, 
prieangio (bobinčiaus), choro ir dviejų zakristijų pristatytų iš abiejų 
bažnyčios šonų“90 (kalba netaisyta). 

Vienas bažnyčios stogo šonas buvo dengtas skiedromis – „skindeliais“, ki-
tas – malksnomis. Virš frontono buvo iškeltas didysis bokštas, ant stogo buvo 
dar vienas mažesnis bokštelis. Bokštai buvo apsegti cinkuota skarda, viršūnėse 
iškelti geležiniai kryžiai. Išorėje nuo pamatų iki stogo bažnyčia siekė 6,20 m, 
viduje nuo aslos iki skliauto aukščiausioje vietoje – 8,30 m. Sienos išorėje buvo 
apkaltos lentomis, nudažytos geltonai. Presbiteriją apšvietė du 3,85 × 1,44 m langai 
ąžuoliniais rėmais, apatinėje dalyje paprasto, viršutinėje – spalvoto stiklo nulietais 
rūtos motyvais. Navą apšvietė šeši 2,73 × 1,74 m paprasto stiklo langai ąžuoliniais 
rėmais. Priebažnytyje buvo įstatyti du 1,53 × 1,00 m langai egliniais rėmais. Chorą 
apšvietė keturi skirtingo dydžio paprasto stiklo langai egliniais rėmais: du – 1,39 × 
1,03 m dydžio, du – 1,52 × 1,00 m. Frontone buvo įstatyti du 1,24 x 0,54 m dydžio 
paprasto stiklo langai egliniais rėmais. Zakristijos turėjo po vieną 1,41 × 1,15 m 
paprasto stiklo langą egliniais rėmais. Bažnyčioje buvo įstatytos 6 durys. Pagrindi-
nės durys buvo „gan dailaus darbo“, kitos paprastos. Rakinamos buvo tik zakristijų 
durys, kitos užsklendžiamos velkėmis91. Viduje presbiterijos, navos ir priebažnyčio 
grindys buvo išgrįstos ąžuolinėmis, zakristijų ir choro – eglinėmis lentomis. Visas 
stogo skliautas iškaltas lentomis. Sienos 1,5 m panelių aukštyje buvo išdažytos 
aliejiniais dažais, aukščiau – išbaltin-
tos, be dekoro. Inventoriuje bažnyčios 
pastato būklė įvertinta taip: 

„Lubos pakenčiamame stovyje, grindys pa-
šaliais išpuvusios, langų rėmai apipuvę, 
durys reikalingos remonto, sienų išbalti-

87 Ten pat.
88 Ten pat.
89 Ten pat, l. 12.
90 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato Andriejavo pa-
rapijos bažnyčios 1930 m. rugsėjo 9 d. inventorius, 
LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 9. 

91 Ten pat.
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nimas ir ištepimas nublukęs, apmušimas apipuvęs, sienos vietomis 
išpuvusios“92 (kalba netaisyta). 

Viduje presbiterija nuo navos buvo atskirta ąžuoline dažyta Dievo Stalo 
baliustrada, virš bobinčiaus įrengtas choras buvo atitvertas medine tvorele. Jame 
stovėjo 12 balsų nudažyti vargonai. Chorą parėmusios kolonos buvo „silpnos, kro-
teliai kiek tvirtesni“93 (kalba netaisyta). Bažnyčioje stovėjo trys altoriai. Iš pušinių 
lentų sukaltas didysis altorius su mūrine mensa ir prie jos įrengtais dviejų pakopų 
pušinių lentų laiptais buvo dviejų tarpsnių. Pirmajame buvo įstatytas bažnyčios 
globėjo šv. apaštalo Andriejaus paveikslas, kurį iš šonų rėmino po tris kolonas. 
Antrajame tarpsnyje tarp keturių kolonų buvo paveikslas „Šv. Antanas“. Paveikslai 
išsamiau neaprašyti, tik nurodyti esą „gan dailaus darbo“. Tarp kolonų altoriuje 
stovėjo šešios šventųjų statulos. Jos inventoriuje neįvardytos. Visas altorius buvo 
nudažytas, puoštas smulkiais medžio drožiniais, paauksavimais. Tabernakulis 
buvo pušinių lentų, melsvai dažytas, puoštas keturiomis „iš viršaus paauksintomis“ 
kolonėlėmis. Virš jo pristatyto „tronu“ vadinamo antstato viena niša buvo iš „ker-
tuoto veidrodžio“, kitos dvi – iškaltos lentelėmis, išdažytos. Inventoriuje didžiojo 
altoriaus būklė įvertinta esanti „vidutinė“. Žiūrint iš bažnyčios priekio į dešinę 
nuo didžiojo altoriaus stovėjo iš eglės medžio padarytas, baltais aliejiniais dažais 
nudažytas Dievo Apvaizdos dviejų tarpsnių altorius. Prie jo kilo iš eglinių lentų 
sukaltas laiptelis. Altoriaus centre tarp 4 kolonų paauksuotais kapiteliais stovėjo 
pakeliamas Dievo Apvaizdos paveikslas, virš jo, antrame tarpsnyje – tarp dviejų 
kolonų „dailaus darbo“ Švč. Jėzaus Širdies statula. Inventoriuje rašoma, kad „[…] 
paveikslas apiblukęs, stovyla dar tvirta ir puikiai atrodo“ (kalba netaisyta). Ant mensos 
pastatytame tabernakulyje buvo laikomos Šv. Kryžiaus relikvijos. Kairėje didžiojo 
altoriaus pusėje stovėjo eglinių lentų dviejų tarpsnių, „smulkiais medžio drožiniais“, 
paauksavimais, trimis poromis kolonų puoštas ir baltais aliejiniais dažais nudažytas 
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo altorius. Jo centre tarp dviejų porų 
kolonų stovėjo titulinis paveikslas, už jo – „to paties turinio“ statula. Viršutiniame 
tarpsnyje buvo įstatytas Šv. Juozapo paveikslas. Altoriaus mensa buvo pušinių 
lentų, prie jos buvo sukaltas eglinių lentų laiptelis. Šio šoninio altoriaus paauk-
savimas buvo „menkas“, o „stovis vidutinis“. Abu šoniniai altoriai turėjo naujus 
portatilius94. Presbiterijoje „dešinėje didžiojo altoriaus pusėje“ (žiūrint iš bažnyčios 
priekio – kairiajame presbiterijos šone – J. V.) stovėjo uosio medžio, poliruota, 
„be drožinių“, užrakinama krikštykla su viršutinėje dalyje įstatytu šv. Jono Krikš-
tytojo paveikslu. Jos spintelėje buvo įtaisytas „pasidabrinto skaistvario“ indas krikšto 
vandeniui, laikomi sidabrinis šaukštelis, šv. aliejai. Medinė sakykla buvo „įtaisyta 
dešiniajame bažnyčios šone, einant nuo altoriaus į duris“ (kalba netaisyta)95. Ji buvo 
gausiai dekoruota medžio drožiniais, vietomis paauksuota. Į sakyklą vedė laiptai iš 
zakristijos. Prie šoninių bažnyčios sie-
nų stovėjo septynios medinės dažytos 
klausyklos; presbiterijoje – vienas nau-
jas pušinių lentų suolas, navoje buvo 
sustatyta 16 senų medinių nudažytų 
suolų. Ant sienų kabojo Kryžiaus Kelio 

92 Ten pat, l. 9v.
93 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato Andriejavo pa-
rapijos bažnyčios 1930 m. rugsėjo 9 d. inventorius, 
LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 13v.

94 Altorių aprašymai – ten pat, l. 12–13. 
95 Ten pat, l. 13.
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stotys – „stacijos“. Jos inventoriuje neaprašytos, tik paminėtos. Tarp smulkesnio 
liturginio inventoriaus minimi 6 procesiniai altorėliai, čia vadinami „nešiojamais 
paveikslais“: 1) procesinis altorėlis su šv. apaštalo Andriejaus ir Sopulingosios Die-
vo Motinos paveikslais vienoje pusėje ir šv. Juozapą bei Švč. Jėzų ant kryžiaus 
vaizduojančiais paveikslais – kitoje; 2) su „Šv. Oną su Dukrele“ vaizduojančiu 
paveikslu vienoje pusėje, šv. Barboros paveikslu kitoje; 3) procesinis altorėlis su 
šv. Juozapo atvaizdu vienoje ir šv. Kazimiero – kitoje pusėje; 4) altorėlis, kurio 
vienoje pusėje – šv. Barboros, kitoje – Švč. Mergelės Marijos atvaizdai; 5) vienoje 
pusėje – Švč. Jėzų ant kryžiaus vaizduojantis paveikslas, kitoje – Čenstachavos 
Švč. Mergelės Marijos paveikslas; 6) vienoje pusėje – šv. Juozapo mirtį vaizduojantis 
paveikslas, kitoje – paveikslas „Šv. Jokymas ir šv. Ona su Dukrele“96. Iš vertingesnio 
liturginio inventoriaus bažnyčia turėjo: kunigo Jono Skudavičiaus (lenk. Skudowi-
cza) 1876 m. bažnyčiai parūpintą viduje paauksuotą pateną, paauksuotą vaskulą, 
1878 m. – auksinę komuninę sidabrine kojele; paauksuotą ir „papuoštą akmenėliais 
brėžiniais ir kitaip“ monstranciją, ant altoriaus pastatomą kryžių su klebono Juo-
zapo Lileikos kunigystės jubiliejui dedikuotu įrašu „Andriejawa Parakwijonies sawa 
Klebonu ant pamiękla Jubilieusza ano Kunigisties apierawo 1881 m. Rugpiutia 10 diena 
Ks. Juozapatuw Lileikai“96 (kalba netaisyta). Taip pat bažnyčia turėjo kelias trijų 
nešamas vėliavas: su šv. apaštalo Andriejaus atvaizdu vienoje ir Tikėjimo, Vilties, 
Meilės emblemomis kitoje pusėje; „naują, bet blogo darbo“ vėliavą su šv. apaštalų 
Petro ir Povilo atvaizdais vienoje pusėje ir šv. Antano atvaizdu kitoje; su šv. Ka-
zimiero atvaizdu vienoje ir Jėzaus Širdies atvaizdu kitoje pusėje; su Švč. Mergelės 
Marijos atvaizdu vienoje ir šv. Petro – kitoje pusėje97. Buvo kelios vieno žmogaus 
nešamos vėliavos: Šv. Sakramento brolijos vėliava su 8 kaspinais; vėliava su Ti-
kėjimo, Vilties ir Meilės emblemomis; vėliava su šv. Barboros atvaizdu vienoje ir 
šv. Agnietės atvaizdu kitoje pusėje; vėliava su šv. Magdalenos atvaizdu vienoje 
ir šv. Onos atvaizdu kitoje pusėje98. Bažnyčia turėjo 10 įvairaus dydžio kryžių, 
sukabintų prieangyje ir ant zakristijos sienų – „Didžiajam jubiliejui atminti“, ir 
sustatytų ant altorių, nešamų per procesijas99. Bažnyčios archyve ir bibliotekoje 
buvo ypač senų leidinių, pavyzdžiui, 1725 m. Krokuvoje išleistas procesionalas, 
1723 m., 1825 m., 1841 m. ir kt. leidimo mišiolai, 1822 m., 1858 m. Vilniuje leistos 
Šv. Sakramentų ritualų knygos. Tarp kartografinių dokumentų minimas 1868 m. 
bažnyčios beneficijos planas100.

Endriejavo bažnyčios XX a. pirmosios pusės išorės ir vidaus vaizdą so-
dresnėmis spalvomis piešia ir daugelyje vietų rašytinius šaltinius papildo žmonių 
prisiminimai. Senieji endriejaviškiai prisimena, kad 

„Amžiams bėgant, bažnyčios šventorius buvo apjuostas stora, daugiau 
nei metro aukščio akmenų siena. Aplinkui vešėjo išlakūs klevai ir 
uosiai. Altorinės bažnyčios dalies šonuose iš lauko pusės stovėjo 
nedidelės medinės Marijos ir Kristaus ko-
plytėlės su skulptūromis. Nepriklausomybės 
metais rytų pusėje buvo pastatyta aukšta 
medinė varpinė, užsakyta nuliedinti di-
džiulį brangų varpą, kurį vėlgi pavadino 

96 Ten pat, l. 6v.
97 Ten pat, l. 14.
98 Ten pat, l. 16v–17.
99 Ten pat, l. 14v–15.
100 Ten pat, l. 19v.
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šv. Andriejaus vardu. […] Varpo garsą 
girdėdavo aplinkinės Rietavo, Veiviržėnų, 
Judrėnų parapijos. […] Iš pietų, t. y. 
Veiviržėnų, bažnyčios pusės buvo atstatyta 
akmeninė šventoriaus siena su didžiule 
įeiga prieš bažnyčios duris. Aukštoje įeigoje 
įrengti betoniniai laiptai su nukaldintais 
plačiais gotiško stiliaus geležiniais vartais; 
šonuose mažesni praėjimai durims – taip 
pat iš metalo. Iš rytų pusės – akmeninis 
grįstas pakilimas privažiuoti į šventorių. 
Viskas gražiai sutvarkyta“101. 

Žmonės prisimena Endriejavo 
bažnyčią buvus nedidelę, vėliau re-
konstruotą: pristatytame priebažnyty-
je – bobinčiuje – ant „viškų“ įrengtas 
didelis plotas chorui, kur stovėjo var-
gonai, klauptai giedotojams. Buvusi 
praplėsta presbiterija. Visi trys altoriai 
„[…] traukdavo akį šešiais meniškais pa-
veikslais“. Didysis šv. apaštalo Andrie-
jaus altorius viršuje dar turėjo įstatytą 
šv. Antano paveikslą, o jo šoninėse nišose tarp kolonų stovėjo 
„dailiai iš medžio išdrožtos“ šv. apaštalų Petro ir Povilo statulos. 
„Vyrų pusės“ – dešiniajame šoniniame altoriuje virš Dievo 
Apvaizdos paveikslo buvo įstatytas šv. Jurgio paveikslas. Iš 
bažnyčios priekio žiūrint, kairiajame šoniniame altoriuje virš 
centrinio Švč. Mergelės Marijos paveikslo stovėjo paveikslas 
„Šv. Juozapas“. Šiame altoriuje už centrinio paveikslo veidrodiniu stiklu iš vidaus 
dengtoje nišoje buvo įstatyta „daili, aukso spalva nudažyta“ Dievo Motinos statulėlė. 
Nišą atidengdavo tik per gegužines pamaldas102.

Bažnyčios archyvo 1939 m. dokumentuose esama užuominų, kad prieškaryje 
ruoštasi statyti naują bažnyčią. Netgi planuota steigti bažnyčios statybos fondą, 
kurio pagrindu turėjo tapti pinigai už numatytą šalia špitolės parduoti bažnytinės 
žemės plotelį103. Šiuos planus sužlugdė karas. 

Prasidėjus karui, 1941 m. birželio 22 d. Endriejavo bažnyčia, varpinė ir 
kiti šventoriaus statiniai sudegė, vokiečiams apšaudžius šventorių, kuriame buvo 
įsitvirtinę rusų kareiviai, padegamaisiais sviediniais. 1941 m. liepos 10 d. rašte 
vyskupui Endriejavo kunigas Domas Masiulis pranešė, kad per gaisrą tik 

„[…] iš bažnyčios (zakristijos) liturg. rū-
bus ir l. eucharist. indus visus išgelbėjom. 
Visa kita žuvo ugnyje. […] Bažnyčios 
raštinės viskas sudegė. Liko tik gim. Knyga 

Bažnyčios interjero 
XX a. ketvirtojo 
dešimtmečio 
fragmentas. 
Iš bažnyčios archyvo

101 Ruškys A. Endriejavo žemė, p. 14.
102 Ten pat.
103 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 66, 70.
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(mat, ji zakristijoj buvo. […] Koplytėlę 
įsitaisėme privačiame bute. Sekmadieniais 
suma būna šventoriuje“104 (kalba netai-
syta). 

1941 m. rugpjūčio 25 d. raš-
te vyskupui kunigas jau praneša, kad 
įrengta laikina bažnytėlė, kurioje pa-
maldos vyksta nuo rugpjūčio 1 d., ir 
netgi pavyko gauti „nedidelio formato, 
gražiuose rėmuose“ vienoje bažnyčioje ka-
bojusias stacijas, nes „Andriejavo parapijoj 
yra gražus paprotis, kad po šv. Mišių už 
mirusius vaikšto kryžiaus kelius“105 (kalba 
netaisyta). Kol 1943 m. bažnyčiai buvo 
pritaikytas iš Pavinkurių kaimo parga-
bentas buvęs rusų kareivių barakas, pri-
vačiose patalpose įrengti maldos namai 
buvo rūpestingai tvarkomi, kiek įmano-
ma, suteikiant jiems bažnyčiai deramą 
vaizdą. Tą rodo 1941 m. bažnyčios kasos knygų įrašai apie 
mūrininkui Mažonui apmokėtus „bažnyčios pamatų ir laiptų“ 
darbus, staliams D. ir St. Šiaulyčiams – „už darbą bažnyčioje“, 
Dominykui Ašmontui – „už klaupką“, Vaclovui Kazragiui – „už 
darbus prie bažnyčios“106. Varpinė karo pradžioje sudegė, tačiau 
1928 m. nulietas varpas buvo išsaugotas. „Telšių Vyskupijos 
bažnyčių varpų žiniose“ esama 1942 m. gegužės 27 d. įrašo 
apie išlikusį 1928 m. nulietą varpą, nurodant, kad plieninis varpas yra 155 cm 
vidaus skersmens, karūnos aukštis – 12 cm, aukštis su karūna – 140 cm107. 1943 m. 
rudenį teritorijoje už senojo šventoriaus į šiaurę pastačius iš Pavinkurių pargabentą 
lentinį baraką, 1943 m. rudenį jis pritaikytas bažnyčiai, perdengtas čerpėmis stogas. 
1957 m. bažnyčios komiteto iniciatyva bažnyčia remontuota. Meistrui Steponui 
Lenkšui užsakyta iki rugsėjo 1 d. apkalti stačiomis obliuotomis lentomis bažnyčios 
fasadus. Apie 1961 m. išdažytas bažnyčios vidus. 1961 m. rugsėjo 24 d. surašy-
tame bažnyčios inventoriuje nurodyta, kad lentinė bažnyčia dengta čerpėmis, turi 
du įėjimus, „[…] zakristija yra gale didžiojo altoriaus“. Išlikęs 1928 m. varpas kabojo 
stoginėje senajame šventoriuje. Inventoriaus aprašymai rodo buvus varganą bažny-
čios išorės ir interjero vaizdą. Nelikus nieko iš sudegusios bažnyčios, barako vidui 
pritaikyti bažnyčiai buvo pamažu surankiota kas kur atlikę iš įvairių Žemaitijos 
bažnyčių ir koplyčių. Bažnyčioje stovėjo du mediniai altoriai. Didžiajame altoriuje 
stovėjo titulinis šv. Andriejaus paveikslas, o „[…] iš šalių dar 2 paveikslai“. Šoniniame 
altoriuje stovėjo Sopulingosios Dievo 
Motinos statula, o šalia jos – šv. Antano 
statula. Minimi dar 3 ant bažnyčios sie-
nų kabantys šventųjų paveikslai, tačiau 

1928 m. nulietas 
varpas iki šiol kabo 
sovietmečiu 
šventoriuje suręstoje 
stoginėje. Virgilijaus 
Skuodo nuotr.

104 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 30–30v.
105 Ten pat, l. 31. 
106 Endriejavo bažnyčios archyvo Kasos knygų įrašai. 
107 Dokumentas iš Endriejavo bažnyčios archyvo.
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jie išsamiau neaprašyti. Bažnyčioje stovėjo 4 klausyklos, paprasta medinė sakykla; 
presbiterijoje stovėjo krikštyklą atstojanti paprasta spintelė, du suolai. Bažnyčioje 
buvo 66 suolai. Vietoj vargonų naudotasi fisharmonija108. Apie 1962–1963 m. baž-
nyčia remontuota: keltos lubos, aukštinti altoriai. Prie pietinio šono pristatyta dar 
viena zakristija. Apie 1966 m. buvusiame šventoriuje sovietinės valdžios nurodymu 
sudegusios bažnyčios vietoje pradėti statyti kultūros namai. Žmonės prisimena, 
kad tokiai statybai priešintasi, protesto laiškai pasiekę net Maskvą. Tačiau kul-
tūros namai buvo pastatyti. Statant nugriauti per 1941 m. gaisrą išlikę didieji 
mūriniai šventoriaus vartai. Kunigai ir tikintieji kiek įmanydami stengėsi gražin-
ti vargano bažnytėlės pastato vaizdą. 
1981–1982 m. Endriejave klebonavęs 
kun. Anicetas Kerpauskas remontavo 
bažnyčią – sudėjo naujus langus, puošė 
varganą bažnyčios interjerą109. Tvarkin-
gą iš išorės ir jaukią viduje bažnyčią 

Barake įrengtos 
bažnytėlės interjero 
fragmentas pokaryje. 
Prie Dievo Stalo 
tvorelės stovi 
nuotraukos autorė 
Valerija Biliūnienė 
(Budrytė)

Senajame šventoriuje 
buvusios bažnyčios 
vietoje XX a. 
septintajame 
dešimtmetyje 
statomi kultūros 
namai. 
Iš G. Kaluzevičienės 
archyvo

108 „Andriejavo R. Kat. b-čios Inventorius“, bažnyčios 
archyvas.

109 1965 m. įrašai bažnyčios Kasos knygoje, Bažnyčios 
archyvas; Adomavičienė E. Žvilgsnis į praeitį, 
p. 45–46. Antano Rudgalvio, gim. 1929 m. Laigių k., 
gyv. Veiviržėnų g. 1 Endriejave, prisiminimai. 
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užlaikė šviesaus atminimo 1982–1996 m. Endriejavo klebo-
nas Juozapas Bukauskas. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 
Klaipėdos r. savivaldybės 1995 m. lapkričio 3 d. sprendimu 
nr. 45 senajame šventoriuje stovintys sovietmečiu pastatyti 
mūriniai 771,44 m2 bendrojo naudingo ploto kultūros namai 
buvo perduoti Endriejavo bažnyčiai. Parengus rekonstrukci-
jos projektą, jie pritaikyti bažnyčios paskirčiai. Nuo 1996 m. 
Endriejave klebonavusio kun. Sauliaus Jankausko pradėtus 
pastato rekonstrukcijos darbus sėkmingai tęsė 2003 m. vasarą 
į Endriejavą iš Nevarėnų atkeltas klebonas Rimas Lingevi-
čius. Šiuo metu pastato vidus jau pritaikytas bažnyčiai, čia vyksta pamaldos. Prie 
bažnyčios salės įrengtos pagalbinės patalpos – zakristija, giedotojams, katalikiško 
jaunimo susibūrimams. Sunkiau įveikti brangiai kainuojančius pastato išorės, siekiant 
fasadams suteikti sakralinio pastato vaizdą, ir šventoriaus tvarkymo darbus. Pagal 
išgales prie to prisideda parapijiečiai, iš šio krašto kilę žmonės. Iš Endriejavo kilęs 
kaunietis Antanas Ruškys atnaujino, perdažė bažnyčios stacijas, 2005 m. vasarą 
šventoriuje pastatė savo darbo medinę koplytėlę, kuri pašventinta 2005 m. rugpjūtį 
per Švč. Mergelės Marijos atlaidus, sutapusius su Endriejavo miestelio švente. Už 
šventoriaus tvoros – „sovietmečio“ šventoriuje išlikęs lentinis barakas šiuo metu yra 
naudojamas kaip parapijos šarvojimo salės, kitoms parapijos reikmėms. Kol kas 
jame tebestovi laikina stoginė varpinė su 1928 m. varpu.

Barake įrengtos 
bažnyčios vidaus 
fragmento ir 
didžiojo altoriaus 
vaizdas 1975 m. 
Iš kn.: Kviklys B. 
Lietuvos bažnyčios, 
Chicago, 1980, t. 4, 
p. 116
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Buvusiuose 
kultūros namuose 
įrengta bažnyčia 
išpuošta 
Švč. Mergelės Marijos 
atlaidams. 2005 m. 
rugpjūtis. Virgilijaus 
Skuodo nuotr.

Antanas Ruškys prie savo darbo koplytėlės (stovi prie koplytėlės 
iš kairės trečias) po Švč. Mergelės Marijos atlaidų per miestelio 
šventę bažnyčios šventoriuje tarp svečių ir kraštiečių: antras 
iš kairės klebonas Rimas Lingevičius, trečias – svečias kunigas 
Gintaras Tamošauskas OFM Cap, ketvirtas – Klaipėdos rajono 
savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, penkta – Endriejavo 
seniūnė Laimutė Šunokienė. Virgilijaus Skuodo nuotr.
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Špitolė 
Būtinybė bažnyčios fundaciniame sklype pastatyti varg-

šams ir bažnyčios tarnams gyventi skirtas patalpas, kaip 
minėta, nurodyta Endriejavo bažnyčios fundaciniame rašte110. 
Manoma, kad špitolė pastatyta XVIII a. pabaigoje ar XIX a. 
pradžioje. Tačiau 1805 m. vizitacijos aprašyme nurodyta, 
kad 

„[…] ant klebonijos žemės stovi medinė, išorėje apkalta lentomis 
špitolė, (ji) fundacijos neturi. Gyventojai išlaikomi iš parapijiečių 
aukų ir geradarių malonės“111. 

Tai reikštų, kad špitolė pastatyta pačioje XVIII a. pabaigoje ar XIX a. pra-
džioje. Kaip minėta, 1805 m. vizitacijos akte nurodyta, kad parapijos mokyklėlė 
veikia klebonijoje. Manytina, kad ji įsikūrė XIX a. pradžioje, 1806 m. vizitacijos 
akte minima, kad mokyklėlė jau persikėlusi į špitolę. Rašoma, kad špitolė esanti 
naujas medinis, iš vidaus ir išorės 
lentomis apkaltas pastatas storlen-
tėmis dengtu stogu, kuriam „jokio 
remonto nereikia“. Špitolės viduje buvo 
4 viena paprasta krosnimi šildomos 

Priešais šventorių 
gatvės vakarinėje 
pusėje stovėjusios 
špitolės vietoje 
raudonu stogu šviečia 
naujas pastatas. 
Virgilijaus 
Skuodo nuotr.

110 1784 m. spalio 2 d. Endriejavo bažnyčios fundacijos 
aktas, LVIA, SA, b. 14789, l. 935v.

111 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato bažnyčių 
1805 m. vizitacijų aprašymai, ten pat, f. 669, ap. 2, 
b. 221, l. 101v.
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patalpos, grindys negrįstos. Joje tuo metu gyveno 8 vyrai ir 3 moterys112. Iš 1852 m. 
parapijos generalinės vizitacijos aprašų sužinome, kad 1849 m. pastatyta nauja 
medinė špitolė su mediniu kaminu virš šiaudinio stogo. Pastatas, matyt, buvo 
nemažas, jei, kaip rašoma, turėjo 13 langų, 12 durų, jame gyveno 8 žmonės113. 
Matyt, XIX a. antrojoje pusėje perdengtas špitolės stogas, nes 1893 m. vizitacijos 
akte ji minima esanti jau sena, malksnų stogu, su 11 durų, 12 langų. Joje gyveno 
10 žmonių ir zakristijonas bei bažnyčios skalbėja114. Špitolės vieta buvo į vakarus 
nuo šventoriaus, priešais bažnyčią, kitoje kelio pusėje. Dabar jos vietoje stovi 
mūrinis pastatas – maisto prekių parduotuvė. XIX a. antrosios pusės bažnyčios 
dokumentuose parapijos mokyklėlė nebeminima. 

Špitolė XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje–ketvirtajame dešimtmetyje pa-
mažu perstatyta. 1930 m. inventoriuje ji vadinama „namu bažnyčios tarnams“, kuris 
yra 24 × 11,25 m eglinių rąstų pastatas skiedriniu stogu, su 16 durų ir langų. 
Viduje yra 11 kambarių ir prieškambaris, be to, trys rūsiai. Aprašyme minima, 
kad pusė špitolės naujai perstatyta, „[…] dar be lubų, grindų ir kito įrengimo, kita 
pusė jau visai atgyvenusi“. Prie špitolės buvo 7,20 × 6,70 m dydžio akmeninis rūsys 
skiedriniu stogu, tvartelis115. Apie 1937 m. perstatyta ir įrengta senoji špitolės dalis. 
Visas pastatas uždengtas malksnomis, sienos iš lauko apkaltos lentomis. 1939 m. 
bažnytiniuose dokumentuose rašoma, kad špitolė yra vieno aukšto „iš geros medžio 
medžiagos pastatytas ir galutinai visas įrengtas“ namas ant mūrinių pamatų, 11 × 
25 m dydžio, viduje yra 12 kambarių. Špitolėje gyveno vargonininkas, zakristijonas, 
„špitolninkai“, buvo įrengta parapijos salė116. Joje po Kalėdų parapijiečiai keldavo 
vestuves, švęsdavo krikštynas. 1939 m. liepą špitolė sudegė. Tikroji priežastis ne-
nustatyta. Manyta, kad „[…] viena iš špitolninkių, išeidama iš namų, paliko neužgesintą 
virtuvėje ugnį, iš kur užsidegė visas namas“. Pastatas sudegė iki pamatų, „[…] liko 
dalis plytų ir pamatai su sklepais“. Nuostoliai siekė 12 tūkst. litų117. Bažnyčia, kaip 
minėta, ruošėsi parduoti dalį prie špitolės esančios savo žemės. Ją siekė įsigyti 
ir vietinis žemės ūkio kooperatyvas „Galybė“, ir keli privatūs asmenys. Sudegus 
špitolei, planuota už 2 tūkstančius litų parduoti jos sklypą, o naują špitolę statyti 
erdvesniame bažnytinės žemės sklype šalia špitolės, kurį prieš tai ketinta parduoti. 
1940 m. vasarą parengtas špitolės projektas118. Jį įgyvendinti sutrukdė karas. Karo 
pradžioje sudegė visi bažnyčiai priklausę pastatai, liko tik špitolės tvartelis. 

Bažnytinė beneficija. Klebonijos ūkis
Priminsime, kad Endriejavo dvaro paveldėtojai Agnieška ir Viktoras Jarudai, 

vykdydami Endriejavo dvarininko ir bažnyčios steigėjo Andriejaus Radzevičiaus 
valią, 1778 m. Endriejavo bažnyčiai 
skyrė fundaciją žeme ir pinigais, įteisin-
tą bažnyčios fundacijos 1784 m. spalio 
2 d. raštu. Bažnytinė fundacija buvo 
nedidelė, pagal fundatorių galimybes. 
XVIII a. bažnyčias steigę smulkesni 
dvarininkai negalėjo prilygti bažnyčių 
iki XVIII a. pabaigos fundatoriams – 
įvairiems didikams, kurių fundacijos 

112 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato bažnyčių 
1806 m. vizitacijų aprašymai, ten pat, l. 540v.

113 Ten pat, f. 696, ap. 2, b. 859, l. 4.
114 Ten pat, l. 19.
115 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato Andriejavo 
parapijos bažnyčios 1930 m. rugsėjo 9 d. inventorius, 
LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 21.

116 Ten pat, l. 72.
117 Ten pat, l. 72.
118 Ten pat, l. 40. 
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žeme vidutiniškai sudarydavo 27 valakus. Vėlesnių fundacijų vidurkis būdavo 
apie 1,2 valako. Atsirado mažažemių ir net bežemių klebonijų. Tačiau skiriant 
bažnytines fundacijas ryškėjo naujas dalykas – pinigų sumų, kurios būdavo įdeda-
mos į dvarus ir nuo jų skaičiuojamos palūkanos kunigams išlaikyti, užrašymas119. 
Fundacija Endriejavo bažnyčiai žeme skirta vienoje vietoje: Vinkurės upelio pa-
krantėje, Endriejavo gyvenvietės centre esantis 1 valako 8 margų 7 virvių 6 rykš-
čių 4 rykštelių dydžio sklypas. Jis skirtas bažnyčiai pastatyti, klebonijos ūkiui, 
špitolei įsikurti ir jiems išsilaikyti. Be to, dar skirta 1 000 muštų talerių piniginė 
fundacija. Ji įdėta į Endriejavo dvaro ūkį ir nuo sumos gaunami kasmetiniai 6 %  
palūkanų turėjo būti skiriami kunigui išlaikyti. 1784 m. bažnyčios vizitacijos akte 
rašoma, kad „klebono rezidencija“ yra naujas medinis pastatas šiaudiniu stogu, su 
12 langų priešais bažnyčią. Jo viduje, priemenės dešinėje pusėje buvo kambarys 
su alkieriumi ir rūbine, kairėje – du kambariai su kamarėlėmis. Pastato vidury-
je – virtuvė ir jos reikmėms kamara. Klebonijos statybos metai – 1785 – nurodyti 
vėlesniame šaltinyje – 1806 m. bažnyčios vizitacijos akte. Už klebonijos „einant 
toliau“, buvo „[…] šeimyninė – senas tarnų namas, seni tvartas, daržinė, svirnelis“120. 
Manytina, kad klebonijos ūkiniai pastatai bažnyčios buvo „paveldėti“, priimant 
fundacinį sklypą. Kitaip nesuvokiama, kodėl keliolikos metų pastatai pavadinti 
senais. Iš dalies tai patvirtina vėlesnių šaltinių duomenys. Pavyzdžiui, 1805 m. 
lapkričio 30 d. vizitacijos aprašymuose minima, kad 1784 m. gegužės 6 d. raštu 
(manytina, šaltinyje netiksliai nurodyti bažnyčios fundacijos dokumento mėnuo 
ir data – visuose kituose dokumentuose nurodyta spalio 2 d. – J. V.) patvirtinta 
fundacija žeme, kurią sudarė 1 „neapgyventas valakas po daržais ir pastatais“121. Joje, 
remiantis skazkų (žemės valdų gyventojų sąrašai – J. V.) duomenimis, gyveno 
4 vyriškosios lyties valstiečiai baudžiauninkai, už naudojimąsi žeme klebonui mo-
kėję činšą. 1805 m. vizitacijos aprašyme piniginės fundacijos suma su palūkanomis 
nurodyta 1,350 rb. 1805 m. palūkanų gauta 81 rb. Iš to 23 rb sumokėta valstybinių 
mokesčių, 20 rb skirta anuatos (dešimtinės – J. V.) kunigui kamendoriui, likusi 
dalis sunaudota bažnyčios reikmėms. Vizitacijos akte rašoma, kad klebonija, kur 
gyvena ir kunigas kamendorius (altarista – J. V.) sena, ją reikia remontuoti, tačiau 
sienų apkalo lentos dar geros. Ūkiniai pastatai nurodyti esą tokios pat būklės, 
tačiau konstatuota, kad klebonijos ūkyje „jokių griuvėsių nėra“122. 1806 m. spalio 
31 d. vizitacijos dokumente rašoma, kad 1785 m. statyta medinė klebonija šiau-
diniu stogu 1805 m. suremontuota: yra geros būklės, sienos iš išorės ir vidaus 
apkaltos lentomis, lubos, grindys – lentinės. Viduje sumūryta paprasta glazūruotų 
koklių krosnis. Remonto reikėjo tik senajam šeimyninės pastatui. Svirnas, arklidės, 
tvartai buvo geros būklės123.

Klebonijos ūkis atsinaujino XIX a. 
viduryje. 1848 m. pastatyta nauja me-
dinė klebonija ant akmeninių pamatų, 
šiaudiniu stogu, su moliniu kaminu. 
Pastatas turėjo 10 langų, 15 durų. 
1845 m. pastatytas naujas svirnas šiau-
diniu stogu, 3 durimis, 2 langais. Klebo-
nija ir svirnas 1851 m. apkalti lentomis. 

119 Truska L. Žemaičių vyskupystės bažnyčių žemėvalda 
XVII–XVIII a., p. 58–59.

120 1784 m. lapkričio 17 d. Endriejavo filijinės bažny-
čios parapijos ribų nustatymo aktas, LVIA, f. 1671, 
ap. 4, b. 308, l. 10–10v.

121 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato bažnyčių 
1805 m. vizitacijų aprašymai, ten pat, f. 669, ap. 2, 
b. 221, l. 101.

122 Ten pat.
123 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato bažnyčių 
1806 m. vizitacijų aprašymai, ten pat, l. 539v.
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Tuo pat metu išmūryti 2 akmeniniai rūsiai. 1843 m. perstatyta senoji arklidė su 
ratine po vienu stogu, 1845 m. uždengtas šiaudinis stogas. Senasis klebonijos ūkio 
tarnų namas – šeimyninė perstatytas 1844 m., o 1849 m. pastatyta jauja šiaudiniu 
stogu, dvi daržinės po vienu stogu. 1851 m. pastatyta trečioji daržinė. Šie klebo-
nijos ūkio pokyčiai užfiksuoti per 1852 m. vyskupo M. K. Valančiaus generalinę 
vizitaciją. Iš šios vizitacijos aprašymų sužinome įdomų klebonijos ūkio momentą, 
kuris neminėtas ankstesniuose šaltiniuose – 1852 m. vasarą su vyskupo pritarimu 
nugriautas mūrinis klebonijos bravoras, o jo vietoje prie tvarto pastatyta kiaulidė124. 
Vizitacijos akte minima, kad klebonija dirbamos žemės ir ežerų turi labai mažai, 
atskirų apgyventų sklypų neturi. Klebonijos gyvojo inventoriaus sąraše paminėti 
2 seni arkliai, 2 melžiamos karvės, 4 avys, 3 žąsys, 6 vištos. Klebono pajamas 
sudarė 230 rb pensija ir 5,50 rb surinktų aukų. Išlaidos buvo tokios: bažnyčiai 
išlaikyti – 45 rb, klebono ir bažnyčios tarnams išlaikyti – 165 rb, procentas nuo 
pajamų dekanui – 11,50 rb, klebonijos arkliams išlaikyti – 14 rb124.

1887 m. perstatyta klebonija. Stogas uždengtas malksnomis. Po rekonstruk-
cijos pastate įstatyta 14 langų, 15 durų. Malksnomis perdengtas senas svirnas. 
Tebestovėjo senosios arklidė su ratine po vienu stogu, jauja, daržinė. Visų stogai 
seni, šiaudiniai. Klebonijos šeimynos namas su 6 langais, 8 durimis buvo apkiužęs, 
dalis stogo nuplėšta vėtros. 1893 m. birželio 21 d. Endriejavo bažnyčią vizituojant 
vyskupui sufraganui Antanui Baranauskui konstatuota, kad klebonijos ūkyje pastatyti 
du nauji statiniai: medinis vikariatas malksnų stogu su 7 langais, 6 durimis, jame 
buvo 2 kambariai, svetainė, sandėliukas, tarnų kambarys; klebonijos tvartas 4 durų, 
šiaudiniu stogu. Tvarto viduryje įrengta patalpa galvijams ir arkliams, galuose – 
daržinės pašarams laikyti. Vizitacijos akte minima, kad žemės prie Endriejavo baž-
nyčios yra apie 20 dešimtinių (1 dešimtinė = 1,09 ha). Iš to skaičiaus 8 dešimtinės 
žemės nenaudojamos (joje pastatyta bažnyčia ir bažnytiniai statiniai)125.

Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 m. pavasarį per miestelio apšaudymus 
klebonija ir ūkiniai pastatai, „išskiriant kelis menkus trobesius“, kaip rašoma Rietavo 
klebono Kasperavičiaus 1915 m. kovo 31 d. laiške vyskupui apie padėtį krašte, su-
degė126. 1920 m. pastatyta nauja klebonija. Tačiau 1923 m. parapiją lankant vyskupui 
Pr. Karevičiui, vizitacijos užrašuose buvo konstatuota, kad „Klebonas išstatė per didžią, 
be proporcijų kleboniją, daug kambarių, o visi maži“127 (kalba netaisyta). 1930 m. rugsėjo 
11 d. sudarytame bažnyčios inventoriuje klebonijos ūkis aprašytas ypač išsamiai. Šiame 
inventoriuje minima, kad Endriejavo bažnyčiai priklauso 24,13 ha žemės, kuri rytuose 
tęsiasi iki Kapstato ežero, šiaurėje ribojasi su Čeledino, Bružaičių, Jaručio, Lupšinio 
ir Jokužio žeme. Iš vakarų pusės bažnyčios žemė susisiekia su Endriejavo mokyklos 
sklypu, iš pietų – su plentu ir Kun-
droto, Gudauskienės, Jokubaičio, Žadei-
kio, Mažono, Trišauskienės, Eskirtaitės, 
Smilingio, Budraičio, Ruškio, Užgalaitės, 
Paližajaus bei Stasiulienės sklypais, tur-
gaus aikšte – „miestelio rinka“, Dromanto, 
Klevinskio žeme, vėlgi mokyklos sklypu 
ir valsčiaus žeme, Jocio, Uselio ir Jokužių 
žeme. Visa žemė 

124 Endriejavo parapinės bažnyčios 1852 m. genera-
linės vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, 
l. 3–3v. 

125 Endriejavo parapinės bažnyčios 1893 m. birželio 
21 d. vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, 
l. 19.

126 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 3.
127 Vyskupo Pr. Karevičiaus Telšių vyskupijos baž-
nyčių vizitavimo užrašai (1918–1925), KAK, b. 143, 
l. 265.
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„<…> viename plote, pailga; viduryje beneficijos trobesiai ir klebo-
nija. Didesnė žemės dalis priemolis, likusioji priesmėlis ir turpžemė. 
Labiausiai tinka rugiams, kviečiams, avižoms. Derlingumo atžvilgiu 
vidutinė. Įgyvenama visa. Pievų 3 ha, alksnyno ½  ha, nenaudo-
jamos 3,5 ha (ežero pelkės ir vieškelis). Vaisinių medžių: 10 senų 
ir 15 jaunų obelių. Yra dar viena-kita nuskurusi kriaušė, keletas 
slyvų, vyšnių, kurie dabar žaliuoja, bet už metų-kitų gali nudžiūti. 
Ypatingų daržų nei inspektų nėra“128 (kalba netaisyta). 

1920 m. pastatyta klebonija esą tvirtas, tačiau dar nebaigtas įrengti 23 × 
12 m dydžio eglės ir pušies medžio pastatas ant akmens mūro pamatų. Viena-
me pastato gale po apačia buvo išmūrytas rūsys. Išorėje klebonijos frontonas ir 
vienas galas buvo „laikinai apmušti lentomis“. Stogas dengtas skindeliais (skiedro-
mis – J. V.). Pastate buvo 14 langų, 16 durų, 4 plytinės krosnys, 10 patalpų, du 
prieškambariai. Kunigo kamendoriaus kambaryje ir raštinėje buvo dvejos lubos, 
kitose patalpose – tik juodlubės; grindys sudėtos visose patalpose. Durų ir langų 
apkaustai – „paprastos geležies“. Atskirai stovėjo 13 × 4,50 m dydžio eglinių rąs-
tų „visai atgyvenęs“ klebonijos virtuvės pastatas ant akmeninių pamatų, skindelių 
stogu, su 3 langais, 5 durimis. Iš išorės pastato sienos buvo apkaltos lentomis, iš 
vidaus – ištinkuotos. Viduje buvo 4 kambariai, prieškambaris, duonkepė ir koklinė 
krosnys. Visur sudėtos grindys ir lubos. Inventoriuje minimas dar vienas „menko 
stovio“ klebonijos ūkio namas „prie Rietavo gatvės“, pastatytas iš senų eglinių rąstų, 
19,50 × 8,90 m dydžio, skindelių stogu, kuriame 2 prieškambariai, 6 kambariai, 
11 durų, 9 langai, 3 plytinės krosnys. Manytina, kad tai – vadinamasis vikariatas. 
Be špitolės ir jai priklausančio rūsio, kurie minėti anksčiau, klebonijos žemėje 
stovėjo 11,10 × 8,70 m iš rąstų ant akmeninių pamatų pastatyta 4 durų klėtis, 
„iš fronto ir galo apmušta lentomis“, skindeliais dengtu stogu, lentinėmis grindimis 
ir lubomis. Ji buvo blogos būklės. Klebonijos trijų durų 17,50 × 7,10 m rąstinė 
arklidė ant akmeninių pamatų, šiaudiniu stogu taip pat buvo „silpno stovio“, 
užsklendžiama „geležiniais štangais“. Prie rąstinių tvartų galo po vienu šiaudiniu 
stogu buvo pristatyta dvejų durų daržinė „iš raštavonių“, apkalta lentomis. Pastatas 
buvo 19,20 × 7,30 m dydžio, „neseniai statytas, bet jau reikalingas remonto“. Kiaulidės 
buvo rąstinis pastatas ant akmeninių pamatų, 8,30 × 6,60 m dydžio, šiaudiniu 
stogu, trejomis durimis, dviem langais; viduje buvo krosnis jovalui virti. Keturių 
durų 27,60 × 8,40 m daržinė javams statyta „iš raštavonių“, apkalta lentomis, buvo 
dengta skindeliais. Jos „stovis menkas, stogas visai palaikis“. Senų rąstų 10,75 × 5 m 
malkinė skindelių stogu buvo „visai supuvusi, atgyvenusi“. Klebonijos 6 × 5,20 m 
akmeninis rūsys skindelių stogu viduje buvo 4,5 × 3 m dydžio. Taigi klebonijos 
ūkyje kartu su špitolės pastatais buvo 12 gyvenamųjų ir ūkinių pastatų. Ūkis 
ir klebonijos sodas buvo aptverti įvairiomis tvoromis – „<…> štaketais, lentomis, 
žemaitiška tvora, dratais. Aptvėrimas menkas. Aplink laukus daugumoj žemaitiškos tvoros 
likučiai“128 (kalba netaisyta). 

Plečiantis miesteliui, tankėjant 
užstatymui, prieškaryje atsirado norin-
čiųjų įsigyti Endriejavo centre esančios 

128 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato Andriejavo 
parapijos bažnyčios 1930 m. rugsėjo 9 d. inventorius, 
LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 20–21v.
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klebonijai priklausančios žemės. Pavyzdžiui, 1939 m. gegužę į kleboną kreipėsi 
Antkopčio kaimo gyventojas Vaclovas Kazragys, prašydamas jam namui pasistatyti 
parduoti apie 2 400 m2 žemės sklypą prie vakarinio špitolės galo129. Tuo pat metu 
prašymą įsigyti šį „iš kairės pusės prie Gargždų plento, greta špitolės“ sklypą klebonui 
pateikė Endriejavo žemės ūkio kooperatyvas „Galybė“, planuodamas šiame sklype 
statytis patalpas ir siūlydamas po 80 ct už kvadratinį metrą130. Klebonas P. Bulvy-
čius iškėlė sąlygą – jei kooperatyvas užsidarys, visi jo įsigytame sklype pastatyti 
pastatai pereis bažnyčios nuosavybėn. Vyskupijos kurija patarė „[…] parduoti tam, 
kas daugiau duoda ir bažnyčios statomas sąlygas priima“131 (kalba netaisyta). Vykstant 
deryboms, atsirado naujas pirkėjas – stambus ūkininkas, eigulys iš Antkopčio 
Povilas Leketas. Jis pasiūlė 1 Lt už kvadratinį metrą132. Tada kooperatyvas pakėlė 
kainą iki 1,10 Lt. Kurija ragino kleboną apsispręsti dėl sklypo pardavimo, nes 

„[…] 1) abipus vieškelio dirbama bažnytinė žemė trukdo mies-
čiuko vystymąsi svarbiausioje (tarp plento ir turgavietės) gatvėje; 
2) brangiai atsieis tuščiai bažnytinei kasai šaligatvių padarymas 
ir išlaikymas; 3) gauti už sklypą pinigai galėtų sudaryti pagrindą 
bažnyčiai statyti fondui“133. 

1939 m. rugpjūtį sudegus špitolei, kooperatyvas klebonui pateikė prašymą 
vietoj anksčiau prašyto sklypo pirkti kooperatyvui patogesnį sudegusios špitolės 
sklypą, siūlydamasis už kvadratinį metrą žadėjo mokėti po 2 Lt134. Žinių apie 
sandorio baigtį archyviniuose šaltiniuose neišlikę. Tiktai esama duomenų, kad 
1941 m. rudenį 585,02 m2 dydžio bažnyčios žemės sklypą norėjo įsigyti Barbora 
Puplesienė. Tam buvo nuspręsta sudaryti komisiją iš Rietavo dekano kan. Valaičio, 
Endriejavo bažnyčios klebono Petro Bulvyčiaus ir kun. D. Masiulio ištirti, ar tai 
„nesudarys bažnyčiai nepatogumų“. 1942 m. sausio 12 d. Telšių vyskupas ordinaras 
Vincentas Borisevičius suteikė leidimą sklypą parduoti135. Prašymą įsigyti 1 040 m2 
dydžio bažnyčios beneficijos žemės šalia B. Puplesienės sklypo 1944 m. vyskupijai 
pateikė anksčiau minėtas Vaclovas Kazragys iš Antkopčio. Šiam reikalui tarpinin-
kavęs bažnyčios klebonas Domas Masiulis vyskupiją informavo, kad 

„[…] sklypo pardavimas nepatogumų nesudarytų, nes yra krašte 
lauko. Pinigai būtų sunaudoti laikin. baž-
nyčios stogo dengimui, nes dabar kasoje 
dar yra šiek tiek ir skolos“136 (kalba 
netaisyta).

Pirmąją karo dieną visi bažnyti-
niai pastatai, išskyrus špitolės tvartelį, 
sudegė. Parapijiečių ir kunigo D. Ma-
siulio pastangomis rudeniop pastatyta 
klebonijos daržinė javams, tačiau „[…] 
būtinai reikėjo rūpintis klebonijos statyba, 
nes visam miesteliui sudegus, labai blogai 

129 V. Kazragio 1939 m. gegužės 22 d. prašymas 
klebonui, LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 70.

130 Kooperatyvo 1939 m. gegužės 30 d. prašymas 
klebonui, ten pat, l. 71.

131 Rietavo dekano 1939 m. gegužės 30 d. raštas 
Kurijai, ten pat, l. 67.

132 Ten pat, l. 64.
133 Bažnyčios Turtų valdymo tarybos 1939 m. bir-
želio 24 d. raštas Telšių vyskupijos kurijai, ten 
pat, l. 66.

134 Kooperatyvo prašymas su klebono P. Bulvyčiaus 
1939 m. liepos 25 d. prierašu, ten pat, l. 63.

135 Duomenys – iš bažnyčios archyvo dokumentų.
136 Iš kun. D. Masiulio 1944 m. gegužės 9 d. laiško Tel-
šių vyskupui, LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 38.
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su gyvenamomis patalpomis“137. Kunigai neturėjo kur gyventi, 
negalėjo samdyti šeimynos. Klebonijos projektas buvo užsa-
kytas apskrities inžinieriui, Kvėdarnos bažnyčios statytojui 
plungiškiui Eduardui Burkanui. Jis suprojektavo 2 aukštų 
mūrinę „12 kambarių 13-ai personų“ kleboniją. 1941 m. ru-
denį medžiaga klebonijai statyti – plytos, cementas, kalkės, 
geležiniai perdenginiai, miško medžiaga – jau buvo suruošta. Apskaičiuota, kad 
statyba kainuos 22 tūkst. litų138. Iki žiemos išlieti 1,5 m gylio pamatai ir išmū-
rytos iki langų sienos. Endriejavo bažnyčios administratoriaus kun. D. Masiulio 
1942 m. balandžio 9 d. laiške vyskupui informuojama, kad per žiemą parapijie-
čiai suruošė klebonijos statybai visas medžiagas, tačiau statybos reikalus sunkiai 
sekasi derinti su vokiečių okupacine valdžia. Kunigas nuogąstauja dėl apskrities 
komisaro nuostatos, kad 

„[…] karo metu galima statyti tik tokius pastatus, kurie turi svarbią 
valstybinę ar politiškai-ūkišką reikšmę. Nereikšminga gi statyba turi 
būti sulaikyta“139 (kalba netaisyta). 

Tačiau 1943 m. dviaukštė mūrinė klebonija čerpių stogu didelėmis kunigo 
ir parapijiečių pastangomis buvo pastatyta. 1942–1943 m. bažnyčios kasos knygos 
išlaidų įrašuose minimi atsiskaitymai 

„klebonijos meistrui Domui Šiaulyčiui, 
kalviui Stasiui Dirgėlai – už šriūbus kle-
bonijai, <…> Kazimierui Balsevičiui – už 

1943 m. pastatyta 
mūrinė klebonija šiuo 
metu grąžinta 
bažnyčiai. Janinos 
Valančiūtės nuotr.

137 1941 m. spalio 15 d. kunigo D. Masiulio laiškas 
vyskupui, LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 32.

138 Ten pat, l. 32v; Klebonijos projekto kopija – LVIA, 
f. 669, ap. 48, b. 179, l. 33–35v. 

139 Ten pat, l. 37. 
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skiedras klebonijos stogui, <…> P. Puplesiui – už plytas, vinis, 
stiklus, <…> užmokestis mūrininkui J. Čiužui ir J. Mažoniui už 
klebonijos tinkavimą, <…> stogdengiui P. Jakučiui, <…> Vaclovui 
Dausynui iš Stončaičių – už skardą“140 (kalba netaisyta). 

Kol buvo pastatyta klebonija, kunigams gyvenamąsias patalpas nuomojo 
Barbora Stasiulienė141.

Per karą nebepavyko visiškai atstatyti bažnyčios ūkio trobesių, o pokario 
dešimtmečiai tam jau buvo nebepalankūs dėl sovietinės valdžios ideologinės po-
litikos, prasidėjusio katalikų tikėjimo persekiojimo. Nedidelė Endriejavo bažnytinė 
beneficija „netilpo į normą“ ir taip carinės okupacijos laikais po XIX a. sukilimų 
buvo išvengta bažnyčios žemės dalies konfiskavimo. Tačiau pirmaisiais pokario 
dešimtmečiais sovietinės valdžios vykdyta nacionalizacija palietė visą per karą 
išlikusį Endriejavo bažnyčios turtą – žemę ir pastatus. Jau minėta, kad 1948 m. 
Endriejavo (dokumente – Andriejavo – J. V.) valsčiaus DŽDT VK sprendimu 
kleboniją, jai priklausančius pastatus, 4 ha žemės nutarta nacionalizuoti142. Iš 
klebonijos kunigai išguiti ne iš karto – iš pradžių jiems palikta naudotis „pagal 
normą priklausančiais“ 45 m2 gyvenamojo ploto, 1949 m. atimtas visas pastatas. 
1949 m. sausio 14 d. perdavimo-priėmimo akte minima, kad Komunalinio ūkio 
ministerijos įsakymu Endriejavo valsčiaus vykdomojo komiteto komunalinio ūkio 
žinion perduodami: 

„[…] 1. Gyvenamas namas plytų, stogas čerpių, gyv. ploto 
127,42 m2; negyv. ploto 109,26 m2; neįrengto gyv. ploto 88 m2. 
Viso: 324,68 m2.
2. Daržinė, sienos lentų, stogas skiedrų 153,6 m2.
3. Tvartas, sienos molio, stogas skiedrų 126 m2.
4. Malkinė, sienos lentų, stogas skiedrų, 33 m2“143.

Nacionalizuotoje klebonijoje, kaip minėta, sovietmečiu įsikūrė ambulatorija. 
Kunigai sovietmečiu ilgą laiką butus nuomojosi pas Endriejavo gyventojus. 1985 m. 
klebonas Juozapas Bukauskas, gavęs sovietinės valdžios leidimą, Endriejave nupir-
ko Romualdo Vasiliausko 1 500 m2 žemės sklypą su pastatais klebonijai įsikurti. 
Čia klebonija yra iki šiol. Po Nepriklausomybės atkūrimo 1992 m. Endriejavo 
ambulatorijos pastatas – 1943 m. statyta klebonija – grąžintas bažnyčiai. Ji iki 
1999 m. grąžintą kleboniją nemokamai nuomojo Endriejavo seniūnijai – leido 
veikti ambulatorijai. 1997 m. bažnyčiai grąžinti nacionalizuoti klebonijos pasta-
tai: 97,7 m2 tvartas, 113,8 m2 daržinė, 
10,5 m2 malkinė, 16 m2 rūsys144. 

Archyviniai duomenys apie tai 
vėlyvi. 1852 m. bažnyčios generalinės 
vizitacijos akte nurodyta, kad baž-
nyčia švenčia: titulinius Šv. apaštalo 
Andriejaus atlaidus, Dievo Apvaizdos 
atlaidus, Švč. Mergelės Marijos Nekal-

140 Duomenys iš Endriejavo bažnyčios kasos kny-
gų, įvairių to laiko pavienių bažnyčios archyvo 
dokumentų. 

141 Ten pat.
142 KAA, f. 36, ap. 1, b. 40, l. 4, 47, 58, 135.
143 Dokumentas iš bažnyčios archyvo.
144 1997 m. gegužės 22 d. Klaipėdos rajono savival-
dybės tarybos posėdžio sprendimo nr. 31 kopija, 
Bažnyčios archyvas. 
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tojo Prasidėjimo, Švč. Sakramento garbinimo atlaidus. Pamaldų tvarka buvo tokia: 
sekmadienį 7 valandą ryto giedamos Marijos valandos (lenk. Godzinki). Po jų 
laikomos rytmetinės šv. Mišios (lenk. Jutrznia). Po šv. Mišių iki sumos giedamas 
rožinis. 11 valandą aukojamos svarbiausios šventadienio šv. Mišios – suma. Suma 
baigiasi giedamomis suplikacijomis (prašymo giesmė) ir carinės okupacijos laikais 
privaloma malda už carą. Vakarop laikomi mišparai – vakarinės pamaldos – ir 
po jų giedama karunka (Švč. Mergelės Marijos šlovinimo giesmė). Šiokiadieniais 
9 valandą ryto laikomos giedamosios šv. Mišios ir meldžiamasi už imperatorių. 
Už bažnyčios fundatorius per metus 
laikoma 30 skaitomųjų šv. Mišių ir 
4 giedamosios145. Manytina, kad tokia 
pamaldų tvarka buvo nusistovėjusi visu 

Iš buvusių 
klebonijos ūkio 
pastatų prie 
šventoriaus šiaurės 
rytų kampo tebestovi 
senasis tvartelis. 
Virgilijaus 
Skuodo nuotr.

Su miestelio švente 
sutapusių 
Švč. Mergelės Marijos 
atlaidų 2005 m. 
rugpjūtį iškilmingos 
procesijos momentas. 
Virgilijaus 
Skuodo nuotr.

145 Endriejavo parapinės bažnyčios 1852 m. genera-
linės vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, 
l. 4–4v.
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carinės okupacijos laikotarpiu, iki XX a. pradžios. Nepri-
klausomos Lietuvos laikotarpio atlaidų ir pamaldų tvarka 
išsamiausiai aprašyta 1930 m. bažnyčios inventoriuje. Jame 
išdėstyta, kad Endriejavo bažnyčia savo pašventinimo dieną 
mini „ketvirtą Gavėnios sekmadienį“. Bažnyčioje buvo švenčiami 
tituliniai Šv. apaštalo Andriejaus atlaidai – lapkričio 30 d.; 
Dievo Apvaizdos atlaidai – penktą sekmadienį po šv. Velykų; 
Šv. Antano Paduviečio atlaidai – birželio 13 d.; Šv. apašta-
lo Andriejaus Įvedimo atlaidai – pirmą savaitę po Žolinės; 
Švč. Mergelės Marijos – Dievo Gimdytojos – vardo – pirmą sekmadienį po Kristaus 
gimimo (šv. Kalėdų). Inventoriuje minima, kad 40 valandų rekolekcijos vyksta per 
gavėnią ir baigiasi ketvirtą gavėnios sekmadienį. Visus metus kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį vyksta Šventosios valandos (susikaupimo, rekolekcijų laikas). 
Iš viso tai sudaro 40 valandų per metus. Inventoriuje nurodyta, kad Šv. Antano 
atlaidams ir 40 valandų rekolekcijoms „yra dokumentai, kuriais tie atlaidai suteikti, 
duoti Žemaičių vyskupo; kitiems gi Telšių Vyskupo iš 1927 m. Nr. 5092 penkiems me-
tams“146 (kalba netaisyta). Žmonių atmintyje gyvi prieškario atlaidų – Penktinių, 
švenčiamų vieną birželio sekmadienį, prisiminimai: 

„<…> Į atlaidus suvažiuodavo daug mal-
dininkų iš aplinkinių valsčių, šventiškai 
pasipuošusių naujai austais ar pirktais, 

Endriejavo bažnyčioje 
Švč. Mergelės Marijos 
vardo atlaidų pradžią 
skelbia klebonas 
Rimas Lingevičius. 
2005 m. rugpjūtis. 
Virgilijaus 
Skuodo nuotr.

146 Telšių vyskupijos Rietavo dekanato Andriejavo 
parapijos bažnyčios 1930 m. rugsėjo 9 d. inventorius, 
ten pat, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 9v–10.
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gražiai pasiūtais drabužiais. Moterys šilko ar vilnonėmis suknelė-
mis apsirengusios, skarelėmis raibuliuodavo močiučių galvos. Kas 
dviračiais, kas brikutėmis su prunkščiančiais juodbėriais arkliais, 
nerimastingais eržilais atkakdavo“147. 

Sovietmečiu atlaidų šventės buvo persekiojamos, tačiau iki šiol bažnyčia 
išlaikė gražiausias Šv. Andriejaus, Penktinių, Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidų 
tradicijas.

Bažnytinės brolijos, katalikiškos organizacijos,  
istorinių šaltinių duomenimis
1852 m. generalinės vizitacijos akte minima, kad prie bažnyčios veikia dvi 

Apaštalų Sosto palaimintos brolijos: 1782 m. lapkričio 13 d. įkurta Dievo Apvaizdos 
brolija; 1787 m. rugsėjo 17 d. įkurta Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
brolija. Brolijų intencija šv. Mišios aukojamos pažymint jų įkūrimo dienas ir vie-
ną kartą per ketvirtį148. 1923 m. birželio 20–21 d. bažnyčią vizituojant vyskupui 
Pranciškui Karevičiui, vizitacijos užrašuose jo konstatuota, kad prie Endriejavo 
bažnyčios „Draugijų, brolijų neįkurta“149. Tai rodytų, kad jų veikla buvo apmiru-
si, manytina, dėl Pirmojo pasaulinio karo. Tačiau klebono K. Žagrakalio laiške 
vyskupui 1923 m. birželį (tiksli data neįskaitoma, nuplėštas dokumento kampas – 
J. V.) minima, kad prie bažnyčios veikia Švč. Sakramento, Gyvojo rožinio brolijos, 
Blaivybės draugijos skyrius, turintis knygynėlių, Krikščionių demokratų partijos 
vietos skyrius150. 1926 m. lapkričio 3 d. laišku į vyskupą kreipėsi Endriejavo 
vikaras kun. Petras Šlėkta, prašydamas leidimo Endriejave įsteigti pasauliečių 
tretininkų kongregacijos skyrių. Matyt, jis buvo įkurtas, nes Endriejavo klebonas 
Petras Bulvyčius 1937 m. vasario 12 d. laiške vyskupui bando išsiaiškinti kai 
kuriuos organizacinius tretininkių veiklos nesusipratimus, sukeltus Kretingos 
pranciškonų laikraštyje „Šv. Pranciškaus varpelis“ vienuolių pranciškonų pateikto 
netikslaus aiškinimo apie brolijos regulą ir Karmelio kalno Švč. Mergelės Mari-
jos škaplierius. Iš laiško turinio galima suprasti, kad prie Endriejavo bažnyčios 
veikė dar ir Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos Škaplieriaus brolija151. 1929 m. 
liepos 4 d. klebono K. Žagrakalio laiške Rietavo dekanui informuojama, kad prie 
bažnyčios, be Švč. Sakramento brolijos, kuri turi 123 narius, dar veikia 39 para-
pijiečius vienijanti Katalikiško mokslo brolija152. 1930 m. inventoriuje minima, kad 
prie bažnyčios 

„<…> yra tokios brolijos ir dievobaimingos draugijos: 1) Šv. ro-
žinio brolija, įsteigta kun. K. Žagrakalio 1929 m. spalio 6 d.; 
2) Šv. Sakramento brolija, įsteigta kun. K. Žagrakalio 1923 m. 
sausio 15 d.; 3) Krikščioniškojo mokslo 
brolija, įsteigta kun. K. Žagrakalio 1924 m. 
gruodžio 25 d.; 4) Popiežiaus misijų drau-
gija, įsteigta kun. K. Žagrakalio 1929 m. 
gruodžio 29 d.; 5) Tretininkų kongregacija, 
įsteigta kun. A. Zdanavičiaus 1928 m. 

147 Ruškys A. Endriejavo žemė, p. 41.
148 Endriejavo parapinės bažnyčios 1852 m. generalinės 
vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, l. 4.

149 KAA, b. 143, l. 265. 
150 LVIA, f. 669, ap. 48, b. 179, l. 87v–88. 
151 Ten pat, l. 29.
152 Ten pat, l. 28.
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Endriejavo klebonas Petras Bulvyčius (centre, 
iš kairės), Petras Lygnugaris su parapijos 
jaunimu. Apie 1938 m. Iš seniūnijos archyvo

Klebonas Petras Bulvyčius su Endriejavo 
parapijos tretininkų kongregacija (draugija). 
Apie 1939 m. Iš seniūnijos archyvo



128

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

lapkričio 9 d. Visos jos palaikomos tik narių aukomis“153 (kalba 
netaisyta). 

Prieškaryje prie bažnyčios veikė Pavasarininkų, Angelaičių organizacijų 
skyriai, kurių veiklai daug dėmesio teikė klebonai K. Žagrakalis, P. Bulvyčius154. 
Sovietmečiu visų religinių brolijų ir katalikiškų organizacijų veikla buvo uždrausta. 
Šiuo metu prie bažnyčios susibūrusi Gyvojo rožinio brolija.

Endriejavo bažnyčios kunigai
Endriejavo parapijos istorijoje įamžinta nemažai kunigų vardų. Kai kurie 

jų užfiksuoti bažnytiniuose dokumentuose, senuosiuose leidiniuose, iš kartos į 
kartą keliauja žmonių prisiminimuose. Esama tokių, kuriems Endriejavo parapijos 
kapinių žemė tapo Amžinojo poilsio vieta, ir tokių, kurie kol kas dar tyrinėtojų 
šaltiniuose neatrasti. Todėl čia pateikiama Endriejavo bažnyčios kunigų istorinė 
seka nėra pilna. Tačiau manytina, kad ją verta pateikti skaitytojų dėmesiui kaip 
akstiną išsamesniems tyrinėjimams.

Remiantis dokumentais iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Endriejavo 
bažnyčios archyvo, XIX a.–XX a. pirmosios pusės katalikiškų žinynų rinkiniu iš 
Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo, įvairiais leidiniais, apie Endriejavą rašiusių 
kraštiečių Elenos Adomavičienės ir Antano Ruškio surinktais duomenimis, nusta-
tyta, kad Endriejavo klebonais buvo:

1. kun. Antanas Venckevičius – XVIII a. pab.–XIX a. pr., 1780 m. 
bažnyčios statytojas;
2. kun. Izidorius Tauginas – 1841–1843 m.; 
3. kun. Juozapas Lileika – 1843–1886 m.; palaidotas Endriejave; 
4. kun. Stanislovas Racevičius –1886–1897 m.?;
5. kun. Julijonas Petrašauskas – 1897–1907 m.;
6. kun. Pranas Bučmys – 1907–1909 m.;
7. kun. Kazimieras Žagrakalis – 1909–1930 m., palaidotas End-
riejave;
8. kun. Jonas Kalvaitis – 1930–1931 m.;
9. kun. Petras Bulvyčius – 1931–1953 m. (su pertraukomis);
10. kun. dr. Jurgis Razutis – 1944 m. epizodiškai ėjo klebono 
pareigas;
11. kun. Feliksas Valaitis – 1944–1949 m.;
12. kun. Jeronimas Stelamėkas – 1949–1954 m.; 
13. kun. Vladas Šlevas – 1954–1956 m.;
14. kun. Vaclovas Gerasimavičius-Rašimas – 1956 m., tremtinys, 
ėjo altaristos pareigas; 
15. kun. Jonas Alsys – 1956–1957 m., ėjo altaristos pareigas;
16. kun. Antanas Kaubrė – 1957–1960 m., 
ėjo altaristos pareigas;
17. kun. Jonas Grigaitis – 1960–1964 m.;

153 Ten pat, l. 10.
154 Adomavičienė E. Žvilgsnis į praeitį, p. 39, 
41. 
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18. kun. Jonas Vičiulis – 1964–1971 m.;
19. kun. Antanas Bunkus – 1971–1981 m.;
20. kun. Anicetas Kerpauskas – 1981–1982 m.;
21. kun. Juozapas Bukauskas – 1982–1996 m.;
22. kun. Saulius Jankauskas – 1996–2003 m.;
23. kun. Rimas Lingevičius – nuo 2003 m.

Endriejavo bažnyčios vikarai: 
1. kun. Karolis Bartkevičius – minimas 1849 m.; 
2. kun. Norbertas Dobševičius – minimas 1852 m.;
3. kun. Dominykas Krasauskas – 1868–1871 m.;
4. kun. Aleksandras Gedvilas – 1871–1874 m.;
5. kun. Juozas Bartoševičius – 1874–1875 m.;
6. kun. Jeronimas Vavrevičius – 1875–1885 m.;
7. kun. Kazimieras Nekrašas – 1885–1888 m.;
8. kun. Karolis Perekšlis – 1885–1893 m.;
9. kun. Juozas Matijošius – 1893–1898 m.;
10. kun. Antanas Antanėlis – 1893 m.;
11. kun. Juozas Bikinas (D. Dumbrė) – 1898–1902 m., visuome-
nės veikėjas, publicistas;
12. kun. Jonas Kilčauskas – 1904 m.;
13. kun. dr. Antanas Maliauskis – 1905 m.;
14. kun. Stanislovas Janeliūnas – 1906 m.;
15. kun. Pranas Klionauskas –1906–1910 m.?;
16. kun. Petras Kubilius – 1910–1916 m.;
17. kun. Kazimieras Andriukaitis – 1913–1916 m.;
18. kun. Kasparavičius – 1915 m.;
19. kun. Antanas Zdanavičius – 1918–1920 m.;
20. kun. Antanas Pelešinas – 1920–1921 m.;
21. kun. Albertas Novodzelskis – 1921–1922 m.;
22. kun. Adomas Jarockas – 1922–1923 m.;
23. kun. Stanislovas Ignatavičius – 1923–1925 m.;
24. kun. Petras Šlėkta – 1925–1927 m.?;
25. kun. Antanas Zdanavičius – 1927–1932 m.;
26. kun. Jonas Kurliandskis – 1931–1934 m.;
27. kun. Pranas Bagdonas 1935–1937 m.;
28. kun. Konstantinas Petrikas – 1937?–1939 m.;
29. kun. Domas Masiulis – 1940–1944 m.; trumpai ėjo klebono 
pareigas, palaidotas Endriejave;
30. kun. Antanas Kaubrė – 1944 m.

Iš Endriejavo parapijos kilę kunigai
Endriejavo žemė nuo senų laikų dosni kunigystės pašaukimų. Jau 1842–1845 m. 

Varnių kunigų seminarijos sąrašuose randama iš Endriejavo parapijos kilusių klie-
rikų pavardžių: 1840 m. į seminariją įstojo ir 1844 m. diakono šventimus gavo 
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Ignotas Dargevičius, s. Silvestro, gim. 1820 m. 1846–1857 m. Telšių (Žemaičių) 
seminarijos klierikų sąrašuose minimas iš Endriejavo parapijos kilęs 1852 m. į 
seminariją įstojęs klierikas Antanas Anupras Jazdauskas155. Jų likimai nežinomi. 
Daugelio iš Endriejavo parapijos XIX a. antrosios pusės–XX a. pirmosios pusės 
kilusių kunigų vardus pagarsino apie Endriejavą rašę iš čia kilę E. Adomavičienė, 
A. Ruškys. Šią vertingą istorinę medžiagą būtina pateikti skaitytojui.

Kun. Jonas Skuodas, gim. apie 1850 m. Pažvelsio kaime. 
Kan. teol. m. mgr. Jonas Juozapas Labokas, gim. 1856 m. Rudgalvių kaime, 

kuris iš pradžių priklausė Veiviržėnų parapijai. Baigęs Peterburgo Aukštąją dvasinę 
seminariją ir Petrapilio dvasinę akademiją, profesoriavo Vilniaus kunigų seminari-
joje. Už nelojalumą carinei valdžiai patyrė Sibiro tremtį. Klebonavo Kobrine, nuo 
1892 m. – Valkininkuose. 1902–1909 m. – Vilniaus šv. Onos bažnyčios rektorius, 
jos restauratorius. 1918–1919 m. kunigavo Kolesnikų, Švenčionių bažnyčiose. Mirė 
1921 m., palaidotas Vilniuje Rasų kapinėse šalia lietuvių tautos patriarcho J. Ba-
sanavičiaus. 

Mons. teol. m. mgr. kun. Petras Ruškys, gim. 1876 m. Endriejavo valsčiu-
je Antkopčio kaime, kurio dalis priklausė Veiviržėnų parapijai. Baigė Petrapilio 
dvasinę akademiją, 1902 m. gavo šventimus. Kunigavo Telšiuose, buvo Ukmergės, 
vėliau – Rokiškio, Biržų gimnazijų kapelionu. 1922 m. paskirtas Šeduvos progim-
nazijos direktoriumi, 1922–1928 m. ėjo Kretingos bažnyčios vikaro ir su pertrau-
komis Kretingos progimnazijos kapeliono pareigas. Vėliau dėstė tikybą Plungės 
„Saulės“ vidurinėje mokykloje. Dėstytojaudamas ir kunigaudamas Kretingoje, įsteigė 
liaudies universitetą, garsėjo pamokslais, publicistine veikla katalikiškoje spaudoje. 
1933–1934 m. dirbo Veiviržėnuose. Nuo 1934 m. iki mirties 
1965 m. kunigavo Kretingoje. Palaidotas Veiviržėnuose156. 

Kun. Justinas Lapis, gim. 1884 m. Žvaginių kaimo ūki-
ninko šeimoje. 1901 m. baigęs Palangos progimnaziją, įstojo 
į Petrapilio dvasinę akademiją, 1907 m. Vilniuje gavo kunigo 
šventimus, primicijas laikė Endriejavo bažnyčioje. Vikaravo 
Latvijoje, pasiligojęs nuo sunkių darbų, apsigyveno Lugos 
kurortinėje vietovėje kaip vaikų prieglaudos kapelionas. Lu-
goje įsteigė 3 vaikų prieglaudas, 4 pradžios mokyklas, siuvy-
klą. 1917 m. paskirtas Lugos realinės gimnazijos kapelionu. 
1918 m. grįžo į Lietuvą, kunigavo Šiauliuose, apgriautą cerkvę 
rekonstravo į katalikų šv. Jurgio bažnyčią, buvo jos rekto-
riumi. 1923 m., įsteigus Šiaulių šv. Jurgio parapiją, buvo jos 
klebonu, pastatė kleboniją, parapijos salę, išdekoravo bažnyčią, 
sutvarkė šventorių. 1928–1940 m. Šiaulių šv. Vincento Pau-
liečio draugijos pirmininkas, aktyvus visuomenininkas. Buvo 
Šiaulių miesto tarybos narys, rinko kraštotyrinę medžiagą, per 
karą gelbėjo žydus. Pašlijus sveikatai, 
nuo 1945 m. – altarista. Mirė 1967 m., 
palaidotas Donelaičio kapinėse, mūsų 
laikais palaikai perlaidoti Šv. Jurgio 
bažnyčios šventoriuje. 

Kun. Justinas Lapis 
(1884–1907–1967). Iš 
leid.: Adomavičienė E. 
Žvilgsnis į praeitį, 
p. 21

155 Genienė Z., Genys J., Varnių kunigų seminarija, 
Vilnius: 1999, p. 198, 219.

156 Duomenys apie kunigus J. J. Laboką ir P. Ruškį 
iš: Valančiūtė J. Veiviržėnų bažnyčios ir parapijos 
istorija, Kaunas: Judex, 2006, p. 197, 201–202.
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Kun. Jonas Kalvaitis, gim. 1884 m. Žemgu-
lių kaime. Kunigo šventimus jam 1908 m. suteikė 
vysk. G. F. Cirtautas Endriejavo bažnyčioje. 1930–
1931 m. – Endriejavo parapijos klebonas. Pokaryje 
kunigavo Upynoje, ten 1949 m. suimtas, ištremtas į 
Tomską. Žuvo 1951 m. Altajaus lageryje.  

Kun. Alfonsas Lapė, gim. 1908 m. Patyrio kaime. 
Baigęs Rietavo ir Telšių gimnazijas, mokėsi Telšių ir 
Kauno kunigų seminarijose. Šventimus gavo 1933 m. 
Kunigavo Tytuvėnuose, buvo Šiaulių, Kauno gimna-
zijų kapelionu. Bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje, 
buvo aktyvus visuomeninės kultūros veikėjas, garsėjo 
vedamomis rekolekcijomis, pamokslais. Buvo išrinktas 
„Pavasarininkų“ federacijos gen. sekretoriumi, dirbo 
„Pavasario“ laikraščio redaktoriumi. Kurį laiką buvo 
Kauno seminarijos rektoriumi, ėjo Kauno arkivysku-
pijos kurijos kanclerio pareigas. Paskutinius 20 savo 
gyvenimo metų buvo Šančių klebonas. Mirė 1984 m., 
palaidotas Šančių bažnyčios šventoriuje. 

Kun. Petras Lygnugaris SJ, gim. 1909 m. Ližių 
kaime, gausioje Petro ir Marcelės Lygnugarių šeimoje. 
Laigiuose gyvenanti kunigo sesuo Barbora Tenkutie-
nė, nuo klierikavimo laikų kunigą pažinojęs Antanas 
Ruškys prisimena, kad vaikystėje jis buvęs silpnos 
sveikatos. Būdamas vyriausias vaikas šeimoje, turėjo 
padėti ūkyje. Baigęs Rietavo progimnaziją 1928 m. 
įstojo į Telšių kunigų seminariją. Kunigystę pasirinko 
niekieno neraginamas, kartu su draugais Jurgiu Razu-
čiu, Alfonsu Lape, „<…> mokslus baigė skolindamasis. 
<…> padėjo Endriejavo klebonas Jonas Kalvaitis, <…> 
kai kurie giminės“157. Kentė materialinius nepriteklius, 
nes mama mirė dar jam mokantis progimnazijoje, 
o tėvas – mokantis seminarijoje. Klieriko vasaras 
leisdavo Endriejave, padėdavo bažnyčios kunigams. 
Buvo ypač mėgstamas parapijos vaikų, jaunimo, nes 
buvo „<…> ne tik mokytojas, bet ir nuoširdus draugas“158. 1935 m. gavęs kunigo 
šventimus vikaravo Šatėse, 1937–1941 m. Plungėje, 1941–1943 m. buvo Adakavo 
klebonu. Nuo 1944 m. priklausė jėzuitų vienuolijai, dirbo Kaune. 1949–1950 m. 
dirbo Girdžiuose. Ten 1950 m. buvo areštuotas „už propagandinę veiklą prieš so-
vietų ir Lietuvos valdžią“ ir 1951 m. nuteistas 10 metų lagerio Krasnojarsko krašte. 
Čia ištremtiems lietuviams, kaip galėdamas, stengėsi atlikti kunigo priedermes, 
buvo „<…> didžiulė palaima lageryje – 
tėvas ir patarėjas. Nusilpusiems dažnai 
atiduodavo pusę savo duonos davinio. 
[…] Savimi rūpinosi mažiausiai“159. Grį-

Kun. Jonas Kalvaitis (1884–
1908–1951). Iš leid.: Ruškys A. 
Endriejavo žemė, p. 237

Kun. Petras Lygnugaris SJ 
(1909–1935–1985). Iš leid.: 
Ruškys A. Endriejavo žemė, 
p. 237

157 Adomavičienė E. Žvilgsnis į praeitį, p. 18–19.
158 Ruškys A. Endriejavo žemė, p. 141.
159 Ten pat, p. 149.
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žo Lietuvon 1970 m. pašlijusios sveikatos, kunigavo 
Telšiuose, Akmenėje, Gargžduose, Šilalėje, Kretingoje. 
Nuo 1978 m. iki mirties 1985 m. kunigavo Žemaičių 
Kalvarijoje. Susirgusį paralyžiumi kunigą globojo jo 
sesuo Marcelė. Palaidotas Žemaičių Kalvarijoje. Jį 
pažinoję prisimena, kad „<…> Kunigas buvo nuostabiai 
paprastas, malonus ir pasišventęs savo tarnybai, šventas 
ir visų gerbiamas žmogus“160.

Kun., istorijos m. dr. Jurgis Razutis, gim. 1911 m. 
Kapstatuose. Baigęs Endriejavo pradžios mokyklą, Rie-
tavo progimnaziją, pasirinko kunigystę. 1934 m. gavo 
kunigo šventimus. Vyskupo J. Staugaičio iniciatyva iš-
siųstas tęsti kunigystės mokslų į Romą. Popiežiškajame 
Šv. Grigalijaus universitete apgynęs istorijos mokslų 
daktaro disertaciją, grįžo į Telšius, profesoriavo semi-
narijoje. Sovietinės okupacijos pradžioje dirbo Šilalės 
bažnyčios vikaru. 1944 m., žuvus Endriejavo kleboną 
pavadavusiam vikarui kun. D. Masiuliui, epizodiškai 
buvo Endriejavo klebonu. Tų pat metų rudenį pasi-
traukė į Kanadą, dirbo prie Otavos vyskupijos kurijos. 
Vėliau buvo JAV Floridos valstijos Majamio parapijos 
vikaru. Mirė 1977 m., palaidotas Majamyje.

Kun. Justinas Vaišvilas, gim. 1922 m. Dausy-
nų kaime. Baigęs Rietavo progimnaziją ir Plungės 
gimnaziją, 1940 m. įstojo į Kauno kunigų semina-
riją, 1941–1944 m. kunigystės mokslus tęsė Telšių, 
Vilniaus seminarijose. 1944 m. Endriejave suimtas 
vokiečių ir išvežtas darbams į Vokietiją, teologijos 
mokslus baigė Vokietijoje ir 1946 m. ten įšventintas 
kunigu. 1950–1953 m. studijavo Romoje, popiežiškojo 
Šv. Grigalijaus universiteto Orientaliniame institute. 
1955 m. Laterano universitete gavo kanonų teisės 
licenziato mokslinį laipsnį. Kunigavo įvairiose para-
pijose Šveicarijoje, Ausburgo vyskupijoje, Bavarijoje. 
Dirbo Vakarų Vokietijos lietuvių Sielovados centre. Išgarsėjo mecenato veikla – iš 
asmenų daugiausia parėmė enciklopedinį leidinį „Lietuvos bažnyčios“. Nuolatinės 
tarnystės vietos neturi, keliaudamas darbuojasi įvairiose parapijose161. 

Kun. Gediminas Norvilas, gim. 1965 m. Riaukų kaime. Kunigu įšventintas 
1992 m. Iki 1993 m. – Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios vikaras, vėliau 
vikaravo Tauragėje. 1996 m. paskirtas Kivylių (Akmenės r.) klebonu, aptarnavo 
Klykuolių bažnyčią. Nuo 2001 m. – 
Alsėdžių klebonas. Jo pastangomis re-
montuota Alsėdžių bažnyčia.

Kun. dr. Jurgis Razutis 
(1911–1934–1977). Iš leid.: 
Adomavičienė E. Žvilgsnis į 
praeitį, p. 20

Kun. Justinas Vaišvilas (1922–
1946). Iš leid.: Ruškys A. 
Endriejavo žemė, p. 237

160 Ten pat, p. 146.
161 Duomenys apie iš Endriejavo parapijos kilusius 
kunigus panaudoti iš: Adomavičienė E. Žvilgsnis 
į praeitį, p. 17–26; Ruškys A. Endriejavo žemė, 
p. 140–155.
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Bažnyčios zakristijonai, vargonininkai
Rastų archyvinių šaltinių žinios apie bažnyčios tarnus siekia XIX a. vidurį 

1852 m. vyskupo M. K. Valančiaus generalinės vizitacijos aprašyme zakristijonu 
minimas Antanas Bernatavičius, vargonininku – Antanas Rimgaila, dumplininku – 
Juozapas Daugėla162. Čia pusės šimtmečio tarpsniui istorinės žinios nutrūksta. 
XX a. pr. ilgai zakristijonavo Antanas Turauskas, prieškarinio Lietuvos diplomato 
Edvardo Turausko tėvas. Per karą zakristijonu buvo Vaclovas Dausynas. Jį pakeitė 
Jurgaitis. 1954–1964 m. zakristijonavo Kazimieras Dargis, vėliau – Petras Varnelis, 
Juozapas Berenis. Zakristijonais yra dirbę Gediminas Bulvydas, Andrius Norvaišas. 
Prieškaryje ir po karo bažnyčioje vargonininkavo Kostas Budraitis. Karo metais ir 
sovietmečiu, maždaug iki 1970 m., vargonininku dirbo Stepas Lenkšas. Bažnyčios 
vargonininku yra buvęs Benediktas Stirbys. Šiuo metu bažnyčios vargonininkas – 
Alfonsas Meškauskas163. 

162 Endriejavo parapinės bažnyčios 1852 m. generalinės 
vizitacijos aktas, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 859, l. 3.

163 Adomavičienė E. Žvilgsnis į praeitį, p. 47–48; iš 
Laigių kaimo kilusio Antano Rudgalvio, gim. 1929 m., 
gyvenančio Endriejave, prisiminimai.
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Endriejavo apylinkių kaimai  
XVI–XX a. žemėlapiuose
Martynas Purvinas

Tyrimo tikslas: atskleisti Endriejavo valsčiaus kaimų raidos ypatybes. Tyrimo 
uždaviniai: nustatyti to ploto kaimų susiklostymo bei tolesnės raidos gamtines, 
geografines bei kitas sąlygas; nustatyti to ploto kaimų pokyčius ir juos apspren-
dusius veiksnius atskirais istoriniais periodais; nustatyti to ploto kaimų likimą. 
Naudoti tyrimo metodai: kaimaviečių analizė natūroje, kartografinė analizė.

Endriejavo valsčiaus kaimai istoriniu-geografiniu aspektu iki šiol dar nebuvo 
tyrinėti (kaip ir Žemaitijos didžiosios dalies kaimai). Nebuvo tirtas susiklostęs 
gyvenviečių tinklas, jo susiformavimo prielaidos, tolesnių pokyčių sąlygos. Šio 
ploto kaimai neatitiko sovietmečiu sukurtų „lietuviško senojo kaimo“ stereotipų, 
todėl liko visai nenagrinėti.

Pavyzdžiui, „Lietuvių liaudies architektūros“ I tome pateiktoje schemoje 
(5 pav. Kaimų gyvenviečių pasiskirstymas Lietuvoje XIX a. viduryje – sudarė 
K. Šešelgis, p. 21) nuo Plungės iki pat Minijos pakrančių nerodyti jokie konkretūs 
kaimai; tas plotas tiesiog pavadintas vienkieminių kaimų plotu. Dar mažiau kaimų 
Vakarų Žemaitijoje rodyta tame veikale pateiktoje sekančioje schemoje (6 pav. 
Kaimų gyvenviečių pasiskirstymas Lietuvoje 1939 m. – sudarė M. Kleinas); ir ten 
tas plotas tiesiog priskirtas vienkieminių kaimų zonai1.

Endriejavo apylinkių bei tenykščių gyvenviečių praeitį savaip atspindi senieji 
Lietuvos ir gretimų kraštų žemėlapiai. Iki XVIII–XIX amžiaus Europoje būdavo 
sudarinėjami gana apytikriai atskirų valstybių žemėlapiai, tik palaipsniui kaupiant 
žinias apie atskiras vietoves ir vis tiksliau jas atvaizduojant. Ypač senesniuose 
žemėlapiuose pasikliauta įvairių keliautojų pastebėjimais, sudarytojų rinkta kartais 
padrika informacija. Tuose žemėlapiuose būta nemaža subjektyvumo – neretai ten 
parodyti kuo nors pagarsėję ar tuo laiku „madingi“ dalykai, apeinant objektyviai 
svarbesnius reiškinius. Tuometiniai žemėlapiai, atspindėdami savo laikmečio kon-
junktūrą, šiandien mums teikia ir papildomų žinių, leisdami sužinoti, kas anuomet 
buvo laikoma svarbiais, o kas – tik antraeiliais, dėmesio nevertais dalykais.

Vienos ar kitos gyvenvietės parodymas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ar didesnės teritorijos senajame žemėlapyje liudija apie tos gyvenvietės tuometinį 
svarbesnį rangą – būtent tokia gyvenvietė buvo verta dėmesio (o menkesnės likdavo 
visai nepažymėtomis). Taip būdavo pabrėžiami ir kuo nors naudingi dalykai – 
laivybai tinkamos upės, daugiau pelno nešusios didelės girios ir pan.

Endriejavo apylinkės XVI–XVIII amžiais
Apie 1570 m. sudarytame ir 1595 m. paskelbtame Gerardo Merkatoriaus že-

mėlapyje „Lithuania“ (tai buvo pats pirmasis specialiai Lietuvai skirtas žemėlapis) 
kaip tuomet svarbesnės gyvenvietės 
pažymėtos Retaw (Rietavas), Kartten 
(Kartena) ir Garsden (Gargždai)2.

1 Lietuvių liaudies architektūra, t. 1. Vilnius, 1965.
2 Lithuania // Mercator G. Atlas sive cosmogra-
phicae... 1595 (žemėlapis, 1:3 000 000).
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1590–1600 m. Mikalojaus Kristupo Radvilos rūpesčiu parengtame pirmajame 
originaliame (paremtame naujais vietovių tyrimais) Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės žemėlapyje (išleistame 1613 m.) vėl rodyta Retow (Rietavas), Korctany 
(Kartena) ir Gorgzdy (Gargždai). Šiame žemėlapyje gan detaliai parodytos upės. 
Taip ruože tarp Rietavo ir Gargždų parodyta Wiewierza fl. (Veiviržas), Graumena 
fl., Szolpia fl.3

Kituose XVII–XVIII amžiaus žemėlapiuose šios apylinkės pavaizduotos dar 
paprasčiau: dažniausiai apsiribota Gargždų parodymu, nebevaizduoti mažieji upe-
liai. Tuomet svarbiausiais dalykais buvo pasienio su Prūsija gyvenvietės, Minijos 
upė.

Pavyzdžiui, XVII amžiaus pabaigoje prancūzų kartografo Jeano Nikolas de 
Tillemont’o parengtame Lenkijos ir Lietuvos žemėlapyje Žemaitijos vakariniame 
pakraštyje rodyta tik Karten (Kartena), Twerji (Tverai) ir keli upeliai tarp Minijos 
ir Jūros upių4.

XVIII amžiaus viduryje Tobijo Mayerio parengtame Lenkijos ir Lietuvos 
žemėlapyje, be Gordzy (Gargždai) ir Karczany (Kartena), ruože tarp Gargždų ir 
Varnių (Medininkų) dar pažymėtas Retow (Rietavas)5.

1749 m. išleistame Jono Nepreckio ir Tobijo Mayerio gana detaliame Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje į vakarus nuo Retow (Rietavo) pažymėta 
didelė giria. Tuo tarpu palei Miniją, ties Gorzdy (Gargždais) ir Korczany (Kartena) 
vaizduoti plyni (apgyvendinti bei žemdirbystei naudoti) plotai6.

Tad XVI–XVIII amžiaus senieji žemėlapiai parodo, kad Endriejavo apylinkės 
tuomet buvo nuošalios ir nereikšmingos. Nurodytuose (ir daugelyje kitų) žemė-
lapiuose beveik visada rodyti Gargždai (žinoma pasienio su Prūsija gyvenvietė), 
Kartena prie Minijos upės, gana dažnai ir Rietavas (o kartais tik Varniai–Medi-
ninkai). Kaip ir rodyta XVIII amžiaus vidurio žemėlapyje, plotai tarp Rietavo ir 
Gargždų buvę menkai gyvenami, išsiskyrė tik savo girių masyvu. Anuomet šiose 
apylinkėse egzistavusios gyvenvietės buvo per smulkios ir nereikšmingos visos 
valstybės ar Europos mastu.

Svarbesniais orientyrais (nei kaimeliai ar dvareliai) tuomet buvo upeliai, 
turėję ir ūkinę reikšmę. Prie jų buvo statomi vandens malūnai, kai kur pavasariais 
gal net plukdyta mediena. Todėl tie nedideli upeliai anuomet pateko į Vakarų 
Europoje spausdintus žemėlapius. Endriejavo apylinkės ilgai liko nepastebėtos ir 
todėl, kad per jas nėjo reikšmingesni keliai, anuomet išgarsindavę pakelės gyven-
vietes ir skatinę jų augimą.

Endriejavo apylinkės XIX a.–  
XX a. viduryje

Endriejavo apylinkės XIX am-
žiaus pabaigoje buvo gana detaliai 
užfiksuotos Rusijos kariniuose žemėla-
piuose. Tie žemėlapiai įvairiai naudoti 
ir vėliau. Atrodo, kad būtent rusiš-

3 Magni Ducatus Lithuaniae... Nicolai Christophori 
Radziwill... 1613 (žemėlapis, 1:293 000).

4 Le Royaume de Pologne... de Tillemont... Paris, 
1772 (žemėlapis).

5 Map of the Kingdom of  Poland and The Grand 
Duchy of Lithuania from Job. Mayer... London, 
1755–1771.

6 Magni Ducatus Lithuaniae... Joanne Nieprecki... 
1749 (žemėlapis).
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kais kariniais žemėlapiais pasinaudo-
jo ir Vokietijos žinybos, XX amžiaus 
pradžioje rengusios gretimos valstybės 
žemėlapius savo kariuomenės reika-
lams. Tokie (jau Vokietijoje išleisti) 
žemėlapiai naudoti I pasaulinio karo 
metais, Vokietijos kariuomenei okupa-
vus Žemaitiją. Galbūt jie buvo kiek 
koreguojami natūroje, rengiant naujus 
okupuoto krašto karinių žemėlapių 
leidimus (žinomas 1916 metų ir kiti 
leidimai). Jau po I pasaulinio karo tie 
Žemaitijos žemėlapiai (faktiškai vaizdavę XIX amžiaus pabaigos ar XX amžiaus 
pradžios būklę) būdavo vėl ir vėl panaudojami, rengiant įvairius (ir gretimų 
kraštų – Rytprūsių, Latvijos) žemėlapius. 

Endriejavo apylinkės Vokietijos imperijos 
žemėlapyje (Karte des Deutschen Reiches. 
1:100000). Žemėlapio leidimas, matyt, buvo  
datuotas 1944 metais klaidingai. Jis tikriausiai  
XX a. pradžios, nes parodoma padėtis, kai dar 
nebuvo nutiestas Žemaičių plentas ir kt. 
Matyt, čia buvo panaudoti carinės Rusijos ar  
prieškario Lenkijos kariniai žemėlapiai, gana  
išsamiai vaizdavę ankstesnių laikų būklę.  
Iš M. Purvino rinkinio
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Įdomu, kad Vokietijoje XX amžiaus pradžioje rengtuose žemėlapiuose Že-
maitijos vietovardžiai rašyti lenkiška (polonizuota) forma, lotynišku šriftu (gal to 
meto žinybose dirbo lenkų kilmės kartografai, naudojęsi lenkiškais šaltiniais ir 
sekę Abiejų Tautų Respublikos tradicijomis). Tačiau tarnybiniams užrašams var-
tota vokiečių kalba (Gut – dvaras, zu – prie ir t. t.), Vokietijoje naudotos objektų 
pavadinimų santrumpos7.

XX amžiaus pradžioje Endriejavas (Andrzejewo) buvo nedidelė gyvenvietė 
trijų (ir dabar tebesančių) vieškelių kryžkelėje. Šiaurrytinis pro Kapstato ežerą (Jez. 
Lajgie) vedė į Rietavą, šiaurvakarinis – link Žvaginių, pietvakarinis – į Veiviržė-
nus. Pietryčių link pro vėjo malūną vedė nedidelis ir vingiuotas lauko keliukas, 
šakojęsis į nedidelius keliukus link sodybų bei kaimų. 

Į pietvakarius nuo Endriejavo, ties vieškelio posūkiu, aukščiausios apylinkių 
kalvos (137 m aukščio) šlaite, pavieškelėje stovėjo Marjanovo dvarelio sodyba su 
keliais pastatais ir savo kapinaitėmis. Dar toliau, piečiau vieškelio į Veiviržėnus 
buvo išsimėtę keliolika įvairaus dydžio viensėdžių bei jų grupių. Įdomu, kad jie 
priklausė skirtingiems kaimams – vieni Tickinams, kiti Toliotams, treti Rudgalviams. 
Ta įvairovė liudijo to ploto painią istoriją, buvusius persikėlimus bei žemėvaldos 
pokyčius. Už minėtų viensėdžių veikė plytinė – nedidelė sodyba Šalpės upelio 
kairiajame krante. Šalpės dešiniajame krante buvo išsibarstę Toliotų-Pašalpių (To-
loty-Poszalpi) kaimo viensėdžiai. 

Šiauriau vieškelio į Veiviržėnus buvo Rudgalvių (Rudgalwie) kaimas: net 
du netolimi gatvinių gyvenviečių branduoliai su aplinkiniais viensėdžiais ir savo 
kapinaitėmis. Į šiaurę nuo Rudgalvių palei lauko keliuką rikiavosi Šilėnų (Szylany) 
kaimo didieji viensėdžiai bei kelios pamiškių sodybos. Tada šiame kaime buvo 
keliolika įvairaus dydžio sodybų.

Į šiaurės vakarus nuo Rudgalvių tarp miškelių buvo išsibarstę keliolika 
Kiaulakių (Kiawloki) viensėdžių (daugiausiai nedidelių sodybėlių). Ant Veiviržo 
kairiojo intako prie tvenkinio stovėjo vandens malūnas ir malūnininko sodyba.

Toliau driekėsi Antkopčio (Ontkopcie) žemės su maždaug 30 viensėdžių 
(daugiausiai mažų sodybėlių). Veiviržo slėnyje, kiek žemiau jo santakos su Juodupiu 
stovėjo vandens malūnas. Daugelis Antkopčio viensėdžių buvo įsikūrę miškuose, 
kaimas driekėsi nuo Stirbių pietuose iki Viržintų šiaurėje.

Viržintų kaimo branduolys (kelių sodybų grupė) stovėjo tarp vieškelio 
Endriejavas–Vėžaičiai ir Žvizdrės-Žvebos (Žwalsia) upelio. Valsčiaus žemių šiaur-
vakariniame kampe, upelio kairiajame krante dar stovėjo Viržintų (Wiržynty, 
Wiržynta) kaimo viensėdžiai.

Ryčiau Viržintų, upelio kairiajame krante, buvo nedidelis Anužių (Anuže) 
kaimelis – keli viensėdžiai ir kapinaitės. Vos vienas paupio viensėdis tebuvo 
Daubakiuose (Daubucie). 

Abipus vieškelio Endriejavas–Vėžaičiai buvo išsibarsčiusios Žadeikių (Žodejki) 
sodybos – įvairaus dydžio viensėdžiai. Į pietryčius nuo kaimo dar stovėjo virtinė 
nedidelių vienkiemių (dalis jų priklausė Žadeikiams, o kiti – jau Tickinams).

Piečiau Žadeikių, abipus Vei-
viržo upelio tęsėsi didelio Žemgulių 
kaimo žemės. Veiviržo dešiniajame 

7 Karte des Deutschen Reiches. 1:100 000. 1914 (že-
mėlapis).
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krante ties kapinaitėmis plytėjo kaimo branduolys – kelios didesnės sodybos, o 
kiek žemiau pagal tėkmę – vandens malūnas. Žemguliuose (Žemgule) tada buvo 
apie 30 įvairaus dydžio sodybų.

Ryčiau iki vieškelio Endriejavas–Vėžaičiai tęsėsi Tickinų (Tyckiny) kaimo 
žemės su keliolika viensėdžių bei vandens malūnu prie didelio tvenkinio ant 
Veiviržo upelio.

Šiauriau Tickinų bei senojo vieškelio Rietavas–Vėžaičiai–Gargždai stovėjo du 
didesni gatviniai kaimai: Žvaginiai ir Ablinga. Žvaginiai glaudėsi prie aukštojo kalno 
(aukštis 147 m) pietinio šlaito, o Ablinga su dviem vėjo malūnais – prie senojo 
vieškelio. Piečiau Ablingos stovėjo Žalakiškės (Žolokiszki) trijų sodybų grupė.

Tuo metu (XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pradžioje) Žvaginiai ir Ablinga 
aiškiai išsiskyrė iš visų Endriejavo apylinkių kaimų (išsibarsčiusių įvairaus dydžio 
viensėdžiais tarp miškelių ir kalvų). Tai buvo tankiai užstatyti gatviniai kaimai 
(Žvaginiuose sodybos rikiavosi palei lygiagretes gatves) su keliais vienkiemiais 
greta.

Šiauriau Endriejavo, už Kapstato ežero abipus senojo vieškelio Rietavas–Vė-
žaičiai driekėsi Ližių (Liže) kaimo viensėdžiai (tarp jų buvo nemaža vidutinių bei 
stambesnių sodybų). Panašus buvo ir gretimas Laigių (Lajgie) kaimas (abu turėjo 
po maždaug 20 sodybų). Šiauriau jų tęsėsi labai išsibarstęs Pažvelsio kaimas su 
keliolika sodybų.

Valsčiaus žemių šiauriniame pakraštyje buvo Dausynų (Dowsiny) kaimas su 
maždaug dešimčia išsimėčiusių viensėdžių. Abipus Žvizdrės (Žwalsia) upelio ištakų 
buvo Kačių (Konczajcie) kaimas – maždaug dešimtis įvairaus dydžio viensėdžių. 
Ryčiau tęsėsi didieji miškai ir pelkynai (Bagno–Tyna–Upis).

Kapstatų (Kapstoty) kaimo viensėdžiai grupėmis driekėsi palei keliuką į 
Auksorą, mažesniais vienkiemiais barstėsi aplink. Miško laukymėse iki Vedegos 
upelio rytuose buvo įsikūrusios Klibių (Klibie) kaimo sodybos, o piečiau Kaps-
tatų – keli Raukų (Rawkie) viensėdžiai. Keli nedideli vienkiemiai dar piečiau 
priklausė Sausių (Suwsie) kaimeliui. 

Nuo Endriejavo juos skyrė apie dešimtis Auksoro (Auksory) kaimo viensė-
džių, Paežeris (Pojeziory) su savo vėjo malūnu ir keliais vienkiemiais.  

Piečiau Auksoro buvo nemažas Kintrimų (Kintrymy) kaimas su keliolika 
viensėdžių. Tarp Kintrimų ir anksčiau minėtos plytinės dar buvo nedidelis Nau-
jokų (Kuchary) kaimelis.

Ryčiau Kintrimų dideliame plote buvo išsimėčiusios Stončaičių (Stonczajcie) 
sodybos – daugiausiai nedideli viensėdžiai tarp miškų. Kaimo rytiniame pakraštyje 
buvo ir miškų eiguvos sodyba.

Piečiau Stončaičių buvo išlikęs Šlepštikų (Szlepsztykie) kaimo branduolys – 
kelių sodybų grupė prie gatvės atkarpos, supamas keliolikos nedidelių viensėdžių, 
išsibarsčiusių tarp miškų ir kalvų. Didesnių viensėdžių būta Lelėnuose. 

Miško pietiniame pakraštyje (valsčiaus žemių pietrytiniame kampe) buvo 
nedideli Dauskių (Dawskie) ir Mikų (Mykie) kaimeliai – po keliolika viensėdžių 
ir jų grupių.

Tad XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pradžioje Endriejavo valsčiaus plote 
stovėjo 32 gyvenvietės. Įdomus jų santykinis panašumas – net ir pats Endriejavas 
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ryškiau neišsiskyrė savo dydžiu ar pavidalu iš aplinkinių didesnių ar mažesnių 
kaimų.

Savo struktūra ryškiau išsiskyrė tik Ablinga ir Žvaginiai (tankiai užstatyti 
gatviniai kaimai). Reguliaraus planavimo bruožų buvo Laigių ir Šilėnų kaimavie-
tėse. Kai kur būta kaimų branduolių – glaudesnių sodybų grupių.

Tačiau absoliuti dauguma gyvenviečių pasižymėjo ypatingu savo struktū-
ros chaotiškumu: jų skirtingo dydžio viensėdžiai buvo išbarstyti kuo įvairiausiai, 
kaimų žemes raižė padrikų keliukų raizgalynė, į jas įsiterpdavo įvairaus dydžio 
miškeliai ir didesni girių masyvai. Didžiojoje ploto dalyje nebuvo racionalesnio 
bei tikslingesnio planavimo, sistemingesnės žemėtvarkos požymių. Ryškesniais 
naujadarais tebuvo vėlesni vieškeliai į Rietavą, Veiviržėnus ir Vėžaičius, kaip ir 
pats Endriejavo bažnytkaimis – planuoti reguliariau ir racionaliau. 

Atrodo, kad Endriejavo apylinkių chaotiškume atsispindėjo pobaudžiavinės 
epochos realijos (įvairūs pokyčiai carinėje Rusijoje 1863 metais panaikinus bau-
džiavą) ir galbūt dar senesnių laikų reliktai. Šios apylinkės savo kaimų pobūdžiu 
visiškai skyrėsi nuo tuometinės Rytų Lietuvos ar Sūduvos-Suvalkijos, kur vyravo 
racionalus teritorijų planavimas.

Galbūt toks chaotiškumas atspindi senąsias vietovės tradicijas – nuo seno 
čia buvo „Dievo užmirštas kraštas“, pro čia nėjo svarbesni keliai, čia nesikūrė 
reikšmingesnės gyvenvietės – prekybos ar pramonės centrai. Į šiuos kalvynus, 
balas ir sunkiai įžengiamų girių plotus neskubėjo veržtis didieji žemvaldžiai, galėję 
primesti vietovei savo tvarką. 

Endriejavo apylinkės liko atokiau ir nuo pačios Paprūsės (kur vietos gy-
venimą skatino pasienio prekyba, kontrabanda, kultūriniai ir kitokie mainai su 
gretimu kraštu), ir nuo senosios Žemaitijos (su labiau išplėtota administracija, 
žemėvaldos ir kitais dalykais). Jos gyvavo atokiau ir nuo reikšmingesnių centrų 
Didžiojoje Lietuvoje, galėjusių paspartinti šių vietų modernizaciją.

Galbūt dėl viso to būtent šiose apylinkėse ilgiau nei daugelyje kitų Žemaitijos 
bei Didžiosios Lietuvos vietovių išliko savaiminio, nepriklausomo – individualis-
tinio ir savito gyvenimo požymiai. Matyt, kaimų bei atskirų žmonių gyvenimas 
čia nebūdavo itin reglamentuojamas, daug kas daryta savo nuožiūra – taip, kaip 
patiems būdavo patogu.

Turbūt todėl čia taip chaotiškai dėstyti viensėdžiai – kurtasi ten, kur kam 
buvo patogiau, gyventa savaip. Galbūt net vėlesniais laikais šių apylinkių kaimų 
struktūroje, žmonių gyvensenoje ir kitur galėjo atsispindėti itin senos tradicijos, 
natūralus gyvenimo būdas, būdingas seniesiems baltams. Čia užsiimta savais vers-
lais – prie nedidelių upelių statyti gausūs vandens malūnai, įrengiant užtvankas 
ir tvenkinius.

Tarpukariu Lietuvos Respublikos kariuomenės štabas rengė žemėlapius 
M1:100 000, parodžiusius tuometinę padėtį visose valstybės vietose. Atskirų vie-
tovių žemėlapiai rengti įvairiu laiku, kai kur juose pažymėti vėlesni pokyčiai.

Antai, JAV išeivijos paskelbtame Rietavo–Veiviržėnų apylinkių žemėlapyje8 
jau parodytas Žemaičių plentas – nu-
tiestas tik prieš II pasaulinį karą, tad 
šis žemėlapis, matyt, atspindi prieš-

8 Lietuvos topografiniai žemėlapiai. M1:100 000. 
Antroji laida. Lemont, 1998.
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kario padėtį. Tačiau vargu ar gana 
apibendrinti kariniai žemėlapiai būda-
vo dažnai ir visapusiškai atnaujinami, 
pažymint visus einamuosius pokyčius 
(kokios sodybos žūtį gaisre,  įsikūri-
mą ar perstatymą, miškelio iškirtimą 
ir pan.)

Lietuvos Respublikoje tarpukariu 
buvo sudarinėjami kiek supaprastinti 
kariniai žemėlapiai (matyt, taupant lėšas ir jėgas, pasitenkinant svarbesnių dalykų 
pavaizdavimu). Todėl tie žemėlapiai savo išsamumu bei patikimumu pastebimai 
nusileidžia senesniems – rengtiems XX amžiaus pradžioje ir dar anksčiau. Pavyz-
džiui, masteliu 1:100 000 rengtuose lietuviškuose žemėlapiuose sodybos jau rodytos 
tik schematišku kvadratuku (neatspindinčiu visos buvusios sodybos įvairovės, 

Endriejavo apylinkės prieškarinės Lietuvos 
Respublikos topografiniame žemėlapyje 
(M 1:100000). Čia pateiktas vėlesnis 
(gal 1938–1940 metų) žemėlapio leidimas, 
kuriame jau pavaizduotas Žemaičių plentas ir 
kai kurie tarpukariu vykę pokyčiai. Iš JAV 
išeivių 1998 m. išleisto Lietuvos žemėlapių  
rinkinio
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dar fiksuotos senesniais laikais), berods, nebevaizduoti smulkesni laukų keliukai, 
takai ir kiti menkesni dalykai. Tie žemėlapiai braižyti kiek grubiau, storesnėmis 
linijomis, kai kur užtemdančiomis įdomias smulkmenas. Buvo ir naudingų naujo-
vių – tuose žemėlapiuose buvo užfiksuoti Žemaitijai taip būdingi pakelių kryžiai 
prie svarbesnių vieškelių bei plentų, gal rodant juos ir kaip galimus orientyrus.

Minėtame Rietavo–Veiviržėnų apylinkių žemėlapyje dar nerodyti pakelės 
kryžiai prie tuomet visai naujo Žemaičių plento. Užtat išvažiuojant iš Endriejavo 
į Paežerį abipus kelio stovėjo po kryžių. Kelyje Endriejavas–Rudgalviai pažymė-
ti keturi pakelės kryžiai, kelyje į Vėžaičius pro Žadeikius – net aštuoni, kelyje 
Endriejavas–Kapstatai–Vedegėnai – trys, kelyje Paežeris–Lelėnai–Mikai – trys, o 
kelyje Auksoras–Raukos–Klibiai – keturi. Be abejo, apibendrintame kariniame 
žemėlapyje buvo atvaizduoti tik didesni pakelių kryžiai (nefiksuojant buvusių 
kryžių sodybose, įvairių koplytėlių ir pan.). Tačiau ir tokia apytikrė informacija 
rodo, kad iki sovietinės okupacijos Endriejavo valsčiuje būta bent kelių dešimčių 
pakelės kryžių ties gyvenvietėmis, kryžkelėmis, kai kuriomis sodybomis. Anuo-
metinė tokių kryžių gausa, jų išdėstymo ypatybės taip pat apibūdina tradicinio 
gyvenimo Endriejavo krašte ypatybes.

Prieškariniai lietuviški žemėlapiai parodo ir kelių tinklo pokyčius tuometi-
nės Lietuvos Respublikos laikais. Be jau minėto Žemaičių plento, reikšmingesniu 
vieškeliu buvo paverstas senasis keliukas Endriejavas–Judrėnai. Iš smulkių keliukų 
tinklo buvo išskirti vieškeliai Auksoras–Raukos–Vedegėnai, Sausiai–Kintrimai–Ged-
vydai, Tickinai–Ližiai–Dausynai bei Kapstatai–Dausynai, Ablinga–Daubakiai. Taip 
buvusiame menkų keliukų chaose buvo kurtas daugeliui patogesnis reikšmingesnių 
susisiekimo trasų karkasas.

Tačiau pačios Endriejavo valsčiaus gyvenvietės iki pat II pasaulinio karo 
keitėsi nedaug (tą liudija gal ir ne itin tikslūs lietuviški žemėlapiai). Žymesni 
pokyčiai fiksuoti tik kai kuriose vietose.

Antai, buvusios Marjanovo dvarelio sodybos vietose ir gretimose žemėse 
prieškariu parodyti keli Pyktiškės kaimo vienkiemiai, išsibarstę po buvusio dvarelio 
laukus. Rudgalviai ir Šilėnai (kaip ir daugelis kitų kaimų) pakito nežymiai – įsikūrė 
keli nauji vienkiemiai, kai kas sunyko. Rudgalviuose pavieškelėje tada veikė moto-
rinis malūnas. Tebeveikė vandens malūnas Kiaulakiuose. Dar pagausėjo Antkopčio 
vienkiemių. Viržintai gyvavo kaip nuošalių viensėdžių būrelis greta Anužių ir 
Daubakių.  Pro šiuos praėjo naujesnis vieškelis iš Mastaičių į Ablingą pro Žva-
ginius. Kiek padaugėjo vienkiemių pastaruosiuose kaimuose, kaip ir Žalakiškėje. 
Tickinuose tebeveikė vandens malūnas, o Žadeikiuose įsikūrė motorinis malūnas. 
Užtat Žemgulių vandens malūnas jau neberodytas. Nedaug buvo pasikeitusios 
gyvenvietės šiauriau Endriejavo: Ližiai, Laigiai, Pažvelsis, Dausynai ir Kačiai.

Prieškario lietuviškajame žemėlapyje buvo fiksuota daugiau savitų vieto-
vardžių: miškas Kapstatynė (tarp Kačių kaimo ir Aukštojo Tyro pelkės), Patyris 
(viensėdžių grupė ties Endriejavo valsčiaus rytine riba ir Vedegėnų kaimu). At-
rodo, kad tada buvo tiksliau užrašyti ir upelių vardai (seniau painioti, užrašinėti 
polonizuotomis – sulenkintomis formomis).

Prieškariu daugiau vienkiemių atsirado Paežeryje, Kapstatuose (kur veikė 
ir motorinis malūnas), Auksore, Raukose, Sausiuose ir Klibiuose. Piečiau Klibių 
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Endriejavo apylinkės 
1961–1967 m. 
išleistame SSRS 
Generalinio štabo 
žemėlapyje 
(M 1:25000). 
Žemėlapis atspindi 
1956–1959 m. padėtį 
(tuomet dar buvo 
likę nemažai senųjų 
vienkiemių, tradicinės 
žemėvaldos žymės ir 
kt.). Iš M. Purvino 
rinkinio
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tada pažymėta: pievos Lėtausas, miškas Baužiškė. Toliotai, Kintrimai ir Kukuriai 
(Naujokai) toliau liko viensėdiniais kaimais su gausėjusiomis sodybomis. Besiku-
riant vis naujiems vienkiemiams Stančaičiuose, Šlepštikose ir Lelėnuose, mažėjo 
gretimų miškų ploteliai. Nuošaliais kaimais liko Mikai ir Dauskiai. 

Tad XX amžiaus pirmoje pusėje Endriejavo valsčiaus gyvenvietės žymesnių 
revoliucijų nepatyrė: išliko vis tie patys viensėdiniai kaimai su padrikai išsibars-
čiusiomis sodybomis. Daugelis kaimų palaipsniui plėtėsi – kuriantis vis naujiems 
vienkiemiams, mažėjant miškų bei giraičių plotams. Tas plėtimasis buvo natūra-
lus ir palaipsnis (išskyrus buvusio Marjanovo dvarelio valdas), nauji vienkiemiai 
kūrėsi pagal vietines tradicijas – toliau įtvirtindamai chaotišką (nereguliarią ir 
netolygią) kaimų struktūrą. Žymiausiu to laikmečio (jo pabaigos) naujadaru buvo 
Žemaičių plentas. Tačiau jis perkirto rečiau apgyventą ruožą ir tiesiogiai užkliudė 
nedaugelį sodybų. Per paskutiniuosius prieškario metus šis plentas taip ir nespėjo 
tapti apylinkių organiška dalimi, apaugdamas pakelės sodybomis, užeigomis bei 
gyvenvietėmis.

Endriejavo apylinkės 1945–1988 metais
Sovietinės okupacijos dešimtmečiais Endriejavo apylinkės labai pakito. Tai 

atspindi anuomet sudaryti sovietiniai kariniai Generalinio štabo žemėlapiai (beje, 
anuomet slapti, todėl moksliniuose tyrimuose nenaudoti). Jie buvo sudaromi įvai-
riu metu, vėliau vis tikslinti, todėl pakankamai gerai atspindi tuometinę būklę. 
Kita vertus, jie buvo sudaromi pagal sovietmečio standartus, nereikalavusius di-
delio tikslumo bei detalumo, todėl savo informatyvumu jie žymiai nusileido dar 
XX amžiaus pradžioje sudarinėtiems vokiškiems žemėlapiams.

Sovietinio generalinio štabo žemėlapis M1:25 0009 buvo parengtas pagal 
1948 metų topografinius tyrimus šioje vietovėje. Vėliau jis buvo pataisytas pagal 
1956 metų aerofotonuotraukas bei 1959 metų vietovės apžiūrėjimą, parengtas 
spausdinti 1960 metais. Tad šis žemėlapis parodo Endriejavo apylinkes  anksty-
vuoju sovietmečiu.

Tuomet buvo išlikęs prieškarinis pagrindinių kelių tinklas, daugiau pakito 
kaimai ir sodybos (šios, deja, sovietmečio žemėlapiuose vaizduotos tik schematišku 
sutartiniu ženklu).

Tada į vakarus nuo Endriejavo, greta Pyktiškės kaimo senųjų kapinaičių 
jau stovėjo trys dideli ūkiniai pastatai (vadinti „kolchoznyj dvor“). Palei vieškelį į 
Veiviržėnus driekėsi pakelės vienkiemių virtinė. Keli vieškeliai dar supo Marjanovo 
dvarelio kalvą (tačiau 1960 metais tebuvo likusi tik dalis prieškarinių sodybų). Dar 
tebegyvavo abu kaimo branduoliai Rudgalviuose ir pavieškelės sodybos su dideliu 
ūkiniu pastatu prie kryžkelės (pavadintu „skotnyj dvor“). Tuomet Rudgalviuose 
(kaip ir gretimuose Šilėnuose) dar buvo nemaža ankstesnių vienkiemių.

Vietovę jau buvo pradėta perdirbti pagal „naujojo gyvenimo“ standartus: 
senųjų keliukų raizgalynę keitė pabrėžtinai tiesūs laukų keliukai. Iš Klaipėdos ligi 
Kiaulakių buvo nutiesta 10 kilovoltų 
elektros linija, pietuose vesta iki Rud-
galvių fermos, o šiaurėje – iki Žadeikių 
mokyklos.  Per penkiolika pokario metų 

9 Генеральный штаб. N-34-8-В-г (Эндреявас). Второе 
издание 1961 г. Повторно отпечатано в 1967 г. 
М1:25 000 (žemėlapis).
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pastebimai sumažėjo nuošalių vienkiemių. Taip tuometinis žemėlapis vaizdžiai 
užfiksavo sovietmečiu vykusius procesus: krašto sovietizacijos pradžią, tradicinio 
gyvenimo vis spartesnį nykimą.

Įdomu, kad 1959 metais dar gyvavo bent kai kurie senesni pakelės kry-
žiai (gal ne visas tas „atgyvenas“ ir fiksavo sovietiniai topografai, pažymėję tik 
svarbesnius orientyrus). Kai kur tų kryžių parodyta net daugiau nei prieškario 
žemėlapyje (kaip, pavyzdžiui, pavieškelėje nuo Auksoro iki Stančaičių, Raukų 
kaime). Gal jie buvo pastatyti  jau II pasaulinio karo arba pirmaisiais pokario 
metais, kol dar gyvavo senosios kryždirbystės tradicijos.

Sovietmečiu uoliai kovojant su privačia nuosavybe, naikinant tradicinius 
verslus, kito ir Endriejavo apylinkės. Pavyzdžiui, 1959 metais jau nebuvo Tickinų 
vandens malūno – senojo tvenkinio vietoje pavaizduota tik drėgna įlomė.

Tuomet buvo užfiksuotos bene visos prieškariu buvusios Endriejavo apy-
linkių gyvenvietės. Hitlerinių okupantų sunaikinto Ablingos kaimo aplinkoje dar 
parodyti du vienkiemiai, užfiksuotas ir pats Ablingos vietovardis.

Atrodo, kad Endriejavo apylinkės 1959 metais buvo apžiūrėtos gana kruopš-
čiai (tai atliko majoras I. A. Aleksejevas), tad šis žemėlapis liko vertingu istoriniu 
dokumentu, pakankamai patikimai parodančiu anuometinę padėtį. 

Dar vienas to žemėlapio privalumas: pagal tuometines nuostatas fiksuotas 
kiekvienos gyvenvietės sodybų skaičius. Tiesa, kaimo gyvenvietės tuomet gal kai 
kur jau vaizduotos pagal sovietmečio nuostatas: kaitaliojant jų tradicines ribas, 
atokesnes sodybas „priskiriant“ naujiems ūkiniams vienetams.

1959 metais Endriejave fiksuotos 62 sodybos (ar butai), Pyktiškėje – 7, Rudgal-
viuose – 15, Šilėnuose – 17, Tickinuose – 11, Žemguliuose – 24, Žadeikiuose – 21, 
Anužiuose – 4, Žvaginiuose – 16, Ablingoje – 9, Žalakiškėje – 7, Ližiuose – 13, 
Laigiuose – 13, Pažvelsyje – 25, Paežeryje – 8, Auksore – 16 sodybų.

Tie skaičiai rodo, kad 1959 metais Endriejavo apylinkės buvo dar gana 
tankiai apgyvendintos, senuosiuose kaimuose dar buvo išlikę nemaža sodybų.

Kitokia padėtis užfiksuota vėlesniame sovietiniame kariniame žemėlapy-
je10. Tas didesnį plotą aprėpęs, M1:50 000 žemėlapis buvo sudarytas dar pagal 
1947–1949 metų topografinės nuotraukos medžiagą, ją perdirbant pagal aerofoto-
nuotraukas ir 1984 metais ištiriant vietovę. Tad šis žemėlapis atspindėjo Endriejavo 
būklę sovietinės epochos pabaigoje.

Tuomet jau vaizduota dar tiesiama autostrada Klaipėda–Kaunas (jau nutiesta 
vakarinė atkarpa iki Antkopčio ir dar tiesta trasa į rytus).

Į vakarus nuo Endriejavo tuomet jau buvo išplėtotas žemės ūkio gamybinis 
centras su ūkiniais pastatais, pašarų bokštais ir pan. Ruože tarp Endriejavo ir 
Rudgalvių fiksuoti vos keli vienkiemiai, beveik neberodyti praeityje tokie gausūs 
laukų keliukai. Juos pakeitė vieškelis Rudgalviai–Šilėnai. Palei tą vieškelį rikiuoti 
nauji dideli statiniai. Laukus vagojo platūs melioracijos grioviai, Endriejavo apy-
linkes suraižė aukštos įtampos elektros 
linijos.

Žadeikiuose, Antkoptyje, Ližiuo-
se ir Rudgalviuose pagal sovietinius 
standartus buvo sukurtos naujos ūki-

10 Генеральный штаб. Куляй. N-34-8-В. Состояние 
местности на 1984 г. Издание 1988 г. M 1:50 000 
(žemėlapis).
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nės gyvenvietės: standartinio dydžio 
sklypuose išrikiuojant dažnai tipinius-
standartinius pastatus.

Endriejavo apylinkės 1984 metais 
jau buvo labai ištuštėjusios – nebeliko 
daugelio senesnių viensėdžių, nebe-
fiksuoti ir kai kurie seniau gyvavę 
kaimai.

Deja, pagal to laikotarpio standartus nagrinėjamame žemėlapyje buvo rodytas 
jau ne gyvenvietės sodybų skaičius, o tenykščių gyventojų apytikris kiekis, nelei-
džiantis tiesiogiai sugretinti 1960–1984 metais vykusių pokyčių. Tačiau tuometinis 
gyventojų skaičius taip pat atspindi buvusią padėtį.

Endriejavo apylinkės 1988 m. išleistame SSRS 
Generalinio štabo žemėlapyje (M 1:50000). 
Žemėlapis atspindi 1984 m. padėtį. Tai bene 
paskutinis sovietinės epochos kartografinis 
dokumentas, atspindintis šių apylinkių 
pertvarkymų mastą po 1944 m. Iš M. Purvino 
rinkinio
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1984 metais Endriejave buvo užfiksuota 560 gyventojų, Pyktiškėje – 40, Rud-
galviuose – 210, Šilėnuose – 40, Kiaulakiuose – 40, Antkoptyje – 160, Žemguliuo-
se – 70, Žadeikiuose – 370, Viržintuose – 10, Žvaginiuose – 20, Pažvelsyje – 20, 
Tickinuose – 50, Laigiuose – 40, Ližiuose – 170, Paežeryje – 90.

Visai neberodyti Daubakiai, Anužiai ir kiti mažesni kaimai. Dalis viensėdžių 
nurodyti kaip nebegyvenami. Ablinga pavaizduota kaip nebegyvenama vietovė.

Palyginus su prieškarine padėtimi, iki 1984 metų labai pakito Endriejavo 
apylinkių kraštovaizdis – nebeliko tankaus viensėdžių tinklo, buvusios lauko ke-
liukų raizgalynės, pakito laukų ir miškų ribos.

Tad XX amžiaus antrojoje pusėje Endriejavo apylinkės pakito daug labiau, 
nei amžiaus pirmojoje pusėje, kai gana lėtai klostėsi ir palaipsniui kito kaimai 
bei sodybos, dar mažiau keitėsi praeityje tokie svarbūs dalykai kaip žemės valdų 
ribos (ir jas atspindėję laukų ir miškų ploteliai).

Išvados
Kaip liudija XVI–XVIII amžiaus žemėlapiai, Endriejavo apylinkės ilgai buvo 

nuošalios ir valstybės mastu mažareikšmės. Tai buvo tarpinė zona tarp Paprū-
sės (Veiviržėnų–Gargždų–Kretingos ruožo) ir tuometinės Žemaitijos svarbesniųjų 
centrų.

Tokioje nuošalioje vietovėje galėjo klostytis savitesni kaimai, mažiau regla-
mentuoti išorinių veiksnių (administracinių potvarkių, ekonominės priespaudos 
ir kt.). Šie kaimai galėjo būti labiau savaiminiai, atspindintys ir senesnių epochų 
gyvensenos tradicijas.

XIX amžiaus pabaigoje–XX amžiaus pradžioje Endriejavo valsčiaus plote buvo 
susiklostęs labai chaotiškas sodybų, lauko keliukų, žemėvaldos vienetų ir kt. tin-
klas, atspindėjęs smulkias lokalines vietovės ypatybes ir vietos gyventojų nuostatas, 
ilgaamžius papročius. Šis tinklas nedaug keitėsi iki pat II pasaulinio karo.

Savaimingai susiklostęs kaimų ir viensėdžių tinklas pradėjo ryškiau kisti 
II pasaulinio karo metais (Ablingos atvejis), o ypač – sovietinės okupacijos dešimt-
mečiais. Pagal tuometinio režimo nuostatas sovietizuojant kraštą tada pradėta iš 
pagrindų pertvarkyti tradicinius kaimus, pakeičiant ilgaamžį gyvenimo būdą ir 
veiklos sąlygas. Jau iki 1960 metų tiesti nauji ūkių keliai, pradėtos perdirbinėti 
gyvenvietės. Didžiausi pokyčiai vyko 1960–1984 metais, kai buvo likviduota abso-
liuti dauguma viensėdžių, kuriant standartizuotas ūkių gyvenvietes, didelius žemės 
naudmenų masyvus, naują kelių tinklą ir pan. Sovietmečiu kurta schematizuota 
ir standartizuota aplinka iš esmės skyrėsi nuo ilgaamžių šių vietų tradicijų (pa-
brėžtinai individualistinio bei kiek chaotiško gyvenimo būdo).
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1873 metų Endriejavo valsčiaus aprašymas
Parengė Kazys Misius

1845 m. įsisteigė Rusijos imperatoriškoji geografijos draugija. 1867–1876 ir 
1910–1914 m. Vilniuje veikė šios draugijos Šiaurės vakarų skyrius. Draugija šiek 
tiek tyrinėjo ir Lietuvos fizinę bei ekonominę geografiją, etnografiją ir kt. Parengė 
statistinių, etnografinių ir kitų žinių rinkimo programų. 1872 m. Vilniaus švietimo 
apygardos mokyklų direktorių suvažiavime buvo pasiūlyta mokytojams per vasaros 
atostogas aprašyti valsčius, kuriuose yra mokyklos. Buvo parengta ir atspausdinta 
„Programa duomenims apie žemės ūkio ir pramonės padėtį rinkti“.

Programa turėjo 56 klausimus. Be to, siūlyta išsamiau aprašyti po vieną 
pasiturinčio, vidutinio ir neturtingo valstiečio ūkį.

Endriejavo valsčių aprašė mokytojas A. Izmailovas. Vargu ar jis mokėjo lie-
tuviškai, gal todėl atsakė tik į kai kuriuos anketos klausimus, neaprašė, kaip buvo 
rekomenduota, trijų valstiečių ūkių. Atsakymai rusų kalba surašyti 7 puslapiuose. 
Vis dėlto šis aprašymas yra autentiškas šaltinis to meto Endriejavo apylinkių 
valstiečių ekonominiam gyvenimui, jų buičiai pažinti. 

Skelbiamą tekstą iš rusų kalbos vertė Kazys Misius. Originalas saugomas 
Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos rankraštyne (f. 34–131, l. 1–4). Tekstas 
vietomis pablukęs, tačiau įskaitomas. 

Kauno gubernijos Raseinių apskrities  
Endriejavo valsčiaus žemės ūkio statistinės žinios

Endriejavo valsčius sudaro dalį kunigaikščių Oginskių dvarų ir 
reljefiškai išsiskiria iš aplinkinių dvarų valstiečių pasiturimumu, 
gerove, protiniu bei doriniu išlavėjimu ir kitkuo. Tokią pavydėtiną 
gerovę valstiečiai pasiekė ne savo valia, nes, kaip rodo dabartinis 
jų gyvenimas, yra tik truputį aukščiau aplinkinių dvarų valstiečių 
lygio, o žlugus baudžiavai jie tarytum protiškai ir fiziškai ilsisi ir 
taip nepastebimai susilygina su gretimais dvarais; bet dėkingi anks-
tesniam valdytojui energingam kunigaikščiui Irenėjui Oginskiui, kuris 
pats gerai išmanė ūkininkavimą, todėl beveik kaip savo rūpinosi 
valstiečių gaunama nauda ir gerove. Jis vienu metu skelbdavo visų 
darbų: mėšlo išvežimo, žemės dirbimo, šienavimo, javapjūtės, kūlimo 
ir kitų pradžią ir kiekvienas skubėdavo vykdyti paskirtą dalyką; kitu 
atveju nespėjusiam baigti darbų būtinai padėdavo kaimynai, o už 
talką kiekvienas duodavo tinginiui keletą smūgių. Darbui skatinti 
kasmet rudenį būdavo rengiamos žemės ūkio, gyvulių, namudinių 
dirbinių ir kitko parodos, o išmaningi ūkininkai gaudavo apdovano-
jimus pinigais, žemės ūkio produktais ir kitkuo. Tačiau čia ne vieta 
aprašinėti įvairias ankstesnio valdytojo inventorių taisykles, todėl 
pereisime prie dabartinės valstiečių žemės būklės aprašymo. 
Žemės [valstiečiams] paskirta nevieno-

dai, daugiausia – per 60 dešimtinių1, o 1 Dešimtinė prilygo 1,09 ha.
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mažiausia – ne mažiau kaip 18 dešimtinių. Pagal kokybę žemė 
gali būti priskirta antrai kategorijai, išpirkos nuostatuose [rašoma, 
kad] daugelio priesmėlis ir priemolis, tačiau derliai palyginti maži. 
Toks neatitikimas yra dėl to, kad tręšia tiktai penktąją žemės dalį 
ir beveik penktąją dalį nualina linais. Tačiau taip elgiasi ne dėl 
nesistengimo dirbti, o dėl neturėjimo po ranka trąšų išteklių ir dėl 
nesugebėjimo tokių išteklių rasti, nors jų kartais ir pasitaiko, pavyz-
džiui, dumblas užželiančiuose ežeruose ir kūdrose, lapų puvinys ir 
kita. Todėl tręšiama naminių gyvulių [mėšlu], o penkiasdešimties 
dešimtinių pūdyminiam laukui tenka gyvulių: 4 arkliai, 9 galvos 
raguočių galvijų, 9 galvos avių, 4 kiaulės ir 10 paukščių porų.
Vyrauja penkialaukis ūkis, sėjomainos yra tokios: a) žieminiai 

rugiai, b) miežiai, c) avižos, d) linai, e) pūdymas. Vasariniai arba 
žieminiai kviečiai užima ne daugiau kaip 1/25 visos ariamos žemės 
arba miežiai ir avižos tiek pat; bulvės sodinamos grūdinių laukuose 
ir su linais kartais užima 1/25 ariamos žemės. 
Vidutinis rugių derlius yra 5 % , miežių – 7 % , avižų – 3 1/2 % , 

kviečių – 6 % , sėmenų – 4 % , bulvių – 8 % . Paprastai dirvožemis ne-
būna storesnis negu 3 verškai2, todėl žemei dirbti naudojamos namų 
darbo žagrės su perdedama verstuve be noragėlio ir peilio (стреза); 
naudojamos ir brangesnės su geležiniais noragais. Visi žemę įdirba 
kruopščiai – suartą rugieną akėja tris kartus ir kiekvieną kartą vis 
kita kryptimi. 
Turtingi ūkininkai patys sunkių darbų nedirba ir todėl turi po 

keletą jaunų žmonių metinių darbininkų ir padienininkų. Padienis 
darbininkas sau ima po 50 kapeikų, o su arkliu po 1 rublį [už dieną]. 
Metiniams užmokestis būna skirtingas: kartais darbininkas, gaudamas 
maistą ir drabužius, ima pinigais 45 rublius, o kartais įvairių sėklų 
derliumi: linų 13 gorčių3, bulvių 13 gorčių, avižų 6 siekus4 ir, be 
to, baigęs tarnybą, – rugių 1 ir ketvirtadalį ketvirčio5 ir kviečių – 
1 ir ketvirtadalį ketvirčio, puskailinius už 5 rublius, kelnes ir linų 
audinio už 2 rublius, drobės už 2 rublius ir pinigais 3 rublius. 
Pastarasis samdymas darbininkams naudingesnis derlingais metais, 
todėl daugiausia samdosi tokiomis sąlygomis. Darbininkės, gaunančios 
maistą ir drabužius, ima pinigais 20 rublių, tačiau sekmadieniais 
ir švenčių dienomis jokių darbų nedirba. Beje, vietinių gyventojų 
garbei reikia pasakyti, kad jie labai gerbia šventes ir tokiomis die-
nomis niekada nedirba sunkių darbų, nors dėl to patirdavo didelių 
nuostolių, pavyzdžiui, per šienapjūtę. Šeimininkų žodžiais, metus 
laikyti darbininką kainuoja ne mažiau kaip 80 rublių, o darbinin-
kę – ne mažiau kaip 50 rublių, bet, mano nuomone, ir šie skaičiai 
maži, nes pasninkų dienomis visada duodama pakankamai mėsos, 
o dirbant sunkius darbus – ir degtinės. 
Sunkūs darbai tai nėra darbymetis, visur 
žinomas Rusijoje, nes tokio čia nebūna, 
bet sunkesnis, palyginti su kitu laiku, pa-
vyzdžiui, pavasariu. 

2 Verškas prilygo 4,445 cm.
3 Gorčius prilygo 3,28 litro. 
4 Siekas prilygo 26,24 litro. 
5 Ketvirtis, biralų saikas, prilygo 8 siekams arba 
209,9 litro.
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Endriejavo valsčiuje yra tiktai vienas vandens malūnas, turintis 
vienerias girnas grūdams malti bei visokių rūšių kruopoms daryti 
ir vieną veleną naminiams audiniams išdirbti (turbūt milo vėlyk-
la – K. M.). Tą malūną suka pakeltas vanduo, todėl malūno darbo 
dienų skaičius [per metus] būna nevienodas: šaltomis žiemomis 
ir sausomis vasaromis tokių dienų būna ne daugiau kaip 180, o 
šiltomis žiemomis ir drėgnomis vasaromis – per 250. Malūnas pri-
klauso kunigaikščiams Oginskiams ir jų nuomojamas už 400 rublių 
[metams]. Nuomininkas gauna iki 700 rublių [pajamų], vidutiniškai 
sumalama 1500 ketvirčių grūdų, skaičiuojant už ketvirtį po 45 ka-
peikas, ir vidutiniškai suveliama iki 3000 aršinų6 audinio, skaičiuojant 
už aršiną po 1 kapeiką. 
Iš šakniavaisių augalų daug sodinama bulvių ir cukrinių runke-

lių (свекловица): neturtingiausiems valstiečiams pirmosios dažnai 
pakeičia duoną, o cukriniai runkeliai – kopūstus ir apskritai pas-
tariesiems visi teikia pirmenybę. Tačiau ten, kur yra daug žemės, 
bulvių ir cukrinių runkelių auginimas yra verslas; derlingais metais, 
kai šios daržovės būna pigios, [jomis] šeriamos kiaulės ir žąsys; 
nuo tokio pašaro mėsa būna labai švelni ir skani, patys lašiniai 
darosi geresni. 
Išaugintas derlius trečiadieniais ir penktadieniais parduodamas 

Raseinių apskrities Rietavo miestelyje už 14 varstų7 nuo Endriejavo. 
1871 m. vidutinė bulvių ir runkelių kaina buvo 1 rublis 50 kapeikų 
už ketvirtį, o 1872 m. pavasarį pakilo iki 3 rublių, tų pačių metų 
rudenį kaina krito perpus, o 1873 m. pavasarį smuko iki 75 kapeikų. 
Brangios bulvės būna nederliaus metais ir tada, kai mažai pasodinta, 
o taip paprastai pasitaiko po metų, kai bulvės parduodamos pigiai. 
Ir natūralu, kainų sumažėjimai pavasarį, kaip ir šiais metais, būna 
todėl, kad dauguma pasiturinčių ūkininkų, tikėdamiesi pavasarį 
kainas padidėsiant, rudenį nė kiek neparduoda bulvių, visas per 
žiemą išlaiko, o pavasarį staiga atšilus vienu metu atvežama daugybė 
bulvių ir kainas tada nustato pirkėjų valia. 
Iš pluoštinių augalų vyraujantys, svarbūs prekybai yra linai, kurių 

apdirbimu užsiima ir vyrai, ir moterys nuo 15 metų. Skatindami 
dirbti ūkininkai kiekvienam šeimos nariui dovanoja po atskirą li-
nais užsėto sklypo dalį, kurią kiekvienas noriai apdirba, nes už jo 
[pajamų] panaudojimą niekam neatsiskaitoma. Tačiau dovana retai 
piktnaudžiaujama, už gautus pinigus daugiausia perkami avalynė, 
drabužiai ir papuošalai, taigi iš esmės ūkininkai gauna daug naudos, 
nes taip vaikai pratinasi prie darbo, nuosavybės ir taupumo. 
Esant vidutiniam derliui dauguma iš 20 dešimtinių [linų] sklypo 

gauna iki 100 rublių įplaukų, bet jei pasitaiko nederlius – ūkininkui 
nelaimė. Linai yra vienintelė viltis atlikti visas prievoles: sumokėti 
mokesčius, [žemės] išpirkos įmokas, samdyti darbininkus ir kita. 
Esant linų nederliui atsiranda įsiskolinimų 
ir darbininkų skundai ūkininkams dėl netei-
singo užmokesčio pinigais ir prasto maisto, 

6 Aršinas prilygo 71,12 cm.
7 Varstas prilygo 1,067 km.
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nes tokiais metais daug parduodama derliaus ir galvijų; žodžiu, linas 
yra ūkininko kapitalas ir jis čia parduodamas nepalyginti brangiau 
negu kitose Rusijos vietose. 1872 m. pūdas8 išmintų, bet nešukuotų 
linų buvo parduodamas po 7 rublius 50 kapeikų ir po 8 rublius, 
šiais metais kaina už linus smuko iki 5 rublių 50 kapeikų ir atkakliai 
laikosi, todėl beveik niekas ir neparduoda. Tokių kainų sumažėjimo 
padariniai labai pastebimi valsčių valdybų kasose: pirmą 1873 m. 
pusmetį Endriejavo valsčiuje yra iki 5000 rublių įsiskolinimų, nors 
taikos tarpininkas ir policija ragino ne kartą. Daugelis ūkininkų, 
tikėdamiesi kainas pakilsiant, ėmė skolintis, todėl jie patirs nemažų 
nuostolių, jeigu 1873 m. antrą pusmetį kainos už linus nepakils, o 
metų pabaigoje, žinoma, reikės grąžinti skolas. Kainų pakilimai ir 
sumažėjimai priklauso nuo vokiečių, Prūsų miesto Klaipėdos pirklių, 
kur parduodami visi aplinkiniai linai, tačiau pirminis supirkimas 
daugiausia vyksta Rietavo miestelyje. 
Vyrauja spygliuočių – pušų ir eglių – miškai, kurie ir užima 

beveik 2/3 miškų ploto, likusiame trečdalyje auga ąžuolai, kiti 
lapuočiai medžiai: alksniai, beržai, liepos, drebulės ir kiti, bet jie 
užima palyginti mažą plotą ir atskirais miškeliais nepasitaiko. Miškais 
apaugęs 1/4 visos žemės, tačiau visi jie priklauso kunigaikščiams 
Oginskiams, kurie gerai supranta miško reikšmę ir jį, kaip mažai 
miškingose šalyse, vertina. 
Įvairiarūšių malkų sieksnis9 vietoje kainuoja 4 rublius, sieksnis sausų 

nesupuvusių medžių – 5 rublius, žalių pušų – 6 ir beržų – 7 ar 8 
rublius; išvežimas atsieitų apie 2 rublius 50 kapeikų. Pušies rąstas 
nuo 13 iki 15 colių10 storio vietoje kainuoja ne mažiau kaip 1 rublį 50 
kapeikų, su atvežimu – daugiau kaip 2 rublius. Kapa11 lentų 1 colio 
storio, 9 colių pločio ir 4 sieksnių ilgio kainuoja be atvežimo 25 rublius; 
1 1/2 colio storio, 10 colių pločio ir 4 sieksnių ilgio – 35 rublius, 
atvežimas atsieina apie 5 kapeikas už varstą dvikinke pastote. 
Nors miško medžiaga brangi, apskritai, visų [gyvenamieji] pastatai 

tvarkingi, iš tvirtų medžių, su 6 ar 8 stiklų rėmais, turi kelis talpius, 
gana valyvus kambarius, o svirnai statomi tokie tvirti ir patogūs, 
kad juose net galima gyventi. Tiktai gaila, kad visų statinių stogai 
dengiami šiaudais, kurie atsieina ne daug ką pigiau nei malksnos. 
Beje, tokie stogai taip dengiami todėl, kad, valstiečių nuomone, visi 
kiti greičiau praleidžia drėgmę, o šiaudiniai, kai apauga samano-
mis, gali išsilaikyti apie 20 metų. Nuo išorinių gaisrų dauguma jų 
apsaugoti, nes gyvena vienkiemiais, o nuo savos ugnies, sako jie, 
neapsaugos nė medinis stogas. Ir iš tiesų, gaisrai čia labai reti; iš 
to matyti didelis žemaičio atsargumas ir blaivus elgesys. 
Endriejavo valsčiuje galvijų bendrų ganyklų tiek mažai ir jos tokios 

blogos, kad dauguma ūkininkų savo galvi-
jus gano kunigaikščio Oginskio miškuose 
ir ganyklose. Už tai atsilyginama darbo 
dienomis; už karvę ir arklį po tris dienas, 
o už avį – vieną dieną. 

8 Pūdas prilygo 16,3 kilogramo.
9 Matyt, kalbama apie kubinį sieksnį. Ilgio matas 
sieksnis prilygo 1,95 metro. 

10 Colis prilygo 2,54 cm. 
11 Kapa – tai 60 vienetų. 
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Kaina už paprastą šieną 1872 m. siekė iki 30 kapeikų už pūdą, 
o šiais metais galima pirkti po 15 kapeikų, perkant urmu atsieina 
ne daugiau kaip 10–12 kapeikų.
Nors kainos vidutinės, žiemą galvijus šeria išimtinai vien šiaudais 

be jokių priemaišų, todėl nusipirkti šiaudų visai nėra; jeigu kas ne-
didelį kiekį ir parduoda ta pačia šieno kaina – tai laikoma gėda. 
Galvijai čia paprastų veislių ir laikomi tiktai namų reikmėms, todėl 

nusipirkti sviesto ir sūrio beveik nėra. Beje, tai priklauso ne nuo 
mažo galvijų kiekio, bet nuo gyventojų pasiturimumo – laikantys 
10–15 galvijų, dauguma patys perka sviestą turguje. Galvijų kainos 
aukštos: už padorią karvę moka 30 rublių, už arklį – apie 100 ru-
blių, už avį – 4 rublius, už 4 pūdų paršelį – iki 10 rublių; pastarieji 
nebrangūs dėl to, kad jų daug laiko, o perka tiktai vokiečiai. 
Darbinis jautis kainuoja apie 35 rublius ir naudojamas žemei dirbti 

tiek, kiek ir arklys, nors dirvožemis čia labai smulkus, apdirbamas 
lengva žagre ir, kaip turi būti, nereikalauja didelių pastangų. 
Čia nemažai išplėtota paukštininkystė, tačiau tiktai savoms rei-

kmėms, o ne kaip verslas. Paukščiai ir visa kita parduodami Rie-
tavo miestelyje. Nupenėta žąsis parduodama po 1 rublį, nepenėta, 
kaip ir višta, – po 50 kapeikų ir mažiau, dešimt kiaušinių – apie 
10 kapeikų, svaras12 pūkų – 75 kapeikos, plunksnos – 30 kapeikų, 
šimtas plunksnų rašymui – 15 kapeikų. 
Dailidystę moka beveik visi valstiečiai, tačiau ji nėra uždarbio 

dalykas. Dailidės darbo diena vertinama 60 kapeikų, o lentpjovys 
per dieną uždirba apie rublį. 
Mūrijimo ir žemės kasimo darbų vietos gyventojai nemoka, o 

šituo verčiasi vokiečiai ir žydai, atlyginimas yra apie 75 kapeikas 
už dieną. 
Pastaba. Visi minėti duomenys daugiausia sužinoti iš vietos viršaičio 

Grižilos ir patikrinti kalbantis ar apklausiant kitus asmenis.

Raseinių apskrities Endriejavo  A. Izmailovas
liaudies mokyklos mokytojas

1873 metų lapkričio 21 diena
Endriejavo miestelis

12 Svaras prilygsta 409,5 gramo.
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Iš Endriejavo pašto praeities iki 1940 metų
Kazys Misius

Jungtinės Lietuvos ir Lenkijos 
valstybės laikais, XVIII amžiaus pabai-
goje, nuo Rietavo ėjo kelias pro dabar-
tinį Endriejavą, toliau per Veiviržėnus, 
link Klaipėdos krašto. XIX amžiuje 
šitame kelio ruože trumpam sustoji-
mui pritaikytos veikė smuklės: Baltoji 
karčiama (2009 m. tebestovinti prie 
Žemaičių plento), Rudgalvių kaime ir kitur. Carinės Rusijos 
valdymo metais per Gargždus ir kitus pasienio miestelius 
ėjo vietinis Tauragės–Kretingos pašto traktas. 

XIX a. antrojoje pusėje paštas tapo vienu iš reikšmin-
giausių to meto civilizacijos pasiekimų. Rusijoje 1843 m. įves-
tas bendras svorinis pašto tarifas, 1848 m. pradėtos naudoti 
pašto dėžutės, 1857 m. išleisti pirmieji pašto ženklai, keitėsi 
siuntų pobūdis. Nuo 1866 m. buvo galima siųsti banderoles, nuo 1871 m. – regis-
truotus laiškus, o nuo 1872 m. – atvirlaiškius. Per paštus gana greitai skaitytojus 
pasiekdavo prenumeruojama spauda. 1897 m. grynųjų pinigų siuntimas pakeistas 
perlaidomis. Pašto tarifų kainos žmonėms buvo prieinamos. 

1861 m. panaikinus baudžiavą, paštas tapo vis reikalingesnis ir valstiečiams. 
Nors Endriejavas 1861 m. tapo valsčiaus centru, šiame miestelyje pašto įstaigos 
iki 1915 m. nebuvo. Tokią įstaigą Endriejave iš dalies atstojo žemietijos paštas. 
1864 m. Lietuvos gubernijose įvestas žemietijų (zemskinis) paštas. Konkretiems 
valsčiams adresuotos siuntos iš apskričių paštų kartą ar du kartus per savaitę 
būdavo atgabenamos į valsčių valdybų raštines. Iš jų siuntas konkretiems adre-
satams įteikdavo kaimo bendruomenių seniūnai. 

Pirmojo pasaulinio karo metu, 1915 m. kovo 12 (25) d., Veiviržėnų pašti-
ninkai su paimtu turtu pasitraukė į Rietavą. Karo valdžiai reikalaujant 1915 m. 
kovo 19 (balandžio 10) d. Veiviržėnų pašto viršininkas Endriejave pastatė telegrafo 
aparatą ir atiduodavo adresatams iš pašto nepasiimtus paprastus laiškus. Tačiau 
blogėjant padėčiai fronte kitą dieną kariškiai įsakė Veiviržėnų paštininkams pa-
sitraukti į Rietavą1. 

Rodos, vėliau telegrafo aparatas vėl buvo pastatytas Endriejave, nes 1915 m. 
kovo 31 (balandžio 13) d. telegrama iš Rietavo pranešta, kad abu Veiviržėnų 
paštininkai Endriejave pateko vokiečiams į nelaisvę2. 

Vokiečiai Endriejave pašto įstaigos nesteigė. 

Pašto agentūra
Paaiškėjus, kad vokiečiai Pirmąjį 

pasaulinį karą pralaimėjo ir turės išsi-
kraustyti iš Lietuvos, 1918 m. lapkričio 

1 1915 03 19, 20 Veiviržėnų pašto viršininko telegra-
mos, LVIA, f. 558, ap. 2, b. 72, l. 471, 476.

2 Ten pat, l. 522.

Laikraščio „Vilniaus 
žinios“ siuntimo lipdė 
su adresu. 1907 m. 
Iš P. Kairio leidinių 
asmeninio rinkinio. 
T. Petreikio nuotr.
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Endriejavo apylinkės 1915–1916 m. 
topografiniame žemėlapyje (M 1:100000). 
Iš JAV išeivių 1998 m. išleisto Lietuvos 
žemėlapių rinkinio. J. Valančiūtės faksimilė
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11 d. pradėjo veikti pirmoji Lietuvos Vyriausybė, o to mėnesio 16 dieną buvo 
paskirtas pirmasis Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos, priklausiusios Susisieki-
mo ministerijai, viršininkas Benediktas Tomaševičius. Netrukus priimti ir kiti šios 
valdybos tarnautojai. Paštų, telefonų ir telegrafo valdyba turėjo vadovauti visų 
atsikuriančios valstybės paštų darbui ir jį kontroliuoti: skirti ir atleisti tarnautojus. 
Pašto įstaigos buvo suskirstytos į 7 kategorijas (eiles). Atsižvelgiant į kategoriją 
kiekvienos eilės įstaigai buvo numatyti etatai. Žemiausia 7 eilės pašto įstaiga galėjo 
turėti tik viršininką ir vieną etatinį arba laisvai samdomą laiškininką. Pirmiausia 
stengtasi iš vokiečių valdžios perimti veikiančius paštus. 

Gyvenvietėse, kur paštas žmonėms būdavo reikalingas, tačiau nesitikėta 
didesnės negu 5 tūkst. litų apyvartos, Paštų telegrafų ir telefonų valdyba nuo 
1921 m. steigdavo pašto agentūras. Pašto agentūros priimdavo ir išduodavo pa-
prastą bei registruotą korespondenciją, nebrangias perlaidas. Agentūrose žmonės 
galėdavo įsigyti vokų, pašto ženklų, atvirukų laiškams, atsiimti prenumeruojamą 
spaudą. Jos nepriimdavo ir neišduodavo brangių perlaidų, įvertintų laiškų, siun-
tinių. Agentūros būdavo pavaldžios priskirtai pašto įstaigai, kuri kontroliuodavo 
jos darbą. 

Pašto agentūros buvo suskirstytos į tris rūšis. Žemiausios trečios rūšies 
vedėjo atlyginimas būdavo 15–25 litai per mėnesį, o kitų rūšių – po 20 litų dau-
giau. Patys vedėjai valstybės tarnautojų teisių neturėjo. Agentūrą pakeičiant pašto 
įstaiga, valdyba buvusiam vedėjui darbo dažniausiai nepasiūlydavo. Vedėjai savo 
atsakomybe galėjo samdyti žmones darbuotis pašto agentūroje. Neretai agentūros 
įsikurdavo kartu su kitomis įstaigomis, pavyzdžiui, parduotuvėse, bažnyčių tarnų 
namuose, privačiuose butuose, net mokyklose ir kitur. Trečios rūšies pašto agen-
tūros turėjo dirbti dvi, antros – tris ir pirmos – 4 valandas per dieną. Atidaroma 
pašto agentūra visados būdavo trečios rūšies (eilės). 

Endriejavo pašto agentūra pradėjo veikti 1922 m. kovą. Ji priklausė Veivir-
žėnų paštui. Agentūra įsikūrė valsčiaus valdybos patalpose. Pirmuoju jos vedėju 
buvo paskirtas Antanas Gailius. Atidarant agentūrą kartu įvestas ir telefonas. Nuo 
1922 m. liepos ši agentūra tapo antros eilės. Kada pakelta į trečią eilę, nepavy-
ko sužinoti. Pašto agentūra dirbo nepriekaištingai, jokių trūkumų, priekaištų ir 
skundų iki 1926 m. nepasitaikė. Antanui Gailiui išvykus dirbti Platelių valsčiaus 
valdybos sekretoriumi, nuo 1926 m. vasario 10 d. agentūros vedėju paskirtas vietos 
valsčiaus valdybos sekretorius Henrikas Dziubinskas. Įstaiga perduota kruopščiai 
surašius visas bylas, dokumentacijos knygas, kurių būta daugiau negu 50. Iš 
valstybinio turto buvo kalendorinis ir kiti 6 žymekliai, svarstyklės su svareliais 
ir keletas smulkmenų.

Ruošiantis statyti naujus valsčiaus namus, 1926 m. Endriejavo valsčiaus val-
dyba išsikėlė toliau nuo miestelio centro. Todėl 1926 m. gyventojai skundėsi, kad 
jiems nepatogu. Be to, kad nepatogioje vietoje, miestelio pakraštyje prie privačios 
parduotuvės laiškų dėžutė pakabinta. Kadangi pašto agentūrų patalpų nuomai 
lėšos nebuvo numatytos, ši agentūra liko valsčiaus valdyboje. Dėžutė laiškams 
buvo pakabinta turgavietėje ant stulpo. 

Nuo 1927 m. rugsėjo 13 d. H. Dziubinskas pasiprašė atleidžiamas iš parei-
gų, nes ruošėsi išsikelti iš Endriejavo. Jo vieton paskirtas Kostas Budraitis. Nuo 
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1928 m. rugsėjo 18 d. agentūra pakeičiama VII kategorijos pašto įstaiga. Sužinojęs, 
kad Endriejave steigiamas paštas, agentūros vedėjas K. Budraitis prašė jį paskirti 
laiškininku. Prašyme K. Budraitis rašė esąs bežemis, neseniai mirusi jo žmona, likęs 
su trejų ir dvejų metų vaikučiais. Jam atsakyta, kad etatinis laiškininkas Endrie-
jave dar nebus skiriamas, o tiktai bus laisvai samdomas. K. Budraitis laiškininko 
tarnybos dar kartą prašė 1934 m., tačiau ir šį kartą prašymas buvo atmestas3. 

Pašto įstaiga
Endriejavo, kaip ir daugumos pašto įstaigų, techninė byla neišliko. Todėl 

neturima konkrečių žinių apie jo patalpų nuomą, pašto vežiojimą. Koresponden-
cija buvo keičiamasi su Veiviržėnų paštu. Paštui vežioti kas treji metai būdavo 
skelbiamos varžytinės.

Pirmuoju Endriejavo pašto įstaigos vadovu paties prašymu paskirtas Kulių 
pašto viršininkas Andrius Klumbys. Jis gimė 1882 m. birželio 1 (13) d. Švėkšnoje. 
Buvo baigęs rusišką Švėkšnos dviklasę pradinę mokyklą. 1901 m. gavo laiškininko 
pareigas Švėkšnos pašte, 1905–1907 m. tokias pat pareigas ėjo Suvalkuose, paskui 
vėl buvo perkeltas į Švėkšną. 1914 m. paimtas į kariuomenę, tarnavo telegrafistu 
inžinerinėje frontą aptarnaujančioje kuopoje. 1918 m. vasarį prie Daugpilio pateko 
vokiečiams į nelaisvę. Grįžęs į Lietu-
vą kovo mėnesį pasiprašė tarnauti į 
Švėkšnos paštą. Buvo atsiklausta Rie-
tavo pašto įgaliotinio T. Listanderio 
nuomonės. Šis teigė A. Klumbį pažįstąs 
ir rekomendavo jį skirti įgaliotiniu į 
Švėkšnos paštą. Nuo gegužės 1 d. 
paskirtas įgaliotiniu A. Klumbys per-
ėmė iš vokiečių Švėkšnos pašto įstaigą 
ir sėkmingai jai vadovavo. Jis netoli 
miestelio iš tėvo buvo paveldėjęs apie 
12 ha ūkį, kuriame gyveno su žmo-
na ir 4 vaikais. Tikrinant Švėkšnos 
pašto darbą dokumentacijos tvarkymo 
trūkumų, gyventojų skundų nepasitai-
kydavo, tačiau dar 1923 m. Tauragės 
pašto viršininkas pranešė, kad įstai-
goje trūksta švaros. Pagaliau 1925 m. 
pradžioje apskrities pašto viršininkas 
pranešė, kad A. Klumbys gyvena ne 
prie Švėkšnos pašto įstaigos, bet savo 
ūkyje ir pats jame darbuojasi. Neva 
darbo metu dažnai pasišalina, pasitaiką 
girtavimo atvejų. Šito pakako. Nuo 
1925 m. vasario 1 d. A. Klumbys ski-
riamas tarnautoju į Skaudvilės paštą. 
Nors A. Klumbys kelis kartus prašė jį 

3 Endriejavo pašto agentūros byla, LCVA, f. 1016, ap. 3, 
b. 78. 

Endriejavo pašto viršininkas 1928–1931 m. 
Andrius Klumbys. Iš A. Klumbio asmens bylos
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palikti Švėkšnoje, įsakymas nebuvo atšauktas. Tada A. Klumbys prašė perkelti jį 
arčiau Švėkšnos ir po pusmečio buvo paskirtas tarnautoju į Žemaičių Naumiestį, 
o 1926 m. – Kulių pašto viršininku. 

Sužinojęs, kad Endriejave, kuris yra arčiau Švėkšnos, steigiama pašto įstaiga, 
pasiprašė jį ten paskirti. Prašymas buvo patenkintas. Iš Endriejavo kelis kartus 
prašėsi jį vėl perkelti į Švėkšną, tačiau dėl paskyrimo į prašomas pareigas net du 
kartus pasirašyti įsakymai buvo atšaukti, nes tuometinis Švėkšnos pašto vadovas 
dirbo nepriekaištingai ir išsikelti nenorėjo. 1933 m. A. Klumbys susirgo, turėjo 
žaizdų skrandyje, du kartus operuotas. Ligoninėje jam teko gulėti ir 1934 m. 
Sergantį sėkmingai pavaduodavo laiškininkas Jonas Budraitis. 

Darbuojantis mažo miestelio pašte, nors ir labai stengiantis sunku būdavo 
išvengti skundų, o jų pašto valdyba ypač nemėgo. Reikėjo ne tik pavyzdingai 
vykdyti tarnybines pareigas, bet ir stengtis sugyventi su vietos valdžios pareigūnais, 
inteligentais, įtikti politinių interesų turintiems asmenims ir visiems gyventojams. 
Antai 1934 m. rugsėjį vietos mokytojas Kazys Gudauskas parašė skundą, kad už 
pokalbį telefonu Endriejavo pašte sumokėjęs litą, tačiau kvito negavęs. Įtariąs, kad 
pasikalbėjimas neužregistruotas, todėl prašė užkirsti kelią tokiems išnaudojimams. 
Iš tiesų, pasikalbėjimas buvo užregistruotas, tiktai K. Gudauskas išėjo nespėjus 
išrašyti kvito. Pasivadinęs tikru piliečiu K. Gudauskas galėjo palaukti, net papra-
šyti kvito už pokalbį telefonu. Kartą sujungdamas pokalbiui su Kulių policijos 
nuovados viršininku šiam pajuokavo, kad kalba apskrities viršininkas ir tik paskui 
įjungė užsakovą. 1935 m. pradžioje Endriejavo policijos nuovados viršininkas parašė 
skundą, kuriame, be minėto fakto, pridūrė, kad A. Klumbys žemina valdininko 
vardą, nes kartais vaikšto įsispyręs į medines klumpes, darbe nesant lankytojų 
lošia kortomis. Tikrinęs policijos skundą revizorius Juozas Giedraitis konstatavo, 
kad teiginiai pasitvirtino, todėl siūlė A. Klumbį griežtai išbarti ir įspėti, jeigu ir 
ateityje panašiai elgsis, reikės kelti klausimą, ar tinka jisai viršininko pareigoms 
eiti. Be to, tikrinant Endriejavo pašto darbą 1932 ir 1935 m. rasta neesminių do-
kumentacijos tvarkymo netikslumų, nors jokių pinigų trūkumų, aplaidumo darbe, 
gyventojų skundų dėl pašto darbo nebuvo. Nuo 1935 m. lapkričio 16 d. Andrius 
Klumbys paskirtas tarnautoju į Kelmės paštą. Endriejavo pašto įstaigą jis perdavė 
naujam vadovui Kaziui Indriliūnui. 

Galima priminti, kad A. Klumbiui dirbti Kelmėje buvo nepatogu, todėl vėl 
prašėsi paskiriamas jį arčiau Švėkšnos. Nuo 1936 m. spalio 1 d. toms pačioms 
pa reigoms paskirtas į Žemaičių Naumiesčio paštą. 1938 m. gydytojų komisija 
nustatė, kad A. Klumbys nustojęs 60 procentų sveikatos ir tarnybai netinkamas. 
Tuo metu Klumbių šeimoje augo 8 vaikai. Nors buvo gautos reikiamos pažymos, 
A. Klumbio Rusijos valdymo laikų laiškininko pareigos į darbo stažą nebuvo 
įskaitytos. Nuo 1939 m. kovo 1 d. iš tarnybos atleistas. Jam skirta 132 litų per 
mėnesį pensija. 

K. Indriliūno asmens byla neras-
ta, kitų žinių apie jį taip pat nepavy-
ko aptikti. K. Indriliūnas Endriejavo 
pašte tebedirbo ir 1940 m. gegužės 
mėnesį. 

4 A. Klumbio asmens byla, LCVA, f. 1016, ap. 1, 
b. 2416, l. 1–328.

5 Lentelė sudaryta iš paštų įstaigų pajamų ir išlaidų 
suvestinių, LCVA, f. 1016, ap. 3, b. 51, l. 45, 49; ap. 6, 
b. 61, l. 9, 16. 
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1929 ir 1935 m. 
Endriejavo pašto 
spaudai

Iš aptiktų apyskaitų suvestinių Endriejavo pašto ketverių metų pajamos, 
išlaidos ir pinigų perlaidos parodytos lentelėje5. 

Metai Pajamos (Lt) Išlaidos (Lt) Pelnas Lt Gauta perlaidomis (Lt) Išsiųsta perlaidomis (Lt)

1929
1931
1937
1938

5515
5941
8439
12849

7026
7791
4815
5042

–
–
3623
7807

91 087
84 498
94 009
14 8571

114 451
120 609
198 788
204 686

Matome, kad pirmaisiais įstaigos veikimo metais Endriejavo paštas dirbo 
nuostolingai: 1929 m. patirta 1511, o 1931 m. – 1850 litų nuostolių. Paštas gau-
davo palyginti nedaug pajamų, išlaidas sudarė ne tik atlyginimai, bet ir patalpų 
nuoma, korespondencijos vežiojimas ir kt. Vėliau, pagerėjus gyventojų materialinei 
būklei, pašto pajamos taip pat padidėjo. Be to, pavyko sumažinti ir pašto išlaikymo 
išlaidas. Sprendžiant iš išlikusių pašto tarnautojų žiniaraščių, 1934 m. Joną Budraitį 
iškėlus į Kėdainius, kito net laisvai samdomo laiškininko iki 1940-ųjų į Endriejavą 
nepaskirta. 1940 m. balandį tame pašte dirbo laisvai samdomas laiškininkas Ignas 
Vaitkevičius, gaudavo 90 litų per mėnesį6. 

Jau minėta, kad, atidarius Endriejavo pašto agentūrą, joje buvo įvestas ir 
telefonas. Įsteigta pašto įstaiga telefono abonentų turėjo palyginti nedaug. Pa-
vyzdžiui, 1932 m. buvo tiktai 4 abonentai: pieno perdirbimo bendrovės, policijos 
nuovada, valsčiaus valdyba ir Edvardas Turauskas iš Paežerio palivarko. Tada 
Endriejavas turėjo tiesioginį ryšį su Rietavu ir Veiviržėnais. Vėliau abonentų 
skaičius padidėjo. 1938 m. jų buvo 11, o 1939 m. – 16. Pastarųjų metų telefonų 
abonentai buvo galanterijos parduotuvė, girininkija, 3 lentpjūvės, pradžios moky-
kla, policijos nuovada, šaulių gaisrininkų komanda, ūkininkų smulkaus kredito 
draugija, valsčiaus valdyba, Žemaičių plento rangovų kontora, Žemės ūkio ko-
operatyvas Galybė, kiti – privatūs asmenys7. Telefonais buvo galima skambinti 
tiktai pašto darbo metu. 

Lietuvos Respublikos metais prie paštų po 1933 m. buvo steigiamos valstybės 
taupomosios kasos, tačiau Endriejave tokia kasa iki 1940 m. nebuvo atidaryta. 

Vėlesnė pašto istorija liko nepatyrinėta. Apie pokario metų Endriejavo paštą 
sostinės archyvuose žinių nėra. 

6 Endriejavo pašto tarnautojų algalapiai, LCVA,  f. 1016, 
ap. 8, b. 20.

7 Lietuvos telefonų abonentų sąrašas, 1932, 1938, 1939 
metams.
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Endriejavo valsčius 1918–1940 metais 
Virginijus Jocys

Endriejavo valsčius, Valstybės 
Tarybai 1918 m. vasario 16 dieną pa-
skelbus apie Lietuvos valstybės atkū-
rimą, nesikūrė tuščioje vietoje, jau nuo 
1861 m. (kitur nuo 1863 m.) veikė ca-
rinės administracijos įsteigtas valsčius. 
Kitoms Lietuvos vietovėms reikėjo iš naujo kurti savo savivaldos vienetus, kurios 
tenkintų ten gyvenusių žmonių poreikius ir būtų naujos valstybės administracijos 
vietos atrama. Dar prieš I pasaulinį karą atgavus tam tikrą spaudos laisvę, visuo-
menėje vyko aštri diskusija dėl būtinybės keisti carinį valsčiaus modelį, suteikiant 
vietiniams gyventojams didesnę sprendimo ir atstovavimo galią. 

To meto carinį valsčių sudarė kelios seniūnijos, kuriose buvo renkamas seniū-
nas, šimtininkai, dešimtininkai, mokesčių rinkėjas. Valsčiaus aukščiausia valdžia – 
valsčiaus sueiga ir viršaitis su valsčiaus valdyba. Valsčiaus sueigoje dalyvavo visi 
kaimo ir valsčiaus pareigūnai ir rinktiniai atstovai – po vieną iš 10 kiemų. Sueiga 
rinko trejiems metams viršaitį ir valsčiaus teismą. Valsčiaus valdybą sudarė viršai-
tis, visų kaimų seniūnai, mokesčių rinkėjai, vienas du posėdininkai ir raštininkas. 
Tai buvo apskrities ir gubernijos administracijos valdžios vykdomosios institucijos, 
išlaikomos valstiečių lėšomis.1

Jei ir sulaukdavo didelės kritikos 
šitokia carinė valsčiaus struktūra, tai 
dažniausiai dėl vykdytos rusifikacijos 

Endriejavo valsčiaus taryba 1920–1921 metais. 
Pirmoje eilėje iš kairės – raštininkas Antanas 
Gailius, viršaitis Girkontas (?) ir kiti tarybos 
nariai. Iš Janinos Eismontienės asmeninio 
archyvo

1 Morkūnaitė-Lazauskienė A. Lietuvos Respubli-
kos savivaldybių raida 1918–1920 m., Šiauliai 2007, 
p. 23 (toliau – Morkūnaitė-Lazauskienė A. 
LR 1918–1920 m.).
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per kalbą ir ekonomiką proteguojant 
rusų kilmės ūkininkus naujakurius bei 
valdininkus. Pagrindinis ir įtakingiau-
sias asmuo valsčiuje ar gminoje buvo 
raštininkas, dažniausiai nustumdavęs 
viršaitį ar vaitą į antrą vietą. Raštininką 
skirdavo zemskinis (žemietijos) ar aps-
krities viršininkas. Valsčiaus gyventojai 
turėjo jį išlaikyti: mokėti algą, suteikti 
butą, kurą ir kt.2

Endriejavo valsčiaus 
raštinė. Antras iš 
dešinės – raštininkas 
Antanas Gailius. 
Apie 1925 m. 
Iš J. Eismontienės 
asmeninio archyvo

Endriejavo valsčiaus valdybos nariai, jų giminės 
ir svečiai nenustatytos šventės proga. Viršutinėje 
eilėje iš kairės: Endriejavo pradžios mokyklos 
vedėjas, mokytojas Petras Bortkevičius, toliau – 
Bronė Dausynienė ir viršaitis Mykolas Dausynas, 
ketvirta neatpažinta, penktas raštininkas 
Antanas Gailius ir kt. Apie 1926 m. ant pašto 
laiptų. Iš Antano Ruškio šeimos albumo

2 Ten pat, p. 24
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Matyt, keli veiksniai lėmė, kad 
Endriejavas caro laikais 1861 m. gavo 
savivaldos teises. Gal todėl, kad gana 
tolokai buvo nutolęs nuo didesnių 
miestų, turėjo Šv. Andriejaus bažny-
čią su parapijos teisėmis. Ir dar vienas 
argumentas – didesnė žemių dalis pri-
klausė Rietavo dvarui, kurio savininkai 
kunigaikščiai Oginskiai galėjo vienaip 
ar kitaip tai įtakoti. Pavyzdžiui, Rietavo 
carinio valsčiaus administracija buvo 
įsikūrusi apie 5 km nuo miesto, Labardžių kaime. Berengiant šią monografiją apie 
Endriejavą, išryškėjo netiesioginiai požymiai, kad miestelio vardas galėjo turėti tam 
tikros įtakos apsisprendimui valsčių steigti būtent jame. Jo pavadinimas vienaip 
ar kitaip lėmė miestelio, valsčiaus likimą per I ir II pasaulinius karus.

Šios „Endriejavo“ monografijos straipsnyje apie Lapių šeimą yra įdomus 
paliudijimas, kad apie 30 metų Endriejavo viršaičio pareigas ėjo visų gerbiamas 
pasiturintis ūkininkas iš Patyrio kaimo Izidorius Grižilas.3

Kitų šaltinių, mininčių, kad tiek ilgai viršaičio pareigas ėjo I. Grižilas, 
neturime. Matyt, 1918–1919 m. būta pasiūlymų caro laikais gyvavusį Endriejavo 
valsčių panaikinti, stambinant gretimus, tačiau tam endriejaviškiai griežtai už-
protestavo. 

„Antai Endriejavo valsčiaus taryba, nesu-
tikdama su sprendimu išdalyti jų valsčių, 

Endriejavo valsčiaus bendruomenė nenustatytos 
valstybinės šventės renginyje. Ant laiptų, centre, 
stovi girininkas J. Dabryla. Prie laiptų, iš 
dešinės, uniformuotas, su balta pirštine – 
vachmistras Kuncaitis. Kairėje – muzikantas su 
triūba V. Sungaila, su klarnetu – K. Balsevičius 
ir kt. Toliau nuo muzikantų į dešinę antra – 
Paulina Budraitė, ketvirtas – Mykolas Dausynas 
su žmona Brone. Apie 1933 m. Iš A. Ruškio 
albumo

3 Žr. str. Noreikienė (Lapaitė) R., Žemgulis A. 
„Apie darbščią, kūrybingą, gausią Lapių šeimą“. 
Autoriaus pastaba.
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teigė, jog: „valsčius prie rusų buvęs pa-
vyzdingas savo darbu ir tvarka.“4

Dėl archyvinių duomenų frag-
mentiškumo šiame straipsnyje plačiau 
neapžvelgsime Endriejavo valsčiaus 
1918–1940 m. raidos ypatybių, bet 
pateiksime bendrą to gyvenimo pano-
ramą, gausiai iliustruodami nuotrauko-

Endriejavo valsčiaus 
raštininkas Domas 
Kaušys (iš dešinės) 
1932 m. 
Iš J. Eismontienės 
asm. archyvo

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 
60 metų sukaktuvių minėjimas Endriejave. Nuo 
papuoštos tribūnos kalba girininkas J. Dabryla. 
1934 m. rugpjūčio 8 d. Iš A. Ruškio albumo

4 Endriejavo valsčiaus susikūrimo istorija, LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 1756, l. 9.; Morkūnaitė-Lazauskie-
nė A. LR 1918–1920 m., p. 143.
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mis, tik, deja, ne su visais visuomeninio 
ir bendruomeninio gyvenimo dalyvių 
vardais ir pavardėmis.

Endriejavo valsčiaus kūrimą-
si įtakojo ir geografinė padėtis, nes 
netoli Klaipėdos krašto. Traukdamiesi 
vokiečių daliniai iš Lietuvos, palaips-
niui perdavinėjo savivaldos funkcijas 
naujai išrinktiems valsčių ar parapijų 
komitetams, karo metais valdytus valsčiaus, pašto, mokyklos pastatus, invento-
rių, kai kur besisteigiančiai policijai ginklus. Endriejavo (sena forma Andriejavo) 
valsčius pagal 1923 m. statistinius gyventojų surašymo duomenis (4240 gyv.) ir 
žemės plotą (116 km2) iš 12 Kretingos apskrities valsčių pagal dydį buvo prieš-
paskutinis, aplenkdamas tik Palangos valsčių. Štai sąrašas kaimų, kurie sudarė 
istorinio Endriejavo valsčiaus teritoriją 1918–1947 metais5.

Ablingos k.
Antkopčio k.
Anužių k.
Auksoro k.
Daubakių k.
Dausynų k.
Endriejavo mstl.
Kačių k.
Kapstatų k.

5 Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio surašymo 
duomenys, Kaunas, 1923.

Endriejavo inteligentai nenustatytos šventės 
metu prie savivaldybės pastato. Pirmoje eilėje 
iš kairės antras – mokytojas Kazimieras 
Gudauskas, penktas – klebonas Petras Bulvyčius, 
už jo nugaros su akiniais – girininkas 
J. Dabryla), toliau septinta – Petronelė 
Genutytė. Apie 1934 m. Iš Angelės 
Kontrimienės šeimos albumo

Kiaulakių k.
Kintrimų k.
Klibių k.
Kukorių k.
Kukorių plv.
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Marijonavo k. 
Mikų k.
Patyrių (Vedegėnų) k.
Pažvelsio k.
Paežerio plv.
Raukos k.
Rudgalvių k.
Sausių k.
Stončaičių k.

Iš pradžių valsčiaus valdyba mokėjo algas viršaičiui, 
raštvedžiui, raštininkui, sargui. Taip pat lėšos buvo skiriamos 
raštinei išlaikyti – namo priežiūrai, remontui, kurui, šviesai. 
Savivaldybė padengdavo išlaidas už pašto gabenimą, skyrė 
lėšas mokyklai išlaikyti, mokėjo priedą mokytojui, nuomojo 
patalpas milicijai (policijai). Savivaldybės pajamas sudarė kanceliarinė rinkliava, 
prekybos pramonės patentų bei bendrų pajamų mokestis, žemės mokesčio. Be to, 
valsčiaus savivaldybei, paštui, mokyklai ir policijai išlaikyti buvo renkama tam 
tikra suma nuo žemės dešimtinės, skirtingai kiekvienoje savivaldybėje.

Endriejave lietuviška pradžios mokykla buvo atidaryta jau 1918 m. rudenį. 
Ji veikė dviejose nuomojamose patalpose.6

Endriejavo apylinkėse pramokusių skaityti namie gal buvo kiek ir didesnis 
skaičius negu kitur, tačiau lietuviškų pradžios mokyklų poreikis buvo didelis. 
Todėl, be visų ekonominių rūpesčių, 
naujai Endriejavo valsčiaus savivaldy-
bei prisiėjo ir naujų pradžios mokyklų 

Endriejavo 
pavasarininkų kuopos 
valdyba. Pirmoje eilėje 
(iš kairės): Antanas 
Navardauskas, 
Vencislovas Lapė, 
kunigas Jonas 
Kalvaitis. Antroje 
eilėje iš kairės 
antras – Sakalauskas 
(?), penktas – 
Mykolas Dausynas. 
1925 m. Iš A. Ruškio 
albumo

Šilėnų k.
Šlepštikų k.
Tickinų k.
Toliotų k.
Viržintų k.
Žadeikių k.
Žalakiškės k.
Žemgulių k.
Žvaginių k.

6 Plačiau žr. Žemgulio A. str. „Endriejavo mokyklos 
1804–1992 m.“ Autoriaus pastaba.
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Endriejavo pavasarininkų kuopa su svečiais. Pirmoje eilėje 
iš kairės – klierikai, ketvirtas – klebonas Jonas Kalvaitis. 
Apie 1930 m. Iš A. Ruškio albumo

Užrašas ant nuotraukos, kalba netaisyta: „Andriejavo koperatyvų 
šventės bendras vaizdas pas pieninės ir banko namų“ 
1929 07 14 d. (Bankelio patalpos buvo antrame aukšte – V. J.) 
Iš A. Ruškio albumo
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organizavimas atokesnėse vietovėse – Žadeikiuose, 
Rudgalviuose, Pažvelsyje ir kt.

Reikėjo rūpintis kelių ir tiltų taisymu, naujų 
statymu. Po I pasaulinio karo ir Lietuvos Nepri-
klausomybės kovų 1918–1920 m. negandų pradėjus 
gyvenimui grįžti į ramesnes vėžes, sujudo Endriejavo 
miestelio ir kaimų gyventojai. Steigėsi naujos parduo-
tuvės, pagyvėjo metiniai turgūs. 1922 m. prasidėjusi 
įsibėgėjo Žemės reforma, kūrėsi naujakuriai savanoriai 
ir nepriklausomybės kovų dalyviai bei kiti. Po 1923 m. 
atgavus Klaipėdos kraštą, atsivėrė nauja rinka žemės 
ūkio produktams ir darbų paieškai.

Visuomeninės ir ūkinės draugijos
Iškovojus Lietuvos nepriklausomybę, dar labiau suaktyvėjo saviraiškos lais-

vė. Kūrėsi jaunimo ir suaugusiųjų visuomeninės, kultūrinės ir politinės draugijos 
ir organizacijos. Endriejave veikė katalikiškos organizacijos – angelaičiai, pava-
sarininkai, ateitininkai, tretininkai, taip pat tautiškos patriotinės organizacijos ir 
partijos – tautininkai, jaunalietuviai, šauliai, skautai.

Po 1926 m. Antano Smetonos sugrįžimo į valdžią paaštrėjo tuometinės 
valdžios santykiai su bažnyčia. Tos priešpriešos pavyzdys – kunigai neleido į 
Endriejavo bažnyčią jaunalietuvių su vėliava, kurioje buvo įrašyta: „Visos jėgos tau 

Endriejavo vartotojų bendrovės 
vadovybė švenčiant 
kooperacijos šventę. Iš kairės: 
Girkontas (jam iš dešinės – 
jo sūnus), toliau – Budraitis, 
Sakalauskas (?). Antroje eilėje 
iš kairės: Piekus, antras – 
neatpažintas, trečias – Mykolas 
Dausynas. 1929 07 14. 
Iš A. Ruškio albumo

Endriejavo šaulių būrio vadas 
Domas Vaišvila. 1931 11 23. 
Fotosalonas A. Eppel Rietave. 
Iš A. Ruškio albumo
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Endriejavo Jaunalietuvių renginys, skirtas Motinos dienai prisiminti (savo patalpose). 
1936 05 03. m. Endriejavo fotografės D. Lipšicaitės nuotr. Iš A. Ruškio albumo

Endriejavo moterų ir merginų siuvimo kursai su mašinomis savivaldybės patalpose. Pirmoje eilėje 
centre – Petras Jokužys, iš dešinės pirma – Dromantienė (Šakinaitė). Antroje eilėje iš kairės 
ketvirta – Barbora Dausynienė (Ruškytė). D. Lipšicaitės nuotr. Iš A. Ruškio albumo



168

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Tėvyne“, nes neminimas Dievas, kaip 
pavasarininkų vėliavoje.7

Endriejave, kaip ir kitose Lietu-
vos valsčių savivaldybėse ir parapijo-
se, per visą Nepriklausomos Lietuvos 
1918–1940 m. laikotarpį veikė panašios 
organizacijos ar jų skyriai. Jų veikla 
tai suaktyvėdavo, tai prislopdavo dėl 
vadovų ir narių kaitos ar dėl kitų organizacinių nesklandumų.

Ūkinės veiklos draugijos vienijo narius, užsiimančius panašia veikla, turin-
čius bendrų interesų. Tai Lietuvos ūkininkų draugijos Endriejavo skyrius. Greta 
mokyklos veikė Lietuvos jaunųjų ūkininkų draugijos skyrius, globojamas mokytojų 
ir agronomo Kazio Sidabro.

Endriejave veikė ir kooperatinė pieno perdirbimo bendrovė. Ji, regis, išsi-
laikė iki ketvirto dešimtmečio pradžios. Ar dėl prasto reikalų tvarkymo, ar dėl 
prasidėjusios pasaulinės krizės vėliau nustojo veikti.

Endriejavo padangėje aktyviausiai veikė ir gyvavo pavasarininkai, ateiti-
ninkai, jaunalietuviai ir šauliai. Kalbant apie Endriejavo kultūrines ištakas, reikia 
pastebėti, kad kultūrinis gyvenimas nebuvo labai apmiręs ir prieš I pasaulinį karą. 
1910–1911 m. buvo gegužinių ir vaidinimų suklestėjimo metas. Šiam kultūriniam 
sūkuryje reiškėsi vyresniosios kartos inteligentai – Jurgis Talmantas, Edvardas 
Turauskas, Pranas Pareigis, vėliau Tadas Jocys.

Vienas iš aktyvesnių jaunesnės 
kartos visuomenininkų nuo 1923 m. 
buvo Petras Navardaitis iš Sausių kai-
mo. Jis 1924 m. suorganizuoja End-
riejavo pavasarininkų kuopą, kurios 

7 Plačiau apie tai yra šios knygos Grikšo K. str. 
„Geografinė ir etnografinė Endriejavo aplinka, 
kurioje teko augti, bręsti ir gyventi. Etnografinė 
autobiografinė apybraiža.“ Skyrius: Katalikiškos ir 
tautinės organizacijos. Autoriaus pastaba.

Endriejavo moterų ir merginų namų ruošos, 
šeimininkių kursai. Viduryje – organizatorius 
Venslauskas (?) su lektorėmis iš abiejų pusių. 
Skelbimas ant sienos: „Lapkričio 13 d. 14 val. 
Venslausko salėj rengia šokių vakarą. Bilietai po 
50 centų.“ D. Lipšicaitės nuotr. Iš A. Ruškio 
albumo
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Viena iš masiškesnių Endriejavo pavasarininkų 
gegužinių. Apie 1928 m. Iš A. Ruškio šeimos albumo

Endriejavo pavasarininkų valdyba. Iš kairės: Antanas 
Dromantas, ketvirtas – Antanas Navardauskas, 
Vencislovas Lapė ir kt. Apie 1928 m. Iš A. Ruškio 
šeimos albumo
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veikloje dalyvauja Mykolas Dausynas, kunigas Jonas Kalvaitis, 
Vencislovas Lapė ir kt. Petras Navardaitis 1925 m. padeda 
įsteigti Šaulių būrį, smulkaus kredito banką, dalyvauja atei-
tininkų susibūrimuose su paskaitomis.8

Kitas aktyvus jaunesnės kartos atstovas, mokytojas 
Kazys Gudauskas (1907–1942) priklausė kelioms visuome-
ninėms organizacijoms – jaunalietuviams, Vilniui vaduoti 
sąjungai, Šaulių sąjungai, tautininkų partijai bei Lietuvos mokytojų draugijai. Iš 
jo išlikusios bibliotekos fragmentų matyti, kad žmogus buvo plačių interesų, di-
džiulis Lietuvos patriotas ir už tai 1941 m. buvo ištremtas, o 1942 m. sušaudytas 
sovietinėje Rusijoje. Jis už savo visuomeninę ir švietėjišką veiklą mokytojaujant 
buvo apdovanotas „Gedimino“ ordinu, „Vytauto“ medaliu ir jaunalietuvių sąjungos 
„Trilapio žiedo“ ženklu.9 

Endriejavo valsčiuje tarp aktyvesnių patriotinių organizacijų buvo Šaulių 
sąjungos skyrius. Jo veikloje dalyvavo kariuomenėje atlikę tarnybą jauni vyrai, kiti 
vyresnio amžiaus ir autoritetą Endriejave turintys buvo garbės nariai arba rėmėjai. 
Jaunųjų šaulių grupę sudarė vyresnių klasių moksleiviai. Jie dalyvavo bendruose 
kultūriniuose renginiuose, sporto rungtyse ar sukarintose pratybose. Iš endriejaviš-
kių šaulių veikloje aktyviausiai dalyvavo broliai Vaišvilai: Pranas, Stasys, Domas, 
Antanas. Domas Vaišvila apie 1930 buvo ir Endriejavo šaulių būrio vadas.

Endriejavo kultūriniame ir ūkiniame gyvenime aktyviai ir įvairiapusiškai reiš-
kėsi moterys ir merginos. Žemaitijoje (lyginant su kitais Lietuvos regionais) moterys 
nuo seno buvo aktyvesnės ir savarankiškesnės. Jų veikla Endriejave ne tik bažnytinėse 
organizacijose buvo gyva ir įvairialypė: aktyviai dalyvavo teatralizuotuose vaidini-
muose, choruose, įvairiuose savišvietos, 
amatų ir namų ruošos būreliuose. Jos 
dalyvavo visose minėtose organizacijose 
ir draugijose – jei ir nedominavo, vis 
tiek užėmė pagarbią vietą jų gyvavime 
ir prisidėjo prie jų klestėjimo.

8 Plačiau skaitykite šioje knygoje: Adomavičienės E. 
str. „Mūsų Kapstatai“; Pupkio A. „Endriejaviškiai 
Andrius Ašmantas ir Petras Navardaitis“. Autoriaus 
pastaba.

9 Plačiau žr. Buchavecko S. str. „Apie mokytoją Ka-
zimierą Gudauską ir jo šeimą“ Autoriaus pastaba.

Užrašas po nuotrauka: 
„Endriejavo 2 mėn. 
audimo ir mezgimo 
kursus baigusios 
kursantės su savo 
lektorėmis, kurios 
pačios kursuose 
pasigamino tautiškus 
drabužius. Pirmoje 
eilėje antra iš dešinės 
kursų vedėja 
p. J. Mažeikaitė ir 
ketvirta praktikantė 
p. E. Vadeišaitė“. 
(Atgimstant kostiumui 
gražus ir sektinas 
pavyzdys šiais 
laikais – V. J.). 
Iliustracija iš žurnalo 
„Moteris ir pasaulis“, 
1939, Nr. 9–10
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Agrariniai pertvarkymai Endriejavo valsčiuje 
1940–1941 metais
Vytautas Skebas

Įvadas 
Sovietų okupantų agrarinių pertvarkymų problemą sudaro trys dalys: že-

mės nuosavybės teisės pokyčiai, mokesčių metodika ir žemės ūkio produkcijos 
prievolės. Šio straipsnio tikslas yra ištirti bei apibendrinti sovietų vykdytus agra-
rinius pertvarkymus 1940–1941 m. Endriejavo valsčiuje (toliau – vls.). Tam reikia: 
1) nagrinėti žemės perdalijimo rezultatus; 2) analizuoti mokesčių politikos turinį ir 
tikslą; 3) tirti sovietų naujovių – žemės ūkio produktų privalomųjų pristatymų – 
turinį, šių prievolių paskirstymo tvarką ir tikslą; 3) atskleisti grūdų prievolės per 
pavasario sėją tikslą; 4) suformuluoti išvadas, padiktuotas atlikto tyrimo rezultatų. 
Pagrindiniai tyrimo metodai: monografinis sukauptos medžiagos nagrinėjimas, 
grupavimas ir struktūravimas. Šiame straipsnyje nagrinėjami ir šie teiginiai: 1) pa-
naikindami privačią nuosavybę, sovietai (bolševikai) pavertė žemės savininkus tik 
jos naudotojais nenustatytam laikui; 2) sovietai siekė ūkininkus, kurie iki 1940 m. 
liepos 22 d. valdė per 25 ha žemės, pirmiausia sužlugdyti ekonomiškai, paskui 
represuoti ir kuo sparčiau sukolchozinti visą valstietiją.

Problemos ištirtumo laipsnį parodo istoriografija. Pabandykime ją apžvelgti. 
Paminėtini šie publikacijų autoriai (pavardės abėcėlės tvarka): P. Arlauskas, V. Bal-
čiūnas, M. Gregorauskas, A. Jefremenka, R. Krutulytė, J. Matusevičius, L. Truska, 
P. Vakaris, G. Vaskela ir kiti1.

Ne su visais autorių teiginiais galima sutikti. P. Arlauskas rašė: 

„Atsižvelgiant į 1919 metų pamokas, ūki-
ninkų prisirišimą prie žemės, Maskvo-
je buvo nuspręsta Pabaltijo respublikose 
prie kolektyvizacijos eiti pamažu, paruošus 
socialines-ekonomines ir politines prielai-
das. Pradžią tam turėjo padaryti žemės 
reforma“2. 

Galima būtų tik pagirti P. Ar-
lauską už tai, kad jis kolektyvizacijos 
pradžia laikė ne kokią nors kitokią, 
o būtent bolševikinę žemės reformą, 
tačiau negalima su juo sutikti, jog „Mas-
kvoje buvo nuspręsta Pabaltijo respublikose 
eiti pamažu“, nes to meto oficialūs ir 
kiti šaltiniai atskleidžia visai ką kita.

A. Jefremenka didelės apimties 
knygoje (264 p.) pateikė bolševikų įvyk-
dytų agrarinių pertvarkymų panoramą, 

1 Arlauskas P. Stalininė žemės reforma Lietuvoje 
1940–1941 metais, Lituanistica, Vilnius, 1992, nr. 2 
(10); Balčiūnas V. Bolševikinė žemės reforma 
Lietuvoje. Lietuvių archyvas. Bolševizmo metai, t. 1, 
Kaunas, 1942; Bulavas J. Vokiškųjų fašistų okupacinis 
Lietuvos valdymas, Vilnius, 1969; Gregorauskas M. 
Tarybų Lietuvos žemės ūkis 1940–1960, Vilnius, 1960; 
Åôðåìåíêî À. Àãðàðíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ è íà÷àëî 
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîèòåëüñòâà â ëèòîâñêîé 
äåðåâíå â 1940–1941 ãîäàõ, Âèëüíþñ, 1972; Krutuly-
tė R. 1940–1941 m. žemės reforma Tarybų Lietu-
voje, Vilniaus valstybinio universiteto mokslo darbai, 
istorijos-filologijos mokslų serija, t. 5, Vilnius, 1958; 
Matusevičius J. Sovietinis okupacinis režimas 
Lietuvoje 1940–1941 metais. Humanitarinių mokslų 
istorijos krypties disertacijos tezės, Vilnius, 1993; 
Truska L. Lietuva 1938–1953 metais, Vilnius, 1996; 
Vakaris P. Privalomasis žemės ūkio produktų 
statymas, Lietuvių archyvas. Bolševizmo metai, t. 1, 
Kaunas, 1942; Vaskela G. Žemę išdalysim iki rudens, 
Vilnius, 1990; Tarybų Lietuvos valstietija, atsak. red. 
H. Šadžius, Vilnius, 1979.

2 Arlauskas P. Min. veik., p. 44.
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kurioje taip pat skirta vietos mokesčių ir žemės ūkio prievolių sistemai. Autorius 
objektyviai pažymi, kad papildoma grūdų prievolė per pavasario sėją pradėta 
skelbti 1941 m. balandžio 16 d. ir pareikalauta ją įvykdyti iki gegužės 1 d., tačiau 
nutyli, kad prievolės dydžiai viršijo ūkininkų galimybes, taip pat buvo nerealios 
kitos jos įvykdymo sąlygos3.

L. Truska knygoje „Lietuva 1938–1953 metais“ bandė objektyviai nagrinėti 
bolševikų agrarinę politiką, tačiau trūkumų neišvengė. Svarus įrodymas yra grūdų 
prievolės per pavasario sėją klausimas. Skaitytojui liko neaišku, kada ūkininkai 
apie ją sužinojo, kokios buvo kitos jos įvykdymo sąlygos4.

Taigi istoriografijos apžvalga parodė, kad bendro ar apžvalginio pobūdžio 
darbų yra nemaža, tačiau juose nėra konkrečiais faktais ar skaičiais pagrįstų Endrie-
javo vls. žmonių gyvenimo pokyčių, todėl tai reikia padaryti šiame straipsnyje.

Šaltiniai. Istorijos krypties mokslinio straipsnio vertę apibūdina keli veiksniai, 
kurių bene svarbiausias yra niekur nespausdintų archyvinių šaltinių naudojimas. 
Šio straipsnio archyvinių šaltinių bazę sudaro dvi jų grupės: 1) skelbtieji periodi-
nėje ar kitokioje spaudoje; 2) niekur neskelbtieji. Pirmajai šaltinių grupei priklauso 
bolševikų ir nacių normatyviniai aktai, taip pat Valstybinės žemės ūkio komisijos 
protokolai5. Vertingiausi antrosios grupės šaltiniai yra šie: 1) Endriejavo vls. vals-
tybinio žemės fondo (toliau – VŽF) sudarymo ir paskirstymo statistika; 2) End-
riejavo vls. ūkių, kurių visa arba dalis žemės paimama į VŽF, sąrašas. Žemės 
ūkio ir valstiečių padėčiai nacių okupacijos metais tirti panaudota Tarpžinybinio 
pasitarimo (1942 m. kovo 19 d.) medžiaga. Šiame straipsnyje panaudoti ir kiti 
archyviniai šaltiniai. Jie saugomi Lietuvos centriniame valstybės (toliau – LCVA) 
ir Lietuvos ypatingajame (toliau – LYA) archyvuose. Išsamus archyvinių šaltinių 
panaudojimas yra šio straipsnio pranašumas.

Reikia paaiškinti, kad to meto archyviniuose šaltiniuose rašoma „Endriejavas“ 
(pirmoji raidė „A“). Šio straipsnio autorius neragina grįžti prie to meto rašybos, 
tačiau primena, kad dokumentų pavadinimus reikia nurodyti kaip originale.

Žmonių atsiminimai (memuarai) – subjektyvus, tačiau labai vertingas istori-
jos šaltinis, nes patvirtina arba paneigia žinomus faktus, kartais papildo archyvų 
dokumentus arba netgi kompensuoja trūkstamą medžiagą. Taip atsitiko su visai 
Lietuvai reikšminga endriejaviškio Antano Ruškio sudaryta keleto autorių, kurių 
vienas yra jis pats, memuarų knyga, pateikiančia ir šiam straipsniui vertingos 
informacijos6.

1. Nuosavybės teisė ir žemės perdalijimas
Žemės nuosavybės teisė visada 

būdavo paremta didesne ar mažesne 
valdžios jėga, tačiau „Teisėtai įgytos 
privačios nuosavybės bet koks priverstinis 
atėmimas arba apribojimas neatlygintinai, 
lygiai kaip ir besaikis jos kaupimas eko-
nomiškai išnaudojant kitus žmones arba 
nusikalstamu būdu yra amoralus ir ne-
teisėtas“7. 

3 Åôðåìåíêî À. Min. veik., p. 178.
4 Truska L. Min. veik., p. 87.
5 Lietuvos TSR valstybinės žemės ūkio komisijos protokolai, 
Vilnius, 1976.

6 Ruškys A. Endriejavo žemė: kančių ir vilties istorija, 
Kaunas, 2002, p. 18, 47, 116.

7 Monkev ič ius E . Krikščioniškoji nuosavybės 
teisės samprata, Lietuvos katalikų mokslų akademija. 
Suvažiavimo darbai, 16 suvažiavimas (1996 06 05–12), 
Vilnius, 1996, p. 555.
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Ne vienas autorius pabrėžia žemės nuosavybės formos reikšmę. 

„Pilnas ūkininko pasitikėjimas pastovia žemės nuosavybės teise turi 
nepaprastos svarbos žemės ūkio pažangai, nes <…> ugdo žemdirbio 
iniciatyvą, sumanumą, darbštumą, darbo našumą ir taupumą, kurie 
ir sudaro žemės ūkio aukštos produkcijos variklį“8.

Teisės disponuoti žeme (t. y. privačios nuosavybės – aut. pastaba) panaiki-
nimas vedė gamybos nuosmukio kryptimi. 

Privačios nuosavybės teisę Lietuvoje panaikino okupantai bolševikai. Jų 
valdžia jau 1940 m. liepos 22 d. priėmė „Deklaraciją, paskelbiančią žemę visos 
tautos, t. y. valstybės nuosavybe“9.

Galima diskutuoti, ar deklaracija prilygo įstatymui, tačiau ją paskelbdami, 
bolševikai faktiškai panaikino galimybę disponuoti žeme (parduoti, pirkti, dova-
noti ir t. t.). 

Žemės savininkai tapo tik jos naudotojai neapibrėžtam laikui, o tai reiškė, 
kad bolševikai pasiliko sau teisę bet kuriuo momentu sustabdyti naudojimąsi 
žeme. Taigi visa žemė buvo nacionalizuota (nusavinta), o iš tam tikrų kategorijų 
savininkų – konfiskuota (atimta). Didžiausia žemės norma – 30 ha. Bolševikai 
numatė paimti į VŽF: 1) žemę, viršijančią 30 ha normą; 2) visą vienuolynų žemę; 
3) dalį bažnyčių žemės; 4) savivaldybių žemę; 5) visą žemę asmenų, turėjusių 
kitą pragyvenimo šaltinį; 6) visą dvarininkų kilmės asmenų žemę su trobesiais, 
inventoriumi, gyvuliais ir kitu turtu. Miškai buvo atimami iš buvusių savininkų 
neatsižvelgiant į turėtą žemės plotą (už juos skirdavo žemės, tačiau tas nedžiugino 
medynų savininkų, nes prievartiniai mainai buvo neadekvatūs).

Bolševikų agrarinei politikai vykdyti buvo sudarytos trijų pakopų Žemės 
ūkio komisijos (toliau – ŽŪK): valstybinė, apskričių ir valsčių. Endriejavo vls. 
ŽŪK: pirmininkas Juozas Norgėla, nariai – Antanas Dromantas, Stasys Mockus, 
Povilas Stuopelis ir Kostas Burba. Iš ŽŪK pasitraukė ar buvo nušalintas Juozas 
Pupšys10.

VŽF sudaryti ir paskirstyti reikėjo atlikti daugybę žemės matavimo darbų. 
Tam buvo suburtos žemės matavimo brigados, kurioms talkino asmenys, dirban-
tys be atlyginimo ir nesiekiantys gauti žemės. Endriejavo vls. tokių talkininkų 
buvo net 17, daugmaž tris kartus daugiau nei kituose valsčiuose. Trys talkininkai 
dirbo net po 15 dienų: ūkininkas Jonas Sakalauskas, mokytojas Justinas Žemgulis 
ir moksleivis Vytautas Lušpinis. Nedaug atsiliko mokytojas Albertas Kasparaitis 
(13 d.), moksleivis Edvardas Šakinis (10 d.), eigulys Jonas Žadeikis (10 d.). Po 8 d. 
dirbo eigulys Liudas Jocys ir moksleivis Benis Jokužys. Kitų indėlis buvo mažesnis. 
Talkininkams buvo žadamos premijos 
ir nemokama ekskursija į Maskvą.

Sprendžiant iš archyvinio šaltinio, 
pateikiamo kaip šio straipsnio priedas, 
sudarant VŽF nukentėjo 147 fiziniai 
ir juridiniai asmenys. Kitame archy-
viniame šaltinyje šis skaičius didesnis 

8 Bačelis Z. Kolchozai Lietuvoje, San Paulo, 1955, 
p. 15.

9 Liaudies seimo stenogramos, Kaunas, 1940, p. 97; 
Lietuvos liaudies seimas, Vilnius, 1985, p. 103.

10 Endriejavo vls. žemės fondo sudarymo ir paskirs-
tymo statistika, LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 892, 
l. 6.
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(151) ir tikslesnis, nes vėlesnis (1940 m. lapkričio 10 d.). Atimtos žemės plotas 
irgi nurodomas didesnis. Galima hipotetiškai teigti, kad šie skirtumai atsirado 
bolševikams iškeldinus gyventojus iš pasienio zonos. Endriejaviškis A. Ruškys 
rašo, kad nukentėjo Girininkų, Medsėdžių, Stirbių kaimų gyventojai Razučiai, 
Greviai, Vilimai, Dygiai, Vilkai ir kiti11. VŽF struktūroje juridinių asmenų žemė 
sudarė 2,17 proc. (40,23 ha). Daugiausia žemės prarado Juozas Aklys, Antanas 
Gaižauskas, Juozas Lygnugaris, Mikas Dausynas. Iš jų bolševikai atėmė po 53–59 ha 
žemės. Neaišku, kodėl Liudas Jocys 12,90 ha žemės „perleido į fondą savo noru“ 
(žr.  šio str. priedą). Povilas Ašmontas turėjo 30,05 ha žemės. Tie 5 arai buvo 
perduoti VŽF. Jono Pareigio įpėdiniai neteko 17 arų, Kostas Rambutis – 25, Jus-
tinas Kalvaitis – 31 aro žemės. Sąrašą būtų galima tęsti. Anekdotiškas bolševikų 
smulkmeniškumas būdingas ne vien šiam valsčiui.

Endriejavo vls. VŽF struktūra atskleista 1 lentelėje. Iš jos duomenų matyti, 
kad didžiausią VŽF (2092,48 ha) dalį sudarė iš 30–50 ha dydžio ūkių atimta 
žemė (44,85 proc.). Analizė rodo, kad Endriejavo vls. būdinga keletas ypatumų: 
1) nebuvo nė vieno savininko, turėjusio per 100 ha žemės; 2) savivaldybė neturėjo 
žemės; 3) nebuvo nė vieno savininko, bolševikų priskiriamo dvarininkų sluoksniui. 
Reikia paaiškinti, kad dvarininkais bolševikai laikė tik tuos dvarų savininkus, kurių 
protėviai tokie buvo baudžiavos laikais (iki 1861 m.). Jiems nepalikdavo nei žemės 
normos, nei trobesių, nei kito turto (1941 m. birželio 14 d. jie buvo ištremti).

1 lentelė
Endriejavo vls. VŽF sudarymas

Iš ko atimta žemė Atimtos žemės 
vienetų skaičius 

Atimtos žemės 
plotas (ha)

Paliktos žemės 
normų skaičius

Paliktos žemės 
plotas (ha)

Vienuolynų – – – –

Parapijų 1 23,20 1 4,10

Dvarininkų, ku-
riems nepalikta 
norma

– – – –

Savininkų per 
100 ha

– – – –

Savininkų 
50–100 ha

27 913,90 27 810,00

Savininkų 30–50 ha 107 938,63 101 3008,05

Savininkų mažiau 
kaip 30 ha

6 64,94 – –

Valstyb. plotų 3 22,38 – –

Savivaldybės – – – –

Organizacijų 1 3,04 – –

Miškai už pakaitą 2 49,54 – –

Žemė „valstybės 
tikslams“

4 76,85 – –

Iš viso 151 2092,48 129 3822,15

Šaltinis: Endriejavo vls. žemės fondo sudarymo ir paskirstymo statistika, LCVA, f. R-764, ap. 1a, 
b. 892, l. 5.

11 Ruškys A. Min. veik., p. 47.
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Toliau analizuodamas 1 lentelės duomenis atidesnis skaitytojas pastebės, kad 
30–50 ha dydžio ūkių grupėje žemės normų paskirta šešiomis mažiau (vietoj 107 
paskirta 101). Kodėl, kur dingo šeši ūkiai? Dalinį atsakymą atrasime Endriejavo 
ŽŪK pateiktame sąraše (žr. šio str. priedą). Kazys Ruškys (Antkopčio k.) buvo 
33,17 ha žemės savininkas, jo žemė „paimta į fondą, nes savininkas gyvena Ame-
rikoj“. Barboros Gruzdienės (Kintrimų k.) 38,03 ha žemės atėmimo motyvas tas 
pats. Julė Siminauskienė (Pažvelsių k.) turėjo 35,83 ha, jos žemė „paimta fondan, 
nes savininkė gyvena Vokietijoje“. Abejotina, ar tokie Lietuvą okupavusios valstybės 
veiksmai atitiko to meto tarptautinės teisės konvencijas.

Dabar paanalizuokime, kaip VŽF buvo paskirstytas. Nutarime parašyta: 

„Teisę gauti žemės iš VŽF turi visi bežemiai ir mažažemiai valstie-
čiai (t. y. šeimos galvos), turį ne daugiau 8 ha, o taip pat žemės 
ūkio darbininkai, gyveną kaimuose ir bažnytkaimiuose, be lyties, 
tautybės ir religijos skirtumo“12.

Minėtame nutarime nurodytas eiliškumas žemei gauti: 1) valstiečiai, kurių 
žemė paimta valstybės reikalams; 2) bežemiai ir mažažemiai valstiečiai, kurie turi 
dideles šeimas; 3) smulkieji nuomininkai valstiečiai, turį pasistatę ant nuomojamų 
žemių nuosavus trobesius ir kitokie smulkūs nuomininkai; 4) kiti mažažemiai 
valstiečiai, turį mažiau kaip 8 ha žemės; 5) ordinarininkai, ilgus metus dirbę 
dvaruose; 6) kaimo amatininkai, kurie negalėjo pragyventi iš savo amato ir to-
dėl buvo priversti užsiimti žemdirbyste. Pastarieji galėjo gauti žemės iki 2–3 ha, 
kiti – iki 10 ha.

Prašymus nemokamai gauti žemės pateikė 473 endriejaviškiai. ŽŪK atrinko 
tuos prašytojus, „kuriems žemė yra būtinai (išretinta šaltinyje) reikalinga“13. 

2 lentelė
Endriejavo vls. VŽF paskirstymas

Žemės gavėjai Asmenų (šeimų) 
skaičius

Sklypų skaičius Bendras plotas 
(ha)

Mažažemiai, turintys dideles šeimas 96 103 405,15

Kiti mažažemiai 79 85 298,32

Iš viso 175 188 703,47

Bežemiai, turintys dideles šeimas 25 29 298,32

Nuomininkai* 1 1 10,00

Ordinarininkai – – –

Kaimo amatininkai 2 2 5,50

Kiti bežemiai 35 41 239,99

Iš viso 63 73 429,41

12 Ministerių Tarybos nutarimas apie VŽF sudarymą, 
Žemė valstiečiams, Valstybinės ŽŪK leidinys, Kaunas, 
1940, p. 48.

13 Endriejavo vls. žemės fondo..., LCVA, ten pat, l. 5; 
Tarybų Lietuvos valstietija..., p. 40.
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Iš viso mažažemiams ir bežemiams 238 261 1132,88

Skirta kaip pakaitas** 23 24 60,66

Iš viso skirta valstiečiams 261 285 1193,64

* Tik smulkūs bežemiai nuomininkai (smulkumo sąvoka neaiški).
** Žemė kaip pakaitas buvo skiriama už atimtus miškus, durpynus, atimtą kariniams tikslams 
žemę.
Šaltinis: Endriejavo vls. žemės fondo sudarymo ir paskirstymo statistika, LCVA, ten pat, l. 5.

VŽF buvo dalijamas ne vien fiziniams asmenims: žemės paskirta apgyventoms 
vietovėms plėsti – 10,00 ha, valstybinėms įstaigoms – 35,49 ha ir t. t. Bolševikai 
pasiliko savo „valstybės reikalams“ nepaprastai daug endriejaviškių miškų – net 
570,21 ha. Neaišku, kodėl liko nepaskirstyta 275,62 ha (50 plotelių). Žemės buvo, 
tačiau liko neaprūpinti žeme, kuriems ji „yra būtinai (išretinta šaltinyje) reikalinga“, 
6 bežemiai ir 21 mažažemis14.

Tas rodo, kad bolševikai, skelbdami lozungą „Žemė tiems, kurie ją dirba“, 
praktinėje veikloje juo nesivadovavo.

Vertingą informaciją apie tai, kaip okupantai bolševikai naudojo užgrobtą 
endriejaviškių žemę, pateikė Šiaulių universiteto docentė Elena Adomavičienė 
(Martinkutė). Jos tėvų, Prano ir Onos Martinkų, žemė buvo Kapstatų ir Paeže-
rio kaimuose. Sklypą, esantį Paežerių k. (prie Kapstato ež.) bolševikai atėmė ir 
įrengė karinį cheminių medžiagų sandėlį, kuris karui prasidėjus atiteko naciams. 
P. Martinkaus žemė minima šio straipsnio archyviniame šaltinyje (žr. str. priede 
pateikiamo sąrašo 6 ir 145 nr.).

Bolševikai žadėjo naujakuriams didelę finansinę ir kitokią pagalbą trobe-
siams statytis, darbiniams arkliams, melžiamoms karvėms nusipirkti, žemės ūkio 
inventoriui, sėkloms, trąšoms ir t. t. įsigyti. Pažadų tesėti neskubėjo ir kažin ar 
tas jiems rūpėjo. Kas labiausiai rūpėjo bolševikams, galima spręsti iš šios archy-
vinio šaltinio citatos: 

„Pradėjus kolektyviniams ūkiams organizuotis, kai kurie iš jų ne-
pakankamai turi gyvulių arba reikalingų įrengimų, kad galėtų vesti 
ir plėtoti gyvulių ūkį. Tuo tikslu Žemės ūkio bankas kolektyviniams 
ūkiams duoda paskolas”15. 

Taigi bolševikų dėmesys ir finansinė parama kolchozų steigimui mažai kam 
gali kelti abejonių. Be to, dar 1940 m. pabaigoje buvo numatomos naujakurių gru-
pinės sodybos būsimųjų kolchozų ir jų brigadų centrams, tačiau žinių apie padėtį 
Endriejavo vls. kol kas neaptikta.

1940 m. pabaigoje žmonės iš-
girdo bolševikų pareigūnų raginimus 
steigti kolchozus, kuriuose, kaip rašė to 
meto oficiali spauda (kitokia jau buvo 
uždrausta), „gera ir linksma gyventi“. 

Žemės gavėjai Asmenų (šeimų) 
skaičius

Sklypų skaičius Bendras plotas 
(ha)

(tęsinys)

14 Endriejavo vls. žemės fondo... LCVA, ten pat, 
l. 6.

15 Žemės ūkio liaudies komisaro 1941 m. gegužės 
28 d. raštas Šiaulių apskr. vykdomojo komiteto 
žemės ūkio skyriaus vedėjui, LCVA Šiaulių apskr. 
filialas, f. 48, ap. 1, b. 38, l. 1.
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Patikimiems, bolševikų manymu, valstiečiams būsimuose kolchozuose buvo ža-
dami vadovaujantys postai. Čia verta priminti, kad dar 1940 m. rugpjūtį bandyta 
organizuoti kolchozą Ylakių vls.16

Taigi faktai rodo, kad bolševikai prie kolektyvizacijos ėjo anaiptol ne pamažu 
(apie tai plačiau šiek tiek vėliau). Vienas prieškario autorius žemės perdalijimą 
vadino politine komedija ir įžvalgiai rašė: „…galutinis bolševikų tikslas buvo įvesti 
kolektyvinius ūkius, kuriuose nebūtų nei mažažemių, nei didžiažemių, o vien tik nive-
liuota kolchozininkų masė“17. Šią išvadą galima papildyti taip: bolševikai taip pat 
siekė paimti į savo rankas tiek žemės nuosavybės, tiek produkcijos gamybos ir 
paskirstymo reikalus.

Visos žemės suvalstybinimas (nusavinimas), dalies žemės atėmimas ir jos 
perdalijimas turint slaptą politinį tikslą (sukolchozinti valstietiją) ir kiti bolševikų 
veiksmai gerokai pablogino miestų gyventojų apsirūpinimą maisto produktais, 
tačiau valdžia išeitį surado: bolševikai įsakė teisėjams bausti kalėjimu nuo 5 iki 
10 m. „už spekuliaciją ir prekybą maisto produktais“18. Taigi teroras bolševikų valdo-
moje valstybėje buvo savotiškas problemų sprendimo visraktis.

Nemokamos žemės gavėjai pradėjo suvokti bolševikų apgavystes, todėl, 
bauginami kolchozų vizijos (kokia prasmė kurtis, jei viskas atiteks kolchozui?), ėmė 
atsisakyti dar taip neseniai juos džiuginusios žemės. Tokių žemės gavėjų ir jos 
atsisakiusiųjų Kretingos apskr. suskaičiuota 173. Šie naujakuriai ir priedininkai 
atsisakė 1 083 ha ūkininkauti tinkamos žemės, arba vidutiniškai po 6,25 ha, tačiau 
nežinome, kiek žemės atsisakė priedininkai (mažažemiai)19. 

Tais laikais 6 ha dydžio ūkelis buvo laikomas perspektyviu, galinčiu išmaitinti 
vidutinio dydžio šeimą. Dabar sunkoka patikėti, tačiau bolševikai mokesčiais ir 
prievolėmis privertė žmones keisti požiūrį į žemelę maitintoją: ji darėsi nelaimių 
šaltinis.

2. Endriejaviškių mokesčiai
1941 m. sausį bolševikų valdžia paskelbė nutarimą „Dėl skolų, mokesčių, 

rinkliavų ir baudų nuėmimo nuo valstiečių ūkių ir žemės mokesčio padidinimo 
už 1940 metus“20.

Šiame nutarime pasakyta: „3. Nuimti visus nesumokėtus mokesčius ir rinkliavas už 
1940 metus nuo visų žemės ūkio darbininkų ir darbo valstiečių ūkių, turėjusių iki paskel-
biant žemę valstybės nuosavybe ne daugiau kaip 5 ha“. Iš šios nutarimo dalies galima 
suprasti, kuriems valstiečiams bolševikai gerinosi, siekdami padaryti juos paklus-
niais sąjungininkais, socialine atramos 
baze. Taigi mažažemiai endriejaviškiai 
galėjo nusiraminti, tačiau niekas negalėjo 
patvirtinti, kad ilgam. Toliau nutarime 
pasakyta, dėl ko bolševikai tokie geri 
anksčiau minėtam valstiečių sluoksniui: 
„Padidinti žemės mokestį už 1940 metus 
(…) ūkiams, nuolat laikiusiems samdomus 
darbininkus ir turėjusiems žemės, iki pa-
skelbiant žemę valstybės nuosavybe,

16 Mažeikių apskr. Ylakių vls. valstiečių paaiškinimai 
dėl kolchozo steigimo, LYA, f. 1771, ap. 1, b. 270, 
l. 17.

17 Balčiūnas V. Min. veik., p. 229.
18 Teisingumo liaudies komisariato įsakymai, instruk-
cijos, direktyviniai raštai, LCVA, f. R-761, ap. 1, 
b. 1 (lapai nenumeruoti).

19 Žinios, kokio didumo ir kaip susidarė 1941 m. 
žemės fondas apskritimis, LCVA, f. R-764, ap. 1a, 
b. 95, l. 2.

20 Lietuvos TSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rin-
kinys, Nr. 7 (10), dok. Nr. 166, 1941, sausio 30.
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nuo  10 ha  iki 15 ha  … 50 proc.,
 ,,   15 ,,  ,,  20 ,,  …  60  ,,
 ,,   20 ,,   ,,  25 ,,  …  80  ,,
 ,,   25 ,,   ,,  30 ,,  …  100 ,,
<…> Ūkiams, turėjusiems žemės per 50 ha, žemės mokestis buvo didinamas 

net 200 proc.; padidintam žemės mokesčiui sumokėti buvo duotas vos vienas 
mėnuo (iki kovo 1 d.). Bandydami išvengti bolševikų represijų, žmonės iš pas-
kutiniųjų stengėsi sumokėti padidintą mokestį. 

Joks ūkininkas dar nežinojo, kad jau nuo 1940 m. spalio LKP(b) CK biuras 
susirašinėja su Maskva dėl tokio žemės ūkio mokesčio projekto, kuris pašiurpins 
visą valstietiją. Iš Maskvos atsiųstą jo projektą LKP(b) CK biuro nariai svarstė 
1940 m. spalio 2–3 d. ir nutarė prašyti projekto autorius, kad šie sutiktų, jog 
mokestis būtų didinamas motyvuojant samdomojo darbo naudojimu ne nuo 10, 
o nuo 15 ha žemės21.

Tokia pataisa būtų palengvinusi mokesčių naštą ne vienam endriejaviškiui, 
tačiau Maskva šio nuosaikaus pasiūlymo nepriėmė. Tada LKP(b) CK biuro nariai 
vėl svarstė su žemės ūkio mokesčiu susijusius klausimus22.

Dėl įvairių derinimų ir kitų aplinkybių Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo įsakas dėl žemės ūkio mokesčio buvo priimtas tik 1941 m. gegužės 
14 d. ir paskelbtas spaudoje 1941 m. birželio 20 d.23

Kodėl taip ilgai delsta? Tikriausiai bolševikai nusprendė, kad valstietiją jau 
įbaugino 3 538 ūkininkų tremtis į atšiaurius Sovietų Sąjungos regionus24.

Endriejaviškis A. Ruškys apie šią tremtį rašė: 

„Savaitę prieš prasidedant karui lyg perkūnas trenkė: po nakties 
dingo trys šeimos – Šaulių sąjungos vado Domo Vaišvilo iš Sausių 
kaimo, jaunalietuvių vado, Endriejavo mokyklos direktoriaus Kazio 
Gudausko ir ūkininkų Kalvaičių iš Žemgulių“25.

Grįžkime prie naujojo žemės ūkio mokesčio. Jo apskaičiavimo pagrindas buvo 
ūkio pajamingumas. Arimai, pievos, sodai, taip pat karvės, arkliai, jaučiai, kiaulės 
buvo įvertinti rubliais ir taip nustatytas tariamas (o ne tikras) ūkio pajamingumas. 
Ūkio objektų įvertinimas pinigais buvo diferencijuotas pagal penkias apskričių 
grupes. Endriejavas tada priklausė 
Kretingos apskr., priskirtai ketvirtai 
grupei (didesnis apskričių grupės nu-
meris rodė mažesnį mokestį).

21 LKP(b) CK biuro 1940 m. spalio 2–3 d. posėdžio pro-
tokolas Nr. 4, LYA, f. 1771, ap. 1, b. 7, l. 1–2.

22 LKP(b) CK biuro 1940 m. gruodžio 4 d. posėdžio 
protokolas Nr. 30, LYA, f. 1771, ap. 1, b. 67, 
l. 28–31.

23 Tarybų Lietuvos valstietija..., p. 45; Tiesa, 1941, 
birž. 20.

24 Grunskis E. Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941; 
1945–1952 metais, Vilnius, 1996, p. 44, 46; Amžino 
įšalo žemėje, Vilnius, 1989, p. 20; Skebas V. Geno-
cidas Lietuvoje (1940–1953 m.), Vilnius, 2001, p. 5, 
10.

25 Ruškys A. Min. veik., p. 18.
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3 lentelė
Endriejaviškio Antano R. ūkio normatyvinis pajamingumas (rb)

Apmokestinamas objektas Skaičius Normatyvas Pajamingumo suma

Arimai 20 ha 270 5400

Sodai 1 ha 340 340

Pievos 9 ha 110 990

Karvės 6 vnt. 210 1260

Arkliai (jaučiai) 4 vnt. 180 720

Kiaulės 3 vnt. 140 420

Iš viso 15 860

Šaltinis: Skebas V. Ekonominės valstiečių genocido prielaidos 1941 m. pirmojoje pusėje, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo instituto darbai, nr. 1, Vilnius, 1996, p. 39; Tiesa, 1941, birž. 20; 
Valstiečių laikraštis, 1941, birž. 20.

Norint apskaičiuoti Antano R. žemės ūkio mokestį, reikia žinoti jo skaičia-
vimo būdą, kuris pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė
Žemės ūkio mokesčio skaičiavimas (rb)

Ūkio pajamingumas Pinigų sumos

1200–2000 11 rb plius 3 kp už kiekv. rb, viršijantį 1200 rb sumą

2000–3000 35    „   4    „      „     2000   „

3000–4000 75   „    6    „      „     3000   „

4000–5000 135   „    9    „      „     4000   „

5000–6000 225   „   13    „      „     5000   „

6000–7000 355   „    18   „      „     6000   „

7000–8000 535   „    24   „      „     7000   „

8000–9000 755   „    32   „      „     8000   „

9000–10 000 1 095  „    42   „      „     9000   „

> 10 000 1 515  „   55   „     „     10 000   „

Šaltinis: Tiesa, 1940, birž. 20; Valstiečių laikraštis, 1941, birž. 20.

Reikia priminti, kad skaičiavimo esmė buvo tokia: jei ūkis 10 ha, tai už 
vieną žemės hektarą reikėjo sumokėti 10,8 rb, jei 25 ha – 37,0 rb, jei 30 ha – 
55,6 rb26.

Taigi ūkininko Antano R. mokesčio suma lygi 1 515 rb plius 3 223 rb 
(5 860 rb padauginti iš 55 kp lygu 3 223 rb), iš viso 4 738 rb. Nuolatinį darbinin-
ką samdžiusio, žemės ūkio mokestis turėjo būti padidintas 25–50 proc. Bolševikai 
numatė 20 proc. mažinti mokestį kolchozų nariams. Iš kur ūkininkui paimti tiek 
pinigų, aiškinsimės analizuodami žemės ūkio produkcijos prievoles.

26 Skebas V. Ekonominės valstiečių genocido prie-
laidos 1941 m. pirmojoje pusėje, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo instituto darbai, nr. 1, 
Vilnius, 1996, p. 40.
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3. Žemės ūkio produkcijos prievolės
Nepriklausomoje Lietuvoje žemės ūkio produkcijos prievolių nebuvo. Pirmai-

siais okupacijos mėnesiais bolševikų valdžia jų nepaskyrė. Galima tik hipotetiškai 
teigti, kad bolševikai pervertino raudonųjų gurguolių galimybes. Pareigūnai reika-
laudavo, kad ūkininkai vežtų parduoti grūdus į valdžios nurodytus punktus kelių 
ar keliolikos vežimų vilkstinėmis ir iškeltų raudoną vėliavą. Palyginti su rinkos 
kainomis, valdžia mokėjo keleriopai mažiau, todėl raudonųjų gurguolių rezultatai 
buvo menki, nes ūkininkai vengė parduoti grūdus pusvelčiui.

Žemės ūkio produkcijos prievolės buvo bolševikų santvarkos norma. Šias 
prievoles parodo 5 lentelės duomenys.

5 lentelė
Endriejaviškių žemės ūkio produkcijos prievolės

Prievolė Ūkių dydžiai (hektarais)

iki 5 ha 5–10 10–15 15–20 20–25 per 25

Grūdai1 55 65 85 100 160 270

Bulvės1 50 70 100 140 190 220

Pienas2 35 40 45 50 60 70

Mėsa3 30 50 80 130 220 300

Vilnos4 140 160 180 200 220 240

Šaltinis: Liaudies komisarų tarybos (toliau – LKT) nutarimai dėl privalomojo žemės ūkio produktų 
pristatymo, LCVA, f. R-754, ap. 1, b. 7, l. 170–178; Tiesa, 1941, bal. 16, 17, 18; Valstiečių laikraštis, 1941, 
bal. 18, 21; Žemės ūkis, 1941, nr. 3, p. 77, 80–82; Vakaris P. Min. veik., p. 235–238; Åôðåìåíêî À. 
Min. veik., p. 166–170.

Paaiškinimai:
1 kilogramai už kiekvieną dirbamos (įskaitant pūdymus) žemės hektarą.
2 litrai (bazinio 3,8 riebumo) už kiekvieną bendro žemės ploto hektarą.
3 kilogramai už kiekvieną tos grupės ūkį.
4 gramai už bendro žemės ploto hektarą.

Skaitytojas, palyginęs grūdų ir bulvių prievoles, gali pagalvoti, kad padaryta 
klaida: grūdų ir bulvių derlingumo santykis daugmaž 1:10, tačiau prievolių dydžiai 
to neparodo. Panašių dalykų yra daugiau: kiekvienas ūkininkas pasakytų, kad 
mėsos gamyba labai priklauso nuo žemės derlingumo, tačiau ši prievolė nebuvo 
diferencijuota. Skirstant prievoles, nebuvo atsižvelgta nei į pasėlių struktūrą, nei į 
laikomų gyvulių rūšis, todėl karvių nelaikiusieji tapo pieno prievolininkais; panašiai 
buvo ir su kitomis prievolėmis. Kokia logika vadovavosi bolševikai – galima tik 
spėlioti. Jeigu prievolininkai įstotų į kolchozą iki derliaus nuėmimo, buvo numatyta 
jų prievoles mažinti keleriopai. Prievolininkai galėjo pasirinkti grūdų rūšį, tačiau 
maistinių turėjo būti ne mažiau kaip 60 proc. Iš miežių darė kruopas, tačiau jie 
buvo laikomi pašariniais, o ne duoniniais javais.

Kiek endriejaviškiai galėjo gauti pinigų už prievolių tvarka pristatytus 
produktus, galima apskaičiuoti remiantis 6 lentelės duomenimis. Kainos nebuvo 
diferencijuotos pagal apskričių grupes.
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6 lentelė
Kai kurių prievolių produktų kainos (rb)

Produktas Matas Kaina

Kviečiai 100 kg 16,40

Rugiai   „ 11,10

Miežiai (paprasti)   „ 9,90

Bulvės   „ 5,50

Pienas   1 l 0,20

Stambieji raguočiai  1 kg gyvojo svorio 0,27–0,42 

Kiaulės   „ 0,83–1,18

Žąsys   „ 0,90

Vilnos  1 kg 3,80–10,50 

Šaltinis: Privalomųjų pristatymų valstybei kainos, LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 4, l. 23; Žemės ūkis, 1941, 
nr. 3, p. 79, 83; Vakaris P. Min. veik., p. 241. 

Įvairūs šaltiniai skirtingai nurodo, kiek kartų prievolinių produktų kainos 
buvo mažesnės už tuometines rinkos kainas. A. Jefremenka, remdamasis bolše-
vikų duomenimis, pripažino, kad rinkos kainos buvo 3–4 kartus didesnės. Kitas 
autorius rašė taip: „Tuo laiku vietos rinkose už tuos pačius žemės ūkio produktus buvo 
mokama penkeriopai ir net dešimteriopai brangiau“27.

Kuris autorius arčiau teisybės – tesprendžia skaitytojas, tačiau kartais ji 
būna per vidurį.

4. Grūdų prievolė per pavasario sėją
Bolševikų valdžios nutarime dėl grūdų prievolės bene grėsmingiausias ir 

artimiausioje ateityje nulemsiantis daugelio ūkininkų likimus ir net gyvybes buvo 
šis punktas: 

„,5. Nustatyti, kad ūkiai, valdžiusieji ligi 1940 m. liepos 22 d. dau-
giau kaip 25 ha, apdedami privalomuoju grūdų valstybei pristatymu 
ir nuo 1940 m. derliaus, nuo kiekvieno ha žemės, priklausiusios 
jiems ligi 1940 m. liepos 22 d., – 25 procentais šio nutarimo tai 
valstiečių ūkių grupei nustatytų normų.”

Šis nutarimas paskelbtas „Valstiečių laikraštyje“ 1941 m. balandžio 18 d., o 
grūdus pareikalauta pristatyti iki gegužės 1 d., t. y. per pavasario sėją. Reikėjo 
laiko prievolei apskaičiuoti, įteikti prievolių lapus būsimiems prievolininkams. 
Ūkininkai, nieko nežinodami apie tokią prievolę, grūdus jau buvo paskirstę ir 
sunaudoję pagal savo planus: kiek sumalti duonai, kiek sušerti gyvuliams, kiek 
palikti sėklai, o likutį parduoti ir už gautus pinigus pirkti ūkininkauti reikalingų 
medžiagų bei inventoriaus, taip pat apmokėti už darbo priemonių remontą. Be 
to, ūkininkai, kurie samdė darbininkus, privalėjo sumokėti jiems už darbą. Galėjo 
būti, kad didesnes ar mažesnes grū-
dų atsargas turėjo dauguma ūkininkų, 
tačiau ar jų būtų užtekę tokiai neti-

27 Åôðåìåíêî À. Min. veik., p. 168; Vakaris P. 
Min. veik., p. 241.
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kėtai ir didelei prievolei atlikti? Paskaičiuokime ir pasvarstykime. 26 ha ariamos 
žemės (įskaitant sodą, daržą ir pūdymą arba ganyklą) turėjęs ūkininkas privalėjo 
pristatyti bolševikams 1 755 kg grūdų. Be to, valsčių vykdomiesiems komitetams 
buvo suteikta teisė patiems spręsti, ar šią prievolę didinti 30 proc. Lelėnų kaimo 
ūkininkas Domas P. privalėjo į nurodytus priėmimo punktus ypatingos skubos 
tvarka pristatyti 2 767 kg grūdų. Pagalvokime ir apie tai, kiek vežimų reikėjo 
tokiam grūdų kiekiui nuvežti. Nutarimas dėl grūdų prievolės per pavasario sėją 
palietė daugmaž 200 endriejaviškių ūkių, iš viso 33 451 Lietuvos ūkininką28.

Prasidėjo karštligiška nutarimo, pražūtingo šiai ūkininkų grupei, vykdymo 
kampanija. LKP(b) CK sekretorius A. Sniečkus ir Lietuvos Komisarų Tarybos pir-
mininkas M. Gedvilas siuntinėjo apskričių komunistų sekretoriams slaptus raštus, 
kuriuose aiškino, kad „paimant grūdus neginčo tvarka“ (t. y. konfiskuojant – auto-
riaus pastaba) reikia bylą perduoti teismui. Vidutiniškai iš vieno valsčiaus buvo 
teisiama po 3–4 ūkininkus. Jeigu teismas bylą nutraukdavo (motyvas: ūkininkas 
grūdus „yra tikrai atpylęs“), tada sovietinės Lietuvos prokuroras V. Niunka rašyda-
vo protestą Aukščiausiojo teismo baudžiamajai kolegijai, reikalaudavo sprendimą 
panaikinti ir bylą iš naujo spręsti kitiems to teismo teisėjams29.

Endriejave žinomas žmogus Antanas Ruškys pasakojo (2004 m. rugpjūčio 
4 d.), kad tokią grūdų prievolę bolševikai paskyrė jo tėvams. Reikalaujamo didelio 
grūdų kiekio tėvai neturėjo, kaimynai padėti taip pat negalėjo, todėl tėvas išvažiavo 
į gerais derliais garsėjusį Biržų kraštą, ten pirkdavo grūdus, juos pristatydavo į 
priėmimo punktus ir siųsdavo kvitus Endriejavo vls. pareigūnams.

Ūkininkai, per pavasario sėją neįvykdę grūdų prievolės, būdavo nuteisiami 
net 10 m. (ir konfiskuojamas turtas). Nuteistųjų likimas buvo tragiškas: daugumą 
jų karui prasidėjus bolševikai sušaudė Pravieniškėse ir kitur, daugelio šeimos jau 
buvo ištremtos 1941 m. birželio 14 d.30

Ūkininkų sulaikymai, suėmimai ir teismai sutrukdė pavasario sėją. Bolševikų 
pareigūnai, konfiskuodami grūdus, nepalikdavo jų sėklai, tačiau reikalaudavo užsėti 
žemę. Neapsėjusius žemės ūkininkus bolševikai kaltino sabotažu, už kurį teisda-
vo pagal Rusijos Federacijos baudžiamąjį kodeksą (58 str., 14 punktas). Lietuvos 
bolševikų vadovybė 1941 m. gegužės 28 d. svarstė ir pritarė nutarimo projektui, 
kurio pagrindiniai teiginiai buvo šie: 1) pavasario sėjos „sabotuotojus“ ištardyti ir 
per tris dienas nuteisti; 2) atimti žemę; 
3) konfiskuoti trobesius, inventorių ir 
gyvulius; 4) prašyti VKP(b) CK, kad 
patvirtintų šį nutarimo projektą31.

Įrodymą, kad Maskva iš es-
mės patvirtino despotiško nutarimo 
projektą, atrandame LSSR teisingumo 
liaudies komisaro Povilo Pakarklio 
1941 m. birželio 9 d. įsakyme „Dėl 
pavasario sėjos“. Jame aiškinama, kaip 
teisti ūkininkus už ,,sabotažą“32. 

Taigi okupantai bolševikai kon-
fiskuodavo pavasario sėjai skirtus grū-

28 Vakaris P. Min. veik., p. 253.
29 SSRS paruošų liaudies komisariato įgaliotinio ieški-
niai ūkininkams ir jų bylos, LCVA, f. R-391, ap. 1, 
b. 25, l. 8; b. 26, l. 1–5.

30 Liekis A. LKP agonijos kronika. 1941 m. birželis, 
Aukos ir jų budeliai. Dokumentinė apybraiža, Vilnius, 
1996, p. 14, 91.

31 LKP(b) CK biuro 1941 m. gegužės 28 d. posėdžio 
protokolo Nr. 28 išrašas dėl LSSR LKT pirmininko 
Mečislovo Gedvilo ir LKP(b) CK sekretoriaus Iciko 
Meskupo pasirašyto nutarimo „Apie faktus atskirų 
buožinių ūkių atsisakymo pravesti pavasario sėją“, 
LCVA, f. R-754, ap. 3, b. 527, l. 160.

32 LSSR teisingumo liaudies komisaro Povilo Pakarklio 
1941 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 59 „Dėl pava-
sario sėjos“, LCVA, f. R-761, ap. 1, b. 1, l. 194.
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dus, tačiau reikalaudavo užsėti žemę. Tai panašu į tyčiojimąsi iš ūkininkų. Tada 
dar ne visi žmonės suprato (ar supranta dabar?), kad gerų okupantų nebūna.

Endriejavo vls. žemės valdymo pertvarkymo  
paliestų ūkių sąrašas
Tai nepaprastai vertingas archyvinis dokumentas Endriejavo vls. istorijai 

pažinti: vien pavardžių apie 150. Šis šaltinis detaliai atskleidžia privačios žemės 
nuosavybės teisės objektų ir subjektų padėtį VŽF sudarymo išvakarėse. Iš pa-
teikiamo sąrašo galima sužinoti, kiek bolševikai atėmė žemės iš konkrečių jos 
savininkų. Kita vertus, šio sąrašo patikimumo negalima suabsoliutinti, nes po 
jo sudarymo žemės savininkams kartais pavykdavo ją išsaugoti (arba prarasti). 
Endriejavo vls. ypatumai yra tai, jog nebuvo nė vieno žemės savininko, turėju-
sio per 100 ha žemės, taip pat bolševikai neatrado nė vieno asmens, priskirtino 
dvarininkų sluoksniui.

Autentiškumo tikslu vardų ir pavardžių eiliškumas paliktas kaip originale; 
rašyba netaisyta; paliktas seniūnijų pavadinimų rašymas didžiosiomis raidėmis.

Kaimo pavadinimas Žemės savininkas Turėtoji žemė 
(ha)

Paimtoji žemė 
(ha)

ENDRIEJAVO seniūnija

1. Endriejavo k. Lušpinis Kazys 33,20 3,20

2.   „ Pieno P. B-vė 3,04 3,04*

3.   „ R. K. Parapija 27,30 23,20*

4. Kapstatų Šakinis Kazys 52,55 22,55

5.   „ Endriejauskas Ant. 37,20 7,20

6.   „ Martinkus Pranas 29,58 -*

7.   „ Metrikis Alfonsas 32,09 2,09

8.   „ Mickus Zenonas 36,51 6,51

9.   „ Šiaulytienė Domicėlė 49,66 19,66

10.  „ Stonkus Pranas 47,95 17,95

11.  „ Endriejavo girinink. 16,30 10,95*

12. Pyktiškių Švietimo ministerij. 3,39 3,39*

13. Patyrių Skuodas Ignas 24,57 24,57*

14.   „ Lapė Jonas 46,93 16,93

15.   „ Lapė Vaclovas 35,48 2,59

16. Tickinų Stonkus Ferdinand. 32,59 2,59

17.   „ Kausteklis Andrius 30,62 0,62

18.   „ Lapinskas Justinas 64,89 34,89

19.   „ Ašmontas Antanas 36,08 6,08

20.   „ Kausteklis Jonas 41,22 11,22

21.   „ Lučinskas Antanas 2,00 2,00*

ANTKOPČIŲ seniūnija

22. Antkopčių Raudonius Stepon. 38,75 8,75

23.   „ Kazragys Vaclovas 35,43 5,43

24.   „ Ruškytė Perpeta 77,41 47,41
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25.   „ Raudonius Kazys 32,50 2,50

26.   „ Kalvaitis Stasys 35,30 5,30

27.   „ Stonkienė Marcijon. 40,88 10,88

28.   „ Vaitkus Plecidas 32,46 2,46

29.   „ Švarcas Pranas 38,38 8,38

30.   „ Šarkauskas Julijon. 39,68 9,68

31.   „ Joknys Kazys 31,68 1,68

32.   „ Balsevičius Juozap. 45,59 15,59

33.   „ Ruškys Kazys 33,17 33,17*

34.   „ Danius Jonas 33,60 3,60

35. nėra nėra

36. Žemgulių Kuprelis Pranas 30,39 0,39

37.   „ Daugėla Jonas 42,19 12,19

38.   „ Dirgelas Jonas 40,00 10,00

39.   „ Puplesis Kostas 60,30 30,30

40.   „ Rambutis Kostas 30,25 0,25

41.   „ Uktveris Leonas 41,08 11,08

42.   „ Ruškių Juozo ir kit. 53,46 23,46

43.   „ Kalvaitis Justinas 30,31 0,31

KINTRIMŲ seniūnija

44. Auksorų Ruškys Antanas 34,65 4,65

45.   „ Srėbalius Vladas 33,59 3,59

46.   „ Kazragys Kostas 36,25 6,25

47.   „ Stonkienė Apolion. 33,28 3,28

48.   „ Jokubaitienė Emil. 38,63 8,63

49.   „ Šiaulytis Domas 35,09 5,09

50. Kintrimų Kaušys Juozas 40,20 10,20

51.   „ Stonkus Pranas 70,16 40,16

52.   „ Gruzdienė Barbora 38,03 38,03*

53. Klibių Kazragienė Leokad. 71,55 41,55

54.   „ Rekašius Jonas 59,68 29,68

55.   „ Beniulis Antanas 38,50 8,50

56.   „ Berenienė Marė 37,59 7,59

57. Naujokų Puplesienė Barbė 47,25 17,25

58. Paežerių Turauskas Edvard. 23,25 23,25*

59. Tickinų     „ 3,50 3,50*

60. Raukų Bučnys Pranas 52,00 22,00

61.   „ Križinauskas Vlad. 43,17 19,62*

62. Sausių Nevardauskas Ant. 44,05 14,05

63.   „ Dromontas Jurgis 55,39 25,39

64.   „ Rebžda Kostas 41,54 11,54

65.   „ Dromontas Jonas 63,55 33,55

Kaimo pavadinimas Žemės savininkas Turėtoji žemė 
(ha)

Paimtoji žemė 
(ha)

(tęsinys)
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PAŽVELSIŲ seniūnija

66. Dausynų Dausyno Plecido įp. 32,12 2,12

67.   „ Baublys Povilas 37,53 7,53

68.   „ Pocius Epifanas 55,94 25,94

69.   „ Astrauskas Domas 32,68 2,68

70.   „ Diržuvienė Marė 45,04 15,04

71.   „ Dausynas Mikas 83,46 53,46

72.   „ Piekus Juozas 57,44 27,44

73. Kačių Stropus Vincas 41,12 11,12

74. Pažvelsių Jančauskas Jonas 40,80 10,80

75.   „ Girkontas Kostas 52,28 22,28

76.   „ Matučio Domo įp. 35,01 5,01

77.   „ Siminauskienė Julė 35,83 35,83*

78*  „  Aušra Kazys 40,50 10,50

79. Žalakiškių  Šunokas Domas 36,42 6,42

80.   „ Žemgulis Justinas 35,02 5,02

81. Laigių  Šunokas Juozas 35,94 5,94

RUDGALVIŲ seniūnija

82. Kiaulakių Ulba Stasys 31,08 1,08

83.   „ Pareigienė Marė 2,30 2,30*

84.   „ Pareigio Jono įp. 30,17 0,17

85.   „ Lyverio Juozo įp. 30,36 0,36

86.   „ Kalvaitis Jurgis 60,79 30,79

87. Kukorių Leleika Antanas 53,00 23,00

88.   „ Ašmontas Povilas 30,05 0,05

89.   „ Šarkauskas Juozap. 31,72 1,72

90.   „ Gaižauskas Antan. 88,48 58,48

91. Rudgalvių Aklys Juozas 89,44 59,44

92.   „ Jonušas Juozas 39,86 9,86

93.   „ Pareigis Povilas 31,45 1,45

94.   „ Mulskis Jonas 47,40 17,40

95. Šilėnų Sakalauskas Jonas 55,78 25,78

96.   „ Uktveris Jonas 49,60 19,60

97.   „ Rudienė Ona 35,82 5,82

98.   „ Razutis Antanas 40,02 10,02

99.   „ Srėbalienė Anastaz. 34,20 4,20

100. Toliotų Kiaulakio Prano įp. 35,14 5,14

101.   „ Stonis Benas 58,18 28,18

ŠLEPŠTIKŲ seniūnija

102. Mikų Kubilius Mikas 35,67 5,67

103.   „ Ūselis Jonas 40,44 10,44

Kaimo pavadinimas Žemės savininkas Turėtoji žemė 
(ha)

Paimtoji žemė 
(ha)

(tęsinys)
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104.   „ Kaušys Antanas 32,61 2,61

105.   „ Raudonis Jonas 37,30 7,30

106.   „ Vaitkienė Ona 30,50 0,50

107.   „ Šaukštelis Juozas 40,72 10,72

108.   „ Grašio Antano įp. 68,28 38,28

109.   „ Lygnugaris Juozas 87,50 57,50

110. Lelėnų Endriejauskas Pran. 33,39 3,39

111.   „ Makrutas Kazys 41,45 11,45

112.   „ Grašys Pranas 42,50 12,50

113.   „ Padagas Justinas 37,37 7,37

114.   „ Jokubaitis Kazys 56,67 26,67

115.   „ Pocius Domas 67,79 37,79

116. Stončaičių Budvyčio Jono įp. 46,76 16,76

117.   „ Lygnugaris Izidor. 30,25 8,25*

118.   „ Dausynas Vaclovas 37,27 12,36*

119.   „ Lygnugaris Petras 34,31 12,36*

120.   „ Talmontienė Ona 48,62 18,62

121. Šlepštikų Venclauskas Petras 39,53 9,53

122.   „ Lygnugario Juozap. 52,32 22,32

123.   „ Dargis Kazys 42,99 12,99

ŽADEIKIŲ seniūnija

124. Anužių Vizbaras Antanas 33,43 3,43

125.   „ Puleikis Juozas 49,41 19,41

126.   „ Grikšo Prano įp. 33,40 3,40

127.   „ Viršilienė Petron. 30,27 0,27

128. Daubakių Stankus Juozas 41,80 11,80

129. Viržintų Lengvinas Povilas 34,38 4,38

130.   „ Straukas Kazys 43,24 13,24

131.   „ Kuzminskis Kazys 33,34 3,34

132.   „ Lučinskienė Barbė 30,74 0,74

133.   „ Juškos Leono įp. 59,50 29,50

134.   „ Lučinskis Antanas 39,27 9,27

135.   „ Lygnugaris Jonas 30,33 0,33*

136. Antkopčių Lygnugaris Jonas 5,45 5,45*

137. Žadeikių Končius Povilas 50,28 20,28

138.   „ Tilvikas Edvardas 43,27 13,27

139.   „ Kalvaitienė Marė 34,00 4,00

140.   „ Dargis Pranas 30,83 0,83

141.   „ Varpiotas Jonas 30,83 0,83

142.   „ Ruškys Antanas 64,86 34,86

(tęsinys)

Kaimo pavadinimas Žemės savininkas Turėtoji žemė 
(ha)

Paimtoji žemė 
(ha)
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ĮVAIRIŲ seniūnijų

143. Paežerių Martinkus Pranas 7,79 7,79*

144. Kapstatų Jocys Liudas 12,90 12,90*

145. Žadeikių Pradž. mokykla 2,69 2,69*

Iš viso 5.774,58 1.953,14

Apskrities Komisijos Pirmininkas (parašas yra)
Endriejavo Žemės Ūkio Komisijos Pirmininkas (parašas yra)
Nariai (3 parašai yra)

Šaltinis: Endriejavo vls. žemės valdymo pertvarkymo paliestų ūkių sąrašas, LYA, f. R-764, ap. 1a, 
b. 294, l. 12–20.

ŽŪK nutarimo motyvų lentelė

Eil. nr.; žemės savininko pavardė ir vardas Nutarimo motyvai

2. Endriejavo Pieno P. B-vė Sklypas pieninei nereikalingas

3. Endriejavo R. K. Parapija Palikta: klebonijai 3 ha, šventoriui ir kapams 
1,10 ha

6. Martinkus Pranas Paimtas jo antras sklypas 7,79 ha

11. Endriejavo Girininkija Paimta girininkijos pasiūlymu

12. Švietimo Ministerijos Paimta, duota patogesnėje vietoje

13. Skuodas Ignas Paimta, nes savininkas gyvena Amerikoje

21. Lučinskas Antanas Palikta norma 30 ha Anužių k.

33. Ruškys Kazys Paimta, nes savininkas gyvena Amerikoje

52. Gruzdienė Barbora Paimta, nes savininkas gyvena Amerikoje

58–59. Turauskas Edvardas Savininkas pabėgęs į užsienį. Ūkis paliktas 
valstybės reikalams

61. Križinauskas Vladas 6,45 ha perleido į fondą savo noru

77. Siminauskienė Julė Paimta, nes savininkė gyvena Vokietijoje

84. Pareigienė Marė Paimta, nes savininkė gyvena Amerikoje

119. Lygnugaris Izidorius Perleido į fondą savo noru

120. Dausynas Vaclovas Perleido į fondą savo noru

121. Lygnugaris Petras Perleido į fondą savo noru

137–138. Lygnugaris Jonas Vienas ir tas pats asmuo

145. Martinkus Pranas Norma 30 ha palikta Kapstatų k.

146. Jocys Liudas Perleido į fondą savo noru

147. Žadeikių Pradž. mokykla Paimta – duota tinkamesnėje vietoje

Šaltinis: Endriejavo vls. žemės valdymo pertvarkymo paliestų ūkių sąrašas, LCVA, f. R-764, ap. 1a, 
b. 294, l. 12–20.

(tęsinys)

Kaimo pavadinimas Žemės savininkas Turėtoji žemė 
(ha)

Paimtoji žemė 
(ha)

* Žr. ŽŪK nutarimo motyvų lentelę.
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Paaiškinimai
Bolševikai – kraštutiniai kairieji komunistai, karinio perversmo būdu 
užgrobę valdžią Rusijoje 1917 m.; visuotinį terorą derino su socialine 
demagogija, pavyzdžiui, valstiečiams nemokamai dalijo žemę, tačiau slėpė, 
kad ją netrukus atims.
„Buožinis ūkis“ – pasiturintis ūkis; jų atžvilgiu bolševikai naudojo eko-
nominį ir fizinį terorą: visą turtą konfiskuodavo, buvusius savininkus 
dažniausiai įkalindavo, o jų šeimos narius ištremdavo.
Konfiskuoti – atimti visą arba dalį turto be jokios kompensacijos; tai viena 
populiariausių bolševizmo praktikuotų ekonominės prievartos priemonių.
Kolchozas (kolūkis) – iš visų ūkininkų atimto turto įsteigtos žemės ūkio 
įmonės.
Nusavinti – nacionalizuoti; paskelbti valstybės nuosavybe: bolševikai sąmo-
ningai ar nesąmoningai nusavinimą painiojo su konfiskavimu.

Santrumpos
VKP(b) – Visasąjunginė komunistų partija (bolševikų).
LKP(b) – oficialus VKP(b) padalinio Lietuvoje pavadinimas.
VŽF – valstybinis žemės fondas.
ŽŪK – žemės ūkio komisija.
k. – kaimas.
įp. – įpėdiniai (paveldėtojai).
ež. – ežeras.

Išvados
Sovietai okupantai panaikino žemės privačios nuosavybės teisę 1940 m. 

liepos 22 d. Visi žemės savininkai tapo tik jos naudotojai (neapibrėžtam laikui). 
Didžiausia žemės norma buvo 30 ha. Endriejavo vls. ŽŪK sudarė 2 092,48 ha 
VŽF, nemokamai išdalijo 1 193,54 ha 63 bežemiams ir 175 mažažemiams (turė-
jusių žemės ne daugiau 8 ha). Didžiausia skiriamos žemės norma buvo 10 ha. 
Sovietai slėpė, kad jau 1940 m. pabaigoje pradės kolektyvizacijos vajų. Jie niekam 
nedalijo iš savininkų atimtų miškų, kurių plotas – 570,21 ha. Valstybės įstaigoms, 
įvairiems viešiesiems reikalams palikta 43,11 ha, liko neišdalyta 275,62 ha žemės, 
tačiau jos negavo 27 prašytojai (bežemiai ir mažažemiai).

Sovietai panaikino ankstesnius mokesčius ūkiams, ne didesniems kaip 5 ha, 
ir juos 50–200 proc. padidino tiems, kurių sklypai viršijo 10 ha. Kiek vėliau, kai 
mokesčiai jau buvo sumokėti, bolševikai paskelbė visiškai kitokią apmokestinimo 
sistemą, kurios esmė tokia – už vieną hektarą bendro žemės ploto reikėjo sumo-
kėti: jei 10 ha, tai 10,8 rb, jei 25 ha – 37,0 rb, jei 30 ha – 55,6 rb.

Sovietai paskyrė ūkininkams žemės ūkio produkcijos – grūdų, bulvių, pieno, 
mėsos ir vilnų privalomojo pristatymo prievoles, kurių nepriklausomoje Lietuvoje 
nebuvo. Už produkciją mokėjo, tačiau nuo kelių iki dešimties kartų mažiau negu 
tuometinės rinkos kaina. Už pristatytą visų rūšių produkciją gautų pinigų ne 
kiekvienam ūkininkui būtų užtekę padidintam žemės ūkio mokesčiui sumokėti.

1941 m. balandžio viduryje, per pavasario sėją, sovietai pradėjo skelbti 
spaudoje, kad ūkininkai, valdę iki 1940 m. liepos 22 d. per 25 ha, „apdedami 
privalomuoju grūdų valstybei pristatymu ir nuo 1940 m. derliaus, nuo kiekvieno ha 
žemės, priklausiusios jiems ligi 1940 m. liepos 22 d., – 25 procentais šio nutarimo tai 
valstiečių grupei nustatytų normų“. Ši grūdų prievolė per pavasario sėją palietė 
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daugmaž 200 Endriejavo vls. ūkininkų. 26 ha ariamos žemės turėjęs Lelėnų k. 
ūkininkas Domas P. privalėjo pristatyti 2 767 kg grūdų. Prievolę reikėjo atlikti 
tiesiog žaibiškai: iki tų pačių metų gegužės 1 d. Nei prievolės dydis, nei jos atli-
kimo terminas nebuvo realūs. Prasidėjo ūkininkų represavimas: suėmimai, teismai, 
įkalinimas, taip pat turėto turto konfiskavimas; 1941 m. birželio 14 d. – šeimų 
trėmimas. Daugumą nuteistųjų ūkininkų bolševikų kariai sušaudė prasidėjus karui 
su nacių valdoma Vokietija.

Keli Endriejavo vls. ypatumai: 1) pasienis, todėl jo zonos gyventojus bolševi-
kai iškeldino; 2) nebuvo žemės savininkų, kuriuos priskirdavo dvarininkų luomui 
ir jų ūkius su visu turtu konfiskuodavo; 3) nebuvo žemės savininkų, turėjusių 
per 100 ha dydžio sklypus.

Visos žemės nacionalizavimas, lengvatos būsimiems kolchozų nariams, žemės 
ūkio produkcijos prievolių ir mokesčio tendencingumas rodė, kad bolševikai są-
moningai siekė sudaryti nepakenčiamas gyvenimo sąlygas ūkininkams, turėjusiems 
per 25 ha žemės, juos sužlugdyti, buvusius savininkus nuteisti, jų šeimas ištremti 
ir kuo sparčiau sukolchozinti visus ūkius. Agrariniai sovietų pertvarkymai žlugdė 
visą valstietiją, ne vien „buožinius ūkius“.
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Endriejavo valsčius 1940–1941 metais
Arūnas Bubnys

Antisovietinį pasipriešinimą Lietuvoje 1940–1941 m. sąlygiškai galima suskirs-
tyti į du etapus: 1) pasiruošimo ginkluotam sukilimui laikotarpis (nuo 1940 m. 
rudens iki nacių–sovietų karo); 2) ginkluoto sukilimo laikotarpis 1941 m. birželio 
22–28 d. Pagrindiniai veiksniai, skatinę Lietuvos žmonių pasipriešinimą sovietinei 
okupacijai ir aneksijai, buvo patriotizmas bei nesitaikstymas su okupacinio režimo 
vykdoma Lietuvos sovietizavimo ir represijų politika. Nuo 1940 m. rudens visuose 
didžiausiuose Lietuvos miestuose bei apskrityse ėmė steigtis slapto antisovietinio 
pasipriešinimo organizacijos ir grupės, formuotis antisovietinės rezistencijos vado-
vaujantys centrai Kaune, Vilniuje ir Berlyne, vėliau pavadinti Lietuvių aktyvistų 
fronto (toliau LAF) vardu. Svarbiausi pasipriešinimo grupių tikslai buvo ginkluoto 
sukilimo parengimas ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimas. Gink luotas 
sukilimas turėjo prasidėti kilus nacių–sovietų karui. Pogrindžio dalyviai tikėjosi 
Vokietijos karinės ir politinės paramos bei atkurtos Lietuvos valstybės pripažinimo. 
Dėl to antisovietinio pogrindžio vadai ir dalyviai siekė karinio ir informacinio 
bendradarbiavimo su Vokietijos karinėmis ir žvalgybos struktūromis ruošiantis 
kovai prieš bendrą priešą – Sovietų Sąjungą. 

Vienas svarbiausių antisovietinio pasipriešinimo centrų Lietuvoje 1940–1941 m. 
susiformavo Kretingõs apskrityje. Kpt. Osvaldo Žadvydo ir kitų patriotiškai nu-
siteikusių lietuvių, daugiausia buvusių šaulių ir karininkų pastangomis apskrityje 
buvo sukurta plačiai išsišakojusi pogrindinė organizacija, palaikiusi ryšius su kitais 
Lietuvos regionais ir Vokietija1. Vienas svarbiausių lietuvių antisovietinio pogrindžio 
tikslų Kretingos apskrityje buvo žinių teikimas vokiečių žvalgybai apie sovietų 
karinių įgulų išsidėstymą pasienyje ir kitose vietovėse. Tokių asmenų atsirado ir 
iš Endriejåvo valsčiaus gyventojų. Endriejavo valsčiaus Šlìpštikų kaimo gyventojas 
siuvėjas Kazys Bukys su vokiečių žvalgyba užmezgė ryšius 1940 metais2. Kartą 
K. Bukio namuose apsilankęs kaimynystėje gyvenęs vokietis Albertas Valius pa-
siūlė kaimynui atlikti slaptą užduotį – nufotografuoti kelius ir karinius bunkerius. 
K. Bukys sutiko tai padaryti ir fotoaparatu „Leika“ per kelias dienas nufotografavo 
kelius, kelių sankryžas ir du gelžbetoninius bunkerius maždaug 14 km atstumu 
nuo Endriejavo Judr¸nų bažnytkaimio kryptimi. Visi nufotografuotieji objektai buvo 
pasienio zonoje. Nufotografuotą medžiagą K. Bukys perdavė A. Valiui3. K. Bukys 
palaikė ryšius ir su Gargždų pogrindinės organizacijos nariu Jonu Putriumi. Abu 
jie nusprendė slapta pasitraukti į Vokietiją. 1941 m. gegužės mėnesį K. Bukys 
su J. Putriumi perėjo sieną Gargždų 
valsčiuje netoli Vėžaičių kaimo. Vo-
kietijoje juos sulaikė vokiečių pasienio 
policijos pareigūnai. Suimtieji buvo pa-
sodinti į kalėjimą ir ten išlaikyti apie 
dvi savaites. Tardymo metu vokiečių 
pareigūnas klausinėjo K. Bukio apie 
sovietų kariuomenės pajėgas pasienyje, 

1 Idzelis A. Kova už nepriklausomybę 1941 m., 
Į Laisvę, 2006 spalis–gruodis, nr. 155, p. 51–52; 
Žadvydas O. Lietuva tragiškų metų audroje, 
Karys, 1974, Nr. 3, p. 95.

2 M. Sungailos 1944 10 17 tardymo protokolas, 
Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), f. K-1, 
ap. 58, b. P-19282, l. 32.

3 K. Bukio 1945 01 05 tardymo protokolas, ten pat, 
l. 22.
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apie jų dislokacijos vietas ir ginkluotę. Vokiečių pareigūnai pavedė K. Bukiui ir 
J. Putriui rinkti informaciją apie pasienio kariuomenės karių skaičių, dislokaciją, 
karininkų ir kareivių uniformų ypatumus ir kita. Vokiečiai liepė jiems rinkti kuo 
daugiau informacijos, nors jie ir vis vien ten greitai būsią. K. Bukiui buvo duotas 
slapyvardis „Lapė“, o J. Putriui – „Čekis“. Po to K. Bukys ir J. Putrius buvo 
nuvežti į pasienį. Ten jiems buvo duoti pistoletai su šoviniais ir liepta praleisti 
juos per sieną4. Sugrįžę iš Vokietijos į Lietuvą, K. Bukys ir J. Putrius ėmė vykdyti 
jiems pavestas užduotis. Lankydamiesi Ablingõs kaime, jie stebėjo ten esančius 
sovietų pasienio karius. J. Putrius jį dominančią informaciją užsirašė užrašų kny-
gelėje5. K. Bukys su J. Putriumi lankėsi pas Norgėlų kaimo gyventoją A. Lukauską 
ir gavo juos dominančios informacijos apie sovietų karinių dalinių dislokaciją 
minėto kaimo apylinkėse6. Iš A. Lukausko K. Bukys su J. Putriumi vyko į Kulių 
miestelį susitikti su vienu pažįstamu asmeniu. Kulių valsčiaus komunistų partijos 
komiteto sekretorius Pranas Karbauskas 1941 m. birželio 9 d. iš Kulių gyventojo 
Lozoriaus Jofės gavo žinių, kad kelio Gargždai–Kuliai sankryžoje pastebėti įtar-
tini asmenys su žemėlapiu. P. Karbauskas pasiėmė tarnybinį pistoletą ir nutarė 
išsiaiškinti nepažįstamųjų tapatybę. Jis surado K. Bukį ir J. Putrių ir norėjo juos 
suimti, tačiau J. Putrius du kartus šovė į P. Karbauską iš pistoleto ir sunkiai jį 
sužeidė. J. Putrius paėmė P. Karbausko 
dviratį ir nuvažiavo, o K. Bukys pabėgo 
į mišką. Miške jis paslėpė pistoletą ir 
ėmė slapstytis Endriejavo apylinkėse. 
P. Karbauskas, nors ir buvo sunkiai 
sužeistas, išliko gyvas7.

Nemažai Lietuvos žmonių, siek-
dami išsigelbėti nuo sovietų priespau-
dos ir represijų, bandė nelegaliai pereiti 

Vadinamasis 
Molotovo sovietų 
karinės įtvirtinimo 
linijos (1940–1941) 
fortifikacinis, 
gelžbetoninis 
statinys – atsparioji 
ugniavietė arba dotas, 
nebaigtas ir mažai 
panaudotas. Netoli 
Endriejavo, Pyktiškės 
kalno pietvakarinio 
šlaito. 2005 m. 
Virginijaus Skuodo 
nuotr.

4 K. Bukio 1945 01 04–1945 01 06 tardymų protokolai, 
ten pat, l. 16–20, 26, 27, 29.

5 K. Bukio 1945 01 04 tardymo protokolas, ten pat, 
l. 18, 21.

6 K. Bukio 1945 01 04 tardymo protokolas, ten pat, 
l. 19; A. Lukausko 1945 01 17 tardymo protokolas, 
ten pat, l. 68.

7 K. Bukio 1945 01 04 tardymo protokolas; P. Kar-
bausko 1944 11 03 tardymo protokolas, ten pat, 
17, 41, 42.
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sieną ir pabėgti į Vokietiją. Kadangi Endriejavo valsčius ribojosi su Vokietijos 
okupuotu Klaipėdos kraštu, dalis mėginančiųjų pasitraukti bandydavo pereiti 
sieną Endriejavo valsčiuje. Tarp vietinių gyventojų atsirado žmonių, tapusių ne-
legaliai bėgančių į Vokietiją vedliais. Bene ryškiausiu tokiu vedliu tapo Lietuvos 
kariuomenės atsargos karininkas Antanas Vainius, kilęs iš Ãntkopčio kaimo. Jis 
subūrė grupę žmonių, padėjusių A. Vainiui pervesti bėglius per sieną. Pirmuoju 
sovietmečiu A. Vainius į Vokietiją sėkmingai pervedė daugiau kaip 40 bėglių. 
Tarp Kulių ir Endriejavo valsčių veikė dar viena bėglių pervedimo į Vokietiją 
grupė. Jai vadovavo Kostas Striaukas ir Antanas Antanavičius. Šie drąsūs vyrai 
taip pat pervedė kelias dešimtis žmonių8. 

Per 1941 m. birželio 14 d. Lietuvos gyventojų trėmimą nukentėjo ir Endrie-
javo valsčiaus gyventojai. Yra žinoma, jog buvo ištremtos trys šeimos: vietinės 
šaulių organizacijos vado Domo Vaišvilo šeima iš Sausių kaimo, Endriejavo mo-
kyklos direktoriaus Kazio Gudausko šeima ir ūkininko Jurgio Kalvaičio šeima iš 
Žemgulių kaimo (pagal kitus šaltinius iš Kiaulakių kaimo). Apie pusė ištremtųjų 
nuo šalčio ir bado mirė Sibiro tremtyje ir lageriuose9. 

Karo su Sovietų Sąjunga išvakarėse Rytprūsiuose ir Klaipėdos krašte buvo 
dislokuota vokiečių Šiaurės armijų grupės (vadas generolas feldmaršalas Wilhelmas 
Ritteris von Leebas) 18-oji armija (vadas gen. plk. Georgas von Küchleris). Šią 
armiją sudarė 26-asis, 1-asis ir 38-asis korpusai. 18-oji armija gavo užduotį veržtis 
per Žemaitiją Mintaujos–Rygos kryptimi. Tuo metu Žemaitijoje buvo dislokuota 
sovietų kariuomenės 8-oji armija (vadas gen. mjr. P. Sobenikovas). Sovietų 105-ojo 
pasienio būrio (vadas mjr. Bočiarovas) štabas buvo įsikūręs Kretingojê. Šiame būryje 
(faktiškai pulke) tarnavo 2 096 kariai10. Kretingos apskrities ir Endriejavo valsčiaus 
teritorija vokiečių kariuomenės buvo užimta pirmąją karo dieną – 1941 m. birželio 
22 d. Sovietų pasieniečiai po nedidelių kautynių su vokiečiais traukėsi kartu su 
kitais Raudonosios armijos daliniais. Atkaklesni mūšiai vyko Kretingos apylinkėse. 
Čia gynėsi sovietų kariuomenės 10-osios divizijos 62-asis, 204-asis šaulių pulkai 
ir 30-asis artilerijos pulkas. Patyrę nemažus nuostolius, pasitraukė į Kartenos ir 
Kulių rajoną11. Mūšio tarp sovietų ir vokiečių metu užsidegė Endriejavo miestelis, 
sudegė bažnyčia ir nemažai pastatų, buvo ir žmonių aukų12. Štai kaip pirmos 
karo dienos įvykius prisiminė Antanas Ruškys: 

„[...] Vaizdas buvo toks, tarsi turtingas dvarininkas kautųsi su 
skurdžiumi. Rusų kariai išvydo galingu srautu plūstančius tankus, 
artileriją, taip pat sunkvežimių, ardėnų veislės žirgų kolonas. Rusus 
apėmė siaubas vien dėl savo varganų „palutarkų“, automobilinių 
patrankėlių, kumeliukais velkamų pabūklų. Vos pora šūvių tepaleidę, 
bėgo kūlversčiais. Endriejavo politrukas 
šaudė į bėgančius savo karius, o kitus 
rikiavo už mūro gintis, nes kryžių formos 
skylės sienoje išties tam buvo tinkamos. 
Žuvusieji daugiausia ir buvo politruko 
aukos. Jis taip pat žuvo miestelio pri-
eigose.

8 Ruškys A. Endriejavo žemė: kančių ir vilties istorija, 
Kaunas, 2002, p. 135, 137.

9 Ruškys A. Ten pat, p. 18.
10 Иринархов И. С. Прибалтийский Особый..., Минск, 

2004, с. 50–53, 130; Okupuotos Lietuvos istorija, Vilnius, 
2007, p. 163–167.

11 Иринархов И. С . Ten pat, c. 250.
12 Ruškys A. Ten pat, p. 78.
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Endriejavas pabūklų sviedinių buvo padegtas pavakaryje. 
Miestelio gyventojų žuvo tik trys ar keturi – Lušpinis, Varnelis 
ir kiti. Kaimuose žuvusius sunku prisiminti. [...]“13. 

1941 m. rudenį Kretingos apskrityje vietos valdžia rinko duomenis apie karo 
veiksmų gyventojams padarytus materialinius nuostolius. Buvo nustatyta, jog En-
driejavo valsčiuje dėl gaisrų nukentėjo 71 šeima (213 žmonių)14. 1941 m. lapkričio 
mėn. Endriejavo miestelyje gyveno 230 žmonių, miestelio plotas sudarė 340,41 ha 
žemės. Miestelyje tuomet buvo 4 gatvės ir 77 žemės sklypai (iš jų 6 priklausė 
žydams), stovėjo 3 mūriniai ir 137 mediniai namai. Sudegusių namų buvo 67 (visi 
mediniai)15. Vokiečių okupacijos metais (1941–1944) Endriejavo valsčiaus teritorija 
apėmė 14 434 ha žemės, iš viso valsčiuje buvo 7 seniūnijos, 35 kaimai ir, 1941 m. 
lapkričio 29 d. žiniomis, gyveno 5 712 gyventojų16. 

Prasidėjus nacių–sovietų karui, Lietuvoje kilo antisovietinis 1941 m. Birželio 
sukilimas. Lietuvių sukilėlių (jie tuomet save vadino partizanais) būriai pradėjo 
ginkluotas kovas su besitraukiančiais raudonarmiečiais, komunistais ir sovietų 
valdžios pareigūnais. Sukilėliai taip pradėjo atkurti iki sovietų okupacijos veikusias 
centrinės ir vietinės valdžios įstaigas. Fronto veiksmų ir sukilimo metu daugelyje 
Lietuvos vietovių buvo žudomi civiliai gyventojai. Žudynes vykdė ir besitraukiantys 
sovietai, ir naujieji krašto okupantai vokiečiai. Pirmomis karo dienomis Endriejavo 
valsčiuje taip pat susiformavo lietuvių sukilėlių būrys. Jame buvo iki 50 narių. 
Būriui vadovavo Lelėnų kaimo gyventojas Augustas Pocius. Endriejavo valsčiaus 
policijos viršininku 1941 m. birželio 25 d. vokiečių karo komendantas paskyrė 
Juozą Grikšą. Šias pareigas jis ėjo apie pusantro mėnesio, vėliau tarnavo valsčiaus 
policijoje vachmistru. 1941 m. liepos 22 d. nauju valsčiaus policijos viršininku 
tapo Vincas Kuncaitis. Jis šias pareigas ėjo ir nepriklausomos Lietuvos laikais iki 
1940 m. sovietų okupacijos17. Valsčiaus policijos viršininko J. Grikšo ir partizanų 
būrio vado įsakymu, partizanai pirmomis karo dienomis suiminėjo nespėjusius 
pasitraukti komunistus, komjaunuolius ir sovietų valdžios pareigūnus. Iš viso 
buvo suimta apie 15–20 sovietų aktyvistų ir 37–38 miestelio žydai. Tarp suimtųjų 
sovietų aktyvistų pakliuvo Šlepštikų 
apylinkės pirmininkas Justinas Kon-
trimas, NKVD darbuotojas Pečiulis, 
Kazimieras Žostautas, Jonas (Stasys ?) 
Liniauskas, buvęs rinkimų komisijos 
pirmininkas Juozas Saudargas18. Suim-
tieji komunistai ir sovietiniai aktyvistai 
policijos viršininko buvo ištardyti. Tar-
dymo medžiaga buvo išsiųsta lietuvių 
saugumo policijos viršininkui Kretingo-
je. Suimtieji su sargyba buvo išvežti į 
Kretingą19. Kretingos kalėjime suimtieji 
lietuviai buvo atskirti nuo žydų ir 
uždaryti skirtingose kamerose. Po 3–5 
savaičių 11 suimtųjų komunistų sugrį-

13 Ruškys A. Ten pat, p. 17.
14 Kretingos apskrityje nukentėjusių nuo karo ir gais-
ro gyventojų sąrašas, LCVA, f. 1342, ap. 1, b. 10, 
l. 19.

15 Endriejavo miestelio žemės tvarkymo žinių lapas 
(1941 11 21), ten pat, b. 9, l. 96.

16 V. Kuncaičio 1945 03 25 tardymo protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 21536/3, l. 16 a. p.; Kretingos 
apskrities valsčių ir miestų sąrašas (1941 11 29), 
LCVA, f. 1342, ap. 1, b. 9, l. 55.

17 V. Kuncaičio 1945 03 25 tardymo protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 21536/3, l. 15.

18 J. Smalakio 1945 05 31 apklausos protokolas, ten 
pat, b. 29732/3, l. 4 a. p.

19 J. Grikšo 1944 10 19, 1944 12 22 tardymo protokolai; 
K. Žemgulio 1944 12 22, J. Saudargo 1944 12 27 
tardymo protokolai, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 13667/3, 
l. 13, 21, 23; J. Andrijausko 1946 06 10 tardymo 
protokolas, ten pat, b. P-15177, l. 13.
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žo namo, likusieji keturi (tarp jų Antanas Šlevinskas (Šliavinskas ?), Žostautas ir 
Kiaulakis) negrįžo, jie buvo sušaudyti Kretingoje. Sugrįžusieji komunistai privalėjo 
pasirašyti pasižadėjimus neišvykti iš gyvenamosios vietos ir kiekvieną sekmadienį 
registruotis policijoje20. Vienas suimtųjų buvo Antanas Pečiulis. Jis iki nacių–so-
vietų karo dirbo Kretingoje karinės įskaitos stalo viršininku. A. Pečiulis taip pat 
buvo išsiųstas į Kretingą ir ten kalinamas apie 4 mėnesius, vėliau su keliomis 
dešimtimis kitų suimtųjų buvo išsiųstas kalėti į Dimitravo priverčiamųjų darbų 
stovyklą21. Visi Endriejavo žydai buvo sušaudyti ir niekas iš jų namo nesugrįžo. 
Geresnius žydų daiktus pasiėmė vokiečiai, o baldai buvo išparduoti Endriejavo 
valsčiaus gyventojams22.

Ablingos kaimas
Endriejavo valsčiuje okupantai naciai pirmomis karo dienomis nužudė 

nemažai civilių gyventojų. Plačiai nuskambėjo Ablingos kaimo (4 km į šiaurę 
nuo Endriejavo) tragedija. A. Hitlerio 1941 m. gegužės 13 d. įsakas dėl karinės 
jurisdikcijos įvedimo „Barbarosos“ srityje ir dėl ypatingų kariuomenės priemonių 
skelbė, kad tose vietovėse, kuriose klastingai bus užpulta vokiečių kariuomenė, 
nesant galimybių skubiai išsiaiškinti kaltininkų, karininkas (bataliono vadas arba 
aukštesnes pareigas užimantis karininkas) įsako nedelsiant vykdyti kolektyvinės 
prievartos priemones23. 1941 m. kovo mėn. į Ablingos kaimą buvo atkeltas sovie-
tų 295-asis statybos batalionas. Žadeikių kaime buvo įrengta akmenų skaldykla. 
Rusų kareiviai statė bunkerius Lietuvos SSR–Vokietijos pasienyje. Pas kai kuriuos 
Ablingos kaimo gyventojus buvo apsigyvenę sovietų karininkai. Raudonarmiečiai 
pastatė lentinį baraką, kuriame įsikūrė 
jų vadavietė, parduotuvė ir valgykla. 
Santykiai tarp vietinių ir sovietų ka-
riškių buvo draugiški. Šeštadieniais 
kariškiai kaimo gyventojams rodydavo 
kino filmus. Ablinga vokiečių kariuo-
menės buvo užimta jau pirmą karo 

20 J. Grikšo 1944 10 19 tardymo protokolas, ten pat, 
b. 13667/3, 13 a. p. 14.

21 A. Pečiulio 1945 07 08 apklausos protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 29732/3, l. 75 a. p. 76.

22 J. Grikšo 1944 11 07 tardymo protokolas, ten pat, 
l. 16.

23 Masinės žudynės Lietuvoje (1941–1944), Vilnius, 1965, 
d. 1, p. 30.

Pirmųjų karo dienų, 
1941 m. liepos 25 d., 
laikraščio fragmentas. 
Iš Prano Kairio 
asmeninio spaudinių 
rinkinio (toliau – 
iš PKAS rinkinio). 
T. Petreikio nuotr.
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dieną – birželio 22 d. ryte pažeme praskridęs vokiečių lėktuvas apšaudė karinius 
objektus. Raudonarmiečių kuopos kariai, vadovaujami Gilmutdino Muchutdinovo, 
skubiai pasitraukė Endriejavo link, nes ten buvo įsikūrusi dalinio vadavietė. Gel-
bėdamiesi nuo karo veiksmų, Ablingos ir Žvaginių kaimų gyventojai paliko savo 
sodybas. Tuomet dar niekas nenujautė, kokia tragedija laukia kaimo gyventojų. 
Sekmadienio popietę į Ablingą motociklais atvažiavo vokiečių 291-osios pėstinin-
kų divizijos žvalgų grupė ir apšaudė aplinkinius krūmus, tačiau jokio sovietų 
pasipriešinimo tuomet nesulaukė. Pavakare dauguma kaimo gyventojų sugrįžo 
į namus. Vokiečių kareiviai dėl neaiškių priežasčių ėmė suiminėti kaimiečius ir 
varyti juos į buvusią raudonarmiečių parduotuvę. Parduotuvėje buvo ankšta ir 
tvanku, ėmė klykti vaikai. Pagaliau duris atidaręs kareivis lietuviškai liepė išeiti 
moterims ir vaikams. Be vaikų buvusios moterys ir merginos pasiliko su vyrais. 
Taip praėjo kupina nerimo ir kankinančios nežinios naktis. Ankstų birželio 23 d. 
rytą į Ablingą sugrįžo G. Muchutdinovo vadovaujamas raudonarmiečių būrys 
ir užėmė pozicijas prie kaimo kapinių bunkeriams iškastose duobėse. Vokiečių 
artilerija pradėjo apšaudyti sovietų pozicijas ir pastarieji ėmė iš kaimo trauktis. 
Atsitraukimą dengęs kulkosvaidininkas Jarchamas Zaimulinas, berods, nukovė 
4 vokiečių kareivius. Dėl patirtų nuostolių įsiutę vokiečių kareiviai pradėjo nekaltų 
kaimo gyventojų egzekuciją. Baudėjai šaudė suimtus taikius gyventojus ir degino 
jų namus24. Pasmerktieji mirčiai buvo nuvaryti į Dirsteikos upelio slėnį ir trijose 
vietose apie pietus sušaudyti. Baudėjai ne tik šaudė civilius gyventojus, bet ir 
degino jų namus. Štai kaip žudynes prisiminė mirties išvengusi Zosė Rupšienė 
(gim. 1927 m.): 

„[...] Saulei leidžiantis, pasirodė visas būrys vokiečių. Nuvarė mus 
į parduotuvę ir uždarė. Čia jau buvo pilna žmonių. Stovėjome 
stati. Maži vaikai pradėjo verkti. Vokiečiai liepė motinoms su 
vaikais eiti į lauką. Tuo būdu mes grįžome į namus. Namuose 
siautėjo vokiečiai. Kai vokiečiai išėjo, mes nuėjome į daubą ir ten 
išbuvome visą naktį. 

Rytą, dar saulei netekėjus, pradėjo degti Barbšio sodyba. 
Netrukus pas mus į daubą atėjo Rimkus, Dausynas, J. Šiaulytis. 
Juos paleido iš parduotuvės nešti ginklus į rytus. Pastebėjome 
ateinant vokiečius. Suvarė mus visus į daubą, suguldė kniūbsčius. 
Iškratė kišenes. Liepė visiems keltis ir gultis. Kitame krante sėdėjo 
vokiečiai atkišę šautuvus. Pasigirdo šūvis. Pirmoji krito Srėbalienė 
Basė. Ji rankose laikė 3 mėnesių dukrytę Basę. Ta pati kulka peršovė 
mergaitei rankas. Visi mes tikėjomės pasislėpti šioje dauboje nuo 
vokiečių kulkos, tačiau ne visiems tai pavyko. Šunokas, Dausynas, 
Šiaulytis Jonas, Šiaulytis Juozas, Šiauly-
tienė Eugenija nebepakilo. Gyvi likome: 
Šiaulytienė Barbora, Žebrauskienė Stasė, 
Šiaulytienė Ona, mano brolis Šiaulytis 
Andrius, kuriam tada buvo 7 metukai, 
Lengvinienė ir Žebrauskas. 

24 Bumblauskas A., Rimgaila V. Kruvinasis pir-
madienis, Švyturys, 1987, Nr. 22, p. 21–13; Rim-
gaila V. Nauji kaimo istorijos fragmentai, Banga, 
1991, Nr. 50; To paties, Būkime atidūs istorijos 
faktams, Klaipėda, 1996 07 09; To paties, Dar kartą 
apie Ablingos tragediją, Politika, 1990, Nr. 15.
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[...] Išaušus ėjome į namus. Radome namus sudegintus, grį-
žome atgal į krūmus apie 2 km nuo daubos. Mus surado giminės 
ir apgyvendino Šiaulyčio troboje. Aš nuėjau pažiūrėti žuvusiųjų, 
kurių tarpe buvo ir mano tėvelis. Šiurpaus reginio buvau labai 
sukrėsta. Laidotuvės vyko 25 d.“25 

Iš viso buvo nužudyta 42 žmonės iš 13 šeimų: 33 iš Ablingos kaimo (20 vyrų, 
13 moterų ir merginų, tarp jų šeši Baltuonių šeimos nariai – tėvas Domininkas, 
broliai Andrius, Domas ir Vladislovas bei seserys Barbora ir Stefanija, Stasė Bal-
tuonytė mirties išvengė, nes žudynių dieną buvo Rietave), šeši Žvaginių kaimo 
gyventojai (visi vyrai), trys atvykę iš kitų vietovių (2 vyrai ir moteris). Šaudymo 
metu sąmonę praradęs Juozas Žebrauskas liko gyvas. Po žmonių sušaudymo baudė-
jai padegė kaimą. Gyvi išliko apie 20 Ablingos kaimo gyventojų. Nesudeginta liko 
tik Onos Šiaulytienės sodyba ir buvusi raudonarmiečių parduotuvė. Ablinga buvo 
pirmasis nacistų okupuotoje Lietuvoje sunaikintas kaimas26. Nužudytųjų laidotuvės 
vyko 1941 m. birželio 25 d., jose dalyvavo daug gretimų kaimų gyventojų. Į bendrą 
duobę buvo suguldytos išžudytos ištisos šeimos, tarp jų vaikai ir seneliai. Žvaginių 
kaimo aukos buvo palaidotos kapinaitėse ant Žvaginių piliakalnio27. 1960 m. Žva-
ginių kalne žuvusiesiems buvo pastatytas obeliskas. Vietos bibliotekos vedėja Edita 
Padleckienė surinko žuvusiųjų šeimų nuotraukų ir liudininkų prisiminimų. 1972 m. 
liepos 29 d. prie Žvaginių piliakalnio žudynių aukoms atminti buvo atidengtas 
memorialinis ąžuolinių skulptūrų ansamblis. Jį sukūrė liaudies meistrai iš dešimties 
Lietuvos miestų ir miestelių28. 1984 m. lapkričio 7 d. prie Ablingos ansamblio buvo 
atidarytas memorialinis muziejus (veikė iki 1993 m.). Jo ekspozicijoje buvo demons-
truojami karo metų trofėjai, istorinių dokumentų ir fotografijų kopijos.

Vėlesniais nacių okupacijos metais didesnių politinių represijų Endriejavo 
valsčiuje nebuvo. Pasak buvusio valsčiaus policijos viršininko V. Kuncaičio, 1944 m. 
pavasarį gestapo ir apskrities policijos viršininko nurodymu buvo suimtas buvęs 
milicininkas Stasys Kulnys. Suimtasis buvo perduotas gestapui, bet po mėnesio 
buvo paleistas į laisvę29. Kai kurie valsčiaus ūkininkai už žemės ūkio prievolių 
nevykdymą buvo suimti ir uždaryti į Dimitravo priverčiamųjų darbų stovyklą. 
1942 m. gruodžio 12 d. buvo suimtas 
ir įkalintas Dimitravo stovykloje Rau-
kų kaimo ūkininkas, 16,5 ha žemės 
savininkas Ilierius Jančius. Dėl ligos 
jis iš stovyklos buvo paleistas namo 
1943 m. vasario 6 d. 1942 m. gruodžio 
5 d. taip pat buvo suimtas Pyktiškės 
kaimo ūkininkas (16 ha savininkas) 
Vilius Kikiulis. Kalinimo laikotarpiu 
visa ūkio tvarkymo našta atiteko li-
kusiems šeimos nariams30.

1940–1941 m. laikotarpis Endrie-
javo valsčiaus istorijoje buvo pažen-
klintas lemtingais ir tragiškais įvykiais: 

25 Iš liudininkės Z. Rupšienės atsiminimų. 1972 09 12 
užrašė E. Padleckienė.

26 Zizas R. Lietuvos piliečių ne žydų persekiojimas, 
civilių gyventojų žudynės, Karo belaisvių ir civilių 
gyventojų žudynės Lietuvoje 1941–1944, Vilnius, 2005, 
p. 91; S. Baltuonytės 1945 02 02 apklausos protoko-
las, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-19282, l. 44; Ablinga, 
sud. M. Mikeliūnas, Vilnius, 1974, p. 2, 3.

27 Iš liudininkės Magdės Jocienės prisiminimų. 
1972 09 13 užrašė E. Padleckienė.

28 Kunčius A., Patašius A. Ablinga, Vilnius, 1975, 
p. II, III.

29 V. Kuncaičio 1945 03 25 tardymo protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 21536/3, l. 17.

30 Kretingos apskrities viršininko 1943 02 12 d. raštas 
Šiaulių apygardos komisarui, LCVA, f. 1342, ap. 1, 
b. 15, l. 2.
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1940 m. sovietų okupacija ir visuomeninio gyvenimo sovietizavimas, 1941 m. 
birželio trėmimai, prasidėjęs nacių–sovietų karas, Endriejavo miestelio sudeginimas 
ir Ablingos kaimo tragedija, miestelio žydų suėmimas ir išsiuntimas sušaudyti į 
Kretingą. Vos per metus laiko valsčiaus gyventojai patyrė tiek nelaimių, netekčių 
ir smurto, kiek nepatyrė per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį (1920–1940). 
Vėlesniais nacių okupacijos metais masinių represijų teroro nebuvo. Sąlyginės 
ramybės laikotarpis baigėsi 1944 m. vasarą, kai sugrįžo sovietai, ir vėl prasidėjo 
masinės represijos bei partizaninis pasipriešinimas sovietiniam režimui.

1941 m. birželio 23 d. nužudytų Ablingos ir  
Žvaginių kaimų gyventojų sąrašas

1. Baltuonis Domas
2. Baltuonis Andrius
3. Baltuonis Domas (sūnus)
4. Baltuonis Vladislovas
5. Baltuonytė Barbora (Basė)
6. Baltuonytė Stefa
7. Baltuonienė Barbora (Basė)
8. Rimkus Antanas
9. Rimkus Stanislovas
10. Rimkus Vincas
11. Šakinis Petras
12. Sauserys Antanas
13. Varpiotas Stasys 
14. Joknys Klemas
15. Joknienė Zuzana
16. Žebrauskas Povilas
17. Žebrauskienė Marijona
18. Žebrauskienė Janina
19. Žebrauskienė Aldona
20. Barbšys Kazys
21. Dausynas Leonas

22. Šunokas Vladas
23. Srėbalius Antanas
24. Srėbalienė Barbora (Basė)
25. Šiaulytis Jonas
26. Šiaulytienė Eugenija
27. Šiaulytis Antanas
28. Šiaulytis Juozas
29. Šiaulytis Kostas
30. Mikalauskas Petras
31. Kasparavičius Povilas
32. Luožys Izidorius
33. Luožys Jonas
34. Luožys Antanas
35. Luožytė Basė
36. Luožienė Marcelė
37. Žebrauskas Juozas
38. Žebrauskienė Paulina
39. Srėbaliūtė Petrė
40. Martinkus Juozas
41. Martinkienė Ona
42. Beniušis Jonas
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Endriejavo pradþios mokyklos 1940–1944 metais  
(pirmuoju bolðevikmeèiu ir nacmeèiu)
Stanislovas Buchaveckas

Ávadas
Vieneriø metø laikotarpis (1940 m. birþelis–1941 m. birþelis), maþdaug su-

tampantis su vienø mokslo metø trukme, vadinamas pirmuoju bolðevikmeèiu ar 
pirmàja sovietø okupacija, ir jà pakeitusi naciø okupacija (1941–1944) truko neilgai, 
bet ðios dvi okupacijos kiekviename Lietuvos valsèiuje turëjo ávairiausiø padariniø, 
darė átaką visuomeniniams procesams, lëmë mokytojø ir kitø þmoniø likimus. 
Ðvietimo srityje tie padariniai nebuvo labai tragiðki (iðskyrus, kad mokytojus ir jø 
ðeimas 1941 m. bolðevikai trėmė), taèiau ir èia tos abi okupacijos ásirëþë á istorijà, 
kultûriná gyvenimà didþiuliais pokyèiais, mokytojø padëties ir darbo sàlygø kaita. 
Ir Endriejavo pradþios mokyklose tada daþnai keitësi mokytojai. Tad ðiame nedi-
deliame straipsnyje siekiama ne tik supaþindinti skaitytojus su Kretingos apskrities 
Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklø „geografija“, bet ir bent pateikti 1940–1944 m. 
Endriejavo valsèiuje dirbusiø pradþios mokyklø pedagogø pavardes, remiantis Lie-
tuvos centriniame valstybës archyve saugomais ðaltiniais (iðliko tik kai kurios to 
meto Ðvietimo liaudies komisariato ir Ðvietimo vadybos – atitinkamai taip per tas 
okupacijas buvo vadinta centrinë ðvietimo ástaiga – bylos) apibûdinti tuometines 
Endriejavo valsèiaus bendrojo lavinimo ðvietimo ástaigas, jø darbo sàlygas ir kt. 
Straipsnyje, siekiant parodyti tuomet buvusià didelæ mokytojø kaità, pateikiamos ir 
1939–1940 mokslo metais (toliau – m. m.) Endriejavo valsèiuje dirbusiø mokytojø 
pavardës. 1940–1944 m. Kretingos apskrities dokumentuose Endriejavas daþnai buvo 
vadinamas kiek kitaip – „And riejavu“. Tik kai kuriuose raðtuose ir susiraðinëjimo 
praneðimuose pasitaikydavo dabartinë vietovardþio forma „Endriejavas“.

Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklos
Endriejavo valsèius nebuvo didelis. Tad jame buvo nedaug pradþios moky-

klø, nes daugelio aplinkiniø kaimø ir viensëdþiø vaikai lankë Endriejavo miestelio 
pradþios mokyklà. Atokesnëse valsèiaus vietovëse gyvenantys vaikai lankë pusiau 
þiedu aplink Endriejavà ákurdintas vienakomplektes kaimo mokyklas, kuriose visus 
keturis skyrius mokė vienas mokytojas. Tad pradþios mokyklø tinklo struktûra 
Endriejavo valsèiuje buvo labai paprasta. Keturiø ar penkiø komplektø moky-
kla buvo Endriejavo miestelyje. Kaimo vietovëse veikë dar keturios ar penkios 
savarankiðkos mokyklos, kurios mokytojas kartu buvo ir tos ðvietimo ástaigos 
vedëjas. Valsèiuje nebuvo kaimuose veikianèiø filialiniø komplektø (klasiø), kuriø 
mokytojai buvo pavaldūs gretimame kaime ar miestelyje veikusiai mokyklai (tokiø 
nesavarankiðkø mokyklëliø bûta beveik visuose kituose valsèiuose). 1918–1940 m. 
ir vëliau kai kurios keitë vietovæ, kurioje patalpos kaimo pradþios mokyklos 
klasei daþniausiai buvo nuomojamos 
pas ûkininkà. Tik mûsø nagrinëjamu 
laikotarpiu Endriejavo miestelyje, kuris 
nedaug iðaugo nuo 1923 m.1, pradþios 

1 Mûsø Lietuva, paruoðë Bronius Kviklys, Boston, 
1968, t. 4, p. 344 (1991 m. antroji fotografuotinë 
laida Vilniuje).
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mokykla veikë savose patalpose. Taèiau aptariamo laikotarpio 
pradþioje Endriejavo valsèiaus centrinëje pradþios mokykloje 
tebuvo penki skyriai2 (kitø valsèiø centrinës pradþios moky-
klos turëjo ðeðis ar septynis skyrius). Nacmeèiu, nepaisant 
nepalankiø sàlygø, įsteigtas šeðtasis skyrius. Vietos gyvento-
jams Endriejavo mokykla buvo ne tik ðvietimo ástaiga, bet 
ir svarbus visuomenës traukos bei kultûros þidinys. Reikia 
pažymėti, kad Endriejavo valsèiaus savivaldybë labiau nei 
daugelio kitø valsèiø rûpinosi mokytojø buities sàlygomis. 
Nors kaimø mokyklø klasës buvo árengtos nuomojamose pa-
talpose, bet net trijų (Rudgalviø, Ðlepðtikø ir Þadeikiø kaimų) 
mokyklų mokytojams pati savivaldybë pasirûpino, tegu ir 
pas ûkininkus, árengti butus. Tik Paþvelsio pirmajame kaime 
(tai gyvenvietë Endriejavo valsèiuje, o kitame Kretingos apskrities valsèiuje buvo 
Paþvelsio antrasis kaimas; ðiame straipsnyje toliau Paþvelsio pirmàjá kaimà vadinsime 
trumpai „Paþvelsiu“) mokytojas pats pas vietos gyventojus turëjo susirasti kambará 
ar butà ir pritaikyti já savo poreikiams. Nepriklausomybës laikotarpio pabaigoje 
Endriejavo valsèiuje, be miestelio mokyklos, dar veikë, nutolusios nuo jos 5–7 km, 
keturios pradþios mokyklos kaimuose (Paþvelsio, Rudgalviø, Ðlepðtikø ir Þadeikø), 
o nacmeèiu kurá laikà veikë ir penktoji kaimo mokykla Antkoptyje (nuomojamose 
patalpose, bet mokytojui buvo árengtas butas), su Endriejavo miestelio mokykla 
visame valsèiuje – ðeðtoji. Naciø okupacijos metais Endriejavo mokykloje buvo 
ásteigtas ir ðeðtasis skyrius.

Endriejavo miestelio 
VI skyrių pradžios 
mokykla su mokiniais, 
mokytojais ir svečiais 
nenustatytos šventės 
metu. Apie 1938 m. 
(Mokykla nacių– 
sovietų karo pabaigoje 
1944 m. apšaudyta ir 
sudeginta.) Iš Antano 
Ruškio šeimos albumo

2 1941 m. gruodþio 13 d. Andriejevo (taip raðoma 
ðiame dokumente – S. B.) pradþios mokyklos lan-
kymo apyskaita, Lietuvos centrinis valstybës archyvas 
(toliau – LCVA), f. R-629, ap. l, b. 10, l. 168.
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Þvilgsnis á pirmàjá bolðevikmetá (1940–1941)
Lietuvos mokyklø sovietizacija prasidëjo jau 1940 m. liepą, kai Lietuva forma-

liai dar nebuvo bolðevikø imperijos dalis. Dar prieð vadinamuosius Liaudies seimo 
rinkimus tarp suimtø visuomenës veikëjø buvo nemaþai ir mokytojø. Kai kurie 
vietos sovietø aktyvistai dar iki Lietuvos aneksijos pradëjo nurodinëti pedagogams, 
kaip ir ko mokyti vaikus, planuoti, kuriuos pradþios mokyklø mokytojus perkelti á 
atkampias mokyklas. 1940 m. rugpjûtį prasidëjo totalinis mokytojø „perauklëjimas“ 
per Kaune suðauktà Lietuvos mokytojø suvaþiavimà (jo metu mokytojai iðreiðkë 
protestà vietoj „Internacionalo“ sugiedodami Nepriklausomos Lietuvos himnà) ir 
mokytojø kilnojimas ið mokyklos á mokyklà. Kai kuriems pedagogams teko sulaukti 
ir rekomendacijø apleisti darbà ðvietimo ástaigoje. Atrodo, kad Endriejavo valsèiuje 
1940 m. liepą sovietø aktyvistai nebuvo tokie „smarkûs“… Taèiau 1940 m. vasaros 
pabaigoje ir rudens pradþioje, kai Lietuvoje aktyvûs autoritetingi Nepriklausomybës 
laikotarpio pedagogai ið didesniø pradþios mokyklø buvo nukeliami á atkampesnes 
mokyklas (kartais net atskiriami nuo savo ðeimos), ir Endriejavo valsèius patyrë 
tokiø pedagogø diskriminacinæ politikà. Ið Endriejavo pradþios mokyklos vedëjo 
pareigø tokiais diskriminavimo motyvais buvo paðalintas aktyvus visuomenës 
veikëjas Kazimieras Gudauskas. Jis buvo tik mokytojo pareigoms perkeltas á 
vieno komplekto Þadeikiø mokyklëlæ. Neaiðku, uþ kokius nuopelnus ið Þadeikiø 
pradþios mokyklos á centrinæ valsèiaus mokyklà Endriejave buvo perkelta Agota 
Butkienë, kuri nuo 1937 m. dirbo kaip laisvai samdoma mokytoja (kasmet pratæsiant 
leidimà mokytojauti), t. y. net neturëjo pedagoginio cenzo minimumo etatinëms 
pareigoms eiti. Ið archyviniø ðaltiniø neaiðku, ar Endriejavo valsèiuje 1940 m. 
bûta daugiau diskriminacinės sovietø valdþios politikos mokytojø atþvilgiu aktø, 
sàlygojanèiø ir mokytojø suprieðinimà tarpusavyje, ir pedagogø suprieðinimà su 
ûkininkais, ir t. t. Mat kiti valèiaus kaimuose dirbantys pedagogai buvo pradëjæ 
mokytojauti tik 1938 m., kiti keturi Endriejavo pradþios mokyklos mokytojai liko 
joje dirbti ir 1940–1941 m. m. Taèiau Lietuvos mokyklos sovietizavimo veiksmai 
turëjo neigiamø padariniø pradþios mokyklø veiklai, mokymo procesui, pedagogø 
autoritetui visuomenëje ir mokytojø santykiams su mokiniais bei jø tëvais. Kai 
kuriose pradþios mokyklose mokiniø skaièius kiek sumaþëjo, nes kai kurie tëvai 
baiminosi, kad per ðvietimo ástaigas pradëta bolðevikinë ir ateistinë propaganda 
darys neigiamà poveiká paaugliø pasaulëþiûrai, ir neleido savo vaikø á mokyklas. 
Buvo tikima, kai prasidës karas, grius okupacinis sovietø reþimas. Tëvai manė, kad 
sûnus ar dukra, kiek pasimokæ namuose, nesunkiai pasivys bendraamþius. Tokio 
pobûdþio protestà vietos þemaièiai dangstë savo vaikø sveikata, jø reikalingumu 
ûkio darbuose ir kitais pasiteisinimais.

1940 m. rudená mokyklose ant klasës sienos nebekabėjo kryþius. Nebebuvo 
tikybos pamokø. Mokytojai gavo instrukcijas paðalinti ið vadovëliø arba užklijuoti 
bolðevikø ideologijai „kenksmingus“ straipsnius, buvusio prezidento Antano Smeto-
nos, kitø veikëjø ar istoriniø asmenybiø portretus bei paveikslus, kitas iliustracijas. 
Klasëse atsirado Vladimiro Lenino, Josifo Stalino, kitø „broliðkos“ imperijos veikëjø, 
sovietizuojamos Lietuvos vadukø paveikslai. 1940 m. rudená bandyta Endriejavo 
valsèiaus pradþios mokyklose jau antrajame skyriuje ávesti rusø kalbos mokymà. 



201

I S T O R I J A

Neaiðkumai truko iki 1941 m. pradþios. Galiausiai dël mokytojø nepasiruoðimo 
ir vadovëliø nebuvimo leista rusø kalbos mokyti pagal galimybes. Tad tik kai 
kuriose pradþios mokyklose vaikai ðiek tiek mokësi rusø kalbos, tiksliau – kai 
kuriø rusiðkø þodþiø. Mat švietimo sistemà kuravusiems bolðevikø ideologams ir 
vietos sovietø aktyvistams labiau rûpëjo demonstracijø, susirinkimø ir kitø ide-
ologizuotø renginiø pompastika. To neiðvengë ir Endriejavo valsèiaus pradþios 
mokyklos. Kaimø mokyklø mokiniai su mokytojais atlikdavo ilgus þygius á mies-

1941 m. pirmo 
pusmečio spaudiniai 
su naujos sovietinės 
politikos tekstais. 
Iš Prano Kairio 
asmeninio spaudinių 
rinkinio, toliau 
Iš PKAS rinkinio. 
T. Petreikio nuotr.
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telius dalyvauti Spalio bolðevikø perversmo metiniø minëjime ir demonstracijoje 
ar masiniame Geguþës pirmosios renginyje. Be to, mokiniø tëvai beveik privalėjo 
dalyvauti mokyklose vykdomuose ideologiniuose renginiuose.

1940–1941 m. sovietø okupacijà Lietuvos ðvietimo srityje „vainikavo“ ma-
sinis Lietuvos gyventojø trëmimas 1941 m. birþelio 14–15 d. Mokytojai su savo 
ðeimomis sudarë neproporcingai didelæ tremtiniø ið Lietuvos dalá (buvo iðtremta 
apie tûkstantá pedagogø). Trëmimø organizatoriai centrinëse represinëse ástaigose, 
kiti jiems pritariantys aukðti sovietinës Lietuvos pareigûnai, tremtiniø sàraðus 
Kretingos apskrityje ir Endriejavo valsèiuje sudarinëjæ bolðevikø pareigûnai ir 
sovietø aktyvistai „pasistengë“, kad ið Endriejavo valsèiaus bûtø iðtremta buvusio 
centrinës pradþios mokyklos vedëjo Kazimiero Gudausko ðeima (þmona Stanislava 
su tik 1940 m. gimusiu sûnumi). 1941 m. birþelá á tremtiniø vagonus patekusi 
ðeima netrukus atsidûrë tremtyje Komijoje. Nuo savo artimøjø K. Gudauskas buvo 
atskirtas 1941 m. sausį, kai buvo suimtas (vëliau Þadeikiø mokykla kurá laikà 
neturëjo mokytojo). 1941 m. vasarà K. Gudauskas buvo iðgabentas á lietuviø mir-
timis paþenklintà tolimàjá Reðotø konclagerá (Krasnojarsko kraðtas). Èia bolðevikø 
budeliai mokytojà 1941 ar 1942 m. suðaudë. Ið dokumentø, kurie daþnai buvo 
falsifikuojami, negalima tiksliau atkurti tragiðkos K. Gudausko gyvenimo pabaigos. 
S. Gudauskienë su sûnumi Gintautu 1947 m. pabëgo ið tremties á Lietuvà, po 
dvejø metø buvo suimta (sûnus, atrodo, liko Lietuvoje) ir pateko trejiems metams 
á konclagerá, paskui ið tremties á Lietuvà gráþo tik 1959 m.3

Lietuvos gyventojus sukrëtusio masinio trëmimo vaizdø ir iðgyvenimø kartëlá 
tremties iðvengæ mokytojai ir daugelis jø auklëtiniø atsineðë á mokyklos suolà 
1941 m. rudená. Prie trëmimo dienomis patirto sukrëtimo prisidëjo ir kiti Vokie-
tijos ir Sovietø Sajungos karo pradþioje Lietuvà uþgriuvæ sugriovimai, aukos bei 
þudynës (lietuviø ir þydø). Per karo veiksmus 1941 m. birþelį Endriejavo valsèius 
patyrë materialiniø nuostoliø, nukentëjo nemaþai gyvenamøjø namø ir ûkininkø 
sodybø. Be to, buvo daug vietos þmoniø aukø, taip pat nemažai žmonių buvo 
suþeista, suluoðinta, nukentëjo per rusø (raudonarmieèiø) ir vokieèiø kariuomeniø 
mûðius, kareiviø egzekucijas prieð vietos gyventojus (Ablingos ir Þvaginiø kaimø 
tragedija)4. Ið minëtas ir kitas karo negandas patyrusiø ðeimø nemaþai vaikø 
1941 m. rudená neatëjo á Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklas.

Mokyklø veikla naciams okupavus Lietuvą
1941 m. Endriejavo pradþios mokyklø laukë nauji iðbandymai ir pasiaukoja-

mas mokytojø darbas. Tie þodþiai labiau tiktø tiems valsèiaus mokytojams, kurie 
sunkiomis buities ir darbo sàlygomis tam tikroje mokykloje dirbo daugiau kaip 
vienerius mokslo metus. Tiesa, dauguma Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklø 
mokytojø, persikëlæ á kità mokyklà, daþniausiai susidurdavo su tokiomis paèiomis 
sunkiomis materialinëmis aplinkybëmis. Tad ir jiems teko mokytojauti daugiausia 
ið idealistiniø bei patriotiniø paskatø. 

1941–1944 m. Lietuvos generalinës 
srities (toks buvo Lietuvos, kaip terito-
rinio vieneto, pavadinimas naciø oku-
pacijos laikotarpiu) centrinë ðvietimo 

3 Lietuvos gyventojø genocidas (1939–1941), Vilnius, 
1999, t. 1, p. 1, 318.

4 Þr. Arûno Bubnio straipsná ðioje knygoje.
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ástaiga, vadovaujama ðvietimo generalinio tarëjo Prano Meðkausko-Germanto, 
stengësi iðsaugoti mokyklø tinklà ir já, palyginti su 1941 m. rudeniu, net pavyko 
iðplësti aukðtesniosiomis mokyklomis, rinko aukas mokytojams ir studentams remti. 
Ûkininkai buvo raginami padëti pradþios mokyklø mokytojams maisto produktais. 
Jø Endriejavo valsèiaus pedagogams atneðdavo mokiniø tëvai, kartais – perduo-
davo per vaikus. Nuo Plungës kilæs þemaitis Pranas Meðkauskas-Germantas uþ 
pasiprieðinimà naciø germanizacijos politikai ir ryðius su lietuviø tautinio antinacinio 
pogrindþio vadovais 1943 m. kovą kartu su kitais rezistentais ir inteligentais buvo 
suimtas (tai buvo naciø kerðtas uþ jø sumanyto lietuviø SS legiono mobilizacijos 
suþlugdymà) ir ákalintas Ðtuthofo konclageryje. 1945 m. ten mirë.

Atrodo, kad Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklø mokytojø nepalietë 
kituose valsèiuose nacmeèio pradþioje átakos turëjusi desovietizacija, didinusi mo-
kytojø kaità. Ið kitø laikotarpio aplinkybiø iðskirtina labai ðalta pirmoji nacmeèio 
þiema, ypač sunkinusi mokyklø darbà 1941–1942 m. m. Dël ðiltø drabuþiø stokos 
þiemà padaugëjo mokyklos nelankanèiø vaikø. Po kelias mokyklø mokslo dienas 
buvo praleista ir dël dideliø ðalèiø tà vokieèiø kariuomenës pralaimëjimo prie 
Maskvos þiemà. Per didþiuosius ðalèius beveik visos valsèiaus kaimø mokyklos 
mokytojo nuoþiûra buvo trumpam uþdaromos. Tais paèiais mokslo metais mo-
kyklø darbà trukdë ir ið sovietiniø kariø belaisviø stovyklø iðplitusi dëmëtosios 
ðiltinës epidemija ir kitos uþkreèiamosios ligos. Kad vaikai masiðkai neapsirgtø, 
1941–1942 m. m. dël dëmëtosios ðiltinës epidemijos Kretingos apskrities sanitarijos 
gydytojo potvarkiu laikinai buvo uþdarytos ir kelios Endriejavo valsèiaus moky-
klos. Taèiau 1941/1942 m. m. Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklose mokslas 
nenutrûko net tose keliose valsèiaus pradþios mokyklø klasëse, kuriose rudens 
trimestre savaitæ ar ilgiau, nesant mokytojo, nebuvo pamokø. Ten įtemptai mokyta 
vëliau, ypaè – pavasará.

Naciø okupacijos pirmaisiais mokslo metais Endriejavo valsèiaus pradþios 
mokyklose, kaip ir kitose Lietuvos generalinës srities pradinio mokymo ástaigose, 
pirmajame skyriuje buvo 24 savaitinës pamokos, antrajame – 27, treèiajame – 29. 
Penktojo skyriaus mokiniams per savaitæ buvo skirta po 30 pamokø. Pamokos vyk-
davo ðeðias dienas per savaitæ. Kai kurių dalykų pamokø visuose skyriuose buvo 
vienodai per savaitæ. Tikybai, dainavimui ir vadinamajai dailës dalykø ir darbø 
disciplinai buvo skirta po 2 savaitines pamokas. Kûno kultûrai teko 3 pamokos 
per savaitæ. Pirmuosiuose keturiuose skyriuose lietuviø kalbai pamokų atitinkamai 
buvo 8, 9, 8 ir 7, o penktajame – 4 per savaitę pamokos. Vokieèiø kalba dëstyta 
po 4 pamokas per savaitæ tik penktajame skyriuje (naciø pareigûnams nepavyko 
iðreikalauti mokyti vokieèiø kalbos nuo antrojo skyriaus). Skaièiavimui buvo ski-
riama po 5–6 pamokas. Pirmuosiuose trijuose skyriuose buvo disciplina, vadinta 
aplinkos ir tëvynës paþinimu, kurios savaitiniø pamokø daugëjo aukðtesniuose 
skyriuose – nuo 2 pamokø pirmajame, 3 – antrajame iki 6 – treèiajame skyriuje. 
Paskui pamokos, skirtos aplinkos, pasaulio ir praeities paþinimui, pasidarydavo 
sudëtingesnės ir bûdavo iðskaidomos á atskirus dalykus. Istorijai buvo skiriama po 
2 (penktas skyrius) arba 3 savaitines pamokas, geografijai – po 2 pamokas, gamtos 
paþinimui – po 3 (penktas skyrius) arba 4 pamokas per savaitæ. Be to, penktojo 
skyriaus moksleiviams kas savaitæ būdavo 2 pamokos uþsiëmimø, vadintos pilietiniu 
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lavinimu5. Naciø okupacijos laikotarpiu Endriejavo valsèiaus 
pradþios mokyklose labiau nei anksèiau stigo vadovëliø, nes 
naciø pareigûnai varþë naujø vadovëliø leidybà. Kai kurie 
jau parengti spausdinti vadovëliai taip ir nebuvo iðleisti. Kai 
kuriø dalykø teko mokytis ið senø vadovëliø, kuriuos moky-
klai ar tiesiog vaikams atiduodavo mokyklà baigæ mokiniai. 
Tad nacmeèio pabaigoje pradþios mokyklø vadovëliai, nau-
dojami tos paèios mokyklos moksleiviø, buvo dar ávairesni. 
1941–1944 m. mokytojams neretai tekdavo viename skyriuje 
mokyti vaikus ið skirtingø autoriø elementoriø, arba viename 
skyriuje – ið vieno autoriaus knygos ar elementoriaus, o kitais 
metais – jau ið kito autoriaus paraðytø mokymo priemoniø. 
Kai kuriose mokyklose stigo knygø aritmetikai mokytis. Tai 
sunkino mokytojo darbà per pamokas, pasak ðvietimo ástaigas 
lankiusiø pradþios mokyklø inspektoriø, „vadovëliø nevie-
nodumas ir jø trûkumas neigiamai veikia mokymo darbà“. 
Mokyklose vël buvo mokoma tikybos. Dviejø pirmøjø skyriø vaikai tikybos ir 
krikðèioniðkos dorovës daþniausiai mokësi ið K. Þitkaus „Tëve mûsø“, o treèiojo 
ir ketvirtojo skyriø mokiniai – ið to paties kunigo paraðytos „Sveika, Marija“. Tik 
maþdaug nacmeèio viduryje vokieèiø pareigûnai bandë suvarþyti kunigø átakà 
Lietuvos pradþios mokyklose. Ir kai kuriose Endriejavo mokyklose tikybà dëstë tø 
mokyklø pedagogai, globojami kunigø, kuriems, kita vertus, buvo nelengva, ypaè 
pavasario polaidþio ar rudens darganø 
metu, nuvykti mokyti tikybos į visas 
atokias mokyklas. Nacmeèiu ugdymo 

5 1941/1942 m. m. pradþios mokyklos pamokø lentelë, 
LCVA, f. 1584, ap. 5, b. 328, l. 20.

Žadeikių pradžios 
mokyklos mokiniai 
su mokytoju ant 
suruoštų malkų 
krūvos. Apie 1935 m. 
(Taip pat ir karo 
metais moksleivių 
tėveliai turėjo 
pagelbėti mokykloms 
apsirūpinti malkomis 
patalpų apšildymui.) 
Iš Angelės 
Kontrimienės 
(Srėbaliūtės) šeimos 
albumo
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procesui trukdë ne tik vadovëliø, bet ir sàsiuviniø bei kitø mokymo priemoniø 
trūkumas (naciø okupacinës administracijos pareigûnai labai limitavo ðvietimo 
reikalams skiriamà popieriø ir kt.). Todël mokiniai buvo raginami visa tai labai 
tausoti ir taupiai naudoti.

Nacmeèio mokytojui, palyginti su buvusia pirmàja sovietø okupacija, buvo 
lengviau moraliniu poþiûriu. Beveik nebuvo ideologiniø suvarþymø. Tiesa, Hitle-
rio gimimo dienà rekomenduota surengti mokiniø tëvø susirinkimus. Kai kurios 
mokyklos tam pakluso. 

Ne vienam 1941–1944 m. Endriejavo valsèiuje veikusių pradþios mokyklų 
mokytojui teko dirbti sunkiomis asmeninio ar ðeimos pragyvenimo sàlygomis. 
Pusei valsèiaus mokytojø vaikus teko mokyti ûkininko trobos kambaryje árengtoje 
klasëje. Sunkiau dirbti buvo vienakomplektës mokyklos vedëjui ar skirtinguose 
kaimuose veikianèiø klasiø mokytojams, nes jiems vieniems tekdavo mokyti ir 
auklëti didþiulá vaikø bûrá. Jis dar padidëdavo, kai pamokas pradëdavo lankyti 
auklëtiniai, negalëję eiti á mokyklà per þemës ûkio darbymetá ar gyvuliø ganiavà 
(dël to likdavo tame paèiame skyriuje antrus metus). Tada daugelio kaimo mo-
kyklø klasës bûdavo perpildytos.

Nacmeèiu aukðtesniam tarnybos laipsniui nepriskirtų mokytojų atjaunëju-
sia me Endriejavo valsèiaus mokytojø bûryje buvo dauguma. Jie atskaičiavus visus 
mokesèius gaudavo vos po 150–170 reichsmarkiø algos. Uþ tuos pinigus ne visada 
pavykdavo nusipirkti maisto produktø maþesnëmis kainomis pagal vadinamąsias 
korteles. Ne kà daugiau galëjo nusipirkti ir didesná atlyginimà gaunantis mokytojas. 
Neretai atokesniuose kaimuose dirbanèiø mokytojø gautos kortelës taip ir likdavo 
nepanaudotos. Mat bëgant nacmeèio mënesiams trûkdavo paèiø elementariausiø 
prekiø net pagal korteles. O turgaus kainomis mokytojo mënesinës algos uþtekdavo 
tik kilogramui sviesto nusipirkti ar keliems kilogramams cukraus.

Dël materialiniø nepritekliø daugumai valsèiaus pradþios mokyklø peda-
gogø teko kantriai dirbti ið idealistiniø paskatø arba ieðkotis mokytojo vietos 
arèiau giminaièiø, besiverèianèiø þemës ûkiu. O kai kurie, neiðtvëræ sunkumø 
ar dël jø pasiligojæ, nacmeèiu laikinai visai atsisakë mokytojo darbo. Taèiau, 
atrodo, kad Endriejavo valsèiuje nebuvo mokytojø, kurie ið mokyklos ar iðvis ið 
pedagoginio darbo pasitraukë savavaliðkai, neparaðæ praðymo ir negavæ atleidimo 
dokumentø.

Kai kuriems Endriejavo valsèiaus mokytojams lengviau pragyventi nacmeèiu 
padëjo dirbamos þemës (ar pievø) sklypai, kuriuos 1941–1944 m. turëjo dauguma 
Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklø (iðskyrus Paþvelsio ir Ðlepðtikø). Endriejavo 
pradþios mokykla turëjo 3,81 ha þemës. Antkopèio mokykla kiek maþiau – 3 ha. 
Kelios valsèiaus mokyklos turëjo daugiau kaip 3 ha þemës. Noreikiø mokykla – 
2,69 ha, Rudgalviø mokykla – 2 ha6.  Patys pedagogai ne visada ádirbdavo moky-
klai priskirtà þemæ, o pievas panaudo-
davo kaip ganyklà. Daþnai mokyklos 
turimi sklypai bûdavo iðnuomojami 
ûkininkams, kurie mokëdavo nuomà 
bei atsilygindavo grûdais, bulvëmis ir 
pan. Tad daugiausia bûdavo galima 

6 1943 m. spalio 1 d. Kretingos apskr. Endriejavo 
vls. pradþios mokyklø sàraðas, ten pat, f. R-629, 
ap. 1, b. 1034, l. 28; 1942 m. geguþës mën. Kretin-
gos apskr. jaunøjø ûkininkø rateliø sàraðas (jame 
minima Antkopèio mokykla – S. B.), ten pat, b. 57, 
l. 260.
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pasikliauti geranoriðka moksleiviø tëvø parama per vaikus perduodamais maisto 
produktais. Ši parama mokytojui neretai ne tik leido išlaikyti darbingumà, bet ir 
entuziazmà kultûrinei veiklai mokyklos rajone.

Pradþios mokyklø mokytojus nacmeèiu vargino ávairios prievolës ir áparei-
gojimai. 1942 m. vasarà naciø pareigûnai mokytojams buvo paskyræ atlikti 7 savaièiø 
darbo prievolæ (vadinta talkininkavimo þemës ûkyje prievole). Pradþios moky-
klø pedagogams teko padëti þemës ûkio, ið kurio norëta iðspausti kuo daugiau 
iðtekliø Vokietijos karo maðinai, jai tarnaujanèiai pramonei, darbuose. Taèiau ið 
ðio sumanymo naciai apèiuopiamos naudos negavo. Mat ðià jų suplanuotà, bet 
dël iðlygø daugumai mokytojø formalumu tapusià prievolæ buvo leista atlikti 
savo giminaièiø ûkiuose. Tad ir daugelis Endriejavo valsèiaus mokyklø mokytojø 
priskirtà þemës ûkio prievolæ atliko savo tëvø ar kaime gyvenanèiø giminaièiø 
ûkiuose. 1941–1944 m. mokytojams bûta ir kitø prievoliø. 1942 m. geguþę naciai, 
siekdami iðsiaiðkinti, kokie darbo jëgos ištekliai yra Lietuvoje, vykdë Lietuvos 
generalinës srities gyventojø suraðymà. Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklø 
mokytojai, kaip labiausiai iðsilavinæ kaimø gyventojai buvo svarbiausi suraðinëtojai 
ir ne vienà dienà sugaiðo pildydami suraðymo lapus. Be to, valsèiaus mokytojams 
kartu su vokieèiø pareigûnais teko suraðinëti ir ûkininkø gyvulius bei pasëlius 
(pagal ðià statistikà vokieèiø pareigûnai nustatydavo ûkininkø pyliavas þemës 
ûkio gaminiais). Tada mokytojai galëjo padëti ûkininkams nuslëpti dalá galvijø, 
uþraðyti maþesná uþsëtà plotà ar ið anksto áspëti apie bûsimà suraðinëtojø komi-
sijos lankymàsi ir t. t.

1941–1944 m. mokytojams algas mokëjo Ðvietimo vadyba, o mokyklos 
iðlaikymu bei remontu rûpinosi ir sargams algas mokëjo Endriejavo valsèiaus 
savivaldybë. Tad nuo jos virðaièio ir darbuotojø dëmesio daugiausia priklausë ir 
padëtis valsèiaus pradþios mokyklose.

Be to, ir patys mokytojai á pagalbà stengësi pasitelkti aplinkiniuose kaimuo-
se gyvenusius autoritetingus þmones. Ið tokiø þmoniø buvo sudaromi mokyklà 
lankanèiø vaikø tëvø komitetai. Nors dël naciø vykdyto Lietuvos ûkinio apiplëðimo 
ir turtø bei gaminiø iðgabenimo kasmet seko þmoniø materialiniai iðtekliai, valsèiaus 
pradþios mokyklose nesumaþëjo veikianèiø klasiø. Netgi prieðingai. Mokyklø 
padaugëjo. 1941 m. rudens pabaigoje vël pradëjo veikti Antkopèio mokykla7, kuri 
neveikë nei Nepriklausomybës pabaigoje, nei 1940–1941 m. Tai rodo glaudø En-
driejavo valsèiaus virðaièio, kaimø bendruomeniø ir mokytojø bendradarbiavimà 
materialiai sunkiu naciø okupacijos laikotarpiu. Siekta, kad visi vaikai baigtø bent 
keturis pradþios mokyklos skyrius. Kita vertus, nacmeèio antrojoje pusëje tiek 
mokiniai su tëvais, tiek mokytojai buvo jau psichologiðkai geriau prisitaikæ prie 
naciø okupacijos ir toli nuo Lietuvos vykstanèio karo rutinos. Ir mokytojams, 
ir Endriejavo valsèiaus virðaièiui su kaimø seniûnais buvo lengviau siekti jau 
prieð okupacijas deklaruoto privalomojo pradþios mokyklos prievolës vykdymo 
ir pareikalauti ið apsileidusiø bei mokslo svarbos nesuprantanèiø tëvø leisti savo 
mokyklinio amþiaus vaikus á pradþios mokyklà. Taèiau buvo ir nemaþai mokyklos 
laikinai nelankanèiø vaikø. Pavyzdžiui, 
1941 m. lapkrièio pradþioje Antkopèio 
mokyklos „dël ligos, tëvø nesupratimo 

7 Min. 1942 m. geguþës mën. jaunøjø ûkininkø rateliø 
sàraðas, ten pat, b. 57, l. 260.
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mokslo reikðmës savo vaikams“ nelankë dvideðimt vaikø, Endriejavo mokyklos – 
dvylika, Paþvelsio – aðtuoniolika, Ðlepðtikø – ðeði, Þadeikiø – aðtuoni. Rudgalviø 
mokyklos rajone nelankanèiø vaikø nebuvo8. Todël nacmeèiu taip pat stengtasi 
remti vargingiau gyvenanèius mokinius. Tuo metu Endriejavo valsèiaus savivaldybës 
galimybės šelpti tokius vaikus buvo menkos, bet tokia parama gaunant leidimus 
(korteles) ásigyti jei ne batus, tai bent þiemines klumpes, taip pat koká drabužėlį uþ 

Nacių okupacijos 
1943, 1944 metų 
spaudinių pavyzdžiai. 
Iš PKAS rinkinio. 
T. Petreikio nuotr.



208

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

kainà, daug kartø maþesnæ nei turguje, sudarë sàlygas lankyti pradþios mokyklà. 
Be to, mokinius ið nepasiturinèiø ðeimø paremdavo Savitarpinës pagalbos organi-
zacija Endriejavo komitetas, kuriam per ávairias rinkliavas lëðas rinkti padëdavo 
ir mokytojai su mokiniais. 

Po 1942 m. pabaigos ir 1943 m. pradþios Vokietijos pralaimëjimø karo 
frontuose 1943 m. kovą prasidėjo represijos prieð lietuviø inteligentijà ir jaunø 
vyrø gaudynës á vokieèiø kariuomenæ ir darbams Vokietijoje. Be to, þmones buvo 
nuvarginæ ne tik karo nepritekliai, bet ir okupacijos bei jas lydintys þiaurumai, 
þmogaus vertybiø devalvacija, girtuokliavimo plitimas kaime, materialinės gerovės 
smukimas, labai atsiliepæs ir mokytojams. Bet valsèiuje 1941–1944 m. bûta ir po-
zityviø veiksniø. Vienas ið jø susijæs su blaivybës sàjûdþiu, kuris ypaè sustiprëjo 
1944 m. pradþioje. Ðio sàjûdþio iniciatoriai daugiausia buvo kunigai ir mokyto-
jai. Endriejavo valsèiaus mokyklose vyko antialkoholiniai vaidinimai, blaivybës 
iniciatoriai ir mokytojai skaitë girtuokliavimà smerkiančias paskaitas. Nacmeèio 
pabaigoje Endriejavo valsèiuje, kuris buvo atokiau nuo didesniø miestø ir neturëjo 
aukðtesniosios mokyklos, pradþios mokyklos tapo svarbiais kultûros þidiniais. Be 
to, kai kurie mokytojai vadovaudavo jaunøjø ûkininkø rateliams. 1942 m. geguþę 
tokiems rateliams vadovavo Antkopèio mokyklos mokytojas Veèislovas Razutis 
ir Ðlepðtikø mokyklos mokytojas Vytautas Beniulis9. Jaunøjø ûkininkø rateliai, 
kuriuose buvo ir mokykloje nesimokanèiø jaunuoliø, be ûkinës veiklos, dar rengë 
vieðus kultûrinius renginius, daþnai – ir vasarà. Svarbu, kad vokieèiø pareigûnai 
skatino tų rateliø veiklà – juos buvo galima panaudoti kaimo bendruomenës 
interesams. Tad dauguma Endriejavo valsèiaus mokyklø mokytojø tuomet atliko 
ne tik vaikø mokytojo, bet ir kultûros neðëjo á savo auklëtiniø tëvø ir kaimynø 
sodybas vaidmená. Nuo mokytojo, daþnai susidûrusio su sunkiomis asmeninio 
gyvenimo sàlygomis, aktyvumo priklausë, kiek megëjiðkø spektakliø, koncertø, 
istoriniø datø ir þymiø þmoniø sukakèiø minëjimø ir kitø kultûros renginiø surengs 
jo auklëtiniai, kaip mokykla praskaidrins niûrià kaimo þmoniø nuotaikà karo ir 
okupacijos sàlygomis, átrauks juos á kultûrinæ ðvietëjiðkà veiklà.

1941–1944 m. kaimo mokytojo autoritetas daugelyje mokyklø tebebuvo didelis. 
„Visuomeniná svorá“ dauguma nacmeèio mokytojø, nepaisant daugelio jø jauno 
amþiaus, uþsitarnaudavo kultûriniu aktyvumu. Tai buvo svarbu naciams neleidus 
atkurti bolðevikø laikotarpiu uþdraustø kultûros ir visuomenës draugijø bei or-
ganizacijø. Nacmeèio mokytojo neslëgë ideologinë prievarta ir jis kaimo pradþios 
mokykloje galëjo atlikti didesná organizaciná vaidmená, tuo kompensuodamas 
organizacijoms ir susirinkimams naciø taikomus suvarþymus. Tokiø suvarþymø 
ir ðvietimui bei kultûrai taikomø draudimø sumaþëjo 1943 m. pabaigoje, kai jau 
buvo þlugæ Hitlerio Vokietijos imperiniai planai. Tada ir Endriejavo valsèiaus 
pedagogai daugelá savo kultûrinës veiklos planø galëjo įgyvendinti per minëtà 
blaivybës sàjûdá ir kitomis progomis.

 Dël patirtø stresø ir blogos 
mitybos pablogëjo mokytojø sveikata. 
Kai kuriems ið jø teko ilgai gydytis. 
Taèiau nacmeèiu valsèiaus mokytojos 
ne tik mokë ir auklëjo savo mokyklos 

8 Antkopèio, Endriejavo, Paþvelsio I, Rudgalviø, 
Ðlepðtikø, Þadeikiø pradþios mokyklø statistikos 
þinios, ten pat, ap. 1, b. 791, l. 18–23.

9 Min. 1942 m. geguþës mën. jaunøjø ûkininkø rateliø 
sàraðas, ten pat, b. 57, l. 260.
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auklëtinius, bet ir paèios gimdë vaikus. 1941 m. rudens pabaigoje vaikø susilaukë 
Endriejavo mokyklos mokytojos Kostancija Indriliûnienë ir Marija Dobrilienë10. 

Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklose nacmeèiu dirbusiø mokytojø kon-
tigentas atjaunëjo. Toks procesas vyko dël to, kad 1942 m. padëtá valsčiaus 
mokyklose, kuriose atsirado vakuojanèių pedagogø vietų, teko gelbėti priimant 
dirbti mokytojais asmenis, neturinèius anksčiau reikalauto pedagoginio cenzo. 
1941 m. rudená mokyklas papildė ką tik vasaros mokytojų kursus baigę jaunuo-
liai ir gimnazistai. 1942 m. pradžioje Lietuvos švietimo savivaldos pareigūnams 
universitetuose ir kitose aukštosiose mokyklose pavyko atnaujinti ir pirmakursiø 
priėmimą (naciams tai varþant). Todël nuo 1941 m. rudens mokytojais dirbæ 
kai kurie jaunuoliai iðvyko studijuoti á aukðtàsias mokyklas: 1941 m. pabaigoje 
Endriejavo mokyklos mokytojas Vladas Vaiðvilas, 1942 m. – buvusi Rudgalviø 
mokyklos mokytoja Angelina Grikðaitë11. 1943 m. vyko ir atvirkðtinis procesas. 
Endriejavo valsèiaus mokyklos susilaukë keliø Kauno ir Vilniaus universitetø stu-
dentø, kurių studijos nutrūko po to, kai 1943 m. kovo viduryje naciai Lietuvoje 
uþdarë aukðtàsias mokyklas.

Pradþios mokyklos ir mokytojai 1940–1944 metais
Paskutiniais Nepriklausomybës mokslo metais Endriejavo valsèiuje buvo 

penkios pradþios mokyklos12. Tiek pat mokyklø iðliko ir pirmuoju sovietmeèiu. 
Nacmeèiu atsirado ir ðeðtoji mokykla (Antkopèio), leidusi keliø gyvenvieèiø vaikams 
sutrumpinti atstumà iki mokyklos suolo. 1943–1944 m. m. Endriejavo pradþios 
mokykloje veikë ir ðeðtas skyrius. Minëtame archyve yra keturiø mokyklø lankymo 
apyskaitos (1941 m. gruodis).

Toliau „abëcëliðkai“ pateikiamas trumpas pradþios mokyklø veiklos 
bolðevikmeèiu ir nacmeèiu aprūpinimas ir kai kurie istorijos epizodai, minimi 
aptariamo laikotarpio mokytojai. 

Antkopèio pradþios mokykla. Po keleriø metø pertraukos vieno komplekto 
(klasës) mokykla Antkopèio kaime greièiausiai atnaujino darbà 1941 m. lapkri-
tį. 1941–1942 m. m. joje mokytojavo Veèislovas Razutis, vadovavæs ir apylinkës 
jaunøjø ûkininkø rateliui. 1943–1944 m. m. mokytojavo E. Lankutienë. Antkopèio 
mokykla, kaip ir kitos Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklos, veikë nuomojamose 
patalpose (klasës plotas – 42 m2). Taèiau mokytojui buvo árengtas nuomojamas 
butas, kurá sudarë net trys kambariai. 1943 m. rudená keturiuose skyriuose moky-
toja E. Lankutienë turëjo 41 auklëtiná. 
Vyriausiems vaikams, buvusiems 
treèiajame ir ketvirtajame skyriuose, 
buvo suëjæ vienuolika metø13. 

Endriejavo pradþios mokykla. 
Tai buvo centrinë valsèiaus pradþios 
mokykla. Penkiø komplektø Endrie-
javo miestelio mokykloje ilgà laikà 
veikë tik penki skyriai. Kartais dël 
ávairiø aplinkybiø stigdavo vieno mo-
kytojo. Tada vakuojanèio komplekto 

10 1941 m. lapkrièio mën. ðvietimo generalinio tarëjo 
ásakymø iðtraukos, ten pat, b. 1034, l. 11–10.

11 1941 ir 1942 m. mokytojø atleidimo ásakymø 
nuoraðai, ten pat, b. 57, l. 217 ir b. 56, l. 177–
199.

12 1939/1940 m. m. Kretingos apskrities pradþios 
mokyklø sàraðas, ten pat, f. 391, ap. 6, b. 448, 
l. 1–2.

13 1943 m. lapkrièio 3 d. Antkopèio pradþios mo-
kyklos statistikos þinios, ten pat, f. R-629, ap. 1, 
b. 791, l. 18; 1944 m. kovo 1 d. Kretingos apskrities 
pradþios mokyklø mokytojø sàraðas, ten pat, ap. 2, 
b. 163, l. 36–38.
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vaikus turëdavo mokyti kitas mokytojas, kartu lavinæs ir savo klasës (komplekto) 
auklëtinius. Taèiau pedagogø darbo intensyvumas ir átampa Endriejavo moky-
kloje buvo maþiau varginanti nei vieno komplekto kaimo mokykloje. Be to, ši 
mokykla veikë savame, specialiai mokyklai statytame mediniame pastate. Jame 
buvo árengtos keturios maþdaug po 40 m2 ploto klasës. Buvo ir 68 m2 saliukë, 
kurioje, matyt, buvo mokomas penktasis komplektas. 1939–1940 m. m. pabaigoje 
Endriejavo mokyklos vedëjo pareigas ëjo Kazimieras Gudauskas ir dirbo mokytojai 
Albertas Kasperaitis, Kostancija Indriliûnienë, Pranciðka Cirtautienë ir Simonas 
Adomavièius. Pastarasis sovietmeèiu buvo pakeltas á vedëjus, o K. Gudauskas 
„iðtremtas“ (profesinë diskriminacija) á Þadeikiø kaimo mokyklà, o ið jos mokytoja 
Agota Butkienë perkelta á Endriejavo mokyklà. Mokytojø kaita vyko ir nacmeèio 
pradþioje. Tik 1941 m. rugsëjį dirbo naujas mokyklos pedagogas Vladas Vaiðvilas. 
Jau 1941 m. pabaigoje, kai mokyklà vizitavo Kretingos apskrities pradþios mokyklø 
inspektorius, šis mokytojas joje nebedirbo (A. Butkienë buvo perkelta á Rudgalviø 
mokyklà), dirbo A. Kasperaitis, o K. Indriliûnienë, pagimdþiusi sûnø, atostogavo. 
Tuo metu penkiø mokytojø krûvis teko keturiems pedagogams. Iki pat nacmeèio 
pabaigos vedëjo pareigas ëjæs S. Adomavièius mokë antràjá skyriø. Taip pat visà 
nacmetá mokytojavusi P. Cirtautienë 1941 m. gruodį mokë penktàjá skyriø. 1941 m. 
rudená ðioje mokykloje pradëjusi dirbti Marija Dobrilienë mokë ketvirtàjá skyriø. 
Nuo 1941 m. lapkrièio pasitelkta Emilija Atkoèiûnaitë, neturëjusi reikalaujamo 
pedagoginio cenzo (baigë septynias gimnazijos klases ir vaikø darþeliø auklëtojø 
kursus), lavino treèiojo skyriaus mokinius. Tada mokyklà lankë 166 antrojo–
penktojo skyriø mokiniai. Pirmojo skyriaus vaikai „atostogavo“. 1943 m. lapkritį 
mokykla turëjo 244 auklëtinius, veikë ir ðeðtasis skyrius, kuriame mokësi dvylika 
mokiniø. Taèiau tada laikinai tebuvo tik keturi mokytojai. Nacmeèio pabaigoje 
vël dirbo penki pedagogai. Jau nebuvo mokytojos E. Atkoèiûnaitës. Kartu su 
S. Adomavièiumi, P. Cirtautiene ir M. Dobriliene miestelio mokyklos mokinius 
lavino Teresë Razutytë ir Jurgis Kalvaitis14.

Paþvelsio pradþios mokykla. 1939–1940 m. m. joje mokytojavo Leokadija 
Drumstaitë, sovietmeèiu – Juozapas Simonaitis. 1941 m. rudená Paþvelsio moky-
klos mokiniai, J. Simonaièiui iðvykus á Laukþemës pradþios mokyklà, vël sulaukë 
kito pedagogo. Prie mokytojo stalelio 
atsistojo neseniai Ðvëkðnos gimnaziją 
baigusi Stanislava Aklytë, taèiau jà 
netrukus pakeitë ið Rudgalviø moky-
klos atsikëlusi Angelina Grikðaitë, tik 
1941 m. baigusi Plungës gimnazijà ir 
Ðiauliø pedagoginius kursus. 1941 m. 
gruodį mokytoja mokë 44 antrojo–
ketvirtojo skyriø auklëtinius. Inspek-
toriaus teigimu, Paþvelsio mokyklos 
„klasë iðpuoðta paveikslais ir portretais, 
tik tamsoka“. 1944 m. kovą mokykloje 
vël mokytojavo kita pedagogë – Sofija 
Paulauskaitë15.

14 1940 m. liepos mën. Kretingos apskrities pradþios 
mokyklø mokytojø sàraðas, ten pat, f. 391, ap. 6, 
b. 502, l. 43; 1941 m. rugsëjo 9 d. ðvietimo genera-
linio tarëjo ásakymo iðtrauka, ten pat, f. R-629, ap. 
1, b. 56, l. 260; 1943 m. lapkrièio 3 d. Endriejavo 
pradþios mokyklos statistikos þinios, ten pat, f. R-629, 
ap. 1, b. 791, l. 19; 1944 m. kovo 1 d. Kretingos 
apskrities pradþios mokyklø mokytojø sàraðas, ten 
pat, ap. 2, b. 163, l. 36–38.

15 1941 m. spalio mën. Ðvietimo vadybos Pradþios 
mokslo departamento raðtas Kretingos apskr. 
pradþios mokyklø inspekcijai, ten pat, f. R-629, 
ap. 1, b. 56, l. 13, 260; 1941 m. gruodþio 15 d. 
Paþvelsio pradþios mokyklos lankymo apyskaita, 
ten pat, b. 10, l. 190; 1944 m. kovo 1 d. Kretingos 
apskrities pradþios mokyklø mokytojø sàraðas, ten 
pat, ap. 2, b. 163, l. 36–38.
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Rudgalviø pradþios mokykla. Joje dirbo vienas mokytojas, mokæs visø 
keturiø skyriø vaikus. 1939–1940 m. m. Rudgalviø mokykloje mokytojavo Emilija 
Klovaitë. Pirmosios sovietø okupacijos laikotarpiu nuomojamoje klasëje mokytoja-
vo kita pedagogë – Ieva Vaitkutë. Taèiau ji dirbo tik kelis mënesius. Rudgalviø 
mokykloje neilgai dirbo ið Endriejavo miestelio atkelta A. Butkienë. 1942 m. kovą, 
kai mokykloje lankësi inspektorius, vaikus mokë ir auklëjo Stanislava Aklytë. 
Antrajame–ketvirtajame skyriuose buvo 24 auklëtiniai. Klasës patalpa, „erdvi, 
iðpuoðta paèiø mokiniø raðytais ðûkiai ir pieðiniai“, buvo nuomojama pas ûkininkà 
Kontrimà. 1942 m. spalį Rudgalviø mokykloje pradëjusi dirbti Regina Èiuþelytë 
èia mokytojavo iki pat nacmeèio pabaigos. 1943 m. lapkritį keturiuose skyriuose 

Grįžtant frontui 
1944 m., nacių 
okupacinės valdžios 
priversti 
endriejaviškiai greta 
miestelio buvo iškasę 
prieštankinius griovius 
ir apkasus. 
Petro Bulvyčiaus 
nuotr. Iš A. Žemgulio 
asmeninio archyvo
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buvo 42 mokiniai. Ketvirtajame skyriuje dviem vyriausiems auklëtiniams buvo 
jau po trylika metø16.

Ðlepðtikø pradþios mokykla. Paskutiniais Nepriklau somybës mokslo metais 
joje mokytojavo Galina Valeikienë, nuomojamose patalpose dirbusi su visais ketu-
riais skyriais. Sovietiniais 1940–1941 m. m. vaikus mokë vos pradėjęs pedagoginį 
darbą Benediktas Ruðkis. Nacmeèiu 
já pakeitë Marija Starkaitë, netrukus 
pastaràjà – Vytautas Beniulis. Kiek lai-
ko jis dirbo neaišku, 1943–1944 m. m. 
pirmaisiais mënesiais Ðlepðtikø mo-
kykloje mokytojavo Teresë Razutytë. 
Vien antrajame–ketvirtajame skyriuose 
ji turëjo 46 auklëtinius. O klasës pa-
talpa buvo maþa – vos 25 m2. Vëliau 
T. Razutytë persikëlë dirbti á Endrie-
javo pradþios mokyklà. 1944 m. kovą 
Ðlepðtikø mokykloje jau mokytojavo 
Paulina Jakuþytë17.

Þadeikiø pradþios mokykla. 
Vie no komplekto mokykloje nuomo-
jamose patalpose 1940 m. pavasará 
vedëja dirbo Agota Butkienë. 1940 m. 
rudená sovietø pareigûnai á Þadeikiø 
kaimo mokyklà „iðtrëmë“ Endriejavo 
miestelio mokyklos vedëjà Kazimierà 
Gudauskà. Taèiau jau 1941 m. birželį 
jis buvo suimtas. Paskui mokykloje 
kurį laikà nevyko pamokos. Nacmeèio 

Šalikelėje, netoli 
buvusio valsčiaus 
pastato*, 
endriejaviškiai 
prieštankinių griovių 
ir apkasų kasėjams 
pietums skuta bulves. 
Petro Bulvyčiaus 
nuotr. Iš A. Žemgulio 
asmeninio archyvo

16 1940 m. liepos mën. Kretingos apskrities pradþios 
mokyklø mokytojø sàraðas, ten pat, f. 391, ap. 6, 
b. 502, l. 43; 1941 m. gruodþio 13 d. ðvietimo ge-
neralinio tarëjo ásakymo iðtrauka, ten pat, f. R-629, 
ap. 1, b. 56, l. 20; 1942 m. kovo 20 d. Rudgalviø 
pradþios mokyklos lankymo apyskaita, ten pat, b. 10, 
l. 289; 1943 m. lapkrièio 4 d. Rudgalviø pradþios 
mokyklos statistikos þinios, ten pat, b. 791, l. 21.

17 1941 m. rugpjûèio 30 d. ðvietimo generalinio tarëjo 
ásakymo iðtrauka, ten pat, f. R-629, ap. 1, b. 56, 
l. 245; 1943 m. lapkrièio 4 d. Ðlepðtikø pradþios 
mokyklos statistikos þinios, ten pat, b. 791, l. 22; 
1944 m. kovo 1 d. Kretingos apskrities pradþios 
mokyklø mokytojø sàraðas, ten pat, ap. 2, b. 163, 
l. 36–38.

* Šis pastatas statytas apie XX a. 4 dešimtmetį Kre-
tingos apskrities Endriejavo valsčiaus savivaldybės 
pastato paskirčiai. Per Antrąjį pasaulinį karą jame 
buvo įsikūrusi vokiečių okupacinės valdžios End-
riejavo valsčiaus administracija. Pokaryje trumpai 
veikė NKVD būstinė, vėliau apie 1946–1947 m. įsi-
kūrė Endriejavo septynmetės mokyklos dalis (klasių 
komplektas). Nuo sovietmečio veikia Endriejavo 
vidurinė mokykla. 
Duomenų apie pastato adresą iki XX a. vid. nerasta. 
Dabartinė Mokyklos g. XX a. I p. vadinta Rietavo 
gatve. Šiuo metu pastatas priklauso Klaipėdos r. 
sav.  Švietimo skyriui. Nuorodą iš pastato istorinės 
pažymos pateikė istorikė Janina Valančiūtė. Vyr. 
red. pastaba.
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pradþioje Þadeikiø mokykloje trumpai dirbo Marija Starkaitë. 
Spalį vedëjo ir mokytojo pareigas perëmë Vytautas Puleikis. 
Jis mokytojavo ir naciø okupacijos pabaigoje. 1941 m. gruo-
dį V. Puleikis turëjo 32 antrojo–ketvirtojo skyriø mokinius. 
Mokyklà vizitavæs inspektorius raðë: „Klasë jauki, iðpuoðta 
paveikslais ir portretais. Mokykla apylinkei daro kultûrinamos 
átakos.“ 1943 m. lapkritį keturiuose skyriuose buvo 44 mo-
kiniai. Ketvirtajame skyriuje dviem vyriausiems auklëtiniams 
buvo jau po keturiolika metø18..

Apibendrinamosios iðvados
Endriejavo valsèiaus pradþios mokyklos visuomenës ir mokytojø pastangomis 

atlaikë pirmosios bolðevikø okupacijos (1940–1941), sovietizacijos ir naciø okupacijos 
(1941–1944) bei Vokietijos ir Sovietø Sàjungos karo iðbandymus. Atrodo, kad per 
okupacijas ir jø kaità tiek valsèiaus bendruomenë, tiek jos dalis – pedagogai – 
susiprieðino maþiau nei kai kuriuose kituose ideologinæ „ðvytuoklæ“ patyrusiuose 
Lietuvos valsèiuose. Tad ir vykstant mokyklø desovietizacijai 1941 m. vasarà ir 
rudená „dël netinkamo laikymosi bolðevikø valdymo metu“ Endriejavo valsèiaus 
pradþios mokyklø mokytojai lyg ir 
nepatyrë nuobaudø. Tada á mokyklas 
buvo gràþintos tikybos pamokos, kai 
kurie mokytojai persikëlë á kitas moky-
klas dël socialiniø problemø ir elemen-
taraus apsirûpinimo maisto produktais. 
Todël 1941–1942 m. m. pradþioje dël 

18 1940 m. liepos mën. Kretingos apskrities pradþios 
mokyklø mokytojø sàraðas, ten pat, f. 391, ap. 6, 
b. 502, l. 43; 1942 m. kovo 20 d. Þadeikiø pradþios 
mokyklos lankymo apyskaita, ten pat, f. R-629, 
ap. 1, b. 10, l. 196; 1943 m. lapkrièio 4 d. Þadeikiø 
pradþios mokyklos statistikos þinios, ten pat, b. 791, 
l. 23.

Žadeikių pradžios 
mokykla. Prie gonkelių  
pati išnuomoto namo 
mokyklai savininkė 
A. Dargienė (su balta 
skarele). Apie 1935 m. 
Iš Angelės 
Kontrimienės 
(Srėbaliūtės) albumo
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pedagogø kaitos po kelias savaites esant vakuojanèioms mokytojø vietoms, ke-
liose Endriejavo valsèiaus mokyklose buvo sutrikæs mokymo procesas. Vëliau, 
nepaisant visø karo ir nacmeèio sunkumø, visuomenæ prislëgusiø karo ir naciø 
okupacijos nepritekliø, galimø represijø pavojaus ir kitø nepalankiø aplinkybiø, 
mokyklø veikla stabilizavosi, mokytojai ir jø auklëtiniai su tëvais prisitaikë prie 
laikmeèio iðbandymø. Átakingiausiø Endriejavo valsèiaus gyventojø iniciatyva ir 
pastangomis pradþios mokyklos, vienur – labiau, kitur – menkiau buvo ávairiai 
remiamos. Mokytojus, ypaè turëjusius didesná autoritetà, jø mokiniø tëvai dosniai 
paremdavo maisto produktais, nes ið mokytojo atlyginimo pagal korteles nebuvo 
ámanoma pragyventi. Tad nacmeèiu ilgëliau Endriejavo valsèiuje mokytojavæ as-
menys dirbo mokyklose ið idealistiniø paskatø. Dauguma jautë paðaukimà mokyti 
jaunàjà kartà. Materialiai sunkiu ir grësmëmis bei þudynëmis paþenklintu nacmeèiu 
(1941–1944) mokytojas ideologiðkai vël pasijuto laisvesnis, patriotiðkenis, nes naciai 
neturëjo galimybiø kontroliuoti mokyklø vidaus gyvenimą. Svarbu paþymëti ir tai, 
kad dël naciø pareigûnø Lietuvoje taikytø ávairiø suvarþymø veikti visuomenës 
organizacijoms kaimiðkajame Endriejavo valsèiuje mokytojø pastangomis padidëjo 
pradþios mokyklos, kaip kultûros þidinio, vaidmuo. 1942–1943 m. mokytojø kaita 
valsèiuje buvo maþesnë nei 1941 m., bet taip pat nemaþai trukdë mokykloms dirb-
ti. Taèiau, svarbiausia, kad pradþios mokyklos Endriejavo valsèiuje veikë geriau, 
negu galëjo tai daryti karo ir naciø okupacijos sàlygomis. Tada dauguma mokiniø 
anksèiau subrendo moraliai, buvo gana drausmingi. Net jauni pedagogai sugebëjo 
uþdegti daugumà savo auklëtiniø siekti þiniø teigdami, kad sunkiomis sàlygomis 
ágytos þinios bus reikalingos laisvai ir nepriklausomai Lietuvai... Svarbu ir tai, 
kad vadovaujanèiø ðvietimo ástaigø darbuotojø ir mokyklø mokytojø pastangomis 
buvo ne tik iðlaikytos Endriejavo valsèiaus mokyklos, bet ir jų padaugėjo. Vël 
atsirado ðeðtoji pradþios mokykla. Tada dauguma pedagogø buvo autoritetas ir 
savo mokiniø tëvams. Per mokyklas kiekviename valsèiuje visuomenë atliko ir 
pasyvios tautinës antinacinës rezistencijos vaidmená, nes sëkmingai pasiprieðino 
naciø siekiams mažinti Lietuvoje mokyklø ir klasiø skaièiø. Ir nors 1941–1944 m. 
buvo labai nepalankūs ðvietimo ástaigø veiklai, mokytojø ir visuomenës pastango-
mis mokyklos veikë ir mokslino jaunàjà kartà. Be to, mokyklos nacmeèiu sugebëjo 
tæsti tarpukario Lietuvos Respublikos mokyklø aktyvios veiklos tradicijà pilietinio 
ir patriotinio auklëjimo srityse. Endriejavo miestelio ir valsèiaus kaimø mokyklø 
mokytojai dėl naciø okupacijos esant materialiniø nepritekliø savo mokinius taip 
pat auklëjo pilietinio patriotizmo dvasia. Todël neatsitiktinai Endriejavo kraðte 
nemaþai jaunuoliø, kurie 1940–1944 m. sëdëję pradþios mokyklos aukðtesniøjø 
skyriø suoluose, pokario metais tapo antisovietinës ginkluotos rezistencijos bûriø 
kovotojais, rëmëjais ar ryðininkais...
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Ginkluotas partizaninis pasipriešinimas  
ir jo slopinimas Endriejavo apylinkėse  
1944–1953 metais
Edita Jankauskienė

Pokaris yra vienas tragiškiausių Lietuvos istori-
jos laikotarpių. Tremtis, kalinimai, išdavystės, žūtys – 
tai nepaprastai sunkūs ir kupini skausmo metai. Vieno 
kurio Lietuvos krašto partizaninės kovos istoriją iš 
visoje Lietuvoje veikusių partizaninių junginių istorijos 
išskirti yra sunku. Keičiantis administraciniams terito-
riniams padalijimams, Endriejavo valsčius iki 1947 m. 
balandžio priklausė Kretingos, vėliau – Klaipėdos 
apskričiai. 1950 m. atsiradus rajonams, Endriejavo apy-
linkės buvo perduotos Rietavo ir Klaipėdos rajonams. 
Nors partizanai būrius sudarydavo administraciniu 
principu, jų junginių veiklos ribos retai sutapdavo su 
valsčių ar rajonų ribomis. Partizanai keisdavo baza-
vimosi ir veikimo vietas, jungdavosi su kitų valsčių 
būriais, pereidavo į kitus junginius.

Traukiantis frontui, visoje Lietuvoje kūrėsi pir-
mieji partizanų būriai. Pagrindu ginkluotam poka-
rio pasipriešinimui tiek struktūros, tiek programos 
ir vadovybės atžvilgiu tapo Lietuvos laisvės armija 
(LLA). Jau 1944 m. liepą LLA perėjo prie aktyvios 
veiklos ir savo gretose sutelkė tūkstančius narių. LLA 
buvo suskaidyta į du sektorius – Veikiantįjį (VS) ir 
Organizacinį (OS). Veikiantysis sektorius – kovojantis 
su ginklu, buvo pavadintas „Vanagais“. Organizaciniam sektoriui priklausantys 
(rezerviniai) LLA nariai turėjo gyventi legaliai, būti ryšininkais, aprūpinti kovotojus 
drabužiais, maistu ir kt.

LLA įtaka Lietuvos regionuose nebuvo vienoda. Stipriausia ji buvo Žemai-
tijoje. Nors čia ilgiausiai išsilaikė vokiečių okupacija ir partizanai pradėjo veikti 
vėliau nei kitose Lietuvos dalyse, čia aiškiausiai pastebimos LLA karinės tradicijos 
apraiškos, susikūrė stiprios LLA „Vanagų“ struktūros. Sovietams okupavus Lietuvą, 
daugelis LLA vadų ėmė vadovauti naujoms pasipriešinimo jėgoms ir į pogrindį 
žemaičiai perėjo organizuotai.

Lietuva buvo suskirstyta į 4 apygardas: Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Pane-
vėžio. Apygardos dalijosi į rinktines, kuopas, būrius, grupes. Rinktinių veikimo 
zona atitiko apskritį, kuopų – valsčių. 

1944 m. liepos pabaigoje–rugpjūčio pradžioje Lietuvoje geriausiai organizuo-
ta partizanų struktūra veikė LLA Šiaulių apygardoje, kurios vadu tapo Adolfas 
Eidimtas-Vygantas, vado pavaduotoju – Adolfas Kubilius. Jai priklausė Kretingos, 
Mažeikių, Šiaulių, Tauragės, Telšių apskritys bei Kuršėnų ir Radviliškio apylinkės ir 

Jonas Semaška-Liepa 
(1907 11 24 – 1947 01 21). 
Nuo 1945 m. spalio mėn. 
Žemaičių apygardos vadas. 
Iš Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
(toliau – LGGRTC) fondų
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jose veikiantys junginiai – rinktinės: Lapės (Kretingos), Lokio (Mažeikių), Stumbro 
(Šiaulių), Tauro (Tauragės), Vilko (Telšių), Šerno (Radviliškio)1. Apskrityse veikė 
LLA štabai. Endriejavo valsčius priklausė Kretingos Lapės štabui. LLA Kretingos 
štabo viršininkas ir rinktinės vadas buvo ltn. Jurgis Ožeraitis-Gegutė, žvalgybos 
skyriui vadovavo Kazys Telšinskas-Arūnas, vėliau Sergiejus Semsys-Vaza, orga-
nizaciniam – ltn. Stasys Zaikauskas-Zuikis. Antano Stalmoko-Baltrūno iniciatyva 
rudenį buvo įsteigtas keturių valsčių Maumedžio štabas, kuris jungė Gargždų, 
Veiviržėnų, Endriejavo ir Kulių valsčius2.

1945 m. kovo pradžioje Adolfo Kubiliaus pastangomis buvo įsteigtas LLA 
Žemaičių legionas ir suformuotas jo štabas, kuris pamažu perėmė LLA Šiaulių 
(Saturno) apygardos štabo funkcijas. Žemaičių legionas organizavo LLA rinktines 
bei kuopas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse. Organizacijos pavyzdžiu buvo 
kuriamos VS ir OS struktūros. Kretingos apskrityje toliau veikė Maumedžio šta-
bas, kuriam vadovavo A. Stalmokas-Baltrūnas, vykdydamas organizacinį darbą ir 
sujungdamas smulkias grupes ir pavienius LLA narius Gargždų, Kulių, Veiviržėnų 
ir Endriejavo valsčiuose. Galutinai štabas buvo suformuotas balandžio pradžioje. Jį 
sudarė LLA Maumedžio (Kretingos) kuopos štabo ir OS vadovas A. Stalmokas-Bal-
trūnas, pavaduotojas buvo Gargždų OS vadas mokytojas Kazys Telšinskas-Arūnas, 
ryšių viršininkas ir Kulių OS vadas – mokytojas Pranas Kundrotas, Endriejavo 
OS vadas – pradinės mokyklos mokytojas Jurgis Kalvaitis, kilęs iš Endriejavo 
valsčiaus Žemgulių kaimo, ir Veiviržėnų OS vadas – Balsys3. Maumedžio LLA 
organizacija veikė labiau kaip pogrindžio grupė, telkianti štabui pavaldžius Vanagų 
būrius. Tačiau 1945 m. gegužę organizacija patyrė nemažų nuostolių, buvo suimti 
P. Kundrotas, A. Stalmokas. Birželį buvo suimtas Jurgis Kalvaitis.

1945 m. balandį suėmus Adolfą Kubilių, nuo rugsėjo Žemaičių legionui 
pradėjo vadovauti Jonas Semaška-Liepa. Jis prie Žemaičių legiono prijungė Klai-
pėdos, Pagėgių, Raseinių, Šilutės ir Tauragės apskritis. 

1945 m. lapkričio 15 d., remiantis LLA Žemaičių legiono įsakymu Nr. 1, 
Kretingos apskrities rinktinė buvo perorganizuota į Kardo rinktinę, o vadu laikinai 
paskirtas K. Kontrimas-Tėvas, Kontautas (nuo 1945 m. gruodžio 28 d. rinktinei 
vėl vadovauja J. Ožeraitis-Antanas, Mažeika). Įkūrus rinktinę, buvo pertvarkomi ir 
organizuojami kovos daliniai Skuodo, Mosėdžio, Salantų, Platelių, Darbėnų, Karte-
nos, Palangos, Endriejavo, Veiviržėnų, Gargždų ir Kretingos valsčiuose. Endriejavo, 
Veiviržėnų ir Kulių valsčiuose dalinius suorganizuoti buvo pavesta Andriejui Šimkui 
(slapyv.)4. Rinktinę sudarė dviejų kategorijų kovotojai: A – veikiantys partizanai 
(gyvenantys nelegaliai) ir B – rezerviniai asmenys (gyvenantys legaliai).

Pirmieji veikiantys partizanų būriai Endriejavo ir gretimų valsčių apylinkėse 
susikūrė 1945 m. pavasarį. 1945 m. balandį susikūrė Kosto Ticiaus, kilusio iš Ku-
lių valsčiaus, junginys. Veikė Endriejavo, Kulių valsčiuose. Būryje buvo daugiau 
kaip 100 partizanų, kilusių daugiausia 
iš Kulių valsčiaus. Būriui priklausė 
ir 8 vokiečiai. Būrys veikė atskiromis 
grupėmis po 8–15 partizanų. Grupių 
vadai buvo Alfonsas Rudys, Leonas 
Bagočius, Kazys Kijauskas, Antanas 

1 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 336.
2 Ten pat, p. 126.
3 Ten pat, p. 343.
4 Žemaičių apygardos Kardo (Kardų) rinktinės ap-
žvalga (dok. rink.), Laisvės kovų archyvas, Kaunas, 
1993, t. 7, p. 10.
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Šaulys (Endriejavo grupės vadas), Sergiejus Misiukevičius (Kulių grupės vadas), 
Vincas Daugėla. Kulių valsčiaus Reiskių miške buvo štabas, kurį sudarė apie 
30 partizanų, štabui vadovavo Alfonsas Rudys. S. Misiukevičiaus būrys disloka-
vosi Juodeikių miške, A. Šaulio – Didžiųjų Mostaičių miške, Endriejavo valsčiaus 
Pažvelsio kaimo apylinkių miške dislokavosi Leono Bagočiaus vadovaujama grupė. 
Keturi Kosto Ticiaus vadovaujamų partizanų bunkeriai buvo Pyvorų miške netoli 
Mižuikų kaimo5. 

Rietavo, Veiviržėnų ir Endriejavo valsčių miškuose nuo 1945 m. pradžios 
veikė Kazio Degučio vadovaujamas būrys. Jį sudarė partizanai, kilę daugiausia 
iš Rietavo ir Endriejavo valsčių. Vėliau šio būrio partizanai priklausė Juozo Auš-
kalnio vadovaujamam būriui.

Nuo 1945 m. balandžio Gargždų, Kartenos ir Endriejavo valsčiuose veikė 
Stasio Lukausko būrys. 1945 m. birželio 10 d. per karinę čekistinę operaciją buvo 
suimta 14 šio būrio partizanų, jo likučiams vėliau vadovavo Povilas Lukauskas, 
kilęs iš Gargždų valsčiaus6. Iš šio būrio vėliau susiformavo Gargždų kuopa. 
1946 m. liepą žuvus Povilui Lukauskui, kuopai neilgai, iki žūties vadovavo Kazys 
Telšinskas-Arūnas.

Sukūrę būrius, partizanai pradėjo pirmuosius veiksmus prieš sovietinius 
aktyvistus, stribus, apylinkių pirmininkus ir kt. sovietinės valdžios talkininkus. 
Ypač aktyvūs buvo Kosto Ticiaus būrio partizanai. 1945 m. gegužės 26-osios naktį 
Kosto Ticiaus ir Leono Bagočiaus vadovaujami partizanai puolė NKVD Endriejavo 
valsčiaus poskyrio ir valsčiaus vykdomojo komiteto pastatus, paėmė dokumen-
tus, rašomąją mašinėlę, ginklus, radijo imtuvą. Buvo išlaisvinti 4 partizanai. Po 
užpuolimo partizanai organizavo mitingą Endriejavo valsčiaus Pažvelsio kaime, 
kur palaidojo 3 per susišaudymą žuvusius partizanus. Šiam užpuolimui partizanai 
ruošėsi iš anksto. Leonas Bagočius palaikė ryšius su Endriejavo stribais, kurie pra-
nešdavo apie padėtį valsčiaus centre, atnešdavo šovinių. Sutikę pereiti į partizanų 
pusę, stribai žadėjo padėti partizanams pulti valsčiaus centro pastatus. Puolime 
dalyvavo apie 40–50 kovotojų. Per puolimą žuvo 1 milicininkas, 1 buvo sužeistas. 
5 stribus ir apylinkės pirmininko pavaduotoją partizanai paėmė į nelaisvę7. Apie 
10 stribų savanoriškai prisidėjo prie Leono Bagočiaus būrio.

Partizanai leido ir platino spaudą ir atsišaukimus, aktyviai dalyvavo prieš-
rinkiminėje agitacijoje. 1946 m. sausį Povilo Lukausko būrys Gargždų, Kartenos ir 
Endriejavo valsčiuose išklijavo atsišaukimus prieš NKVD ir raginančius neiti balsuoti 
už sovietų valdžią. 1946 m. vasario 9-osios naktį Antano Šaulio ir Povilo Lu-
kausko būrių partizanai buvo užpuolę 
Endriejavo valsčiaus Žadeikių kaimo 
rinkimų apylinkę8. Be karinių akcijų, 
laisvės kovotojai nuolat judėjo, mezgė 
ryšius su kitais būriais, vykdė žvalgy-
bą. Partizanai buvo pagrindinė kliūtis 
įsigalėti okupaciniam režimui. Todėl 
kovai su jais buvo skirtas pagrindinis 
sovietinės valdžios dėmesys – jiems 
naikinti mestos didelės kariuomenės 

5 1945 m. birželio 11 d. vietovės apžiūros aktas, 
Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), f. K-1, 
ap. 58, b. 34312/3, l. 196.

6 LSSR NKVD OBB poskyrio operįgaliotinio 1946 m. 
vasario mėn. pažyma, LYA, f. K-1, ap. 3, b. 1166, 
l. 1–2.

7 1945 m. birželio 10 d. Broniaus Saliklio tardy-
mo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34312/3, 
l. 22 a. p.

8 1955 m. gegužės 10 d. kaltinamoji išvada, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 14917/3, t. 3, l. 263; ap. 3, b. 1167, 
l. 33.
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pajėgos. Partizaninio karo laikotarpiu karines operacijas Lie-
tuvoje vykdė įvairių frontų (3-iojo Baltarusijos, 1-ojo Pabaltijo, 
Leningrado, 1-ojo Ukrainos) užnugario apsaugos SSRS NKVD 
kariuomenės daliniai, NKVD (MVD) konvojinės kariuomenės 
pulkai, geležinkelio apsaugos, NKVD (MVD)-MGB pasienio 
kariuomenės bei vidaus kariuomenės 4-osios šaulių divizijos 
pulkai. Visoje Lietuvoje buvo tankiai išdėstytos kariuomenės 
įgulos. Kretingos apskrityje karines čekistines operacijas vykdė 
ir partizanus persekiojo 1945 m. birželį į Lietuvą perkelta 
Leningrado fronto užnugario apsaugos SSRS NKVD kariuo-
menė, NKVD pasienio kariuomenės 23-iasis pasienio būrys, 
NKVD (MVD)-MGB vidaus kariuomenės 273-iasis, 354-asis 
šaulių pulkai. Endriejave buvo įsikūrusi 273-iojo šaulių pulko 
įgula. Kovai su partizanais visoje Lietuvoje dirbo operatyvinės 
grupės, svarbų vaidmenį vaidino LSSR NKVD OBB (Kovos 
su „banditizmu“) skyrius. Slopinti pasipriešinimą Lietuvoje 
buvo formuojami NKVD-NKGB apskričių skyriai, valsčiuose – poskyriai. Nuo 
1944 m. liepos pradėti kurti stribų būriai – dar viena ginkluota struktūra, kovojusi 
su partizanais ir sudaryta daugiausia iš vietinių kolaborantų. 

Sutelkusios kariuomenę, sovietinės represinės struktūros pradėjo pirmuo-
sius savo veiksmus. 1945 m. balandį–birželį Kretingos apskrityje buvo įvykdytos 
49 karinės čekistinės operacijos, žuvo 27 partizanai, suimti 84, legalizavosi 489.

Po 1945 m. gegužės 26-osios Endriejavo miestelio puolimo, NKVD kariuo-
menės kareiviai birželio pradžioje šukavo Reiskių ir Pyvorų miškus, ieškodami 
Kosto Ticiaus būrio partizanų. Per bir-
želį–liepą vykusias karines čekistines 
operacijas K. Ticiaus būrys neteko daug 
kovotojų, 8 žuvo, apie 30 buvo suimta, 
20 legalizavosi10. Per karines operaci-
jas buvo sunaikinti bunkeriai. Rugpjūtį 

Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės 
partizanai su rinktinės 
vadu. Pirmoje eilėje 
(iš kairės): Steponas 
Dėliautas, 
neatpažintas, 
Antanas Pikturna-
Šelmis. Antroje eilėje 
(iš kairės): Juozas 
Petreikis-Taukenis, 
Steponas Skersys-
Kovas, Petras 
Žeimys-Povilas, 
Mykolas Katkus-
Jokymas. Trečioje 
eilėje (iš kairės): 
Alfonsas Knystautas-
Ragūnas, Juozas 
Katkus-Nikiforas, 
Stasys Lisauskas-
Antanas, Jonas 
Danilevičius, 
Kazimieras Kontrimas-
Montė, Kazys Šalnis-
Vladas, Makarovas-
Mažasis Jonis 
(iš Latvijos). Apie 
1947 m. Iš LGGRTC 
fondų

9 NKVD LSSR Kretingos aps. skyriaus viršininko 
1945 m. liepos 5 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, 
f. K-1, ap. 3, b. 1165, l. 126 a. p.

10 NKVD LSSR Kretingos aps. skyriaus viršininko 
1945 m. liepos 5 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, 
f. K-1, ap. 3, b. 124 a. p.
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Kosto Ticiaus įsakymu, siekiant išsaugoti kadrus, partizanai, paslėpę ginklus, re-
gistravosi kaip vengiantys mobilizacijos. Taip būrys tapo rezervistų kategorijos11. 
Likę partizanai vėliau kovojo Endriejavo ir Kulių kuopų sudėtyje.

1946 m. rugpjūčio 18 d. Gargždų valsčiaus Perkūnų kaimo gyventojos Ja-
dvygos Šepikaitės sodyboje per karinę čekistinę operaciją žuvo 3 Gargždų kuopos 
partizanai: vadas Kazys Telšinskas-Arūnas, vado pavaduotojas žvalgybos viršininkas 
Stasys Telšinskas-Dagys ir Marija Lukauskienė (Povilo Lukausko žmona). Tų pačių 
metų spalio 1 d. Kulių ir Kartenos valsčių sandūroje (Pakutuvėnų, Mažiavų kaimų 
apylinkėse) žuvo 4 Kardo rinktinės partizanai. Žinomi: Jurgis Burba, Danielius 
Petrauskas, Vladas Šipalis.

1946 m. kovą–balandį LSSR MGB susekė ir suėmė Žemaičių legiono vado-
vybę, buvo suimtas ir vadas Jonas Semaška-Liepa. Štabas buvo atkurtas 1946 m. 
gegužę, legionui pradėjo vadovauti štabo viršininkas Fortūnatas Ašoklis-Pelėda. 
Štabo viršininku paskiriamas V. Ruzgys-Margis. Nuo balandžio pabaigos Žemaičių 
legionas pradėtas vadinti Žemaičių apygarda. Žemaičių apygarda apėmė Joniškio, 
Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Pagėgių, Raseinių, Šiaulių, Šilutės, Tauragės ir 
Telšių apskritis. 1946 m. rugsėjį įkūrus jungtinę Kęstučio apygardą, kai kurios 
apskritys tapo pavaldžios naujai susikūrusiai apygardai.

1946 m. rugsėjį areštavus F. Ašoklį, nauju apygardos vadu tapo Kazimieras 
Antanavičius-Tauras. Jam vadovaujant galutinai susiformavo Žemaičių apygardos 
struktūra. Ją sudarė 3 rinktinės: Alkos, Šatrijos ir Kardo, kurios apėmė Kretingos, 
Mažeikių, Telšių ir Klaipėdos apskritis. 

Kardo rinktinei, 1946 m. kovą suėmus J. Ožeraitį, pradėjo vadovauti Juozas 
Kėkštas-Drulis, Kanapė. Struktūriškai Kardo rinktinė susiformavo iki 1947 m. Ją 
sudarė 12 kuopų: 1-oji kuopa – Kartenos (Buganto), 2-oji – Kulių (Daugvaišo), 
3-ioji – Gargždų (Vygimanto), 4-oji – 
Endriejavo (Kaributo), 5-oji – Veiviržė-

Lietuvos partizanų 
karinių apygardų 
ribos 1945–1953 m. 
Iš LGGRTC fondų

11 Kasparas K. Lietuvos karas, p. 503.
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nų (Nameikos), 6-oji – Kretingos (Širvydo), 7-oji – Palangos (Narimanto), 8-oji – 
Skuodo (Skirmanto), 9-oji – Darbėnų (Vizbuto), 10-oji – Mosėdžio (Tautvaišo), 
11-oji – Salantų (Tauragio), 12-oji – Platelių (Žygimanto). Kuopos jungėsi į ba-
talionus. 1-ajam batalionui priklausė 6–12 kuopos, 2-ajam – 1–5 kuopos. Kuopos 
dažniausiai bazuodavosi savo valsčiuje, tačiau neretai jų veikimo ribos apimdavo 
ir gretimus valsčius. Endriejavo valsčiuje veikė Kulių, Gargždų, Endriejavo ir 
Veiviržėnų kuopos. Endriejavo (Kaributo) kuopos partizanai palaikė glaudžius 
ryšius su Kulių ir Gargždų kuopomis, rengdavo susitikimus, planuodavo karines 
operacijas, kartu įsirengdavo bunkerius. Minėtų kuopų partizanai palaikydavo 
ryšius ir su Kęstučio apygardos Aukuro (vėliau Butigeidžio) rinktinės partizanais. 
Kartu dalyvaudavo miestelių puolimuose. Veiviržėnų, Gargždų kuopų partizanai 
kartu su Kęstučio apygardos Švėkšnos apylinkių kovotojais 1948 m. birželio 8-osios 
naktį užpuolė MGB Veiviržėnų valsčiaus poskyrio pastatą ir paštą. Buvo paimti 
ginklai, sunaikinti MGB dokumentai. Per susišaudymą žuvo 3 stribai ir 1 milicijos 
pagalbininkas. Sužeisti 1 stribas ir 2 sovietiniai aktyvistai12. Pabuvę miestelyje apie 
valandą, partizanai pasitraukė.

1947 m. Endriejavo (Kaributo) kuopai vadovavo Edvardas Melišis-Gedi-
minas. Kuopa veikė Endriejavo ir Kulių valsčiuose ir turėjo 2 grupes, kurioms 
vadovavo kuopos vadas „Gediminas“ ir Bronius Petrauskas-Vytenis. Kaributo 
kuopa dislokavosi Vėžaitinės miške Viržintų ir Jurjonų kaimų apylinkėse, štabo 
bunkeris buvo įrengtas Viržintų kaimo apylinkėse miške. Per 1947 m. spalį vyk-
dytą karinę čekistinę operaciją bunkeris buvo sunaikintas, žuvo 1 partizanas13. 
Broniaus Petrausko-Vytenio grupė dislokavosi Kulių valsčiaus Mižuikų miške. 
Gargždų (Vygimanto) kuopai vadovavo Jonas Gubista-Putinas. Kuopa dislokavosi 
šalia Endriejavo kuopos Vėžaitinės miške, veikė Gargždų, Veiviržėnų, Endriejavo 
ir Dovilų apylinkėse. Kulių (Daugvaišo) kuopai vadovavęs Motiejus Kavolis kartu 
su savo pavaduotoju Kaziu Kijausku žuvo 1947 m. vasario 18 d. Santakio kaime, 
vėliau kuopai vadovavo Edvardas Petrikas-Krivaitis. Kuopa veikė Kulių valsčiaus 
Didžiųjų ir Mažųjų Mostaičių apylinkėse, Endriejavo valsčiuje. Veiviržėnų, En-
driejavo, Gargždų ir Priekulės valsčiuose veikė Veiviržėnų kuopa, vadovaujama 
Juozo Auškalnio-Girėno, kilusio iš Veiviržėnų valsčiaus. Kuopa turėjo 2 grupes, 
kurioms vadovavo broliai Zenonas Auškalnis-Miškas ir Pranas Auškalnis-Laisvė. 
Laisvės būrys daugiausia veikė Priekulės ir Švėkšnos valsčiuose.

Kaip nurodyta MGB Klaipėdos apskrities skyriaus ataskaitiniuose praneši-
muose, 1947 m. gegužę–spalį Endriejavo valsčiaus partizanai įvykdė 11 akcijų, 
kurių metu žuvo 7 sovietiniai aktyvistai 
ir talkininkai14. Per 1947 m. MGB Klai-
pėdos aps. skyriaus vykdytas karines 
čekistines operacijas žuvo 44 Kardo 
rinktinės partizanai, 57 buvo suimti15.

1947 m. vidurys buvo kritinis lai-
kotarpis Žemaičių apygardai, ji smarkiai 
nukentėjo dėl MGB agentų provokacijų. 
1947 m. balandžio 9 d. žuvus apygardos 
vadui Kazimierui Antanavičiui-Taurui, 

12 MGB LSSR Klaipėdos aps. skyriaus viršininko 
1948 m. liepos 3 d. pranešimas, LYA, f. K-1, ap. 3, 
b. 1120, l. 272.

13 MGB LSSR Endriejavo vls. poskyrio viršininko 
1947 m. spalio 19 d. aktas apie karinės čekistinės 
operacijos rezultatus, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 41963/3, 
t. 1, l. 10–10 a. p.

14 MGB LSSR 2-N valdybos komisijos 1947 m. spalio 
18 d. aktas, LYA, f. K-1, ap. 3, b. 1119, l. 364.

15 MGB LSSR 2-N valdybos viršininko pavaduotojo 
1947 m. gegužės pažyma, LYA, f. K-1, ap. 3, b. 199, 
l. 20.
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apygardos štabas suskilo: apygardos 
vadais pasiskelbė 2 asmenys – Šatrijos 
rinktinės vadas Kazys Juozaitis-Meteo-
ras ir Juozas Ivanauskas-Vygantas. Tuo 
netruko pasinaudoti MGB, agentai ini-
cijavo vadų tarpusavio kovą, kurios 
metu buvo sunaikintas K. Juozaičio 
štabas, o Žemaičių apygardos vadu 
tapęs J. Ivanauskas-Vygantas pakliuvo 
į agento J. Markulio pinkles. Galiau-
siai J. Ivanauskas-Vygantas ir jo štabo 
nariai 1947 m. spalį buvo suimti, o 
Žemaičių apygarda kurį laiką buvo be 
vadovybės. Tuo metu ypač sustiprėjo 
Kęstučio apygarda, į Žemaitiją persi-
kėlė jos centrinė vadovybė. Kęstučio 
apygardos vadų pastangomis Žemaičių 
apygardos vadu 1948 m. pavasarį tapo 
Vladas Montvydas-Žemaitis. Jam vadovaujant ypač pagausėjo 
pogrindinės spaudos. Žemaičių apygardoje pastoviai išeida-
vo laikraščiai „Laisvės balsas (paskutinis numeris pasirodė 
1953 m. balandžio 20 d.), „Malda girioje”. 1952 m. 1000 eg-
zempliorių tiražu buvo išleistas eilėraščių rinkinys „Laisvės 
kovų aidai”, biuletenis „Kovojantis lietuvis”16.

1947 m. spalį Endriejavo (Kaributo) kuopa turėjo 14 A 
kategorijos kovotojų17. Tuo metu kuopai priklausė: vadas 
Edvardas Melišis-Gediminas (iki partizanavimo mokėsi gydytojo specialybės), vado 
pavaduotojas Vincas Rudys-Parutas, kuopos sekretorė Rūta Liliškytė (Leleškytė)-
Aušra (mokytoja), grupės vadas ir operatyvinio skyriaus viršininkas Bronius 
Petrauskas-Vytenis, žvalgybos skyriaus viršininkas „Algis“, sanitarė „Gražina“, 
„Benjaminas?“, Steponas Rudys-Beržinskas, Kostas Vaišnoras-Tigras, Ignas Rudys-
Gedgaudas, Povilas Truška-Dragūnas, „Žaibas“, „Zigmas“, „Mirgutis“. Partizanus 
rėmė gausus būrys Žadeikių, Didžiųjų Mostaičių, Mažųjų Mostaičių, Žemgulių, 
Antkopčio, Dausynų, Mižuikų, Kiaulakių, Viržintų kaimų gyventojų.

1947–1948 m. Endriejavo, Kulių ir Gargždų kuopos partizanai patyrė nemažai 
netekčių. 1947 m. lapkričio 26-osios naktį Kačių k. apylinkėse miške bunkeryje žuvo 
6 partizanai: Endriejavo kuopos grupės vadas Bronius Petrauskas-Vytenis, partizanai 
Genė Dargaitė (iš Rietavo vls.), Juozas Stonkus-Sterba (iš Dausynų k.), Kostas Vaiš-
noras-Tigras (iš Žemgulių k.), Steponas 
Ružė-Jadvygas. 1947 m. lapkričio 27 d., 
pasitelkus kareivius ir MGB Klaipė-
dos apskrities stribus, buvo vykdyta 
karinė čekistinė operacija prieš En-
driejavo kuopos rėmėjus ir ryšininkus, 
gyvenančius Endriejavo, Veiviržėnų ir 

Vladas Montvydas-
Žemaitis (1911 09 09– 
1953 08 23). Nuo 
1948 m. iki mirties – 
Žemaičių apygardos 
vadas. Iš LGGRTC 
fondų

16 Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevi-
čius B. Lietuvos partizanai 1944–1953 m., Kaunas, 
1996, p. 270.

17 Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kaributo 
kuopos raportas Nr. 18 Kardo rinktinės vadui apie 
kuopos sudėtį 1947 m. spalio 1 d., LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 41963/3, priedas prie bylos, l. 1–7.
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Gargždų valsčiuose. Antkopčio kaime 
buvo rastas ir sunaikintas bunkeris, 
suimta 11 ryšininkų ir rėmėjų iš Ža-
deikių, Kiaulakių, Žemgulių, Didžiųjų 
Mostaičių, Mažųjų Mostaičių, Mižuikų, 
Antkopčio kaimų18. 1948 m. spalio 3 d., 
padedami agento, MGB kariuomenės 
kareiviai apsupo Kulių valsčiaus Di-
džiųjų Mostaičių apylinkėse buvusią 
partizanų stovyklavietę. Per susišau-
dymą žuvo 10 ten buvusių partizanų: 
Endriejavo kuopos vadas (nuo 1948 m. 
ir 2-ojo bataliono vadas) Edvardas Me-
lišis-Kęstutis, Gediminas, kuopos sekre-
torė Rūta Liliškytė (Leleškytė)-Aušra, 
Kulių kuopos partizanai: kuopos vadas 
Edvardas Petrikas-Krivaitis, Pranas Pe-
trikas-Girdvainis, Janina Juzikaitė-Švie-
sa, Kostas Šimkus-Daktaras, Viršila-
Jupiteris, Gargždų kuopos partizanai: 
Julijona Lukauskienė (Viršilaitė), Juozapas Lukauskas-Ram-
bynas ir jo sūnus Juozapas Lukauskas19.

Per 1948 m. žuvo 16 Gargždų kuopai priklausiusių 
partizanų, suimta 17 partizanų, ryšininkų ir rėmėjų20. 1949 m. 
rudenį kuopos partizanai, vadovaujami Jono Gubistos-Putino, 
susijungė su Edvardo Butkaus-Laisvūno būrio, veikusio Ku-
lių ir Kartenos valsčiuose, likučiais. Būrio vadu tapo E. Butkus. Žuvus Edvardui 
Petrikui, Kulių kuopai pradėjo vadovauti Vaclovas Burvys-Kęstutis. Prie smarkiai 
nukentėjusios Endriejavo kuopos prisijungė keletas partizanų iš Kartenos kuopos. 
Remiantis archyviniais dokumentais, 1948 m. lapkritį kuopoje buvo 8 partizanai, jai 
vadovavo Kardo rinktinės štabo atsiųstas partizanas, slapyvardžiu Tigras. Kuopos 
partizanai slapstėsi susiskirstę į grupeles po 2–321.

Be minėtų Žemaičių apygardos Kardo rinktinės kuopų ir būrių, Endrieja-
vo valsčiaus ribose veikė Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Rietavo kuopos 
partizanai, vadovaujami Vlado Gečo-
Tonio, bei Kęstučio apygardos Butigei-
džio rinktinės partizanai, vadovaujami 
Antano Jonušo-Vilko ir Stanislovo Bū-
dvyčio-Lendrės. Klaipėdos apskrityje 
Vilko ir Lendrės vadovaujami būriai 
buvo vieni iš aktyviausių, veikė ir 
dislokavosi Švėkšnos, Kvėdarnos, Vei-
viržėnų, Endriejavo valsčiuose. 1949 m. 
gegužės 23 d. Rietavo apskrities Sprau-
džio apylinkėje prie Letauso upės MGB 

Žemaičių apygardos 
laikraštis „Laisvės 
balsas“. 1953 m. 
vasario 16 d. 
Iš LGGRTC fondų

18 MGB LSSR Klaipėdos aps. skyriaus 1947 m. lapkričio 
27 d. aktas apie karinės čekistinės operacijos re-
zultatus, LYA, f. K-1, ap. 3, b. 1123, l. 297–298.

19 MGB LSSR Klaipėdos aps. skyriaus viršininko 
1948 m. lapkričio 5 d. ataskaitinis pranešimas, 
LYA, f. K-1, ap. 3, b. 1120, l. 483.

20 MGB LSSR 2-ojo skyriaus vyr. oper. įgaliotinio 
pažyma apie agentūrinį operatyvinį darbą Gargž-
dų vls. už 1948 m., LYA, f. K-1, ap. 3, b. 1129, 
l. 63–65.

21 MGB LSSR Klaipėdos aps. skyriaus viršininko 
1948 m. gruodžio 5 d. ataskaitinis pranešimas, 
LYA, f. K-1, ap. 3, b. 1120, l. 543.
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Klaipėdos apskrities skyriaus karinės 
čekistinės grupės vykdytos karinės 
operacijos metu žuvo Lendrės būrio 
partizanai: vadas Stanislovas Būdvy-
tis-Lendrė, Vladislovas Būdvytis-Vė-
jas, Jonas Riauka-Mėnulis, Kazimieras 
Žemgulys-Varnas, Kazys Bidva-Plie-
nas, Bronislovas Toliušis-Jazminas, 
Jonas Rusteika-Šturmas, Antanas Ma-
žutis-Debesis, Pranas Pivorius-Karaliu-
kas, Pranas Grauslys-Kardas, Steponas 
Darkšas-Dobilas. 1950 m. birželio 4 d. 
rytą Rietavo valsčiaus Kungių kaimo 
apylinkėse miške per MGB vidaus ka-
riuomenės 32-ojo šaulių pulko kareivių 
vykdytą karinę čekistinę operaciją žuvo 
5 Šatrijos rinktinės partizanai: rinktinės 
štabo viršininkas, Merkio rajono va-
das Vladas Gečas-Tonis, rajono vado 
pavaduotojas Juozas Sungaila-Ramutis, 
grupės vadas Cezaris Armalis-Cezaris, Veronika Liudovika Bytautienė-Ąžuolė ir 
Olga Markauskaitė (Armalienė)-Ponia.

1950 m. Kardo rinktinę sudarė 3 rajonai: Kretingos, Kartenos ir Salantų. 
Kaributo, Buganto ir Vigimanto kuopos įėjo į Kartenos rajoną. 1950 m. rudenį 

Endriejavo, Gargždų, Kartenos ir Kulių kuopų 
partizanai. Pirmoje eilėje (iš kairės): Kartenos 
kuopos partizanas, Kulių kuopos vadas Edvardas 
Petrikas-Krivaitis, Kulių kuopos vado 
pavaduotojas Juozas Brauklys (?); antroje eilėje 
(iš kairės): Gargždų kuopos partizanas Petras 
Vaišnoras-Gintautas, Gargždų kuopos partizanas 
„Tarzanas“, Gargždų kuopos partizanas Juozas 
Beržanskis-Mėnulis, Endriejavo kuopos partizanas 
Kostas Juška-Meška, Kartenos kuopos partizanas; 
trečioje eilėje (iš kairės): Kartenos kuopos 
partizanas „Vytautas“, Gargždų kuopos vado 
pavaduotojas Feliksas Keblys-Granitas, 
Endriejavo kuopos partizanas „Benjaminas“(?), 
Endriejavo kuopos sekretorė Rūta Liliškytė 
(Leleškytė)-Aušra, Endriejavo kuopos vadas 
Edvardas Melišis-Gediminas, Gargždų kuopos 
vadas Jonas Gubista-Putinas. Iš LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 41963/3
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Žemaičių apygardos 
Kardo rinktinės 
partizanai švenčia 
Šv. Velykas. 1948 m. 
Iš LGGRTC fondų

Minint „Lendrės“ 
partizanų būrio žūties 
60-ąsias metines 
aukojamos Šventos 
mišios Šv. apaštalo 
Pauliaus Spraudės 
bažnyčioje. 
2009 05 23. 
Iš Gargždų krašto 
muziejaus fondų
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Kartenos rajono sudėtyje dar veikė Kaributo būrys, vadovaujamas Beno Šakinio-
Jūreivio, nors būryje buvo tik 6 partizanai. Jie veikė Plungės, Klaipėdos ir Rietavo 
rajonų sandūroje22. 1951 m. balandžio 5 d. per karinę čekistinę operaciją Klaipėdos 
rajono Antkopčio kaime Petro Mikalausko sodyboje žuvo Benas Šakinis-Jūreivis 
ir Valerija Ticaitė23.

MGB duomenimis, 1952 m. Žemaičių apygardoje dar buvo 236 partizanai. 
1952–1953 m. apygarda buvo galutinai sunaikinta – žuvo 161, suimti 49 partizanai24. 
1953 m. kovo 17 d. MVD Rietavo rajono skyriaus stribų ir MVD kariuomenės 
pajėgomis vykdyta karinė čekistinė operacija Klibių k. apylinkėse miške. Operacijos 
metu rastas partizanų bunkeris. Kautynių metu žuvo 6 Butigeidžio rinktinės (nuo 
1951 m. pabaigos rinktinė priklausė Žemaičių apygardai) Dariaus tėvūnijos Pilies 
būrio partizanai: Albinas Balandis-Paukštis, Kostas Gailius-Klajūnas, Juozas Ruigys, 
Domas Striauka-Žvainys, Kazys Striauka-Žalgiris, Veronika Venckutė-Gailienė.

1953 m. rugpjūčio 23 d., siekiant sunaikinti Žemaičių apygardos vadovybę, 
MVD kariuomenės kareiviai surengė pasalas prie Lūksto ežero ties Varnių rajono 
Reistrų kaimu. Per susišaudymą žuvo Žemaičių apygardos vadas Vladas Mont-
vydas-Žemaitis, Dėdė ir jo adjutantas Bronislovas Alūza-Beržas, Sakalas. Žuvus 
vadui, buvo užverstas paskutinis Žemaičių apygardos istorijos puslapis.

Plataus masto sovietinių struktūrų teroras, areštai, tremtys, agentų veikla, 
laisvės kovotojų žūtys, organizacinių struktūrų sunaikinimas – visa tai galutinai 
palaužė ginkluotą pasipriešinimą. Dėl nuolatinių MGB persekiojimų partizanų veikla 
buvo labai apribota. Nors pasipriešinimas ir buvo nuslopintas, visoje Lietuvoje 
dar veikė pavieniai partizanai. Paskutinis Žemaitijos partizanas – Kardo rinktinės 
partizanas Pranas Končius-Adomas – žuvo 1965 m. liepos 15 d. Kretingos rajone, 
Didžiuosiuose Žalimuose.

22 MGB LSSR Klaipėdos sr. valdybos viršininko 
1950 m. lapkričio 8 d. ataskaitinis pranešimas, 
LYA, f. K-1, ap. 3, b. 1135, l. 63.

23 MGB LSSR Klaipėdos sr. valdybos viršininko 
1951 m. balandžio 5 d. informacinis pranešimas, 
LYA, f. K-1, ap. 3, b. 1139, l. 189.

24 Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevi-
čius B. Lietuvos partizanai 1944–1953 m., p. 270.
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Kad praeitis nesikartotų
Danutė Lukminienė (Kryžanauskaitė)

Nusileido pavargusi saulė 
Už aukštųjų Uralo kalnų. 
Gal daugiau nebegrįšiu į Tėvynę, 
Į Tėvynę, pas brolių savų.
Skiriu savo sesutei Eugenijai atminti

1951 m. šių žodžių lydimi į Sibi-
ro platybes vyko paskutiniai ešelonai su 
lietuvių tremtiniais.

Tų metų rudenį man, pirmaklasei, 
nebeteko pažinti visų lietuviškų raidžių. 
Ankstų lietingą spalio rytą mane ir tėvelį 
prikėlė pulkas vyrų. Liepė keltis, rengtis ir vykti pas „baltąsias meškas“. Tėvelis vaikščiojo 
pasimetęs, nes ši žinia buvo netikėta. Subėgę kaimynai raudojo, glėbesčiavo mane, rinko 
daiktus kelionei. Pareigūnai leido pasiimti maisto ir patalynės. Tėvelis norėjo paimti ir 
siuvamąją mašiną bei pieno separatorių, tačiau jam uždraudė, sakė, kad siūti ir separuoti 
„tenai“ nebus ko.

Po mūsų namus vaikščiojo svetimi žmonės, naršė kambarius, darinėjo stalčius, 
susikišo į kišenes mamos karolius, žiedus ir vis dar kažko ieškojo. Buvo tarp jų ir tokių, 
kurie šypsojosi, kai tėvelio skruostais ritosi ašaros. Matyt, toks vaizdas jiems kėlė pasi-
gėrėjimą. Mane už rankos vedžiojo pusseserė Stefa Šiaulytytė ir, kiek supratau, norėjo 
paslėpti, bet progos nepasitaikė – mus stebėjo.

Klevinskas Jonas su šeima (sėdi centre), 
kaimynai Turauskai ir tarnaitės. Mano 
mamos tėviškė Kapstatų k. 1901 m. Iš Danutės 
Lukminienės (Kryžanauskaitės) šeimos (toliau – 
iš autorės) albumo
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Kai mūsų kuklūs ryšulėliai buvo sumesti į vežimą, paskutinį kartą mus apkabino 
kaimynai, giminės.

Kiek pavažiavusi prisiminiau, kad troboje palikau mažą ežiuką. Norėjau pulti iš 
ratų ir bėgti jo paimti, bet mane sulaikė. Mano augintinis ežiukas taip ir liko našlaitis, 
ir aš dar ilgai negalėjau jo pamiršti. Tada dar buvau vaikas ir nesugebėjau pajusti to 
skausmo, kad netenku Tėvynės. Man buvo gaila tik ežiuko ir raudančio tėvo. Šuo Sar-
giukas dar ilgą kelio galą bėgo mums iš paskos. Vėliau kaimynai rašė, kad, ilgėdamasis 
savo šeimininko, gailiai kaukė, kol nudvėsė. Gandrai, ir tie, mums išvykus, nebesuko 
lizdų, nebeperėjo mūsų Tėviškėje.

Netoli Endriejavo kelyje sutikome mamą. Ją lydėjo ligoninės slaugės. Mama, suži-
nojusi, kad mus išveža, sirgdama išsiprašė iš ligoninės.

Iš Endriejavo, Rietavo rajono link jau važiavome susodinti į sunkvežimius. Tarp 
tremtinių buvo ir mano dėdė, tėtės brolis su savo penkiais mažamečiais vaikais.

Dėdė Lietuvos taip ir nebeišvydo, liko amžinai ilsėtis plačiuose Sibiro laukuose.
Plungės geležinkelio stotyje jau laukė gyvuliniai vagonai. Tokio siaubingo vaizdo 

gyvenime daugiau neteko matyti. Tas košmaras, tas beviltiškas žmonių riksmas kiekvieną 
galėjo išvaryti iš proto. Kol mus „rūšiavo“, skirstė, skaičiavo, atvarė ir mano seseris Janiną 
ir Eugeniją. Vyresniąją pristatė iš Žadvainių, kur ji tuo metu mokytojavo. Vidurinioji 
buvo atvaryta iš Rietavo žemės ūkio mokyklos. Visus tremtinius suvarė į vagonus, užkalė 
langus ir duris. Vagone buvo labai tvanku, tamsu, trūko oro. Žmonių buvo prigrūsta 
kaip silkių statinėje. O siaube, koks buvo klyksmas ešelonui pajudėjus: verkė moterys, 
vaikai, dejavo ligoniai ir seneliai.

Kai vežė į Sibirą 
Vagonai užkalti, 
Verkė maži vaikeliai, 
Nuo tėvų atskirti.

Jaunimas kūrė dainas, jas dainavo, kartais giedojo, nors pareigūnai tildydavo ir 
grasindavo.

Mano mama sunkiai sirgo ir mes buvome netekę vilties, kad į vietą nuvažiuos 
gyva. Ilga ir varginanti buvo mūsų kelionė. Per vagoną kaip vaiduoklis spraudėsi jauna 
mergaitė, užsidėjusi vestuvinį nuometą, ir visų klausinėjo, kur rasti telefoną, kad galėtų 
paskambinti į Lietuvą sužadėtiniui Vaceliui. (Vėliau mergaitę išsodino, o paskui sužino-
jome, kad ji nusižudė.) Vaikiškas balselis nuolat reikalavo bulvienės. Paskui berniukas 
nutilo, taip ir negavęs samtelio sriubos. Kartą per eilinį pasitarimą vaikas buvo rastas 
negyvas, suvyniotas į patalus. Dabar, kai pati esu trijų vaikų mama, suprantu begalinį 
tos moters skausmą. Ji tramdė savo raudą, slėpė mirusį sūnų, kad galėtų pati jį palai-
doti. Berniukas buvo išplėštas iš motinos rankų ir ji iki šiol nežino vaiko kapelio, o gal 
to kapelio ir nebuvo.

Pervažiavus Uralo kalnus, ešelonui sustojus stotyje, sargyba atidarydavo vagono 
viršuje mažą langelį. Mes, pasmerktieji kaliniai, nuleisdavome pro tą langelį ant virvutės 
pririštą kibirą, prašydami išmaldos. Vietiniai gyventojai žinojo, kad gabena tremtinius. 
Bėgdavo prie tų kibirų, mesdavo virtų bulvių, duonos, cukraus. Šie geri žmonės nepai-
sydavo nei sargybos švilpukų, nei keiksmų. O kaip būdavo apmaudu, kai virvutę, ant 
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kurios būdavo pririštas kibiras su gėrybė-
mis, sargybinis nupjaudavo peiliuku.

Kai po trijų ilgų savaičių pasiekėme 
Krasnojarską, mus išlaipino iš vagonų. 
Tenai jau buvo speiguota žiema. Sunku ir 
keista buvo stovėti ant kojų, nes buvome 
atpratę vaikščioti. Per visą ilgą kelionę 
niekas neišleido į gryną orą, akys merkėsi, 
išvydus dienos šviesą.

Mus suvarė į baraką. Suėję į kampą, 
rinkome nuo kūno didžiules utėles, gal-
voje jų knibždėte knibždėjo. Visus sustatė 
į eilę, o vadinamieji „pirkliai“ rinkosi, 
kam kokia šeima patinka, kurioje daugiau 
darbingų žmonių. Mes patekome į Užuro 
rajoną, „trečią otdelenije“. Nuvežė mus į 
vietą, apgyvendino žeminėje. Sienos buvo 
iš velėnų, lubos taip pat, nebuvo grindų. 
Gyvenamasis plotas – 12 kv. m. Apgyven-
dino tris šeimas (10 žmonių). Miegojome 
ant medinių gultų, kandžiojo blakės ir kiti 
gyviai. Neturėjome kuo užsikloti, todėl miegojome su drabužiais. 
Šaltis buvo beveik toks pat, kaip ir lauke. Skirtumas tik tas, kad 
ant galvos nepustė. Valgant vargingą košę, vasarą nuo lubų į 
lėkštę krisdavo sliekai, o žiemą – tarakonai.

Visus, kuriuos dar laikė kojos, įdarbino, liepė pasirašyti, 
kad esame čia perkelti dirbti, kad nebandysime bėgti. Tėvelis dirbo 
pačius sunkiausius miško kirtimo darbus. Visai žiemai jį išvež-
davo į anglių kasyklas. Iš ten grįždavo kaip skeletas. Vyresnes 
mano seseris naktimis varydavo beicuoti grūdų. Darbo sąlygos 
buvo sunkios ir kenksmingos, bet tenai tremtiniai galėdavo pasivogti grūdų, prisipilti 
jų į kojines ar panašiai. Malėme tuos grūdus ir kepėme „lepioškas“. Dienomis seserys 
veždavo jaučiais iš laukų šieną.

Žiemos tenai – 40–50 laipsnių šalčio, siausdavo smarkios pūgos. Prisimenu, seserys 
neturėjo šiltos avalynės, tad įvairiais skudurais muturiuodavosi kojas, rišdavosi po keletą 
skarelių. Grįždavo iš laukų į šaltą žeminę apšalusiu veidu ir kojomis, veidas apeidavo 
žaizdomis.

Eugenija tuoj susirgo, pradėjo kosėti, laikėsi temperatūra, o į darbą vis vien varė. 
Sakė, kad apsimeta, kad jaunai gėda gulėti ir sirgti.

Po Naujųjų metų man pasiuvo maišelį, kažkokį apavą iš avies kailio ir vyresnioji 
sesuo nuvedė į mokyklą. Visų pirma, įžengusi į klasę, virš lentos pamačiau portretą. Į 
mane žvelgė didžiojo Josifo akys. Vienoje klasėje viena mokytoja mokė keturias klases. 
Mokiniai buvo rusų, kalmukų, latvių, lenkų, lietuvių tautybės. Pirmus metus mes buvome 
laisvi klausytojai, kad pramoktume kalbėti rusiškai. Namuose pamokas ruošiau sėdėdama 
ant maišų, pasidėjusi ant kelių lentą.

Danutė 
Kryžanauskaitė 
(viduryje), jai iš 
dešinės – Sonia, 
iš kairės – Luizė. 
Sibiras, Krasnojarsko 
kraštas, 1954 m. 
Iš autorės albumo
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Baigusi keturias klases, septynmetę pradėjau lankyti už septynių kilometrų. Bris-
davome per didžiules pusnis, ne kartą per pūgą buvome pasiklydę, apšalę. Kartą po tokio 
įvykio ilgai sirgau. Būdavo, kad po pūgos nesurasdavo žmonių be pavasario.

Vaikams trūko vitaminų. Klibėjo dantys, kraujavo dantenos. Grauždavome apša-
lusias bulves. Koks buvo džiaugsmas, kai kelios šeimos susidėjusios nusipirkome karvę, 
dalijomės pieną.

Iš mano sesutės Eugenijos beliko tik šešėlis, pradėjo kosėti krauju. Kartą vasarą, 
beganydama tarybinio ūkio avis, užmigo ant žemės. Tenai Sibire vasaros trumpos, iš 
žemės nuolat eina pašalas. Genutę radome be sąmonės. Ją, sergančią plaučių uždegimu, 
į rajono ligoninę gabeno tėvelis. Atgal grįžo jau su mirusia. Pagalbos nebuvo, ligoninė 
neturėjo jokių antibiotikų ir net sulfanilamidų. Mergaitė prieš mirtį kliedėjo, o atgavusi 
sąmonę, šaukė: „Nenoriu mirti svetimoje žemėje, noriu sugrįžti į Lietuvą“.

Genutės noras neišsipildė – ji mirė eidama 21-uosius metus ir amžinai liko priglausta 
šaltos Sibiro žemės – palaidota Andronovkos kapinėse šalia kitų lietuvių. Dabar po šitiek 

Gegužinė 
Kryžanauskų sodyboje.
Kapstatų ir Auksoro 
kaimų jaunimas.
1950 m. Iš autorės 
albumo

Šienapjūtė 
Kryžanauskų sodyboje, 
Kapstatų kaime. 
1950 m. Iš autorės 
albumo
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metų vargu ar surastume jos kapelį. Gedėti jaunos lietuvaitės rinkosi lietuviai tremtiniai 
iš visų apylinkinių kaimų. Ėjo ir kitų tautybių žmonės. Prie sesutės karsto buvo suneštos 
visos gražiausios Sibiro gėlės ir ji pati buvo kaip gėlė – jauna ir graži, puošni su savo 
dangiška suknute. Atrodė, kad tuoj atmerks akis ir nusišypsos mums visiems.

Mano miela brangi sesele, aš ir dabar sapne regiu tave jauną ir gražią, energingą. 
Tu turėjai nuostabiai gražų balsą, mėgai dainuoti, šokti. Lietuvoje mokeisi vien penketais. 
Kitokiomis gyvenimo sąlygomis būtum daug ko pasiekusi.

Sunku ir skaudu buvo mūsų šeimai netekus Eugenijos. Po jos mirties mama vos 
nenusižudė, tėveliui be laiko pabalo plaukai.

Po vaikystėje patirtų sukrėtimų aš augau turėdama nesveiką širdį, sirgau maža-
kraujyste. Už ką? Ta mintis visą laiką neduoda ramybės, nors prabėgo daug metų.

Mano tėvai Kryžanauskai buvo dori valstiečiai. Turėjo 24 ha žemės dabartiniame 
Klaipėdos rajono Kapstatų kaime. Mama savo namuose prižiūrėjo „Bolševikų“ kolūkio 
paukščius, tėvelis dirbo Endriejavo apylinkės ligoninėje.

Lietuvą mes išvydome po 9 metų. Paskutinį kartą aplaistę ašaromis Eugenijos kapą, 
atidavę savo duoklę Sibiro namams. Sugrįžus ištisus dvejus metus mums trukdė įsikurti 
tėviškėje, neregistravo mūsų šeimos, neskyrė žemės, trukdė įsidarbinti.

Geru žodžiu noriu paminėti tuos žmones, kurie sunkiu tremties metu šelpė mus, 
padėjo prasigyventi grįžus į Lietuvą. Mes nepatyrėme tokių baisybių, kaip lietuviai prie 
Laptevų jūros, bet aš vis vien noriu, kad mano žodžius perskaitytų jaunoji lietuvių karta, 
kad praeitis daugiau nesikartotų.

Ten, kur buvo ištremta mano vaikystė
Sibiras – praeityje. Ten amžinai paliko didelė mano gyvenimo atkarpa. Kad ir kaip 

keista, iki šiol dar sapnuojasi ta graži laukinė gamta, upelis Suchačka, kurio šlaituose 
augo niekieno nesodinami serbentų krūmai, o pievose žydėjo lelijos ir pinavijos, visiškai 
tokios pat, kaip Lietuvos darželiuose. Regiu aukštus kalnus ir dideles avių kaimenes. 
Regiu speiguotą žiemą ir darbų nualintus žmonių veidus.

O šią vasarą po daugelio metų vėl išvydau savo vaikystės gamtovaizdį. Vėl kaip ir 
vaikystėje kopiau į tuos kalnus, nuo kurių buvo gerai matyti tokia pat kaip ir anuomet 
skurdi ir purvina gyvenvietė. Rodžiau savo aštuoniolikmečiui sūnui, kur kadaise stovėjo 
mūsų žeminės, o vėliau ir vargingi barakai, kuriuose prabėgo mano ištremta vaikystė. 
Tebestovi kontora, kur mus, tremtinius, dažnai registruodavo, kad nepabėgtume į Tė-
vynę. Suradau ir seną parduotuvę, kurioje didžiojo Josifo laikais pirkdavome duonelę. 
Neberadau tik savo senos mokyklos, kurioje taip uoliai svetima kalba į mūsų vargšes 
galveles kalė, kaip reikia mylėti Leniną ir Staliną už „laimingą“ vaikystę. Kalbėjau su 
tenykščiais žmonėmis. Vyresnieji gerai atmena čia gyvenusius lietuvius, kai kurių net 
pavardžių nepamiršta. Gyrė mūsų darbštumą, ištvermę, sąžiningumą ir draugiškumą. 
Vienas rusas man pasakė: „Litovca, kuda pichneš, tam on zaživiot.“ Visi jie jau tada 
supratę, kad mūsų liaudis labai darbšti. Sibiriečiai paprasti, vaišingi, geraširdžiai žmonės. 
Buvau labai sujaudinta jų paprastumo ir nuoširdumo. Vienoje draugijoje rusės moterys 
net užtraukė lietuvišką dainą, pasirodo, ir melodiją įsiminė. Sakėsi, jog išmoko iš savo 
jaunystės draugės lietuvės Natalijos. Dideliam mano nustebimui, daugelis tenykščių rusų 
teigiamai vertina mūsų Lietuvos siekius. Jie buvo visiškai tikri, kad mes pasieksime 
laisvę, kurios taip trokštame. Nepatiko man tenykštės gyvenvietės, nepatiko ir miestai, 
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nes visur trūksta darbščių rankų, visur 
apleista, auga piktžolės ten, kur turėtų 
žydėti darželiai. Nėra tvarkos niekur, net 
gyvuliai klajoja be priežiūros. Per tą vieną 
savaitę pasiilgome Lietuvos, o juk kadaise 
žmonės tose vietose išgyveno dešimtmečius. 
Baisu dabar pagalvoti...

Skaudžiausia buvo klaidžioti po ap-
leistas kapines, kuriose prieš daugelį metų 
per gaisrą sudegė visi mediniai lietuviški 
kryžiai. Ieškojau savo dvidešimtmetės sesu-
tės kapelio, norėjau jos palaikus parvežti į 
Lietuvą. Deja, negalėjau rasti jokios žymės. 
Aplinkui ištisa pieva, jokio kryželio, sto-
vinčio ar išvirtusio. Kurioje vietoje trūnija 
Tavo, sesele, kauleliai, kaip man tave po 
šitiek metų surasti?

Krasnojarsko krašte, Andronovkos 
kapinaitėse ant kalnelio, prie gražaus upe-
lio amžinam poilsiui atgulė apie dešimt 
lietuvių tremtinių, kurie nebesugrįžo į 
namelius. Visi jie kantriai nešė savo kry-
žių svetimoje žemėje. Kantriai kentėjo ir 
kantriai mirė. Nualinti darbų bei šalčių 
išseko ir nebesugrįžo į Tėvynę, tačiau po 
mirties tebetrokšta į ją sugrįžti.

Ant kalnelio, nusėto lietuvių kaulais, 
palikome mažą pašventintą iš Lietuvos 
atvežtą kryželį, uždegėme žvakelių ir pa-
skutinį kartą suklupome.

Sudie, svetima žemele, sudie, brangi sesele, galbūt dabar jau amžinai. Atleisk man, 
kad tave palikau amžiams gulėti šaltoje Sibiro žemėje.

Prisiekiame ištikimybę nepriklausomai LIETUVAI 
Kai vasarą apsilankau savo tėviškėje ir kopiu į kalniuką, vis atrodo, kad išvysiu, 

kaip vaikystėje, tuos aukštus didingus klevus ir vienintelę nepakartojamą mūsų sodybą. 
Dažnai menu saulėtą vasarą. Bėgu basakojė gėlėta palauke, o iš paskos vejasi Sargiukas... 
Jau visai arti mūsų sodyba. Girdėti, kaip ošia, šlama klevai, kalena gandrai, pievoje 
sužvengia arklys. Prie tvenkinio mama skalauja drabužius. Tyliai einu per sodybą. Po 
šakota obelimi, pavėsyje valandėlei prigulęs tėvukas.

Prie trobos žaliuoja rūtos, gaivų aromatą skleidžia kvapieji pelėžirniai (žemčiūgai).
Kokia graži tu, mano tėviškėle. Kokia būtų buvusi laiminga vaikystė, jei ne tas 

tamsus gyvulinis vagonas, pilnas raudančių, vaitojančių pasmerktųjų.
Šiandien nebėra mano tėviškėlės, niekada ten gandrai nebesuks lizdo, nes alksnis 

nudžiūvo. Nebenardo ir karosai tvenkinyje, nes laukas prieš daugelį metų numelioruotas. 

Aplankoma sesutės Eugenijos Kryžanauskaitės 
spėjama kapo vieta. Iš kairės sūnus Eugenijus 
Kryžanauskas, draugė Birūtė Butkutė, vietiniai 
rusai, vyras su žmona, paskutinė klūpo 
Danutė Lukminienė (Kryžanauskaitė). Sibiras, 
Krasnojarsko kraštas. Apie 1990 m. fotografavo 
Vytautas Petkevičius. Iš autorės albumo
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Niekada nebenukels kepurės pakeleivis, eida-
mas pro koplytėlę, nes koplytstulpis supuvo. 
Niekada nebežydės toje sodyboje alyvos ir 
mėnesienos vakarais nebedainuos sesutės. 
Jos mirusios, o klėtelės nebėra. Nebėra ir 
pastatų. Yra sovietinės technikos sustumta 
šiukšlių ir griuvėsių krūva, iš kurios kadaise 
buvo uždrausta ir lentgalį paimti.

Šilta vasara. Stoviu prie šiukšlyno ir 
tik vieniša palinkusi obelėlė dar primena, 
kad čia kadaise buvo sodyba. Taip nyku ir 
liūdna. Brendu per dilgėles, kurios užgožė 
visą kadaise gražų ir erdvų kiemą. Pasakoju 
savo šešiamečiui sūnui, kad šioje vietoje 
augo kriaušė, derėjusi nuostabiais vaisiais, 
o ten lapojo seniausias klevas, iš kurio 
pavasarį tekėjo gardi sula. Jau dabar sunku 
pasakyti, kur stovėjo prabočių pastatytas 
kryžius, kurį per Sekmines vainikuodavo. 
Rodos, kažką atiduočiau, kad, atmerkusi 
akis, vėl išvysčiau tave, tėviškėle, tokią, 
kokią palikome 1951-aisiais.

Grįžę iš „laisvos“ šalies, sunkiai tave atpažinome. Nebebuvo 
mūsų gražiųjų klevų, nebepasitiko jų mielas ošimas, nebebuvo ir 
vešlaus jauno sodo – kažkieno pikta ranka pakilo jį sunaikinti. 
O kokie apgailėtini ir apleisti atrodė mūsų trobesiai. Savo gim-
tuosiuose namuose jautėmės nuomininkai, nes po tuo pačiu stogu 
nuolat gyveno kolūkiečių šeimos, kurie ir buvo teisėti šeimininkai. 
Pasitaikydavo ir tokių akimirkų, kai pasijusdavome niekam nereikalingi įnamiai.

Mūsų akivaizdoje neremontuojami griuvo paskutiniai trobesiai, o Endriejavo kolūkio 
ir apylinkės vadovai atsipirkti tų pastatų mums neleido.

Bėgo metai. Paseno tėveliai, paseno ir griuvo paskutiniai pastatai. Kai nugriuvo 
tvartai, o gyvenamasis namas tapo visai apverktinas, kolūkiečių, norinčių jame gyventi, 
nebeatsirado. Liko tik seni ir paliegę mano tėvukai. Sunku ir apsakyti vaizdą, kurį išvydau 
atvykusi aplankyti jų, gyvenančių gimtuosiuose Kapstatuose: stogas nusviręs, kaminas 
nugriuvęs, ant namo sienų, kurios vos laikosi, užkritę elektros laidai. Tada puoliau į 
vidų, nebeturėdama vilties tėvus dar gyvus išvysti. O varge. Tėvukas jau invalidas gulėjo 
šaltoje gryčioje užklotas keliomis antklodėmis ir drebėjo nuo šalčio. O mama, apsirengusi 
žieminiais drabužiais, sėdėjo prie šaltos krosnies ir verkė. Lauke siautė pūga, nesimatė 
nei kelio, nei takelio, o išeitį rasti reikėjo. Tada many susopo, sugėlė ir išdidumas ne-
beleido kreiptis į kolūkio valdžią. Tada tik supratau, kad gyvename ne tarp žmonių, o 
tarp beširdžių sovietinių beždžionių. Daug skaudžių prisiminimų gildo širdį ir šiandien. 
Kokie buvome ujami, niekinami, pažeminti. Buožės! Tremtiniai! Iš mūsų išplėšė viską, ką 
tėvai ir senoliai savo kruvinu prakaitu buvo uždirbę, o tie, kurie plėšė ir trėmė, varė iš 
gimtosios pastogės, naudojosi privilegijomis. Kur buvo sovietinė teisybė?

Vladas (Vladislovas) 
Kryžanauskas, 
Lietuvos kariuomenės 
husaras. Apie 
1935 m. Iš autorės 
albumo
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Vlado ir Barboros Kryžanauskų šeima, viduryje duktė Danutė. Paskutinė vasara tėviškėje, 
Kapstatų kaime, nes rudenį šeima buvo ištremta į Sibirą. 1951 m. Iš autorės albumo

Vištas lesina Barbora Kryžanauskienė ir duktė Danutė. Dar tėviškėje, prieš tremtį 1951 m.  
Iš autorės albumo
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Griaunami tėviškės pastatai, Kapstatų kaime, apie 1953 m. Ši nuotrauka laišku mus 
pasiekė Sibire. Iš autorės albumo

Vlado ir Barboros Kryžanauskų 30 metų vedybų jubiliejus. Šventėje dukros, vaikaičiai, 
giminaičiai. 1970 m. Iš autorės albumo
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Širdį suspaudžia vien pagalvojus, kokios buvo buitinės sąlygos, jau nekalbant apie 
tai, kad tėvukas gaudavo 50 rb, o mamytė – nė kapeikos. Negi tokio likimo žmonės 
nebuvo nusipelnę šviesesnio gyvenimo senatvėje? Kodėl sovietų valdžia sugebėjo viską 
atimti, o duoti – nieko? Kodėl paliko likimo valiai lyg benamius šunis?

Laikas – geriausias gydytojas. Apgydė ir mūsų žaizdas, patirtas praeityje. Bet iki 
šiol aišku, kad taip nebūtų nutikę, jei ne abejingumas tremtiniui. Ir šiandien, pasiklausius 
žmonių šnekų, darosi aišku, kad buvusių trėmėjų stribų atžalos lengvai galėtų atsižadėti 
nepriklausomos Lietuvos, kad tik jų kišenės būtų pilnos aukso. Tačiau mus, pavergtuosius, 
užguituosius, prikėlė Sąjūdis, sugrąžino ir dvasinius turtus. Dabar į bažnyčią užsuka ir 
tie, kurie anksčiau jos lenkėsi iš tolo.

Žmonės, kuriuos sovietų valdžia buvo nuvertinusi, pasmerkusi ir pavertusi elgeto-
mis, po truputį pradeda atsitiesti, tarsi daigai po smarkios liūties. Ir nors dar atsiranda 
tūžtančių neapykanta mūsų Lietuvos siekiams, nors ir dabar dar daugelis serga praėjusių 
dienų nostalgija, bet nebegrįš tie prakeikti laikai. Ir tegu nepalauš mūsų siekių jokie gąs-
dinimai, jokie okupantų tankai ir provokacijos. Vardan mūsų Tėvynės žuvusių didvyrių 
prisiekiame ištikimybę nepriklausomai Lietuvai.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tikiu ir prašau likimo, kad tokie vargai, kurie 
kadaise ištiko mus, niekam niekada gyvenime nepasikartotų. 
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Partizaninė kova 1944–1953 metais. Vladukas. 
Atsiminimai apie dramatišką pokario laikotarpį  
Endriejavo apylinkėse

Juozas Beniulis

Sovietų propaganda
Mums sakydavo, kad jie buvo labai blogi žmonės. Ne tik sakydavo, bet 

ir rašydavo laikraščiuose, knygose. Propagandos mašina veikė visu smarkumu, 
pasitelkusi grožinę literatūrą, kiną, dailę, spaudą, radiją, televiziją ir mokyklą. O 
mes gimėme tada, kai partizaninis judėjimas jau buvo beveik užgesęs. Miškuose 
ir atokiose sodybose dar slapstėsi pavieniai partizanai, bet jų buvo likę labai 
nebedaug, mes apie juos nieko nežinojome, tiesiog buvome per maži, kad ką 
nors suvoktume. Vėliau tiesa nuo mūsų buvo kruopščiai slepiama. Visais įma-
nomais būdais mums buvo teigiama, kad tai buvo didžiausi padugnės, žiaurūs 
siaubūnai, trokštantys keršyti buožių sūneliai, nupiepę gimnazistai ir kitokie seno 
raugo inteligentėliai, naktimis išlendantys iš savo irštvų ir einantys žudyti nekal-
tų žmonių, naujo, šviesaus gyvenimo kūrėjų. Nušauti apylinkių ir kolūkių pir-
mininkai, komjaunuoliai, partiniai bei 
tarybiniai aktyvistai, išžudytos ištisos 
šeimos, nesigailint net mažų vaikų, iš 
pasalų įmesta granata į trobą, kur šoka 
jaunimas, prievartaujamos merginos ir 
moterys – tai toli gražu ne visas sąrašas 
nusikaltimų, kuriais buvo kaltinami 

Zosė (Zofija) Sungailienė su sūnumis iš kairės: 
Damijonas, Juozas, Vladas, Jonas. 1948 m. visa 
šeima iš Stalgų kaimo, išskyrus Vladą (buvusį 
Stončaičiuose) buvo ištremta. Vladas Sungaila 
(Vladukas) tapo partizanu. 1947 m. Iš Damijono 
Sungailos albumo
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partizanai. O jau ,,liaudies gynėjų“ drąsa ir šaunumas, jų pasiaukojama kova su 
tais naktiniais žmogžudžiais ir plėšikais!.. Kiek knygų apie tai prirašyta, kiek mes 
jų perskaitėme! Ir tikėjome tuo, ir netikėjome. Gal, sakyčiau, daugiau tikėjome, 
nes sunku buvo atsilaikyti prieš tą galingą sovietinės propagandos laviną. Bet 
vis dėlto kartais rimtai suabejodavome ta oficialiąja tiesa. Suabejodavome tada, 
kai išgirsdavome tėvus, tetas ir dėdes pusiau slapčia, tarp savųjų dainuojant 
„banditų“ dainas, tokias lyriškas, gražias ir pilnas tragizmo. Tos dai nos niekaip 
nesiderino su žiauriais „buržuazinių nacionalistų“ nusikaltimais, apie kuriuos 
tiek daug buvome girdėję ir skaitę... Štai viena iš jų, mūsų krašte dainuotų 
partizanų dainų: 

Lijo lietus, lijo, plovė visą žemę,
Bet nebenuplovė gatvės akmenų.
Verkė motinėlė, po kryžium suklupus,
Kad ant gatvės matos mėtomas sūnus.

Eidama pro šalį, pažvelgė į sūnų.
Ant jo veido matė daug kraujo lašų.
Ji pažino sūnų, kurį mažą vystė,
Dėl kurio nemigo daugelį naktų.

Verkė motinėlė, širdį jai skaudėjo,
Bet ji negalėjo verkti prie visų,
Nes šalia stovėjo žiaurūs pavergėjai
Ir akimis sekė, kas gailėsis jo.

Niekas jam nepynė rūtų vainikėlio,
Niekas jam nesakė prakalbų gražių.
Pagriovy numetę, pakasė jo kūną,
Pasigėrę šaukė: „Jums visiems taip bus!“

Bet nenusiminkim, kilkim kaip senoliai
Mes visi kaip vienas ginti Lietuvos.
Daug yra dar brolių karžygiško kraujo
Ir todėl mes šaukiam: „Motina, neverk!“

Suabejodavome tada, kai iš tų pačių tėvų, dėdžių ar tetų lūpų išgirsdavome 
pasakojimus apie „stribokus“, kurie ieškodavo stalčiuose „banditų“, grasindami 
automatais, versdavo pirkti obligacijas (o pirkti nelabai buvo už ką) ir kurių 
kažkodėl visi bijodavo bei vengdavo. Nelabai pagarbiai atsiliepdavo apie tuos 
vyrukus mūsų tėveliai ir kaimynai, o ir pats žodis „stribokas“ skambėjo kažkaip 
pajuokiančiai, jis niekaip nesiderino su oficialiai peršamu ,,liaudies gynėjo“ var-
du. Girdėdavome trumpas dainuškas, kupletus apie „stribitelius“, irgi taip pat 
pusiau slapčia, tarp savųjų dainuojamus. Visais laikais visi okupantai partizanus 
vadindavo banditais. Suprantama, taip buvo daroma ir anais pokario metais. Bet 
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kokia likimo ironija – ilgainiui tą žodį iš mūsų kraštą okupavusių rusų perėmė-
me ir mes, tie, kurių giminaičiai kadaise kovėsi už savo krašto laisvę... Žodžiai 
„banditas“, „banditizmas“ tapo tokie įprasti ir neatsiejami nuo pokario metų, kad 
niekas net nesusimąstydavo: ,,O ką gi jie iš tikrųjų reiškia?“ Juk banditas – tai 
nusikaltėlis, žudikas, plėšikas, vagis... Tardavome šiuos žodžius, visiškai neįsigi-
lindami į jų prasmę. Na, vienas kitas kartais, nenorėdamas sakyti šito šiurkštaus 
žodžio, surasdavo jam švelnesnį pakaitalą: „žaliukas“, „miškinis“, „miško brolis“... 
Galų gale, ir pavojinga tais laikais būdavo partizaną pavadinti tikruoju vardu... 
Tačiau ne visi laikydavosi to draudimo. Ne kartą esu girdėjęs, kaip mano a. a. 
tėvelis, išgirdęs ką nors tariant žodį ,,banditai“, labai supykdavo ir tuojau pa-
šnekovą griežtai pataisydavo: „Ne banditai, o partizanai!“ Prisipažinsiu, mane ir 
mano kartos žmones, tai yra, tuometinį jaunimą, švelniai tariant, stebindavo, 
net šokiruodavo toks jo kategoriškumas. Dabar suprantu, kad jis buvo visiškai 
teisus. Tačiau keisčiausia, kad net ir dabar, kai jau antrą dešimtmetį gyvename 
nepriklausomoje Lietuvoje, toli gražu ne kiekvienam apsiverčia liežuvis partizaną 
pavadinti tikruoju vardu. Dar neretai išsprūsta tas nelemtas ,,banditas“, na, ge-
riausiu atveju pasakoma „miškinis“. Galinga įpročio, inercijos jėga, nesugebėjimas 
atsikratyti senųjų sovietinių stereotipų, giliai į kūną ir kraują įsigėrusi anų metų 
propaganda, sustabarėjęs mąstymas?.. Na, dar galima suprasti ir pateisinti tą, 
kuris pats arba jo šeimos nariai, giminės kadaise nukentėjo nuo partizanų, bet 
kai partizaną banditu pavadina žmogus, kurio giminaitis, dažnai gana artimas, 
buvo aktyvus kovotojas prieš okupacinį režimą... Taigi grįžkime prie anų laikų 
abejonių ir prieštaravimų. Mūsų karta augo ir brendo tarsi tarp dviejų tarpusavyje 
nesuderinamų tiesų. Buvo oficiali, valdiška tiesa, ir buvo tiesa, kurią mes girdė-
davome iš savo tėvų ir giminaičių lūpų. Mus kamavo abejonės, mes karštligiškai 
ieškojome teisingo atsakymo į mums rūpimus, dažnai gana skaudžius klausimus. 
Atsakymus ir rasdavome, ir nerasdavome. Aišku, ir dabar kartais sukrebžda širdy 
abejonė – ar visada partizanai pasielgdavo partizaniškai?.. Būkime objektyvūs ir 
turėkime drąsos pripažinti – pasitaikydavo visko. Buvo skaudžių klaidų, nesusi-
pratimų, šiurkštaus elgesio, netgi nepamatuoto, niekuo nepateisinamo žiaurumo. 
Sakau atvirai – aš ir dabar suabejoju.

Tačiau, kita vertus, okupantai ir stribai dažniausiai be jokios kaltės tremdavo 
bei naikindavo ištisas šeimas ir netgi kaimus. Prisiminkime kad ir Klepočių trage-
diją. Be to, manau, jog klaida buvo ir tai, kad kartais į partizanų būrius būdavo 
priimami buvę žydšaudžiai. Tokie žmonės tikrai nekėlė partizanų autoriteto. Neretai 
prie tikrų partizanų prisiplakdavo arba tiesiog jų vardu darydavo nusikaltimus 
atsitiktiniai žmonės, kriminaliniai nusikaltėliai, o dažnai ir okupantų pasiųsti ar į 
partizanų būrius infiltruoti provokatoriai. Beje, ir pačių partizanų gretos nebuvo 
vienalytės. Skirtingi buvo keliai ir aplinkybės, atvedusios jaunus vyrus į mišką. 
Vieni sąmoningai rinkosi kovos kelią vedami šviesių meilės Tėvynei idėjų, kiti 
į partizanų būrį ateidavo norėdami pasislėpti nuo gaudynių į Raudonąją armiją, 
nuo fronto mėsmalės, treti partizanais tapdavo netekę artimųjų, savo šeimų, ku-
riuos okupantai be jokios kaltės ištremdavo į svetimą ir atšiaurų kraštą – Sibirą. 
Ne visiems, vienokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis patekusiems į priešo nagus, 
užtekdavo stiprybės ir valios neišduoti savo kovos draugų bei ryšininkų. Kartais 
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neištverdavo kankinimų bei psichologinio spaudimo ne tik eiliniai partizanai, bet 
ir kai kurie vadai.* 

Taip, partizanai neretai mirtimi bausdavo tuos, kurie stengėsi uoliai tarnauti 
okupantams, tačiau ne paslaptis, kad kartais nukentėdavo ir nekalti žmonės. Buvo 
labai sudėtingas laikas, ir kartais sunku būdavo susigaudyti, kas kaltas, o kas 
tik neteisingai apkaltintas. Prieš partizanus veikė galinga ir patyrusi okupantų 
žvalgybos mašina. Buvo masiškai verbuojami nuošalesnėse vietose, pamiškėse gy-
venantys žmonės, eiguliai. Žinoma, buvo ir tokių, kurie su entuziazmu pranešinėjo 
okupantams apie partizanų judėjimą, tačiau daugiausiai enkavedistai ir stribai jiems 
dirbti priversdavo smurtu, gąsdinimais. Tiesa, ne visi, žodžiu ar raštu pasižadėję 
padėti okupantams, iš tikrųjų jiems dirbdavo – kai kas tik dėl šventos ramybės 
sutikdavo su jais bendradarbiauti, o paskui stengdavosi nieko nematyti ir negir-
dėti... O juk partizanai toli gražu ne visada turėjo galimybę patikrinti, kas tas 
tikrasis šnipas ir informatorius. Dažnai būdavo vadovaujamasi tik savo nuojauta, 
įtarimais, tam tikrais sutapimais ar gyventojų pranešimais. O kaip patogu būdavo 
partizanų rankomis susidoroti su kokiu nors nekenčiamu kaimynu – tereikėjo tik 
šnibžtelėti, kad anas užverbuotas ir dirba okupantams... Neretai tai padarydavo ir 
patys užverbuoti provokatoriai. O tada jau būdavo galima garsiai trimituoti – štai 
kokie žiaurūs tie banditai, kaip jie žudo nekaltus, niekuo dėtus žmones!.. Ką jau 
ką, o pasinaudoti partizanų klaidomis okupantai mokėdavo meistriškai, dažnai 
jiems priskirdami savo pačių padarytus nusikaltimus. Tuo labiau, kad jų rankose 
buvo spauda, radijas, literatūra. Ir iš tikrųjų dažnai sunku būdavo nepatikėti ta jų 
skleidžiama propaganda. Vėliau ir patys partizanai nebepasitikėdavo vieni kitais, 
nes ne vienas silpnesnis iš jų tapdavo išdaviku ir padėdavo priešui susidoroti su 
savo buvusiais kovos draugais. Pabandykime save įsivaizduoti to nuolat perse-
kiojamo, ieškomo, ujamo partizano vietoje. Prieš tave veikia iki dantų ginkluota, 
aprūpinta sunkvežimiais, lėktuvais, radijo stotimis, specialiai apmokytais šunimis 
NKVD kariuomenė, vietiniai stribai, tu bet kurią minutę gali būti išduotas nedoro 
kaimyno, nepažįstamo žmogaus, tave nuolat seka, nuolat tavęs ieško, kiekvieną 
dieną, kiekvieną minutę tavęs tyko mirtis. Tu priverstas ne dieną, ne savaitę ir 
net ne mėnesį gyventi nežmoniškomis sąlygomis: miške, lietuje, šaltyje po atviru 
dangumi, tamsiuose drėgnuose bunkeriuose, slėptuvėse po gyvenamųjų namų, 
ūkinių pastatų grindimis, daržinėse po šiaudais ir net tvartuose po mėšlu, kur 
tiesiog dūsti nuo blogo kvapo ir dėl gryno oro trūkumo. Nuolatiniai pavojai, 
įtampa, kraujas, retėjančios draugų gretos, išdavystės, suvokimas, kad tavoji kova, 
tavo pasiaukojimas lyg ir nebetenka prasmės, alino jaunų vyrų sveikatą, ir visiškai 
nenuostabu, kad kartais nebeatlaiky-
davo nervai ir būdavo pasielgiama 
taip, kaip tas pats žmogus niekada 
nepasielgtų gyvendamas normaliomis 
sąlygomis. Bet taip buvo jau vėlesniais 
metais, kai partizaninė kova pradėjo 
blėsti. O pradžioje buvo kitaip. Tiek 
mano gimtojoje Žemaitijoje, tiek visoje 
Lietuvoje, ypač Dzūkijoje, veikė gana 

* Apie šią skaudžią pokario gyvenimo temą neseniai, 
2008 m. sukurtas ir 2009 m. balandžio 6-ąją dar 
kartą per Lietuvos nacionalinę televiziją parodytas 
švedų dokumentininko, žurnalisto ir vertėjo Jono 
Ohmano dokumentinis filmas „Smogikai“. Kad šis 
filmas pasirodė, yra sveikintina, tačiau jo vertinimai 
įvairūs: kritiški ir verčiantys analizuoti rodomą 
medžiagą. Vėgelytė Ingrida. Keli pamąstymai apie 
bendrą Švedijos ir Lietuvos filmą „Smogikai“. 
www.bernardinai.lt/?url=articles/78752, 2009 04 18. 
Red. pastaba.
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dideli, gerai organizuoti, drausmingi partizanų būriai, rinktinės ir kitokie jungi-
niai, kuriems vadovavo buvę kadriniai ar į atsargą išėję nepriklausomos Lietuvos 
karininkai, mokytojai, miškininkai, kiti inteligentai, ūkininkų sūnūs. Partizanai 
turėjo savo spaudą, jie priimdavo priesaiką ir būdavo mokomi karinės drausmės. 
Už įvairius nusižengimus, nepartizanišką elgesį juos bausdavo partizanų teismas. 
Taigi tai nebuvo stichiškas į miškus išėjusių gaujų siautėjimas, kaip mums nuo 
mažens buvo kalama į galvas, o gerai organizuotas partizaninis judėjimas. 

Kartais klausiama, kodėl jie nevadavo į tremtį išvežamų žmonių? Bet tai 
neteisingi kaltinimai. Na, tarkim, partizanai išvaduoja iš okupantų ir stribų nagų 
vieną ar keletą į tremtį vežamų šeimų. O kas toliau? Ar visi tokių išvaduotų 
šeimų nariai panorės išeiti į mišką pas partizanus, pagaliau, ar turės realią ga-
limybę tai padaryti? O jeigu jie grįš į savo namus, iš kurių ką tik buvo išvežti, 
tai mažiausiai po poros trejeto valandų pas juos vėl užgrius nauji egzekutoriai. 
Tokiu atveju paprasta tremtimi vargu ar jau bepavyktų atsipirkti – grėstų lageris, 
o gal ir fizinis sunaikinimas. Partizanai be rimtos priežasties nenaikino, nežudė 
žmonių. Dažniausiai jie ieškodavo ryšių su sovietinės valdžios struktūrose dir-
bančiais žmonėmis: apylinkių bei kolūkių pirmininkais, sekretoriais, netgi stribais, 
bandydavo iš jų gauti reikalingą informaciją. Ir tai neretai jiems pasisekdavo. Bet 
būdavo ir užkietėjusių, nepataisomų kolaborantų. Okupantams talkinantys tautiečiai 
būdavo įspėjami, ir dažniausiai ne vieną kartą, kad nutrauktų savo veiklą. Ir tik 
paskui, jeigu įspėjimai nepadėdavo, būdavo įvykdomas nuosprendis. Kas be ko, 
pasitaikydavo ir klaidų. 

Pirmieji pokario mūšiai
Pirmais metais, po 1944 m., susirėmimų su stribais bei NKVD kariuomene, 

tikrų mūšių būdavo nemažai. Partizaninės kovos pradžioje labai dažnai būdavo 
miesteliai užpuldinėjami – išvaikoma sovietinė valdžia, stribai, milicininkai, netgi 
kareiviai, sunaikinama dokumentacija, paimamos rašomosios mašinėlės, o kartais 
ir ginklai. Pasitaikydavo atvejų, kai tokie miestelių užpuolimai būdavo iš anksto 
suderinami su partizanams palankiais stribais, kurie po tokių užpuolimų su vi-
sais ginklais išeidavo į mišką. Taip buvo visoje Lietuvoje, tačiau ilgiausiai tokie 
miestelių užpuldinėjimai tęsėsi mano gimtojoje Žemaitijoje.

Štai, pavyzdžiui, 1945 metų gegužę apie pusė šimto partizanų būrys puolė 
Endriejavo miestelį. Jų puolimas buvo iš anksto suderintas su vietiniais stribokais. 
Po užpuolimo apie 10 stribokų pasitraukė su partizanais. Šis pavyzdys rodo, kad 
ir tarp stribų, matyt, buvo suklaidintų žmonių, kurie, tikėdamiesi išvengti fronto, 
tarnybos kariuomenėje, žinodami, kad ten ne pyragai, įstojo į naikintojų būrius, 
tačiau vėliau atsitokėjo, pamatę, kokiems tikslams juos yra numačiusi panaudoti 
okupacinė valdžia. Tačiau yra ir kita šio įvykio versija. Galėjo būti ir taip, kad 
tuos 10 stribokų partizanai paėmė į nelaisvę ir išsivedė kartu su savimi, nes iš 
buvusio partizano Stanislovo Vaišvilo pasakojimo matyti, kad rusai, paėmę jį į 
nelaisvę, žiauriai mušė ir reikalavo pasakyti, kur yra suimti stribokai.

Tikru triumfo žygiu tapo 1948 m. birželio 8-ąją vykęs Veiviržėnų miestelio 
užpuolimas. Šiai operacijai vadovavo būrio vadas Petras Balčinas-Pušis, Radvila. 
Žygiui buvo kruopščiai pasiruošta, P. Balčinas numatė kiekvieną mažiausią ope-
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racijos smulkmeną. Ir ryšininkams, ir partizanams viskas buvo tiksliai paaiškinta. 
Partizanams buvo nurodyta akylai stebėti apylinkes, kiekvienas iš jų žinojo savo 
veiklos punktus. Miestelyje tuo metu buvo nemažai stribokų ir NKVD kareivių. 
Iš ryšininkų buvo gauta žinia, kad į Veiviržėnus netrukus bus atsiųsta dar dau-
giau enkavedistų. Operacijoje dalyvavo apie 30–40 partizanų. Jie iš vakaro trimis 
grupėmis išsidėstė aplink miestelį. Naktį, padedant ryšininkams, partizanai užėmė 
Veiviržėnus, nutraukė telefono ryšį, užėmė NKVD būstinę bei kitus pastatus, ku-
riuose buvo įsikūrusios valdžios įstaigos, sunaikino dokumentus. Gerokai įdienojus, 
atjojo partizanai į miestelį. Iškėlė trispalvę Lietuvos vėliavą, sugiedojo Lietuvos 
himną. Išbuvę čia apie tris valandas, darnia rikiuote dainuodami pasitraukė. Jie 
dainavo šią dainą:

Drebėkit, visi bolševikai,
Jums kerštas ateina baisus.
Nes jums planai nepavyko,
Nušluos jus nuo žemės visus.

Jūs mūsų šeimas iškankinot,
Jūs sugriebėt, išvežėt jas.
Jūs plėšėte turtą vežimais,
Surinkot ir klumpes visas.

Išdeginot mūsų sodybas,
Išžudėte tėvus senus,
Už tai, kad sūnus pasiryžęs
Dėl laisvės paliko namus.

Lavonus išniekinę mėtot,
Po miestų gatves ir griovius.
Jūs esat velnių išperėti,
Teturit sadistų jausmus...

Veiviržėnų gyventojai verkė iš džiaugsmo, vaišino partizanus, bučiavo jiems 
rankas, dėkojo, kad nors trumpam parodė, jog Lietuva – gyva. Enkavedistai ir 
stribokai, apimti panikos, išbėgiojo ir išsislapstė. Vėliau, norėdami pateisinti savo 
bailumą, jie sąmoningai skleidė gandus, kad užimant Veiviržėnus dalyvavo keli 
šimtai partizanų.

Apie šį pagarbą partizanams keliantį epizodą išsamiai papasakojo tų įvykių 
liudininkai Z. Paulauskaitė, Z. Venckutė-Bitinienė, P. Kaminskas-Rambynas, pats 
dalyvavęs žygyje ir kartu su kitais vyrais, ginkluotais kulkosvaidžiais, saugojęs 
Klaipėdos kelią, bei kitų pasakojimus užrašęs K. Balčiūnas M. Alūzaitės sudarytoje 
knygoje „Erškėčių keliu“ (Kaunas: Aušra, 1996). 

1950 metais panašus žygis vėl buvo surengtas į Endriejavą.
Kad partizanų kova nebuvo stichiška, rodo ir kovotojų suskirstymas į tam 

tikrą junginių sistemą. Stambiausias struktūrinis padalinys buvo sritis, į kurią įėjo 
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nuo 2 iki 4 apygardų. Apygardoje buvo nuo 2 iki 5 rinkti-
nių, o šios jau skirstėsi į tėvūnijas. Rinktinėje kovodavo 1–3 
apskričių, o tėvūnijose – 3–4 valsčių partizanai. Tėvūnijos 
būdavo suskirstytos į kuopas po 40–150 kovotojų. Kuopos 
dar buvo skiriamos į būrius, būriai – į skyrius, o skyriai – į 
grandis. Būryje būdavo nuo 12 iki 39, skyriuje – nuo 6 iki 
11, grandyje – nuo 2 iki 4 partizanų. Partizanų apygardos 
formavosi 1946 metų pabaigoje. Tiesa, šių partizanų junginių 
ribos, matyt, nebuvo pastovios. Vienos rinktinės įsiliedavo į 
kitas, būdavo įjungiamos į kitas apygardas, be to, būdavo 
keičiami jų pavadinimai.

Stambiausias Vakarų Lietuvos partizanų junginys buvo 1948 metais įkurta 
Jūros sritis. Jai vadovavo Jonas Žemaitis-Vytautas, Tylius, Lukas, Matas, paskui 
Aleksandras Milaševičius, V. Ivanauskas, P. Morkūnas bei Antanas Bakšys-German-
tas, Klajūnas, Ežerietis. Pastarasis 1953 metų 
pradžioje, kai MGB susekė srities vadavietę, 
nusišovė kartu su štabo nariais.

Jūros sričiai buvo pavaldžios trys 
apygardos: Kęstučio, Žemaičių ir Prisi-
kėlimo.*

Į Kęstučio apygardą 1949 m. įėjo 
Vaidoto, Birutės ir Butigeidžio rinktinės. 
K. Balčiūnas knygoje „Erškėčių keliu“ 
mini, kad Dariaus rajono rinktinei vado-
vavo Petras Balčinas-Pušis, Radvila. Buti-

Endriejavo ir 
Veiviržėnų apylinkių 
partizanai. Vidurinėje 
eilėje ketvirtas (iš 
kairės) – Steponas 
Darkšas. Apie 
1947–1949 m. 
Iš D. Sungailos 
albumo

* Kęstučio apygardoje Algimanto ir Dariaus 
rajono rinktinių nebuvo. Dariaus rajonas (Da-
riaus pavadinimą šis rajonas (tėvūnija) gavo 
tik 1949 m., prieš tai buvo Švyturio, vėliau 
Nemuno) priklausė Butigeidžio rinktinei kaip 
smulkesnis struktūrinis padalinys. Dariaus 
rajonas (tėvūnija) keturių būrių neturėjo. Jūros 
būrys priklausė Šalnos tėvūnijai, o Dariaus 
tėvūnija turėjo tik du būrius – Pilies-Rambyno 
ir Geležinio vilko. Be to, nuo 1951 m. pabaigos 
Butigeidžio rinktinė prijungta prie Žemaičių 
apygardos. Plačiau žiūrėkite LGGRTC istorikės 
Editos Jankauskienės straipsnį šioje knygoje. 
Red. pastaba.
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geidžio rinktinė kontroliavo gana nemažą teritoriją: Rietavo, Šilalės, Kvėdarnos, 
Švėkšnos, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo apylinkes bei Klaipėdos kraštą. Taigi 
ir mano gimtinė buvo atsidūrusi šios rinktinės kontroliuojamoje teritorijoje. Tai 
rodo jau minėti Endriejavo ir Veiviržėnų miestelių užėmimai. Tačiau N. Gaškaitės 
knygoje „Pasipriešinimo istorija. 1944–1953 metai“ (Vilnius: Aidai, 1997) pateik-
tame žemėlapyje matome, kad Gargždai, Priekulė, Veiviržėnai ir Endriejavas bei 
Rietavas priklausė ne Kęstučio, bet Žemaičių apygardai, kuriai vadovavo Vladas 
Montvydas-Žemaitis, Dėdė. Pagal šį žemėlapį minėtos teritorijos priklausė Šatrijos 
apygardai. N. Gaškaitės knygoje nieko neparašyta ir apie Dariaus rajono rinktinę, 
tačiau aprašyti Veiviržėnų bei Endriejavo miestelių užpuolimai, paminėta P. Bal-
čino pavardė. 

Petras Balčinas (Balčiūnas)–Pušis (1919–1952)
Petras Balčinas gimė 1919 metais Kvėdarnoje. Šeimoje buvo devyni vaikai. 

Iš mažens buvo auklėjamas tautiška ir katalikiška dvasia, domėjosi Lietuvos isto-
rija. Išmoko siuvėjo amato. Tuo metu, kai tarnavo kariuomenėje, Lietuvą okupavo 
rusai. Lietuvos kariuomenės daliniai buvo įjungti į Raudonosios armijos sudėtį. 
Kuopą, kurioje tuo metu tarnavo P. Balčinas, pradėjo retinti rusai, nežinia kur 
dingdavo lietuviai karininkai ir kareiviai. Matyt, taip okupantų komisarai atsi-
kratydavo „nepatikimaisiais“... Pulkai buvo išvežti į miškus. Kadangi karas jau 
buvo prasidėjęs, lietuviai suprato, jog jų laukia pražūtis, todėl nutarė ryžtingai 
veikti. Pabėgimui buvo ruošiamasi iš anksto. Vieną rytą visi kareiviai ir karininkai 
pagal komandą puolė politrukus, juos nuginklavo ir sušaudė, o patys pasitraukė 
į mišką. Dauguma pabėgusiųjų turėjo ginklus. Kai kurie iš jų įstojo į vokiečių 
kariuomenę, tačiau P. Balčinas grįžo į tėviškę. Ten pasikeitė pavardę, tapo Bal-
čiūnu. Gyveno Pagėgių apylinkėse, ten prisiregistravo ir dirbo žibalo pardavėju. 
Įstojo į Lietuvos laisvės armiją (LLA), bet į Vakarus nepasitraukė. Traukiantis 
vokiečiams, buvo atpažintas vieno komunisto ir areštuotas, tačiau jam pavyko 
pabėgti. Petras nuginklavo priešą ir jo paties pistoletu jį nušovė. Prasidėjus trė-
mimams, Petro tėvai kartu su jaunesniaisiais vaikais buvo išvežti į Sibirą. Jam 
liko tik vienas kelias – į pogrindį.

P. Balčinas įsitraukė į Lietuvos laisvės kovos sąjūdį (LLKS), tapo Kęstučio 
apygardos Algimanto rinktinės vado pavaduotoju. Raštus pasirašinėdavo Radvi-
los slapyvardžiu, tačiau partizanai ir ryšininkai kažkodėl jį vadino Pušimi, todėl 
pastarasis slapyvardis jam labiau ir prigijo. 

1951 metais P. Balčinas tapo Butigeidžio rinktinės vadu, juo išbuvo iki pat 
savo žūties. Jis buvo pažįstamas ir gana glaudžiai bendradarbiavo su Žemaičių 
apygardos vadu V. Montvydu-Žemaičiu, Dėde bei visos Lietuvos partizanų vadu, 
LLKS Tarybos prezidiumo pirmininku J. Žemaičiu-Vytautu, Luku, Matu, Tylium. 
Iš V. Montvydo gaudavo atsišaukimų ir partizanų laikraštėlių „Laisvės varpas“, 
„Laisvės balsas“ bei „Malda girioje“. Su partizanais P. Balčinas buvo griežtas, 
neleido skriausti ūkininkų, pats negėrė degtinės ir partizanams draudė ją gerti. 
Rinktinėje buvo įvesta griežta tvarka ir drausmė. P. Balčinas partizanaudamas 
užsitarnavo tris žvaigždutes. Gyventojai jį gerbė, nes jis mokėjo paguosti, nura-
minti, suteikti viltį. Apie jį sakydavo: „Kai Pušis užeina – baimė ir ligos praeina.“ 
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Pats niekada nesiskųsdavo, sakydavo, kad niekas jiems negresia. Nors ir išvargę, 
išalkę, mūšiuose iškamuoti P. Balčino kovotojai pas žmones ateidavo linksmai 
nusiteikę, su daina, anekdotais. Tačiau išlikę Petro laiškai rodo jo vidinį nerimą, 
abejones, skausmą ir kartkartėmis užplūstančią neviltį.

P. Balčino štabas daugiausia būdavo Veiviržėnų, Endriejavo, Judrėnų ir 
Švėkšnos miškuose. Pirmą kartą štabas buvo sunaikintas 1948 metais, o po per-
sikėlimo į Švėkšnos miškus – 1952 metais. Nuo 1950 metų P. Balčino vadovau-
jami partizanai patiria daug nuostolių. Į būrius skverbiasi agentai, provokatoriai, 
partizanai ima nebepasitikėti vieni kitais, įtarinėti draugus. P. Balčinas išvyksta į 
kitą apygardą pasitarti. Grįžęs išskirsto rinktinę į mažesnius būrius. 

P. Balčinas žuvo 1952 metais lapkričio ar gruodžio mėnesį neaiškiomis 
aplinkybėmis.*

Po P. Balčino mirties partizanams, kurių bebuvo likę apie 35, ėmė vadovauti 
A. Jonušas-Vilkas, tačiau jis neturėjo autoriteto ir pasitikėjimo.

Pušies rinktinės Rambyno būrio skyrininkas Antanas Kontrimas-Parama gimė 
1910 metais Rietavo valsčiaus Spraudės kaime vidutinio ūkininko šeimoje. Jo žmo-
na Viktorija dirbo mokytoja. Abu su žmona buvo aktyvūs šauliai. A. Kontrimas 
pasižymėjo ramiu būdu, atsargumu, teisingumu, narsumu. Jo skyrius dislokavosi 
Rietavo, Endriejavo ir Veiviržėnų valsčių ribose. 1952 m. sausio 21 d. po 3 va-
landų kovos su kareiviais visas šis skyrius žuvo Žadvainių kaime.

Vladukas. Apie partizaną Vladą Sungailą  
(1923–1949)
Vienas iš Rietavo, iš dalies ir Endriejavo apylinkėse veikusių partizanų buvo 

ir mano a. a. mamos Onos Sungailaitės (Beniulienės) pusbrolis Vladas Sungaila, 
kurį dėl gero, ramaus būdo visi vadino tiesiog Vladuku. Apie jo tragišką likimą 
pusiau paslapčiomis mums, vaikams, kartais pasakodavo tėveliai, tetos ir dėdės 
dar sovietiniais laikais. Va, tada ir gimė širdyje abejonė: o kaipgi galėjo toks 
ramus, geraširdis, visų giminaičių mylimas žmogus susidėti su tokiais „žiauriais 
banditais“, apie kuriuos mūsų karta girdėjo tik bloga? O gal čia kažkas ne taip, 
gal tie miškiniai buvo visiškai ne tokie, kokius vaizduoja knygos ir laikraščiai? 

Mano prosenelis Juozas Sungaila turėjo tris sūnus ir dvi dukteris. Vienas iš 
tų trijų sūnų, mano senelio Valentino Sungailos brolis Juozas, išsikėlė gyventi į 
Stalgos kaimą netoli Stalgėnų (tarp Rietavo ir Plungės). Ten įsikūrė, įleido šaknis 
ir užaugino gana gausią šeimyną: keturis sūnus ir tiek pat dukterų. Vienas iš tų 
keturių sūnų ir buvo Vladas, vėliau tapęs partizanu. 

Vladukas į mišką išėjo iš mano 
gimtojo Stončaičių kaimo, beje, ir jo 
tėvelio Juozo Sungailos gimtinės. Kaip 
jis čia atsirado ir ką čia veikė tuo metu? 
Apie tai leiskime papasakoti mano tetai 
Irenai Stonienei (Sungailaitei):

„Sungaila Vladas gimė 1923 metais, žuvo 
1949 gruodžio mėnesį. Jo mamą su pen-

* Dėl Petro Balčino žūties 1952 m. lapkritį yra daug 
neaiškumų. Vienur skelbiama, kad jį nušovė parti-
zanas Antanas Jonušas-Vilkas, kai kuriuose MGB 
dokumentuose rašoma, kad jį nušovė Pilies būrio 
vadas Mečys Bačkauskas-Kantas. Apie Steponą 
Venckų irgi duomenys gali būti netikslūs. Knygo-
je „Šilalės kraštas“ 3 d. teigiama, kad ištyrinėjus 
Lietuvos ypatingojo archyvo bylas, duomenų, kad 
Steponas Venckus buvo MGB agentas, nerasta. 
Tam reikėtų atskiro tyrimo. Red. pastaba.
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kiais vaikais: Juozu, Jonu, Aurelija, Damijonu ir mažiausia Ramute 
į Sibirą išvežė 1948 metais. Viena sesuo Stefa tuo metu gyveno 
Klaipėdoje, po to Pagėgiuose iki 1953 metų. Tada ją surado ir 
vežė 2 mėnesius su persėdimais kartu su kitais kaliniais. O brolio 
Vlado Sungailos nebuvo namuose, kai vežė mamą su kitais vaikais. 
Tiesa, Zoselę Sungailaitę (Gečienę), Vlado seserį, išvežė su ketu-
riais vaikais, iš kurių vienas mirė. Ji buvo Vlado Gečo, partizanų 
vado, žmona.

O Vladukas buvo savo tėvo gimtinėje Stončaičiuose pas dėdę 
Andriejų, nes tuo metu dėdė labai sirgo ir Vladukas daug padėjo 
sergančiam dėdei ir jo šeimai. Andriejus Sungaila mirė 1947 me-
tais. O Vladukas pasiliko ilgiau mūsų kaime ir labai bendravo su 
pussesere Stefute, dėdės Valentino Sungailos dukra, ir visa jo šeima. 
Pusbrolis Vladas viską išsipasakodavo Stefutei, taip pat jinai jam. 
Stefutės pirmoji ir didelė meilė buvo Steponas Darkšas, kuris tuo 
metu jau buvo partizanas ir pas mus užeidavo. Buvo ir daugiau 
partizanų, kurie užsukdavo ir išbūdavo dieną, dvi... Tai jis taip 
ir susipažino pas mus su partizanais, tai buvo apie 1948-uosius 
metus. Aš nueidavau į mokyklą ir galvodavau, kad nė vienas iš 
mano klasiokų nežino, kas pas mus yra, o paslaptį jau žinojau kaip 
reikia išlaikyti, nes jie jau ir manimi pasitikėdavo...“

A. a. mano tėvelis Juozas Beniulis ne kartą yra pasakojęs, kad Vladukas 
dažnai ateidavo pas juos į svečius, nes gyveno visai šalia, be to, jie buvo gimi-
naičiai. Jauni ir pilni energijos, netgi imtynių kartais eidavo... Tėvelis sakė, kad 
Vladukas buvo labai stiprus, bet ramus ir geraširdis, lyg koks meškinas...

Mano senelis, Vlado dėdė Valentinas, dar bandė atkalbėti sūnėną, kad neitų 
į mišką, tačiau Vladas jau buvo tvirtai apsisprendęs ir ryžtingai pasuko pavojingu 
partizano keliu. Tai buvo sąmoningas, gerai apgalvotas, o ne atsitiktinai susiklos-
čiusių aplinkybių padiktuotas žingsnis. 

Vladukas iš pradžių laikėsi apie Endriejavą esančiuose miškuose, vėliau 
partizanavo V. Gečo „Tonio“ kuopoje, kuri veikė daugiausiai apie Rietavą. Vie-
nu metu Vladas jau buvo tapęs kuopos vadu. Jam žuvus, vadovavimą kuopai 
perėmė jo antros eilės pusbrolis Juozas Sungaila iš Laužų kaimo. Beje, Vladukas 
su savo draugais ne kartą buvo užsukęs ir į Stončaičių kaimą pas savo dėdę 
Valentiną Sungailą pabūti per dieną, kaip jie patys sakydavo, „perdienavoti“. 
Mano mamytė tuo metu jau buvo paauglė ir tuos partizanų apsilankymus vėliau 
dažnai prisimindavo su visomis smulkmenomis. Jos pasakojimus atsimenu iki šiol. 
Partizanai, pasikalbėję su sodybos šeimininkais, užlipdavo ant trobos aukšto ir 
ten ilsėdavosi. Ant aukšto būdavo galima užlipti tik per prieangį, kuris jungėsi 
su daržine, mat po vienu stogu buvo ir gyvenamasis namas, ir ūkinis pastatas. 
Atmintin įstrigo mamytės pasakojimas, kaip juos vieną kartą nustebino ir šiek 
tiek išgąsdino vidury dienos po kiemą vaikštinėjantis vienmarškinis Vladukas, 
nulipęs nuo aukšto. Tiesa, jis tuo metu tikriausiai buvo be ginklo, nebent kokį 
pistoletą turėjo kišenėje, tačiau vis dėlto tai buvo be galo pavojinga, nes bet ku-
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riuo momentu galėjo pasirodyti stribokai ar saugumiečiai. O 
kas galėjo garantuoti, kad sodyba nebuvo sekama? Tačiau 
viskas baigėsi laimingai. Laimingas buvo ir kitas partizanų 
apsilankymas mano senelio sodyboje, tačiau šis apsilankymas 
per plauką nesibaigė ginkluotu susidūrimu, o kokie būtų 
buvę tolesni padariniai, nesunku įsivaizduoti... Partizanai il-
sėjosi ant trobos aukšto. Tuo metu į senelio sodybą pasuko 
būrys rusų saugumiečių. Visi apmirę laukė, kuo baigsis šis 
vizitas... Partizanai nukreipė ginklų vamzdžius žemyn, tačiau saugumiečiai, matyt, 
nieko neįtarė, todėl, paklausinėję šio bei to tuo metu namuose vienas buvusias 
dvi seseris Stefaniją ir Onutę (mano tetą ir mamą), po kurio laiko išsinešdino, 
net nesužinoję, koks pavojus jiems grėsė. Partizanai nepradėjo šaudyti vien todėl, 
kad nenorėjo pakenkti sodybos šeimininkams. Visi puikiai žinojo, kuo paprastai 
baigdavosi tokie partizanų ir okupantų susirėmimai: sudeginta sodyba, pralietas 
kraujas, tardymai ir kankinimai, tremtis, lageriai... Galima įsivaizduoti, su kokiu 
palengvėjimu visi atsiduso, išėjus rusams. 

Toliau šį pasakojimą vėl gražiai papildo mano teta Irena Stonienė (Sun-
gailaitė):

„Aš, mažoji Paulinos ir Valentino Sungailų dukra, labai gerai mokėjau 
joti arkliu ir manęs, tokio vaiko, niekas neįtardavo, kai jodavau į 
Endriejavą duonos, cigarečių. Tik vieną kartą grįžtant iš miestelio 
priešais atbėgo dėdienė, Andriejaus žmona Bronislava, ir pasakė, 
kad pas mus namuose yra ir tie, ir anie... Man pasidarė baisu, nes 
žinojau, kad tėvų nėra namuose, o yra tik dvi mano sesutės Stefutė 

Rietavo apylinkių 
partizanai. Stovi 
antras iš dešinės – 
Vladas Sungaila. 
Apie 1949 m. 
Iš D. Sungailos 
albumo
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ir Onutė. Arklį pririšau prie medžio, o maišą pakišau po egle ir 
einu link namų... Širdis dreba, jaučiu, kad neberasiu sesučių Onutės 
ir Stefutės nei tėviškės, nes bus visi iššaudyti, o namai sudeginti... 
Lipu į kalną nuo Šiaulio kylio, žiūriu, stovi namas, einu arčiau, 
o tenai randu visus gyvus. Prisimenu, Vladukas pakėlė mane ant 
rankų, pabučiavo ir pasakė: „Tu mūsų mažoji Ryšininkė.“

O paskui jis su savo svainiu Vladu Geču, palikęs tą būrį, 
išėjo į Rietavo kraštą. Tenai neilgai pabuvo, išgirdom, kad mūsų 
Vladuko nebėra. 1991 metais Rietavo parke buvo atkasti išžudyti 
partizanai. Kaip parodė ekspertų tyrimai, tarp jų buvo Sungailos 
Vlado, Sungailos Juozo ir Gečo Vlado palaikai. Vladukas buvo 
rastas vienas ant kalnelio, nes žuvo taip pat vienas eidamas sar-
gybą. Mes, artimieji, tuo metu dalyvavę ir plovę visus kaulelius, 
buvome giliai sujaudinti, nes atpažinom kiekvienas savo brangius 
žmones ekspertams dar netarus savo žodžio. Alfreda, Vlado Gečo 
dukra, paėmusi tėvo galvelę, klausė: „Žiūrėk, Irena, ar ne tokie 
pat dantys kaip mano...“ 1991 metų spalio 14 dieną Rietave buvo 
iškilmingai perlaidoti Lietuvos partizanų palaikai. Artimieji ir gi-
minės dėkingi tų metų vadovams ir entuziastams, padėjusiems 
organizuoti perlaidojimą.

2005 metų rugsėjį buvo pašventintos paminklinės lentos, 
kuriose yra įamžintos žuvusiųjų pavardės.

Tėveliai yra pasakoję ir kitą įdomų epizodą iš Vladuko partizanavimo lai-
kų. Nežinau, kaip ten atsitiko, bet vienu metu Vladukas buvo patekęs rusams į 
nagus, tačiau dėl apsukrumo ir įgimtos fizinės jėgos dėka jam pavyko pasprukti. 
Jis pasiprašė į tualetą, o tualetas buvo lauke. Vladuką lydėjo ginkluotas smulku-
tis, čiuplutis rusų kareivėlis. Nutaikęs momentą, kai ruselis per daug pavojingai 
priartėjo prie jo, žaibiškai atsisuko, trenkė galingą smūgį kumščiu, griebė iš 
griūvančio kareivio ginklą ir pasileido miško link. Tiek jį ir tematė sargybiniai. 
Galima įsivaizduoti, koks kilo vadų įniršis, kaip buvo keikiamas žioplas ir silpnas 
„angelas sargas“... Apie Vladuko pabėgimą labai plačiai kalbėjo žmonės, netgi 
ketureilis buvo sukurtas apie šį įvykį...

Žuvo Vladukas 1949 metų gruodį. Tai įvyko kažkur apie Stalgėnus. Par-
tizanai užėjo į vieną sodybą. Visi buvo viduje, o Vladas tuo metu ėjo sargybą. 
Jį nušovė iš pasalų, stovintį tarpduryje ir besikalbantį su sodybos šeimininku. 
Kas buvo tie sodybos šeimininkai, negaliu pasakyti, tačiau esu girdėjęs tėvelių 
ir giminaičių pasakojimus, kad partizanus išdavė kažkoks vietinis mokytojas. O 
gal kartais jis ir buvo šitos sodybos šeimininkas? Tačiau čia tik spėjimai, nieko 
konkretesnio nepavyko sužinoti. Vlado Sungailos, kaip ir kitų vietinių partizanų, 
palaikai buvo užkasti buvusio Oginskių dvaro parko teritorijoje Rietave. 

Po Vladuko žūties Gečo – „Tonio“ kuopa kovojo toliau, tačiau jai nuolat ant 
kulnų lipo okupantai ir jų vietiniai talkininkai. Plungės saugumiečiai iš partizanų 
ryšininko Kazlausko gavo žinių apie Rietavo apylinkėse veikiančių partizanų dislo-
kacijos vietą. 1950 metų naktį iš sausio 20-osios į 21-ąją Rietavo valsčiaus Pauškių 
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kaimo miškuose buvo surengta kovinė operacija, kurios tikslas 
buvo surasti Gečo – „Tonio“ operatyvinio junginio bunkerį 
ir jį sunaikinti. Į tą bunkerį enkavedistus nuvedė buvęs 
partizanų ryšininkas Kazys Juotavičius. Operacija pavyko tik 
iš dalies. Bunkeris, tiesa, buvo surastas, bet penkiems jame 
buvusiems partizanams pasisekė pasitraukti ir pasislėpti nuo 
rusų, gyvas į nelaisvę buvo paimtas tik partizanas Alfonsas 
Grigola-Stulginskas, kilęs iš Kungių kaimo. Nuo 1949 metų 
A. Grigola slapstėsi, vėliau įstojo į Gečo vadovaujamą kuopą 
(kitais duomenimis, – „Geležinio vilko“ būrį). 

Enkavedistai ir stribai žiauriai kankindavo partizanus, patekusius į nelaisvę. 
Kartais tų kankinimų neatlaikydavo ir išduodavo draugus ne tik eiliniai parti-
zanai, bet ir vadai. Rietavo ir Kvėdarnos valsčių sandūroje veikė Žutauto-Aušros 
vadovaujamas ketvirtasis skyrius, kuris buvo pavaldus Paulavičiaus-Rambyno va-
dovaujamam būriui. 1950 metų sausį enkavedistai Klaipėdoje areštavo Žutautą. 
Žiauriai tardomas, šis skyriaus vadas išdavė savo kovos draugus. Rusai, remda-
miesi jo parodymais, vykdė karinę operaciją, kurios metu žuvo šeši partizanai: 
broliai Danielius, Adomas ir Leonas Grausliai, Danieliaus žmona Marė Grauslienė, 
Kazys Genys ir Antanas Vitė. Dar trys to skyriaus partizanai – Bužas, Bužienė ir 
Taupa – pasitraukė į A. Kontrimo skyrių, kuris dislokavosi Rietavo, Endriejavo 
ir Veiviržėnų valsčių ribose. 

Tų pačių, 1950 metų gegužės 8 d. žuvo šie Žemaičių apygardos Šatrijos 
rinktinės partizanai: Plungės kuopos vadas Pranas Cirtautas-Valys, Rietavo kuopos 
grupės vadas Kostas Kelpša-Natrelė ir Plungės kuopos vado pavaduotojas Ignas 
Varnelis-Zabinas. 

Rietavo partizanų 
palaikų perlaidojimas. 
Iškilmėse dalyvauja 
ir Vlado Sungailos 
giminės.  
Apie 1991 m. 
Iš I. Stonienės 
albumo



249

I S T O R I J A

O Vlado Sungailos antros eilės pusbrolis Juozas Sun-
gaila-Ramutis tuo metu buvo Šatrijos rinktinės Merkio rajono 
(tėvūnijos) vado pavaduotojas ir žuvo birželio 4 d. Kartu su 
juo žuvo dar 4 partizanai, tarp kurių ir Vladas Gečas-Tonis 
(Šatrijos rinktinės štabo viršininkas, Merkio rajono vadas).* 

Kitos partizaninės kovos aplinkybės  
Endriejavo apylinkėse
Endriejavo apylinkėse partizanavo ir Antanas Ruškys. Jo sesuo Bronislava 

buvo ištekėjusi už mano senelio Valentino Sungailos brolio Andriejaus ir gyveno 
Stončaičių kaime, vadinamojoje Sungailinėje. Antano tėviškė buvo Auksoro kai-
me netoli Endriejavo. Auksoro kaimas ribojasi su mano gimtaisiais Stončaičiais. 
Kaip pasakojo mano tėvelis, Antanas Ruškys su draugais kartais užsukdavo ir į 
jų sodybą, pasiteiraudavo, kur yra tėvelio brolis Jonas Beniulis. Matyt, norėjo jį 
įtraukti į savo būrį. Jonas tuo metu slapstėsi, nes per karą buvo dirbęs vokiečių 
policijoje, tiesa, gana neilgai. Aplankydavo Antanas ir savo seserį Bronislavą. Savo 
partizanavimo metus Antanas Ruškys aprašo knygose „Raudonosios katorgos ke-
liais“ ir „Endriejavo žemė“. Pastarojoje knygoje A. Ruškys mini brolius Praną ir 
Valentiną Striaukus, kuriuos gaudynių metu nušovė rusų kareiviai. Man pačiam 
a. a. J. Jurkus pasakojo, kaip tai įvyko. Tai buvo 1944 metais. Rusų enkavedistai 
vaikščiojo po kaimus ir gaudė jaunus šaukiamojo amžiaus vyrus, kad galėtų juos 
po trumpų apmokymų pasiųsti į frontą. 
Striaukai tuo metu gyveno Šlepštikų 
kaime, buvusioje Lygnugarių sodybo-
je. Beje, prieš tai toje sodyboje kurį 

* Visi 1950 05 08 žuvę partizanai priklausė Žemaičių 
apygardos Šatrijos rinktinei. Šiems partizanams 
žūties vietose pastatyti paminklai. Red. pastaba.

Rietave prie palaidotų 
partizanų kapo. 
Dalyvauja ir Vlado 
Sungailos giminės. 
Apie 1997 m. 
Iš I. Stonienės 
albumo
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laiką gyveno lenkas J. Kanzerskis, bu-
vęs Oginskio vežikas. Po Striaukų toje 
sodyboje apsigyveno Kurmiai. Pamatę, 
kad link sodybos ateina rusai, broliai 
šoko pro langą. Vienas iš jų, atrodo, 
Pranas, atsigulė už tvoros. Trumpam 
pakėlė galvą ir tą akimirką jį nukirto 
kareivio kulka. Karininkas labai supyko 
ant to kareivio ir trenkė jam kumščiu 
per veidą. Matyt, buvo planuota brolius paimti gyvus, o kareivis pasikarščiavo ir 
be jokio reikalo atėmė niekuo dėto jauno vyro gyvybę. 

Gretimame su Stončaičiais Šlepštikų kaime gyveno šlubas kalvis Stanislovas 
Vaišvilas. Aš jį nuo vaikystės puikiai pažinojau, tačiau nieko nebuvau girdėjęs 
apie jo praeitį, nežinojau, kodėl ir kaip jis tapo invalidu, kaip ir iš kur atsikėlė 
į mūsų kraštą. Daug kartų teko būti jo sodyboje, puikiai atsimenu kiekvieną 
smulkmeną: ir namą, ir kalvę, kurioje Stanislovas dirbo. Teko net patalkininkau-
ti – sodinti bulves šioje sodyboje. Į ją vedė paprastas, krūmais apaugęs keliukas 
nuo Šlepštikų fermų, kuriose dirbo abu mano tėveliai. Tiesa, ši sodyba iš tikrųjų 
priklausė Jurgiui Jenciui. Jam mirus, jo žmona ištekėjo už Stanislovo Vaišvilo. 
Jencienę-Vaišvilienę prisimenu kaip laiškininkę, energingą, bet gerokai išgeriančią 
moteriškę. Dėl šios silpnybės kai kas iš jos ir pasišaipydavo. Ji užaugino du sūnus: 
Jurgį ir Stasį bei dukterį, kurios vardas, atrodo, buvo Teresė. Ji buvo ištekėjusi 
už stambaus, garsėjančio savo fizine jėga vyro, pavarde Talmantas, tačiau jiems, 
matyt, vedybinis gyvenimas nenusisekė. Neilgai pagyvenusi su vyru, Teresė nu-
sižudė. Su jaunesniuoju iš sūnų man dar teko kartu eiti į mokyklą. Savo bendrų 
vaikų Vaišvilai jau nebeturėjo.

Su mano tėveliu Stanislovas, matyt, pasikalbėdavo apie praeitį, nors mums, 
vaikams, ne viską pasakodavo, nes aš net neįtariau, kad Vaišvilas prieš karą 
buvo Endriejavo šaulių būrio narys, o po karo partizanavo kapitono Kazimiero 
Juozaičio vadovaujamame būryje, kuris veikė apie Plungę, Kulius, vėliau pasitrau-
kė į Endriejavo ir Judrėnų miškus. Šiame būryje partizanavo ir Stanislovo brolis 

Kapstatai-Klibiai. 1953 metų kovo 17 dieną per 
siautimus Klibių kaimo miško bunkeryje žuvo 
šie Pilies būrio partizanai: Albinas Balandis-
Gumnagis, Paukštis, Juozas Ruigys, Kazys 
Striauka-Žalgiris, Kostas Gailius-Klajūnas 
(1 nuotr.), Veronika Venckutė-Gailienė 
(2 nuotr.), Domas Striauka-Žvainys (3 nuotr.). 
Iš Gargždų krašto muziejaus fondų
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Antanas. Nors ir mažai ką apie Stanislovo praeitį tėvelis mums pasakojo, vienas 
epizodas man buvo įstrigęs atmintin nuo paauglystės laikų. Žinojau, kad apie tai 
tėvelis buvo girdėjęs iš Vaišvilo, tačiau net neįtariau, kad taip buvo su juo pačiu, 
o ne kažkokiu kitu žmogumi. Skaitydamas A. Ruškio knygą „Endriejavo žemė“, 
radau skyrelį apie Stanislovą Vaišvilą, o ten, žiūriu, aprašytas tas pats nutikimas, 
kaip rusų karininkas, mušdamas belaisvį partizaną, nusišovė savo ginklu. Kai 
perskaičiau šiame skyrelyje, jog Stanislovas buvo kalvis, ir dar invalidas, viskas 
susidėliojo į savo vietas...

Norėčiau pacituoti ištrauką iš S. Vaišvilo pasakojimo, pateikto A. Ruškio 
knygoje „Endriejavo žemė“.

„Atvykę į Dausynų kaimą dar prieš rytą, pajutome, kad mus 
supa. Netolimoje sodyboje prasidėjo automatų giesmė. Iš už krūmo 
pragydo į mane. Kritęs už tvoros, daviau atsakymą į tą krūmą. 
Dar keletą kartų pakartojome abipuses salves. Mano nelaimei, 
baigėsi šoviniai. Priešas suprato, suriko „zdavaisia“ (pasiduok). 
Šokau bėgti. Tegu nuskina. Bet iš už kampo užgriuvo trise. 
Puolė beprotiškai mušti, spardyti, kad išduočiau štabo bunkerius, 
pasakyčiau, kur yra suimti Endriejavo stribai. Kraujas plūdo iš 
galvos, bet tylėjau. Įtūžęs rusų kapitonas rėkė: nemokate banditui 
liežuvio atrišti. Pats ėmė automatu daužyti man kepenis. Netikėtai 
automatas trinktelėjo, ir čia pat rusas sukniubo. Mano laimei, 
nes būtų mane užmušęs. 

Gulime abu: vienas negyvas, kitas pusiau gyvas. Egzekutoriai 
išsigandę daugiau manęs nemušė. Greit prisišaukė vežimą, lavoną 
nusivežė, o mane užgulę surišo rankas. Įdienojus ir mane įmetė į 
vežimą, nuvežė kažkur prie sunkvežimio ir – į Klaipėdą.“

Stanislovas buvo kankinamas rūsyje, vos gyvas nuvežtas į kalėjimą. Jį nu-
teisė penkiolikai metų katorgos. Iš Šiaurės grįžo invalidas, su traumuota koja. 
Nelengva buvo rasti darbą ir savo kampą, nes tokius žmones valdžia dar ilgai 
persekiojo. Taip ir prisiglaudė pas našlę Jencienę. Nors ir būdamas invalidu, dar 
ilgokai dirbo Lelėnų kolūkio kalviu. Mirė 1996 metais Gargžduose. 

Beje, nukentėjo ne tik pats Stanislovas, bet ir jo broliai. Domas prieš karą 
buvo Endriejavo šaulių būrio vadas. Jį ištrėmė su visa šeima dar 1941 metais. 
Šeima mirė iš bado, o jis pats po 20 metų sugrįžo į Lietuvą. Mirė Prienuose. 
Kitas brolis Antanas partizanavo, buvo nuteistas 25 metams. Grįžęs sukūrė šeimą, 
apsigyveno Marijampolėje. 

Endriejavo miestelį su mano gimtaisiais Stončaičiais jungia penkių šešių 
kilometrų žvyruoto vieškelio atkarpa. Toje atkarpoje yra net trys vietos, kurios 
primena tuos skaudžius ir sudėtingus pokario metus. 

Važiuojant nuo Endriejavo pusės, Auksoro kaimo teritorijoje, ten, kur 
vieškelis, įsukdamas į mišką, truputį nusileidžia žemyn ir vėl staigiai kyla į 
kalnelį, partizanai surengė pasalą ir nukovė sovietinį aktyvistą Povilą Metrikį, 
kuris, jeigu neklystu, dirbo seniūnu. Kadangi aš tų laikų neprisimenu, tai galiu 
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remtis tik tuo, ką apie tą žmogų ir 
jo žūtį girdėjau iš vyresniųjų. Mano 
teta Antanina Sungailaitė (Vaitkienė) 
yra pasakojusi, kad Povilas buvo labai 
gražus vyras, o mano a. a. mamytė 
Ona Sungailaitė (Beniulienė) – kad 
Metrikis labai stengėsi įtikti aukštesnei 
valdžiai ir mėgo pagąsdinti žmones, 
netgi su arkliu įjodavo į trobą. Povi-
las, matyt, jau buvo įspėtas partizanų, 
kad nutrauktų savo veiklą, tačiau tų 
įspėjimų nepaisė. Tai patvirtina dabar 
jau irgi a. a. Jono Jurkaus, turėjusio 
nemažai partizanų draugų, žodžiai. 
Jurkus man pasakojo, kad jis pats 
ragino Metrikį liautis taip pataikauti 
sovietinei valdžiai, sakė, ko tu čia 
taip kvailioji, juk nušaus miškiniai, 
tačiau į tai Metrikis atsakė: „Ką jie 
man padarys, tie mizeriokai (žemaitiškas 
žodis, reiškiantis vargšą, menkystą)?..“ 
Taigi žmogus per daug pasitikėjo savo 
ir savo „globėjų“ jėgomis, todėl ir 
prisišaukė nelaimę... Kokiais metais tai įvyko, tiksliai negaliu 
pasakyti. Metrikis buvo nušautas naktį iš šeštadienio į sekma-
dienį. Mano a. a. tėvelis sekmadienio rytą ėjo į bažnyčią ir 
rado jį gulintį ant kelio. Endriejavo stribokai vartė Metrikio 
kūną, matyt, apžiūrinėjo, kur pataikyta. Jie griežtai pareikalavo 
tėvelio parodyti pasą, tačiau, patikrinę jį, paleido. Tais laikais 
be paso, matyt, nepatartina buvo eiti iš namų...

Maždaug pusiaukelėje tarp Endriejavo ir Stončaičių, miške, dar to paties 
Auksoro kaimo teritorijoje, nelabai toli nuo Srėbalių sodybos, partizanai nušovė 
kitą sovietinį aktyvistą – milicininką Joną Pečiulį iš Šlepštikų kaimo. Pečiulis 
buvo vienas iš pirmųjų, įstojusių į Endriejavo stribokų būrį, netgi kartu su Stasiu 
Kundrotu vadovavo stribų branduoliui, mat abu buvo patyrę, tarnavę kariuo-
menėje. Kokiais metais buvo nušautas Pečiulis, negaliu tiksliai pasakyti. Buvo 
rinkimai, partizanai surengė pasalą. Važiavo Pečiulis ne vienas, tačiau nušovė tik 
jį, draugams pasisekė pabėgti. 

Visoje Lietuvoje stribai mėgdavo pašaudyti į kryžius, tuo, matyt, norė-
dami parodyti, kad nebijo nei Dievo, nei velnio, kad yra labai drąsūs... Ta jų 
„drąsa“ dažnai išgaruodavo, kai reikėdavo rimčiau susikauti su partizanais... O 
gal jie tiesiog norėdavo pasityčioti iš tikinčiųjų, pamiklinti akį į šventus simbo-
lius? Važiuojant nuo Endriejavo link Judrėnų, senąjį vieškelį kerta autostrados 
Kaunas–Klaipėda viadukas, tiksliau, šis viadukas kabo virš vieškelio. Žinoma, 
pokario laikais jokios autostrados čia nebuvo, o ir pats vieškelis buvo siauresnis. 

Domas Vaišvila 
Endriejavo šaulių 
būrio vadas. 
1931 01 19. 
Iš A. Ruškio 
šeimos albumo
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Pravažiavus tą viaduką, truputį pakilus į kalniuką ir vėl nusileidus į pakalnę, 
vieškelis suka į kairę ir vėl kyla į kalniuką. Toje pakalnėje, dešinėje pusėje nuo 
vieškelio atsiskiria nežymus miško keliukas. Čia visai netoli mano tėviškės, prie 
to paties vieškelio nuo senų laikų stovėjo ir dabar tebestovi nedidelis šv. Antano 
koplytstulpis. Mūsų krašte tokius koplytstulpius vadindavo tiesiog koplytėlėmis. 
Šita koplytėlė išstovėjo daugelį metų ir niekam neužkliuvo. Tebestovi toje vietoje 
ji ir dabar, tiesa, atnaujinta. Seniau buvo apžėlusi krūmais ir nuo vieškelio jos 
beveik nebesimatydavo. Vėliau, jau nepriklausomybės laikais, tie krūmai buvo 
iškirsti ir koplytėlė vėl tapo matoma. Apie šią koplytėlę su pagarbia baime dar 
mano vaikystėje kalbėdavo žmonės. Taigi kas čia atsitiko pokario metais? 

Vieni iš aktyviausių Endriejavo stribokų buvo broliai Komšliai, kilę iš besiri-
bojančio su Stončaičiais Šlepštikų kaimo. Vienas iš jų, Stasys Komšlys, važiuodamas 
pro minėtą švento Antano koplytėlę, sumanė pasipuikuoti prieš draugus savo 
akies taiklumu. Jo paleista kulka kliudė kairįjį šventojo Antano statulėlės šoną. 
Po kurio laiko Stasys susirgo kažkokia keista liga – jam atsivėrė žaizda šone, 
lygiai toje pačioje vietoje, į kurią buvo pataikęs šventojo Antano statulėlei... Liga 
buvo mirtina. Mirdamas Stasys šaukėsi Dievo ir prašė savo brolių nebekartoti jo 
klaidų... Žmonės dar ilgai kalbėjo apie šį įvykį, laikydami jį Dievo bausme už 
pasityčiojimą iš šventų dalykų. Tą pasakojimą aš išgirdau dar ankstyvoje vaikys-
tėje, ir jis įstrigo man į atmintį visam gyvenimui.

Paradoksas, tačiau nuo partizanų vos nenukentėjo mano senelis Valentinas 
Sungaila. Kaip minėjau, jo sodyboje apsilankydavo partizanas sūnėnas Vladas su 
draugais, neretai užeidavo ir Endriejavo, Veiviržėnų partizanai. Jo jauniausia duktė 
Irena, mano teta, tada dar būdama visai nedidelė, jodavo su arkliu į Veiviržėnus, 
iš ten atgabendavo reikalingų partizanams dalykų, žodžiu, buvo ryšininkė. Beje, 
vienas iš Veiviržėnų partizanų – Steponas Darkšas simpatizavo vyriausiajai Va-
lentino Sungailos dukrai, mano tetai Stefanijai, kuri vėliau ištekėjo už J. Jurkaus. 
Tačiau senelis padarė vieną lemtingą klaidą ir už tai vos nesumokėjo savo gyvybe. 
Partizanai tokias klaidas retai kam atleisdavo...

Pirmiausiai norėčiau pacituoti porą ištraukų iš partizanų dokumentų, skirtų 
krašto gyventojams.

Ištrauka iš LLKS vadovybės 1949 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 2:

„Paragrafas 2. Užimantiems pirmininkų, brigadininkų, grandi-
ninkų ir kolūkių valdybos narių pareigas – atsisakyti užimamų 
pareigų.

Paragrafas 3. Gyventojams griežtai draudžiama užimti par-
eigas, kurių atsisakė anksčiau jas užėmę asmenys.

Paragrafas 4. Gavusiems kolūkių apsaugai ginklus, artimiausiu 
laiku grąžinti juos okupantui, priešingu atveju bus nuginkluoti, o 
besipriešinantieji – sušaudyti.

Paragrafas 5. Partizanai neatsako už saugumą ir gyvybę tų 
asmenų, kurie gyvena kartu su apsiginklavusiais. 

Išvada: Nevykdantys įsakymo bus nubausti pinigine bauda 
arba susilauks tautos išdavikų likimo“ (ištraukos pabaiga).
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LLKS Kęstučio apygardos vado įsakymas gyventojams Nr. 1
1949 m. spalio mėn. 15 d.
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų bei gyventojų 

saugumui užtikrinti draudžiu:
1. Imti ir laikyti bolševikinių organų duodamus ginklus.
Nusikaltusieji bus baudžiami mirties bausme.
2. Plėšikauti bei vogti visuomeninį ar asmeninį gyventojų 

turtą.
Nusikaltusieji bus baudžiami mirties bausme, o turtas kon-

fiskuotas.
3. Vaikščioti bei važinėti laukais ir keliais (išskyrus plentus 

ir pirmaeilius vieškelius) laikotarpiu: vieną valandą po saulės nu-
sileidimo iki saulei patekant.

Nusikaltusieji bus baudžiami iki 1000 rb pinigine pabauda, 
o sunkesniais atvejais (asmenys, dirbą priešo naudai ar įtariami 
šnipinėjimu) mirties bausme.

4. Medžioti miškuose bei krūmuose ne viešose medžioklėse.
Nusikaltusieji bus baudžiami iki 5000 rb pinigine pabauda 

ir atimami medžiokliniai šautuvai bei asmens dokumentai.
Už gyvybę dalyvaujančių tiek viešose, tiek pavienėse medžio-

klėse nesiimu atsakomybės.
5. Ruošti bei dalyvauti viešuose vakarėliuose ar patalkiuose.
Nusikaltusieji bus baudžiami iki 1000 rb pinigine pabauda 

ir atimami asmens dokumentai.
6. Laikyti naktimis nepririštus šunis.
Nusikaltusieji bus baudžiami iki 500 rb pinigine pabauda.
7. Šis įsakymas galioja nuo š. m. lapkričio mėn. 1 d.

Perskaičius šiuos partizanų vadovybės įsakymus, kyla daug įvairiausių 
minčių. Nežinau, kokiais būdais paprasto kaimo žmonės būdavo supažindinami 
su tais dokumentais ir įsakymais, ar visi turėjo galimybę juos perskaityti, išgirs-
ti? Ar tie įsakymai būdavo platinami per atsišaukimus, laikraštukus bei kitokią 
partizanišką spaudą, ar apie juos žmonės sužinodavo tiesiog iš nuogirdų? Aršios, 
negailestingos kovos sąlygomis ir vieni, ir kiti reikalavo gyventojų besąlygiškai 
paklusti, tačiau paprastas žmogelis kartais atsidurdavo nepavydėtinoje situacijoje 
ir nebežinodavo, ką daryti. Kaip matome iš pateiktų dokumentų ir jų ištraukų, 
partizanų vadovybė laikė save vienintele teisėta krašto valdžia ir, žinoma, buvo 
teisi, jų įsakymai buvo griežti, bet logiški ir teisingi. Taip, vakarais, naktimis ar 
ankstyvais rytais palaukėmis, pamiškėmis vaikščiojantys arba važinėjantys žmonės 
galėjo būti stribų ar enkavedistų pasiųsti šnipai, ir tokių buvo tikrai nemažai. 
Tačiau juk ir visiškai niekuo dėtam žmogeliui prisieidavo anksti rytą ar vėlai 
vakare nueiti, pavyzdžiui, į ganyklą parsivesti ar pririšti arklių. Ir kitokių reikalų 
atsirasdavo. Aistringam medžiotojui irgi sunku būdavo atsispirti pagundai, užsi-
metus šautuvėlį ant peties, paieškoti krūmuose ar miške kokio zuikelio ar lapės, 
tačiau jis galėjo būti partizanų palaikytas šnipu. Kita vertus, ir tikras šnipas galėjo 
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apsimesti medžiotoju, taigi būk gudrus, atskirk, kas yra kas. Štai todėl ir atsirado 
tie draudimai. Sovietinė valdžia specialiai organizuodavo įvairius pasilinksminimus, 
kad patrauktų į savo pusę jaunimą, o jauni žmonės visais laikais norėjo šokti, 
dainuoti ir groti, taigi sunku buvo atsispirti pagundai. Juk jaunystė tokia trumpa... 
Partizanai tuos pasilinksminimus laikė pritarimu okupantų valdžiai, pataikavimu 
jai. Jie patys vargo, šalo bunkeriuose, liejo kraują, kentėjo, buvo nuolat persekio-
jami, žudomi, todėl tokias savo bendraamžių pramogas laikė pasityčiojimu iš jų 
kovos ir pasiaukojimo. 

Pokario metais sovietinė valdžia Lietuvoje kūrė savo administracinius vienetus, 
prievarta suvarė neištremtus kaimo žmones į kolūkius. Mažiausi administraciniai 
vienetai buvo apylinkės, į kurias įeidavo tik keletas gretimų kaimų. Kolūkiai iš 
pradžių irgi buvo maži. Nedaug buvo tokių žmonių, kurie su entuziazmu rašė 
pareiškimus stoti į kolūkius. Dauguma į juos buvo suvaryti prievarta, gąsdinimais, 
šantažu. Kas gi norėjo atsisakyti savo kruvinu prakaitu aplaistytos žemelės gabalo, 
savo rankomis nuglostyto, numylėto arkliuko ar sunkiai įsigyto padargo? Karo 
ir pokario sunkumų iškamuoti žmonės dažnai atsidurdavo tarp kūjo ir priekalo. 
Sovietinė valdžia, neretai grasindama ginklu, reikalavo atlikti sunkias prievoles, 
partizanai visomis galimomis priemonėmis bandė sutrukdyti kurtis kolūkiams. 
Naujai sukurtiems dariniams – apylinkėms, kolūkiams – reikėjo valdžios: pirmi-
ninkų, sekretorių, brigadininkų, buhalterių, dešimtininkų. Savų „kadrų“ trūko, 
o ir tie dažniausiai buvo neraštingi. Todėl ir buvo ieškoma tarp eilinių žmonių 
raštingų, turinčių autoritetą tarp kaimynų. Tokius žmones dažniausiai prieš jų 
pačių valią padarydavo tais pirmininkais, brigadininkais ar apylinkių sekretoriais. 
Žinoma, būdavo ir savanorių, aktyvistų. Kaip matome iš pateiktų dokumentų, 

Dramatiška kolūkių 
(kolchozų) kūrimo 
Endriejave pradžia – 
1948 metais. 
Nuotrauka iš VU 
bibliotekos fondų, 
etnografinės 
medžiagos, 
rinktos 1979 m. 
Endriejave, rinkinio. 
(Red. pastaba)
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partizanų vadovybė stengėsi kliudyti kolūkiams kurtis, draudė dirbti sovietinei 
valdžiai. Žmonės žinojo, kad, pradėjus eiti tokias pareigas, juos bet kuriuo metu 
galėjo sušaudyti partizanai, tačiau ir kita pusė grasino, gąsdino, terorizavo, to-
dėl žmogeliui kartais tiesiog nebebūdavo kitos išeities, kaip sutikti. Tačiau šito 
dar neužteko. Sovietinė valdžia, norėdama suskaldyti, sukiršinti eilinius žmones, 
kurie stengėsi nesikišti į politiką, su laisvės kovotojais, įbrukdavo tiems naujai 
iškeptiems „valdžios atstovams“ ginklus. Pagąsdindavo, girdi, matote, kaip „ban-
ditai“ žudo einančius tokias pareigas, taigi turėsite kuo apsiginti... Žodžiu, sena 
politika – skaldyk ir valdyk. Žinoma, ne visi imdavo tuos ginklus, kai kuriems 
užtekdavo valios atsispirti įkalbinėjimams ir gąsdinimams, tačiau silpnesni dėl 
šventos ramybės nusileisdavo ir parsinešdavo į namus tą šautuvėlį, net neturėdami 
minties kada nors jį panaudoti. Parsinešdavo ir paslėpdavo, tačiau partizanams, 
matyt, nesunku būdavo sužinoti, kas iš sovietų valdžios gavo ginklus. Kas būdavo 
paskui, nesunku atspėti. Gerai dar, kad tokį žmogelį partizanai tik apmušdavo 
ir atimdavo tą šautuvėlį – neretai tokiems ir su gyvenimu tekdavo atsisveikinti. 
Visiškai suprantama ir partizanų pozicija – jeigu žmogelis nevykdo partizanų va-
dovybės įsakymų, užima kažkokias nors pareigas, vadinasi, tarnauja okupantams. 
O jeigu dar ir ginklą iš jų pasiėmė, tai čia jau aukščiausio laipsnio nusižengimas. 
Juk niekas negali garantuoti, kad tas ginklas nebus atsuktas į partizanus. Niekas 
per daug nesiaiškindavo: savo noru tapai tuo pirmininku ar sekretoriumi, norėjai 
to šautuvo ar ne – kaltas ir viskas. O sovietų valdžiai vienas kitas partizanų 
nušautas pirmininkas ar sekretorius, matyt, nieko nereikšdavo, žmonių niekas 
negailėjo, būdavo galima vieną kitą ir paaukoti, kad paskui galėtum visu balsu 
rėkti: „Štai kokie kraugeriai tie banditai, kaip jie žudo nekaltus žmones, šviesios ateities 
kūrėjus!“

Taigi į panašią istoriją tais laikais buvo įsivėlęs ir mano senelis. Kadangi 
buvo raštingas ir, matyt, turėjo šiokį tokį autoritetą tarp kaimynų, neliko nepa-
stebėtas sovietinės valdžios... Paskyrė jį Šlepštikų apylinkės sekretoriumi, o gal 
dešimtininku. Niekas per daug neklausė – nori tokių pareigų, ar nenori. Čia dar 
būtų tik pusė bėdos. Senelis arba buvo priverstas paimti tą ginklą, arba tiesiog 
pasielgė neapgalvotai, lengvabūdiškai. Parsinešęs šautuvą namo, paslėpė giliai šiene 
ir net negalvojo jo panaudoti. Šautuvą parsinešė ir netolimas kaimynas Šimulis. 
Beje, viena iš Šimulio dukterų buvo partizanų ryšininkė... Greitai apie tai, kad 
Šimulis gavo iš valdžios ginklą, kažkokiu būdu sužinojo partizanai. 

Šimulį partizanai gerokai apmušė, ir šis, matyt, pasakė, kad tokį pat šautuvą 
turi ir Sungaila. O gal ir ne, gal jie iš kitur apie tai sužinojo? Ir štai tą tamsų 
vėlyvo rudens vakarą į senelio namus atėjo keletas partizanų. Kartu vedėsi ir 
Šimulį, kuris, matyt, rodė kelią. Partizanai buvo visiškai nepažįstami, nebuvo nė 
vieno iš tų, kurie ateidavo su Vladuku. Greičiausiai tai buvo veiviržėniškiai, o 
gal ir dar iš kitų vietų atėję. Jie tikriausiai vykdė vadų įsakymą, net nežinodami, 
kad šituose namuose ne kartą prieglobstį rasdavo kiti partizanai. Keli liko lauke 
arba prie durų, kiti įėjo į vidų. Griežtai paklausė šeimininko pavardės. Kažkas 
nuo durų pusbalsiu pasufleravo: „Sungaila“. Galima, žinoma, spėlioti, kad ten 
buvo ir koks vienas pažįstamas, tačiau greičiausiai senelio pavardę pasakė prigąs-
dintas kaimynas Šimulis. Tada partizanai ėmė reikalauti pasakyti, kur paslėptas 
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šautuvas, kiek senelis gavo šovinių. Pagąsdino: „Mirsi, komuniste...“ Nebuvo senelis 
joks komunistas, tačiau partizanai taip vadindavo visus, kurie ėjo kokias nors 
sovietinės valdžios paskirtas pareigas. Su vienais apatiniais išsivarė į lauką, o juk 
buvo šaltas, darganotas rudens oras... Viduje ėmė klykti žmona ir visos penkios 
dukros. Vedėsi senelį pro daržinę ir tvartą, pasišviesdami degtukais. Kadangi, 
kaip jau minėjau, buvo darganota, vėjuota vėlyvo rudens naktis, vėjas dažnai 
užpūsdavo degtukus. Senelis nutaikė momentą, kai jie visi ėjo pro tvarto kampą, 
ir vėjas eilinį kartą užpūtė degtuką. Šoko už kampo, užkliuvo už čia pastatyto 
vežimo ienų, griuvo, bet vėl pašoko ir paknopstomis puolė į pakalnę. Pasigirdo 
keletas šūvių, virš galvos prašvilpė kulkos.... Tačiau, kad ir kaip keista, niekas 
nesivijo. Tik vienas žaliai apsirengęs partizanas, kaip prisimena mano teta An-
tanina Vaitkienė, puolė atgal į trobą ir ėmė griežtai klausinėti: „Kodėl jis bėgo?“ 
Močiutė verkė, dievagojosi, kad senelis nieko neturi prieš Lietuvą ir partizanus, 
nėra joks išdavikas, joks komunistas. „Jeigu netikit, klauskit kaimynų, visi paliudys, 
kad jis nieko blogo nėra padaręs...“ Partizanai, matyt, patikėjo ir išeidami liepė se-
neliui sekmadienį prisistatyti į štabą Bučniškėje. Kur buvo ta Bučniškė, niekas 
tiksliai nežinojo. Ta vieta turėjo būti kažkur už Sausių kaimo. Matyt, tai buvo 
kokio nors ištremto ūkininko sodybos, o gal miško pavadinimas. Nenuėjo senelis 
į tą Bučniškę. Tą naktį jis pakrūmėmis nubėgo pas kaimynę Oną Šiaulytę ir ten, 
palindęs po lova, pratūnojo naktį. Į namus grįžo tik kitos dienos vakare. O tą 
naktį, išėjus partizanams, pati drąsiausia iš dukterų, Antanina, užsidegė žibintą 
(liktarną) ir kartu su kitomis seserimis išėjo į lauką ieškoti nušauto ar sužeisto 
tėvo... Mano a. a. mamytė pasakojo, kad, pasišviesdamos liktarna, pakalnėje prie 
prūdo jos rado abi klumpes ir netoliese buvusius raudonus akmenis bei samanas 
palaikė krauju. Šūvius juk jos girdėjo, todėl galvojo, kad partizanai šaudė tiesiai į 
senelį, o ne virš jo galvos. Neradusios lavono, grįžo į trobą. Nesunku įsivaizduoti, 
kokia buvo jų savijauta tą naktį ir kitą dieną... 

Kai dabar viską apgalvoji, sudėlioji į savo vietas, tai kažkaip peršasi išvada, 
kad partizanai tą naktį nei Šimulio, nei senelio neplanavo nušauti, jie tik papras-
čiausiai, matyt, norėjo gerai pagąsdinti ir atimti ginklus. Vedėsi link daržinės, ko 
gero, kad jis parodytų, kur šautuvas. Norėdami nušauti, būtų iš karto tai padarę 
troboje ar kieme. Na, sakykim, nenorėjo to daryti prie žmonos ir vaikų. Bet kodėl 
tada į bėgantį šaudė ne tiesiai, o virš galvos? O gal tamsoje paprasčiausiai nepa-
taikė, nes senelis bėgo į pakalnę? Bet vėl tas partizano klausimas: „Kodėl jis bėgo?“ 
Išeina, kad, jeigu nebūtų bėgęs, niekas jam nieko ir nebūtų daręs. Keršydami už 
pabėgimą, partizanai galėjo sunaikinti visą šeimą, bet to nepadarė. Be to, seneliui 
nenuėjus į štabą, partizanai būtų būtinai atėję dar kartą nubausti nepaklusnaus 
žmogelio. Neatėjo... Žinoma, dabar jau niekas nebegali tiksliai pasakyti, kokie 
tą vakarą buvo partizanų ketinimai. Nežinau, ir kur senelis padėjo tą nelemtą 
šautuvą. Greičiausiai jis buvo grąžintas atgal tiems, kurie tą ginklą davė. Po šito 
įvykio šautuvą Šlepštikų apylinkei (o gal seniūnijai?) grąžino ir Vaitkus iš Mikų 
kaimo. Tai buvo prieš rinkimus. 

Taigi štai tokie sudėtingi ir prieštaringi, skaudūs buvo tie metai mano 
gimtinėje. Ir ne tik joje. Taip buvo visoje Lietuvoje. Okupantai sujaukė taikių ir 
ramių žmonių gyvenimą, sukiršino kaimynus, kartais netgi artimus gimines, įvėlė 
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juos į savo kruvinus žaidimus. Tokiomis sudėtingomis sąlygomis vieni tvirtai 
apsisprendė ir su ginklu kovojo už savo krašto laisvę, kiti atvirai ar slapta ėmė 
tarnauti okupantui, treti nenorėjo niekur kištis, tačiau prieš savo pačių valią buvo 
įtraukti į tą nelemtą karuselę. Retai kuriam pasisekė išlikti nuošalyje. Nenorėčiau 
sutikti su tais, kurie mano, kad, jeigu nebūtų buvę partizanų, nebūtų reikėję ir 
stribų. Pirmiausia turbūt reikėtų sakyti – jeigu nebūtų buvę okupantų, nebūtų 
reikėję ir partizanų... Tačiau tų skaudžių įvykių jokiu būdu nereikėtų vertinti 
tik dviem spalvomis – balta ir juoda. Nebūkime kategoriški, neskubėkime teisti. 
Viskas buvo daug sudėtingiau. Ne kiekvienam užtekdavo valios pasielgti taip, 
kaip derėtų pasielgti vienu ar kitu atveju, ne visi sugebėjo išlikti tvirti iki galo. 
Įvairios nelemtai susiklosčiusios aplinkybės vieniems atverdavo akis, kitus pavers-
davo išdavikais. Tokiomis sąlygomis dažnai į paviršių iškyla juodosios žmogaus 
savybės: kerštas, neapykanta, pavydas, žiaurumas. O kada tavo rankose ginklas, 
labai nesunku ir skaudžiai suklysti... 

Manęs pokaryje dar nebuvo. Rašydamas apie tuos skaudžius metus, rėmiausi 
savo tėvų, giminaičių, vyresniųjų pasakojimais, įvairiose knygose išspausdintais 
prisiminimais, kita medžiaga. Tiesiog pabandžiau sujungti į vientisą audinį visą tą 
atskirais gabaliukais surinktą medžiagą, užfiksuoti į užmarštį skęstančius dalykus, 
išreikšti savo susidariusį požiūrį į tuos metus. Galėjau, žinoma, ir suklysti, todėl 
teatleidžia tie, kurie mano, jog aš kai kur prasilenkiau su tiesa. Tuo labiau, kad 
daugeliui vyresnės kartos žmonių atmintyje tie metai dar tebestovi čia pat, už 
sienos, už durų slenksčio...

Damijonas 
Sungaila prie 
šventinamų antkapinių 
paminklų partizanams 
Rietavo kapinėse 
2005 m. 
Iš D. Sungailos 
albumo
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Draudžiama lietuviška spauda  
Endriejavo apylinkėse
Kazys Misius

Trumpai apie lietuvių spaudos draudimą 
Garbingas lietuvių spaudos drau-

dimo 1864–1904 m. laikotarpis, kai buvo 
iškilusi grėsmė, kad lietuvių kalba vi-
siškai išnyks, istorikų Antano Tylos, 
Vytauto Merkio, Rimanto Vėbros ir kitų 
yra išsamiai ištyrinėtas. Tačiau drau-
džiamojo laikotarpio lietuvių spaudos 
plitimas konkrečiame regione taip pat 
yra verta dėmesio kultūros istorijos 
dalis.

Žinoma, kad Žemaičių vyskupi-
joje baudžiavos panaikinimo išvakarėse 
skaityti mokėjo nuo 30 iki 60 %  suau-
gusių gyventojų. Nuo XIX a. vidu-
rio padidėjo spausdinamų lietuviškų 
knygų tiražai. Be religinės literatūros, 
buvo populiarūs Lauryno Ivinskio ka-
lendoriai ir elementoriai. 1861 m. panai-
kinus baudžiavą ir valstiečių vaikams 
atsirado galimybė siekti mokslo. Deja, 
lietuvių atgimimą caro valdžia bandė 
užgniaužti. Pralaimėjus 1863 m. suki-
limui, siekta kuo greičiau padaryti Lietuvą grynai rusišku 
stačiatikių tikybos kraštu, niekuo nesiskiriančiu nuo kitų 
rusiškųjų gubernijų.

1863 m. kovo 23 (balandžio 4) d. caras patvirtino Lai-
kinąsias taisykles Šiaurės vakarų krašto pradžios mokykloms. 
Tos taisyklės nenumatė, kad pradinėse mokyklose būtų galima 
mokyti kitomis kalbomis, išskyrus rusų. 1863 m. galutinai 
uždraustos ir parapinės mokyklos.

1864 m. valdžios lėšomis buvo išspausdintas pirmasis lietuviškas elementorius 
rusiškomis raidėmis (kirilika). Tų pačių metų birželio 5 (17) d. caro vietininkas 
Vilniuje Michailas Muravjovas nurodė Vilniaus cenzūros komitetui ateityje lietu-
viškus elementorius leisti spausdinti tiktai rusiškomis raidėmis. Lietuvių spaudos 
draudimą tęsė M. Muravjovo įpėdinis Konstantinas Kaufmanas. 1865 m. rugsėjo 
6 (18) d. aplinkraščiu sau pavaldžiose gubernijose jis uždraudė spausdinti bet 
kokius lietuviškus leidinius „lotyniškai–lenkiškomis raidėmis“. Taip pat uždrausta 
įvežti iš užsienio ir platinti lietuviškus leidinius tradiciniu raidynu. 

1905 m. leidinėlio 
titulinis puslapis 
su K. Gudausko 
autografu. Iš Prano 
Kairio asmeninio 
spaudinių rinkinio. 
T. Petreikio nuotr.
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Kadangi toks draudimas galiojo tiktai Šiaurės vakarų krašte, 1865 m. rugsėjo 
23 (spalio 5) d. buvo išleistas panašus vidaus reikalų ministro Piotro Valujevo 
aplinkraštis. Dėl lietuvių spaudos draudimo 1866 m. sausio 30 (vasario 11) d. 
buvo išgautas žodinis caro įsakas. 1872 m. spalio 31 (lapkričio 12) d. uždraudžiami 
lietuviški leidiniai ir gotiškomis raidėmis. Įsakai dėl lietuvių spaudos draudimo 
nebuvo paskelbti, todėl, vadovaujantis pačios Rusijos įstatymais, neturėjo teisinės 
galios. Šis „mažmožis“ nesutrukdė beveik 40 metų persekioti lietuvišką spaudą 
nerusiškomis raidėmis.

Paraginti kunigų, valdžios leidžiamas lietuviškas knygas rusiškomis raidėmis 
žmonės atmetė. Jaunimui per valdines mokyklas brukamas knygas tėvai drausdavo 
imti į rankas, o parsineštas namo paprasčiausiai sudegindavo. Spaudos draudimas 
buvo pretekstas gudų ir lenkų kalboms plisti Vilniaus vyskupijoje, nes lenkiška 
spauda nebuvo persekiojama.

Kaip lietuviams elgtis tokiu atveju, nurodė Žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius. Per Tilžės katalikų dekaną Joną Zabermaną jis suorganizavo lietuviškų 
maldaknygių spausdinimą užsienyje, gabenimą per sieną ir platinimą Lietuvoje. 
Atsirado knygnešių. Be to, pats ganytojas parašo net 8 politines brošiūras, geriau-
sius savo beletristinius kūrinius, kuriuos taip pat spausdina užsienyje. 1870 m. 
Prūsijos valdžia suėmė ir išdavė rusams 3 lietuvių spaudos gabenimo per sieną 
organizatorius, tarp jų Ropkojų kunigą Antaną Brundzą. Pirmoji M. Valančiaus 
knygnešių organizacija buvo likviduota. Kaltinta 17 asmenų. Už lietuviškų knygų 
platinimą į Sibirą ištremti 6 kunigai ir du pasauliečiai, kitiems skirtos švelnesnės 
bausmės.

O lietuviškų leidinių spausdinimas užsienyje nenutrūko. Ši spauda pasiek-
davo atokiausius ne tik Žemaičių, bet ir Vilniaus vyskupijos kampelius, kur dar 
buvo gyva lietuvių kalba. Lietuviškos spaudos plitimo caro valdžia nepajėgė 
sustabdyti. 

Spaudos draudimą buvo mėginta pralaužti įvairiomis priemonėmis. 1876–
1878 m. Peterburge lietuvių studentų pastangomis pavyko gauti cenzūros leidimus 
ir legaliai atspausdinti 5 lietuviškas knygeles. Per neapsižiūrėjimą 1879 m. buvo 
gautas cenzūros leidimas ir Vilniuje atspausdintos dvi lietuviškos maldaknygės. 
Nuo 1882 m. įsigalėjo reakcija, lietuviški leidiniai pradėti griežčiau persekioti. 
Rusų valdžia nesiskaitė su lietuvių tauta, buvo kurčia ir akla kolektyviniams ir 
kitiems įvairių asmenų prašymams panaikinti lietuvių spaudos draudimą. 

Pagaliau 1896 m. pradėta byla dėl lietuvių spaudos nerusiškomis raidėmis 
draudimo tikslingumo. Tiktai kylant Rusijoje revoliucinėms nuotaikoms 1904 m. 
balandžio 24 (gegužės 7) d. caras patvirtino ministrų komiteto nutarimą, kuriuo 
nebuvo draudžiama lietuviškus leidinius spausdinti lotynišku ar kitu raidynu. 

Įkliuvę su lietuviška spauda asmenys būdavo baudžiami įvairiai. Jau mi-
nėtoje M. Valančiaus knygnešių byloje bausmes administracine tvarka paskyrė 
Vilniaus generalgubernatorius. Vėliau bylos dėl lietuviškos spaudos būdavo per-
duodamos taikos teisėjams, apygardų teismams. Jau minėta, kad lietuvių spaudos 
draudimas neturėjo teisinės galios. Todėl teismai dažniausiai taikydavo bausmių 
statuto 1022 straipsnį, kuriuo už kiekvieną užsienyje leistą ir cenzūrai neprista-
tytą leidinį numatyta 7,5 rb bauda. Buvo taikomas ir 119 straipsnis, kuriuo už 
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prekybą knygomis be valdžios leidimo numatyta iki 250 rb bauda. Teismai už 
lietuviškos spaudos platinimą ir laikymą dažnai skirdavo nedideles bausmes arba 
visai išteisindavo. 

Už priešvyriausybinės spaudos laikymą bei platinimą administracine tvarka 
bausmes gubernatorių teikimu skirdavo generalgubernatorius. Didžiausia bausmė 
būdavo ligi 250 rb pabaudos, o negalint jos sumokėti – ligi 3 mėnesių arešto. 

Už antivyriausybinių leidinių laikymą ir platinimą buvo baudžiama sunkiau. 
Tokias bylas dažniausiai tirdavo žandarmerija, jos taip pat būdavo sprendžiamos 
administracine tvarka. Baigtą bylą žandarmerija siųsdavo teismo rūmų prokuro-
rui. Pastarasis parengdavo bylos apžvalgą, pasiūlydavo bausmę ir bylą siųsdavo 
teisingumo ministrui. Šis teikdavo carui siūlymą dėl bausmės skyrimo. Caro palie-
pimu skirta bausmė būdavo neapeliuojama. Bylose dėl antivyriausybinės spaudos 
dažniausiai būdavo taikomas bausmių statuto 252 straipsnis. Juo vadovaujantis 
už antivyriausybinių straipsnių rašymą ar platinimą grėsė iki 6 metų tremties. 
Už tokios literatūros laikymą buvo skiriama iki 8 mėnesių kalėti ir 1–3 metus 
gyventi policijos priežiūroje, dažniausia tremtyje1. 

Pirmieji lietuviškos spaudos platintojai  
Endriejavo valsčiuje 
Fragmentiški duomenys liudija, kad lietuvių spaudos draudimo išvakarėse 

Endriejavo parapijoje turėjo būti nemažas bent religinės lietuviškos literatūros 
poreikis. M. Valančiaus vyskupavimo metais Endriejave veikė parapinė mokykla, 
kurioje 1857 m. mokėsi 31, 1858 m. – 80, 1859 m. – 59, 1860 m. – 60, 1861 m. – 
61, 1862 m. – 50, 1863 m. – 54 mokiniai2. To laikotarpio parapinėse mokyklose 
būdavo mokoma ir lietuviškai skaityti. M. Valančius nurodė klebonams kalėdojant 
parapijose surašyti, kiek žmonių moka skaityti. Iš paskelbtų duomenų žinome, kad 
1853 m. Endriejavo parapijoje skaityti mokėjo 923, o 1863 m. – 1 211 asmenų3. 
1863-iųjų metų kunigų kalendoriuje Endriejavo parapijoje nurodyti 2 272 asmenys 
katalikai. Atmetę mažamečius vaikus, kurių galėjo būti apie ketvirtadalis, gau-
tume, kad apie 75 procentai katalikų Endriejavo parapijiečių mokėjo lietuviškai 
skaityti. 

Todėl daugumai Endriejavo apylinkių gyventojų lietuviški leidiniai nebuvo 
naujiena. Pirmiausia žmonėms reikėjo lietuviškų maldaknygių. Tikėtina, kad valstie-
čiai skaitydavo ir Lauryno Ivinskio leidžiamus kalendorius, tačiau konkrečių žinių 
neturima. Draudžiama lietuviška spauda pro Endriejavo apylinkes buvo gabenama 
ir į tolimesnes Lietuvos vietoves. Vienas pirmųjų lietuvių spaudos platintojų Endrie-
javo parapijoje buvo Julijonas Steponavičius (Steponkevičius, Steponkus). Jis gimė 
apie 1843 m. Rietavo parapijoje. Savo žemės ir namų neturėjo. Antano Razučio, 
po 1878 m. ketverius metus dirbusio 
Švėkšnos punkto akcizo sargybiniu ir 
vėliau emigravusio į Ameriką, žiniomis, 
J. Steponavičius dvejus metus buvo iš-
sinuomojęs Rietavo smuklę, vėliau apie 
metus laiko tarnavo Bogdanui Ogins-
kiui, rinko pinigus iš važiuojančiųjų 

1 Merkys V. Knygnešių laikai 1864–1904, Vilnius, 
1994, p. 27–358.

2 Žemaičių vyskupystės parapinių mokyklų mokinių 
statistika, Mokslų akademijos bibliotekos rankraštynas 
(MAB RS), f. 12–3072, l. 2. 

3 Lukšienė M. Lietuvos švietimo istorijos bruožai 
XIX a. pirmojoje pusėje, Kaunas, 1970, p. 473. 
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Rietavo–Endriejavo plentu. Sprendžiant iš paties J. Steponavičiaus pasakojimo, šis 
žmogus turėjo būti susijęs su vyskupo Motiejaus Valančiaus knygų platinimo organi-
zacija, nes žinojo apie lietuviškoms knygoms leisti Tilžės dekanui Jonui Zabermanui 
vyskupo duodamus pinigus, savo ištikimų žmonių siuntimą į Tilžę ir kt.4 

Iki 1877 m. J. Steponavičius gyveno pas valstietį Praną Jakubaitį Lelėnų 
kaime. 1877 m. gruodžio 14 (26) d. Rietavo policininkas (tūkstantininkas) J. Ste-
ponavičiaus (vadinamas Steponkevičiumi) bute rado 8 pavadinimų 103 lietuviškas 
knygas. Tarp leidinių buvo ir 1877 m. Tilžėje perspausdintas kun. Vincento Juzu-
mo „Naujas žemaitiškas elementorius“ (43 egz.). Kita literatūra daugiausia buvo 
religinio turinio. Visi atimti leidiniai turėjo įrašus, kad cenzūros leisti, tačiau buvo 
kontrafakciniai, spausdinti Tilžėje. Be to, rastas ir žemaičių tarme rašytas laiškas 
į Mažąją Lietuvą K. Albrechtui. Laiške prašoma kaip ir anksčiau atsiųsti Karoliui 
Adomaičiui į Pėžaičius lietuviškų knygų, už kurias užmokėti pasižadama, atėjus 
atsiimti leidinių. Kauno gubernatorius teigė, kad nėra pagrindo perduoti bylą 
teismui, todėl siūlė bausti administracine tvarka. Apie nubaudimą žinių nėra. 
1884 m. pavasarį J. Steponavičius vėl įkliuvo. Iš jo žandarai Kvėdarnoje atėmė 
54 lietuviškas knygas. Pranešime apie tai Vilniaus generalgubernatoriui Kauno 
gubernatorius teigė nurodęs J. Steponavičių bausti pagal įstatymą. Apie bausmę 
žinių nerasta. Tikėtina, kad buvo perduotas teismui. V. Merkio žiniomis, 1887 m. 
kovą J. Steponavičius Kvėdarnoje vėl įkliuvo su lietuviškomis knygomis. Perduo-
tas taikos teisėjui, tačiau į teismą nestojo, bet pabėgo į Ameriką, ten pasivadino 
Norbertu. Apie 20 metų važinėjo po JAV lietuvių kolonijas, prekiavo knygomis, 
škaplieriais. Mirė apie 1923 m.5 

Kunigų vaidmuo kovojant už spausdintą  
lietuvišką žodį. Paupariai 
Nuo pat lietuvių spaudos uždraudimo dauguma Žemaičių vyskupijos 

kunigų rūpindavosi, kad tikintieji galėtų įsigyti religinės literatūros. Visa tai jie 
dažniausiai darydavo slaptai per patikėtinius, vargonininkus, zakristijonus ir kitus 
lietuvių spaudos platintojus. Nors kunigai ir rūpindavosi, kad parapijiečiai be 
vargų galėtų įsigyti lietuviškų religinių knygų, bet ne visi pritardavo lietuvių 
atgimimui. Pavyzdžiui, 1886–1897 m. Endriejavo klebonas Stanislovas Racevičius 
du savo brolvaikius leido į mokslus, tačiau 1887 m. su jais namuose kalbėdavosi 
lenkiškai. Vienas berniukas mokėsi Endriejavo valdinėje mokykloje, o kitas tryli-
kametis – Palangos progimnazijoje. 1897 m. Endriejavo klebonu paskirtas Julijo-
nas Petraševskis, 1901 m. spaudoje peiktas už tai, kad rūpinosi atidaryti Kauno 
gubernijos liaudies blaivybės globos 
komiteto arbatinę. Tokiose arbatinėse 
būdavo galima pasiskaityti ir rusiškos 
spaudos. Kadangi lietuviška spauda 
buvo uždrausta, bijota, kad blaivybės 
globos arbatinės prisidės prie lietu-
vių rusinimo, skiepys palankumą rusų 
valdžiai6. 

4 Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių sukaktuvės (to-
liau – Spaudos laisvės), antra laida. Filadelfija, [1929], 
p. 25–26.

5 Ten pat; Merkys V. Draudžiamosios lietuvių spau-
dos kelias 1964–1904 (toliau – Merkys V. , DLSK), 
Vilnius, 1994, p. 362; J. Steponkevičiaus byla, MAB 
RS, f. 198, b. 233.

6 Burkevičius V. Iš mūsų mokyklų praeities, Kaunas, 
1940, p. 22–23; Indriejavo..., Vienybė lietuvninkų, 
1901, nr. 13, p. 144.
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Apie Endriejavo kunigus, draudžiamos lietuvių spaudos rėmėjus turime 
daugiausia netiesioginių žinių. 1887–1890 m. šioje parapijoje vikaravo kun. Karolis 
Perkšlis (1863–1921). Sprendžiant iš to, kad 1890–1897 m. būdamas vikaru Pane-
munėlyje, jis talkino klebonui kun. Jonui Katelei organizuojant slaptas lietuviškas 
mokyklas, galima manyti, kad ir gyvendamas Endriejave rūpinosi lietuviška spauda. 
1892–1893 m. Endriejave vikaro pareigas ėjo kun. Antanas Antanėlis (1863–1908). 
Vaižganto žiniomis, jis buvo nuolatinis „Tėvynės sargo“ bendradarbis. Gaila, kad 
žymus rašytojas nenurodė, kokiais slapyvardžiais kun. A. Antanėlis pasirašinėjo. 
Endriejave 1898–1902 m. vikaravęs kun. Juozapas Bikinas (1875–1956) taip pat ak-
tyviai bendradarbiavo lietuvių spaudoje: „Tėvynės sarge“, „Kryžiuje“, „Žinyčioje“, 
„Dirvoje-žinyne“. Žinoma, kad, be kitų, jis pasirašinėjo ir slapyvardžiu Dumbrė. 
Šiuo slapyvardžiu rašinių apie Endriejavą spaudoje yra. Be to, kun. J. Bikinas 
buvo lietuvių draudžiamos spaudos gabenimo iš užsienio ir jos platinimo organi-
zatorius. 1892 m. iškeltas į Rietavą. Toje parapijoje įsteigė dvi slaptas lietuviškas 
mokyklėles ir bibliotekėlę7. 

Apie kai kuriuos autorius, iki 1905 m. paskelbusius slapyvardžiais lietuvių 
periodikoje žinučių apie Endriejavą, kol kas nesužinota. Pavyzdžiui, nenustatyta, 
kas pasirašinėjo Butvilaitės slapyvardžiu. 

Dar iki spaudos draudimo panaikinimo per atlaidus, muges ir šiaip religinių 
švenčių dienomis miesteliuose būdavo prekiaujama dievotumui pakelti dalykėliais, 
devocionalijomis: medalikėliais, kryželiais, paveiksliukais, rožiniais, škaplieriais 
(juostomis su išsiuvinėtais paveikslėliais), knygelėmis (maldaknygėmis, katekizmais, 
kita religine literatūra) ir kt. Tie smulkūs prekiautojai buvo vadinami įvairiais 
nelietuviškos kilmės žodžiais: bagamazninkais, karabelninkais, škaplierininkais, pau-
pariais. Pastarasis žodis dabar dažniausiai vartojamas, nors jis irgi ne lietuviškos 
kilmės. Paupariai vykdavo į įvairių parapijų atlaidus, prekymečius. Dauguma jų 
gyvendavo gana vargingai ir buvo nepelnytai užmiršti. 

Endriejavo valsčiuje gyveno pauparis Juozas Mišeikis. Nors jis buvo įkliuvęs, 
išlikusiuose valdžios pareigūnų pranešimuose nenurodyta jokių šio asmens duo-
menų nei konkreti gyvenamoji vieta. 1896 m. rugpjūčio 24 (rugsėjo 5) d. pasienio 
sargybiniai Sartininkuose tikrino smulkius prekiautojus (при обыске разносных 
помещений). Iš Antano Račkausko, gyv. Varnių valsčiuje, ir Juozo Mišeikio atėmė 
375 varinius religinius medalikėlius ir 459 religinius paveikslėlius su maldomis. 
Atimtieji dalykai buvo perduoti Tauragės muitinei. Ši juos pasiuntė Vilniaus užsienio 
cenzūros atskirajam cenzoriui, kuris nustatė, kad medalikėliai ir 5 paveiksliukai 
leistini, o 454 paveikslai su lietuviškomis maldomis uždrausti. 1897 m. pradžioje 
Kauno gubernatorius pasiūlė abu nubausti 7 paromis arešto policijos areštinėje. 
1897 m. sausio 14 (26) d. generalgubernatorius siūlomą bausmę skyrė. Rodos, kad 
J. Mišeikiui priklausė tiktai penktadalis atimtų paveiksliukų8. Daugiau žinių apie 
J. Mišeikį nerasta. 

1893 m. kovą Kauno guberna-
torius pranešė Vilniaus generalgu-
bernatoriui gavęs bylą dėl atimtos 
lietuviškos spaudos. Padarius kratą 
Endriejavo bažnyčios tarnų name iš 

7 Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir 
daraktoriai, Vilnius, 2004, p. 31, 67, 360.

8 1896 09 21 Vilniaus užsienio cenzūros atskirojo cen-
zoriaus raštas Kauno gubernatoriui, Kauno apskrities 
archyvas (KAA), f. 50, b. 2584, l. 10; Merkys V. DLSK, 
p. 271–272.
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valstiečio Juozapo Pašakarnio atimta 10 lietuviškų knygų „Trumpi pamokinimaj 
ir rodos“ ir 9 lapeliai su lietuviškais tekstais. J. Pašakarnis teigė, kad pardavi-
nėja škaplierius, o knygomis neprekiauja. Rastas knygeles ir lapelius pirkęs iš 
nepažįstamo asmens. Kauno gubernatorius siūlė J. Pašakarnį nubausti 7 paromis 
arešto policijos areštinėje ir uždrausti prekiauti devocionalijomis. Daugiau apie 
J. Pašakarnį žinių nerasta. 

Per tą pačią kratą iš Endriejavo zakristijono Antano Turausko atimtos 
5 religinės knygos (maldaknygės). Jis teigė, kad 4 knygos likusios po jo motinos 
mirties, o dar vieną pirkęs iš nepažįstamo asmens. Tuo pačiu teikimu siūlyta 
A. Turauską bausti 2 dienomis arešto policijos areštinėje. Caro vietininkas abiem 
siūlomas bausmes paskyrė9. 

Antanas Turauskas yra žinomo žurnalisto, teisininko, diplomato Edvardo 
Turausko (1896–1966) tėvas. A. Turauskas gimė 1865 m. Kanauninkas Povilas Do-
gelis nurodo, kad Endriejave buvo lietuviškų knygų platinimo punktas, o vietoje 
jas platino A. Turauskas ir kun. J. Bikinas. A. Turauskas namuose laikė parapijos 
bibliotekėlę. Nors žandarai ir policija ne kartą krėtė jo butą, tačiau bibliotekėlės 
nerado. Tėvas sūnaus Edvardo į vietos mokyklą neleido tol, kol joje mokytojavo 
rusas. A. Turauskas mirė 1931 m. gruodį10. 

1828 m. Rudgalvių kaime gimusi Petronėlė Lebartaitė (Klipštienė) buvo 
išsikėlusi į Veiviržėnus. 1863 m. gimęs jos sūnus Julijonas Klipštas 1876 m. baigė 
Veiviržėnų valdinę mokyklą ir vėliau Veiviržėnuose dirbo zakristijonu. 1900 m. 
kalinamas Tauragės kalėjime Vincas Uselis parašė Kauno gubernatoriui iš kalinio 
Prano Petronio sužinojęs, jog Veiviržėnų valsčiaus valstietis Pranas Pocius turi 
lietuviškų knygų. Draudžiama spauda jį aprūpinąs Julius Klipštas. Jis lietuviškas 
knygas iš užsienio gabenąs jau seniai. Bėgantiems į Ameriką padedąs pereiti sieną. 
1900 m. spalį policija P. Pociaus ir J. Klipšto namuose padarė kratas. Pas P. Pocių, 
gyvenusį Lelėnų kaime, lietuviškos spaudos nerado. Kai atvyko daryti kratos pas 
J. Klipštą, šeimininkas su žmona buvo bažnyčioje, iš kur jį pasiėmė. Rastos kelios 
lietuviškos knygelės ir viena lenkiška (J. V. Kraševskio „Dainos apie Lietuvą“). 
Kita namo pusė, kur gyveno motina, buvo užrakinta, nes senutė P. Klipštienė tuo 
metu meldėsi bažnyčioje. Policija išplėšė duris ir rado vieną lietuvišką knygelę. Iš 
atimtų knygų Maironio „Tarp skausmų į garbę“ ir V. Smočinskio „Veselijos arba 
Pagirėnų gobtuvės“ (vertimas iš lenkų kalbos) buvo pripažintos priešvyriausybi-
nėmis. P. Klipštienė sakė, kad visos knygos priklauso jai, yra jos mirusio brolio 
palikimas. 1901 m. pavasarį P. Klipštienė mirė. Byla buvo nutraukta. J. Klipštui 
atimtas leidimas pereiti sieną11. 

Sulaikymai su knygomis pasienyje 
Gabenti per sieną lietuvišką 

spaudą buvo gana sudėtinga ir rizi-
kinga. Sienos perėjimo punktuose iš 
Mažosios Lietuvos su leidimais einan-
čius asmenis tikrindavo muitininkai. Jie 
neretai surasdavo ir išradingai paslėptų 

9 Merkys V. DLSK, p. 294, 399; LVIA, f. 378, BS, 
1896, b. 4, l. 49–51.

10 Vasiliauskienė A. Edvardo Turausko gyvenimo 
ir veiklos epizodai, Lietuvos istorijos studijos, t. 7, 
Vilnius, 1999, p. 39.

11 Merkys V. DLSK, p. 201–202; LVIA, f. 446, ap. 2, 
b. 668 (J. Klipšto byla).
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lietuviškų leidinių. Be to, muitininkai gaudydavo bandančius aplenkti perėjimo 
punktus asmenis. Daugiau pavojų tykojo pereinat sieną nelegaliai. Kareiviai pasienį 
saugodavo 7 km pločio ruože. Jie galėjo šaudyti į reikalavimo sustoti nepaisančius 
asmenis. Pasienyje pasitaikydavo kareivių nusikaltimų, nepagrįstų žmonių mušimų, 
moterų žaginimų. Pagaliau, kas įrodys, ar pasaloje buvęs vienas kareivis šovė į 
žmogų po įspėjimo, ar vos jį pastebėjęs. 

Nuo 1862 m. kareiviams tarnavo ir akcizo sargyba, veikusi maždaug 21–50 km 
pločio ruožu nuo sienos. Akcizo sargybos punktas buvo ir Endriejave. Akcizo 
sargybiniai, žmonių vadinti liubrikais, šmekeriais, galėdavo tikrinti pėsčius ar va-
žiuotus asmenis, daryti kratas sodybose. 1900 m. „Tėvynės sargas“ pranešė, kad 
Endriejave ir Kuliuose nuo rugsėjo būsią po 6 raitus liubrikus. Sulaikytus asmenis su 
lietuviška spauda arba rastus numestus nešulius tiek pasienio, tiek akcizo sargy-
biniai turėdavo pristatyti į artimiausią muitinę. 

Tame pat „Tėvynės sargo“ numeryje irgi Vaižgantas pranešė, kad 1900 m. 
rugsėjo 7 (20) d. pasienyje nušautas 34 metų Jonas Gagilas iš Endriejavo parapijos 
Pašalpio (gal Pažvelsio) sodžiaus. Amerikos lietuvių spaudoje rašoma, kad jį grįžtantį 
sulaikė pasienio sargybinis. Knygnešys davęs sargybiniui 50 kapeikų kyšį ir norėjęs 
eiti toliau, bet sargybiniui to buvę maža. Dviem šūviais jis peršovė J. Gagilui 
vidurius, nuo ko šis po 5 valandų mirė. Liko žmona su trimis vaikais12. 

1893 m. vasaros naktį Gargždų brigados pasienio sargybinis netoli Aisėnų 
pamatė iš Prūsijos perėjusį sieną žmogų ir jį sučiupo. Sulaikytasis buvo Endrie-
javo valsčiaus Tickinų kaimo gyventojas Kazys Žadeikis, gimęs apie 1872 m. Be 
kitko, jis nešėsi 2 lietuviškas knygeles. Sakė knygeles pirkęs sau. Muitinė knygas 
pasiuntė Vilniaus užsienio cenzūros atskirajam cenzoriui. Šis jas persiuntė Kauno 
apygardos teismui. 1893 m. gruodžio 21 d. (senu st.) Kauno apygardos teismas 
Šiauliuose nubaudė K. Žadeikį 1 rb bauda, o knygas perdavė žandarmerijai, kuri 
lietuvišką spaudą naikindavo13. 

Prekių iš užsienių gabentojai patirdavo ir daug materialinių nuostolių. 1902 m. 
žinutėje rašoma, kad gegužės pabaigoje naktį akcizo sargybiniai netoli Endriejavo 
pastebėjo du raitus vyrus iš Prūsijos gabenant prekes. Vyrai, palikę arklius, pabėgo 
į mišką. Arkliai su kroviniu tapo akcizininkų grobiu. Varydami arklius į Aisėnų 
muitinę akcizininkai pusiaukelėje užėjo pas pažįstamą asmenį pasivaišinti. Vienam 
pririštam arkliui kažkas nupjovė pamautą ir sukirto rykšte. Arklys parbėgo namo. 
Kito arklio išgelbėti nepavyko, nes buvo pririštas prie pat lango. 

1903 m. kovo pradžioje Endriejavo akcizininkai į Aisėnų muitinę atvežė 
11 pakų sulaikytų nelietuviškų knygų ir nušautos kumelės odą14. 

1900 m. pasienyje buvo sulaikyti Endriejavo valsčiaus gyventojai Antanas 
Riškus, gimęs apie 1840 m., ir jo sūnus Juozas, gimęs apie 1878 m. Iš jų atimta 
90 vienetų lietuviškų knygų. Knygos perduotos žandarmerijai. Ši nustačiusi, kad 
leidiniuose nėra nieko, peikiančio rusų 
valdžią, apie tai pranešė Kauno guber-
natoriui, kuris pasiūlė Vilniaus general-
gubernatoriui abu Riškus nubausti po 
10 rb pabaudos arba kiekvienam skirti 
po 4 paras arešto policijos areštinėje. 

12 Vaižgantas. Raštai, t. 6, Vilnius, 1995, p. 376; Perž-
valga, Vienybė lietuvninkų, 1900, nr. 45, p. 533.

13 Merkys V. DLSK, p. 437; K. Žadeikio byla, KAA, 
f. 79, ap. 2, b. 892.

14 Butvilaitė. Iš Endriejavo, Tėvynės sargas, 1902, nr. 
6, p. 22; Iš Aisėnų, ten pat, 1903, nr. 5–6, p. 33.
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1900 m. pabaigoje siūloma bausmė skirta. Kauno gubernatoriaus valdininkai, ra-
šydami teikimą, nenurodė nei kokiame kaime gyveno Riškai, nei kokios knygos 
iš jų buvo atimtos15. 

1900 m. Vilniaus cenzūros atskirasis cenzorius Kauno gubernatoriui atsiuntė 
25 lietuviškas knygas, atimtas pasienyje iš Endriejavo valsčiaus gyventojos Liu-
dvikos Kubiliūtės ar Kubilienės. Knygose nieko peikiančio rusų valdžią nerasta. 
L. Kubil[ienė?] gimusi apie 1862 m., padienė darbininkė. Kauno gubernatorius 
siūlė skirti 10 rb pabaudą arba tris paras arešto policijos areštinėje. 1900 m. ge-
neralgubernatorius siūlomą bausmę skyrė. 

Kartais Endriejavo valsčiaus gyventojai iš Mažosios Lietuvos nešdavosi tik po 
vieną ar kelias lietuviškas knygeles. Antai 1897 m. pavasarį pasienyje iš Endriejavo 
valsčiaus Žadvainių kaimo gyventojo Ipolito Pakalniškio, gimusio apie 1876 m., 
buvo atimta 1 lietuviška maldaknygė. Už tai Vilniaus generalgubernatorius skyrė 
jam 2 savaites arešto policijos areštinėje.

1899 m. vasarą pasienyje iš Ližių kaimo gyventojo Petro Lygnugario, gimu-
sio apie 1872 m., atimtos dvi nepriešvyriausybinio turinio lietuviškos knygelės. 
Generalgubernatorius jam skyrė 5 rb pabaudą arba dvi dienas arešto policijos 
areštinėje16. 

Knygnešys elgeta Pranas Žutautas.  
Kazio Šlevinsko byla 
Žandarmerijos duomenimis, Pranas Žutautas, Prano sūnus, gimė 1861 m. 

rugpjūčio 31 (rugsėjo 12) d. Žvaginių kaime. Iš motinos išmoko skaityti ir šiek 
tiek rašyti. Buvo invalidas, vaikščiodavo su dviem lazdomis (kriukiais), nekilnoja-
mojo turto neturėjo. Todėl bandė uždarbiauti slapta mokydamas vaikus lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Užsidirbęs daugiau negu 8 rublius 1897 m. išvyko į Mažąją 
Lietuvą, Klaipėdoje nusipirko knygų ir su jomis sėkmingai grįžo. Pasiskolinęs 
pinigų bandė verstis vien iš knygų platinimo. Matyt, kažkam įskundus, 1899 m. 
lapkričio 9 (21) d. jo namuose, Pažvelsio kaime, kur tada gyveno, policija padarė 
kratą. Rasti 26 lietuviški leidiniai, tarp kurių buvo ir 5 „Tėvynės sargo“, „Ūki-
ninko“ egzemplioriai, kurie pripažinti priešvyriausybiniais. P. Žutautas iš karto 
nuvežtas į Rietavą, kur buvo policijos nuovada. Surašius protokolą, paleistas. Byla 
buvo perduota žandarmerijai; ši ją pradėjo 1899 m. pabaigoje16. 

Kvočiamasis tiek policijai, tiek žandarmerijai teigė, kad knygų neplatinąs, 
senesnės yra jo mirusios motinos palikimas, o naujesnes radęs eidamas miško ke-
liuku. 1901 m. vasario 29 (kovo 13) d. 
caro paliepimu P. Žutautas nubaustas 
2 savaitėmis arešto valsčiaus daboklėje. 
Lietuvišką spaudą platino iki jos drau-
dimo panaikinimo. Nemažai leidinių 
atgabendavo kun. Vaižgantui į Kulius, 
kun. Juozapui Bikinui. Lietuvos Respu-
blikos metais buvo padavęs prašymą 
knygnešystės pensijai gauti17. 

15 Merkys V. DLSK, p. 331; LVIA, f. 378, PS, 1900, 
b. 1, l. 126, 127; Merkys V. DLSK, p. 210; LVIA, 
f. 378, PS, 1900, b. 1, l. 70, 71; Merkys V. DLSK, 
p. 231, 291.

16 Pažyma apie žandarmerijos pradėtą P. Žutauto 
bylą, anketinės žinios, LVIA, f. 1227, ap. 3, b. 74, 
l. 189, 194.

17 Ten pat, l. 213; Andriejauskis J. Elgeta knygnešys, 
Knygnešys, 1997, t. 3, p. 52–56; Švietimo ministerijos 
žinios, 1932, nr. 3, p. 207.
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Apie Kazio Šlevinsko bylą plačiau jau buvo rašyta leidinyje, skirtame Rie-
tavui ir jo apylinkėms. Kadangi K. Šlevinskas gyveno Endriejavo valsčiuje, čia ši 
byla irgi aprašoma. 

1902 m. rugpjūčio 5 (18) d. du akcizo sargybiniai – Cinkutis ir Kalickis 
stebėjo į Plungės turgų vykstančius žmones. Įvažiuodami į miestelį sargybiniai 
pasivijo keletą vežimų. Vienas vežimas Cinkučiui pasirodė įtartinas, nes krovi-
nys buvo kruopščiai apkamšytas šienu, todėl suriko sustoti. Važnyčiotojas staiga 
iššoko iš vežimo ir leidosi bėgti. Cinkutis liko prie vežimo, o Kalickis nusivijo 
bėglį, kuris greitai įsimaišė tarp žmonių, ėjusių į miestelį, ir nebuvo pagautas. 
Cinkutis praeinančių žmonių klausinėjo, kieno tas vežimas, bet visi atsakydavo 
nežiną. Akcizininkai sulaikytą vežimą su kroviniu pristatė į Gargždų muitinę. 
Vežime rasti 7 ryšuliai, kuriuose buvo 20 pavadinimų 1 423 egz. lietuviškų kny-
gų ir laikraščio „Tėvynės sargas“ 1902 m. nr. 4–5 (50 egz.) ir nr. 6 (310 egz.) 
Laikraščiai pripažinti priešvyriausybiniais. Kadangi sulaikytų leidinių sąrašas yra 
net du kartus paskelbtas, čia nebededamas. 

Byla perduota žandarmerijai. Ją tiriant ypač aktyvūs buvo akcizo sargybiniai. 
Lietuvis Cinkutis kalbindavo įvairius nepažįstamus žmones ir vis paklausdavo 
apie sulaikytą vežimą. Jam pasisekė. Kartą nepažįstamas asmuo pasakė, kad su-
laikytas krovinys yra Felikso Petravičiaus, gyvenančio netoli Telšių. Sklindančios 
kalbos, kad važiavęs Pažvelsio kaimo valstietis Kazys Šlevinskas. Paaiškėjo, kad 
F. Petravičius policijos ieškomas nuo 1899 m. 

Kito akcizininko Danieliaus Dorno žmona nugirdo savo šeimininkės pokalbį, 
kuriame irgi buvo šnekama apie pasprukusį Kazį Šlevinską. Pagaliau atsirado ir 
D. Dornui pažįstamų asmenų, kurie pasakė ne tik bėglio pavardę, bet ir iš ko 
apie tai sužinoję. Tai buvo svarbu tolesnei bylos eigai. Tie žmonės (4 asmenys) 
buvo oficialiai apklausti. Visi jie teigė nieko nežiną, kas prie Plungės pabėgo nuo 
akcizo sargybinių ir niekam apie tai nepasakoję. Antrą kartą apklaustas Matas 
Juška palūžo ir prisipažino sakęs akcizo sargybiniui, kad knygas vežęs K. Šle-
vinskas, o apie tai kalbą vietiniai gyventojai. 

Rugpjūčio 10 (23) dieną žandarai atvažiavo su akcizininkų sulaikytu vežimu 
į Endriejavą ir paleido vadžias. Arklys pasuko keliuku Pažvelsio kaimo link ir 
privažiavo prie valstiečio Juozo Rimkaus sodybos, pas kurį gyveno jo žentas Kazys 
Šlevinskas. J. Rimkus aiškino, kad arklys ir vežimas ne jo žento. K. Šlevinskas 
turėjęs aukštesnį ir šviesesnį eržilą, kurį liepos mėnesį pardavęs Laukuvoje. Pats 
K. Šlevinskas neprisipažino kaltas. Jis nurodė keletą asmenų, galinčių paliudyti, 
kad tada jis buvo namuose. Žandaras klausinėjo Pažvelsio kaimo gyventojų, kieno 
tas arklys su vežimu. Visi žmonės aiškino, kad arklys ne K. Šlevinsko, tik šiek 
tiek panašus. 

Apie šį įvykį to meto spaudoje rašoma, kad Pažvelsyje prie kurio kiemo 
kumelė strapt, tuoj žandarai pas tą ūkininką kratą ir daro, kamantinėja, iš kur ta balta 
kumelė ir vežimėlis. Ir taip per kiaurą naktį 
persižudę, daug kratų pridarę ir nemažai 
bobeles ir vaikus prigandinę, pargrįžo į 
Gargždus su kumelike tikrojo kumelės pono 
nesuradę18. 

18 Butvilaitė, Iš Endriejavo, Tėvynės sargas, 1902, 
nr. 10–11, p. 47; Vilniaus teismo rūmų prokuroro 
K. Šlevinsko bylos apžvalga ir išvada, LVIA, f. 446, 
ap. 2, b. 784, l. 13–17.
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Patys akcizininkai akistatoje su K. Šlevinsku teigė negalį tvirtai pasakyti, 
kad jis tas pats asmuo, pabėgęs iš vežimo prie Plungės. 

Žandarai arklį su vežimu parodė trims Endriejavo miestelio žydams. Visi 
tvirtino, kad arklys jiems matytas ir priklauso K. Šlevinskui. Kai vežimas buvęs 
atvarytas į Gargždų muitinę, girdėję valstiečius kalbant, kad šis arklys ir vežimas 
yra K. Šlevinsko. O Hana Zusmanovič teigė, kad tuo K. Šlevinsko arkliu Žutautas 
ją vežęs į Klaipėdą. Matyt, tai anksčiau minėtas Pranas Žutautas.

Dar nesibaigus bylai, 1902 m. spalio 28 (lapkričio 10) d. K. Šlevinskas buvo 
uždarytas į Telšių kalėjimą. 

Vilniaus teismo rūmų prokuroras šios bylos išvadoje Teisingumo ministerijai, 
be kita ko, rašė, jog K. Šlevinsko kaltę įrodo dviejų akcizo sargybinių žandarų 
ir Endriejavo žydų parodymai, kad sulaikytas vežimas yra K. Šlevinsko. Kiti 
asmenys, teigę, kad arklys ir vežimas ne K. Šlevinsko, esantys nepatikimi, nes 
visi jie lietuviai, vieno tikėjimo, vienos kilmės ir suinteresuoti šia byla. Atmesti 
ir kiti parodymai, kad vežimo sulaikymo metu K. Šlevinskas buvęs namuose. 
Todėl, anot prokuroro, Šlevinskas pakankamai demaskuotas tuo, jog turėdamas tikslą 
platinti spausdintą lietuvišką „Tėvynės sargo“ leidinį, kuriame įžūliai peikiamas valstybės 
įstatymais nustatytas valdymo būdas, jis iš užsienio į Rusiją atvežė 360 egzempliorių 
nurodytų nusikalstamų brošiūrų. Prokuroras nesuabejojo, kad sulaikytų leidinių pats 
K. Šlevinskas per sieną galėjo negabenti. Pasiūlyta K. Šlevinskui skirti 6 mėnesių 
kalėjimo bausmę. Įdomu, kad tuo metu Pažvelsio kaime gyvenęs anksčiau minė-
tas Pranas Žutautas teigė, jog K. Šlevinskas į Plungę vežęs jo knygas. Minėtuose 
užrašytuose P. Žutauto atsiminimuose yra keletas keistų teiginių. Knygas vežęs 
ne K. Šlevinskas, bet moteriškė (gal jo žmona). Uždaryto į kalėjimą K. Šlevinsko 
prašymu, P. Žutautas, norėdamas jį išgelbėti, žandarui davęs 150, o policininkui 
50 rb kyšį19. Įpusėtose bylose dėl priešvyriausybinės spaudos kyšiais išsipirkti 
praktiškai buvo neįmanoma, nes tokių bylų eigą griežtai kontroliavo Vilniaus 
teismo rūmų prokuroras.

1903 m. pradžioje teisingumo ministras pranešė, kad caro paliepimu K. Šle-
vinskui skiriama pusę metų kalėti. Bausmę jis atliko Telšių kalėjime, kur buvo 
uždarytas dar nesibaigus bylai. K. Šlevinskas gimė 1868 m. liepos 4 (16) d. Viržintų 
kaime, buvo susituokęs, vaikų neturėjo, dirbo uošvio žemę. Lietuvos Respublikos 
metais K. Šlevinskas kaip knygnešys buvo užmirštas. 

K. Šlevinskas nešdavo lietuviškas knygas ir per sieną. Antai 1901 m. lap-
kričio 5 (18) d. pasienio sargybiniai netoli Gargždų ties Maciučių-Medsėdžių 
kaimu pastebėjo kelis asmenis ir puolė juos vytis, tačiau jiems pavyko pagauti 
tiktai Joną Mineikį. Kiti 5 vyrai, metę nešulius, pabėgo. Ryšuliuose buvo rasti 
2 003 lietuviški leidiniai. Žandarai nustatė, kad tarp pabėgusių asmenų buvo šie 
Endriejavo valsčiaus gyventojai: Kazys Šlevinskas iš Pažvelsio kaimo, jo brolis 
Juozas, gyvenęs Laigių kaime, ir Tadas Mažonas iš Rudgalvių sodžiaus. Tada 
pabėgusių asmenų kaltės įrodyti nepavyko20. 

Vien K. Šlevinsko pavyzdys rodo, 
kad lietuvių spaudos platintojai neretai 
patirdavo didžiulių nuostolių. 19 Ten pat, l. 17; Andriejauskis J. Min. str.

20 Merkys V. DLSK, p. 269.
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Daraktorė Elžbieta Šešplaukytė 
Mokslų akademijos bibliotekos rankraštyne yra Linkuvos vikaro kun. Jurgio 

Danio rašinys apie daraktorę Elžbietą Šešplaukytę (Šešplaukaitę). Ji gimė apie 
1862 m. Linkuvos parapijos Pamuckų kaime. Lietuviškai skaityti ir rašyti išmoko 
namuose. Paaugusi gimtinės apylinkėse mokė vaikus lietuviškai skaityti. Apie 
1887 m. atsikėlė į Rietavą. Čia mokė vaikus poterių, katekizmo ir lietuviškai skai-
tyti. Slėpė knygnešės Mortos Motiejūnienės atgabenamas lietuviškas knygeles ir 
pati jas platino. Apie 1900 m. grįžo į Linkuvą, ten pas kunigą Antaną Maliauską 
pasitobulino katechetikos žinias. Prieš lietuvių spaudos draudimo panaikinimą 
kun. A. Maliauską paskyrus vikaru į Endriejavą, čia atsikėlė ir E. Šešplaukytė. 
Ji žiemomis vaikus slapta mokė lietuviškai skaityti, o vasaromis – poterių ir 
katekizmo, ruošdavo vaikučius Pirmajai Komunijai. Iš Švėkšnos atnešdavo kun. 
A. Maliauskui lietuviškos spaudos. Tą darbą tęsė ir panaikinus lietuvių spaudos 
draudimą. Taip darbavosi 9 metus. Užklupta valdžios pareigūno bemokanti iš 
Endriejavo išvyko į gimtinę. Po 1936 m. tebegyveno prie Pamūšio bažnytėlės, 
senu papročiu ruošdavo vaikus Pirmajai Komunijai. Kun. J. Danys teigia, kad 
tarp E. Šešplaukytės mokinių buvo jau minėtas diplomatas, žurnalistas Edvardas 
Turauskas ir pedagogas, kalbininkas, vertėjas, vadovėlių autorius Jurgis Talmantas 
(1894–1955)21. 

Įkliuvę lietuviškos spaudos laikytojai 
Būdavo baudžiami ne tik lietuviškos spaudos platintojai, bet ir laikytojai. 

1893 m. policija Endriejavo valsčiaus gyventojo (kaimas nenurodytas) Jono Linkučio 
(Lenkučio) namuose surado lietuvišką kalendorių ir atėmė. Be to, iš J. Linkučio 
darbininko Justino Stonkaus buvo atimti dar du kalendoriai. J. Linkutis teigė 
kalendorių radęs, o J. Stonkus sakė pirkęs iš nepažįstamo asmens. Vilniaus gene-
ralgubernatorius abu nubaudė po 3 dienas arešto policijos areštinėje. 

Į Endriejavą policijos uriadniku paskirtas vokietis Noakas, tarnybos reikalais 
atvykęs į Ablingos kaimo Jono Razučio namus, surado 3 lietuviškas knygeles. Vidaus 
reikalų ministras 1902 m. vasario 25 (kovo 10) d. nubaudė J. Razutį 2 dienomis 
arešto valsčiaus daboklėje. 

Iš nutrauktų bylų sąrašo žinoma, kad 1902 m. vasarą Kauno gubernatorius 
teikė vidaus reikalų ministrui už lietuvišką spaudą bausti Endriejavo valsčiaus vals-
tietį Povilą Mažoną. Bausmė nebuvo paskirta. 1904 m. gegužę byla nutraukta. Taip 
pat 1903 m. pradžioje už lietuvišką spaudą buvo kaltinamas to valsčiaus valstietis 
Kazys Užgalis. Netrukus, po spaudos draudimo panaikinimo, byla nutraukta. 

1903 m. lapkričio 30 (gruodžio 13) d. akcizo sargybiniai krėtė Endriejavo 
valsčiaus Spraudžio kaimo gyventojo Juozo Kontrimo, gimusio 1851 m. sausio 
7 d. (nauju st.), namus ir rado 17 lietuviškų leidinių. Visų leidinių pavadinimai 
skirtingi, todėl aišku, kad tai buvo valstiečio bibliotekėlė. Kadangi tarp leidinių 
būta ir priešvyriausybinių, byla perduo-
ta žandarmerijai, o 1904 m. lapkričio 
16 (29) d. nutraukta22. 21 Kun. J. Danys. Elžbieta Šešplaukaitė, rink: Slaptos 

mokytojos – daraktorės, MAB RS, f. 12–3080, l. 78.
22 Merkys V. DLSK, p. 205, 232, 257, 326, 407.
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Įkliuvę su lietuviška spauda asmenys neparodo tikro lietuvių spaudos 
paplitimo Endriejavo valsčiuje masto. Tokios spaudos persekiojimas daugiausia 
priklausė nuo vietinių valdžios pareigūnų. Paminėti pavyzdžiai leidžia teigti, kad 
endriejaviškiai irgi prisidėjo prie lietuvių spaudos nerusiškomis raidėmis draudimo 
sužlugdymo. 
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Knygnešys iš Viržintų  
Jonas Gliožys-Gliožaitis (Gložaitis)
Algirdas Antanas Gliožaitis

Rusijos valdžiai uždraudus (1864–1904) lietuvišką spaudą atsirado knygnešių. 
Knygnešys – tai Mažojoje Lietuvoje spausdintų lietuviškų knygų gabentojas per 
Vokietijos (Prūsijos) ir Rusijos imperijų sieną į Didžiąją Lietuvą spaudos draudimo 
metais, jų slėpėjas ir platintojas.

Vienas iš lietuviškos spaudos draudimo iniciatorių ir vykdytojų buvo Vil-
niaus generalgubernatorius M. Muravjovas – korikas. Jis žodžiu ir 1864 m. birželio 
5 (17) d. raštu Nr. 281 Vilniaus gubernijos Cenzūros komitetą įpareigojo leisti 
spausdinti lietuviškas knygas tik rusiškomis raidėmis – kirilika (vėliau pavadinta 
„kirvukais‘‘, „graždanka‘‘ ir kt.) ir pridėjo tokios rašysenos pavyzdį. Jo manymu, 
tai turėjo paspartinti lietuvių integravimą į Rusijos imperiją (rusifikavimą). Tačiau 
netrukus suaktyvėjo lietuviškų knygų lotyniškais rašmenimis spausdinimas Mažojoje 
Lietuvoje – Karaliaučiuje, Tilžėje, Ragainėje, Bitėnuose ir kitur ir jų gabenimas 
į Didžiąją Lietuvą. Tokių leidinių gabenimas į Didžiąją Lietuvą Rusijos Vidaus 
reikalų ministerijos Vyriausybės spaudos reikalų valdybos viršininko M. Loginovo 
1872 m. gruodžio 20 d. (1873 m. sausio 2 d.) raštu Nr. 5907 buvo uždraustas. 
Tada prasidėjo nelegalus lietuviškų knygų gabenimas į Didžiąją Lietuvą, ypač iš 
Mažosios Lietuvos, kurio Rusijos valdžia nepajėgė sulaikyti.

Knygnešių veikla Rusijos valdžios buvo persekiojama, už ją griežtai bausta. 
Knygnešius visą laiką lydėjo pavojai – galėjo būti įkalinti, ištremti arba nubausti pi-
niginėmis baudomis ir kt. Tai atsispindi ir jų poezijoje, kad ir tokiame posme: 

„Ar kas uždegs vaškinę žvakę, kai smėlio kauburį supils? Už sunkų 
kelią, baugią naktį ar kas mus, knygnešius, atmins?‘‘...

Pasienis ties Endriejavo valsčiumi
Nuo Rusijos ir Vokietijos (Prūsijos, Mažosios Lietuvos) imperijų sienos Vir-

žintų kaimas buvo nutolęs apie 15 km. Sieną paženklino griovys, prie kurio kas 
keli šimtai metrų iš Rusijos ir iš Vokietijos (Prūsijos) pusės statyti sienos ženklai. 
Spaudos draudimo metais minėtą sieną, atskyrusią Didžiąją Lietuvą nuo Mažosios 
Lietuvos, iš Rusijos pusės, be žandarų, saugojo ir jos Finansų ministerijos žinybos: 
pasienio sargyba, gubernijos akcizo valdyba ir muitinės. Spaudos draudimo pradžioje 
sieną saugojo Virbalio ir Tauragės pasienio sargybos, kurios skirstėsi į skyrius, 
būrius ir postus. Ji saugota dviem linijomis. Pirmoji prie pat sienos, kur sargybiniai 
stovėjo taip, kad matytų vienas kitą; antroji maždaug už dviejų kilometrų, kur 
sargybiniai buvo statomi rečiau. Pasienio zonoje sargybiniai turėjo teisę sulaikyti ir 
suimti visus įtartinus asmenis, daryti kratas visuose zonoje esančiuose sodžiuose, 
o bėglius persekioti ir už pasienio zonos. Pasienio zonos plotis buvo 7 varstai 
(7,5 km)1. Kauno gubernijos Akcizo valdyba turėjo Prievaizdo būstines Naumies-
tyje ir Raseiniuose. Akcizo valdybos valdininkų veikimo zona siekė 21–50 varstų 
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(22,4–53,3 km). Sulaikytus asmenis ir jų 
daiktus pasienio ir akcizo sargybiniai 
pristatydavo muitinėms. Kauno gu-
bernijoje buvo Naumiesčio, Jurbarko, 
Tauragės, Gargždų (su Aisėnų perė-
jimo punktu) ir Kretingos muitinės. 
XIX a. pabaigoje ir Aisėnuose buvo 
įsteigta muitinė. Muitinėse leista pereiti 
sieną turint tarnybinį leidimą, užsienio 
pasą, legimitacinį bilietą (vokiškai – le-
gimitation-und Passierschein) ir kitokius 
valdžios įteisintus dokumentus. Kny-
gnešiai dažniausiai naudodavosi legi-
mitaciniais bilietais, kurie galiodavo 
tris paras. Juos išduodavo ispravnikas 
tik pasienio apskričių su Prūsija gy-
ventojams – Rusijos piliečiams. Sieną 
knygnešiai taip pat pereidavo ir jiems 
patogioje vietoje nelegaliai. 

Iš Vokietijos (Prūsijos, Mažosios 
Lietuvos) pusės siena taip pat buvo 
saugoma. Rusijos prašymu Vokietijos 
(Prūsijos) valdininkai sulaikydavo knygnešius ir juos perduo-
davo caro žandarams. 1897 m. kaizeriui Vilhelmui II lankantis 
Peterburge, caras Nikolajus II pageidavo Rusijai ypač aktualią 
lietuviškos spaudos gabenimo per Vokietijos (Prūsijos, Mažo-
sios Lietuvos) sieną į Didžiąją Lietuvą kontrolę ir knygnešių 
gaudymą sugriežtinti ir tęsti bendromis jėgomis...

Viržintų kaimas į pasienio zoną nepateko, bet priklausė 
Akcizo valdybos valdininkų kontrolės zonai. Endriejavo, kaip 
ir gretimų valsčių, knygnešiai per sieną dažniausiai legaliai 
pereidavo Aisėnų ir Gargždų muitinių perėjimo postuose. 
Dažnai minima, kad sieną knygnešiai nelegaliai pereidavo 
prie Gudiškės palivarko. Sieną šiame ruože saugojo Gudiškės (rusiškai Gudova) 
pasienio postas (kordonas). Endriejavo, kaip ir gretimi valsčiai, garsėjo knygnešių 
gausa. Tarp prof. Vytauto Merkio minimų Rusijos valdininkų sulaikytų Endriejavo 
valsčiaus knygnešių (Jono Gagilo iš Pažvelsio k., Petronelės Klipštienės (Lėbartaitės) 
iš Rudgalvių k., Juozo Kontrimo iš Spraudžio k., Petro Lygnugario iš Ližių k., 
Ipolito Pakalniškio iš Žadvainių k., Andriaus Pašakarnio iš Endriejavo, Jono Razučio 
iš Ablingos k., Julijaus Steponkevičiaus iš Lelėnų k., Kazio Žadeikio iš Tickinų k., 
Edvardo Turausko iš Endriejavo ir kt.), 
yra ir Jonas Gliožys-Gliožaitis (Gložai-
tis) iš Viržintų k.2 Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekoje saugomuose 
Vaclovo Biržiškos užrašuose įvardyti 

1 Žukovskis A. 1863–1904 metų spaudos draudimo 
laikotarpis, Voruta, Nr. 20, 2004 10 30.

2 Merkys V. Draudžiamos lietuviškos spaudos kelias 
1864–1904, Vilnius, 1994, p. 134, 434; Knygnešių 
laikai. 1864–1904 m., Vilnius, 1994.

Iš kairės caras 
Nikolajus II ir 
kaizeris Wilhelmas II 
prie jahtos  
„Hohenzoller“ borto 
(Iš knygos „1910–
1930 Zwanzig Jahre 
Weltgeschichte 
in 700 bildern“, 
Berlin 1931)
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asmenys, spaudos draudimo metais slėpę lietuviškas knygas: Jurgis Dūda (iš Pli-
kiškių k. Pandėlio vls.), Jonas Gložaitis (iš Viržintų k. Endriejavo vls.), Steponas 
Gricius (iš Žutautų k. Plungės vls.), Petras Jonikas (iš Ruigių k. Veiviržėnų vls.), 
Antanas Juraška (iš Veiviržėnų vls.) ir kt.3 Taigi tarp lietuviškas knygas nuo 
Rusijos valdininkų slėpusių asmenų minimas ir Gliožys-Gliožaitis (Gložaitis) iš 
Endriejavo valsčiaus Viržintų kaimo.

Pavardės kilmės ir rašybos variantai
Nuo XIX a. pradžios pavardė yra rašoma įvairiai: Glosis, Glozis, Glozatis, 

Glozaitis, Gložis, Gložys, Gložaitis, Gliožis, Gliožys, Gliožaitis. Tai lėmė keletas 
aplinkybių. Pavardė pasitaiko ir Mažojoje, ir Didžiojoje Lietuvoje. Metrikų knygose 
randame įvairių jos rašybos variantų. Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA) 
saugomos metrikų knygos iki valstybingumo atkūrimo (1918 m.) buvo rašomos 
trimis kalbomis: lotynų, lenkų ir rusų. Lotynų kalbos abėcėlėje nėra raidės „Ž‘‘ 
ir kt., rusų kirilika neturi raidės „J‘‘ ir kt., o lenkų kalbos abėcėlėje raidė „Ž‘‘ 
rašoma „CZ‘‘ ir kt. Metrikų knygose aptikti pavardės rašybos variantai pateikiami 
lentelėje.4 Juos pagal vartotas rašybai kalbas galima suskirstyti taip: 1) GLOSIS, 
GLOZ, GLOZC, GLOZIS, GLOZAYTIS (lotynų kalba); 2) GLOZA, GLOZIA, GLO-
ZC (lenkų kalba); 3) ГЛОЗАТIС, ГЛОЗАЙТИС, ГЛОЖАЙТИС, ГЛIОЖАЙЦИС, 
ГЛЁЖАЙЦИС, ГЛIОЖIC, ГЛЮЖIC, ГЛIОЖАЙТИС (rusų kalba). Įrašai byloja, 
kad metrikų knygose vienos šeimos vaikų pavardės rašomos skirtingai. Skirtin-
gi pavardės rašymo variantai galėjo atsirasti ne tik per metrikų knygas, bet ir 
vėliau rašant valdininkams įvairius dokumentus. Taip atsirado ir keli knygnešio 
Jono Gliožio-Gliožaičio pavardės rašymo variantai: Gliožys, Gliožaitis, Gložaitis. 
Pirmuosius du pavardės rašymo variantus paveldėjo ir jo vaikai.

Įrašo 
metai

Įrašą dariusio kunigo pavardė Kaip užrašyta Gliožaičių 
pavardė

Kuriame kaime 
Gliožaičių gyventa

Endriejavo parapija

1807 Mikutto Joanes (lotynų kalba) Glosis Paežeris?

1812 Mikutto Joanes (lotynų kalba) Gloz (tėvs Glosis) Paežeris?

1821 Panisawicz Jocobus (lotynų kalba) Glozc (tėvas Glosis) Paežeris

1873 Бартошевский Иванъ (rusų kalba) Гложис ?

1893 Рацевичъ (rusų kalba) Гложайтисъ Viržintai

1895 Рацевичъ (rusų kalba) Глiожайтисъ Viržintai

1896 Матiяйтисъ Jосифъ rusų kalba) Глiожисъ Viržintai

1898 Матiяйтисъ Jосифъ (rusų kalba) Глiожайтисъ Viržintai

1903 Кильчевский Jоанн (rusų kalba) Глiожайтисъ Viržintai

1908 Бучмисъ Jосифъ (rusų kalba) Глiожайтисъ Viržintai

3 Biržiška V. Išrašai, saugomi Lietuvos Mokslų akade-
mijos bibliotekos Rankraščių skyriuje (f. 163, b. 127, 
l. 1–5).

4 LVIA, f. 669, ap. 1, b. 151, l. 91; LVIA, f. 1242, ap. 1, 
b. 103, l. 63.
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Įrašo 
metai

Įrašą dariusio kunigo pavardė Kaip užrašyta Gliožaičių 
pavardė

Kuriame kaime 
Gliožaičių gyventa

Veiviržėnų parapija

1812 Mickiewics Jozephus (lotynų kalba) Glozis ? (neįskaitomas)

1865 Томулевичъ (rusų kalba) Глозатисъ Pajuodupis

1868 Жуковский (rusų kalba) Глiожайцисъ Juodupis

1868 Юшкевичъ (rusų kalba) Глiожicъ Jucaičiai

1869 ? Pavardė neįskaitoma (rusų kalba) Глiожайцисъ Juodupis

1870 ?Pavardė neįskaitoma (rusų kalba) Глiожайцисъ Juodupis

1873 Стырпейко Теофиль (rusų kalba) Глiожайцисъ Veiviržėnai

1874 Стырпейко Теофиль (rusų kalba) Глёжайтисъ Juodupis

Gargždų parapija

1890 Казимерайтисъ (rusų kalba) Гложайтисъ Gargždai

Švėkšnos parapija

1805 Sutonski Jozephus (lotynų kalba) Glozaytis Voveriškiai

1820 Janikowicz Jocobus (lotynų kalba) Gloza Kiduliai

1844 Giedgowd Jozef (lotynų kalba) Gloza Boreikiai

1844 Giedgowd Jozef (lenkų kalba) Glozia Pūzraviečiai

1872 Гедвиласъ ? (rusų kalba) Глюжисъ; Глiожисъ Gedminaičiai

1875 Гедвиласъ (rusų kalba) Глюжисъ; Глiожисъ Būdviečiai

1875 Гедвиласъ (rusų kalba) Глюжисъ Vilkėnai

1875 Жуковский Францискъ (rusų kalba) Глiожicъ Koncaičiai

Mažosios Lietuvos, kartu ir Klaipėdos krašto metrikų knygų Lietuvoje nėra. 
Galima prielaida, kad jos buvo pildomos vokiečių ir lietuvių kalbomis. Vokiečių 
kalbos abėcėlėje raidė „Ž‘‘ rašoma „SZ‘‘. Kai kurią informaciją apie pavardžių 
rašybą galima rasti Viliaus Kalvaičio (1848–1914) knygoje „Lietuwiszkų Wardų 
Klėtelė“, išleistoje 1910 m. Tilžėje. Joje pateiktos 1888–1894 m. surinktos mažlie-
tuvių pavardės. Knygos II dalyje „Wisokie wardai wien isz prusiszkos Lietuwos“ 
skyriuje „Lietuwininkų prawardes (pawardes) nuo paczių Lietuwių, bet ypaczei 
isz baznyczių raistų surinktos“ įrašytos ir tokios pavardės: Glosce, Gložis, Gložys, 
Glažis, Glažus, Glužatis.

Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 1985 m. išleistame „Lietuvių pavar-
džių žodyne“ yra įrašytos pavardės Gliozaitis, Gliožys, Gložaitis, Gložė, Gložys, 
Gložius. Pavardė Gliozaitis, kaip ir pavardės Glazas, Glesas, Gliosas, kildinamos 
iš pavardės Glasas, o pastaroji iš vok. Glas, Glos, Glosse. Pavardė Gložaitis, kuri 
Klaipėdos krašte rašoma Gloszaitis (suvokietinti variantai: Gloszat, Gloschat, Gloszeit, 
Gloscheit), kildinama iš pavardės Gložys (suvokietintas variantas – Gloschies), o 
dėl pastarosios atsiradimo duodama nuoroda į V. Kalvaičio jau minėtą knygą.

Be abejonės, pavardės atsiradimo prielaidų gali būti pačių netikėčiausių. Pa-
vardė Gložis, Gložaitis gali būti kildinama iš prūsų kalbos žodžio „glossis (glosis)“, 
kurio reikšmė – gluosnis (medis bliz-
gančiais lapais).5 Kita mažiau tikėtina 
prielaida, kad pavardė kilusi iš lenkų 

(tęsinys)

5 Mažiulis V. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. 
A–H, Vilnius 1988, p. 384.
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kalbos žodžio „glos“ – balsas (gloska – garsas, glosiciel – šauklys). Neatmestina 
prielaida, kad pavardė gali būti sietina ir su graikų kalbos, kurios dalis žodžių 
yra tapę tarptautiniais, todėl vienokios ar kitokios įtakos turėjo daugeliui kalbų, 
žodžiu „glossa“. Pirminė jo senoji reikšmė – liežuvis, kalba. Žodžio „glossa“ 
reikšmė kito ir vėliau reiškė tarmę, dialektą, tarmiškus žodžius, reikalaujančius 
paaiškinimo. Tikėtiniausia, kad pavardė yra prūsiškos kilmės, į Didžiąją Lietuvą 
patekusi iš Mažosios Lietuvos.

Giminės ištakos
Įrašai Endriejavo, Veiviržėnų, Švėkšnos ir Gargždų RK bažnyčių metrikų 

knygose byloja, kad tose parapijose gyveno knygnešio Gliožio-Gliožaičio giminių 
(detaliau lentelėje).6 Minėtose parapijose gausu MARO KAPELIŲ. Galima prielaida, 
kad į šias vietas bėgo mažlietuviai, gelbėdamiesi nuo didžiojo maro (1709–1711). 
Maro kapeliai yra ir šalia Viržintų kaimo. Galbūt tais laikais ir Gliožaičiai, kurių 
pavardės gal buvo rašomos Glosis, Glozis ir kitaip, atsikėlė į šias vietas, kai kurie 
jų sugebėjo išlikti, o kiti atgulė Maro kapeliuose. Beje, apie penki kilometrai į 
vakarus nuo Plungės yra net kaimas Prūseliai...

Atsikelti į minimas parapijas iš Mažosios Lietuvos būta ir kitų priežasčių. 
Nors Mažoji Lietuva ir buvo atskirta nuo Didžiosios Lietuvos, jas vis vien siejo 
glaudūs tiek kultūriniai, tiek ūkiniai ryšiai. Tai atsispindi ir lietuvių kalba išleistuose 
Prūsijos karalių įsakymuose. Pavyzdžiui, 1722 m. spalio 6 d. įsakas dėl turtų pa-
veldėjimo Lietuvoje, 1736 m. rugsėjo 19 d. įsakas dėl iš Prūsijos bėgančių valstiečių 
baudžiauninkų baudimo, 1737 m. įsakas, draudžiąs kelti bylas Didžiosios Lietuvos 
pirkliams dėl svetimų skolų, 1739 m. gruodžio 26 d. įsakas, draudžiąs valstiečiams 
bėgti iš Prūsijos ir Lietuvos (turėta omenyje Mažoji Lietuva) žemių, ir kiti.

Prūsijos karalystė nuolat dalyvavo karuose, kurie lietuvininkams buvo di-
džiulė našta. Jie kaip įmanydami stengėsi jos išvengti. Tai byloja lietuvių kalba 
parašyti karalių įsakai dėl malonės suteikimo pabėgusiems kariams. Tokie įsakai 
buvo paskelbti 1737 m. gruodžio 31 d., 1740 m. lapkričio 23 d., 1746 m. kovo 
12 d., 1762 m. birželio 24 d., 1763 m. kovo 1 d., 1778 m. kovo 31 d., 1786 m. 
spalio 4 d., 1797 m. gruodžio 17 d. Buvo grasinama ir represijomis. Karaliai skelbė 
lietuvių kalba ir įsakus dėl pabėgusių karių gaudymo ir jų turto konfiskavimo 
(1764 m. lapkričio 17 d., 1788 m. sausio 8 d. ir kiti). Išvardyti įsakai skelbti būtent 
tuo laikotarpiu, kai buvo smarkiai didinama Prūsijos kariuomenė. Ji nuo 66 000 
karių 1716 m. padidėjo iki 200 000 karių 1764 m. Skelbti lietuvių kalba karalių 
įsakai liudija, kad kariuomenėje buvo verčiami tarnauti ir lietuvininkai. Taip 
buvo ruošiamasi naujiems užkariavimams, tarp jų ir Didžiosios Lietuvos. Galima 
prielaida, kad Gložiai galėjo apsigyventi Endriejavo ir gretimuose valsčiuose kaip 
pabėgėliai iš Prūsijos (Mažosios Lietuvos).7

Kokios konkrečiai aplinkybės paskatino Gliožių-Gliožaičių protėvius apsi-
gyventi Endriejavo ir gretimuose vals-
čiuose, nėra žinoma. Vis dėlto mi-
nėtos aplinkybės skatino mažlietuvių 
migraciją ir jų atsiradimą Endriejavo 
ir gretimuose valsčiuose.

6 LVIA, f. 669, ap. 1, b. 151, l. 91; LVIA, f. 1242, 
ap. 1, b. 103, l. 63.

7 Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas, 
Prūsijos valstiečių valdžios gromatos pagraudenimai ir 
apsakymai Lietuviams valstiečiams, Vilnius, 1960.
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Žandarų pasalos
Jonas Gliožys-Gliožaitis, užaugęs 

spaudos draudimo metais, kaip ir dau-
gelis okupuotos Lietuvos gyventojų, 
tapo knygnešiu ir slėpė savo ūkyje 
lietuviškas knygas nuo Rusijos valdi-
ninkų. Visa jo, kaip knygnešio, veikla nėra žinoma, nes tai buvo draudžiama ir 
viešai neskelbiama. Taigi, ar jis priklausė kokiai nors knygnešių organizacijai, nėra 
žinoma. Rusijos valdininkų dokumentuose, kuriuose užfiksuoti knygnešių įkliuvi-
mai (prof. Vytautas Merkys aprašė apie 4 000 tokių atvejų), pažymėta, kad per 
sieną su knygomis jis važiavo ir ne vienas, o su Kristupu Zėdeliu, kuris gyveno 
Gudiškės palivarke (minima, kad ir Maciuičių kaime). Gudiškės palivarke kartu su 
Zėdeliu gyveno knygnešiai Liudvikas Jucevičius, Pranas Šeškus, Mykolas Grūdinis 
(turėjo Prūsijos pilietybę) ir Marija Bružaitytė. Zėdelis dar žandarų sulaikytas kartu 
su knygnešiais J. Grušiu, J. Kniukšta, A. Šveitriu... Kiek kartų Gliožiui-Gliožaičiui 
sėkmingai pavyko atgabenti draudžiamą lietuvišką spaudą į Didžiąją Lietuvą, 
duomenų nėra. Yra žinomi tik du jam nepasisekę knygnešystės epizodai, užfiksuoti 
Rusijos valdininkų, kurie jo pavardę rašė Гложайтис Иван Иванович8. Tyrinėjusieji 
knygnešių veiklą (Vaclovas Biržiška, Vytautas Merkys ir kt.) kirilika užrašytą jo 
pavardę užrašė lotyniškais rašmenimis – Gložaitis. Pravartu paminėti, kad spaudos 
draudimo laikotarpiu yra išskiriamas 
ir įvardijamas kaip ypatingos Rusijos 8 LCVA, f. 561, ap. 16, b. 614.

Rusijos–Prūsijos valstybės sienos nuo Baltijos 
jūros iki Nemuno plano lapas Nr. 10. (Iš knygos 
,,Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuviškos 
spaudos draudimas 1864–1904 metais, Vilnius 
2004)
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valdžios represijų prieš knygnešius 
tarpsnis – 1883–1896 metai.

Žinoma, kad 1895 m. knygne-
šiui Gliožiui-Gliožaičiui buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Jis 1896 m. kovo 1 
(13) d. Kauno apygardos teismo buvo 
nuteistas, o konfiskuotos knygos Kauno žandarų valdyboje sunaikintos. Vaclovas 
Biržiška savo užrašuose mini, kad Gliožius-Gliožaitis į kalėjimą nebuvo uždarytas, 
o apie tolesnę bylos eigą žinių neišlikę9.

Dar yra išlikęs protokolas Nr. 26, rašytas 1896 m. sausio 17 (29) d. Aisė-
nų muitinės būrio vado rotmistro Zarubilino. Jame rašoma, kad naktį iš sausio 
14 (26) d. į 15 (27) d. kartu su vyresniuoju vachmistru Drobiko, jefreiteriumi 
Polakovu, sargybiniais Akimovu ir Jermolajevu, dalyvaujant sekliui Antonenko ir 
sargybiniui Mejeriui, Gudelių kaime (palivarke), 600 žingsnių nuo sienos nakties 
metu sulaikytos vienkinkės rogės, kuriose, be kitų daiktų, rastos dvi maldaknygės, 
parašytos žemaitiškai (protokolo paraštėje užrašyta išskirtinė išnaša „О задержании 
двух молитвениковъ на жмуйдском языке“). „Kantyczkos žemaytyszkos“ 1865 m. 
vasario 3 (15) d. Muravjovo raštu Cenzūros komitetui pavadintos „turinčiomis 
kenksmingų tautai pradų“, todėl buvo griežtai uždraustos. Jas vežusieji save įvar-
diję: pirmasis Gudiškių k. Gargždų vls. Telšių apskr. valstietis Kristupas Zėdelis 
(Ziedelis; Rusijos valdininkai rašė Зеделисъ, kitur Зиделисъ Криступ Мартинович) 
ir antras – Juodupės k. Veiviržėnų vls. Raseinių apskr. valstietis Jonas Gliožaitis, 
gyvenantis ir dirbantis Viržintų k. Endriejavo vls. Kituose dokumentuose minima, 
kad jie vežę dvi uždraustas knygas – 
Tilžėje atspausdintas „Aukso altorius“ 
ir „Balsas balandėlės“. Jau iki 1867 m. 
knyga „Aukso altorius“ Rusijos val-

9 Biržiška V. Išrašai, saugomi Lietuvos Mokslų 
akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje (f. 163, 
b. 127, l. 1–5).

Rusijos–Prūsijos valstybės sienos nuo Baltijos 
jūros iki Nemuno plano lapas Nr. 10. (Iš knygos 
,,Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuviškos 
spaudos draudimas 1864–1904 metais, Vilnius 
2004)
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džios buvo atspausdinta kirilika, tačiau nesisekė ją platinti, todėl spausdinta loty-
niškais rašmenimis buvo draudžiama ir naikinama. Kaip rašo V. Biržiška, rogėse 
tarp kitų daiktų buvo rastos dar keturios knygos, kurias leista įvežti sumokėjus 
muitą, tačiau jis nebuvęs sumokėtas. Galima prielaida, kad Zėdelis ir Gliožys-
Gliožaitis, pajutę, kad juos vejasi sargybiniai, dalį knygų nakties metu suspėjo 
paslėpti. Vėlesniuose žandarų raštuose minimos tik dvi maldaknygės. Jas Aisėnų 
muitinės vadas 1896 m. kovo 8 (20) d. išsiuntė Kauno gubernijos gubernatoriui 
ir siūlė pažeidėjus už padarytą nusikaltimą nubausti pagal 109 straipsnį (1890 m. 
Įstatymų sąvado XIV tomas). Kaip buvo nubaustas knygnešys Gliožys-Gliožaitis 
ir kaip baigėsi byla, informacijos nepavyko aptikti.

Kaip minėta, knygnešys Gliožys-Gliožaitis uždraustas lietuviškas knygas per 
Vokietijos (Prūsijos, Mažosios Lietuvos) ir Rusijos imperijų sieną prie Gudiškės 
palivarko gabeno ne vienas. Kartu su juo 1896 m. sausio 14 (26) d. sulaikytas ir 
knygnešys Kristupas Zėdelis. Jie abu buvo beveik vienmečiai, gyveno netoliese 
vienas nuo kito (Gliožys-Gliožaitis Viržintų k., o Zėdelis – Gudiškės palivarke, 
minimas ir Maciuičių k., prie pat sienos). Galima prielaida, kad Zėdelis buvo kilęs 
iš Mažosios Lietuvos, nes ten vardas Kristupas buvo labai populiarus, taip pat ir 
Klaipėdos krašte. Lietuvių pavardžių žodyne pavardė Zėdelis siejama su vokiška 
Sedel. Zėdelis dar buvo sulaikytas, kai ėjo per sieną prie Gudiškės palivarko 
1898 m. lapkričio 05 (17) d. ir 1899 m. gruodžio 10 (22) d. Perėjimas per sieną 
prie Gudiškės palivarko tarp knygnešių buvo vienas iš populiaresnių, todėl čia 
Rusijos valdininkų yra užregistruota daug jų sulaikymų. Yra išlikęs sienos tarp 
Rusijos imperijos ir Prūsijos karalystės planas. Jis sudarytas 1891–1907 m. ir at-
spausdintas Berlyne. Jo lape Nr. 10, kurį sudarė Karo topografų korpuso kapitonas 
Zotovas ir patvirtino Generalinio štabo pulkininkas Michailovas, yra pažymėtas 
Gudiškės (rusiškai Gudova) kaimas (palivarkas).10 Šalia Gudiškės palivarko daryta 
daug kratų, sulaikyta žmonių. Knygnešiai Zėdelis ir Gliožys-Gliožaitis 1896 m. 
sausio 14 (26) d. irgi buvo sulaikyti už 600 žingsnių nuo sienos – pasienio zonoje, 
taigi jau sėkmingai pervažiavę sieną. Knygnešių sulaikymų metu surašyti aktai ir 
kitokie dokumentai byloja, kad daugiausia dėmesio buvo skiriama draudžiamos 
lietuviškos spaudos paieškai, nes tos spaudos gabenimas laikytas kaip politinis 
nusikaltimas. Pavyzdžiui, pas 1896 m. sausio 14 (26) d. sulaikytus knygnešius 
Zėdelį ir Gliožį-Gliožaitį, be minėtų knygų ir maldaknygių, tarp kitų daiktų buvo 
rasta ir gilzių su paraku. Vėlesniame valdininkų susirašinėjime dėl nubaudimo yra 
minimos tik žemaitiškos maldaknygės, nors Rusijos valdininkai nevengė knygnešių 
bylas įforminti ir kaip kriminalines. Taip buvo siekiama parodyti, kad knygnešiai 
yra kriminaliniai nusikaltėliai. Naivu būtų manyti, kad knygnešiai iš atgabentų 
uždraustų knygų platinimo galėjo turėti kokios nors materialinės naudos (pagal 
dabartinį žargoną – „padaryti biznį‘‘). Uždraustas knygas į Rusijos okupuotą 
Lietuvą gabeno ir čia jas slėpė bei platino tik kilnių tautinių idėjų skatinami ir 
jomis patikėję žmonės.

10 План государственной границы между Российской 
империей и Королевством Пруссией от Балтийского 
моря до реки Неман по съёмкам 1891–1893 и 
1905–1907 годов. Lapas Nr. 10; Lietuvos Mokslų 
akademijos biblioteka (ind. K4-14).
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Spėjamas ryšys su Klaipėdos krašto Gložaičiais
Iš Viržintų kaimo iki Rusijos ir Vokietijos (Prūsijos, Mažosios Lietuvos) 

sienos buvo apie 15 km. Pervažiavus sieną reikėdavo pas ką nors apsistoti, pail-
sėti, pernakvoti, įsigyti knygų ir pasiruošti kelionei atgal. Kaip visa tai darydavo 
knygnešys Jonas Gliožys-Gliožaitis, nėra žinoma. Vis dėlto tikslinga atkreipti 
dėmesį į tai, kad Klaipėdos krašte, pasienio kaimuose, – Dvylių, Ažpurvių, Kont-
vainių, Lankupių ir kt. – gyveno Gložaičių. Pavyzdžiui, Ažpurvių k. gyveno 
ūkininkai Martynas (g. apie 1870 m.) ir Katarina Gložaičiai (suvokietintas pavar-
dės rašybos variantas – Gloszat). Jie turėjo du sūnus – Enriką (g. 1904 m.) ir 
Ernstą (g. 1909 m.)11 Kontvainių k. gyveno ūkininkas, turėjęs 15 ha žemės, Jurgis 
Gloszaitis (suvokietintas pavardės rašybos variantas – Gloszat; g. apie 1870 m.). 
Žinoma, kad jis turėjo sūnų Miką (g. 1908 m.)12 Lankupiuose gyveno ūkininkai 
Jurgis (g. 1866 m.) ir Greta (g. 1880 m.) Gložaičiai (suvokietintas pavardės rašy-
bos variantas – Gloszat). Jie augino penkis vaikus (Mikelį, Marikę, Joną, Elzę ir 
Martą). Gložaičių gyventa ir kituose kaimuose. Yra žinoma, kad Enrikas Gložaitis 
po Pirmojo pasaulinio karo apsigyveno Klaipėdoje, dirbo meistru Klaipėdos laivų 
dailidžių kooperacinėje bendrovėje, kandidatavo į Klaipėdos krašto ir Klaipėdos 
miesto seimelius, buvo vienas iš Klaipėdos krašto Darbininkų ir amatininkų su-
sivienijimo įkūrėjų ir vadovų, aktyvus lietuvybės puoselėtojas Klaipėdos krašte. 
Ernestas Gložaitis tarnavo Lietuvos kariuomenėje, paskui dirbo paštininku Gober-
giškėje, buvo aktyvus Šaulių sąjungos XX rinktinės narys. Mikas Gloszaitis taip 
pat buvo aktyvus Šaulių sąjungos XX rinktinės 313 būrio narys. Taigi minėtų 
kaimų Gložaičiai buvo nusiteikę tautiškai, palaikė Mažosios Lietuvos susijungimą 
su Lietuvos Respublika. Dvylių ir Ašpurvių kaimai nuo knygnešio Jono Gliožio-
Gliožaičio gimtojo Juodupės kaimo yra nutolę apie šešis kilometrus ir buvo šalia 
Aisėnų muitinės. Taigi galima prielaida, kad jie buvo pažįstami, o galbūt juos 
siejo ir giminystės ryšiai, kuriuos atsekti dabar yra keblu, nes Klaipėdos krašto 
metrikų knygų Lietuvoje nėra. Galima prielaida, kad knygnešys Gliožys-Gliožaitis 
galėjo pervažiavęs per sieną apsistoti pas minėtus Gložaičius (Gloszat), apsirūpinti 
reikiamomis knygomis ir pasiruošti kelionei atgal.

Proseneliai, seneliai ir tėvai
Galima prielaida, kad Jono Gliožio-Gliožaičio proprosenelis buvo Mikas Glozay-

tis (taip pavardė lotynų kalba užrašyta Švėkšnos parapijos metrikų knygoje), gimęs 
apie 1770 m. Jis vedė Marcelę Keimošytę ir gyveno Švėkšnos parap. Voveriškių 
kaime. Yra žinoma, kad knygnešio Jono Gliožio-Gliožaičio prosenelis buvo Mikolas 
Glozis, gimęs apie 1790 m. Jis vedė Marijoną Lėbartaitę. Jie gyveno Veiviržėnų 
parapijoje. Žinomi du jų sūnūs: Jonas, gimęs 1812 m. lapkričio 7 (19) d., ir Mikolas, 
gimęs apie 1820 m. Mikolo pavardė metrikų knygoje jau rašoma Glozatis. Mikolas 
Glozatis yra knygnešio Jono senelis. Jis vedė Uršulę Kalvelytę. Jie gyveno Pajuo-
dupės kaime, žinoma, kad turėjo sūnų 
Joną, gimusį 1846 m., kurio pavardė 
metrikų knygoje jau rašoma Glozaitis. 
Tai knygnešio Jono tėvas.

11 Kanadoje mažlietuvių leidžiamas laikraštis Lietuvos 
pajūris Nr. 37, 1985 m. vasaris; Klaipėdos krašto 
laikraštis Darbininkų balsas Nr. 30, 31 ir 34, 1931.

12 LCVA, f. 561, ap. 12, b. 3093.
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Jonas Glozaitis, gimęs 1846 m., ir 
Petronelė Žutautaitė, gimusi 1847 m., 
gyveno Pajuodupės kaime, valstiečių 
šeimose. Petronelės Žutautaitės tėvas 
buvo Leonas Žutautas, o mama Ma-
rijona Pakamoraitė. Jonas ir Petrone-
lė 1865 m. spalio 19 (31) d. sukūrė 
šeimą. Juos sutuokė Veiviržėnų par. 
kunigas Tomulevič. Šeima apsigyveno 
Juodupės kaime, buvo valstiečiai. Jie 
čia augino septynis vaikus: Juozapą 
(g. 1866), Antaną (1867–1869), Joną 
(knygnešį), Antaną (g. 1870), Justiną 
(g. 1871), Barborą (g. 1873) ir Marijo-
ną (g. 1874). Knygnešys Jonas, kurio 
pavardė rašoma Gliožys, Gliožaitis ir 
Gložaitis, gimė jau spaudos draudi-
mo metais – 1868 m. gruodžio 30 d. 
(1869 m. sausio 11 d.) Juodupės k. 
Jį pakrikštijo Veiviržėnų par. kunigas 
Žukovskis. Ar Jonas lankė kokią nors 
mokyklą, žinių nėra išlikę, bet skai-
tyti ir rašyti mokėjo. Jį pažinojusieji 
pasakojo, kad jis buvęs išradingas, pareigingas, drąsus ir 
emocingas žmogus.13

Šeima
Knygnešys Jonas Gliožys-Gliožaitis vedė Domicelę Vait-

kutę. Jie gyveno ir ūkininkavo Viržintų k., Endriejavo vls. Jį 
pažinojusieji pasakojo, kad jis pradžioje buvęs truputį aplei-
dęs ūkį. Ūkio reikalus daugiau tvarkiusi jo žmona Domicelė. 
Tai galima paaiškinti tuo, kad jis dalį laiko ir jėgų skirdavo 
knygnešystei. Matyt, Rusijos valdininkų jam iškeltos bylos 
už knygnešystę reikalavo daug išlaidų. Ūkiui sėkmingai su-
tvarkyti ir jį palikusiems broliams bei seserims dalį išmokėti 
reikėjo pinigų. Jų uždirbti jis buvo išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas. Jono 
ir Domicelės šeima buvo gausi, jie išaugino septynis vaikus: keturis sūnus (Ka-
zimierą, Povilą, Joną, Stanislovą) ir tris dukteris (Domicelę, Oną, Rozaliją). Tėvai 
rūpinosi vaikų auklėjimu ir išsimokslinimu. Visi jie lankė mokyklas, tėvų buvo 
mokomi laikytis šio krašto papročių, gerbti vyresniuosius. Jie paveldėjo senelių 
ir tėvų puoselėtą meilę gimtinei, jos 
kalbai ir tradicijoms.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmo-
joje pusėje pasaulyje vyko didžiuliai 
politiniai sukrėtimai. Jono ir Domice-

Knygnešio Jono 
Gliožio-Gliožaičio 
(Gložaičio) vaikaitė 
Aldona Gliožaitė ir 
jos mama, knygnešio 
marti Magdalena 
Gliožienė 
(Gliožaitienė). 
2004 08 07 nuotr. 
iš A. A. Gliožaičio 
albumo

13 Knygnešio Jono Gliožio-Gliožaičio marčios tremtinės 
Magdalenos Gliožaitienės (1912–2004) iš Gargždų 
prisiminimai; knygnešio Jono Gliožio-Gliožaičio 
anūkės tremtinės Aldonos Gliožaitės iš Gargždų 
prisiminimai. 2004 m. užrašė A. A. Gliožaitis.
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lės šeimai teko sunki dalia. Jie paty-
rė carinės Rusijos represijas, Pirmojo 
ir Antrojo pasaulinių karų baisumus 
bei sovietinės okupacijos terorą. Ypač 
nukentėjo Jono ir Domicelės sūnūs. 
Antrojo pasaulinio karo metu Kazimie-
ras (g. 1903 m.) Vokietijos okupacinės 
valdžios buvo suimtas, nuvežtas į Klai-
pėdos krašto, tuo metu priklausiusio 
Vokietijai, Priekulės kalėjimą, vėliau 
perkeltas į Dimitravo koncentracijos 
stovyklą (šiauriau Kretingos), kur dingo 
be žinios. Spėjama, kad buvo nužu-
dytas. Kitas sūnus Jonas buvo Kardų 
rinktinės partizanų ryšininkas. SSRS 
okupacinės valdžios 1948 m. suimtas, 
uždarytas į Klaipėdos kalėjimą ir jame 
nukankintas. Sūnus Povilas su žmo-
na Magdalena ir dviem mažametėmis 
dukromis Vaidute ir Aldona 1949 m. 
kovo 27 d. ištremtas į Sibirą, Krasno-
jarsko krašto Dolgij Mosto gyvenvietę.14 
Povilo sūnus Vladas (knygnešio Jono 
vaikaitis) vežamas į tremtį pabėgo, buvo partizanas, žuvo. 
Knygnešio Jono ir Domicelės dukroms likimas buvo palan-
kesnis – Ona ištekėjo už Šniaukos, Domicelė už Dromanto, 
o Rozalija už Petrausko.

Jonui ir Domicelei tremties pavyko išvengti, tačiau jų 
ūkį SSRS okupacinė valdžia nacionalizavo ir sugriovė. Namas, 
kuriame jie gyveno, neišliko. Jonas mirė 1951 m. balandžio 
3 d. sulaukęs 82 metų. Jo sūnus Povilas su šeima dar tebe-
buvo tremtyje, paleistas tik 1955 m. gruodžio 6 d. Knygne-
šys Jonas Gliožys-Gliožaitis palaidotas senosiose Endriejavo 
kapinėse. Jo žmona Domicelė mirė 1960 m. kovą, palaidota 
greta vyro. Jos giminė atsidūrė emigracijoje ir dabar gyvena 
Kanadoje. Kapas knygnešio Jono ir Domicelės vaikaičių gražiai 
sutvarkytas ir prižiūrimas. Antkapiniame paminkle pavardė 
įrašyta „Gliožiai“. Senosiose Endriejavo kapinėse atskirame 
kape palaidotas ir knygnešio Jono sūnus ir vaikaitis (Povilas 
ir jo sūnus Vladas). Jų antkapiniame paminkle įrašyta „Gliožaičių šeima“. Tose 
pat Endriejavo kapinėse atskiruose kapuose palaidoti knygnešio Jono Gliožio-
Gliožaičio dukra Domicelė Dromantienė (Gliožytė) (su kitais šeimos nariais) ir 
jo brolis Justinas (su sūnumi Antanu), 
kurio antkapiniame paminkle pavardė 
užrašyta „Gliožei“.

Knygnešys Jonas 
Gliožys-Gliožaitis 
(Gložaitis) ir jo 
žmona Domicelė 
Vaitkutė-Gliožaitienė 
Endriejavo valsčiaus 
Viržintų kaime, savo 
sodyboje. Fotografuota 
apie 1930 m. Šią 
fotografiją išsaugojo 
jo vaikaitė, Sibiro 
tremtinė Aldona 
Gliožaitė. 
Iš A. A. Gliožaičio 
albumo

14 LR Vidaus reikalų ministerija 1941–1952 metų Lie-
tuvos tremtiniai, I knyga, Vilnius 1993, p. 399.
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Tie keli iki šių dienų išlikę ir 
aprašyti Jono Gliožio-Gliožaičio iš 
Viržintų k. Endriejavo vls. gyvenimo 
ir veiklos epizodai vienaip ar kitaip 
atspindi knygnešių laikus. Tas pa-
saulyje analogo neturintis laikotarpis 
tebeslepia daug paslapčių, kurios iki 
galo dar nėra įmintos: kaip susifor-
mavo knygnešių dvasinė, moralinė, 
psichologinė būsena, leidusi atlaikyti 
stresus ir didžiulius fizinius krūvius 
(iškęsti šaltį, darganas, nemigo naktis, 
nueiti su ryšuliais didžiulius atstumus 
ir kt.), dėl knygnešystės apleisti ūkius, 
aukoti dalį šeimos turto, nebijoti būti 
įkalintiems arba ištremtiems... 15

Pateikti faktai taip pat byloja, 
kad Vokietijos (Prūsijos, Mažosios Lie-
tuvos) ir Rusijos imperijų siena, net 
ir kruopščiausiai saugoma, nesugebė-
jo visiškai atskirti lietuvių, gyvenusių 
abiejose jos pusėse. Jie, net ir rizikuoda-
mi būti griežtai nubausti, visada buvo 
pasiruošę vieni kitiems padėti. 

15 Ruseckas P. Knygnešys, I tomas, Kaunas 1928; 
II tomas, Kaunas, 1928; Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais, 
Vilnius, 2004; Kaluškevič ius B. , Mis ius K. 
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 
2004.

Knygnešio Jono 
Gliožio-Gliožaičio 
(Gložaičio) ir 
Domicelės Vaitkutės 
vaikai. Iš kairės 
pirmoje eilėje: Povilas, 
Stanislovas, 
Kazimieras; antroje 
eilėje: Domicelė 
(Dromantienė), 
Rozalija (Petrauskienė), 
Jonas ir Ona 
(Šniaukienė). 
Iš A. A. Gliožaičio 
albumo

Prie knygnešio Jono Gliožio-Gliožaičio 
(Gložaičio) kapo senosiose Endriejavo kapinėse. 
Knygnešio vaikaitė Vaidutė Gliožaitė (Genutienė) 
ir šio straipsnio autorius Algirdas Antanas 
Gliožaitis. 2004 08 07. Iš A. A. Gliožaičio 
albumo
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Endriejavo valstietiškoji knygos kultūra:  
XIX a. vidurys–1944 metai*
Tomas Petreikis
Vilniaus universitetas

Valstietiškoji knygos kultūra Žemaitijoje. Knygos kultūros sąvoka visuotinai 
tapo pripažinta XX ir XXI amžių sandūroje. Tačiau ji suprantama gana skirtingai. 
Vieni šią sąvoką sieja su knygos vidinių elementų derme (architektonika), kiti – 
su knygos funkcionavimu informacinėje ir socialinėje erdvėje, treti jai linksta 
priskirti visą knygos istoriją kaip sudėtinę knygos kultūros istorijos dalį. Nauja 
knygos kultūros istorijos disciplina supriešinama su knygos istorija, ir atvirkščiai, 
knygos kultūrai suteikiamas vienatinio knygotyros mokslo tyrimo objekto statusas. 
Diskusijoms netylant, pirmenybę teikiame šiam apibrėžimui: knygos kultūra yra 
knygos kūrėjo (autoriaus, leidėjo, gamintojo) ir vartotojo (skaitytojo, bibliofilo) 
sukurtas subkultūros reiškinys. Jis atspindi epochos, šalies (valstybės, regiono, 
lokalinio vieneto), socialinės grupės ar etnoso santykį su knyga kaip intelektualine 
ir materialine vertybe1. Knygos kultūra – epochos reiškinys. Natūraliai keičiantis 
visuomenei, kinta ir pati knygos kultūra. Tampa akivaizdu, kad Renesanso kny-
gos kultūra skiriasi nuo Šviečiamojo amžiaus, rytietiškoji – nuo vakarietiškosios, 
kinų – nuo arabų, valstiečių – nuo miestiečių ir panašiai2.

Valstietiškoji knygos kultūra susijusi su socialiniu (luominiu) aspektu. Jos 
priešprieša – miestietiškoji ir bajoriškoji knygos kultūra. Valstietiškoji knygos 
kultūros erdvė (t. y. kaimas) pasižymi dalies knygos kultūros elementų stoka. 
Šioje erdvėje dažniausiai nėra spaustuvių, leidyklų, knygynų, institucinių biblio-
tekų, knygų mylėtojų draugijų. Tačiau kiti knygos kultūros elementai, tokie kaip 
asmeninės bibliotekos, leidinių sklaida ir platinimas, individuali knygos raiška ir 
mėgėjiška leidyba, išlieka valstietiškosios knygos kultūros savastimi.

Dėl istorinių aplinkybių vakarietiškoji knygos kultūra pavėluotai pasiekė 
Žemaitiją, o ir pasiekusi nelengvai čia įsitvirtino. Knyga ilgai išliko pasiturinčio ir 
išsilavinusio piliečio natūrali privilegija, kuri jį skyrė nuo kitų gyventojų. Turtine 
prasme artimoms socialinėms grupėms – smulkiajai bajorijai ir valstietijai – tik nuo 
XVIII a. pradžios pradėtos gausiau leisti lietuviškos knygos. Nuolat perleidžiami 
tikybiniai ir mokomieji leidiniai pamažu ugdė regiono knygos kultūrą. Susiformavus 
naujoms sąlygoms, palengva plėtojosi knygų prekybos tinklas. XIX a. kilęs lietuvių 
tautinis atgimimas atnešė naują knygos kultūros bangą, kuri subrandino valstietiškąją 
knygos kultūrą. 1861 m. baudžiavos panaikinimas galutinai pakeitė nusistovėjusius 
socialinius santykius. Ėmė sparčiau diferencijuotis valstiečių luomas, sustiprėjo ūkinin-
kų sluoksnis. Žemaičių vyskupų Juozapo Arnulfo Giedraičio ir Motiejaus Valančiaus 
puoselėtas švietimas sukūrė palankias 
sąlygas valstietiškosios knygos kultūros 
plėtotei. 1864–1904 m. knygnešystė su-
vokta kaip tautinio pasipriešinimo for-
ma, kaip rusiškosios knygos bei visos 
jos kultūros masinis atmetimas. 

* Straipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsèiai“ Moks-
lo darbø komisijos. Leidyklai áteiktas 2009 07 29.

1 Kaunas D. Knygos kultūra ir kūrėjas, Vilnius, 2009, 
p. 7–8.

2 Raabe P. Knygos kultūros reikšmė Europai, Kny-
gotyra, 2002, t. 39, p. 85.



284

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

1904 m. atgavus lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis lietuviška knyga 
buvo legalizuota, gerokai gausiau leista knygų ir periodikos. Tai buvo naujas 
lietuviškos knygos etapas ir kartu ribinis valstietiškosios knygos kultūros raidos 
slenkstis. Nepriklausomos Lietuvos metais valstiečiai liko pasidaliję į ūkininkus 
ir samdinius. Ūkininkai ir toliau liko finansiškai pajėgūs komplektuoti asmenines 
ir šeimos bibliotekas, prenumeruoti spaudą, reikalui esant užsiimti ir leidyba. 
Privalomo švietimo sąlygomis samdiniai nepasitraukė į knygos kultūros šešėlį, 
bet ir netapo jos puoselėtojais. 1944-ieji – ribiniai metai, kurie pamažu pakeitė 
nusistovėjusią socialinę sanklodą, darbo santykius ir visą knygos kultūrą. Toks 
reiškinys, kaip bibliofilija, susietas su kolekcionavimu, sovietinės valdžios tapo 
nepageidaujamas. Knygos veikėjai nukentėjo karo ir stalininių represijų metais. 
Pats materialusis paveldas knyga – prarasto valstybingumo ir tautinės kultūros 
reliktas – liko be apsaugos. Spausdinto ir rankraštinio paveldo praradimai dėl 
karų, trėmimų, melioracijos, natūralaus susidėvėjimo ir kitų priežasčių, tampa 
didžiulia kliūtimi rekonstruojant buvusią valstietiškąją knygos kultūrą.

Istoriografija. Valstietiškoji knygos kultūra Lietuvoje vangiai tiriama makro- 
(šalies) ir mikro- (miesto, valsčiaus, parapijos, kaimo) lygmenimis. Tik atskiri dar-
bai reprezentuoja bibliotekų, knygų prekybos, knygnešystės, leidybos, spaustuvių, 
periodikos sklaidos, bibliofilijos, biografistikos tyrimus. Periodikos sklaidą Kauno 
gubernijoje 1888–1910 m. tyrinėjo Mykolas Biržiška. Atskirai mėginta atskleisti 
laikraščių Vilniaus žinių (1905), Naujosios gadynės (1906) ir Skardo (1907) platinimą3. 
Daugiausia dėmesio sulaukė knygnešystės epocha. Monumentalūs Vytauto Merkio 
knygnešystės tyrimai neaplenkė ir Endriejavo. Buvo nustatyti vietos knygnešiai, taip 
pat draudžiamos lietuviškos spaudos laikytojai ir jų bibliotekėlės4. Kazys Misius 
straipsniu Draudžiama lietuviška spauda Endriejavo apylinkėse5 V. Merkio tyrinėjimus 
papildė, išplėtojo ir sukonkretino. Buvo nustatyti Endriejavo valsčiaus knygnešiai 
ir lietuviškos spaudos laikytojai, atskleista šio reiškinio įtaka bendrai to meto 
knygos kultūros situacijai. Genovaitė Raguotienė knygoje Spaudą atgavus (1996) 
analizavo 1904–1918 m. knygynų ir bibliotekų istoriją6. Nepriklausomos Lietuvos 
knygos kultūra didesnių tyrimų nesulaukė. Lokalinis lygmuo taip pat menkai 
išnaudojamas. Bendra tyrimų būklė atskleidžia, kad Endriejavas liko knygos kul-
tūros istorijos šešėlyje. Tokia padėtis susidarė dėl natūralių priežasčių. 

Lietuvos knygotyros mokykla sovietmečiu buvo slopinama, situacija keitėsi 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Vis dėlto knygotyrininkų gretos liko gana 
negausios, kad būtų sistemingai ti-
riama Lietuvos knygos kultūra. Tai 
ateities perspektyva ir tolesnių tyrimų 
uždavinys. Antra vertus, Endriejavas – 
mažas Žemaitijos miestelis, kuriame 
veikė nedaug knygos kultūros elemen-
tų. Menkai plėtojosi leidyba, nebuvo 
spaustuvių, vangiai kūrėsi bibliotekos 
ir knygynai, todėl šis objektas natū-
raliai ilgą laiką nepatraukė knygoty-
rininkų ir istorikų dėmesio. 

3 Biržiška M. Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos, 
Kaunas, 1938, kn. 2, p. 259–300.

4 Merkys V. Lietuvos valstiečiai ir spauda XIX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje, Vilnius, 1982, p. 271; 
Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 
1864–1904, Vilnius, 1994, p. 579; Merkys  V. Lietu-
vos valstiečių bibliotekėlės XIX a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje. Iš Lietuvos bibliotekų istorijos: Teminis 
mokslo darbų rinkinys. Vilnius, 1985, p. 82–98.

5 Misius K. Draudžiama lietuviška spauda Endriejavo 
apylinkėse. Endriejavas, Vilnius, 2009, (rankraščio 
teisėmis).

6 Raguotienė G . Spaudą atgavus: knyga ir skaitytojas 
1904–1918 Lietuvoje. Vilnius, 1996, p. 349.
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Šaltiniai. Tiriant knygos kultūrą, 
esminė šaltinių kategorija yra patys 
leidiniai (knygos, periodika, smulkieji 
spaudiniai). Endriejavo spaudos pavel-
das tampa svarbiausiu šaltiniu rekons-
truojant vietos valstietiškąją knygos kul-
tūrą. Spaudos paveldo ištekliai visoje 
Lietuvoje sparčiai senka. Paskutinius 
likučius, šukuodami Lietuvos kaimus, 
superka senienų pirkliai. Taip galuti-
nai nutraukiamas knygos ir socialinės 
erdvės ryšys, spaudos paveldas tampa 
bežadis. Svarbiausią šio tyrimo šaltinių 
bazę sukaupė Žadeikių k. (Endrieja-
vo seniūnija, Klaipėdos r.) gyventojas 
Pranas Kairys. Jis nuo 1960 m. dirbo 
Žadeikių „Kovo 8“ kolūkio (1972 m. 
kolūkis pervadintas Ablingos vardu) 
elektriku. Vykstant melioracijai, P. Kai-
rys, kaip kolūkio elektrikas, galėjo 
pas kutinis peržvelgti griaunamų sodybų bibliotekų likučius. 
Jis turėjo poreikį spaudos kolekcionavimui, tad visą jam ati-
tekusį Žadeikių, Žvaginių, Anužių ir Ablingos kaimų spaudos 
paveldą ėmė kaupti. Ilgainiui susiformavo nemenkas vietinės 
spaudos masyvas7. Viešumon pirmą kartą surinktos senosios 
spaudos dalį jis pristatė 2004 m. vasarą Endriejavo kultūros namuose surengtoje 
parodoje minint lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo šimtmetį. 
Parodėlė atkreipė žurnalistų8, vėliau ir užsienio svečių iš Vokietijos dėmesį9. Su-
vokdamas išsaugotų vertybių svarbą Endriejavo krašto spaudos istorijoje de visu * 
susipažinau su jomis 2009 m. gegužės 23 d.

P. Kairio sukauptas Endriejavo krašto spaudos paveldas nepanašus nei į 
kolekciją, nei į sistemingą knygų rinkinį. Tiesa, 2002 m. savininkas knygoms su-
rentė spintą, stengėsi kaip mokėjo knygas restauruoti. Jam talkino sūnus Vytautas, 
padėjęs sutvarkyti senąją periodiką, padirbdinęs jai laikinų popierinių įmaučių. Vis 
dėlto rūpestingiau nebuvo ryžtasi šios spaudos sankaupos sutvarkyti pagal leidinių 
rūšis, įgijimo kelius ir kitus požymius. Spaudos masyvas menkai pakitęs nuo tada, 
kai P. Kairio atskiromis dalimis iš aplinkinių kaimų buvo parsigabentas. Leidinių 
fizinė būklė, įvertinus jų radimo aplin-
kybes, gana gera. Net XX a. pradžios 
periodika dėl nekokybiško celiuliozinio 
popieriaus naudojimo menkai pakitusi, 
neyra. Tai rodo, kad laiku buvo su-
prasta viską laikyti tamsioje aplinkoje. 
Nors vandeniu sulietų egzempliorių 
pasitaiko, drėgmės poveikis minimalus. 

Pranas Kairys prie 
savo spaudinių. 
2009 m. Tomo 
Petreikio nuotr.

7 Pasakojo Pranas Kairys, g. 1924. IX. 9, gyv. Žadeikių 
k. Užrašė Tomas Petreikis 2009 m.

8 Lapienė V. Knyga nepraras vertės, Banga, 2004, 
rugpj. 11, p. 64.; Lapienė V. Žadeikiškio troboje 
– praeitį menančios relikvijos, Vakarų Lietuva, 2004, 
lapkr. 2–8, nr. 44, p. 1, 4. 

9 Litauen 2006: ein Reise in Bildern 11–21. August 
2006 / von und mit Irena und Gabriel. [2007]

* De visu – imant leidinį į rankas.
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Fiziniai knygų ir periodikos pažeidimai 
negausūs, tik kelioms knygoms trūksta 
viršelių ir kitų knygos dalių. Saugomų 
leidinių kiekis menkai nukentėjo ir nuo 
senienų pirklių. P. Kairys minėjo, kad 
keli jų buvo užsukę ir tik vienam davęs 
keletą leidinių10.

P. Kairio spaudos rinkinį sudaro 
68 knygos, 7 kalendoriai, 51 žurnalas, 
68 laikraščių numeriai ir 6 archyviniai 
dokumentai. Vyrauja lietuvių kalba, 
taip pat į rinkinį pateko 5 lenkiški ir 
3 vokiški leidiniai. Rinkinio chronologi-
ja byloja apie knygų ir periodikos įsigi-
jimo laiką. Senajai lietuviškai knygai, iki 
1864 m. lietuviškos spaudos draudimo, 
priklauso 4 leidiniai. Spaudos draudi-
mo laikotarpiu 1865–1904 m. įsigytos 
2 kontrafakcijos ir 4 žurnalai. Po lietu-
viškos spaudos atgavimo 1905–1917 m. 
iš viso regist ruojami 68 leidiniai, iš jų 
62 atskiri laikraščių numeriai. Nepri-
klausomos Lietuvos 1918–1940 metais 
įgyta 103 leidiniai, iš jų 54 knygos. Iš 
okupaciniu laikotarpiu 1941–1944 m. 
leistų leidinių suregistruota 12. Septyni 
spaudiniai dėl prastos fizinės būklės 
neatpažinti ir jų leidimo metai ne-
nustatyti. Spaudos geografija nusako, 
kad 91 proc. spaudos produkcijos buvo iš Lietuvos. Čia ryškiai išsiskiria Kauno 
ir Vilniaus spaustuvių produkcija, menkiau atsispindi vietinių Šiaulių ir Telšių 
spaustuvių leidiniai. Kiti leidiniai spausdinti JAV (Bostono ir Bruklino), Rusijos 
(Peterburgo), Vokietijos (Tilžės ir Berlyno) ir Latvijos (Rygos) spaustuvėse. 

Periodinės spaudos sklaidą Endriejave ir vietinius spaudos bendradarbius 
atskleidžia periodiniai leidiniai. Dažnos laikraščių ir žurnalų korespondencijos 
gana objektyviai liudija laikraščių skaitomumą, jų platinimą, knygų prekybą ir 
kitus valstietiškosios knygos kultūros elementus. Lietuvos bibliografijos C serijoje 
1900–1919 m. periodu suregistruota 31 korespondencija apie Endriejavą. Nepri-
klausomos Lietuvos ir okupacijų metais leista periodinė spauda dar bibliografiškai 
neapibendrinta, tad stinga išsamesnių žinių. Vis dėlto dalis to meto sklidusios 
periodikos yra žinoma iš kitų šaltinių.

Atsiminimais apie asmeninių bibliotekų savininkus ir periodikos prenume-
ruotojus dalijosi P. Kairys. Vertingų 
duomenų pateikė ir žvagėniškė Ma-
rija Dirgėlienė, gyvenanti Endriejave. 

10 Pasakojo Pranas Kairys, g. 1924. IX. 9, gyv. Ža-
deikių k. Užrašė Tomas Petreikis 2009 m.

Prano Kairio išsaugota Kazio Binkio „Naujoji 
Lietuva“ 1938 m. knyga. Jos vidinis puslapis su 
autentiškais parašais Tūbinių pr. mokyklos 
(Šilalės r.) baigimo proga. Iš Prano Kairio 
asmeninio spaudinių rinkinio, toliau Iš PKAS 
rinkinio. Iliustracijos paveiksluotos straipsnio 
autoriaus Tomo Petreikio
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Nemažai atsiminimų buvo pateikta Petro Dirgėlos esė apie tėviškę Minijos žemė 
(1988)11. Ši gana gausi ir reprezentatyvi šaltinių bazė sudaro palankias tyrimo 
sąlygas.

Tyrimo tikslas. Remiantis šaltiniais – archyvine medžiaga, išlikusiu spaudos 
paveldu, periodika, atsiminimais, istoriografija – atskleisti Endriejavo valsčiaus 
valstietiškąją knygos kultūrą XIX a. vid.–1944 metais. 

Uždaviniai. Identifikuoti ir ištirti vietos valstiečių bibliotekėles. Ištirti perio-
dikos sklaidą Endriejavo valsčiuje, teminę jos sudėtį. Nustatyti periodinės spau-
dos vietos prenumeratorius ir bendradarbius. Charakterizuoti valsčiuje sklidusių 
leidinių tipologinę sudėtį.

Valstietiškosios knygos kultūros pradžia  
(XIX a. vid.–1904 m.)
Asmeninės bibliotekėlės. XIX a. viduryje vysk. M. Valančiaus išplėtotas 

masinis valstiečių švietimas ir lietuviškos knygos leidybos sparta sukūrė palankias 
sąlygas valstietiškoms bibliotekėlėms kurtis. Iš to laikotarpio P. Kairio rinkinyje 
išliko Žemaičių kunigų seminarijos inspektoriaus kun. Jeronimo Kiprijono Rač-
kauskio 1857–1859 m. leistų 4 tikybinių knygų mechaninis konvoliutas. Pirmoji 
knyga Wadowas i dangu ir Meditacijes dieł penkiu dienu rekolekciju (1857) išlikusi tik 
nuo 81 p., likusios Apłankimas Szwencziause Sakramenta kuna ir krauje Jezaus Kristaus 
(1859), Munką Wieszpaties Jezaus, arba Diewabajmingus dumojimus apej munką Jezaus 
Kristaus diel kiekwienos dienos par isztisą gawienę (1857) ir Bałsą Diewą pri żmogaus 
arba apdumojimą gieradieszcziu wieszpaties Diewą (1858) be pažeidimų. Kai nėra 
pirmosios knygos pradžios ir kitų nuosavybės ženklų, negalima tiksliai nustatyti 
savininko. Iš XIX a. pusiau odinio įrišimo ir knygos turinio galima manyti, kad 
tai pasiturinčio ir šviesaus valstiečio turėta knyga. 

Gausesnės žinios apie valstietiškas Endriejavo bibliotekėles mus pasiekia iš 
lietuviškos spaudos draudimo metų. Iškalbingiausias šaltinis – policijos raportai ir 
kratų dokumentai. Pavienių lietuviškų knygų ir atskirų bibliotekų laikymas buvo 
draudžiamas įstatymo, todėl savininkai buvo baudžiami piniginėmis baudomis ir 
areštu, retais atvejais – tremtimi. V. Merkys, remdamasis gausiais archyviniais 
šaltiniais, visoje Lietuvoje nustatė 38 įkliuvusias bibliotekėles. Esminiais atrankos 
kriterijais jam buvo bibliotekos dydis (V. Merkys siūlo – 10 egz.) ir skirtingi knygų 
egzemplioriai12. Tokia interpretacija logiška, bet pasirinktasis 10 egzempliorių leidinių 
kiekis diskutuotinas. Konspiracijos aplinkybėmis nelegalios bibliotekėlės savininkas 
galėjo savo leidinius slėpti keliose vietose, todėl ne visada žandarams ar akcizinin-
kams pavykdavo aptikti visą biblioteką. Apibūdinant valstietiškos bibliotekėlės dydį 
10 egzempliorių kiekis negali būti laikomas svarbiausiu atrankos rodikliu, nes jos 
funkcionavimo aplinkybės ir pati eg-
zistencija buvo neviešinama. Endriejavo 
valsčius lietuviškos spaudos draudimo 
metais buvo vienas aktyviausių pasie-
nio knygnešystės ruožų. K. Misius čia 
priskaičiavo daugiau kaip dvidešimt už 
knygnešystę sulaikytų asmenų13. Žino-

11 Dirgėla P. Minijos žemė, Vilnius, 1988, p. 285.
12 Merkys V. Lietuvos valstiečių bibliotekėlės XIX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje. Iš Lietuvos bibliotekų 
istorijos: Teminis mokslo darbų rinkinys, Vilnius, 
1985, p. 82.

13 Misius K. Draudžiama lietuviška spauda Endrieja-
vo apylinkėse. Endriejavas, Vilnius, 2009, (rankraščio 
teisėmis).
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ma, didžiuma vietinių gyventojų, besiverčiančių kontrabanda ir lietuviškų knygų 
gabenimu, nepakliuvo į policijos akiratį. Pavyzdžiui, 1903 m. kovą Endriejavo 
akcizininkams nepavyko sulaikyti 6 raitų knygnešių, kurie gabeno 11 ryšulių 
knygų rusų, vokiečių ir žydų (jidiš) kalbomis. Visi sulaikyti leidiniai buvo pripa-
žinti antivalstybiniais14, matyt, buvo socialdemokratinės ar anarchistinės pakraipos. 
Esant tokiems nelegalios knygos srautams, susidarė itin palankios sąlygos formuoti 
asmenines bibliotekas.

Pirmoji žinia apie Endriejavo valsčiaus valstietišką bibliotekėlę užfiksuota 
1893 m. Tuo metu darant kratą ūkininko Kazio Linkučio sodyboje policija rado 
1 lietuvišką kalendorių, o iš jo darbi-
ninko Justino Stonkaus atėmė 2 lietu-
viškus kalendorius15. 1901 m. rudenį 
Jono Razučio namuose Ablingos kaime 

XIX a. antrosios 
pusės leidinių 
antraštiniai puslapiai. 
Iš Prano Kairio 
asmeninio spaudinių 
rinkinio, toliau 
Iš PKAS rinkinio. 
Iliustracijos 
fotografuotos 
straipsnio autoriaus 
Tomo Petreikio

14 Iš Aisėnų, Tėvynės sargas, 1903, geg.–birž., nr. 5/6, 
p. 33.

15 Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 
1864–1904. Vilnius, 1994, p. 232.

XIX a. antrosios 
pusės leidinių 
antraštiniai puslapiai. 
Iš PKAS rinkinio
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tuometis Endriejavo uriadnikas Fridrichas Noakas rado tris knygas, tarp jų buvo 
kalendorius, viena religinė knyga ir dar vienas nenustatytas leidinys16. Šios žinios 
gana negausios, bet jos neabejotinai liudija, kad formavosi pirmosios asmeninės 
bibliotekėlės. Pačią gausiausią žinomą valstietišką bibliotekėlę Endriejavo valsčiuje 
turėjo Spraudžio kaimo ūkininkas Jonas Kontrimas (g. 1850 m.). Per 1903 m. lap-
kričio 17 d. kratą jo sodyboje policijos iš viso buvo rasta 17 spaudinių, iš kurių 
penkių nepavyko identifikuoti. Iš visų laikytų spaudinių trys policijos įvertinti kaip 
antivalstybiniai. Bibliotekėlė buvo suformuota iš 1891–1903 m. Tilžėje (Vokietija) ir 
Šenandore (JAV) leistų lietuviškų leidinių. Gauti du periodiniai leidiniai – Tilžėje 
leidžiamas Tėvynės sargas ir Šenandoro Garsas Amerikos lietuvių. Bibliotekėlėje vy-
rauja literatūriniai grožiniai leidiniai (iš viso 4). Namuose buvo skaitoma Istorija 
septynių mokintojų (1892), Augustino Zeco Istorija apie gražia Magelona duktere kara-
laus isz Neapolo ir apie Petra karejwi grapa (1894), Silvestro Dovydaičio Gyvenimas 
Stepo Raudnosio (1895) ir M. Valančiaus Palangos Juzė (1902). Rasti tik trys tiky-
biniai leidiniai: Felikso Vereikos Grieszninkas priverstas metavoties (1891), Serafino 
Kušeliausko Talmudas żidu (1896) ir Pekła arba amžinas pragaras (1902). Iš mokslo 
populiarinamųjų leidinių skaitytas Vlado Sirutavičiaus vertimas Trumpa istorija 
Didžiosios prancuzų revoliucijos (1900). Laisvalaikio skaitymo leidiniams priskiriama 
Petro Vileišio knygelė Sodnas, apynei ir bitys (1894). Ūkininkas skaitė ir kalendorius, 
kurių vienas rastas be antraštinio lapo. Tokio turinio bibliotekėlė tenkino visos 
šeimos savišvietos ir tikybinius poreikius. Dėl lietuviškos spaudos persekiojimo 
knygų nebuvo įprasta žymėti priklausomybės ženklais, tik Tėvynės sarge (1903, 
nr. 12) per kratą buvo aptiktas dukters Agnieškos Kontrimaitės parašas17.

Nelegalios lietuviškos spaudos srautą Endriejave patvirtina ir P. Kairiui pri-
klausantys leidiniai. Spaudos draudimo metais leista vysk. M. Valančiaus parengta 
vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos knyga Parkratima tąn sauźines (Tilžė, 1877) 
priklausė Žvaginių kaimo jaunuoliui Povilui Šakiniui. Jis du kartus pasižymėjo 
savo pavardę: juodu pieštuku Povilo Šakenio ir violetiniu pieštuku P. Šakenio Žva-
ginių k. ir [19]25/XII–4. P. Šakinis, Žvaginių kaimo ūkininko Ilarijaus (Ilieriaus) 
Šakinio sūnus, buvo baigęs Rietavo progimnaziją, vėliau mokėsi Plungės kapucinų 
gimnazijoje, ketino stoti į Kapucinų vienuolyną, bet vienuoliu tapti nesiryžo18. 
Jam galėjo priklausyti ir kontrafaksas Novenos prie Vieszpaties Jezaus, Szvencziausios 
Panos Marijos ir szventujų Dievo (Tilžė, 
1894). Šie leidiniai, matyt, buvo per-
imti iš aplinkinių kaimynų ar atiteko 
iš tėvų ar senelių.

Periodikos sklaida. Apie pe-
riodikos sklaidą Endriejavo valsčiuje 
turime negausiai tiesioginių duomenų. 
Kaip minėta, Kontrimai Spraudžio kai-
me skaitė Šenandore leidžiamą Garsą 
Amerikos lietuvių ir Tilžėje spausdintą 
Tėvynės sargą. Pastarasis laikraštis En-
driejavo apylinkėse gana plačiai sklido. 
Laikraštis turėjo gausų vietos bendra-

16 Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos 
kelias 1864–1904, Vilnius, 1994, p. 232; Indriejave, 
Ras[einių]. pav., Tėvynės sargas, 1901, lapkritis–gruo-
dis, nr. 11/12, p. 31–32. Parašas: Pyplys; Памятная 
книжка Ковенской гувернiи на 1902 годъ. Ковно, 1901, 
c. 238.

17 Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos ke-
lias 1864–1904, Vilnius, 1994, p. 205; Merkys V. 
Lietuvos valstiečių bibliotekėlės XIX a. pabaigo-
je–XX a. pradžioje. Iš Lietuvos bibliotekų istorijos: 
Teminis mokslo darbų rinkinys. Vilnius, 1985, 
p. 83, 94–95.

18 Pasakojo Marijona Dirgėlienė (Dargytė), g. 1922. 
V. 17, gyv. Endriejave. Užrašė Tomas Petreikis 
2009 m.; Dirgėla P. Minijos žemė, Vilnius, 1988, 
p. 104, 106, 109.
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darbių būrį. 1900–1903 m. apie Endriejavą Tėvynės 
sarge buvo išspausdinta 11 korespondencijų. Deja, ne 
visi korespondentai paliko savo slapyvardžius, o ir 
palikusiųjų asmenybės beveik nėra žinomos. Laikraščio 
bendradarbiu 1900 m. buvo Endriejavo vikaras kun. 
Juozas Bikinas (slap. Dumbrė)19, 1901 m. – Pyplys20, 
1902 m. – Butvilaitė21, 1903 m. – Mažiausis22 ir Lietuvos 
sunus23. Butvilaitės ir Pyplio korespondencijų turinys 
liudija, kad jiems buvo gerai pažįstami vietos knygne-
šiai. Iš šio masinio sąjūdžio P. Kairio rinkinyje išliko vienas Tėvynės sargo (1901, 
nr. 1A) numeris, kuriame publikuojamas pranešimas apie Endriejavo klebono kun. 
Julijono Petraševičiaus pastangas Endriejave įsteigti blaivybės draugijos skyrių. 
Vietos ūkininkai buvo gana apsišvietę, tad dalis jų, kol lietuviška spauda buvo 
persekiojama, prenumeravo lenkišką periodinę spaudą. M. Biržiškos duomenimis, 
1888–1904 metais visoje Kauno gubernijoje buvo apie du tūkstančius lenkiškų 
periodinių leidinių prenumeratorių. Nežinia, iš kurio ūkininko P. Kairys perėmė 
Peterburge leisto lenkiško žurnalo Kraj 1903–1904 m. keturis numerius, bet pats 
faktas leidžia manyti, jog lenkiška periodinė spauda nebuvo itin reta viešnia 
vietos ūkininkų sodybose.

Atgavus lietuvišką 
spaudą (1904–1944)
Leidyba. Po 1905 m. revoliucijos, 

Lietuvai išsprūdus iš carinės valdžios 
akylos kontrolės, suintensyvėjo draugi-
jų gyvenimas ir išsiplėtojo kooperacija. 
Pagrindinis kooperacijos tikslas – susi-
grąžinti lietuvių įtaką miestų ir mieste-
lių prekyboje ir pramonėje. Apylinkių 
ūkininkai jungėsi į ūkio ratelius, var-

19 Bikinas J. Indrijave, Raseinių pav., Tėvynės sar-
gas, 1900, spalio–lapkr., nr. 10/11, p. 32–34, 50–51. 
Parašas: Dumbrė. 

20 Indriejave, Ras[einių] pav., Tėvynės sargas, 1901, 
birž.–spalio, nr. 6/10, p. 11–12. Parašas: Py-
plys; Indriejave, Ras[einių] pav., Tėvynės sargas,  
1901, lapkr.–gruodis, nr. 11/12, p. 31–32. Parašas: 
Pyplys.

21 Iš Indrijavo, Tėvynės sargas, 1902, birž., nr. 6A, p. 22. 
Parašas: Butvilaitė.

22 Iš Endriejavo, Tėvynės sargas, 1903, geg.–birž., nr. 5/6, 
p. 28.

23 Endriejave, Ras[einių] pav., Tėvynės sargas, 1903, 
geg.–birž., nr. 5/6, p. 34. Parašas: Lietuvos sunus.

„Tėvynės sargo“ 1901 m. 
nr. 1 turinys su žinučių 
fragmentais apie Endriejavą. 
Iš PKAS rinkinio

Žurnalo „Kraj“ 1904 m. 
lenkų k. antraštinis puslapis. 
Iš PKAS rinkinio
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totojų ir pienininkystės bendroves. Endriejavas, kaip ir 
daugelis Žemaitijos miestelių, neliko šių procesų nuošalyje. 
Vietos ūkininkų iniciatyva 1909 m. rugsėjo 14 d. įsteigta 
Endriejavo vartotojų bendrovė. Oficialiai bendrovė savo 
veiklą pradėjo 1910 m. kovo 21 d. Tuo metu jai priklausė 
apie 200 narių24. Bendrovė, kaip ir daugelis tokio pobūdžio 
organizacijų, siekė savo veiklą paviešinti ir turėti kuo 
daugiau narių. Dėl šių sumetimų Endriejavo vartotojų 
bendrovė 1909 m. pabaigoje ar 1910 m. pradžioje rusų 
kalba išleido įstatus: Įstatai Endriejavo vartotojų bendrovės 
veikiančios Endriejavo miestelyje, Raseinių apskritis, Kauno 
gubernijoje (Уставъ Андреевскаго общества потребителей 
в. м. Андрееве, Россiенского у., Ковенской губ.; 1909–1910). 
Vienintelis žinomas įstatų egzempliorius saugomas Lie-
tuvos nacio nalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje25. Lietuvos 
bibliografija: 1905–1917 (Vilnius, 2006, t. 3, kn. 1; 2) nefiksuoja 
šių įstatų lietuviško atitikmens, ką kitos panašios draugijos 
darydavo leisdamos lygiagretų lietuvišką vertimą. Tai leidžia 
manyti, kad Endriejavo vartotojų bendrovė veiklos pradžioje 
nesiryžo daugiau lėšų investuoti į leidybą. Nors pirmieji leidybos bandymai buvo 
kuklūs, tai vienintelis žinomas Endriejavo leidinys.

Tarp P. Kairio sukauptų leidinių yra ūkininko Juozapo Puleikio nuplėšiama 
čekių knygelė. Blankinis spaudinys išduotas J. Poleikio vardu, ši pavardės trans-
kripcija galėjo atsirasti dėl norminimo iniciatyvos ar spaustuvės korektūros klaidos. 
Egzempliorius defektuotas, todėl spaustuvės, kurioje spaudinys buvo išspausdintas, 
nustatyti negalime. J. Puleikis buvo stambus Anužių kaimo ūkininkas, kapitalą 
susikrovęs Amerikoje. Grįžęs jis įsikūrė Anužių kaime. Ūkininkas buvo vedęs 
Užgalaitę26 (ūkininko Pranciškaus Užgalio dukterį). Jis kartu su uošviu 1914 m. 
Žadeikiuose įrengė modernų garinį malūną, kurio įrengimas tuo metu kainavo 
10 tūkst. rb27. J. Puleikis 1928 m. valdė 48,7 ha žemės28. 1940 m. duomenimis, 
ūkis buvo padidėjęs iki 49,41 ha29, 
bet tuo nesitenkinta. Nepriklausomos 
Lietuvos metais Žadeikiuose sugebėta 
toliau išlaikyti garinį malūną ir naujai 
įrengti lentpjūvę30. Malūnui ar lent-
pjūvei ir buvo skirta ši nuplėšiama 
čekių knygelė. Jos pasirodymą lėmė 
elementarūs apskaitos reikalavimai, tad 
šis blankinis spaudinys liudija įmonės 
gamybinį pajėgumą.

Asmeninės bibliotekos. Asmeni-
nė biblioteka – intelektualinių poreikių 
ir interesų individualus įprasminimas, 
kuriant savitą knygos pasaulį. Po 
1904 m. nustojus masiškai persekioti 

Endriejavo vartotojų 
bendrovės įstatai 
1909 m. rusų k. 
Iš LNB fondų

24 Šalčius P. Žemės ūkio organizacijos Lietuvoje iki 
1915, Kaunas, 1937, p. 87.

25 Уставъ Андреевскаго общества потребителей 
в. м. Андрееве, Россiенского у., Ковенской губ. – [Endrie-
javas: Endriejavo vartotojų draugija, 1909–1910]. – 
22 c.; 16,5 x 10,5 cm – Lietuvos nacionalinė 
M. Mažvydo biblioteka (B rus. 12/909).

26 Pasakojo Pranas Kairys, g. 1924. IX. 9, gyv. Žadei-
kių k. Užrašė Tomas Petreikis 2009 m.

27 Andriejavas (Raseinių apskr.), Lietuvos žinios, 1914, 
sausio 3 (16), nr. 11, p. 2; Garo malūnas, Vairas, 
1914, sausio 20, nr. 2, p. 20.

28 Juozo Puleikio Įvairių prievolių atlikimo knygelė, 
[1928], p. 1. P. Kairio senosios spaudos ir dokumentų 
rinkinys.

29 Skebas V. Agrariniai pertvarkymai Endriejavo vals-
čiuje 1940–1941 metais. Endriejavas, Vilnius, 2009, 
(rankraščio teisėmis).

30 Pasakojo Pranas Kairys, g. 1924. IX. 9, gyv. Žadei-
kių k. Užrašė Tomas Petreikis 2009 m.
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valstiečius, dažnai konfiskuojant asmenines jų bibliotekėles, nebeliko apčiuopiamų 
archyvinių dokumentų, kurie bylotų apie valstietiškų bibliotekėlių sudėtį, kom-
plektavimo šaltinius ir funkcionavimą. Tik P. Kairio išsaugotas Endriejavo krašto 
spaudos palikimas tiesiogiai rodo vietos valstietijos kultūrinį informacinį lauką. 
Remdamiesi donaciniais* ir provenienciniais** įrašais, spaudais, marginalijomis ir 
pašto lipdėmis, galime iš dalies rekonstruoti dalį vietos bibliotekėlių. Kruopščiai 
peržiūrėję leidinius, iš viso suregistravome 69 spaudos priklausomybės ženklus. 
Iš jų išskyrėme 15 atskirų savininkų.

Pačią gausiausią žinomą asmeninę biblioteką visame Endriejavo valsčiuje 
turėjo mokytojas Kazys Gudauskas. Jo asmenybę fragmentiškai atskleidė P. Kairys, 
nupasakodamas, kad K. Gudauskas dirbo Žadeikių pradžios mokyklos mokytoju, 
buvo vedęs Puleikio iš Anužių kaimo dukterį, sovietiniais metais represuotas ir 
ištremtas31. Pasakojimą patikrinus paaiškėjo, kad Kazys Gudauskas (g. 1905), Kajetono 
Gudausko sūnus32, buvo kilęs iš Micaičių kaimo (Gargždų vls.)33. Jis buvo baigęs 
gimnaziją ir dvimečius pedagogikos 
kursus Telšiuose34. Pedagoginę karjerą 
pradėjo prieš 1929 m., nes tuo metu as-
meniniuose žurnaluose jau pasirašinėjo 
kaip mokytojas. Priklausė Šaulių35 ir 
Jaunalietuvių organizacijoms36. Tiksliai 
negalime nustatyti, kada K. Gudaus-
kas atvyko dirbti į Žadeikių pra-
džios mokyklą, bet sprendžiant iš 
jam adresuoto 1930 m. birželio 11 d. 
atvirlaiškio, jis tais metais Žadeikiuose 
jau mokytojavo37. Buvo visuomeniškai 
aktyvus, tad jo pastangomis 1930 m. 
Žadeikių pradžios mokykloje įkurtas 
Jaunalietuvių skyrius38. Po kelerių dar-
bo metų Žadeikiuose 1934 m. K. Gu-
dauskas buvo perkeltas į gretimos 
Endriejavo pradžios mokyklos vedėjo 

J. Puleikio prievolių ir čekių knygelių 
fragmentai. Iš PKAS rinkinio

* Donacinis (dedikacinis) įrašas – autoriaus arba 
dovanotojo sukurtas knygos ženklas, rodantis do-
vanotoją arba knygos autorių.

** Proveniencija – knygos savininko paliktas priklau-
somybės ženklas, rodantis nuosavybės kilmę.

31 Pasakojo Pranas Kairys, g. 1924. IX. 9, gyv. Žadeikių 
k. Užrašė Tomas Petreikis 2009 m.

32 Lietuvos gyventojų genocidas: 1939–1941, Vilnius, 1999, 
p. 318.

33 Pasakojo Marijona Dirgėlienė (Dargytė), g. 1922. 
V. 17, gyv. Endriejave. Užrašė Tomas Petreikis 2009 
m.

34 Dirgėla P. Minijos žemė, Vilnius, 1988, p. 131.
35 Pasakojo Marijona Dirgėlienė (Dargytė), g. 1922. 
V. 17, gyv. Endriejave. Užrašė Tomas Petreikis 
2009 m.

36 Dirgėla P. Minijos žemė, Vilnius, 1988, p. 132.
37 Nežinomo asmens laiškas Kaziui Gudauskui. 
1930.06.11. P. Kairio senosios spaudos ir dokumentų 
rinkinys.

38 Jaunalietuviai sukruto, Žadeikiai (Endriejavo vls.), 
Žemaičių balsas, 1931, balandžio 2, nr. 12, p. 3. Pa-
rašas: Dalyvis.
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pareigas39. 1936 m. vedė Anužių kaimo ūkininko Juozo Puleikio dukterį Stanisla-
vą Puleikaitę (g. 1912)40. Sovietų valdžiai įsitvirtinus Lietuvoje, dėl K. Gudausko 
priklausymo Jaunalietuvių organizacijai visa Gudauskų šeima 1941 m. birželio 
14 d. buvo suimta ir ištremta41. K. Gudauskas kalintas Rešotų lageryje, Nižnij 
Ingašo rajone, Krasnojarsko krašte. Mokytojas po metų kalinimo 1942 m. rugsė-
jo 19 d. nuteistas mirti ir tikriausiai tais pat metais ten sušaudytas42. Tragiškas 
K. Gudausko ir jo šeimos likimas liudija stalininių represijų žalą lietuvių tautai. 
Sistemingas lietuvių inteligentijos naikinimas ir jų dvasinio pasaulio niekinimas 
skaudžiai atsiliepė visai Lietuvos ir Žemaitijos knygos kultūrai. Buvusios knygos 
kultūros pėdsakų išsaugojo tik spaudos 
paveldas. 

Iš K. Gudausko paliktų proveni-
encinių įrašų K. Gudausk ir Mok. K. Gu-
dauskas galime iš dalies rekonstruoti 
turėtą asmeninę bibliotekėlę. Savininko 
įrašų iš viso suregistravome 15 (10 kny-

Vilniaus gedulo 
atvirlaiškis, adresuotas 
K. Gudauskui 
1930 m. Iš PKAS 
rinkinio

39 Žemgulis A. Endriejavo mokykla laiko vingiuose, 
Kau nas, 2006, p. 14.

40 Lietuvos gyventojų genocidas: 1939–1941. Vilnius, 1999, 
p. 318; Dirgėla P. Minijos žemė, Vilnius, 1988, 
p. 131.

41 Dirgėla P. Minijos žemė, Vilnius, 1988, p. 132.
42 Lietuvos gyventojų genocidas: 1939–1941. Vilnius, 1999, 
p. 318.
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gų, 4 žurnaluose ir 1 laikraštyje). Kai kuriuose leidiniuose 
K. Gudauskas savo nuosavybės ženklų nepaliko, todėl minėtus 
proveniencinius įrašus turime sieti su tų pačių pavadinimų 
neautografuotais leidiniais. Taip pat būtina atsižvelgti į jo 
visuomeninę (priklausymas Jaunalietuvių ir Šaulių organiza-
cijoms) ir pedagoginę veiklą. Apytiksliai mokytojo asmeninei 
bibliotekai galime priskirti per trisdešimt ledinių. Tai yra tik 
mažoji turėtos asmeninės bibliotekėlės dalis, kuri 1941 m. buvo laikoma Anužiuose, 
mat tų metų birželį šeima gyveno Puleikių ūkyje43.

Turėdami fragmentiškus duomenis apie K. Gudausko asmenybę, negalime 
vienareikšmiškai atsakyti, nuo kada jis ėmė justi poreikį knygai. Ankstyviausias 
įrašas K. Gudausk, paliktas 1924 m. ūkinio pobūdžio knygelės Kalio druska viršelyje, 
liudija, jog devyniolikmetis jau kaupė asmeninę bibliotekėlę. Į formuojamą bibliotekėlę 
pateko ir XX a. pradžios knygos: Antano Civinsko Lietuvi, mylėk savo kalbą! (1905), 
Maksimilijono Malinovskio Olandijos ūkininkai (1906), Antano Baranausko Anykščių 
šilelis (Borek Oniksztyński; 1909). A. Civinsko knygelė Lietuvi, mylėk savo kalbą! (1905) 
perimta iš kitos asmeninės bibliotekėlės, mat ji pažymėta inicialinėmis raidėmis 
A. V. ir inventoriniu numeriu 18. Kai kada K. Gudauskas pasižymėdavo ir knygos 
įsigijimo laiką. Fabijono Kemėšio knygelėje Turto norma (1923) viršelyje pažymėta 
K. Gudauskas / 1926–I–3., tokio pobūdžio įrašas paliktas ir neoficialiame leidinyje 
Pradinės mokyklos programos (1939), liudija, kad knygelė gauta 1939 m. rugsėjo 23 d. Iš 
proveniencinio įrašo Apdauskas, palikto V. Vaičiūno knygelėje Sveikatos dalykai (1928), 
matome, kad dalis knygų į K. Gudausko biblio tekėlę mainų ar pirkimo būdu pateko 
iš kitų asmenų knygų rinkinių. Leidinių teminė analizė atskleidžia, jog mokytojas, 
kaip vietos bendruomenės šviesulys, domėjosi ūkiniais dalykais, literatūra, politika 
(pvz., Ukraina svetimoj valdžioj; 1930), menine saviraiška (pvz., K. Vijūnas Nepaprasta 
naujiena: 4 veiksmų gyvenimo vaizdelis) ir naujausiais pedagoginiais leidiniais (pvz., 
A. Ferriere Evoliucijos dėsniai ir naujausi 
auklėjimo uždaviniai; 1929). 43 Dirgėla P. Minijos žemė, Vilnius, 1988, p. 131.

K. Gudausko buvusios 
bibliotekos knygų 
viršeliai su 
provenienciniais 
įrašais. Iš PKAS 
rinkinio 
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Vietos inteligentas kaupė ne vien tik knygas, jis prenu-
meravo ir periodinę spaudą. Ankstyviausias įrašas periodikoje 
datuojamas 1926 m. Juo pažymėtas Kultūros (1926, nr. 10) 
žurnalas. Dar trys Kultūros (1926, nr. 2, 4, 7/8) numeriai rodo, 
kad šis leidinys buvo patekęs į K. Gudausko akiratį. Šiaulių 
„Kultūros“ bendrovės leidžiamas žurnalas turėjo pasisekimą 
tarp jaunųjų Žemaitijos inteligentų, kuriuo dvidešimt pir-
muosius metus einantis būsimasis mokytojas ir norėjo tapti. K. Gudauskas, kaip 
aktyvus jaunalietuvis, nuo 1929 m. užsisakinėjo žurnalą Jaunoji Lietuva. Išlikę pas-
kiri Jaunosios Lietuvos numeriai (1929 m. nr. 2, 3/4, 7; 1930 m. nr. 2, 6 ir 1939 m. 
nr. 4) leidžia manyti, kad šį leidinį mokytojos nuolat prenumeravo. Prenumeruotas 
taip pat ir Jaunalietuvių vadovas (1937, nr. 1). Gyvendamas ir mokytojaudamas 
Žadeikiuose jis trumpam užsisakinėjo Ūkininko patarėją (1931). Pedagoginė veikla 
lėmė, kad K. Gudauskas 1932–1933 m. prenumeravo Švietimo ministerijos žinias, 
1940 m. – Lietuvos mokyklą ir 1941 m. – Mokyklą ir gyvenimą. Šie leidiniai buvo 
svarbūs pedagoginiame darbe, nes teikė žinių apie mokymo sąlygų pasikeitimus 
ir svarbiausias mokyklų administravimo naujienas. 

Tarp P. Kairio išsaugotų leidinių yra Kazimierui Levenauskui priklausiusių 
knygų. Jos pažymėtos raudonu spaudu su užrašu K. Levenausko. Tai du lotynų 
kalbos vadovėliai: Ernsto Habensteino Lateinische Wortkunde auf Grund der Wortbil-
dungslehre (1939) ir Juozo Vosyliaus Lotynų kalbos sintaksė (1933). K. Levenauskas 
buvo vietinis žadeikiškis. Ilgai dirbo Nemakščių vidurinėje mokykloje (šiuo metu 
Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla) anglų kalbos mokytoju44. Vieną iš 
K. Levenausko bibliotekos komplektavimo šaltinių atskleidžia J. Vosyliaus knygoje 
Lotynų kalbos sintaksė (1933) paliktas VI klasės mokinės A. Jakubauskytės autografas. 
Ši knyga tikriausiai perimta iš mokinės. Nors neturime platesnių duomenų apie jo 
asmenybę ir biblioteką, bet vien spaudo 
vartojimo faktas liudija, kad asmeninė 
biblioteka turėjo būti gana gausi. 

Į P. Kairio knygų rinkinį pateku-
sių knygų ankstesni savininkai mums 

K. Gudausko 
buvusios bibliotekos 
knygų viršeliai su 
provenienciniais 
įrašais. Iš PKAS 
rinkinio

44 Pasakojo Pranas Kairys, g. 1924. IX. 9, gyv. Žadeikių 
k. Užrašė Tomas Petreikis 2009 m.; http://lt.wikipedia.
org/wiki/Nemak % C5 % A1 % C4 % 8Di % C5 % B3_Marty-
no_Ma% C5% BEvydo_vidurin% C4% 97_mokykla (žiūrėta 
2009 06 22).
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ne visi gerai pažįstami. Iš vietinės 
žadeikiškės perimtas K. Žitkaus ti-
kybos vadovėlis Sveika Marija (1938) 
pažymėtas savininkės autografu Euge-
nija Gliožaitė IV a. Apie E. Gliožaitės 
asmenybę trumpai užsiminė P. Kairys, 
nurodydamas, jog ji kilusi iš Žadeikių, 
bet jau seniai ištekėjusi ir su vyru gyvenanti Klaipėdoje45. Donacinis įrašas Viršilaitej 
Longinas K. Žitkaus knygoje Mažasis katekizmas (1938) atskleidžia artimų draugų 
santykius, kurių sutvirtinimo priemone 
ir malonia dovana tapo knyga. Kaip 
pasakojo M. Dirgėlienė, Viršilai buvo 
stambūs Anužių kaimo ūkininkai46, pas-
kutiniais 1940 m. duomenimis, valdę 
30,27 ha žemės47. Žmonių atmintyje 
išliko, jog Viršilai turėjo kelias dukte-

„Kultūros“ žurnalo viršelis su K. Gudausko 
provenienciniu įrašu ir vidinis puslapis. 1926 m. 
Iš PKAS rinkinio

„Jaunosios Lietuvos“ žurnalo viršeliai  
1929–1930 m. Iš PKAS rinkinio

45 Pasakojo Pranas Kairys, g. 1924. IX. 9, gyv. Žadeikių 
k. Užrašė Tomas Petreikis 2009 m.

46 Pasakojo Marijona Dirgėlienė (Dargytė), g. 1922. 
V. 17, gyv. Endriejave. Užrašė Tomas Petreikis 
2009 m.

47 Skebas V. Agrariniai pertvarkymai Endriejavo 
valsčiuje 1940–1941 metais. Endriejavas, Vilnius, 
2009, (rankraščio teisėmis).
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ris, bet ilgai jų neleido už vyrų48. Tikriausiai vienai iš Viršilaičių gerbėjų ir buvo 
skirtas Mažasis katekizmas. Gabrielės Petkevičaitės vadovėlis Pasaulinės literatūros 
istorija (1922) pažymėtas P. Dirgėlos autografu. Dirgėlų giminės atstovai gyveno 
Žemgulių49 ir Žvaginių kaimuose. Iš šios giminės kilęs žvaginiškis rašytojas Pe-
tras Dirgėla50. J. Talmanto autografas paliktas Karolio Dineikos knygoje Moters 
kūno kultūra (1924). Talmantų giminė gyveno Stončaičių kaime51, tikriausiai iš jų 
palikimo ši knyga ir pateko į P. Kairio rinkinį.

Knygų sklaida ir turinys. P. Kairio sukaupto spaudos paveldo likusioji 
dalis, be savininkų žymių ir aiškių priklausomybės požymių, vis dėlto liudija 
apie leidinių sklaidą šioje socialinėje erdvėje. Nuo individualių ir skirtingų inte-
resų, pomėgių ir darbinės veiklos priklausė skaitomų leidinių pasirinkimas. Išlikę 
spaudiniai leidžia bendrais bruožais apibūdinti vietos skaitytoją. 

Apylinkių ūkininkai gana anksti ėmė domėtis aktualiais ūkininkavimo klausi-
mais ir technikos naujovėmis. Vienas ankstesnių išlikusių leidinių Kurto Sponholzo 
knygelė Apie mineralines trąšas (1907) dėmesio sulaukė dar XX a. pradžioje. Buvo 
gana populiari Žemės ūkio rūmų Kaune leidžiama „Ūkininko knygynėlio“ serija. 
Liko keturi šios serijos leidiniai, apimantys 1931–1936 m. Vienas paskutinių įsigytų 
leidinių – Motiejaus Ambrozo knygelė Kaip užauginti geros rūšies bekoninę kiaulę 
(1938), kurioje buvo mokoma, kaip prižiūrėti ir auginti kiaules. Likusi spaudinių 
dalis temiškai įvairi. Vietos skaitytojai domėjosi religijos (pvz., Justinas Tumėnas 
Tiesos dvasia. Doktrina, 1935), politikos (pvz., Povilo Pakarklio Vokiečiai apie Mažąją 
Lietuvą, 1935) klausimais, taip pat jų dėmesį traukė grožinė (pvz., Stasio Kapnio 
Laikraščių pardavėjas. Kalėdos Afrikoje, 1934), mokslo populiarinamoji (Švara ir sveikata, 
1931) ir kraštotyrinė (Karolio Dineikos ir Jurgio Dovydaičio Keliaukime po gimtąjį 
kraštą, 1935) spauda. Neapsieita ir be 
mokomųjų leidinių, todėl aptikta ne-
mažai populiarių vadovėlių, vėliausias 
jų – Jurgio Zagrecko Rankinis metalų 
apdirbimas (1943). 

Vietos valstiečių bibliotekėlių 
komplektavimo šaltinius nustatyti sun-
ku, aiškiai išsiskiria tik mokyklų bib-
liotekų spaudiniai. Natūralu, kad ins-

Keli Švietimo 
ministerijos leisti 
leidiniai. Iš PKAS 
rinkinio

48 Pasakojo Marijona Dirgėlienė (Dargytė), g. 1922. 
V. 17, gyv. Endriejave. Užrašė Tomas Petreikis 
2009 m.

49 Skebas V. Agrariniai pertvarkymai Endriejavo 
valsčiuje 1940–1941 metais. Endriejavas, Vilnius, 
2009, (rankraščio teisėmis).

50 Dirgėla P. Minijos žemė, Vilnius, 1988, p. 18.
51 Skebas V. Agrariniai pertvarkymai Endriejavo 
valsčiuje 1940–1941 metais. Endriejavas, Vilnius, 
2009, (rankraščio teisėmis).
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titucinių bibliotekų nuostoliai nelieka be pėdsakų. P. Kairio sukauptame spaudos 
pavelde randame kelis spaudinius, patekusius iš mokyklų ir draugijų bibliotekų. 
Mergaičių moksleivių žurnalas Jaunoji vaidilutė (1928, nr. 8), pažymėtas spaudu 
Rietavo Aukšt. Komerc. mok. kuopa moksleivių ateitininkų sąjunga, priklausė Rietavo 
aukštosios komercijos mokyklos ateitininkų sąjungos kuopos bibliotekai. Sprendžiant 
iš šiame žurnale palikto rankraštinio įrašo J. Butkevičiutė V kl., kuopos bibliotekos 
knygos ir periodika buvo išduodama mokiniams į namus. Nežinomai mokyklos 
bibliotekai priklausė leidinys Skaudžiuoju momentu (1939). Brošiūroje pažymėta, 
kad šis leidinys gautas 1939 m. pradžioje (Gauta 39. II(?). 20). Dar vienas spaudas 
Каунасская 2 женская гимназия / Kauno 2 mergaičių gimnazija neidentifikuotame 
leidinyje taip pat nusako, kad mokyklų bibliotekos patyrė nemenkų netekčių.

Periodinių leidinių sklaida ir turinys. Kalendorius – antra knyga po mal-
daknygės, savotiška valstiečio enciklopedija. Iš Endriejavo valsčiaus duomenys 
apie kalendorius pasiekia dar spaudos draudimo metais ir nenutrūkstamai tęsiasi 
iki 1943 m. Jų P. Kairio rinkinyje išliko septyni. Ankstyviausias Kauno kalendorius 

K. Levanausko 
bibliotekos ir Kauno 
mergaičių gimnazijos 
leidiniai su 
antspaudais. Iš PKAS 
rinkinio

Autografuoti leidiniai. 
Iš PKAS rinkinio
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1915 metams (1914), vėliausias – Ūkininko patarėjo kalendorius 1943 metams (1943). 
Vietos valstiečiai dar buvo įsigiję Kario kalendorių 1934 metams (1933), Mūsų laikraščio 
kalendorių 1934 metams (1933) ir 1939 metų kalendorių Budėk! (1939). Septintajame, 
nenustatytame XX a. pradžios kalendoriuje valstietiška ranka paliktas įrašas Pet-
ras Lignugaris / Kalendorius liudija savininko norą pažymėti šį universalų leidinį. 
Lygnugariai Endriejavo apylinkėse gana plačiai gyveno, jie buvo įsikūrę Mikų, 
Šlepštikų, Viržintų ir kituose kaimuose. Minėtasis kalendorius galėjo priklausyti 
bent trims Petrams Lygnugariams. Vienas jų, gimęs apie 1872 m., iš Ližių k., 
1899 m. pasienyje įkliuvo su lietuviška spauda52. Kitas ūkininkavo Stončaičių kai-
me ir, 1940 m. duomenimis, turėjo 34,31 ha žemės53. Trečiasis buvo ilgametis 
Žadeikių siuvėjas, vėliau vedęs ir ūkininkavęs Viržintuose54. Kalendorius buvo 
perkamas kasmet ir metams pasibaigus 
neišmetamas, bet laikomas, kad reikalui 
esant būtų galima pasižiūrėti, kokie 
ankstesniais metais buvo žemės ūkio 
darbai, kokios klimatinės sąlygos vy-
ravo. Charakteringas pavyzdys Mūsų 
laikraščio kalendoriuje 1934 metams (1933) 
palikti nežinomo ūkininko darbų pa-

52 Misius K. Draudžiama lietuviška spauda Endrieja-
vo apylinkėse. Endriejavas, Vilnius, 2009, (rankraščio 
teisėmis).

53 Skebas V. Agrariniai pertvarkymai Endriejavo 
valsčiuje 1940–1941 metais. Endriejavas, Vilnius, 
2009, (rankraščio teisėmis).

54 Pasakojo Marijona Dirgėlienė (Dargytė), g. 1922. 
V. 17, gyv. Endriejave. Užrašė Tomas Petreikis 
2009 m.

Žemės ūkio 
tematikos leidiniai 
(1907–1936) 
Iš PKAS rinkinio

Leidiniai su mokymo 
įstaigų antspaudais. 
Iš PKAS rinkinio



300

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

sižymėjimai ir gamtinių sąlygų pastebėjimai. Apie tų metų sėją palikta keletas 
pastabų: 26 balonde pasiejau meizus [.] Wiejes pute ritu sziaures. Bolves pasiejau 2–8 
aprele [balandžio – T. P.] [.] Wiejes pute pietvakaris [,] diena grazi. (p. 13). Gegozis m. 
2 diena pasiejau paskoujes avezas [.] Wiejes palongenis [,] diena grazi (p. 15). Šios pas-
tabos, kurių primargintas visas kalendorius, tampa svarbiu šaltiniu rekonstruojant 
Endriejavo krašto ūkininkavimo ypatybes, žemės ūkio darbų ir gamtinių aplin-
kybių santykį renkantis sėjos metą. Savo ruožtu raštijos istorikus šios margina-
lijos domintų tiriant bendrinės kalbos ir tarmių santykį XX a. pradžioje. Aiškiai 
matomi tarmybės ir rašysenos (pvz., W raidės vartojimas) ypatumai liudija, kad 
bendrinė kalba lėtai smelkėsi po Žemaitijos ūkininko stogu.

Lietuvių inteligentų pastangomis 1904 m. atgavus lietuvišką spaudą, iš pradžių 
Peterburge, vėliau ir Vilniuje imta leisti lietuviškus laikraščius. Peterburgo lietuvių 
leistas Lietuvių laikraštis sulaukė palaikymo ir tarp Endriejavo krašto žmonių. Iš 
1905 m. P. Kairio kolekcijoje išliko du šio laikraščio numeriai (nr. 10 ir 30), deja, 

Kalendorių viršeliai. 
Iš PKAS rinkinio

Kalendoriai su 
marginalijomis. 
Iš PKAS rinkinio
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Pirmieji lietuviški 
laikraščiai atgavus 
lietuvišką spaudą. 
XX a. pradžia. 
Iš PKAS rinkinio

XX a. pradžios 
periodika. Iš PKAS 
rinkinio
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nežinomi prenumeratoriai. 1906–1908 m. Endriejavą 
pasiekdavo ir Vilniaus inteligentų leidžiamas libera-
liosios demokratinės minties laikraštis Vilniaus žinios. 
Paskiri laikraščio numeriai be savininko žymių aptin-
kami nuo 1906 m. Tais metais Vilniaus žiniose pasirodė 
ir pirmoji korespondencija apie Endriejavą. Joje buvo 
rašoma, kad 1906 m. sausio 25 d. per valsčiaus sueigą 
valsčiaus raštininkas prisaikdintas, kad visą raštve-
dybą rašytų dviem kalbomis: lietuvių ir rusų. Taip 
pat nutarta įsteigti viešąją lietuvišką skaityklą, kurios 
įrengimu rūpinosi kun. Stanislovas Janeliūnas. Tuo 
metu kunigui skaityklos reikmėms jau buvo pavykę 
surinkti 100 rb ir sutelkti nemažai knygų55. Deja, 
viešosios skaityklos projektas, nesulaukęs vyresnybės 
palaikymo ir klebono J. Petraševičiaus užtarimo, užge-
so56. Iš pašto lipdžių nustatyta, kad 1907 m. Vilniaus 
žinias prenumeravo Endriejavo valsčiaus valdyba. Tais 
metais jai vadovavo ilgametis Endriejavo valsčiaus 
viršaitis Laurynas Raudonius57. Jis viršaičio pareigas 
ėjo 1899–1910 m.58, tad tikėtina, kad vėlesniais me-
tais toliau buvo prenumeruojami lietuviški laikraščiai. 
Pašto lipdės atskleidžia, kad 1908 m. Vilniaus žinias 
prenumeravo ir valsčiaus pradžios mokyklos moky-
tojas Petras Gruzdas, nuo tų metų pradžios pradėjęs 
dirbti Endriejave. Mokyklų vizitatorius Baublys, 1908 
metais rinkęs žinias apie lietuvius mokytojus, savo 
raporte pranešė, kad P. Gruzdas 

„<...> prieš persikeldamas tarnaut į Kauno guberniją, 13 metų 
tarnavo Saratovo gubernijoje. <...> Žinių apie jį turiu mažai, bet 
iš visko matyti, kad tai ramus žmogus, darbštus, ilgai gyvendamas 
Saratovo gubernijoje gerokai surusėjęs (pav. 
bažnyčią vadina cerkve, kunigą – šven-
tiku)“59. 

P. Gruzdo charakteristika – ten-
dencinga, paremta išankstinėmis nuo-
statomis. Prenumeruotos Vilniaus žinios 
leidžia manyti, kad mokytojas, nors ir 
buvo priverstas savo tarnybą atlikti 
tolimoje Rusijos gubernijoje, surusė-
jusiu mes jo vadinti negalime. Juolab 
kad būta vidinės motyvacijos po ilgos 
tarnybos Saratovo gubernijoje persikelti 
į Žemaitiją. 

Pranciškaus Užgalio „Vilties“ 
(1908, nr. 142) laikraščio 
pašto lipdė

Petro Gruzdo „Vilniaus žinių“ 
(1908, nr. 93) laikraščio pašto 
lipdė

Ilarijaus Šakinio „Rygos 
garso“ (1910, nr. 5) laikraščio 
pašto lipdė

55 Andrejavas, Vilniaus žinios, 1906, kovo 11 (24), 
nr. 52, p. 4.

56 Directorium horarum canonicarum et missarum pro 
dioecesi Telsensi seu Samogitensi in annum domini... 
Vilnae, 1906, p. 149; Raguotienė G. Spaudą atga-
vus: knyga ir skaitytojas 1904–1918 Lietuvoje, Vilnius, 
1996, p. 349. 

57 Памятная книжка Ковенской гувернiи на 1908 годъ. 
Ковно, 1907 [virš. 1908], c. 20.

58 Памятная книжка Ковенской гувернiи на 1900 годъ. 
Ковно, 1899, c. 238; Памятная книжка Ковенской 
гувернiи на 1911 годъ. Ковно, 1910, c. 21; Andriejavas, 
Vienybė, 1912, spalio 2 (15), nr. 40, p. 628. Parašas: 
Valstietis.

59 Burkevičius V. Iš mūsų mokyklų praeities. Medžiaga 
iš Kauno gubernijos pradžios mokyklų direkcijos archyvų, 
Kaunas, 1940, p. 108.
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Nežinia, kas iš apylinkės gyven-
tojų prenumeravo Seinuose leidžiamą 
katalikiškos minties laikraštį Šaltinis, 
kurio paskiri numeriai aptinkami iš 
1907–1908 ir 1912 m. Šaltinis Endriejave 
gautas ir anksčiau, mat pirmoji vietos 
korespondento žinutė apie Endriejavą 
laikraštyje išspausdinta 1906 m. gegu-
žę60. 1910 m. Šaltinyje bendradarbiavo 
vietos korespondentas Valstietis61. Pa-
skutiniais 1913–1914 m. duomenimis, 
Šaltinis Endriejave toliau buvo prenu-
meruojamas62.

Sprendžiant iš pašto lipdžių, 
Vilniuje leidžiamą Vilties laikraštį 
1907–1909 m. buvo užsiprenumeravęs 
Anužių kaimo ūkininkas Pranciškus 
Užgalis. Vilties skaitytojų aktyvumą 
rodo 1907 m. pabaigoje aptinkama 
pirmoji korespondencija apie Endrie-
javą63. Vėlesni 1913–1915 m. duome-
nys patvirtina, kad Viltis nebuvo 
dingusi iš vietos skaitytojų akiračio. 
1914 m. joje rašė slapyvardžiu Zuikio 
barzda64 pasivadinęs korespondentas. 
1915 m. rašinėjo kitas Vilties ben-
dradarbis, pasirašęs slapyraide C65. 
Žvaginių kaimo ūkininkas I. Šakinis 
1910 m. prenumeravo visuomenės, 
politikos ir literatūros laikraštį Rygos 
garsas. I. Šakinis žvaginiškės Marijonos 
Dirgėlienės (g. 1922) atmintyje išliko 
kaip šviesus ir energingas ūkininkas, 
caro laikais, atrodo, buvęs Žvaginių 
kaimo seniūnu66. Spaudoje minima, 
kad Rygos garsas nors negausiai, bet 
ir toliau 1913–1914 m. Endriejave pli-
to67. Tarp vietos valstiečių sklido ir 
socialdemokratinė spauda. Tai liudija 
išlikęs vienas Vilniuje leidžiamos Ža-
rijos (1908, nr. 18) numeris. 

Be minėtų laikraščių, Endrieja-
vo apylinkėse 1911–1914 m. sklido 
Lietuvos žinios67, 1912–1914 m. – Vie-
nybė68, 1912–1915 m. – Pavasaris69. Vie-

„Šaltinio“ laikraščio 1907–1912 m. antraštinių 
puslapių fragmentai. Iš PKAS rinkinio

60 Andriejavas, Šaltinis, 1906, geg. 17 (30), nr. 9, 
p. 142.

61 Andriejavas (Raseinių apsk.), Šaltinis, 1910, kovo 
15 (bal. 2), nr. 10, p. 156. Parašas: Valstietis.

62 Andriejavas, Vienybė, 1913, kovo 19 (bal. 1), nr. 12, 
p. 190. Parašas: A. Švilpis; Andriejavas, Vienybė, 
1914, balandžio 22 (geg. 5), nr. 17, p. 268.

63 Endriejavas, Ras[einių] apsk., Viltis, 1907, gruodžio 
21 (1908, sausio 3), nr. 34, p. 2.

64 Andriejavas, Kauno gub., Viltis, 1914, sausio 9 (22), 
nr. 6, p. 2. Parašas: Zuikio barzda; Andriejavas, 
Ras[einių] apskr., Viltis, 1914, sausio 19 (vas. 1), 
nr. 15, p. 2–3. Parašas: Zuikio barzda.

65 Andriejavas, Ras[einių] apskr., Viltis, 1915, sausio 
21 (vas. 3), nr. 16, p. 1. Parašas: C.

66 Pasakojo Marijona Dirgėlienė (Dargytė), g. 1922. 
V. 17, gyv. Endriejave. Užrašė Tomas Petreikis 
2009 m.

67 Ūkio mokykla Indrijave, Lietuvos žinios, 1911, rugs. 
27 (spalio 10), nr. 112, p. 3. Parašas: J. Z.; Andrie-
javas (Raseinių apskr.), Lietuvos žinios, 1914, sausio 
3 (16), nr. 11, p. 2.

68 Andriejavas, Vienybė, 1912, spalio 2 (15), nr. 40, 
p. 628. Parašas: Valstietis; Andriejavas, Vienybė, 1913, 
kovo 19 (bal. 1), nr. 12, p. 190. Parašas: A. Švilpis; 
Andriejavas, Vienybė, 1914, bal. 22 (geg. 5), nr. 17, 
p. 268.

69 Turauskas E. Andriejavas, Pavasaris, 1912, liepa, 
nr. 3, p. 90. Parašas: Ed. Žvagėnas; Andriejavas 
(Raseinių ap.), Pavasaris, 1913, gruodis, nr. 12, 
p. 377. Parašas: Krėpštas.
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tos korespondentas, vėliau žinomas di-
plomatas Edvardas Turauskas 1912 m. 
ragino platinti Pavasarį70. Nuo 1913 m. 
pabaigos lietuviškos spaudos platinimo 
ėmėsi Endriejavo vikaras kun. Kazimie-
ras Andriukaitis71, tad korespondentas 
Krėpštas pagrįstai vylėsi, jog kitais metais 
Pavasario ir Vienybės skaitytojų gerokai 
padaugės72. Sprendžiant iš 1914 m. kun. 
Stanislovo Aužbikavičiaus paskelbtos 
statistikos, ypač buvo gausiai prenume-
ruojami Pavasaris (65 egz.) ir Vienybė (62 
egz.). Spindulys (24 egz.), Viltis (5 egz.), 
Lietuvaitė (5 egz.), Garnys (5 egz.), Rygos 
garsas (3 egz.) ir Lietuvos ūkininkas (3 egz.) buvo ne tokie populiarūs. Iš viso En-
driejavo parapijoje periodikos leidinių buvo užsisakęs 281 gyventojas. Statistiškai kas 
antra šeima prenumeravo nors vieną laikraštį73. Tai ypač aukštas skaitomumo rodiklis. 
Turime sutikti su vietos korespondento 1915 m. pasakytomis mintimis, kad 

mūsų žmonės dabar patapo labai žingeidūs, ypač vaikinai. Laikraš-
čius grobstyte grobsto. Kur gavę kokio laikraščio nors ir pasenusį 
numerį skaito jį gals iš galo, o jei skaityti nemoka, tuomet nešioja 
po sodžių, kol atras, kas jam perskaitys. Didesnieji susideda po kelis 
ir išrašo sau laikraštį. Prie laikraščių platinimo daug pasidarbavo 
kun. Andriukaitis74. 

Šie pavieniai fragmentai vaizdžiai atskleidžia, kad Endriejavas aktyviai da-
lyvavo pirmosios lietuviškos periodinės spaudos sklaidoje.

Pirmojo pasaulinio karo metais kaizerinei Vokietijai okupavus Lietuvą, nu-
stojo eiti beveik visa lietuviška periodinė spauda. Jos vietą bandė užimti vokiški 
periodiniai leidiniai. P. Kairio išsaugotame vietos spaudos pavelde liko šio reiškinio 
pėdsakų. Aptiktas literatūros žurnalas Hochland (1917/1918, nr. 7). 

Periodikos platinimas buvo ideo logiškai angažuotas. XIX a. pabaigoje iš-
siskyrus katalikiškai ir pasaulietinei 
lietuvių inteligentijos srovėms, spau-
doje ir viešojoje erdvėje nuolat vyko 
polemika. Ypač daug dėmesio sulaukė 
socialdemokratinė spauda, kurią itin 
kritikavo krikščioniškosios linijos lai-
kraščiai. Iki Pirmojo pasaulinio karo 
Endriejavo spaudos istorijoje dides-
nių ginčų neaptinkame. Tiesa, 1914 m. 
vietos korespondentas Zuikio barzda, 
atstovaudamas katalikiškam politiniam 
sparnui, teigė, kad Endriejave 

70 Turauskas E. Andriejavas, Pavasaris, 1912, liepa, 
nr. 3, p. 90. Parašas: Ed. Žvagėnas.

71 Andriejavas, Kauno gub., Viltis, 1914, sausio 9 (22), 
nr. 6, p. 2. Parašas: Zuikio barzda; Directorium ho-
rarum canonicarum et missarum pro dioecesi Telsensi 
seu Samogitensi in annum domini... Vilnae, 1913.

72 Andrėjavas (Raseinių apskr.), Pavasaris, 1913, gruo-
dis, nr. 12, p. 377. Parašas: Krėpštas.

73 Aužbikavičius S. Andriejavas Ras[einių] apskr. 
Kauno rėd.), Pavasaris, 1914, balandis, nr. 7, p. 161. 
Parašas: Aužbas.

74 Andriejavas, Ras[einių] apskr., Viltis, 1915, sausio 
21 (vas. 3), nr. 16, p. 1. Parašas: C.

„Šaltinio“ laikraščio 1912 m. antraštinio puslapio 
fragmentas. Iš PKAS rinkinio
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„<...> yra ir reakcionierių, kurie, visu 
karščiu platina „Liet.[uvos] Ūk.[ininką]“, 
nors nekaip jiems tai sekasi, nes katalikų 
partija stipresnė, bet vis dėlto vieną–kitą 
sodietį įsivilioja į savo kromelį...“75 

Lietuvos ūkininko platinimas En-
driejavo apylinkėse nesustojo ir Ne-
priklausomos Lietuvos metais. Šio 
laikraščio korespondento K. Sūnaus 
duomenimis, 1922 m. Lietuvos ūkininką 
prenumeravo 17 skaitytojų76. 1926 m. 
valstybės perversmas ribojo partinę 
spaudą, tautininkų partijos diktatas slė-
gė kitas politines grupes, tad ne visa 
spauda laisvai galėjo sklisti Endriejave. 
1927 m. pradžioje Endriejavo valsčiaus 
sekretorius Henrikas Džiubinskas dar 
platino socialdemokratinę spaudą, ypač 
aktyviai valstiečių liaudininkų Telšiuo-
se leidžiamą Žemaitį. Tokiu H. Džiu-
binsko elgesiu ypač piktinosi Lietuvio 
korespondentas Tautietis77. Nuo XX a. 
3 dešimtmečio pabaigos ėmus riboti so-
cialdemokratinės minties spaudą, tarp 
vietos skaitytojų populiari išliko katalikiškoji periodinė spauda. Korespondento 
Andriaus Ašmanto 1930 m. Šaltinyje paskelbtais duomenimis, Endriejavo valsčiuje 
buvo prenumeruojami katalikiškos minties laikraščiai Mūsų laikraštis (115 egz.), 
Žemaičių prietelius ir Šaltinis78. Pastarajame laikraštyje bendradarbiavo korespon-
dentas, pasirašinėjęs slapyvardžiu Andriejavo Aidas79. Tolesnę katalikiškų laikraščių 
sklaidą liudija išlikęs vienas Mūsų laikraščio (1939, nr. 36) numeris. Po 1926 m. 
perversmo tautininkų partinė spauda įgavo privilegijų, tai užtikrino jų sklaidą 
visoje Lietuvoje, kartu ir Endriejave. Sprendžiant iš vietos spaudos bendradarbių, 
1931–1932 m. Lietuvos tautininkų są-
jungos Telšiuose leidžiamas Žemaičių 
balsas pirmaisiais savo gyvavimo metais 
sklido tarp vietos skaitytojų80. Tarp 
P. Kairio spaudos leidinių aptinkame 
ir tautininkų ideologinės linijos žurnalą 
Mūsų Vilnius (1938).

Endriejavo neaplenkė ir speci-
alizuota spauda, neturėjusi didesnių 
ideologinio poveikio priemonių. P. 
Kairiui priklausanti periodika liudija, 
kad Endriejavo apylinkių gyventojai 

„Vilties“ laikraščio 1908 m. antraštinis puslapis 
su Pakvietimu, skrajute. Iš PKAS rinkinio

75 Andriejavas, Kauno gub., Viltis, 1914, sausio 9 (22), 
nr. 6, p. 2. Parašas: Zuikio barzda.

76 Andriejavas, Lietuvos žinios, 1922, kovo 7, nr. 7, 
p. 4. Parašas: K. Sūnus.

77 Andriejavas (Kreting. apskr.), Lietuvis, 1927, sausio 
26, nr. 18, p. 3. Parašas: Tautietis.

78 Ašmantas A. Susipranta ir šviečiasi, Andriejavas 
(Kretingos aps.), Šaltinis, 1930, sausio 18, nr. 3, 
p. 43. Parašas: A. A.

79 Bus plentas, Andriejavas (Kretingos apskr.), Šaltinis, 
1930, sausio 18, nr. 3, p. 43. Parašas: Andriejavo 
Aidas.

80 Jaunalietuviai sukruto, Žadeikiai (Endriejavo valsč.), 
Žemaičių balsas, 1931, balandžio 2, nr. 12, p. 3. 
Parašas: Dalyvis.
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prenumeravo populiarius visuomeninius žur-
nalus Židinį (1926–1933), Vairą (1939), Motiną 
ir vaiką (1940), vietos blaivininkus pasiekdavo 
Blaivioji Lietuva (1937). Moksleivius domino 
Ateities spinduliai (1932) ir Vyturys (1938). Ak-
tuali ūkinio pobūdžio spauda taip pat neliko 
nuošalyje. Daugiau dėmesio sulaukė žurnalas 
Pieno ir gyvulių ūkis (1933).

Nacių okupacijos metais vietos skaity-
toją pasiekdavo Kaune Lietu vos aktyvistų 
fronto leidžiamas laikraštis Į laisvę (1941). 
Vietos ūkininkai prenumeravo Žemės ūkio 
ministerijos leidžiamą aktualų laikraštį Ūkininko patarėjas (1941). Regioninė spauda 
domino vietos skaitytojus. Šias apylinkes pasiekdavo Telšiuose leidžiama Žemaičių 
žemė (1942).

Laikraščiai „Rygos garsas“, „Žarija“ ir 
„Lietuvos žinios“. Iš PKAS rinkinio

„Hochland“ žurnalo vokiečių k. 
fragmentas. Iš PKAS rinkinio
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1938, 1939 m. leidinių titulinių puslapių 
fragmentai. Iš PKAS rinkinio

Kultūros 1930–1940 m. žurnalų viršeliai
ir antraštiniai puslapiai
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Įvairios tematikos 
1930–1940 m. leidinių 
viršelis ir antraštinis 
puslapis

Karo metų laikraščių 
(„Žemaičių žemė“, 
1942 07 18), 
„Į laisvę“, 1941 08 19) 
fragmentai
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Išvados
Endriejavo valstietiškoji knygos 

kultūra atsirado XIX a. viduryje. Vals-
tiečiai legaliomis ir nelegaliomis aplin-
kybėmis pagal individualius poreikius 
komplektavo asmenines bibliotekėles. 
Lietuviškos spaudos draudimo metais 
nelegalios sąlygos trukdė gausėti as-
meninėms bibliotekėlėms, bet tai iš es-
mės nesustabdė jų gyvavimo. Jos buvo 
tipologiškai įvairios, universalios, tenkino šeimos dvasinius 
ir savišvietos poreikius. Nuo XX a. pradžios bibliotekėlės ir 
atskiri knygų rinkiniai tapo vietos valstiečių dvasinio gyve-
nimo savastimi. Knygas imta žymėti autografais ir spaudais. 
Gausiausią žinomą bibliotekėlę buvo sukaupęs mokytojas Kazimieras Gudauskas. Iš 
pavienių knygų nustatyta, kad vietos valstiečiams buvo aktuali grožinė literatūra, 
mokslo populiarinamieji, tikybiniai, laisvalaikio skaitymo ir mokomieji leidiniai. 
Kalendorius, apylinkėse sklidęs nuo XIX a. pab., kaip universalus leidinys buvo 
populiarus tarp vietos gyventojų. XIX a. pab. tarp valstiečių išsiplėtojęs akyvus 
bendradarbiavimas spaudoje ir jos platinimas tapo vietos kultūrinio gyvenimo 
varomąja jėga. Periodikos sklaidoje vyravo katalikiškos minties spaudiniai. Partinė 
spauda, nors epizodiškai aktyviai buvo platinama, katalikiškos minties laikraščiams 
didesnės konkurencijos nedarė.

Karo metų laikraščio 
„Ateitis“ (1943 12 31) 
fragmentas
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Nuo žemaitiškos maldaknygės iki Viljamo Šekspyro
Apie endriejaviškį kalbininką ir vertėją  
Jurgį Talmantą ir jo šeimą

Juozas Beniulis, Virginijus Jocys

Jurgio Talmanto pavardė žinoma visiems buvusiems ir dabartiniams studen-
tams filologams, ji pagrįstai minima šalia didžiųjų mūsų kalbos autoritetų, tokių 
kaip Juozas Balčikonis, Antanas Salys, Pranas Skardžius. Malonu, kad ir žemaičiai 
endriejaviškiai prisidėjo prie kilnaus lietuvių kalbos norminimo ir tvarkymo darbo. 
Apie Jurgio Talmanto profesinę ir kūrybinę veiklą galima aptikti vienoje kitoje 
enciklopedijoje, žinyne, chrestomatijoje ar straipsnyje1.

Tačiau norėjosi aptikti daugiau autentiškų biografinių duomenų iš gyvų 
liudininkų ar amžininkų, kurie padėtų geriau suvokti šios asmenybės augimo, 
brendimo aplinką ir kelią į gimtosios ir kitų pasaulio kalbų pažinimą.

Džiaugiamės pakalbinę jo sūnų Egidijų Talmantą, likusį vieną iš šešių as-
menų šeimos2.

Jo šeimos albume fotografijų ir kitų relikvijų negausu (1947 m. sudegė di-
džiulė tėvo Jurgio Talmanto biblioteka), tačiau kiekviena jų didžiulės kultūrinės 
vertės. Apie tėvelio Jurgio Talmanto kelią į mokslus Egidijus Talmantas prisimena, 
kad šeimoje buvo kalbama, jog jam tekę mokytis net Besarabijoje (dab. Moldova). 
Kalbintas pašnekovas negalėjo tiksliai pasakyti, ar tai buvo prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, ar karo metu. Kad anksti pradėjo domėtis lietuvių kalba ir tautosaka, liudija 
1912 m. išspausdinta daina „Ateities“ 
priede „Žiedai“. Gal yra publikuota ir 
daugiau, užrašyta jo paties iš Vandos 
Kaulakaitės Selvestrų kaime Laukuvos 
parapijoje3.

Visa Talmantų šeima. 
Iš kairės: mama 
Felicija Talmantienė, 
sūnūs Juozas, 
Edvardas, Egidijus, 
dukra Aldona ir tėvas 
Jurgis Talmantas. 
Apie 1937 m. 
Iš Aloyzo Talmanto 
šeimos albumo

1 Aškelaitė O., Mingėlaitė A. Jurgis Talmantas, 
Žemaičių žemė, 2001, Nr. 1.

2 Pagal Egidijaus Talmanto, gim. 1934 m., pasakojimą 
Virginijui Jociui 2009 m.

3 Kaulakytė E. Selvestrų Kaulakiai, Laukuva, Vilnius, 
2008, d. 2, p. 598.
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Jurgis Talmantas gimė 1894 m. 
spalio 18 d. tuometinės Kretingos aps-
krities Endriejavo valsčiaus Stončaičių 
kaime stambių ūkininkų šeimoje. Buvo 
vienturtis sūnus, todėl tėvai ir galėjo 
jį išleisti į mokslus. Iš pradžių mokėsi 
privačiai, vėliau Palangos progimnazi-
joje. 1919 m. baigė Telšių gimnaziją.

Spėjama, kad pradžios mokslus, 
kaip ir pora metų jaunesnis Edvardas 
Turauskas, mokėsi privačiai pas vie-
tinį daraktorių, pavartant elementorių 
ar žemaitišką maldaknygę. Tai tęsėsi 
turbūt iki spaudos draudimo su lotyniš-
kais rašmenimis panaikinimo 1904 m., 
kuomet jau ir rusiškoje valdiškoje mo-
kykloje leista vartoti lietuvių kalbą. Matyt, jau besimokydamas Palangos progim-
nazijoje 1910–1911 m. pasisėmė lietuviškumo dvasios iš ten dirbusių mokytojų, 
nes parvykęs atostogų į Endriejavą, kartu su E. Turausku ir kitais organizavo 
gegužines, literatūrinius vakarus su vaidinimais. Apie tai gražiai prisimena Ona 
Martinkienė*.

Šis Jurgio Talmanto kultūrinis aktyvumas, vaidinimų bei profesionalaus teatro 
pomėgis vėliau pasitarnavo profesinėje 
veikloje verčiant dramos kūrinius iš 
įvairių kalbų. 

Felicijos ir Jurgio Talmantų vestuvės. Iš kairės 
sėdi: Juozas ir Felicija (Paalksnytė) Mockai, 
jaunosios tėvai, jaunoji Felicija ir sutuoktinis 
Jurgis Talmantai, Ona Talmantienė, 
neatpažintas. Stovi (iš kairės) klierikas 
Kazimieras Mockus, kunigas Vincentas Mockus, 
neatpažinta, Izidorius Mockus, jo žmona, Juozas 
Mockus (jaunesnysis), Antanas, Helena ir  
Zigmantas Mockai. Pirmoje eilėje sėdi:  
Zbignevas Mockus (Zigmanto s.), Helė  
Masiulienė, Anelė Žilionienė, Jadzė  
Zablodskienė, Zigmantas Mockus (Izidoriaus s.) 
1921 m. Naudvaryje, netoli Kelmės. Eugenijaus 
Savickio nuotr. Iš Egidijaus Talmanto šeimos 
albumo

* Plačiau žr. Adomavičienės E. str. šioje knygoje 
„Mūsų Kapstatai“. Vyr. red. pastaba.
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Studijos, santuoka,  
kūrybinė ir  
visuomeninė veikla
1927 m. Švietimo ministerijos ko-

misijoje išlaikė egzaminus gimnazijos 
mokytojo teisėms. 1929 m. baigė Kauno 
universitetą, įgijo aukštąjį išsilavinimą. 
Dirbo Kražių, Kelmės progimnazijose, 
ten dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 
Vėliau mokytojavo Vilniaus lietuvių 
gimnazijoje, Simono Daukanto mokytojų seminarijoje, Kauno jėzuitų, Kauno III ir 
vokiečių gimnazijose, dėstė žurnalistų ir kitokiuose kursuose. Kauno teatralams 
dėstė lietuvių kalbos tartį ir kirčiavimą. Jurgis Talmantas kartu su Ignu Šlapeliu 
bei Petru Kalpoku buvo organizacinio komiteto, kuris įkūrė Kauno Keramikos 
studiją, nariais. 

Algirdas Ažubalis aprašo gana linksmą nutikimą iš Jurgio Talmanto studijų 
Kaune periodo:

„Rašytojas, docentas, kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas pagal 
temperamentą sangvinikas, labai įdomiai skaitydavo senosios lietuvių 
literatūros kursą. Prasidėjus vienai jo paskaitai pilnutėlėje didžiojoje 
universiteto salėje, staiga girgžtelėjo durys ir įėjo gražiai pasipuošusi 

Sėdi (iš kairės): močiutė Ona Talmantienė 
(Dromantaitė), Edvardas, močiutė Felicija 
Mockienė (Paalksnytė), Felicijos Talmantienės 
pusseserė Bičiūnienė, greta atsirėmusi – Nijolė 
Bičiūnaitė, vėliau Veberienė. Antroje eilėje 
(iš kairės): Juozas, Bičiūnienės sesuo, Jurgis ir 
Felicija Talmantai, Ona Žilionienė (Mockutė). 
Apie 1933 m. Kaune. Iš Nijolės Veberienės 
(Bičiūnaitės) šeimos albumo
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studentė (matyt, kruopštus ruošimasis ir 
buvo vėlavimosi priežastimi). Ji atsiprašė 
už pavėlavimą (tais laikais tai buvo įpras-
ta) ir laukė leidimo sėstis. Sangviniškasis 
Vaižgantas pratrūko: „Ei, tu, varna! Ko 
vėluojiesi, trukdai dirbti!“ ir pan. Visa išraudusi, studentė vis tik 
gavo leidimą atsisėsti. Praėjo keletas minučių ir vėl girgžtelėjo 
auditorijos durys. Suplukęs, su nemažu portfeliu po pažastimi į 
auditoriją įpūkštė senyvo amžiaus studentas (pirmajame universi-
teto egzistavimo dešimtmetyje tokių buvo nemažai), žinomas knygų 
leidėjas, redaktorius, vertėjas ir autorius Jurgis Talmantas. Ėmė 
atsiprašinėti poną docentą kanauninką už pavėlavimą. O pastarasis 
ėmė šaukti: „Ko vėluojiesi? Mauk greitai iš aulos, o tai kai paleisiu 
skuduru!“ J. Talmantas vikriai nėrė iš auditorijos į koridorių, kur 
kantriai lūkuriavo iki pertraukos. O per ją sangviniškasis Vaižgantas 
išėjo į koridorių ir apkabino jį per pečius: „Matai, kolega, nereikia 
vėluotis... Supykdei mane...“4

Mokytojaudamas Kelmėje, Kražiuose sutiko savo būsimą žmoną, o tuo 
metu vyresniųjų gimnazijos skyrių mokinę Feliciją Mockutę, su kuria susituokė ir 
užaugino keturis vaikus – dukrą Aldoną ir sūnus Juozą, Edvardą ir Egidijų. Su-
tapo Jurgio Talmanto profesinė branda 
ir besikuriančios modernios Lietuvos 
valstybės poreikiai. Trūko originalių 

Krikštynos Talmantų namuose. Jurgis Talmantas 
stovi gale. Iš dešinės – kraštietis Edvardas 
Turauskas su Aldona Talmantaite ant kelių. 
Apie 1932 m. Iš E. Talmanto šeimos albumo

4 Ažubalis A. Pedagoginės smulkmenos, VGTU, 
Inžinerija, Nr. 8 (1048).
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vadovėlių, klasikinių kūrinių lietuvių 
kalba. Reikėjo lietuviškos metodinės li-
teratūros naujiems mokytojams rengti. 
Nauji lietuvių kalbos vartojimo porei-
kiai reikalavo naujų komentarų kalbos 
norminimo srityje. Jurgis Talmantas 
pasinėrė į šių reikalingų darbų ver-
petą.

1933–1936 m. J. Talmantas reda-
gavo žurnalą „Gimtoji kalba“. Šis žurnalas buvo skirtas redaktoriams, kalbos tvar-
kytojams, dėstytojams ir mokytojams, žurnalistams, tarnautojams ir verslininkams. 
Žurnalas išeidavo kas mėnesį, jo apimtis buvo 32 puslapiai. 1935 m. Jurgis kartu 
su kitais kalbininkais Juozu Balčikoniu, Pranu Skardžiumi, Antanu Saliu įsteigė 
Lietuvių kalbos draugiją. Šios draugijos tikslas buvo pažinti, tirti bei tobulinti lie-
tuvių kalbą, mokyti visuomenę bendrinės kalbos, burti kalbininkus ir vadovauti jų 
veiklai. Veikė penkios šios draugijos sekcijos: terminijos, viešosios kalbos, spaudos, 
mokyklinės ir emigrantų kalbos. Draugijos veikla nutrūko tik 1941 m., prasidėjus 
sovietinei ir hitlerinei okupacijai. Tiesa, draugija toliau tęsė savo veiklą užsienyje, 
tačiau Lietuvoje jos veikla nutrūko ilgam. Atkurta ši draugija tik 1990 metais. 
Beje, Jurgis buvo ne tik Lietuvių kalbos draugijos pirmasis redaktorius, bet ir 
aktyvus terminologijos ir rašybos reformų komisijos narys, Pavardžių lietuvinimo 
komisijos sekretorius, moksleivių žurnalo „Ateitis“ ir „Gimtoji kalba“ redakcijos 
narys. Aktyviai bendradarbiavo spaudoje: „Viltyje“, „Ateityje“, „Švietimo darbe“, 
„Lietuvos mokykloje“, „Draugijoje“, „Ryte“, „Laisvėje“, „Gimtojoje kalboje“ ir 
kituose to meto leidiniuose.

Bendradarbiai, bičiuliai ir giminės. Viršutinėje 
eilėje (iš kairės): Jurgis Talmantas, antras 
neatpažintas, Šerkšnienė ir Jonas Šerkšnas, 
Malinauskienė, toliau – neatpažinti. Sėdi 
(iš dešinės) Ignas Malinauskas, virš jo – 
M. Pečeliūnas. Priekyje – vaikai Juozas, 
Edvardas, Aldona. Apie 1935 m. Iš E. Talmanto 
šeimos albumo
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Viljamo Šekspyro  
„Karalius Lyras“  
ir kiti vertimai 
Jurgis Talmantas buvo gabus kal-

boms, tam pasitarnavo ir geras meto-
diškas kalbos dalykų studijavimas. Kaip 
sūnus Egidijus Talmantas prisimena, 
tėvas mokėjęs apie 10 užsienio kalbų. 
Tai liudija ir sąrašas leidinių vokiečių, 
prancūzų, anglų, rusų, lenkų, lotynų 
ir kitomis kalbomis. Kadangi Jurgiui 
Talmantui nebuvo svetimas teatras, jis 
jį mėgo ir išmanė, tai labai sekėsi 
versti dramos kūrinius, juos vykusiai 
adaptuodavo lietuvių kalba scenai. Už 
Viljamo Šekspyro „Karaliaus Lyro“ ver-
timą iš anglų kalbos į lietuvių įvertin-
tas pinigine premija ir diplomu. Kaip 
sūnus atsimena, tekstus tėvas Jurgis 
prieš susitikimą su studentais ruošdavo 
žiūrėdamas į veidrodį. Dėl didelio vertimo darbo krūvio, 
kad pagreitintų darbą, į talką kvietė rinkėją mašinėle, kuris 
Jurgio Talmanto vertimą gyvai iškart užrašydavo, belikdavo 
korektūros darbai.4

Pagrįstai tarpukario Lietuvoje J. Talmantas buvo pri-
pažintas vienu geriausiu knygų vertėju. Iš viso yra išvertęs 
apie 50 mokslo populiarinimo, beletristikos ir kitokių knygų. Tai G. Hauptmano 
„Vebrinos“, „Prieš saulėtekį“, A. Čechovo „Vyšnių sodas“, J. Kraševskio „Vitolio 
rauda“, P. Benua „Atlantidos karalaitės meilė“, M. Meterlinko „Marija Mag-
dalena“, J. Pfitznerio „Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas kaip politikas“, 
„Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės sielos istorija“, S. Minclovo „Daina apie sakalą“, 
N. Gogolio „Revizorius“, J. Mlynaržyko „Religiniai pasikalbėjimai su vaikais“, 
Carbonelio „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė“, J. B. Aubry „Mergaitės pašaukimas“, 
A. Kranne „Didžioji nusidėjėlė“, Dž. Verno „20.000 mylių jūros gelmėmis“, 
J. Krylovo „Pasakėčios“, V. Uminskio „Į kitą planetą“, M. Czerno „Judo klastos“, 
V. Šekspyro „Karalius Lyras“, „Venecijos pirklys“, Č. Oračevskio „Mokymosi 
metodika“, F. Hervigo „Šventas Sebastijonas iš Veddingo“, K. Brentano „Karti 
mūsų Viešpaties Kristaus kančia“, S. Korsako „Balduinas IV, raupsuotasis kara-
lius“, Kellermano „Ingeborga, Kormčij Taikos dvasia“, V. Solovjovo „Šventosios 
istorijos filosofija“. 

Be to, J. Talmantas kartu su kitais autoriais išvertė bei parengė spaudai 
nemažai lietuvių bei užsienio autorių 
kūrinių: Homero „Iliada“, S. Daukanto 
„Būdas“ ir kt. Taip pat parašė keletą 

Diplomo Jurgiui 
Talmantui faksimilė. 
1937 03 16. 
Iš E. Talmanto šeimos 
dokumentų rinkinio

4 Pagal Egidijaus Talmanto, gim. 1934 m., pasakojimą 
Virginijui Jociui 2009 m.
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žodynų: „Lietuviškai vokiškas žody-
nas“, „Prancūzų kalbos vadovėlis“, 
„Rusų kalbos vadovėlis“ ir kt.

Kartu su A. Kalniumi ir Z. Kuz-
mickiu parašė „Lietuvių kalbos rašybos 
vadovėlį“, su I. Malinausku – „Lietu-
vių kalbos gramatiką pratimais“ II-VII 
skyriams, su E. Viskanta – „Visuoti-
nės literatūros chrestomatijos“ pirmą 
ir ketvirtą dalis. J. Talmantas rašė 
lietuvių kalbos vadovėlius pradžios 
mokykloms.

Jurgio Talmanto šeima 
1994 m. sukako lygiai 100 metų nuo šio iškilaus kalbininko gimimo. Dabar 

turbūt jau mažai kas begalėtų parodyti tą vietą, kur kadaise buvo Talmantų žemė 
ir sodyba. Tą galėtų padaryti nebent tik vyresniosios kartos stončaitiškiai. Tačiau 
ir jie tegalėtų tik apytiksliai parodyti tą vietą, nes ten jau seniai plyti numelio-
ruoti laukai. Penkiasdešimtmečių kartos atmintyje Stončaičiuose Talmantai jau 
nebegyveno. Atmintyje išliko Dominyko Astrausko, Petro Dromanto, Kazimiero 
Vaičiulio sodybos, kurios kadaise stovėjo už Izidoriaus Lygnugario namų (dabar 
ten gyvena Papieviai). Talmantų sodyba buvo dar gerokai toliau, pačiame Ston-
čaičių kaimo pakraštyje, netoli Kintrimų kaimo ribos. Kažkada Talmantų žemė 
ribojosi su Juozo Beniulio prosenelio Jurgio Dromanto žeme.

Jurgio Talmanto mama Ona Talmantienė (Dromantaitė) buvo kilusi iš gausios 
Dromantų šeimos ir buvo paveldėjusi apie 40 ha ne pačios geriausios žemės. Kitur 

Šv. Kūčių vakarienė su visa šeima. Iš kairės: 
Teresė Mulevičienė, Edvardas, Jurgis Talmantas 
(laiko iš po staltiesės ištrauktą ilgą šiaudą), 
Felicija su naujagimiu Egidijum (gimusiu prieš 
Šv. Kūčias, o gimimo diena užregistruota 1934 m. 
sausio 1 d.). Toliau – sesuo ir brolis Aldona ir 
Juozas, stovi Jurgio Talmanto talkininkas, 
raštininkas ir fotografas Mykolas Pečeliūnas, 
greta – auklė Emilija Gedminaitė ir arčiau – 
močiutė Ona Talmantienė. 1933 m. gruodžio 24 d. 
Iš E. Talmanto šeimos albumo
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nurodoma, kad Jurgio tėvas yra buvęs 
Rietavo dvaro vežiku, vėliau atsidėjęs 
tik ūkininkavimui. Egidijaus Talmanto 
atmintyje daugiau prisiminimų išliko 
apie savo močiutę ir senelį iš mamos, 
Jurgio Talmanto žmonos, pusės. 

Jurgis Talmantas vedė Feliciją 
Mockutę iš šviesios pasiturinčių ūki-
ninkų šeimos. Felicijos Mockutės tėvas 
Juozas buvo nusipirkęs prie Naudvario 
vienkiemį. Lietuviškų knygų draudimo 
metu Juozas ir Izidorius Mockai iš Kara-
liaučiaus krašto vežė draudžiamas kny-
gas, kitas prekes, ir taip užsidirbdavo 
trūkstamų pinigų. Felicijos mama, taip 
pat vardu Felicija, kilusi iš senos Paalks-
nių giminės, kurios giminaičiai aktyviai 
dalyvavo Kražių bažnyčios gynime. Už 
tai vienas giminaitis buvo trumpam už-
darytas į kalėjimą. Kaip Egidijus Talmantas prisimena iš močiutės pasakojimų, tam 
giminaičiui bebūnant kalėjime gimė vaikutis, o pasimatyti su žmona ir naujagimiu 
neleido. Tai artimieji suminkė duonos kepalą ir, į jį įspaudę vaiko pėdutę, iškepė. 
Taip su duonos kepalu buvo perduotas laiškelis nuo gimusio kūdikėlio. 

Kaune Perkūno alėjoje Jurgis Talmantas buvo pasistatęs dviejų aukštų 
namus, kur buvo didžiulė biblioteka, darbo kambarys, salonas. Viršuje – vaikų, 
svečių kambariai. 

Marijos Talmantienės (Jankutės) 70-metis. Tupi 
(iš kairės) Violeta Narvilytė ir Rolandas Jankus 
(Jantkus). Sėdi (iš kairės): Rūta Stirbienė 
(Žadeikytė) iš Sausių k., jubiliatė Marija 
Talmantienė (Jankutė), Juozas Talmantas 
(Jurgio s.), Ona Lažienė (Jankutė). Pirmoje eilėje 
stovi (iš kairės): Marijus Talmantas (Aloyzo s.), 
Danutė Talmantaitė, Nijolė Norvilienė 
(Talmantaitė), Dalia Jankienė ir Cezaris Jankus, 
Kostas Jankus. Antroje eilėje (iš kairės): Aloyzas 
Talmantas (Juozo s.), Arvydas ir Liuda 
Jankai, Kristina Petrauskienė (Norvilytė), 
Evaldas Jankus, Algis Stirbys, moters dešinėje 
(su karoliais) vardas primirštas. Trečioje eilėje 
(iš kairės): Stasys Norvilis, Alvydas Jankus, 
toliau gale – moters ir vyro vardai primiršti. 
1990 10 25. Luokė, Telšių r. Iš Aloyzo 
Talmanto šeimos albumo
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Kaip Egidijus Talmantas atsi-
mena, teko jam praleisti vieną kitą 
vasarą pas močiutę Stončaičiuose. Ma-
tyt, tie ryšiai su tėvo tėviške buvo 
gana glaudūs nes, gyvenant Kaune, 
Jurgio Talmanto vaikai apsivedė su 
jaunesnės kartos išeiviais iš Endrie-
javo. Jurgio Talmanto dukra Aldona 
ištekėjo už Antano Ruškio (vyresniojo) 
sūnaus Stasio iš Auksoro kaimo, o 
sūnus Juozas vedė Marytę Jankutę iš 
Šlepštikų kaimo.

Jurgis nepamiršo ir savo tėviš-
kėnų. Karo metais Stončaičiuose, savo 
tėvų sodyboje, buvo įsteigęs mokyklą, 
kurios penktoje klasėje mokėsi ir Juo-
zo Beniulio teta Antanina Vaitkienė 
(Sungailaitė). Tiesa, tik trys klasės ir 
tebuvo šioje mokykloje: penkta, šešta ir 
septinta. Kiek mokinių mokėsi ir kiek 
mokytojų dirbo šioje J. Talmanto įsteig-
toje mokykloje, dabar tiksliai niekas 
negali pasakyti. Žinant, kad šeimos tuo 
metu buvo gana gausios, galima spėti, 
kad mokinių netrūko. Teta Antanina 
Vaitkienė (Sungailaitė) pasakojo, kad 
už mokslą tada reikėjo mokėti maisto 
produktais. Jai ir tikriausiai visiems 
mokiniams teko mokytis tik apie porą 
mėnesių. Kadangi vyko karas, vieną 
naktį iš lėktuvo (neaišku, rusų ar vo-
kiečių) buvo numesta bomba, kuri 
sprogo visai netoli mokyklos. Taip ir 
baigėsi mokslai. Jurgis Talmantas su 
šeima ir visais mokytojais pasitraukė iš 
Stončaičių. Greičiausiai vokiečių–rusų 
frontui praėjus Talmantai vėl sugrįžo 
į Kauną.5

Talmantų namai per Antrojo pasaulinio karo veiksmus išliko sveiki. Jurgio 
Talmanto šeimai taip pat grėsė ištrėmimas. Tačiau ar užtartas žodis ar vertėjų 
trūkumas Jurgio Talmanto šeima nebuvo ištremta. Tik dukra Aldona ištekėjusi už 
gydytojo Stasio Ruškio turėjo dažniau keisti gyvenamą vietą. 1947 m. Talmantų 
namus ištiko nelaimė. Kadangi namas 
buvo dviaukštis tai šeimininkai buvo 
priversti apgyvendinti antrame aukšte 

Apaštališko palaiminimo Felicijai ir Jurgiui 
Talmantams faksimilė, ir antroje pusėje –
lietuviškai išverstas tekstas: „Palaimintasis Tėve 
Felicija ir Jurgi Talmantai, suklupę prie Jūsų 
Šventenybės Kojų (sosto papėdės) Nuolankiausiai 
prašo už save ir savo gimines, savo vaikams ir 
jų vaikams Apaštališkojo palaiminimo ir visiško 
nuodėmių atleidimo mirties valandoje.“ 
1927 06 08. Iš E. Talmanto šeimos dokumentų 
rinkinio

5 Pagal Antaninos Vaitkienės (Sungailaitės), gim. 
1934 m., pasakojimą Juozui Beniuliui 2009 m.
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karininkus iš netoliese buvusio garnizono. Vieną kartą nuomininkas rusų karinin-
kas pilė žibalą ar kitą skystį ir sukėlė gaisrą, padegė namą. Namie buvę spėjo 
visi išbėgti, tačiau sudegė didžiulė biblioteka, baldai drabužiai. Ko nesudegino 
ugnis, iš ugnies ištrauktus daiktus pasivogė subėgę kareiviai. Atlėgus sielvartui 
iš likusių sveikesnių ir susirinktų medžiagų atstatytas kuklus namelis.

Sovietiniais laikais Jurgis Talmantas toliau tęsė aktyvią savo kaip vertėjo ir 
redaktoriaus veiklą. 1948–1949 m. buvo Enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros 
leidyklos, o nuo 1949 m. – Politinės ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius. 
Paskutinis Jurgio Talmanto darbas buvo „Lenkų–lietuvių kalbų žodynas“.

Taigi būta darbštaus, veiklaus ir energingo žmogaus. Daug nuveikta, gili 
vaga išarta kalbotyros, mokslo, lietuvių ir kitų tautų kultūrų pažinimo ir suartinimo 
dirvoje. Matyt didelis darbo krūvis ir patirti išgyvenimai sutrumpino dar daug 
galėjusio nuveikti talentingo ir įvairiapusio kalbos barų darbininko gyvenimą.

Jurgis Talmantas mirė 1955 m. rugpjūčio 18 d., nesulaukęs savo 61-ojo 
gimtadienio. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse. 

Pradžioje buvo žodis, vėliau – molis...
Tokia biblijine ir žemiška metafora norisi tarti kelis žodžius apie jauniausią 

Jurgio Talmanto sūnų, dabar vyriausią Talmantų šeimos atstovą, Egidijų (Gytį) 
Talmantą. Skirtingai nei tėtis jis pasirinko keramiko profesiją. Tapo garsiu kera-
miku, juvelyru ir pedagogu. 1953 m. baigęs vidurinę mokyklą pradėjo studijuoti 
keramiką Vilniaus dailės institute. Studijas baigė 1959 m. E. Talmantas daugiausiai 
kuria indus, servizus, tačiau garsėja ir kaip metalo gaminių, papuošalų, šviestuvų 
kūrėjas. 1960–2000 m. dėstytojavo M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje. Jo kūriniai, 
kameriški, nesudėtingų archaizuotų formų, pasižymi subtiliu silueto ir detalių 

Sūnus Egidijus su tėvais Jurgiu ir Felicija 
Talmantais po namo gaisro Perkūno al. 1947 m. 
Kaunas. Iš E. Talmanto šeimos albumo

Talmantų namas apie 1939 m. Perkūno al., 
Kaunas. Iš E. Talmanto šeimos albumo
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darnumu, išryškintu medžiagiškumu ir faktūromis bei nedekoruoti. Štai keletas jo 
paties minčių fragmentų, per močiutės žemaitišką kalbą atrasti nematomi saitai 
tarp žodžio garso ir materijos (akmens, kūlio): 

„Dar mažas būdamas iš savo močiutės išgirdau labai gražų por-
celiano pavadinimą... Sako: „Padouk munėi toun oulināti“. Kai aš 
nesupratau, ką paduoti, paaiškino: „No tun poudilāti“. Šiandien 
galvoju, kad tai labai tikslus medžiagos pojūčio išreiškimas (uoli-
naitis – uolinis – akmeninis). 

Senovės Kinijoje žmonės, norėdami pagaminti brangų, ne-
paprastą indą, gamindavo jį iš nefrito (šviesaus, įvairių spalvų, 
kiek persišviečiančio akmens). Keramikų pastangos padaryti ką nors 
panašaus į akmenį davė gerų vaisių – daugiau negu prieš tūkstantį 
metų buvo pagaminti skaidrūs, net už akmenį stipresni gaminiai. 
Juos vadiname porcelianiniais. Ilgą laiką Kinijoje porcelianas vadintas 
„dieviškuoju akmeniu“.6

Pirmasis Lietuvoje pradėjo naudoti graikiškąjį laką, kai kada naudoja ir se-
nųjų japonų, kinų, egiptiečių keramikos technologijas. Būdamas labai tolerantiškas 
ir turintis be galo didelį pedagogo talentą išugdė nemažai mokinių, pasiekusių 
keramikos amate (mene) meistrystės aukštumų. Ne vienam, prisilietusiam prie 
molio, Gytis Talmantas tapo – „ne tik keramikos, bet ir gyvenimo mokytoju“. Jo pa-
ties šeimos nariai piešia, tapo, žiedžia. Tėvo Jurgio veiklos pėdsakai prasimuša, 
kai Gytis Talmantas aiškina lietuviško kalavijo, žodžio skambesį, bei pačią lietu-
viško kalavijo kalimo technologiją – kalimą iš vijų. Turi jis ir savo versiją apie 
lietuviško rūpintojėlio, susimąsčiusio, 
susirūpinusio, pasirėmusio dešiniąja 
ranka galvą – siužetą. Jo žodžiais, taip 

Ingė ir Egidijus 
Talmantai namie 
šifruoja senas šeimos 
nuotraukas. Trakai, 
2009 m. V. Jocio 
nuotr.

6 Talmantas E. Porcelianas, Žemaičių žemė. 2004, 
Nr. 4.
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sėdintis žmogus pasineria į meditaci-
ją, spręsti kankinamų būties klausimų. 
Kažkokie būties ženklai primena apie 
tai. Vienas iš Talmantų giminės atstovų 
paliudydamas jo akimis įvykusį apsi-
reiškimą, prie Šalpės pastato koplytėlę, 
prie kurios žmonės plūsteli melstis ir 
ši vieta tampa katalikiškų apeigų vieta. 
Paprašytas bičiulio suprojektuoja kai-
mui prie Varėnos koplyčios projektą, 
padaro maketą, gal su Dievo pagalba 
iškils šis kūrinys.

Egidijus (Gytis) Talmantas už 
ilgą pedagoginę ir kūrybinę veiklą bei 
tradicinių, primirštų Lietuvos kerami-
kos paslapčių atskleidimą ir populiari-
nimą pagerbtas, apdovanotas Lietuvos 
Gedimino ordino I laipsnio medaliu. Ir 
kiti Talmantų palikuonys ne tik duo-
na gyvi, jie taip pat nenutrūkstamos 
kūrybos procese.

Tolimo giminaičio Vincento Talmanto 1922 m. 
įkurta maldos ir susikaupimo vieta ant Šalpės 
kalnelio. Bendras vaizdas. Užrašo tekstas:
„APŽADINGA VETA / PRAŠOM KIEK 
LUOSKA / AUKOTI MELDŽIU / SUKALBĖTI 
TRIS SVEIKA / MARIJAS UŽ SVEIKATA
WISU. PUNDATORIUS / WIČENTAS 
TALMONTAS / 1922 M.“
Iš E. Talmanto šeimos albumo
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Ieva Simonaitytė ir žemaičiai*
Elena Bukelienė

Antologijos „Žemaičiai” (1938) įvadiniame žodyje jos sudarytojas Stasys 
Anglickis rašo: 

„Smagu yra mums savo tarpe matyti taip nusipelniusį mūsų tautai 
ir literatūrai vyrą Vydūną ir pirmąją mūsų literatūros laureatę 
Ievą Simonaitytę, kurie yra kilę iš vokiečių valdytosios Žemaičių 
dalies. (...) Kad juodu abu yra perdėm žemaitišku, net žemaitiškes-
niu už kitus, nėra abejonės (...) I. Simonaitytės žemaitiškumą gali 
pavaizduoti kad ir šioje knygoje spausdinama „Gretė” (ištrauka iš 
dar nebaigto romano „Vilius Karalius”), kur, nežiūrint į bendri-
nės kalbos kultūrą, prasiskverbia žemaitiška galvosena, sintaksė ir 
žodynas. Reikia tik stebėtis, kad toje Žemaičių dalyje, 700 metų 
kentusioje vokiečių priespaudą ir baisią nutautinimo politiką, išliko 
toks grynas žemaitiškumas”.

Kad tie du kūrėjai teisėtai įtraukti į antologiją, abejonių ir šiandien nekyla, 
tačiau pats faktas, kad jie reikalauja komentaro, liudija jų kitoniškumą ir verčia 
apie tai mąstyti.

Nelengvai suvokiamas dalykas Mažosios Lietuvos lietuviškumas, žemaitišku-
mas, išsilaikęs iki II-ojo pasaulinio karo ir galutinai sunykęs tik pokario metais. 
I. Simonaitytė priklauso žemaitiškos Klaipėdos krašto lietuvių tarmės atstovams, 
vadinamiems vakarų žemaičiams, nors patys klaipėdiškiai savęs žemaičiais ne 
tik kad nevadino, bet tokiais savęs ir nelaikė. (Prie „Aukštujų Šimonių likimo” 
mašinraščio „Vagos” leidykloje yra išlikusi autorės pastabėlė redaktoriams dėl 
Veiviržo upės pavadinimo: turįs būti Veviržas, nes: „Mes nepažinome Veiviržo. Gal 
Žemaitijoje taip ir sakoma”.) Didžiosios Lietuvos žemaičius klaipėdiškiai įsivaizdavo 
kažkuo visai skirtingu ir net nenorėjo turėti su jais nieko bendro, vadino skurdžiais, 
beraščiais ir tinginiais. Dėl tingėjimo jie gal ir klydo, bet visa kita – tiesa; tikrai 
varganas buvo tas Rusijos imperijos 
pakraštys, ypač palyginti su ekono-
miškai daug stipresniais, tvarkingais ir 
pasiturinčiais lietuvininkų gyvenimais. 
Labai skirtingi istoriniai likimai lėmė 
tai, kad tik kai kurie baltiškos kultūros 
ženklai ir pradiniai tarmės pagrindai 
siejo vakarų žemaičius su šiaurės ir 
pietų žemaičiais. Bet istorijos, religi-
jos, etnografijos požiūriu tai jau labai 
skirtingos lietuviškumo salos. 

Simonaitytės raštuose randame 
daug užuominų apie žemaičius – arti-

* Šis šviesios atminties literatūrologės profesorės Elenos 
Bukelienės (1934 08 14–2006 12 25) straipsnis, publi-
kuotas apie 2004 m., perspausdinamas iš Žemaičių 
kultūros draugijos elektroninio tinklalapio (www.
samogit.lt/KULTURA/simonaityte.lt.htm) 2009 07 28 
suderinus su redaktore Danute Mukiene ir prof. 
Viktorija Daujotyte-Pakeriene. Juolab naujai pasipildę 
Ievos Simonaitytės biografijos duomenys išryškina 
tam tikras netiesiogines rašytojos sąsajas su Endrie-
javu. Kelis metus Ievos Simonaitytės mama su vyru 
Vincentu Budriu gyveno Kapstatuose (Petronytė 
J. Ieva Simonaitytė turėjo būti Stubraitė, Vakarų 
ekspresas, 2007 01 19). Kas dar mums įdomu, at-
skleidžia brolių žemaičių skirtumus ir panašumus 
abipus Minijos krantų ties Klaipėdos kraštu. Vyr. 
red. pastaba.
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miausius kaimynus, nes romanų veiksmas vyksta dažniausiai 
rašytojos gimtosiose apylinkėse – vokiečių ir rusų imperijų 
pasienyje. Štai ir minėtos antologijos ištraukose Vilius Karalius 
pasakoja apie savo gyvenamą vietą – Šalteikius: „Gyvenąs 
prie pat maskolių sienos. Kas rytas jis pasisveikinąs su maskolių 
sargybiniu”. Kitame romano epizode Anskis Karalius kalbasi 
su Ane Martinaityte:

– Ar su „bičiuliais” gerai sugyvenate? – klausia ji, nes girdė-
jusi, kad pasienio gyventojai atvykstančius iš anos pusės že-
maičius „bičiuliais” pravardžiuoja. Tokio žodžio prasmė jiems 
nepažįstama. 

– Bent nesipešame. Neturime progos. 
– Bet jūs ten nuvažiuojate. 
– Ir vėl sugrįžtame. 

Pirmojo pasaulinio karo metais Viliaus žmona Gretė, pasigvėšusi turto, va-
žinėja ketvertu arklių į kaimyninį Žemaičių miestelį, likusį beveik be žmonių, ir 
vežasi iš ten prisiplėštų gėrybių: plytų, čerpių, rąstų, gyvulių. Išsisukęs nuo fronto 
Vilius Karalius taip pat plėšikauja Žemaičiuose. Iš Žemaičių ūkininkų atimti arkliai, 
karvės, avys kontrabandininkų varomi per sieną, parduodami spekuliantams už 
didelius pinigus ir iškeliauja į badaujančius Vokietijos miestus.

Vincentas Budrys 
su žmona – Ievos 
Simonaitytės motina 
Ieva ir jos jaunesniąja 
dukra iš kito tėvo. 
(Dukra apie 2007 m. 
gyveno JAV.) Apie 
1938 m. Iš knygnešio 
Vladislovo Budrio 
dukters V. Biliūnienės 
(Budrytės) asmeninio 
archyvo
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Rašytoja objektyvi, savo gentainių neidealizuoja. Žemaitija – lyg koks pa-
galbinis ūkis išdidiesiems lietuvininkams. Ten važiuojama samdytis pigios darbo 
jėgos, iš Žemaitijos miškų vežama statybinė medžiaga. Pripažįstama jog žemaitukės 
moka gražiai apsirengti, šokti ir dainuoti, bet vertinama tai kaip nuodėmė ir pa-
sileidimas. Žemaitelka – vos ne pasileidėlės sinonimas. Autobiografinėje trilogijoje 
autorė prisimena savo – dešimtmetės luošos mergaitės susidūrimą su žemaičiais. 
Užsižiūrėjusi į jaunas žemaites ir jų spalvingus rūbus, ji buvo grubiai, storžie-
viškai aprėkta, apipilta šlykščiomis blevyzgomis lyg srutomis. Mergaitė graudžiai 
raudojo, o nemalonūs įspūdžiai išliko atminty visam gyvenimui. 

Sunkiausiai peržengiama siena – religijų skirtumai. Labai savitos protestantų 
evangelikų maldų ir apeigų formos. Svarbiausia – individualus Biblijos skaitymas 
ir savarankiškas jos interpretavimas. I. Simonaitytė nuo mažens girdėjo, skaitė 
Bibliją, sakėsi ją mokanti kone atmintinai, kad ir daugybę giesmių, kurių išmokė 
gražiabalsė motina. Bet štai nelaimė – motina, ištekėjusi už žemaičio kataliko, 
pereina į katalikų tikėjimą. Patėvis net bando uždrausti podukrai vaikščioti į 
evangelikų bažnyčią. Per įžegnojimo iškilmes Ėvikė, išskirta ir pagerbta kunigo 
Bleiveiso, nejaučia visiškos laimės, nes tarp giedančių bažnyčioje ir reginčių jos 
sėkmę nėra motinos. Ir netikėtai: „Ne, neklystu: aiškiai girdžiu motinos balsą. Jo 
nenugali nė dūdų orkestras. Mano džiaugsmas neapsakomas. To tik ir tereikėjo man”. 
Ši mažytė detalė tarp daugybės kitų panašių, užtinkamų I. Simonaitytės raštuose, 
sukelia nelinksmų minčių grandinę apie tų dviejų Lietuvos dalių neišsprendžia-
mus prieštaravimus. Klaipėdiečiai, šimtmečius išlaikę savo tapatybę, nebuvo linkę 
lengvai keistis. Perėjimas į didžialietuvių katalikų tikėjimą prilygo išdavystei. Ėvės 
motina dėl tokio žingsnio buvo griežtai smerkiama. Tačiau svarbiausia ne tas 
išorinis žmogaus žingsnis, o vidinės nuostatos, tapusios antrąja prigimtimi. Štai 
jų, teigia I. Simonaitytė, nebeįmanoma pakeisti, išeiti iš tos dvasinės ir materia-
linės kultūros, kuri turėjo šimtmečių tradicijas. Realistinė I. Simonaitytės proza, 
istoriniai šaltiniai neleidžia suabejoti, jog lietuvininkai buvo nuoširdžiai tikintys. 
Protestantų liuteronų suformuota pasaulėžiūra lėmė jų moralę, gyvenimo būdą, 
žmogiškąją laikyseną. Išdrįsčiau net teigti, kad religingumas mažlietuviui buvo 
svarbiau už tautinę priklausomybę. Suprantama, sava kilmė jiems rūpėjo, daugelis 
stengėsi išlaikyti lietuvybę, nors tai nebuvo lengva ir reikalavo nemažų pastangų. 
Vokiečių kalba ir kultūra juos intensyviai veikė. Tačiau tiek pasipriešinimo, kon-
servatyvaus kietumo, tiek ir nutautėjimo formos jau buvo įprastos, nusistovėjusios, 
lyg ir savaiminės. Kaip rodo I. Simonaitytė, ir pritardami lietuvybei, jie buvo jau 
Vokietijos valstybės patriotai. 

1918 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, tik šviesiausi Lietuvos protai 
suvokė būtinybę grįžti prie savo istorinio kamieno. I. Simonaitytė, įstojusi į „Eglės” 
draugiją, tautiškai apsisprendusi ir pradėjusi aktyviai veikti, buvo atstumta, pa-
niekinta giminių, draugų, kaimynų. „Jau pardavei savo kailį žemaičiams”, – piktai 
drėbė pusseserė. Taigi ruošiantis sukilimui ir po jo – Klaipėdos kraštą pagaliau 
prijungus prie Lietuvos, I. Simonaitytės ir jos vaizduojamų lietuvininkų keliai 
savotiškai išsiskyrė. Būsimosios rašytojos gyvenime į pirmą vietą iškyla būtent 
tautinio apsisprendimo būtinybė, išsivadavimas iš vokiečių. O daugumai maž-
lietuvių toks patriotizmas nebuvo suprantamas. Jie nebelaikė savęs žemaičiais, o 
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Lietuvos – savo tėvyne, netikėjo tokios varganos valstybės ateitimi. Mūsų gėdai 
reikia pripažinti ir tai, kad Didžioji Lietuva nelabai draugiškai juos priėmė. At-
lietuvintame, sukatalikintame Klaipėdos krašte senbuviai dėl kitoniško tikėjimo 
buvo pravardžiuojami vokiečiais ir vėl pasijuto – tik dabar ne prieš vokiečius, o 
prieš brolius lietuvius – antrarūšiais žmonėmis.

1994 m. lapkričio mėn. žurnale „Mokslas ir gyvenimas” I. Simonaitytės 
amžininko, kultūros ir visuomenės veikėjo Martyno Anyso duktė savo prisimini-
muose apie tėvą išdėsto ir tokius skaudžius samprotavimus, kodėl sunyko Mažoji 
Lietuva: 

„Didžiosios Lietuvos lietuviams lietuviškumas yra natūralus reiš-
kinys. Jie gimsta ir miršta lietuviai. Jiems nesuprantami vidiniai 
ir išoriniai konfliktai ir spaudimai, kurie yra įprastas reiškinys 
pasienių gyventojams ir mišriose šeimose. Blogai, kai lengva ranka 
nustumiami dvejojantys, pasmerkiama už vadinamąjį nutautėjimą. 
Reikia suvokti, kad lietuvybė tokiais atvejais gali būti tik sąmonin-
go apsisprendimo procesas, kad ji gali turėti savo svorį ir kainą. 
Aš daug kartų girdėjau iš lietuviškai nusistačiusių klaipėdiečių, 
kad didžlietuviai ir po karo juos pravardžiuodavo vokiečiais ar 
prūsais dėl jų tikėjimo. Vokietijoje po karo didžlietuviai pabėgėliai 
dažnai atsisakydavo priimti mažlietuvius į pabėgėlių DP stovyklas. 
Taip atsitiko patriarchui Martynui Jankui Husume. Nelietuvės 
veikėjų žmonos, mišrios šeimos irgi buvo atstumiamos. Vokietija 
atstumtuosius mielai priėmė. Mažai mūsų Lietuvai tai didelis 
nuostolis”. 

Daug klaipėdiečių galiausiai visai nusiteikė prieš Lietuvą ir masiškai bėgo 
iš jos. Paradoksali Mažosios Lietuvos tragedija. Šimtmečius išlaikiusi savo gyvybę 
nelaisvėje, ji ištirpo išleista į laisvę, prijungta prie Didžiosios Lietuvos. Tiesa, 
kartu su pastarąja pakliuvo į naują imperiją, dabar jau Rytų... Ši tragedija buvo 
paskutinis I. Simonaitytės rūpestis. Nors kaip rašytoja ir kaip žmogus ji pati be 
išlygų buvo pripažinta tik Didžiojoje Lietuvoje, nors santykiai su gentainiais taip 
ir liko gana rezervuoti, vis dėlto iki pat gyvenimo pabaigos I. Simonaitytė liko 
savo krašto žmogumi. Tokia ji buvo pačia giliausia savo esme, atsiskleidusia kū-
ryboje, tokia ir išorine veikla – niekada nenustojo gyvenusi klaipėdiškių reikalais, 
neišleido jų ir tik jų iš savo akiračio, savo rūpesčių lauko. Skaudžiai išgyveno 
artimųjų ir pažįstamų išvykimą, atkalbinėjo juos nuo šito žingsnio, grasino savo 
amžinu pykčiu. „Klaipėdiškiai išprotėjo”, – žodžiai iš vieno jos laiško.

Paliekantiems Lietuvą skirtas I. Simonaitytės romano „Paskutinė Kūnelio 
kelionė”. Rašytoja tartum siekia reabilituoti savo krašto žmones, ieško paaiškinimo. 
Ji kuria idealizuotą lietuvininko valstiečio paveikslą. Kūnelis, jėga tempiamas iš 
Lietuvos, nepajėgia atsiplėšti nuo savo žemės, širdis nebeatlaiko – jis miršta ir 
tik taip paskutinei kelionei lieka gimtinėje. 

Rašytoja neieško kokių politinių ar patriotinių argumentų, atsiremdama tik 
į tradicinį žemdirbišką supratimą: 
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„Lietuvininkas jau toks žmogus, kuris viską myli, kas prie 
jo. Prie viso to jis prisirišęs, kas jo rankos lytėta. Kartais 
net tą pačią žagrę, kuria kaupiamos bulvės, pastatydamas 
į šalį, jis dar perbraukia ranka, tarsi glostydamas.”

Rašytoja gerai žinojo, kad pokario metais šis 
argumentas nieko nebegalėjo sulaikyti, nes žemė 
atimta iš valstiečio, tapusi niekieno. Bet tuo gražiau 
ir prasmingiau skamba rašytojos žodžiai. 

Nebeliko senbuvių Mažojoje Lietuvoje, netgi 
Klaipėdos krašto žemėse. Vienas senas I. Simonaitytės 
bičiulis, laiške sveikindamas rašytoją aštuoniasdešim-
tmečio proga, tarp kita ko liūdnai skaičiuoja likusius 
klaipėdiškius: 

„Klaipėdiškių dar gyvena kur ne kur apie Plikius, Dovilus, Priekulę, 
keletas Šilutėje, du Kavoliuose, tiek pat Katyčiuose, Piktupėnuose, 
vienui vienas Skirvytėlėje. Iš kopų dingo alei vienas mano draugas. 
Melnragėje nieko nėra.“

Išmiršta paskutiniai likę čiabuviai, kraštas „okupuotas” 
didžlietuvių, gausiausiai bene šiaurės žemaičių, kažkada pa-
niekinamai vadintų „bičiuliais”.

 P. Pakarklio leidinio 
„Vokiečiai apie 
Mažąją Lietuvą“ 
titulinis puslapis. 
Iš PKAS rinkinio.
T. Petreikio nuotr.
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Bibliofilo Kazio Grikšo palikimas*
Lina Kantautienė

Kazys Grikšas (1923–2004) buvo kilęs iš Ticki-
nų kaimo, Endriejavo valsčiaus, Kretingos apskrities. 
Baigė Endriejavo valsčiaus Pažvelsio pradžios moky-
klą. Nuo pat vaikystės labai mylėjo knygas, ne tik 
skaitė, bet ir, sutaupęs kokį centą, pirko ir kaupė 
savo biblioteką, domėjosi knygos istorija. Kurį laiką 
tvarkė pavasarininkams priklausiusią Endriejavo para-
pijos biblioteką, o 1941 m. buvo paskirtas Endriejavo 
pirkios-skaityklos vedėju. Skaitykloje būta sovietinės 
literatūros, todėl vokiečių okupacijos metais kurį laiką 
kalėjo Dimitravo koncentracijos stovykloje. Kalbėda-
mas apie tai, nedejuodavo, tik su siaubu atsimindavo 
ten kalintus žydus. 

Karo metu žuvo pirmoji K. Grikšo biblioteka, 
bet domėjimasis knygom neišblėso. Pasitaikius progai vėl 
glaudė knygą prie knygos. 1946 m. gavo darbą Kretingo-
je, kur išsigabeno ir savo antrąją biblioteką. Deja, neilgai 
džiaugėsi mėgstamu darbu, nežinia kam neįtiko ir apie 1000 
knygų rinkinys buvo konfiskuotas. Sako – verkė kaip nu-
plaktas. O paskui vėl rinko knygas, tik pasidarė atsargesnis, 
uždaresnis. 

Klaipėdos žemės ūkio technikume neakivaizdiniu būdu įgijęs agronomo 
specialybę dirbo žemės ūkio ir valstybinių įstaigų tarnautoju. Laisvu laiku ke-
liaudamas po Žemaitijos kaimus ir ieškodamas senų knygų, patyrė daug nepa-
kartojamų nutikimų, visokių gyvenimų pamatė, įvairiausių naujienų išgirdo. Taip 
kartu su knygomis ėmė rinkti prisiminimus, užsirašinėjo įdomesnius pasakojimus 
ir dainas, priglausdavo apleistuose pastatuose paliktas nuotraukas, atvirukus ir 
dokumentus.

1978 m. atsikėlė gyventi į žmonos tėviškę Žaiginį (Raseinių r.) ir atsivežė 
čia visą sunkvežimį knygų. Vietiniams gyventojams atrodė keistuolis. Bet sukaupęs 
didžiulę ir įvairiapusę biblioteką Kazys neužsidarė joje – savo patirtimi dalijosi ir 
bendradarbiavo su bibliotekomis, muziejais, mokyklomis. Dalyvavo kraštotyrinėje 
veikloje, domėjosi knygnešiais, ką įdomaus sužinojęs, spausdino rajono laikraš-
tyje, skleisdamas surinktą informaciją. 
Svajojo asmeninės bibliotekos pagrin-
du Žaiginyje įkurti knygos istorijos 
muziejų.

Bibliofilui mirus, kolekcijos li-
kimu susirūpino šeima. Paveldėtojai 
pageidavo, kad knygos liktų Raseinių 
rajone, joms būtų skirta atskira patalpa, 

* Autorės, Linos Kantautienės anksčiau publikuotas 
straipsnis (Bibliofilo Kazio Grikšo palikimo apžval-
ga, Lietuvos muziejai, 2008, nr. 2, p. 28–31) gausiai 
papildytas nauja medžiaga ir iliustracijomis iš Ra-
seinių krašto istorijos muziejaus fondų (toliau – iš 
RKIM fondų). Daugiau biografinių duomenų apie 
Kazį Grikšą rasite jo etnografinėje, autobiografinėje 
apybraižoje, skelbiamoje šios knygos „Etninės kul-
tūros“ skyriuje. Vyr. red. pastaba.

Bibliofilas Kazys 
Grikšas. Apie 
1970 m. Iš RKIM 
fondų
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kurioje galėtų lankytis ir dirbti asmenys, studijuojantys ir besidomintys senąja 
knyga ir kitais spausdintais šaltiniais.

2008 m. gegužę Raseinių krašto istorijos muziejus įsigijo bibliofilo Kazio 
Grikšo biblioteką, kurią sudaro keliolika tūkstančių knygų, periodikos leidinių, 
pašto ženklų ir vokų, senų dokumentų, savilaidos knygelių, nuotraukų albumų. 

Muziejininkai K. Grikšo namų bibliotekoje knygas rado sudėtas lentynose 
pagal temas, apimančias įvairiausias sritis: nuo literatūros, istorijos, filosofijos 
iki medicinos, žemės ūkio, ekonomikos ar religijotyros mokslo. Didelę dalį už-
ėmė tarpukario ir sovietmečio grožinė bei politinė literatūra. Iš pirmo žvilgsnio 
sunku buvo nustatyti bendrą bibliotekos vertę. Pakuodami knygas radome retų 
XVIII–XIX a. lituanistikos pavyzdžių, 1864–1904 m. spaudos draudimo laikotarpio 
leidinių. Nustebino periodinių spaudinių rinkinys. Atidėjome arti 100 savilaidos 
knygelių, spausdintų mašinraščiu, gali būti, kad tai bibliofilo draugo, Žaiginio 
klebono Radavičiaus palikimas, kurį reikėtų ištirti atskirai. 

K. Grikšas (iš kairės 
pirmas) nenustatyto 
renginio metu 
Endriejave. Apie 
1940 m. Iš RKIM 
fondų

K. Grikšas su 
bendradarbiais 
nenustatyto ūkio 
raštinėje. 
Apie 1970–1975 m. 
Iš RKIM fondų
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Knygos buvo pervežtos gana 
skubotai, nors turėjome patalpą, pritrū-
kome lentynų. Pasistengėme pirmiau-
sia atsirinkti senuosius lituanistikos 
spaudinius, XX a. pradžios, tarpukario 
leidinius, atskyrėme grožinę to meto 
literatūrą. Ji dar neperžiūrėta. Tikimės 
tarp šių knygų rasti pirmųjų mūsų 
klasikų leidimų.

Praėjo metai, bibliotekoje sudėjo-
me knygas pagal temas, surūšiavome 
periodinius leidinius, peržiūrėjome tūks-
tančius spaudinių, šiuo metu daromi 
fondų sąrašai, tikslinami su rastais bib-
liofilo užrašais ir katalogais. Kiekviena 
diena tvarkant rinkinį kuo nors nustebi-
na ir pradžiugina, biblioteka tikrai įspūdinga ir, manome, bus 
naudinga ne tik muziejininkams. Jau dabar knygos eksponuo-
jamos muziejaus teminėse parodose, krašto istorijos ekspozicijų 
salėse, periodikos spaudiniuose moksleiviai ir studentai ieško 
duomenų apie tarpukario Lietuvos gyvenimą.

Tvarkydami K. Grikšo biblioteką, radome vertingų 
lituanistikos leidinių. Seniausia knyga lietuvių kalba – „Ziwatas pona yr Diewa 
musu Jezusa Christusa, tay ira kielas yszganima... par S. Bonawentura... aprasitas... 
1759 m... Wilniąw“. Knyga labai prastos būklės, neturi antraštinio lapo, prasideda 
nuo 17-to puslapio, baigiasi 296-uoju puslapiu. Amžius nustatytas pagal LTSR 
bibliografijos pirmame tome, 55 p. pateiktą aprašą, klaidingas paginacijas. Gavome 
šitos knygos ir 1826 m. leidimą. Pastaroji knyga geros būklės, yra titulinis ir visi 
kiti lapai, tik perrišta kitu viršeliu. 

Dar viena XVIII a. knygelė yra „Pawinastes krikscioniszkas arba katechiz-
mas,... Naujey... par storone kuniga Kazimiera Klimaviciaus... surasitas... 1769 m. 
Wilniuy“. Ji taip pat neturi antraštinio ir pirmų 12 puslapių (13–190 p.). XVIII a. 
knygos dėl suprantamų priežasčių nėra pavyzdinės išvaizdos, išskyrus keliolika 
knygų rusų, lenkų, lotynų ir hebrajų kalbomis storais odos viršeliais.

XIX a. pirmosios pusės lituanistikos spaudinių yra kur kas daugiau. Tarp 
religinės literatūros yra ir pasaulietinių leidinių: žodynų, žinynų, vadovėlių, net 
pasakų: „ABECIELA Lijtuwiu-Kalnienu ir žiamajtiu kalbos“ (Petropilie, 1842 m.); 
„PASAKAS Phedro iszguldę isz lotiniszkos kalbos i žemajtiszką“ (Petrapilis, 1846 m.). 
Šios knygos viršeliai kieti, tamsiai margi, nugarėlė juoda, odinė. Antraštiniame 
puslapyje yra įrašas ranka – Bibliotekas Juozapo Stropaus Nasrienu.

Ypač pradžiugino tarp knygų rastas konvoliutas „Żemajtiu Wiskupiste aprasze 
K. Motiejus Wolonczewskis“. I–II dalys susiūtos kartu, kaip rašoma, „spausdintos 
Wilniuj, 1848 m., Juozapa Zawadzki spaustuvėje“. 

Gavome tikrai gausų spaudos draudimo laikotarpio knygų rinkinį. Didžiąją jo 
dalį sudaro maldynai, kitos katalikiško pobūdžio ir ūkininkams skirtos knygelės. Tai 

K. Grikšas Raseinių r. 
paminklotvarkos 
kabinete. 2000 m. 
G. Pečkaitienės nuotr.
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Keletas vertingų XIX a. K. Grikšo 
bibliotekos leidinių viršelių pavyzdžių. 
Iš RKIM fondų
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Šventasis Raštas ir giesmynai, vysku-
po Motiejaus Valančiaus „Kanticzkos“, 
ūkiški patarimai, įvairios istorijos. Kai 
kurios knygos yra puošniais natūralios 
odos viršeliais su apkaustėliais, segtu-
vais-klauzūromis. Gausiausią leidinių 
grupę sudaro išspausdinti Mažojoje 
Lietuvoje, kai kurie – gotišku šriftu. 
Pavyzdžiui: Jono Arnto Rojaus „Darze-
lis pilnas kriksczionisku Wiezlibyscziu 
kaip tokios per Dwases pelnas Maldas 
i duses yra sodinamos“ (Tilsit, 1875). 
Ši knyga yra mediniais oda aptrauktais 
viršeliais ir vario užsegimais, priešla-
pyje uždėtas ovalus Šilutės knygrišio 
spaudas, jame yra toks tekstas: „BUCH-
BINDERMEISTER W. Sebanna HEY-
DEKRUG“. Šio laikotarpio rinkinyje 
yra kontrafakcinių spaudinių su klai-
dingai nurodytais leidimo metais. Kita 
dalis spaudinių išleisti JAV: A. Burba. 
„Jo gyvenimas ir darbai“ (Plymouth, 
1898 m.). Prof. R. Vipper. „Trumpa 
Senobes istorija“ (Chicago ILL., 1904 m.). „Istorija suvienytu 
walstiju Amerikos Darauge Konstitucija suvien. Walstiju“ 
(Chicago, 1896 m.). „Istorija Chicagos Lietuviu ju parapiju“ 
(Chicago, 1900 m.) ir kt.

Labai džiaugiamės muziejaus fondus papildę gar-
siausio mūsų kraštiečio Jono Mačiulio-Maironio (1862–1932) 
knygomis. Pati seniausia knygelė – tai St. Garnio slapyvardžiu 
išleista poema „Terp skausmu į Garbę“ (Tilžė, 1895 m.). Ši 
Maironio poema įrišta į A. Jakšto knygelės „Nakties maty-
mai. Vaizdeliai“ viršelius. Kitos knygos: „Apsakymai apie 
Lietuvos praeiga“ (Tilžė, 1891 m.), „Lietuvos istorija su kuni-
gaikščiu paveikslais ir žemėlapiu“, (Petropilis, Ekaterininski, 
1906 m.), „Pavasario balsai“ ir „Kur išganymas“ (Peterburgas, 
1905 m.), „Mūsų vargai“ (Kaunas, 1920 m.), „Maironio Raš-
tai. II Epas“ (Kaunas, 1926 m.), „Pavasario balsai“ (Kaunas, 
1942 m.), „Pavasario balsai“ (Bavarija–Wiursburgas, 1947 m., 
X laida, tiražas 3000, 301 p.), šios knygelės viršeliai ploni, 
žalsvi, iliustruoti. Yra ir krūvelė sovietiniais metais išėjusių 
Maironio leidinių.

Krašto istorijos tyrimui labai vertingi po spaudos draudimo panaikinimo 
pasirodę periodikos leidiniai. Tai laikraščių rinkiniai: „Nedėldienio skaitymas“ 
(1906 m.); „Žarija“ (1907 m.); „Skardas. Savaitinis darbininkų, bežemių ir maža-

Iš leidinio 1901 m., 
„Ukiškos draugistes 
ivairiuose kraštuose“ 
viršelio matyti, kur 
jis pabuvojo. 
M. Nagevičienės 
knygyne Kretingoje, 
Juozo Stropaus 
rinkinyje Nasrėnuose, 
Kretingos r., kol 
atsirado K. Grikšo 
bibliotekoje ir 
galiausiai Raseinių 
krašto istorijos 
muziejuje. Iš RKIM 
fondų
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žemių laikraštis“ (1907 m.); „Vienybė“ (1908 m. ir 1909 m.); literatūros, mokslo 
ir politikos žurnalas „Draugija“ (1912 m.). 

Prie periodinių leidinių priskiriamas ir lietuviškų kalendorių rinkinys, kurį 
suskirstėme pagal laikotarpius: iki 1945 m. ir po 1945 m. Įdomesnė yra pirmoji 
rinkinio dalis, kurioje yra jau prieš Pirmąjį pasaulinį karą pasirodę lietuviški Vil-
niaus, Panevėžio, Kauno kalendoriai. Dauguma XX a. pr. kalendorių skirti ūkinin-
kaujantiems. Juose daug patarimų, kaip tvarkyti sodybą, supažindinama su augalų 
ir gyvulių ligomis, pristatomos naujos veislės, duodama daug smulkių patarimų 
kaip ir mūsų laikais. Pateiksiu keliolika pavadinimų: Ukiszkasis kalendorius, „Keleivis“ 
ūkininkų kalendorius, Didysis Lietuvos ūkininko Kalendorius; Ūkininko draugas; Lietuvos 
ūkininko Kalendorius; Ūkininko patarėjo kalendorius; Sodžiaus; Linininko kalendorius. 

Savo kalendorius leido laikraščiai ir organizacijos. Mūsų kalendorius buvo 
Šaulių sąjungos leidinys. Kario kalendorius 1930 – Vytauto Didžiojo – metams. 
Išleistas Kaune 1930 m., buvo iliustruotas, su žemėlapiais, skirtas atliekantiems 
karinę tarnybą. Ateities dienraščio kalendorius, Motinos ir vaiko kalendorius 1932 m. 
išleistas kaip albumėlis, 55 p., iliustruotas menine fotografija. Savo kalendorių 
leido Vytauto Didžiojo Universitetas, rinkinyje yra V.D.U. kalendorius. 1934 m. ru-
dens semestras, Kaunas, 1934 m. ir V.D.U. Kalendorius. 1936 m. pavasario semestras, 
Kaunas, 1936 m. 

Religinės organizacijos leido Švento Pranciškaus, Tretininkų, Šv. Antano, Jėzuitų 
kalendorius. Misijų kalendoriai buvo gausiai iliustruoti, turėjo apie 100 puslapių. 
Tarpukariu pasirodė ir linksmi, iliustruoti Laimės ir Linksmasis bei Juokdario ir 
Melchijoro Putelės kalendoriai.

Pirmojo sovietmečio metais pasirodžiusio 1941 m. kalendoriaus viršelyje buvo 
Stalino fotografija, 1944 m. Dirbančiųjų kalendoriaus antrame puslapyje – A. Hit-
lerio. 

K. Grikšo kalendorių rinkinį sudaro apie trys šimtai ikikarinių ir pokarinių 
kalendorių, apie 50 kalendorių, išleistų XX a., yra rusų, lenkų, lotynų, vokiečių, 
latvių ir kt. kalbomis.

Kaip minėta straipsnio pradžioje, bibliofilo K. Grikšo bibliotekoje yra ne tik 
lietuvių, rusų, lenkų, bet ir vokiečių, lotynų ir kitomis kalbomis išleistų knygų. 
Pirmas mūsų uždavinys – peržiūrėti ir sukataloguoti lituanistinę bibliotekos dalį. 
Nors neabejojame, kad rasime vertingų knygų, išleistų ir kitomis kalbomis, be to, 
yra keli įdomūs žemėlapiai, krūvelė XIX a. dokumentų, keli nuotraukų albumai. 
Tarp peržiūrėtų spaudinių radome knygų, kuriose išlikę autografai, įrašai, spaudai, 
ekslibrisai. Periodikos leidiniuose daug įdomių ir vertingų duomenų apie įvairias 
Lietuvos vietoves ir žmones. Manome, kad, sutvarkę biblioteką, sulauksime smalsių 
lankytojų ir jų nenuvilsime. Taip išpildysime ir didžiąją bibliofilo Kazio Grikšo 
svajonę – atversime duris į jo biblioteką-muziejų.



333

I S T O R I J A .  Š V I E T I M A S .  K U L T Ū R A

Endriejavo mokyklos 1804–1992 metais
Antanas Žemgulis

1780 metais dvarininkas Andriejus Radzevičius mies-
telyje, kuris buvo Radzevičių nuosavybė, pastatė bažnyčią. 
Nuo to laiko tas miestelis vadinamas Endriejavu (Andrieja-
vu). 1804 metais, M. Lukšienės duomenimis1, tarp Žemaičių 
vyskupijoje veikusių parapinių mokyklų minima Andriejavo 
parapinė mokykla. Joje mokėsi 3 mokiniai. Tą faktą patvirtina 
ir kiti šaltiniai2. 1808 metais čia mokėsi 21 mokinys, o 1853 
metais – 34 mokiniai.

1865 metais Endriejave įsteigta valdinė mokykla, o ne-
valdinės mokyklos uždarytos. Uždrausta mokyklose mokyti 
lietuvių kalba, mokytojauti lietuviams. 

Lietuviai nenorėjo leisti vaikų į rusiškas mokyklas, 
todėl organizavo slaptas, kuriose samdyti mokytojai, vadi-
nami daraktoriais, mokė gimtąja kalba. Knygas iš Prūsijos 
gabeno knygnešiai. Endriejavo valsčius buvo Rusijos imperijos–Prūsijos pasienyje, 
todėl jame knygnešių priskaičiuojama daug. Per Endriejavą knygos pasiekdavo 
ne tik gretimus, bet ir atokius Žemaitijos valsčius. Spaudos draudimo laikotarpiu 
(1864–1904 metais) caro valdžia sulaikė, persekiojo, nubaudė daugiau kaip 20 
Endriejavo valsčiaus knygnešių3. Knygnešys Jonas Gaigalas (Gagilas), gabenęs per 
sieną lietuviškas knygas, 1900 metais buvo nušautas pasienio sargybinio.

Vienas iš žymiausių knygnešių, spaudos darbuotojų, visuomenės veikėjų, 
slaptų mokyklų steigėjų buvo Juozapas Bikinas. Jis 1898-aisiais baigė Kauno ku-
nigų seminariją. 1898–1902 metais vikaravo Endriejave, vėliau kunigavo Kaune, 
Rygoje, Jurbarke. Vikaraudamas Endriejave ir Rietave, parsinešdavo spaudos 
leidinių iš Mažosios Lietuvos, platindavo savo ir kitų knygnešių atneštą spaudą 
Plungės, Laukuvos, Žarėnų apylinkėse. Kunigaudamas Rietave įkūrė dvi slaptas 
lietuviškas mokyklas ir lietuvišką bibliotekėlę. Bendradarbiavo „Tėvynės sarge”, 
„Kryžiuje”, „Lietuvos laikraštyje”, „Vilniaus žiniose” ir kituose leidiniuose. Iki 
1917-ųjų redagavo „Rygos balsą”. 1936 metais Juozapas Bikinas išrinktas valstybės 
Seimo nariu4.

Apie Endriejave veikusias slaptas lietuviškas mokyklas ir mokytojus žinių 
išliko nedaug. Knygoje „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai”5 minima daraktorė, 
knygnešė Elžbieta Šešplaukaitė, gimusi 1862 metais Pamuckų k. Skaityti ir rašyti 
išmoko namuose, ganydama skaitė lietuviškas knygas, mokė savo bendraamžius. 
Apie 1897-uosius persikėlė gyventi į 
Rietavą, čia mokė vaikus skaityti ir po-
terių, savo kambarėlyje slėpė knygnešės 
Mortos Motiejūnienės knygas, platino 
jas aplinkiniuose kaimuose. Vėliau, pa-
gilinusi katechetines žinias, persikėlė 
į Endriejavą. Ten išgyveno 9 metus. 

Knygnešys Juozapas 
Bikinas

1 Kraštotyra, Vilnius, 1980, p. 40.
2 Tarybų Lietuvos enciklopedija, I, Vilnius, 1985, 
p. 510.

3 Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 
2004, p. 64.

4 Ten pat, p. 67.
5 Ten pat, p. 461.
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Žiemomis slapta mokydavo vaikus skaityti, o vasarą – poterių ir katekizmo. Iš 
Švėkšnos parnešdavo lietuviškos spaudos ir atiduodavo Endriejavo vikarui kunigui 
Antanui Maliauskui. Užklupta policijos slapta mokanti vaikus, buvo priversta iš 
Endriejavo išsikelti. 

Mokslo metai valdinėje rusiškoje Endriejavo mokykloje prasidėdavo lapkričio 
3 dieną ir trukdavo iki pavasario – vasaros atostogų mokiniai būdavo paleidžia-
mi apie balandžio vidurį. Mokslas nebuvo privalomas. Dėstomoji kalba – rusų. 
Mokiniams mokykloje buvo draudžiama kalbėti lietuviškai ir per pamokas, ir 
per pertraukas. 

Mokiniai buvo įvairaus amžiaus – kai kurie jų turėjo po 15–17 metų. Dauguma 
mokinių buvo berniukai, nes manyta, kad mergaitėms mokslas mažai reikalingas. 
Mokiniai rengėsi namų darbo vilnoniais, pusvilnoniais ir lininiais drabužiais, avėjo 
klumpėmis, naginėmis, o pavasarį ir ankstyvą rudenį į mokyklą ėjo basi. 

Mokykloje mokė skaityti, rašyti, aritmetikos, istorijos, geografijos. Privalomas 
dalykas buvo tikyba. 

Dauguma mokinių rašydavo ant lentutės (doskos) grifeliu. Sąsiuviniai pradėti 
naudoti vėliau. Už blogą elgesį ir drausmės pažeidimus mokytojas bausdavo mo-
kinius fizinėmis bausmėmis (mušdavo liniuote per delną, tampydavo ir sukdavo 
ausis, klupdydavo ant žvyro, žirnių). 

Endriejavo mokykloje daug metų dirbo mokytojas Gruzda. Jis mokė visus 
keturis skyrius. Buvo labai griežtas. Kartu su visais mokė ir du savo vaikus. 
Jiems skyrė tas pačias bausmes kaip ir visiems kitiems. Vėliau mokykla buvo 
pertvarkyta į dvikomplektę. Joje dirbo du mokytojai. Antroji mokytoja buvo rusų 
tautybės moteris (pavardės niekas neprisimena), pas kurią atvykdavo popas klau-
syti išpažinties.

Keturių skyrių egzaminus mokiniai laikydavo Rietave. Egzaminuodavo ko-
misija, kurioje būdavo net iš Raseinių atvykusių atstovų. Už gerą mokymąsi mo-
kiniai buvo apdovanojami pagyrimo raštais. Endriejavo mokykloje mokėsi žymus 
visuomenės veikėjas, diplomatas Edvardas Turauskas, gimęs 1896 metais.

Klasės priekyje kabojo kryžius. Pamokas pradėdavo ir baigdavo malda 
„Dieve, saugok carą”. Jokios užklasinės veiklos nebuvo. 

Patalpos mokyklai buvo nuomojamos privačių asmenų.

Endriejavo pradžios mokykla 1918–1948 metais
1918 metų rudenį Endriejave atidaroma lietuviška I–IV klasių pradžios 

mokykla. Ji veikė dviejose nuomojamose patalpose. Vienas iš pirmųjų mokinių 
buvo Andrius Ašmantas, iš karto priimtas mokytis į trečią klasę. Sėkmingai bai-
gęs pradžios mokslą, išlaikė egzaminus į Rietavo gimnaziją. Mokykloje dirbo du 
mokytojai, viena jų – Barbora Jūzupavičiūtė.

Mokinºs, lankiusios mokyklą nuo 1924 metų, teigimu, ją mokė mokytoja 
Bronė Endriuškaitė, dirbusi iki 1940-ųjų. 1928–1934 metais vedėju dirbo Petras 
Bortkevičius, o mokytojavo jo žmona Elena. Vėliau mokytojai Bortkevičiai dirbo 
Jokūbavo pradžios mokykloje. 1944 metų spalio 9 d. Petrą Bortkevičių vokiečiai 
išvežė darbams į Vokietiją. Po kurio laiko jis pateko į pabėgėlių stovyklą, o iš jos 
1949 metais išvyko į JAV. Mokytoja Bortkevičienė su trimis mažamečiais vaikais 
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1948-aisiais buvo ištremta į Irkutsko srities Šamansko 
gyvenvietę. 1959 metais Elenai Bortkevičienei buvo 
leista grįžti į Lietuvą. Jos prašymas išvykti į JAV pas 
vyrą nebuvo patenkintas. Tremties ir ligų iškamuota 
mokytoja mirė 1983 metais.

Nuo 1934 iki 1941 metų pradžios mokyklos ve-
dėju dirbo Kazimieras Gudauskas, gimęs 1905-aisiais. 
Baigęs gimnaziją ir dvimečius kursus Telšiuose, visą 
neilgą gyvenimą mokytojavo pradinėse mokyklose. 
1941 metų birželio 14 d. mokytojas kartu su žmona 
ir pusantrų metų sūneliu buvo ištremti. Naujojoje 
Vilnioje tėvas buvo atskirtas nuo šeimos. Nei žmona, 
nei sūnus jo daugiau nebematė. Mokytojas Gudauskas 
1943 metais neaiškiomis aplinkybėmis žuvo Krasno-
jarsko krašto Kansko lageryje6.

Apie 1934 metus vietoj senosios mokyklos buvo pastatyta 
nauja tipinė mokykla. Joje buvo penki klasių kambariai, salė, 
butai mokytojams. Barboros Jokužytės (Gaudėšienės) teigimu, 
1934-aisiais ją mokė mokytoja Stasė Cirtautienė, o V–VI kla-
sėse – Simonas Adomavičius. Minėtos dvi klasės mokėsi pas 
Venclauskus nuomojamose patalpose. Tuo metu mokykloje 
dar dirbo vyras ir žmona Bortkevičiai, A. Kasperaitis, Simonas Adomavičius.

Janina Ašmontaitė (Eismontienė) mokėsi 1937–1941 metais. Ją taip pat mokė 
Stasė Cirtautienė. Mokytoja ne tik gerai išmanė dėstomuosius dalykus, pati žavė-
josi antikine literatūra, skaitydavo mokiniams jos ištraukas, bet ir rengė įdomius 
popamokinius renginius, subūrė vaikus, mėgstančius šokti tautinius šokius. Mu-
zikos mokė Simonas Adomavičius. Jis organizuodavo mokinių iškylas į gamtą, 
pats mėgo čiuožti pačiūžomis ant Kapstato ežero.

To meto Endriejavo pradžios mokyklos mokinių veikla atsispindėjo ir Lie-
tuvos spaudoje. „Ūkininko patarėjo” priede „Jaunasis ūkininkas” yra žinučių apie 
moksleivių dalyvavimą įvairiuose konkursuose, pinigines aukas rinkliavai „Mūsų 
Didysis Vilniaus Pasas“. 1937 metų 8 numeryje išspausdinta žinutė:

Mokomės dainuoti
Andriejavas. Šiais metais mūsų veikimas labai pagyvėjo. Įsisteigėme 
seklyčią. Skaitlingai dalyvaujame žaiginių ir kituose konkursuose. 
Mok. S. Adomavičiui padedant mokomės dainuoti. Balandžio mėn. 
4 d. iškėlėme savo vakarą. Vaidinome „Jaunasis ūkininkas” 3 v. 
vaizdelis. Publikos prisirinko pilna mokyklos salė. Tas mus labai 
džiugino ir davė nemažai pelno. Pelną paskyrėme mūsų seklyčios 
nuomai padengti.

6 Jučas M. Lietuvos istorija, Vilnius, 1988, p. 131.

Petras Bortkevičius,  
pradžios mokyklos 
vedėjas. 
1928–1934 m. 
Iš A. Žemgulio 
asm. archyvo
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Dar yra žinių apie pašto viršininko žmoną mokytoją Kostę Indriliūnienę, 
girininko žmoną mokytoją Dabrylienę, A. Kasperaitį. Vėliau mokykloje dirbo mo-
kytojai vyras ir žmona Sadūnai.

Mokinių skaičiaus mokykloje statistinių ataskaitų nerasta. Iš 1930 metais 
darytos bendros mokinių ir mokytojų nuotraukos, kurioje priskaičiuojama apie 
80 mokinių, galima spręsti, kad tarpukariu mokykloje jų skaičius svyravo apie 
šimtą. Tiesa, 1948 metais, paskutiniais prieš įvedant septynmetį mokymą, mokslo 
metų pradžioje buvo 128 mokiniai.

Pradžios mokykloje buvo mokoma skaityti, rašyti, istorijos, aritmetikos, 
piešti, dainuoti, kūno kultūros. Privalomas dalykas buvo tikyba, ją dėstė kunigai. 
Jie vadovavo ir mokykloje veikusiai „angelaičių” draugijai.

Turininga buvo užklasinė veikla. Ruošti vakarai, kuriuose mokiniai dekla-
muodavo, šokdavo, vaidindavo. Veikė jaunųjų ūkininkų būrelis. Mokiniai sėjo ir 
sodino daržoves, augino triušius ir paukščius, rengė parodas. Prie mokyklos taip 
pat dirbo įvairius darbus: sodino medelius, tvarkė aplinką, krovė malkas. Mokiniai 
prižiūrėdavo gėlynus – kiekviena klasė turėjo jai priskirtą klombą.

Prieškaryje 
Endriejave pastatyta 
tipinė pradžios 
mokykla. 
Iš asm. A. Žemgulio 
archyvo

Endriejavo pradžios 
mokyklos mokiniai, 
tėvai ir mokytojai. 
1930 m. Trečioje 
eilėje sėdi mokytoja 
Elena Kontrimaitė 
ir mokyklos vedėjas 
Petras Bortkevičius. 
Iš asm. A. Žemgulio 
archyvo
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Nors mokymas buvo privalomas, mokyklą baigdavo 
ne visi mokiniai. Viena to priežasčių – turtinė gyventojų pa-
dėtis. Neturtingų šeimų vaikai buvo šelpiami nemokamomis 
mokymo priemonėmis, drabužiais, apavu, bet parama buvo 
nepakankama. Neturtingų tėvų vaikams tęsti mokslą gimnazijoje beveik nebuvo 
galimybių. 

Mokykla buvo svarbus valsčiaus kultūros centras. Čia vykdavo valstybinių 
ir kitų švenčių minėjimai, kuriuose aktyviai dalyvavo mokytojai ir mokiniai, mo-
kyklos sale naudojosi įvairios organizacijos: pavasarininkai, tretininkai, šauliai. 

Vokiečių okupacijos metais mokykloje veikė I–VI klasės. Be kitų dalykų, 
buvo dėstoma ir vokiečių kalba. Buvusių mokinių teigimu, okupacijos metais 
mokykloje dirbo Simonas Adomavičius (vedėjas), Stasė Cirtautienė, Dabrylienė, 
Kostė Indriliūnienė.

1944 metų spalio pradžioje vokiečiai mokykloje turėjo įsirengę būstinę ir 
ginklų sandėlį. Artėjant prie Endriejavo sovietinei kariuomenei, vokiečiai mo-
kyklą susprogdino. Daugelis tarnautojų traukėsi į Vakarus, tarp jų – mokytoja 
Dabrylienė su šeima. Neišvykęs Simonas Adomavičius buvo sovietų represuotas 
ir mirė lageryje. 

Archyvinių duomenų apie pokario pradinę mokyklą išliko mažai. Mokyklos 
vedėju dirbo J. Sadūnas, paskui – O. Martinkutė. Dar minimi mokytojai: S. Aklytė, 
E. Budraitienė, L. Sadūnienė, T. Razutytė, A. Lušpinytė. 1948 metais mokykloje 
veikė I–IV klasės, buvo penki klasių komplektai (dvi pirmos klasės, kitų – po 
vieną), mokėsi 128 mokiniai, į aukštesnę klasę buvo perkelta 113, kurso kartoti 
liko 15.

Jaunųjų ūkininkų 
darbų paroda. Iš asm. 
A. Žemgulio archyvo
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Kaip matyti, pradinėje mokykloje mokėsi gana daug mokinių, vienu metu 
dirbo 5 mokytojai. Tai sudarė reikiamą bazę septynmetei mokyklai įsteigti.

Endriejavo septynmetė mokykla
1949 metais priimtas nutarimas įvesti Lietuvoje visuotinį privalomą septy-

nerių metų mokymą. Progimnazijos performuotos į septynmetes, o gimnazijos – į 
vienuolikmetes, prie mokyklų kuriami bendrabučiai. 

Įvedus septynmetį mokymą, Endriejavo mokykloje pagausėjo mokinių, dir-
bo kur kas daugiau mokytojų. Tačiau nemaža dalis gyventojų į mokslą žiūrėjo 
abejingai. Rudenį mokytojai vargdavo, kol sukviesdavo visus mokinius į mokyklą, 
o paskui visus mokslo metus – kovodami su nubyrėjimu. Dauguma mokinių į 
mokyklą eidavo pėsti, bendrabučio prie mokyklos nebuvo. Dėl to mokiniai dažnai 
praleidinėdavo pamokas, atsilikdavo mokydamiesi, neretai visai mesdavo mokyklą. 
Buvo metų, kai  moksleivių mokymosi pažangumas nesiekdavo 60 proc. Pavyzdžiui, 
1955–1956 mokslo metais kurso kartoti liko 79 iš 188 lankiusiųjų mokyklą.

Statistiniai duomenys
1949–1956 metai

Mokslo
metai

Klasių
skaičius

Mokinių skaičius Pažangumas
(procentais)

Mokyt.
skaičius

Bibliot.
fondai

mokslo m. pr. mokslo m. pab.

1949–1950 8 231 8

1950–1951 9 242 9

1951–1952 9 228 198 88,8 11 282

1952–1953 10 222 193 88,64 13 326

1953–1954 8 205 196 76 320

1954–1955 8 193 172 72 14 712

1955–1956 7 180 188 59,4 703

Septynmetės mokyklos vadovais dirbo:
1949–1950 mokslo metais – Liandsbergienė,
1950–1954 mokslo metais – Petras Puplešys,
1954–1955 mokslo metais – Jonas Petkus,
1955–1956 mokslo metais – Algirdas Liaudanskas.
Dauguma mokytojų turėjo vidurinį ar vidurinį pedagoginį išsilavinimą ir 

tik vėliau atvyko dirbti mokytojų, turinčių nebaigtą aukštąjį išsilavinimą. Įvairiu 
laiku septynmetėje mokykloje dirbo šie mokytojai:

A. Balčiūnienė – pradinių klasių mokytoja,
J. Balčiūnas – pradinių klasių mokytojas,
A. Burka – kūno kultūros mokytojas (kaip „bajoro išpera” 1952 metais 

atleistas iš darbo),
A. Elzbergas – pradinių klasių ir muzikos mokytojas,
A. Gerdvilytė – istorijos mokytoja,
V. Gerybaitė – ?



339

I S T O R I J A .  Š V I E T I M A S .  K U L T Ū R A

P. Globienė – prancūzų kalbos mokytoja,
P. Globis – karinio rengimo mokytojas,
J. Juodvalkytė – geografijos mokytoja,
V. Kumpikevičiūtė – pradinių klasių mokytoja,
E. Labanauskaitė – lietuvių kalbos mokytoja,
E. Lankutienė – pradinių klasių ir prancūzų kalbos mokytoja,
J. Lingytė – lietuvių kalbos mokytoja,
E. Puplešienė – pradinių klasių ir biologijos mokytoja,
L. Sauka – pradinių klasių mokytojas.

Mokykla buvo įsikūrusi dviejuose pastatuose, kuriuos skyrė apie 50 metrų 
atstumas. Pradinės klasės buvo mokomos buvusiame žydo Ickės name Veiviržėnų 
gatvės pradžioje, o penktosios–septintosios – Judrėnų gatvės kampe pastatytame 
name, kuriame vėliau įsikūrė apylinkės taryba.

Mokykloje aktyvinamas užklasinis darbas, kuriamos pionierių ir komjaunimo 
organizacijos. Aktyvaus priešinimosi sovietinei valdžiai sąlygomis dauguma tėvų 
nenorėjo, kad jų vaikai priklausytų minėtoms organizacijoms, tačiau tėvų nuomo-
nės ne visada buvo paisoma, nes juos spaudė valdžia ir partija. Mokytojų padėtis 
buvo nepavydėtina, net pavojinga. Sudėtingos aplinkybės versdavo mokytojus 
koreguoti ataskaitas – dažniausiai jos prasilenkdavo  su tikrove.

Iš aukštesnių instancijų į mokyklą plaukė raštai, reikalaujantys platinti 
sovietinio turinio knygas (ne sovietmečiu išleistos buvo masiškai išimamos iš 
bibliotekų fondų), periodinę spaudą, rengti ir  siųsti  Švietimo skyriui sovieti-
nių švenčių, minėjimų scenarijus, patiems gaminti vaizdines priemones, rinkti 

Septynmetės mokyklos 
II laida. Kairėje 
klasės auklėtoja 
J. Eismontienė. 
Iš asm. J. Eismontienės 
archyvo
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metalo laužą ir makulatūrą, padėti 
kolūkiams rinkti nuo dirvų akmenis, 
nuimti derlių. Mokyklai buvo atsiųstas 
raštas, reikalaujantis numatyti kovos 
su plintančiu bulvių maru priemones. 
Buvo nustatyta, kiek ir kokių laikraš-
čių privalu užsisakyti mokytojams, 
už kiek įsigyti sovietinės literatūros 
ar nusipirkti liaudies ūkio atkūrimo 
paskolos obligacijų.

Mokytojai įpareigojami ne tik 
skaityti, studijuoti Lenino ir Stalino 
raštus, bet ir juos įsigyti bei kom-
plektuoti. Ir visa tai iš atlyginimų, 
kurių neužtenka prasimaitinti, ir tie 
patys mokami ne reguliariai, o tada, 
kai banke sukrapštoma reikiama suma 
pinigų.

Rinkimų kampanijų metu mokytojams skiriamas ypa-
tingas vaidmuo. Direktoriai ir mokyklų vedėjai įpareigojami 
sekti, kad visi mokytojai aktyviai dalyvautų rinkimų kam-
panijose, ir informuoti, kiek mokytojų įtraukta į rinkimų 
komisijas, kiek jų yra agitpunktų vedėjai, agitatoriai, kiek 
pravesta pokalbių, perskaityta paskaitų...

Per septynerius mokslo metus direktoriaus pareigas Endriejavo septynmetėje 
mokykloje ėjo ne mažiau kaip keturi žmonės. Po vienerius metus dirbo Liands-
bergienė, J. Petkus ir A. Liaudanskas. Tik P. Puplešys dirbo ketverius. Direkto-
riaus darbą tikrino visi, kiekvieną sąmatoje numatytą rublį reikėjo išprašyti, o 
nesugebančius maldauti už blogą mokyklos materialinę būklę baudė įspėjimais ir 
piniginėmis baudomis. Yra išlikę du direktoriaus J. Petkaus aukštesnėms instanci-
joms rašyti raštai dėl blogo mokyklos finansavimo. Tuo metu dirbusių mokytojų 
teigimu, J. Petkus iš direktoriaus pareigų ir buvo atleistas būtent už tai, kad 
neparuošė mokyklai malkų.

Endriejavo vidurinė mokykla
Rietavo rajono DŽDT vykdomojo komiteto 1955 m. spalio 14 d. sprendimu 

nuo 1956 m. sausio 1 d. atidaroma Endriejavo vidurinė mokykla. Direktoriumi 
skiriamas Algirdas Liaudanskas. 1956–1957 mokslo metais mokykloje buvo I–X 
klasės, mokėsi 209 mokiniai, dirbo 16 mokytojų. Į mokyklą atvyko pirmieji mo-
kytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą: prancūzų kalbos specialistė Emilija Venckū-
naitė, istorikė Stasė Valkūnaitė, lituanistė Aldona Andrašiūnaitė. Pastaroji skiriama 
mokymo dalies vedėja. Didėja mokinių skaičius. Dauguma moksleivių gyvena 
toli nuo mokyklos, nemaža dalis mokyklos nelanko. Štai 1956–1957 mokslo metų 
pradžioje į mokyklą susirinko 209 mokiniai. Per mokslo metus įstojo dar 16, o 

Endriejavo valsčiaus 
mokytojai 1949 m.
Faksimilė iš EVM 
fondų. Iš asm. 
A. Žemgulio archyvo
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išstojo 30. Prie mokyklos atidaromas mokinių bendrabutis, jame apgyvendinama 
20 toliausiai gyvenančių mokinių.

1957 metais direktorių Algirdą Liaudanską pakeičia Kvėdarnos vidurinėje 
mokykloje direktoriumi dirbęs Eugenijus Miniotas. Mokymo dalies vedėju skiriamas 
Antanas Žemgulis. Po truputį gerėja mokyklos materialinė bazė, pertvarkoma mo-
kyklos aplinka, prie mokyklos pasodinamas sodas, sutvarkomas bandymų sklypas. 
Daugiau dėmesio skiriama mokymo kokybei gerinti. Gilinantis į kiekvieno mokinio 
mokymosi problemas, iš dalies mažinant reikalavimus ir šalinant formalizmą ver-
tinant mokinių žinias, pažangumo procentas šokteli aukščiau aštuoniasdešimties. 
Tais laikais tai buvo iššūkis visoms Rietavo rajono mokykloms. 

Tačiau mokinių mokymosi ir mokytojų darbo sąlygos tebėra sunkios. Mo-
kykla dirba keliuose pastatuose, žemesnėse klasėse mokinių skaičius gerokai 
viršija leistinas normas, patalpos šildomos malkomis, nėra vandentiekio. Rudenį 
ir pavasarį miestelis skęsta purve, o klasės – dulkėse.

Daugiau dėmesio skiriama mokyklos tradicijoms ugdyti. Švenčiamos pirmojo 
ir paskutinio skambučio šventės, rengiami nuotaikingi naujametiniai karnavalai. 
Mokykla  užmezga draugystės ryšius su Latvijos Respublikos Rudbaržės vidurine 
mokykla. Mokyklos kasmet pasikeičia vizitais, mokiniai surengia meno savivei-
klos pasirodymus, išbando jėgas sporto varžybose, mokytojai prie stalo  aptaria 
mokymo ir auklėjimo, savo buities problemas.

Gerokai prasiplečia mokinių užklasinė veikla. Buvęs lentų barakas, kuris 
tebestovi ir dabar, po kapitalinio remonto pradedamas naudoti kūno kultūros 
pamokoms, mokyklos susirinkimams, meno saviveiklos pasirodymams. Mokyklos 
salė tampa miestelio ir visos apylinkės kultūros centru. Kūno kultūros mokytojai 
E. Šiaulytienė ir A. Žemgulis (jis ir karinio rengimo dėstytojas) geriau parengia 
moksleivių sporto komandas, kurios sėkmingai rungiasi su skaičiumi didesnių 
mokyklų komandomis. Tuo metu mokykla gauna sklypą sporto aikštynui įrengti 

Senoji mokyklos 
sporto salė. 2008 m. 
A. Žemgulio nuotr.
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ir savo jėgomis, padedant kolūkiams, pradeda ilgą ir sunkų darbą, kuris baigia-
mas apie 1980 metus.

Mokykla privalėjo švęsti visas sovietines šventes, todėl joms ruošė meno 
saviveiklos programas. Veikė moksleivių šokių, dramos būreliai, chorai, jiems 
vadovavo entuziastės Elvyra Labanauskaitė, Angelė Balčiūnienė, Regina Justina 
Žadeikienė.

Įvairesnė darėsi mokinių darbinė veikla. 1962 metais mokykla savomis jėgo-
mis baigė statyti mokomąsias medžio darbų dirbtuves. 1962–1963 metais atidaroma 
gamybinė klasė. Prie mokyklos įsteigiamas mažasis kolūkis „Baltija”. Čia mokiniai 
nuo 1963–1964 mokslo metų atlieka privalomą gamybinę praktiką.

Mokytojai įsitraukia į aktyvią visuomeninę veiklą, dalykiškiau bendrauja 
su mokinių tėvais, miestelio visuomene, dalyvauja meno saviveikloje. Pasikvietę į 
pagalbą Klaipėdos dramos teatro aktorių Einą, mokytojai stato veikalus, su spek-
takliais sėkmingai gastroliuoja gretimuose rajonuose. Mokytojų pavyzdžiu seka 
ir mokiniai: jų pasirodymai meniniu lygiu nenusileidžia mokytojams. Tuo metu 

Pirmoji abiturientų 
laida 1958 m. Iš asm. 
A. Žemgulio archyvo
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pirmas aktorinio meno pamokas mokykloje gauna moksleivis Pranas Piaulokas, 
vėliau tapęs garsiu kino ir teatro aktoriumi.

1957–1958 mokslo metais mokykloje sukomplektuojama vienuolika klasių – 
pilna vidurinė mokykla. Joje mokosi 215 mokinių ir dirba 20 mokytojų. Į gyvenimą 
išleidžiama pirmoji abiturientų laida – šešios merginos ir keturi vaikinai.

1962 metais direktorius E. Miniotas, dirbęs Endriejavo vidurinėje mokykloje 
penkerius metus, dėl asmeninių priežasčių pakeičia darbovietę. Direktoriumi ski-
riamas Antanas Žemgulis, iki tol ėjęs mokymo dalies vedėjo pareigas, o mokymo 
dalies vedėju – rusų kalbos specialistas Voldemaras Kadginas. Tais pačiais metais, 
vykdant šalies administracinius pertvarkymus, panaikinamas Rietavo rajonas. End-
riejavo apylinkė tampa Klaipėdos rajono dalimi.

Nors Endriejavo vidurinė mokykla niekuo nenusileido kitoms Klaipėdos 
rajono mokykloms, iš pradžių į ją žiūrėta globėjiškai, lyg į užkariautą teritoriją. 
Tačiau mokytojų kolektyvas laikėsi oriai ir buvo pasiruošęs darbais įrodyti, kad 
nėra prastesnis, kad malonių iš naujos valdžios nelaukia. Jaudino vienintelis 
dalykas – kad visose Klaipėdos rajono mokyklose buvo dėstoma anglų kalba, o 
Endriejavo vidurinėje – prancūzų. Taip mokyklai buvo atimta galimybė papildyti 
mokinių kontingentą iš aplinkinių mokyklų. Mokyklos vadovybė, mokinių tėvų 
prašoma, porą kartų kreipėsi į Švietimo ministeriją, kad leistų pakeisti dėstomą 
prancūzų kalbą į anglų. Atsakymai buvo neigiami. Be to, aukštas ministerijos 
pareigūnas pajuokavo, kad SSRS ir Lietuvos santykiai su Prancūzija yra geri ir 
niekas nesiruošia jų bloginti. Sąmojis gana vykęs, bet sprendimas – ne. Ta pro-
blema ne vieną dešimtmetį trukdė mokyklai normaliai tvarkytis.

Mokinių skaičius mokykloje metai iš metų didėjo, pamokos vyko trijuose 
darbui nepritaikytuose  pastatuose, mokytojai buvo priversti vaikščioti po porą 
šimtų metrų iš vieno pastato į kitą. Pagaliau 1963 metais pradėtas ir 1964 metais 
baigtas statyti mūrinis priestatas, kuriame buvo šešios klasės. Ypač džiugino tai, 
kad klasių kambariai buvo erdvūs, 68 m2 ploto. Mokykla geriau aprūpinama 
vaizdinėmis mokymo priemonėmis.

Į mokyklą atvyksta vis daugiau specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą: 
prancūzų kalbos specialistė Aldona Zaleckaitė (Laucevičienė), lituanistė Danutė 
Miliūnytė (Valinčienė), matematikė Natalija Stanevičiutė (Jurkienė). Iki 1969 metų 
pedagogai V. Kadginas, E. Šiaulytienė, A. Lakačauskienė, A. Žemgulis A. Čele-
dinas, B. Dapkienė įgyja aukštąjį išsilavinimą, studijuodami neakivaizdiniu būdu. 
Gerėja pamokų kokybė, kasmet vis mažiau mokinių lieka kartoti kurso.

1968 mokslo metų pradžioje mokykla išsikelia sau tikslą pereiti prie pri-
valomo vidurinio mokymo, ruošiasi dirbti pagal naujas programas. Moksleivių 
mokymosi pažangumas nuolat būna didesnis kaip 90 proc. Prie mokyklos kasmet 
veikia po 2–3 vakarines klases suaugusiesiems. 1969–1970 mokslo metais moko-
si visi privalantys baigti vidurinę mokyklą moksleiviai, pažangumas – 94 proc. 
1970 metais mokyklą baigia 18 abiturientų, jiems visiems įteikti ne tik atestatai, 
bet ir – prieštaringai vertinamos – mokyklos patvirtintos charakteristikos. Nuo 
1971–1972 mokslo metų vėl įvedamas karinis parengimas (vad. J. Mikalauskas).

Vėl trūksta patalpų. 1973–1974 mokslo metais darbui pritaikomi buvę apy-
linkės tarybos ir kultūros namų pastatai. Mokykla turi keletą klasių-kabinetų, 
bet jau reikalaujama ruoštis dirbti kabinetine sistema. Prasideda vargai dėl naujo 
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priestato statybos, nes kaimo mokyklai neįmanoma nuolat dirbti dviem pamaino-
mis, o mokinių skaičius, perkopęs 400, vis didėja.

Bet statyboms nėra lėšų: jas suryja politinė labdara kitoms valstybėms, vė-
limasis į karinius konfliktus. Mokyklos priestato statybos finansavimo našta užde-
dama kolūkiams. 1976 metais mokykla gauna priestatą, kuris daugiau kaip dukart 
talpesnis už senąjį pastatą. Pažymėtina, kad statant priestatą, derindami darbą 
ir mokymąsi, dirbo 17 vyresniųjų klasių moksleivių. Kiti mokiniai talkininkavo 
šalinant statybų atliekas, lygia greta savomis jėgomis rengiant sporto aikštyną.

Nuo 1976–77 mokslo metų pradedama dirbti kabinetine sistema. 1976–
1980 metais mokykloje įrengta 13 mokomųjų kabinetų, sporto salė, aikštynas, 110 
vietų valgykla, profesinio orientavimo, medicinos, metodinis kabinetai. Rajoninėse 
kabinetų apžiūrose kasmet prizines vietas laimi ir Endriejavo vidurinės mokyklos 
kabinetai. 1978 metais lietuvių kalbos ir literatūros (vedėja S. Čeledinienė) ir 
geografijos kabinetai (E. Žemgulienė) pripažinti geriausiais, antra vieta paskirta 
biologijos kabinetui (B. Dapkienė). 1980 metais lietuvių kalbos ir literatūros ir 
geografijos kabinetai – vėl geriausi, chemijos kabinetui skirta antra vieta, biologijos 
ir matematikos (J. Eismontienė) kabinetams – trečios vietos. Netrukus lietuvių 
kalbos ir literatūros bei geografijos kabinetai tampa žinomi šalies mokykloms, 
todėl juose dažnai lankosi kolegos. 1983 metais Žemaitijos zonos mokyklų che-
mijos kabinetų apžiūroje Endriejavo mokyklos kabinetui atitenka antroji vieta ir 
premija. Visi mokyklos kabinetai gerai aprūpinti mokymo ir techninėmis priemo-
nėmis. 1977 metais Klaipėdos rajono mokyklose lankęsis „Tarybinio mokytojo” 
korespondentas Z. Tartilas rašė: „Geriausią įspūdį paliko Endriejavo vidurinės mo-
kyklos kabinetai.” 1977 metų rudens rajoniniame mokytojų pasitarime iš tribūnos 
pagirti Endriejavo vidurinės mokyklos mokytojai: A. Liaudanskas, N. Jurkienė, 
S. Čeledinienė, B. Dapkienė, I. Liaudanskienė, B. Gaudėšienė, E. Žemgulienė, 
A. Laucevičienė, E. Šiaulytienė, A. Čeledinas, J. Eismontienė – daugiau kaip 
trečdalis dirbančiųjų mokykloje.

1977 metais į mokyklą dirbti atvyksta jauna lituanistė Laima Brasaitė, vėliau 
tapusi Kazragiene. Greitai ji užsirekomendavo kaip puiki, perspektyvi, naujovių 
ieškanti mokytoja, literatė, gabi organizatorė, visuomenininkė.

Mokykla ne kartą tapo rajono mokyklų lenktyniavimo prizininke bei nuga-
lėtoja (1978 m. – I vieta, 1982 m. – II vieta, 1986 m. – III vieta ir t. t.).

1978–1979 mokslo metais Endriejavo vidurinėje mokykloje jau 463 mokiniai, 
veikia 18 klasių. Į mokyklą atvyksta vis daugiau jaunų mokytojų. Nuo 1977 metų 
per dešimtmetį dirbo daugiau kaip dvidešimt jaunų specialistų, tarp jų – keturiolika 
vyrų. Toks jaunų specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, antplūdis suprantamas: 
tuo metu sparčiausiai didėjo mokinių skaičius, todėl reikėjo daugiau mokytojų. 
Be to, diplomantai vyrai, vykstantys dirbti į kaimo mokyklas, buvo atleidžiami 
nuo būtinosios karinės tarnybos sovietinėje armijoje.

Dauguma jaunų mokytojų – geri, darbštūs specialistai, todėl mokykloje ne-
sunkiai pritapo, buvo gerbiami vyresnių kolegų, entuziastingai sutikti mokinių.

Deja, dauguma jaunų mokytojų mūsų mokykloje neužsibuvo. Atidirbę nu-
statytą laiką, užleido vietą kitiems: biologas Algirdas Benetis dirbo 5 metus, kūno 
kultūros specialistas Dainius Smatavičius – 4 ir t. t. Mokiniai ypač sielojosi, kad 
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išvyko D. Smatavičius, puikus sportininkas ir talentingas 
pedagogas. Mokinius viliojo sporto būrelių įvairovė, griežti 
reikalavimai sportininkams, vyriškas bendravimas. Tuo metu 
mokykloje nebuvo rūkančių moksleivių, jie piktindavosi ma-
tydami, kaip atvykstantys į svečius kitų mokyklų sportininkai 
nesivaržydami rūko. Mūsų mokiniai būdavo labai patenkinti, „davę tokiems seniams 
į kaulus“. Iš tuo metu atvykusių jaunų specialistų tik mokytoja Janina Cirtautaitė 
(Šunokienė) dirba ir dabar. Kai kurie išvykę iš mūsų mokyklos specialistai išvis 
atsisakė pedagogo darbo, įsidarbino ne mokymo įstaigose.

Pagerėjus darbo sąlygoms, aukštesnį brandos laipsnį pasiekė ir mokomasis-
auklėjamasis, užklasinis ir popamokinis darbas. Darbščiausi mokytojai  išnaudojo 
kabinetinės sistemos teikiamus pranašumus. Kabinetuose kaupėsi vaizdinės mo-
kymo priemonės, medžiaga savarankiškiems mokinių darbams. Kabinetai buvo 
gerai aprūpinti kino filmų, diapozityvų, piešinių ir nuotraukų demonstravimo, 
garso technika.

Nuo 1979 metų visą dešimtmetį mokyklos bazėje Mažeikių kompresorių 
gamykla rengė mokinių vasaros stovyklas. Į mokyklos sąskaitą kasmet buvo 
pervedama po 6 000 rublių. Nuomininkai padėdavo mokyklai įsigyti medžiagų 
remontui, pagamindavo kabinetams baldų, sporto aikštynui – įrengimų. Mokykla 
savo sąskaitoje nuolat turėjo daugiau kaip dvidešimt tūkstančių rublių ir galėjo 
tuos pinigus naudoti savo nuožiūra. Kliūtis buvo tik ta, kad parduotuvės ir bazės 
buvo beveik tuščios ir visoms vertingesnėms prekėms reikėjo gauti paskyras. O 
atkūrus nepriklausomą Lietuvą, rublinės specialiosios lėšos, galima sakyti, sunyko 
iki apgailėtinos sumelės.

Mokomųjų kabinetų teikiamas galimybes tikslingai išnaudojo fizikos mokytoja 
metodininkė Natalija Jurkienė. Ji studijavo fizikos dėstymo metodikos naujoves, 
racionaliai sistemino mokymo priemones, mokiniai galėjo atlikti visus programinius 
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laboratorinius darbus. Gabiausi mokiniai sėkmingai dalyvavo rajoninėse fizikos 
olimpiadose, ne kartą gynė rajono garbę respublikinėse.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Stefanija Čeledinienė 
įrengė pavyzdinį lietuvių kalbos ir literatūros kabinetą. Reikli sau ir mokiniams 
mokytoja visada buvo pasiruošusi pravesti ir pavyzdinę pamoką. Suprantama, 
daugelis net pačių geriausių mokytojų anais laikais – reikia manyti ir dabar – 
nenoriai įsileisdavo vizituojančius asmenis į savo pamokas. O įvairiausių svečių 
sovietmečiu buvo begalė. Mokytoja S. Čeledinienė svečius iš ministerijos, Mokytojų 
tobulinimosi instituto ar kitos įstaigos kviesdavosi į pamokas pati. Jos pamokos 
visada susilaukdavo aukšto įvertinimo.

Geografijos mokytoja metodininkė Eugenija Žemgulienė geografijos kabinete 
buvo sukaupusi visa, kas būtina produktyviam darbui, sukauptą ir susistemintą 
medžiagą naudojo pamokose ir popamokiniame darbe. Mokytoja buvo pasirinkusi 
aplinkotyrinę, kraštotyrinę darbo kryptį, įtraukė mokinius į aktyvią savo krašto 
pažinimo veiklą, paruošė respublikinėse parodose puikų įvertinimą pelniusių dar-
bų. Ji nepasidavė ideologų siekiui riboti tyrimų kryptis ir turinį, rinko išliekamąją 
vertę turinčią medžiagą. Dirbdami kartu su mokytoja, mokiniai išmoko vertinti 
tautos kultūrinį, etnografinį palikimą, įgijo medžiagos rinkimo ir tvarkymo įgūdžių. 
Kasmetinėse rajoninėse jaunųjų geografų olimpiadose aktyviai dalyvaudavo, gerai 
pasirodydavo ir mokytojos E. Žemgulienės mokiniai.

Mokytojos metodininkės S. Čeledinienė, N. Jurkienė, E. Žemgulienė yra 
ne kartą dalyvavusios respublikiniuose pedagoginiuose skaitymuose, jų paruošti 
pranešimai įvertinti garbės raštais.

Prie geriausių mokyklos kabinetų priskirtinas ir mokytojos-metodininkės 
Birutės Dapkienės įrengtas ir tvarkomas biologijos kabinetas. Mokytoja reikli 
mokiniams, turi savo originalų pedagoginio darbo braižą, sugeba mokinius iš-
mokyti mokytis, ugdydama domėjimąsi gyvąja gamta. Jos mokiniai yra dažnai 
skynę laurus rajoninėse biologų olimpiadose, sėkmingai dalyvavę respublikinėse, 
o baigę mokyklą rinkęsi biologų ar medikų specialybes. Mokytoja yra išleidusi į 
gyvenimą 4 abiturientų laidas.

Visus mokykliniams kabinetams keliamus reikalavimus atitinka ir mokytojo 
A. Žemgulio įrengtas chemijos kabinetas. Nemažai moksleivių, susidomėję che-
mijos dalyku, rinkosi chemiko specialybę, dirba mokytojais, gamyklų inžinieriais, 
vadovais.

Sumaniai matematikos kabinetą tvarkė matematikos mokytoja J. Eismontienė. 
Jos vadovaujamą matematikų būrelį moksleiviai lankė ypač noriai.

Užsienio kalbų dėstymui gerinti mokykloje įrengti prancūzų ir rusų kalbų 
lingafoniniai kabinetai. Mokykla maždaug nuo 1960 metų turėjo ir turi gerus 
užsienio kalbų – prancūzų ir rusų – mokytojus. Viena iš ilgiausiai dirbančių 
mokykloje specialisčių – A. Laucevičienė, jau sovietmečiu (kai vardai mokytojams 
buvo skiriami limituotai, 500 mokytojų – vienas mokytojo metodininko ir du vyr. 
mokytojo vardai) pelniusi vyr. mokytojos vardą.

Rusų kalbą mokykloje ilgus metus dėstė geros specialistės Emilija Beniu-
lienė (dirba ir dabar), Felicija Taminskienė, Zita Narvilienė. Jų paruošti mokiniai 
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sėkmingai dalyvaudavo dalykinėse olimpiadose, baigę mokyklą studijuodavo rusų 
kalbą aukštosiose mokyklose.

Reikia pasakyti, kad minėti lingafoniniai kabinetai, teikę daug vilčių juos 
įrengiant, iš tikrųjų lūkesčių nepateisino. Techninės kabinetų priemonės buvo 
menkos kokybės, trūko įrašų užsienio kalbomis.

Rimtai dirbti nusiteikę mokytojai nėra linkę be svarbių priežasčių keisti 
darbovietes, pasižymi sėslumu. Endriejavo vidurinėje mokykloje tokių mokytojų 
buvo ne viena dešimtis. Mokytojai Irena Liaudanskienė ir Algirdas Liaudanskas 
pradėjo dirbti Endriejavo septynmetėje mokykloje. Darbo rezultatai – mokinių 
išsilavinimas, žinios, tėvų nuomonė apie jų darbą – jiems visada buvo svarbiausia 
paskata. Nors mokytoja Irena dėstė lietuvių kalbą, o Algirdas – matematiką, jų 
tikslai buvo vienodi: išmokyti kalbinio ir matematinio raštingumo. To siekiant ir 
patiems reikėjo tobulėti, dirbti savarankiškai ar studijuoti aukštojoje mokykloje. 
A. Liaudanskas aukštojo mokslo diplomą įgijo studijuodamas neakivaizdiniu būdu, 
kai jam jau buvo 51 metai. Suprato, kad reikia diplomo, ir baigė mokslus kaip 
pavyzdingas studentas. Vieną ir kitą slėgė ir skaudino mokinių nenoras moky-
tis, tėvų abejingumas savo vaikų ateičiai. Deja, negalime pasigirti, kad ir dabar 
moksleivių potraukis mokslui didėja…

1988 metais į užtarnautą poilsį išėjo Algirdas Liaudanskas, dirbęs moky-
kloje 36 metus, išleidęs į gyvenimą 7 abiturientų laidas, dirbęs septynmetės ir 
vidurinės mokyklos direktoriumi; Elena Šiaulytienė, atidavusi mokyklai 35 metus, 
trejetą metų dirbusi užklasinio darbo organizatore, puiki krepšininkė, šachmati-
ninkė; Birutė Jokužienė, mokiusi pradinukus 28 metus, gerai paruošusi mokytis 
dalykine sistema 7 ketvirtokų laidas. Dvidešimt metų išdirbusi mokykloje dirbti 
į kitą mokyklą išėjo mokytoja metodininkė Stefanija Čeledinienė, spėjusi išleisti į 
gyvenimą 4 abiturientų laidas. Darbovietes pakeitė kūno kultūros mokytojas Ro-
landas Petrikas ir matematikė Rūta Laučienė. Atėjo naujos mokytojos Rita Elena 
Čelkienė, Dalia Urbašiūtė, Daina Jankauskaitė, Irena Matutytė, Vilma Straukaitė, 
Dalia Žemgulytė. Trys pastarosios – buvusios pavyzdingos Endriejavo viduri-
nės mokyklos abiturientės. Staigi kartų kaita įvyko  lyg ir nepastebimai: visos 
mokytojos – specialistės, dauguma jų jau praktiškai susipažinusios su pedagogo 
darbu. Šiuo metu mokykloje dirba dar trys mokyklos auklėtinės: Rima Greivienė, 
Bronislava Elijošienė ir Rasa Venckienė.

Be minėtos kūno kultūros mokytojos senbuvės E. Šiaulytienės, minėtinas 
tos specialybės mokytojas Algimantas Čeledinas. Endriejavo vidurinėje mokykloje 
jis mokytojavo 14 metų, paskui buvo paaukštintos jo pareigos – dirbo rajono 
Švietimo skyriaus inspektoriumi, dėstė kūno kultūrą Gargždų mokyklose. Tai 
daugiausiai metų Endriejavo vidurinei mokyklai atidavęs kūno kultūros specialis-
tas vyras. Prie visapusiško mokyklos brendimo šis mokytojas prisidėjo sąžiningu 
ir nuoširdžiu darbu. Jo paruoštos moksleivių sporto komandos sėkmingai gynė 
mokyklos garbę rajoninėse varžybose, dažnai tapdavo prizininkės. A. Čeledinas 
visą laiką rūpinosi mokyklos sporto baze, daug darbo įdėjo įrengiant ir tvarkant 
mokyklos sporto aikštyną.
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Dažniausiai mokykloje keitėsi istorijos mokytojai. Istoriją, visuomenės mokslą, 
neminint šiuo metu dirbančių specialistų, yra dėstę dvylika mokytojų. Ilgiausiai 
mokykloje dirbo Liucija Gineikienė, kiti dėl įvairių priežasčių pakeitė darbovietes. 
Mokytoja Regina Klepačienė įsidarbino Švietimo ministerijoje, Ona Šaulienė, Gintaras 
Nemickas gavo aukštesnes pareigas, tapo mokyklų vadovais, kiti atidirbo privalomą 
po mokyklos baigimo laiką, dar kiti dirbo tik vienerius ar dvejus metus.

Apie pedagogų kadrų brandumą kalba faktai: 1978 metais dalykine sistema 
dirbo 16 mokytojų (70 proc.), turinčių aukštąjį išsilavinimą, 1979 metais – 20 mo-
kytojų (76,9 proc.), 1981 metais dalykine sistema turinčių aukštąjį išsilavinimą – 
90 proc., 1986 metais – 100 proc. Svarbu pažymėti, kad mokytojų išsilavinimo 
lygis kilo ne vien todėl, kad į darbą būdavo priimama daugiau specialistų, bai-
gusių aukštąsias mokyklas. Arti dvidešimties mokytojų įgijo aukštąjį išsilavinimą 
dirbdami ir studijuodami pedagogikos mokslus neakivaizdiniu būdu. Dauguma 
jų – giliai įleidę šaknis Endriejave, ilgus metus dirbę mokykloje. 

Nuo 1956 iki 2006 metų Endriejavo vidurinėje mokykloje dirbo apie 140 mo-
kytojų. Aštuoniolika jų – ilgiau nei 25 metus. Ilgiausiai vidurinėje mokykloje  dirbo 
šie mokytojai: Antanas Žemgulis – 48 metus, Regina Justina Žadeikienė – 47, Aldona 
Marijona Laucevičienė – 45, Natalija Jurkienė – 43, Birutė Aniceta Dapkienė – 38, 
Algirdas Liaudanskas ir Bronislava Mažeikytė – po  36, Konstancija Kasiulienė, 
Elena Šiaulytienė, Eugenija Žemgulienė – po 35 metus (sąrašas priede).

Aktyviausių, savo darbą mylinčių mokytojų dėka Endriejavo vidurinė mokykla 
tapo žinoma šalyje, susilaukdavo svečių ir ekskursijų iš kitų mokyklų. Mokytojų 
kolektyve visada buvo darbinga atmosfera, siekiama bendro tikslo, geri dalykiški 
tarpusavio santykiai.

Žvilgsnį traukė ir moksleivių bei mokytojų rūpestingai tvarkoma mokyklos 
aplinka. Mokyklos direktorius A. Žemgulis už pasiekimus gražinant mokyklos 
ir gyvenvietės aplinką apdovanotas Sąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos 
sidabro medaliu, o moksleivis R. Gedvilas – premijuotas.

1958 metais paruošusi pirmąją abiturientų laidą, mokykla iki 2006 metų 
išleido 48 laidas, t. y. 937 abiturientus, vidutiniškai po 20 abiturientų kiekvienoje 
laidoje. Didžiausios laidos – po 44 abiturientus – buvo 1978 ir 1980 metais, ma-
žiausia laida, tik 6 abiturientai, – 2000 metais. Už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą 
elgesį ir darbą šeši abiturientai apdovanoti medaliais:

Eil.
nr.

Vardas, pavardė Medalis Metai

1. Janina Ruškytė Sidabro 1967

2. Alma Balčiutė Aukso 1977

3. Audrius Čeledinas Aukso 1985

4. Vilma Gestautaitė Sidabro 1986

5. Aušra Dargevičiūtė Sidabro 1987

6. Renaldas Kalcas Sidabro 1992

Mokyklos abiturientai gana sėkmingai stojo į aukštąsias mokyklas, tai 
byloja apie aukštą mokinių žinių lygį. Vidutiniškai aukštųjų mokyklų studen-



349

I S T O R I J A .  Š V I E T I M A S .  K U L T Ū R A

tais 1956–1992 metais tapdavo apie 25 proc. abiturientų. Pavyzdžiui, 1976–1980 
mokslo metais mokyklą baigė 197 abiturientai, į aukštąsias mokyklas įstojo 48, 
arba 24,36 proc. Tačiau buvo metų, kai tas rodiklis buvo gerokai aukštesnis. Štai 
1973 metais iš 22 abiturientų į aukštąsias mokyklas įstojo dvylika (54,5 proc.), 
1980 metais iš 26 abiturientų įstojo 11 (42,3 proc.), 1982 metais iš 40 abiturientų 
įstojo 11 (27,5 % ).

Reikėtų pridurti, kad kaimo mokyklų abiturientai beveik nesinaudoja ko-
repetitorių pagalba ir vis dėlto tie, kurie stengiasi gerai išnaudoti mokymo laiką 
mokykloje, įstoja į aukštąsias mokyklas. 

Apie mokyklos bendrabutį. Nuo 1956 metų toli nuo mokyklos gyvenan-
tiems moksleiviams tarnavęs mokyklos bendrabutis 1991 metais nustojo veikti. 
1956–1963 metais bendrabutyje kasmet apsigyvendavo vidutiniškai po 20 moksleivių. 
Vėliau šis skaičius padidėjo iki 55 ir toks buvo iki 1970 metų. Trūko vietų, nes 
pareiškimų mokykla gaudavo iki 70. Kai kurie moksleiviai naudojosi bendrabučiu 
ne todėl, kad gyveno toli nuo mokyklos, o kad dėl blogų materialinių sąlygų 
jiems būdavo skiriamas nemokamas maitinimas. 1970–1982 metais bendrabutis 
vidutiniškai įkurdindavo po 24 moksleivius, o vėliau norinčių gyventi bendra-
butyje vis mažėjo, nes vis daugiau mokinių atvykdavo maršrutiniais autobusais 
arba buvo vežami kolūkių transportu. Kolūkiai kai kuriems mokiniams skirdavo 
lėšų maitinimui.

Gyvenimo sąlygos bendrabutyje buvo varganos. Štai 1971 metais bendra-
butyje gyveno 28 mokiniai, o bendras patalpų plotas buvo 76 m2, miegamųjų 
kambarių – 31 m2. Tais metais, kai norinčiųjų apsigyventi bendrabutyje būdavo 
labai daug, tam naudotas buvęs apylinkės tarybos pastatas.

Kol mokykla neturėjo valgyklos, maistas bendrabučio gyventojams buvo ruo-
šiamas tam pritaikytame pastate Veiviržėnų gatvėje (nugriautas). Pastačius antrąjį 
mokyklos priestatą, kuriame buvo ir valgykla, bendrabutiškiai buvo maitinami 
visus reikalavimus atitinkančioje valgykloje.

Pradinių klasių, 
vėliau bendrabučio 
pastatas. A. Žemgulio 
nuotr.
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Bendrabučio auklėtojais dirbo mokyklos mokytojai, dažniausiai 0,5 etato. 
Valytojais, naktinėmis auklėmis, krosnių kūrikais mokykla įdarbindavo po keletą 
miestelio gyventojų.

Popamokinio darbo problemos
Kaip minėta, Endriejavo vidurinė mokykla niekada negalėjo pasigirti tokiu 

mokinių skaičiumi, kad prilygtų miestų vidurinėms mokykloms, nors kaip kaimo 
mokykla ji buvo priskiriama prie didžiųjų šalies mokyklų. 1956 metais, atidarius 
vidurinę mokyklą, joje mokėsi 209, 1971 metais mokinių skaičius buvo didžiau-
sias – 481, vėliau jis po truputį mažėjo ir paskutiniame XX a. dešimtmetyje tapo 
pastovus – mokyklą lanko apie 300 ugdytinių.

Dauguma mokinių gyveno atokiuose kaimuose ar gyvenvietėse: Žadeikiuose, 
Rudgalviuose, Lelėnuose, Žemguliuose. Tai buvo rimta kliūtis popamokiniam, už-
klasiniam darbui organizuoti. Reikalavimai visoms šalies mokykloms buvo vienodi, 
todėl kiekvienoje mokykloje privalėjo veikti dešimtimis skaičiuojamos organizacijos 
ir savotiški visų įstaigų filialai: milicijos, gaisrininkų, Raudonojo Kryžiaus, kolūkių, 
gamtos apsaugos, skęstančiųjų gelbėjimo ir, savaime suprantama, spaliukų, pio-
nierių, komjaunimo organizacijos. Be to, mokiniai individualius gebėjimus lavino 
choro, šokių, dramos rateliuose, dalykiniuose būreliuose. Dalyvauti dalykinėse 
olimpiadose taip pat buvo būtina. Rajono ir šalies organizacijų štabai skelbė 
įvairiausius konkursus ir vajus, kuriuose dalyvauti irgi būtinai reikėjo. Todėl ne 
dėl vaizdingo palyginimo reikia pasakyti, kad mūsų gabiausieji, arčiau mokyklos 
gyvenantys mokiniai buvo visapusiškai šlifuojami lyg deimantai ir tapdavo tvis-
kančiais briliantais. Kiek tas „šlifavimas” mokiniams kainuodavo laiko ir jėgų, 
skaičiuoti nebuvo prasmės. Būrelis gabiausių mokinių atlaikydavo visas olimpiadas. 
Būdavo sunkiau, kai reikėdavo paruošti masinius būrelius ir komandas. Tokiais 
atvejais turėdavo dalyvauti beveik visi besimokantieji.

Nuo 1972–1973 mokslo metų mokykloje švenčiamas šimtadienis. Dėl tos 
tradicijos grąžinimo į mokyklą vyko rimta diskusija, kai kas bandė įrodinėti, kad 

Mokyklos 
saviveiklininkai dainų 
ir šokių šventėje 
Gargžduose. 1970 m.  
A. Žemgulio nuotr.
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tai nieko nevertas buržuazinės moky-
klos palikimas.

1978–1979 mokslo metais mo-
kykla ir mokinių tėvai suko galvas, 
kaip pasiekti, kad visi mokiniai nešiotų 
uniformas. Reikalauta, kad berniukai 
puoštųsi vienodomis kepurėmis, o tai 
ne visiems buvo malonu. Tais pačiais 
metais pradėjo veikti mokinių komite-
tas, pirmąja komiteto pirmininke buvo 
išrinkta Diana Rimkutė.

Galima paminėti kai kuriuos mo-
kyklos užklasinės veiklos pasiekimus. 
Štai 1965 metais mokytojos A. Seržen-
tienės šokėjai pradinukai, įveikę visus atrankos konkursus, 
dalyvauja respublikinėje dainų šventėje. 1987 m. liepos 4 d. 
respublikinėje dainų šventėje skambėjo mokytojos Raimondos 
Grišmanauskaitės parengto spaliukų choro balsai.

1979 metų moksleivių sportiniai pasiekimai: rajono 
lengvosios atletikos varžybose jauniai bei merginų krepšinio 
komanda užima pirmąsias vietas, jauniai krepšininkai – antrąją, žaidžiantys šaš-
kėmis ir šachmatais – trečiąją vietą (mokytojai E. Šiaulytienė ir A. Čeledinas).

1984 mokslo metais krepšininkės laimi antrąją, o vaikinai – trečiąją vietas. 
Žaidžiantys šachmatais, šaškėmis, kvadratą ir tenisą taip pat treti. Gerų rezultatų 
pasiekia žiemos lengvosios atletikos keturkovininkai (mokytojai E. Šiaulytienė ir 
D. Smatavičius).

Apie moksleivių ir mokytojų veiklą gana dažnai rašydavo rajono laikraštis 
„Banga”. Toliau pateikiamos kai kurių išlikusių iškarpų nuotrupos.

1971 m. lapkričio 18 d. numeryje: „Rajono skaitovų konkurse R. Gaudėšiutei 
paskirta pirma vieta. Jaunųjų kūrybos konkurse nugalėtojais pripažinti G. Lygnugarytė 
ir A. Uktveris iš Endriejavo vidurinės mokyklos.”

Į 1975 m. spalio 25 d. numerį įdėti Anicetos Bulvydaitės ir Rožės Kalvai-
tytės eilėraščiai.

1976 m. sausio 17 d. straipsnyje „Svečiuose Endriejavo vidurinės mokyklos 
literatai” išspausdinti Rožės Kalvaitytės, Irenos Žviliutės, Danutės Jurkutės, Lidos 
Jocytės, Giedrės Padleckytės, Audriaus Čeledino eilėraščiai.

1977 m. gruodžio 29 d. numeryje: „Jaunųjų skaitovų konkurso XI klasės skaitovų 
grupėje geriausia rajone pripažinta Endriejavo vidurinės mokyklos mokinė Vida Kazragytė.”

1980 m. kovo 22 d. puslapyje: „Literatūrinėje bangoje” išspausdinti keturi 
Vidos Berenytės eilėraščiai.

1986 m. rugpjūčio 9 d. išspausdintame V. Bufo straipsnyje „Žodžiai apie 
pedagogę” rašoma, kad mokytojos Stefanijos Čeledinienės vadovaujamo literatų 
būrelio literatai rašo įdomų dienoraštį, kuriame mokykloje lankęsi įžymūs svečiai 
Just. Marcinkevičius, A. Pocius, V. Petkevičius, K. Saja įrašė nuoširdžius palinkė-
jimus mokyklos literatams.

Mokyklos svečiai 
aktorius L. Noreika 
ir poetas 
Just. Marcinkevičius. 
S. Liaudansko nuotr.
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1987 m. vasario 21 d. straipsnyje „Paskui išeinančią vaikystę” rašoma apie 
literatų būrelio veiklą ir išspausdinti Linos Viržintaitės, Rimos Venckutės, Zitos 
Skuodaitės eilėraščiai, Rimos Gagilaitės miniatiūros.

Ne retesni straipsneliai ir žinutės apie Endriejavo vidurinės mokyklos sporto, 
kraštotyros, kitų būrelių veiklą, mokyklos mokytojus, pačią mokyklą.

Sportuodavo, gražiai leisdavo laisvalaikį ne tik mokyklos moksleiviai, jiems 
pavyzdys buvo ir mokytojai. Mokyklos krepšininkai, tinklininkai, šachmatininkai, 
turistai orientacininkai kaip lygūs su lygiais rungėsi su kitų vidurinių mokyklų 
komandomis ir gana dažnai tapdavo nugalėtojais ar prizininkais. Štai pora išli-
kusių iškarpų iš „Bangos”.

1979 m. balandžio 26 d. laikraščio straipsnelyje „Mokytojai prie šachmatų 
lentų” rašoma: „Endriejavo vidurinės mokyklos šachmatininkai iškovojo I vietą. Gražų 
pozicinį žaidimą parodė mokytojai A. Čeledinas ir A. Liaudanskas.“ Nuolatiniai šach-
matininkų komandos nariai buvo E. Šiaulytienė ir A. Žemgulis. Ypač puikiai prie 
šachmatų lentų sekėsi mokytojams E. Šiaulytienei ir A. Čeledinui.

1984 m. gegužės 12 d. numeryje: „Keliamomis problemomis ir meniniu lygiu 
labai pasižymėjo Endriejavo vidurinės mokyklos agitbrigada, žiuri komisija jai paskyrė 
pirmą vietą tarp vidurinių mokyklų.“

1986 m. kovo 1 d. numeryje rašoma, kad Endriejavo vidurinės mokyklos 
agitbrigadai patikėta varžytis zoniniame ture Tauragėje.

Permainų metai
Nors 1987 metais „perestroika“ Sovietų Sąjungoje vyko bandant išlaikyti 

vadinamąją socialistinę formą, jos turinys keitėsi nenusakoma kryptimi. Ypač tai 
buvo jaučiama Pabaltijo respublikose. Čia užsimota padėti stagnacijai tašką, išsi-
reikalauti plačiausią autonomiją. 

1987–1988 metais vidurinė mokykla tapo dvylikametė. Mokykloms iškeltas 
uždavinys – stiprinti visapusišką moksleivių ugdymą, daugiau dėmesio skirti 
mokymo akademiškumui, lietuvių kalbos dėstymui. Atsisakyta rengti kolūkiams 
mechanizatorius ir karvių melžėjas. Kabinetinę mokymo sistemą siūlyta pakeisti 
klasių sistema, kad mokiniams nereikėtų su knygomis vaikščioti iš kabineto į 
kabinetą. Tačiau greit ėmė ryškėti ir šios naujovės neigiamybės. Mokymo prie-
monės, darbo įrankiai atsidūrė sandėliuose, ir mokytojai buvo priversti – kaip ir 
pokario laikais – jas nešiotis, pagrindinės parankinės priemonės pasidarė kreida, 
skriestuvai, liniuotės, plakatai...

Endriejavo vidurinė mokykla nusprendė gerai įrengtų kabinetų nenaikinti, 
dirbti pusiau kabinetine sistema. Nepaliesti liko fizikos, chemijos, biologijos, lie-
tuvių kalbos ir literatūros, geografijos, muzikos, darbų ir, savaime suprantama, 
pradinių klasių kabinetai. Dirbti mišria sistema buvo galima todėl, kad tuo metu 
gerokai sumažėjo mokinių skaičius, pavyzdžiui, 1987–1988 mokslo metais moky-
kloje mokėsi 307 mokiniai.

1988–1989 metais tiek visuomenėje, tiek mokykloje buvo jaučiamas patriotinis 
pakilimas. Sovietinė valdžia nepritarė atgimimo nuotaikoms, bet imtis aktyvių 
veiksmų nesiryžo. Mokytojai pateko į savotišką įvykių sūkurį, kuris gaivino, bet 
kartu ir kėlė nerimą.
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Iš mokyklos direktoriaus A. Žemgulio tas laikotarpis pareikalavo nedelsiant 
apsispręsti. 1987–1988 metais jis įsitraukė į pedagoginėje spaudoje vykstančią 
diskusiją apie mokyklos pertvarkos būdus, kėlė radikalius pasiūlymus ir reikalavi-
mus. 1988 metų rugsėjį jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio mokytojo garbės 
vardas, Klaipėdos ir Kretingos rajonų pedagogai išrinko jį savo delegatu į gruodį 
įvyksiantį TSRS mokytojų suvažiavimą. Tuo metu Lietuvos pedagogikos moksli-
ninkai, mokytojai aktyviai ruošėsi respublikinei švietimo darbuotojų konferencijai, 
diskutavo dėl Lietuvos nacionalinės mokyklos koncepcijos, turėjusios deklaruoti 
savarankiško liaudies švietimo idėją šalyje, derino šią koncepciją. 1988 m. gruo-
džio 9 d. įvykusi konferencija Koncepcijai ir Deklaracijai vieningai pritarė. Su tais 
revoliuciniais dokumentais ir specialiai tai progai rusų kalba išleistu „Komjaunimo 
tiesos” numeriu 67 Lietuvos švietimo darbuotojų delegatai 1988 m. gruodžio 19 d. 
išvyko į suvažiavimą Maskvoje.

Jau pirmą suvažiavimo dieną Lietuva susilaukė aštrios pranešėjo, TSRS švie-
timo ministro kritikos, o kartu – kitų respublikų delegatų reakcijos ir dėmesio. 
Greitai paaiškėjo, kad Lietuvos delegacijos vadovui atsakyti į pareikštą kritiką 
galimybė atimta, jam nebus suteiktas žodis. Lietuvių delegacija paruošė reikala-
vimą raštu leisti kalbėti delegacijos vadovui profesoriui Vytautui Liutikui, tą do-
kumentą pasirašė visi delegacijos nariai. Bet Lietuvos reikalavimą buvo bandoma 
„nutylėti”. Pateikus užklausimą iš vietos ir pritariant kitų respublikų delegatams, 
žodis Lietuvos delegacijos vadovui buvo suteiktas. Profesoriaus V. Liutiko kalba 
buvo TSRS švietimo ministro ne kartą šiurkščiai pertraukta, oratorius, reikšda-
mas protestą, ruošėsi palikti tribūną, bet suvažiavimo dalyviai reikalavo leisti 
jam baigti kalbėti. Kalbėtojas, padėkojęs delegatams, paliko tribūną, sukeldamas 
smalsių delegatų protestą prieš nedemokratišką ministro elgesį. Per pertrauką kitų 
respublikų deleguoti asmenys panoro iš arčiau susipažinti su Lietuvos nacionalinės 
mokyklos koncepcija, ir Lietuvos delegacija atsidūrė dėmesio centre. Delegatai 
dalijo paruoštų dokumentų projektus, aiškino jų esmę.

Tarp suvažiavimo dalyvių zujo Maskvos ir Leningrado projektų šalininkai, bruko 
į rankas savo paruoštus dokumentus. Suvažiavimų rūmų fojė prie A. Žemgulio kartu 
priėjo ir Maskvos, ir Leningrado projektų atstovai, ėmė vienas kitą pertraukdami 
raginti balsuoti už jų siūlomus švietimo sistemos pertvarkymus. Ilgai nesiklausęs 
konkurentų įtikinėjimų, A. Žemgulis pareiškė, kad nebalsuos nei už leningradiečių, 
nei už maskviečių projektus, o tik už Lietuvos nacionalinės mokyklos koncepciją, 
ir padavė abiem po brošiūrą su Lietuvos mokyklos pertvarkymo projektais. Netekę 
žado abu agituotojai susižvalgė, pasitraukę į šalį ėmė vartyti gautus spaudinius.

Savarankiškos nacionalinės mokyklos idėją palaikė daugelio kitų respublikų 
delegatai, vėlesniuose debatuose jie nedviprasmiškai parėmė Lietuvos delegacijos 
reikalavimus. O kai paskutinę suvažiavimo dieną atėjo laikas balsuoti už Mask-
vos paruoštus nutarimus, nė vienas projektas nesusilaukė daugumos pritarimo. 
Suvažiavimas baigėsi visiška nesėkme. Delegatams pasiūlyta saugoti mandatus 
tol, kol dalyvaujant visų respublikų atstovams bus parengti visus tenkinantys 
nutarimai. Tačiau suvažiavimo tęsinio nebuvo. Lietuva ėmė vykdyti nacionalinės 
mokyklos pertvarką, vadovaudamasi savo paruoštais ir respublikinės konferencijos 
patvirtintais projektais.
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1989 metais mokyklose panaikintos pionierių ir komjaunimo organizacijos, 
klasės ir kabinetai pasipuošė nepriklausomos Lietuvos simbolika – trispalve ir 
Vytimi. Atsinaujino ryšiai su Bažnyčia. Mokslo metus 1989 metų rugsėjį nutarta 
pradėti šventomis Mišiomis bažnyčioje. Tai tapo tradicija. Paminėta Lietuvos Ne-
priklausomybės diena – Vasario šešioliktoji.

Panaikintas karinio rengimo dalykas, rusų kalbos dėstymas pradinėse klasėse, 
daugiau pamokų skirta lietuvių ir užsienio kalboms mokyti.

1990–1991 metai Lietuvai buvo ypač sunkūs. Pasitelkusi sovietinės kariuo-
menės specialiuosius dalinius Maskva dar bandė pakreipti įvykius sau palankia 
kryptimi. Bijodami ginkluoto lietuvių pasipriešinimo, kariškiai atėmė iš gyventojų 
medžioklinius  ir kitus ginklus. Vieną dieną keletas kariškių apsilankė ir moky-
kloje. Endriejavo vidurinė mokykla turėjo puikiai įruoštą bazę kariniam rengimui 
dėstyti, ginklų sandėlyje buvo pilna ne tik nudėvėtų Kalašnikovo automatų, 
naudojamų susipažinti su šio ginklo sandara ir veikimo principais, bet ir kelio-
lika įvairių mažojo kalibro šautuvų, naudojamų per sporto treniruotes, šaudymo 
varžybas. Mokykloje šaudymo sportas buvo mėgstamas, moksleiviai pasiekdavo 
neblogų rezultatų.

Gerai įrengtame sandėlyje keletą brangių sportinių šautuvų laikė ir vietos 
kolūkis. Atvykę kariškiai pareikalavo sandėlio raktų aiškindami, kad nori patikrinti, 
kaip saugomi ginklai, ar veikia signalizacija. Tokie patikrinimai nebuvo reti, jokių 
naujų potvarkių dėl ginklų saugojimo nebuvo gauta, todėl mokyklos direktorius 
patikėjo raktus įsibrovėliams. Atrakinę spynas, jie visu būriu suvirto į sandėlį, 
griebė po keletą šautuvų ir, nusinešę į mašiną, išsivežė.

Endriejavo vidurinės mokyklos muziejus
1957–1960 metais Endriejavo vidurinėje mokykloje dirbusi istorijos mokytoja 

Stasė Valkūnaitė, surinkusi įvairios etnografinės medžiagos (buities rakandų, žemės 
dirbimo padargų, linų apdirbimo ir kitų įrankių, XX amžiaus pradžios spaudos 
leidinių), mažame 6 m2 kambarėlyje įkūrė muziejėlį. Eksponatai buvo sunumeruoti 
ir inventorinti.

Mokytojai išvykus dirbti į kitą darbovietę, muziejus neveikė, eksponatai 
nebuvo kaupiami. Trūkstant patalpų mokymui, jie atsidūrė sandėlyje.

1971–1975 metais mokykloje buvo vedamas aplinkotyros fakultatyvas, jo 
vadovė mokytoja Eugenija Žemgulienė su mokiniais rinko įvairią apylinkės kraš-
totyrinę medžiagą: geografinę, gamtinę, istorinę, etnografinę, kaupė eksponatus. 
1974–1975 mokslo metais eksponatai buvo inventorinti, įrengtas muziejus, turintis 
šiuos skyrius: žemės dirbimo padargai, linų apdirbimo įrankiai, namų apyvo-
kos daiktai, liaudies menininkų darbai, XX a. pradžios spaudos leidiniai. Be to, 
parengtas vietos kolūkio istorijos stendas. 1975 metais muziejus buvo švietimo 
skyriaus vedėjo A. Klizo įsakymu įformintas ir atidarytas lankyti. Vedėja paskirta 
mokytoja Eugenija Žemgulienė. Ji vadovavo muziejui iki 1992 metų.

Steigdama muziejų mokykla turėjo savo viziją ir konkrečius tikslus. Kadangi 
tuo metu kaimų gyventojai buvo verčiami masiškai keltis į gyvenvietes, dauguma 
sodybų buvo nugriautos, kai kurių kaimų liko tik pavadinimai. Prie niokoja-
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mų sodybų mėtėsi dar neseniai žmonių naudoti padargai, 
įrankiai, rakandai, indai, savos gamybos drabužiai, knygos 
ir daugybė kitų daiktų, kurie turėjo nueiti į praeitį – būti 
sunaikinti. Daug kur visos tos „šiukšlės” buvo buldozeriais 
laidojamos, siekiant ištrinti iš žmonių sąmonės visa, kas 
galėtų sieti su praeitimi. Mokykla tikėjosi išsaugoti nors dalį istorinio palikimo 
ateinančioms kartoms, todėl, lenktyniaujant su buldozerininkais, į muziejų ir 
mokyklos palėpes buvo tempiami, slepiami nuo „pažangiai” mąstančių žmonių 
akių išliekamąją vertę turintys eksponatai.

Į tą darbą aktyviai įsijungė moksleiviai. Vyresnieji suprato, kad tai ne šiaip 
sau nostalgija praeičiai, o kova su žiauriu bandymu sunaikinti praeities ženklus. 
Ypač atsakingai etnografinę  medžiagą rinko šios moksleivės: Rožė Kalvaitytė, 
Lida Montvydaitė, Vida Šiaulytytė, Monika Šiaulevičiutė ir daugelis kitų. Įrengiant 
muziejų nuoširdžiai darbavosi Virginija Jurgaitytė, Sigita Nagreckytė.

Planuojant muziejaus darbą, nuolat kirtosi mokyklos kraštotyrininkų ir 
valdžios interesai. Buvo reikalaujama, kad mokyklos kraštotyrininkai rinktų me-
džiagą apie kovotojus už tarybų valdžios įvedimą ir įtvirtinimą, apie kolūkių 
steigimą ir pirmuosius kolūkiečius, tarybinius aktyvistus. Mokyklai atrodė, kad 
tiems veikėjams skiriama per daug pagarbos ir nepelnyto dėmesio. Atidavę pri-
valomos duoklės dalį, kraštotyrininkai dirbo tai, kas, jų nuomone, ypač svarbu. 
Štai kai kurie darbai, pristatyti respublikinėms parodoms:

1) „Smulkioji architektūra” (1975 m.);
2) „Apylinkės XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios etnografija” 

(1977 m.);

Mokyklos muziejus. 
1985 m. A. Žemgulio 
nuotr.
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3) „Endriejavo apylinkė 1940–
1945 metais” (1985 metais apdovanotas 
Paminklų apsaugos ir kraštotyros drau-
gijos centro tarybos pagyrimo raštu);

4) „Endriejavo apylinkės geogra-
fija” (1980 m.);

5) „Kapstato ežeras“ (1988 m.);
6) „Liaudies kulinarija” (1986 m.).
Pirmieji du paminėti darbai ypač 

nepatiko kai kuriems partijos ideolo-
gams: mat smulkioji architektūra – tai 
daugiausia iš medžio išdrožti religinio 
turinio liaudies menininkų dirbiniai, kurių fotografavimas, propagavimas nesiderina 
su ateistinio auklėjimo reikalavimais. Tuo labiau kai kam buvo nesuprantama, 
net pikta, kam fotografuoti, rašyti darbus apie nuo žemės paviršiaus nušluojamas 
sodybas: visi tie objektai kalba vien apie skurdžią kaimo praeitį, o mūsų laukia 
šviesus komunizmo rytojus.

Tačiau ir sovietmečiu  dalyvaujant respublikiniuose kraštotyrininkų rengi-
niuose  buvo galima pastebėti daugelio žymių mokslininkų rūpinimąsi naikina-
momis Lietuvos praeities vertybėmis, siekimą įgyti kuo daugiau bendraminčių 
visoje šalyje. Tai skatino dar atkakliau dirbti vadovaujantis savo protu ir nuojauta, 
nepaisyti netoliaregiškų priekaištų.

Iš vietinių kraštotyrinio darbo entuziastų paminėtina dr. Elena Adomavičienė. 
Ji 1960–1962 metais Endriejavo vidurinėje mokykloje dėstė lietuvių kalbą ir litera-

Endriejavo vidurinės mokyklos mokytojai. 
1992 m. Iš kairės sėdi: E. Selskienė, 
G. Dobradziejutė, L. Kazragienė, direktorė 
R. E. Čelkienė, R. J. Žadeikienė, E. Žemgulienė. 
Stovi: M. Jurkus, E. Beniulienė, R. Petrikas, 
D. Žurkauskienė, F. Taminskienė, B. Mažeikytė, 
N. Jurkienė, R. Balčauskienė, Z. Narvilienė, 
A. M. Laucevičienė, I. Matutytė, K. Kasiulienė, 
J. Šunokienė, R. Šiaulevičienė, A. Juočys, 
D. Žemgulytė, R. Grišmanauskaitė, A. Žemgulis.  
A. Žemgulio nuotr.
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tūrą, lankė kaimuose gyvenančius pagyvenusius žmones, užrašė daug senovinių 
liaudies dainų, pasakojimų, tyrinėjo vietovardžių kilmę. Nepamiršo gimtojo Kapstatų 
kaimo ir Endriejavo miestelio dirbdama vidurinės mokyklos direktore Plungėje, 
dėstydama Šiaulių pedagoginiame institute. Energinga kraštotyrininkė 1997 metais 
organizavo Kapstatų kaimo žmonių susitikimą, tai progai paruošė leidinėlį „Mūsų 
Kapstatai”. 2003 metais pateikė kraštiečiams vertingą knygą „Žvilgsnis į praeitį 
(Endriejavo Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia)”.

Apie Endriejavo valsčiaus  
ir apylinkės pradines mokyklas
Nuo 1949–1950 mokslo metų veikė Endriejavo septynmetė mokykla. Iki 

to laiko valsčiuje buvo tik pradinės mokyklos: Antkopčio, Endriejavo, Naujokų, 
Pažvelsio, Rudgalvių, Šlepštikų ir Žadeikių. 1953 metais atidaroma Žemgulių 
septynmetė mokykla, panaikinama Antkopčio pradinė, kurioje tuo metu mokytoja 
dirbo Eugenija Lankutienė.

1950 metais panaikinami valsčiai, Endriejavas tampa apylinkės centru ir 
priklauso Rietavo rajonui. Panaikinamas valsčiaus švietimo skyrius, kurio vedėjais 
yra dirbę Jonas Sadūnas, Stasys Meškauskas, Zigmas Landsbergis. Nuo 1950-ųjų 
švietimui vadovauja rajono Vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyrius.

Įsteigus septynmetes mokyklas, įvedamas ir visuotinis privalomas septynme-
tis mokymas. Keturias klases baigę moksleiviai privalo tęsti mokslą septynmetėje 
mokykloje. Daugumai penktokų atvykti į mokyklą iš apylinkės pakraščių buvo 
sunku, todėl jie praleidinėdavo pamokas, atsiliko moksle, antramečiavo. 

Antkopčio, Endriejavo, Pažvelsio, Rudgalvių, Šlepštikų pradžios mokyklos 
veikė ir tarpukariu, nepriklausomos Lietuvos laikais, ir karo bei pokario metais. 
Įvairiu laiku dirbo dvi Pažvelsio pradžios mokyklos. Išliko žinių, kad 1946 metais 
Šlepštikų pradžios mokyklos vedėju buvo skiriamas Stasys Meškauskas, Pažvel-
sio – Anicetas Dauginčius, Žadeikių – Antanina Vizbarienė. Justinas Žemgulys 

Buvusios mokinės, 
dabar mokyklos 
mokytojos: Dalia 
Žemgulytė, Rima 
Balčauskienė, 
Vilma Ugintienė, 
Irena Matutytė, 
Rasa Venckienė, 
Bronislava Elijošienė. 
A. Žemgulio nuotr.
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nuo 1946 m. spalio 1 d. įpareigojamas dirbti Pažvelsio mokykloje dviem pamai-
nomis.

1958 metais buvo atidaryta Klibių pradinė mokykla. Ji veikė iki 1977 metų, 
kol klasėje liko mažiau kaip dešimt mokinių. Jie turėjo mokytis Endriejavo vidu-
rinėje mokykloje. Klibių pradinėje mokykloje dažnai keitėsi mokytojai. Čia ilgiau 
dirbo Zita Mačiulienė, Janina Kaktaitė.

Pažvelsio mokykloje 1951 metais mokėsi 46 mokiniai. Joje ypač dažnai kei-
tėsi mokytojai, nes darbo sąlygos buvo sunkios, patalpos nuomojamos iš vietos 
gyventojų. Ilgiausiai čia dirbo mokytoja Genovaitė Kaluzevičienė. 1971–1972 moks-
lo metais čia mokėsi 33, 1972–1973 – 31 moksleivis. Paskutiniu metu Pažvelsio 
mokykloje dirbo du mokytojai, iki uždarymo – mokytoja Aurelija Tubutienė. 
1982–1983 mokslo metais mokykloje mokėsi tik 10 mokinių. 1987 metais mokykla 
buvo uždaryta.

Nustatyta, kad Naujokų pradinėje mokykloje 1946 ir 1949 metais dirbo Emi-
lija Budraitienė. 1951 metais mokyklos vedėju dirbo Algirdas Liaudanskas, mokėsi 
35 mokiniai. Mokykla buvo uždaryta, kai ištuštėjo Kukorų, Kintrimų ir Naujokų 
kaimai, nes jų gyventojai buvo priversti keltis į gyvenvietes.

Viena iš seniausių – Rudgalvių pradinė mokykla. Joje yra dirbę daug mo-
kytojų. Išliko žinių, kad 1946–1949 metais (gal ir vėliau) mokytojavo Stasė Aklytė. 
Pastaraisiais dešimtmečiais ilgą laiką dirbo Petras ir Vera Šerniai. 1971–1983 metais 
mokinių skaičius šioje mokykloje svyravo apie 20. Tai viena iš dviejų ilgiausiai 
išlikusių kaimo pradinių mokyklų. Ji uždaryta 2006 metais.

Toli nuo apylinkės centro veikė Šlepštikų pradinė mokykla. Kol aplinkiniai 
kaimai buvo gausiai apgyventi, nebuvo gerų kelių ir transporto, mokykla čia pri-
valėjo būti. Ji veikė nepriklausomos Lietuvos, Antrojo pasaulinio karo ir pokario 
metais. 1946 metais mokytoja čia dirbo Paulina Jokužytė, vedėju – Stasys Meš-
kauskas. Vėliau mokytojavo Rūta ir Aleksas Jurėnai, o iki mokyklos uždarymo 
1981-aisiais – Gražina Blagnienė. Mokiniai toliau mokėsi Endriejavo vidurinėje 
mokykloje, glaudėsi mokyklos bendrabutyje arba vyko į mokyklą kolūkio ar marš-
rutiniu transportu.

Senasis Rudgalvių 
pradinės mokyklos 
pastatas. 
Apie 1990 m. 
A. Žemgulio nuotr.



359

I S T O R I J A .  Š V I E T I M A S .  K U L T Ū R A

Iki šių dienų išliko Žadeikių pradinė mokykla. Ji žinoma nuo nepriklauso-
mos Lietuvos laikų, ją išgarsino tos mokyklos mokinys, žymus rašytojas Petras 
Dirgėla. Būsimąjį rašytoją mokė mokytoja Rūta Jurėnienė. Vaikiškoje Petriuko 
sieloje ji paliko giliausią, neišdildomą pėdsaką. Mokykloje dirbo ir Aleksas Ju-
rėnas. Ilgus darbo metus šiai mokyklai atidavė Gražina ir Edvardas Dromantai, 
Genovaitė Kaluzevičienė, Birutė Darkintienė. 1971–1981 metais mokykloje dirbo du 
mokytojai, kasmet mokėsi vidutiniškai po 30 mokinių. Baigę šią mokyklą mokiniai 
papildydavo Endriejavo vidurinės mokyklos penktąją klasę, daugumos jų žinios 
ir išsilavinimas džiugindavo dalykinės sistemos mokytojus.

1972 metais, Žemgulių aštuonmetę mokyklą panaikinus, jos bazėje dar še-
šetą metų veikė Žemgulių pradinė mokykla (uždaryta 1977 metais), kurioje dirbo 
Lietuvos nusipelniusi mokytoja Birutė Leketaitė. Jos paruošti mokiniai pasižymėjo 
rimta pažiūra į darbą ir mokymąsi, puikia rašysena, gebėjimu sklandžiai ir vaiz-
džiai reikšti savo mintis.

Žadeikių pradinės 
mokyklos mokiniai ir 
mokytojai prie Kalėdų 
eglutės. Iš Žadeikių 
pradinės mokyklos 
archyvų

Žemgulių pradinė 
mokykla. 
Apie 2005 m.
A. Žemgulio nuotr.
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Endriejavo vidurinė mokykla 1992–2008 metais
Laima Kazragienė

Tautinės mokyklos kūrimo keliu
1992 metais mokyklos direktorės pareigoms skiriama Rita Čelkienė (nuo 

1995 metų – Rita Latkauskienė). Ji mokyklai vadovauja iki 1996-ųjų pabaigos. Tuo 
pačiu metu pavaduotojos ugdymui pareigas užima mokytoja Birutė Dapkienė.

Per ketverius Ritos Čelkienės (Latkauskienės) vadovavimo mokyklai metus 
svarbiausias dėmesys buvo skiriamas moksleivių dvasinėms ir fizinėms savybėms 
puoselėti, tvirtiems sveikos gyvensenos pagrindams sudaryti ir saviraiškai ugdyti. 
Įgyvendinant šiuos tikslus, nemažai prisidėjo ir šiuo laikotarpiu pedagogų kolek-
tyvą papildę mokytojai: Vita Striaukienė (pradinių klasių mokytoja, buvusi atsa-
kinga už popamokinę mokinių veiklą), Asta Austynaitė-Gilvonauskienė (gimtosios 
kalbos mokytoja), Nerija Valinčienė (bibliotekininkė), Rima Greivienė (biologijos 
mokytoja), Bronislava Elijošienė (istorijos mokytoja), Rima Šedbarienė, Edita Lu-
košiutė-Laucevičienė, Nijulita Žilinskienė (pradinių klasių mokytojos), Vytautas 
Kairys (kūno kultūros mokytojas), Rimutis Striaukas (techninių darbų mokytojas). 
Tikybą dėstant mokytojai Aldonai Puškoriūtei ir parapijos klebonui Juozapui 
Bukauskui 1993–1994 m. m. pradžioje pašventinamas naujai įrengtas tikybos ka-
binetas, lapkričio 13 d. bažnytinio giedojimo mergaičių vokalo grupė išvyksta į 
Kaltinėnus (Šilalės r.), kur atstovauja mokyklai eucharistinio jaunimo susitikime, 
grupė moksleivių dalyvauja Šiluvoje Žemaičių vyskupo jaunimui aukotose šv. Mi-
šiose, organizuoja susitikimą su Laukuvos (Šilalės r.) ir Judrėnų (Klaipėdos r.) 
eucharistinėmis jaunimo grupėmis Endriejave. Šiuo metu aplankytas ir Kretingos 
vienuolynas. Į tautinės savaitės, kuri baigiama vasario 16 d. Nepriklausomybės 
dienos minėjimu, organizavimą įtraukiama vis daugiau moksleivių: pradinukai 
ruošia tautosakinio pobūdžio programėles, vyresnieji domisi Endriejavo apylinkių 
etnokultūra. Mokyklos direktorė Rita Čelkienė vadovauja gintaro juvelyrų būre-
liui ir įkuria Skautų organizaciją, mokytoja Asta Austynaitė daug dėmesio skiria 
jauniesiems maironiečiams ugdyti. Įsigyta daugiau liaudiškų muzikos instrumen-
tų – kanklių ir birbynių, todėl suaktyvėja folklorinio instrumentinio ansamblio, 
kuriam vadovauja mokytoja Raimonda Grišmanauskaitė, veikla. Naujos iniciatyvos 
ir netradicinės popamokinės veiklos formos sudomina moksleivius ir padeda įgy-
vendinti mokyklos uždavinius: puoselėjamos tautinės tradicijos ir senieji papročiai, 
gilinamos etnokultūros žinios, žadinama tautinė savimonė. 

Mokytojams aktyviai dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, AP-
PLE kursuose, individualiai gilinantis į pedagoginės minties naujoves bei studi-
juojant Lietuvos švietėjų pedagoginę veiklą, gerėja pamokų organizavimo kokybė 
ir ugdymo rezultatai. Prioritetine tvarka fizikos mokytoja Natalija Jurkienė bei 
biologijos mokytoja Birutė Dapkienė 1993–1994 m. m. apgina metodininkių vardus, 
muzikos mokytoja Raimonda Grišmanauskaitė – vyr. mokytojos vardą. Direktorė 
Rita Čelkienė išklauso vadybos kursą, pradinių klasių mokytojos Bronislava Ma-
žeikytė ir Zita Narvilienė dalyvauja kursuose Klaipėdoje. Šiuo metu ypatingas 
dėmesys skiriamas darbui su gabiaisiais moksleiviais. Geografijos mokytoja Dalia 
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Žemgulytė, siekdama sudominti moksleivius dėstomuoju dalyku, sistemina surinktą 
vaizdinę mokomąją medžiagą apie Lietuvos geografus ir keliautojus, padalomąją, 
skirtą individualiai besidomintiems geografijos dalyku moksleiviams, – geogra-
finiams objektams apibūdinti. Mokytoja Natalija Jurkienė parengia individualią 
eksperimentinės fizikos programą X–XII klasėms, ruošia priemones fizikos prakti-
kumams. 1992–1993 m. m. keletas moksleivių dalyvauja jaunųjų fizikų mokyklos 
„Fotonas” programoje, XII klasės mokinys Renaldas Kalcas tampa šios mokyklos 
prizininku ir įstoja į Vilniaus universitetą. Mokytojos Birutės Dapkienės ruošiamas 
XI klasės moksleivis Vilius Dargevičius dalyvauja respublikinėje biologų olimpiadoje 
Marijampolėje, o Vilniaus universitete biologiją studijuojanti Aušra Dargevičiūtė 
gilinti žinių išsiunčiama į Paryžių. 1993 metais respublikiniame „Šauniausiojo 
moksleivio“ konkurse septintokas Tomas Žadeikis V–VIII klasių grupėje užima 
pirmąją vietą. Tiek mokiniai, tiek mokytojai ir tėveliai gerai vertina mokykloje 
organizuojamas „Rudenėlio kraitelės“ šventes, „Kaziuko mugę“, baigiamuosius 
mokslo metų koncertus. Daug jėgų ir sumanumo iš mokinių ir auklėtojų reikalauja 
rengiamos klasių vakaronės.

Reali materialinė pagalba ateina iš nuolatinių mokyklos rėmėjų rankų. 
Apylinkės viršaitis Petras Kalcas, Auksorų bendrovės vadovas Edvardas Ežerskis, 
parapijos klebonas Juozapas Bukauskas, žemės ūkio bendrovės „Vinkurė“ vadovas 
Stasys Gumuliauskas, sporto entuziastas Petras Puidokas, apylinkės įgaliotinis Ado-
mas Birbalas, Vilijos Komšlienės ir Laimos Martinkienės individualiosios įmonės, 
End riejavo gyventojas Petras Gestautas ne kartą padeda išspręsti iškilusias mokinių 
ir tėvelių pavėžėjimo, nusikalstamumo problemas, mokyklą paremia finansiškai 
įsigyjant prizus, organizuojant keliones.

Nuo 1994–1995 m. m. pradžios mokykloje ypatingas dėmesys skiriamas 
ugdymo kokybei gerinti, skatinama tėvų atsakomybė už moksleivių mokymosi 
rezultatus. Aktyvinama popamokinė veikla, siekiant formuoti sveikos gyvensenos 
įgūdžius, ieškant naujų veiklos formų ir būdų, bandant į ją įtraukti kuo daugiau 
moksleivių. Šiuo metu mokyklos direktorė Rita Čelkienė ir pavaduotoja ugdymui 
Birutė Dapkienė įgyja antrą vadybinę kategoriją. Istoriją pradeda dėstyti moky-
toja Bronislava Elijošienė. Jai pavedama atnaujinti kraštotyros muziejų. Etikos ir 
dailės mokytoja Rima Greivienė tampa užklasinio darbo koordinatore. Šiuo metu 
septyniolikoje klasių komplektų mokosi 275 moksleiviai, iš kurių 27 puikuojasi 
mokyklos Garbės lentoje. Mokykla įgauna meninę pakraipą, nes 5b klasėje muzika 
pradedama dėstyti sustiprintu lygiu, veikia 3 chorai, folklorinis instrumentinis 
ansamblis (vad. mokyt. Raimonda Grišmanauskaitė), mokytoja Laima Kazragienė 
su dešimtokais parengia etnografinio pobūdžio programą „Šv. Jono naktį“.

Per dvejus mokslo metus (1994–1996) ypač suaktyvėja sportinė veikla. Kūno 
kultūrą dėsto mokytojai A. Mickus ir Vidmantas Urbonavičius. Jie daug laiko 
praleidžia treniruodami moksleivius, ugdydami jų sportinę ištvermę ir atkaklumą, 
formuodami sveikos gyvensenos įgūdžius. 1994–1995 m. m. moksleiviai iškovoja III 
vietą rajono kroso varžybose, o merginų ilgųjų nuotolių bėgikė X klasės mokinė 
Silva Jonuškevičiūtė – I vietą. 1995–1996 m. m. vaikų ir jaunuolių lengvosios atleti-
kos pirmenybėse keletas mokinių (Raimonda Eismontaitė, Alma Skergelžytė, Diana 
Kuzminskaitė, Darius Genčas, Simonas Beniulis, Vaidotas Vičiulis) laimi pirmąsias 
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vietas. Darius Genčas ir Ingrida Staškevičiūtė sėkmingai pasirodo gindami rajono 
garbę zoninėse lengvosios atletikos varžybose Palangoje, o Alma Skergelžytė ir 
Simonas Beniulis tampa ilgo nuotolio Vėžaičiai–Gargždai bėgimo prizininkais.

Kryptingai įgyvendinant mokyklos tikslus, ieškoma artimesnių ryšių su 
vietos bendruomene ir kitų mokyklų moksleiviais. Užmezgami ryšiai su Vėžaičių 
ir Veiviržėnų vidurinėmis mokyklomis, rengiamos pažintinės ekskursijos, žygiai ir 
ekspedicijos. Baigiantis 1994–1995 m. m. atlikta moksleivių ir jų tėvelių apklausa 
įpareigoja mokykloje įkurti tautinių šokių būrelį (vadovė mokyt. Nerija Valinčienė), 
atnaujinti kabinetinę sistemą.

Mokyklos administracija, apibendrindama 1995–1996 m. m. veiklos rezul-
tatus, pažymi, kad Endriejavo vidurinėje mokykloje dirba daug gerai dalykiniu 
ir metodiniu požiūriu pasirengusių mokytojų. Net šešios pedagogės įgyja vyr. 
mokytojos kvalifikacinę kategoriją: Bronislava Mažeikytė, Vita Striaukienė, Regina 
Šiaulevičienė, Emilija Beniulienė, Dalia Žemgulytė, Zita Narvilienė. Dabar mo-
kykloje jau dirba dvi metodininkės ir septynios vyr. mokytojos, vadovaujančios 
metodiniams būreliams, teikiančios pagalbą žemesnę kvalifikacinę kategoriją tu-
rintiems pedagogams. 

Nuo 1997 m. vasario 1 d. laikinai ėjusi direktorės pareigas Birutė Dapkienė 
skiriama mokyklos direktore, o pavaduotoja ugdymui pradeda dirbti mokytoja 
Laima Kazragienė.

Mokykla amžių sandūroje
Nuo 1997 m. sausio 17 d. aukščiausia moksleivių savivaldos institucija tampa 

mokinių prezidentūra. 1998-ųjų rudenį mokykla įsitraukia į respublikinį projektą 
„Renkame prezidentą“: keli mokiniai dalyvauja respublikiniame seminare Plungėje, 
kurio metu tobulinami savivaldos institucijų formavimo, veiklos organizavimo ir 
atsiskaitomumo įgūdžiai. Tuo metu mokykloje sukuriami ir patvirtinami rinkimų 
įstatai, prezidento rinkimų įstatymas, pirmą kartą organizuojami demokratiški 
rinkimai. Pradedama švęsti mokyklos Vėliavos diena, kurios metu vyksta naujai 
išrinkto mokyklos prezidento inauguracija.

Mokyklos prezidentūra mokykloje tampa svarbia institucija: moksleivių 
interesus gina pedagogų tarybos posėdžiuose, organizuoja popamokinę veiklą, 
sprendžia aktualius pažangumo ir lankomumo, drausmės klausimus. Kaip sekasi 
mūsų mokyklos prezidentui ir prezidentūrai – svarbiems pilietiškumo mokyklos 
dalyviams ir mokytojams, – 2000-ųjų rudenį domėjosi „Klaipėdos“ laikraščio 
korespondentė Erika Zulanienė ir svarbiausius pasiekimus bei kliuvinius aptarė 
straipsnyje „Kaip sekasi, mokyklos prezidentūra?“ Straipsnio pabaigoje daroma 
išvada: prezidento ir prezidentūros veikla mokykloje – tai politikos mokymasis 
rimtai žaidžiant. Ir jeigu „kietai sukaltą“ programą vykdo „dar kiečiau sukalti“ 
vyrai, – sėkmė turi būti užtikrinta.

Nuo 1999 m. vasario 17 d. didžiausiu ir iškilmingiausiu mokyklos renginiu 
tampa Vėliavos diena, apie kurią mokyklos korespondentė Laura Šiaulevičiūtė 
plačiai papasakoja rajono žmonėms laikraštyje „Banga“. 
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„Jau seniai mokytojų ir mokinių galvose knibždėjo mintis, kad rei-
kia sukurti mokyklos heraldiką: vėliavą, herbą ir himną. Šia idėja 
užkrėsti ėmėmės darbo: paruošėme eskizus, išsiuvinėjome vėliavą 
ir herbą, buvęs mokyklos direktorius A. Žemgulis parašė mokyklos 
himną ir visi jį išmokome giedoti. Didžiausias organizacinio darbo 
krūvis teko mokytojams: mokyklos direktorei B. Dapkienei, pava-
duotojai L. Kazragienei, mokytojai R. Žadeikienei, vyr. mokytojai 
E. Selskienei“; „Artėja visų laukiama akimirka vėliavos ir herbo 
šventinimas, – toliau straipsnyje pasakoja L. Šiaulevičiūtė. – Į 
salę mokinių garbės palyda įneša vėliavą ir herbą“; „Mūsų mokyklos 
vėliavą ir herbą sieja bangos – Kapstato ežero simbolis. Iš bangų 
kylanti saulė – mokslo, tiesos ir šviesos siekis. Herbas išreiškia 
mokyklos lūkesčius: tvirtai į žemę įaugusios medžio šaknys simbo-
lizuoja mūsų meilę ir pagarbą gimtinei, o šakos iškelia brangiausią 
turtą – knygą, nešančią Šviesą ir Tiesą esamoms ir būsimoms 
kartoms”, – taip aiškina simbolių prasmę vėliavos ir herbo autorė 
Regina Žadeikienė. „Šventinimo ceremoniją atlieka parapijos klebonas 
Saulius Jankauskas. Pirmą kartą mokykloje iškilmingai nuskamba 
himnas. Giedame visi. Jaučiamės pakiliai, nes pirmą kartą mūsų 
gyvenime dainos žodžiais išsilieja Endriejavo vardas.“ 

2001 m. lapkričio 23 d. vyko Klaipėdos zonos moksleivių žinių konkursas 
„Moksleiviai prieš AIDS”. Devynios komandos iš Klaipėdos bei gretimų rajonų 
turėjo prisistatyti, atlikti užduotis, kurios reikalavo ne tik žinių, bet ir vaidybinių 
gebėjimų. Savo jėgas šiame renginyje išbandė ir mūsų mokyklos vienuoliktokės: 
Ingrida Kundrotaitė, Rita Srėbaliūtė, Neringa Sungailaitė, Vaida Žemgulytė, Dovilė 

Endriejavo vidurinės 
mokyklos vėliavos 
šventinimas 1999 m. 
L. Kazragienės nuotr.
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Narvilaitė. Jos puikiai pasirodė, užėmė trečiąją vietą ir grįžo 
su diplomais. Rezultatais džiaugėsi visa mokykla. Konkurso 
vertinimo komisijai ypač patiko merginų apranga bei pri-
sistatymas, todėl jos buvo pakviestos į Klaipėdos Pamario 
vidurinę mokyklą parodyti savo programą. Čia merginoms ir 
vėl atiteko pirmoji vieta, jos buvo apdovanotos asmeninėmis 
dovanomis.

Pasitinkant 2000-uosius, Endriejavo bendruomenės dėmesio ir šiltų padėkos 
žodžių susilaukė projektas „Dar kartelį į ratelį“, vykdytas kartu su kultūros na-
mais. Gruodį suorganizuotos šešios vakaronės: darželio ugdytinių, pradinių klasių 
moksleivių, 5–12 klasių mokinių, jaunų šeimų, šeimų, kurių nariams per trisde-
šimt, ir pagyvenusių žmonių. Vakaronių metu buvo ne tik dainuojama, šokama, 
žaidžiama, bet ir dalijamasi išradingiausių valgių gaminimo paslaptimis, renkami 
metų artistai, sportininkai, visuomenininkai. Aktyviausi vakaronių rengėjai – Bi-
rutė ir Edvardas Ežerskiai, Levutė ir Alfonsas Šiaulyčiai, Aurelija ir Algis Pociai, 
Aldona ir Antanas Paulauskiai, Birutė ir Romas Šerniai ir kt. Susirinkusiuosius 
linksmino Endriejavo kultūros namų kaimo kapela „Ežerėlis“. Pasitikti Naujųjų 
visų amžiaus grupių dalyviai rinkosi į bendrą renginį, kuris buvo organizuojamas 
miestelio centre.

Pradinių klasių mokytoja Bronislava Mažeikytė jau daug metų vadovauja 
vaidintojų būreliui. Šio būrelio nariai ne kartą, dalyvaudami Teatro dienos šventėse 
rajone, buvo minimi tarp geriausiųjų.

Saugaus eismo konkurso organizavimas mokykloje – vienas iš svarbiausių 
renginių, kuriame dalyvauja Endriejavo, Žadeikių ir Rudgalvių mokyklų pradinu-
kai. Pirmasis konkurso etapas vyksta mokykloje, antrasis – rajone. Nuo 1997 metų 
kiekvienais metais organizuodamos saugaus eismo konkursus, pradinių klasių 

Mokytoja 
B. Mažeikytė su savo 
mokiniais – Teatro 
dienos dalyviais. 
L. Kazragienės nuotr.
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mokytojos ištobulino moksleivių rengimo metodiką, todėl mūsų mokyklos pradi-
nukai konkurso metu rodo geras žinias ir įgūdžius, ne kartą rajone yra laimėję 
pirmąsias vietas. Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvauja programoje „Sveiki 
dantys“. Įgiję žinių ir praktinių įgūdžių, programos dalyviai atstovauja mokyklai 
rajone. Ypač gerus įvertinimus pelno mokytojos Vitos Striaukienės ugdytiniai. 
2003-ųjų lapkritį ketvirtokų komanda parodo pačias geriausias žinias ir laimi 
pirmąją vietą rajone.

Atsižvelgiant į mokinių pomėgius bei polinkius, imta organizuoti talentų 
šou, dailės ir kūrybinių darbų parodas, meninio skaitymo konkursus, teatro die-
nas. 1997 metais dešimtokė Aušra Montvydaitė ir dvyliktokas Nerijus Šunokas 
tampa Klaipėdos rajono šauniausių moksleivių konkurso nugalėtojais, 1999-aisiais 
šeštokas Antanas Paulauskis respublikiniame meninio skaitymo konkurse užima 

EVM Garbės galerijos 
nariai, iš kairės: 
Danas Puidokas, 
Saulius Mikalauskas.
2007 11 15. Iš EVM 
archyvo

EVM Garbės 
galerijos nariai, 
iš kairės: Aušra 
Dargevičiūtė 
Ražanskienė, 
Augustas Uktveris.
2007 11 26. Iš EVM 
archyvo
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EVM Garbės 
galerijos nariai 
(iš kairės): Vida 
Kazragytė, Alfonsas 
Tilvikas, Sigitas 
Gaudiešius, vidurinės 
mokyklos direkto-
rius Julius Gindulis. 
2007 04 27. Iš EVM 
archyvo

Endriejavo vidurinės 
mokyklos trečiokai – 
aktyvūs respublikinių 
piešinių konkursų 
dalyviai su mokytoja 
Regina Šiaulevičiene. 
Jai iš kairės – 
konkurso „Lietuvos 
vardo tūkstantmetis ir 
žemaitukai“ laureatė 
Evelina Žemeikytė. 
2009 05 31. Iš EVM 
archyvo

trečiąją vietą, rajoniniame rašinių „Moksleiviai prieš AIDS“ konkurse 2000 metų 
rudenį aštuntokė Aurelija Ilginytė už rašinį „Odė raudonajai gėlelei“ apdovanojama 
antrosios vietos nugalėtojos diplomu.

Suburiami mokiniai, besidomintys aplinkotyra. Jų veiklai vadovauja mokytoja 
Dalia Žemgulytė. Moksleiviai sudaro ir išbando Endriejavo apylinkių geografijos 
taką, surenka ir apipavidalina medžiagą „Endriejavo ir jo apylinkės hidrografija“, 
sudaro, išbando ir aprašo maršrutus dviračiais po Endriejavo apylinkes.

1994-ųjų rugsėjį į mokyklos patalpas iš buvusio bendrabučio perkeliamas 
kraštotyros muziejus. Jo atnaujinimui ir įkūrimui naujoje vietoje vadovauja mokytoja 
Bronislava Elijošienė. Mokytoja suburia kraštotyrinei veiklai neabejingus mokinius 
į kraštotyrininkų būrelį. 1999 metais Švietimo ministerijai paskelbus kraštotyri-
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Talentingų moksleivių 
pasirodymai. 
2008 02 29. Iš EVM 
archyvo

Endriejavo vidurinės 
mokyklos laikraštį 
„Pastogė“ reklamuoja 
mokytojai. 
2008 05 09. Iš EVM 
archyvo

nio pobūdžio konkursą „Aš einu tėvų ir senelių pramintu taku“, pareiškia norą 
dalyvauti ir mūsų mokyklos moksleiviai. Kraštotyrinei veiklai imasi vadovauti 
mokytoja Vita Striaukienė. Ji sudomina moksleivius šio darbo tikslais, skatina 
arčiau pažinti savo krašto istoriją, žmones. Darbo ėmėsi keturios moksleivės: 
Aida Kubiliūtė, Lina Kuprytė, Jūratė Lukošaitytė, Ernesta Norvaišaitė. Klaipėdos 
apskrities sudaryta komisija labai gerai įvertino mokytojos ir moksleivių triūsą: 
darbas pripažintas vienu iš geriausių apskrityje (laimi antrąją vietą), merginos 
apdovanojamos pinigine premija ir poilsiniais kelialapiais į Klaipėdos vaikų poilsio 
stovyklą „Žilvitis“, mokytoja – padėkos raštu ir atminimo dovanėle.

Moksleiviai, neabejingi poetinio žodžio sklaidai, pasižymintys originalia me-
nine išmone, suburiami įvairiems projektams vykdyti. Entuziastingiausia projektinės 



368

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

veiklos organizatorė – mokytoja Emilija Beniulienė. 7–12 klasių 
moksleiviai mokyklos bendruomenei pristato projektus „Mada 
mada: ar visada?“, „Po gimtinės stogu“, „Metų laikai“, paren-
gia teatralizuotus koncertus „Žodis mamai“, „Svečiuose pas 
pasaką“, „Pavasariui artėjant“, A. Puškino romano „Eugenijus 
Oneginas“ ištraukos inscenizaciją. Be to, mokytoja Emilija 
Beniulienė projektinės veiklos organizavimo praktika dalijasi 
su rajono rusų kalbos mokytojais, pavaduotojais ugdymui – 
organizuoja kvalifikacinio pobūdžio seminarus. Mokytojos parengti moksleiviai – 
skaitovai, pasakotojai, vertėjai, kalbos mokovai – rusų kalbos olimpiadose rajone 
iškovoja pirmąsias vietas.

Siekiant paskatinti šauniausius moksleivius, nuo 1999–2000 m. m. mokykloje 
įsigali nauja tradicija – mokslo metų pabaigoje pradedama organizuoti popietė 
„Baigei darbą – ragauji vaisių“. Ne vienerius metus tarp puikiausių minimos 
šių moksleivių vardai ir pavardės: Aušra Montvydaitė, Marius Kuprys, Dovilė 
Narvilaitė, Vaidotas Vičiulis, Laimonas Puidokas, Lauryna Jurkutė, Laura Sungai-
laitė, Vaida Pužaitė, Lorita Pakalniškytė, Egidijus Srėbalius, Rita Milerytė, Eglė 
Tamošauskaitė, Alma Skergelžytė, Reda Šulčytė, Mantas Užgalis, Ligita Eimutytė, 
Vaida Žemgulytė, Laura Šiaulevičiūtė, Ingrida Kazragytė, Elita Danielkutė, Reda 
Jenciūtė ir kt. Popietės iniciatoriai – prezidentūros nariai, pristatantys moksleivių 
pasiekimus ir pagerbiantys labai gerai besimokančius, nepriekaištingai lankančius 
mokyklą, olimpiadų, konkursų nugalėtojus, geriausius sportininkus, skaitytojus, 
aktyvius renginių organizatorius ir vedėjus.

Endriejavo vidurinės 
mokyklos jaunieji 
korespondentai su 
mokytoja Laima 
Kazragiene. 
2008 04 01. Iš EVM 
archyvo
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1998 metais mokykloje susiburia jaunųjų korespondentų būrelis. Jam vado-
vauja mokytoja Laima Kazragienė. Svarbiausi būrelio narių darbai – mokyklos 
laikraščio „Pastogė“ leidimas ir publikacijų rajono laikraščiui „Banga“ rengimas. 
1998–2006 metais išleisti dvidešimt keturi „Pastogės“ numeriai – po tris per mokslo 
metus. Laikraštyje spausdinami straipsniai, žinutės, interviu, reportažai, meninio 
pobūdžio kūrinėliai. Svarbiausios temos – moksleivių elgesio kultūra, žalingų 
įpročių prevencija, mokymosi motyvacijos problemos, mokytojų ir mokinių tar-
pusavio santykiai, šauniausiųjų rinkimai ir sveikinimai ir kt. Paprastai laikraščio 
išleidimas tapatinamas su svarbiu mokyklos įvykiu: Vėliavos diena, paskutinio 
skambučio švente, prezidento rinkimais, projektinės veiklos rezultatų apibendrini-
mu, Padėkos diena, kitomis mokyklos šventėmis. Rengdami straipsnius laikraščiui, 
jaunieji korespondentai vykdo apklausas klasėse, organizuoja rinkimus, išklauso  
ne tik mokytojų, bet ir tėvelių, kitų Endriejavo bendruomenės narių nuomonę ir 
bando daryti apibendrinimus. Neretai „Pastogės“ puslapiuose puikuojasi rašiniai 
ir kitų moksleivių, pageidaujančių išbandyti savo, kaip galbūt būsimojo mokyklos 
korespondento, jėgas.

Dažniausiai į „Bangos“ priedą moksleiviams „Jauniklių pastogė“ patenka 
rašiniai, nušviečiantys svarbiausius mokyklos įvykius. Rajono skaitytojai sužino 
apie Endriejavo vidurinės mokyklos mokinių keliones į prezidentūrą ir susitikimus 
su p. Alma Adamkiene bei šalies prezidentu Valdu Adamkumi, apie p. Almos 
Adamkienės apsilankymą mokykloje 1999 m. rugsėjo 1 d., apie šventes, tradicijas, 
šauniausius moksleivius bei mokytojus. Kiekvienais metais išspausdinamas straips-
nis, pristatantis naujai išrinktą mokyklos prezidentą bei jo rinkimų programą. 
Nelieka užmiršti geriausi sportininkai, artistai, skaitovai, pasidžiaugiama naujomis 
iniciatyvomis.

2004 metais Endriejavo vidurinės mokyklos korespondentai dalyvauja Lie-
tuvos mokyklų laikraščių konkurse „Mūsų žalieji namai“, skirtame lietuviškos 

Kaziuko mugė 
Endriejavo vidurinėje 
mokykloje. 
2009 03 04. Iš EVM 
archyvo
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spaudos atgavimo 100-mečiui. Respublikinė komisija, kuriai vadovauja Lietuvos 
jaunųjų gamtininkų centro direktorė Sigutė Verseckienė, korespondentus apdova-
noja padėkos raštu.

Nuo 2003–2004 m. m. pradžios pavaduotoja ugdymui pradeda dirbti Vil-
ma Ugintienė, o nuo 2004–2005 m. m. mokyklos direktoriumi skiriamas Julius 
Gindulis.

2006–2008 metais* labai pagerėjo mokyklos aplinka: atlikta mokyklos ener-
getinio ūkio renovacija, dalies sanitarinių mazgų remontas, visuose kabinetuose 
įrengtos langų žaliuzės, atnaujinta apie 30 proc. mokyklinių baldų, išaugo IKT 
bazė.

2008 m. mokyklą baigė 50-oji abiturientų laida. Iš jų 58,8 proc. sėkmingai 
mokosi universitetuose, 41,1 proc. – kolegijose. 

Mokykloje labai aktyvi projektinė veikla. Kasmet mokykla dalyvauja vidu-
tiniškai 8 šalies ar rajono projektuose, programose. Daugiausia dėmesio skiriama 
mokinių socializacijos, pilietiškumo ir tautiškumo, gabių mokinių ir jaunimo ug-
dymui, prevencijos vykdymui mokykloje. 

Nuo 2006 m. mokykla įsijungė į respublikinį socialinį projektą „Drąsinkime 
ateitį“, kurio tikslas – sėkmingu bei teigiamu pavyzdžiu padrąsinti ir įkvėpti 
jaunąją kartą labiau pasitikėti savo jėgomis siekiant prasmingų gyvenimo tikslų 
ir kuo geresnių veiklos rezultatų savo ir savo šalies labui. Endriejavo vidurinės 
mokyklos Garbės galerijos nariais buvo išrinkti šie buvę mokiniai – Aušra Darge-
vičiūtė-Ražanskienė, Modestas Ežerskis, Sigitas Gaudiešius, Vida Kazragytė, Saulius 
Mikalauskas, Pranas Piaulokas, Danas Puidokas, Petras Ramanauskas, Algirdas 
Ruškys, Alfonsas Tilvikas, Augustas Uktveris. 

2008 m. sėkmingai baigtas dalyvavimas respublikiniuose projektuose „Be-
simokančių mokyklų tinklų kūrimas“ ir „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas 
remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5–6 klasių mokiniams pavyzdžiu“. Jų 
dėka mokytojai turėjo galimybę kelti kvalifikaciją netradiciniais būdais ir formomis, 
mokykla gavo 8 kompiuterius (iš jų 2 nešiojamuosius), 2 vaizdo demonstravimo 
įrenginius, daug pačios naujausios pedagoginės literatūros, mokymo priemonių ir 
kt. 2008 m. mokykla pateko tarp programos „MTP plius“ finansuojamų mokyklų 
pagal projektus „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ir „Bendrojo lavi-
nimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.

 2008 m. gegužės 9 d. mokyklos laikraštis „Pastogė“ šventė 10 m. sukaktį, 
tą dieną pasirodė jau 30-asis jo numeris. Visus šiuos metus su jaunaisiais kores-
pondentais buvo kartu, mokė juos straipsnių kūrimo paslapčių lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė Laima Kazragienė. 

Kasmet mokykla miestelio bendruomenę kviečia į jau tradiciniais tapusius 
renginius: Kaziuko mugę, Padėkos dieną, Motinos dienos paminėjimą „Tau, ma-
myte“ ir kt. 

* Tekstą papildė ir nuotraukas parinko Vilma Ugintienė. 
Vyr. red. pastaba.
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Endriejavo vidurinės mokyklos pedagogai  
(1956–2006)
Parengė Antanas Žemgulis

Pedagogų sąrašai ir lentelės sudaryti 2006 metų antroje pusėje. Nuo to laiko 
įvyko nemažai pasikeitimų. Galimi netikslumai ir klaidelės ir dėl kitų priežasčių, 
nes darbuotojų dokumentus pokaryje iš pradžių tvarkė liaudies švietimo skyriai ir 
tik pastaraisiais dešimtmečiais – mokyklos. Todėl sudarytojai primena, kad pateikti 
sąrašai nėra juridinis dokumentas, be to, atsiprašo už galimus netikslumus.

Vidurinės mokyklos vadovybė

Direktoriai

1. Algirdas Liaudanskas – matematika (1956–1957 m. m.)
2. Eugenijus Miniotas – fizika (1957–1962 m. m.)
3. Antanas Žemgulis – chemija, astronomija (1962–1992 m. m.)
4. Rita Elena Čelkienė – rusų kalba (1992–1996 m. m.)
5. Birutė Aniceta Dapkienė – biologija (1996–2004 m. m.)
6. Julius Gindulis – istorija (nuo 2004 m. m.)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

1. Aldona Andrašiūnaitė – lietuvių kalba (1956–1957 m. m.)
2. Antanas Žemgulis – chemija, astronomija (1957–1962 m. m.)
3. Voldemaras Kadginas – rusų kalba (1962–1967 m. m.)
4. Barbora Gaudėšienė – biologija (1967–1975 m. m.)
5. Rima Jasaitytė – matematika (1975–1978 m. m.)
6. Regina Justina Žadeikienė – lietuvių kalba (1978–1987 m. m.)
7. Zita Narvilienė – rusų kalba (1987–1990 m. m.)
8. Elena Rita Čelkienė – rusų kalba (1990–1992 m. m.)
9. Birutė Aniceta Dapkienė – biologija (1992–1996 m. m.)
10. Vita Striaukienė – pradinės klasės (1992–1995 m. m.)
11. Laima Kazragienė – lietuvių kalba (1996–2004 m. m.)
12. Vilma Ugintienė – rusų kalba (nuo 2004 m. m.)

Užklasinio darbo organizatoriais mokykloje dirbo

Regina Justina Žadeikienė, Danutė Valinčienė, Elena Šiaulytienė, Rimantas Klepa-
čius, Zita Narvilienė, Laima Kazragienė 
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Endriejavo vidurinės mokyklos pedagogai (1956–2006 m. m.)

Pavardė, vardas Pareigos Dėstomi dalykai Kada dirbo

Elena Adomavičienė Mokytoja Lietuvių kalba 1960–1962
Aldona Andrašiūnaitė Mokytoja Lietuvių kalba 1956–1957
Aldona Astrauskienė Mokytoja Rusų kalba 1968–1972
Aldona Bagočienė Mokytoja Biologija 1965–1968
Angelė Balčiūnienė Mokytoja Pradinės klasės 1952–1961
Jonas Balčiūnas Mokytojas Pradinės klasės 1952–1972
Birutė Barienė Mokytoja Rusų kalba 1968–1969
Algirdas Benetis Mokytojas Biologija 1980–1985
Emilija Beniulienė Mokyt. metod. Rusų kalba 1973–
Berta Bertužytė Mokytoja Prancūzų kalba 1971–1978
Aleksandra Biriukova Mokytoja Rusų kalba 1958–1959
Vytautas Brazauskas Mokyt. metod. Technologijos 2005–
Julius Bredis Mokytojas Muzika 1973–1974
Juozapas Bukauskas Klebonas Tikyba 1992–1995
Nijolė Butavičienė Mokytoja Prancūzų kalba 1979–1981
Stasys Bulzgis Mokytojas Lietuvių kalba 1959–1960
Azalij Chaikin Mokytojas Muzika 1975–1976
Stefanija Čeledinienė Mokyt. metod. Lietuvių kalba 1968–1988
Algimantas Čeledinas Mokytojas Kūno kultūra 1968–1982
Rita Elena Čelkienė Mokytoja Rusų kalba 1988–1996
Jadvyga Čepauskaitė Mokytoja Prancūzų kalba 1957–1959
Emilija Dagytė Mokytoja Lietuvių kalba 1957–1958
Birutė Aniceta Dapkienė Mokyt. metod. Biologija 1968–
Romas Dargis Mokytojas Muzika 1967–1971
Birutė Darkintienė Vyr. mokytoja Ikimokykl. ped. 2004–
Regina Deriūnaitė Mokytoja Muzika 1960–1961
Gražina Dobradziejutė Mokytoja Istorija 1991–1992
Bronislava Elijošienė Vyr. mokytoja Istorija 1994–
Janina Eismontienė Mokytoja Matematika 1957–1986
Vytautas Eismontas Mokytojas Pradinės klasės 1962–1981?
Barbora Gaudiešienė Mokytoja Biologija 1959–1980
Alma Genytė Mokytoja Muzika 1973–1975
Janina Gikienė Mokytoja Rusų kalba 1972–1974
Asta Gilvonauskienė Mokytoja Lietuvių kalba 1993–1997
Julius Gindulis Mokytojas Istorija 2004–
Liucija Gineikienė Mokytoja Istorija 1970–1978
B. Gintalas Mokytojas Istorija 1963–1965
Rima Greivienė Vyr. mokytoja Biologija, chemija 1994–
Raimonda Grišmanauskaitė Vyr. mokytoja Muzika 1985–
Jūratė Grudytė Mokytoja Istorija 1990–1992
Algirdas Gulbinskas Mokytojas Istorija 1981–1984
Aleksandra Gureckaitė Mokytoja Rusų kalba 1957–1961
Daina Jankauskaitė Mokytoja Pradinės klasės 1988–1990
Antanas Jankauskas Mokytojas Dailė 1980–1982
Saulius Jankauskas Klebonas Tikyba 1996–2001
Rima Jasaitytė Mokytoja Matematika 1975–1978
Birutė Jokužienė Mokytoja Pradinės klasės 1960–1988
Rūta Jurėnienė Mokytoja Rusų kalba 1967–1968



373

I S T O R I J A .  Š V I E T I M A S .  K U L T Ū R A

Natalija Jurkienė Mokyt. metod. Fizika 1963–
Mykolas Jurkus Mokytojas Darbai 1963–2003
Stefa Juršienė Mokytoja Matematika 1978–1979
Voldemaras Kadginas Mokytojas Rusų kalba 1959–1967
Vytautas Kairys Mokytojas Kūno kultūra 1996–1997
Kęstutis Kanišauskas Mokytojas Muzika 1981–1982
Antanas Karbauskas Mokytojas Pradinės klasės 1982–1983
Konstancija Kasiulienė Mokytoja Pradinės klasės 1968–2003
Stefa Kazlauskaitė Mokytoja Fizika ir kt. 1955–1957 
Laima Kazragienė Mokyt. metod. Lietuvių kalba 1977–
Aleksandra Kazragienė Mokytoja Pradinės klasės 1952–1962
Regina Klepačienė Mokytoja Istorija 1979–1981
Rimantas Klepačius Mokytojas Istorija 1978–1981
Lina Kumpikevičienė Mokytoja Anglų kalba 2005–
Elvyra Labanauskaitė Mokytoja Istorija, lietuvių k. 1952–1957 
Angelė Lakačauskienė Mokytoja Pradinės klasės 1964– ?
Kazys Latakas Mokytojas Istorija 1977–1979
Ald. Mar. Laucevičienė Vyr. mokytoja Prancūzų kalba 1960– 
Edita Laucevičienė Vyr. mokytoja Anglų kalba 1995–2006 
Stasys Laučys Mokytojas Lietuvių kalba 1982–1985
Rūta Laučienė Mokytoja Matematika 1982–1988
Irena Liaudanskienė Mokytoja Lietuvių kalba 1951–1983
Algirdas Liaudanskas Mokytojas Matematika 1952–1988
Algimantas Liutkus Mokytojas Istorija 1987–1989
Povilas Lučinskas Gamyb. m. m. Traktoriai, ž. ū. p. 1979–1989
Teresė Lukomskytė Mokytoja Dailė 1977–1980
Renata Lūžaitė Mokytoja Pradinės klasės 1990–1991
Nijolė Marcinkutė Mokytoja Rusų kalba 1955–1957 
Irena Matutytė Vyr. mokyt. Matematika 1988–
Bronislava Mažeikytė Vyr. mokyt. Pradinės klasės 1970–
Jonas Mikalauskas Mokytojas Prad. kar. reng. 1972–1975
Giedrė Mikašauskienė Mokytoja Dailė, technol. 1997–
Danutė Miniotienė Mokytoja Matematika 1957–1962
Eugenijus Miniotas Mokytojas Fizika 1957–1962
Rūta Muduraitė Mokytoja Prancūzų k. 1969–1970
Jadvyga Norvilaitė Mokytoja Pradinės klasės 1963–1977
Zita Narvilienė Vyr. mokyt. Rusų kalba 1975–2005
Diana Našutinskaitė Mokytoja Istorija 1989–1990
Gintaras Nemickas Mokytojas Istorija 1984–1987
Alfredas Oleinikas Karinis vad. Istorija 1979–1983
Jonas Petkus Mokytojas Istorija 1953–1979
Rolandas Petrikas Karinis vad. Kūno kultūra 1984–1988
Ignas Petrošius Mokytojas Muzika 1958–1960
Algimantas Pocius Mokytojas Kūno kultūra 1997–2004
Aurelija Pociuvienė Mokytoja Dailė 1990–1992
Zigmas Pocius Mokytojas Muzika 1963–1965
Sigita Poškutė Mokytoja Lietuvių kalba 1978–1979
Elena Puplešienė Mokytoja Pradinės klasės 1950–1957

Pavardė, vardas Pareigos Dėstomi dalykai Kada dirbo

(tęsinys)
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Petras Puplešys Mokytojas Lietuvių kalba 1950–1955
Aldona Puškoriutė Mokytoja Tikyba 1995–2000
Antanas Rimkus Mokytojas Pradinės klasės 1981–1982
Margarita Rulienė Mokytoja Muzika 1977–1985
Stanislava Ruškienė Mokytoja Matematika, rusų k. 1971–1975
Kira Sekačiova Mokytoja Rusų kalba 1963–1965
Eugenija Selskienė Vyr. mokytoja Lietuvių kalba 1991–
Nijolė Sendrauskaitė Mokytoja Prancūzų kalba 1979–1982
Angelė Seržentienė Mokytoja Pradinės klasės 1961–1964
Snieguolė Skurdauskienė Mokytoja Anglų kalba 2005–
Dainius Smatavičius Mokytojas Kūno kultūra 1982–1986
Salomėja Stonienė Mokytoja Biologija, ž. ū. p. 1957–1959
Vita Striaukienė Vyr. mokyt. Pradinės klasės 1993–
Rimutis Striaukas Mokytojas Darbai 1993–2005
Ona Šaulienė Mokytoja Istorija 1967–1970
Rima Šedbarienė Vyr. mokyt. Pradinės klasės 1994–
Regina Šiaulevičienė Vyr. mokyt. Pradinės klasės 1986–
Elena Šiaulytienė Mokytoja Kūno kultūra 1953–1988
Izabelė Šlepikienė Mokytoja Liet. kalba, darbai 1958–1960
S. Šturma Mokytojas Muzika 1957–1958
Janina Šunokienė Vyr. mokytoja Matematika 1979–
Aldona Švitrienė Mokytoja Rusų kalba 1969–1972
Aldona Šulskytė Mokytoja Rusų kalba 1957–1958
Felicija Taminskienė Mokytoja Rusų kalba 1972–1994
Stasė Tenkutienė Mokytoja Lietuvių kalba 1971–1978
Cezara Tilvikaitė Mokytoja Pradinės klasė 1962–?
Vilma Ugintienė Mokytoja Rusų kalba 1988–1989; 2003–?
Dalia Rapalienė Urbašiutė Mokytoja Lietuvių kalba 1988–1990 
Vidmantas Urbonavičius Vyr. mokytojas Kūno kultūra 1995–2006
Danutė Valinčienė Mokytoja Lietuvių kalba 1963–1969
Nerija Valinčienė Vyr. mokytoja Lietuvių kalba 1993–
Stasė Valkūnaitė Mokytoja Istorija 1956–1962
Aldona Valskienė Mokytoja Prancūzų kalba 1990–1993
Virginija Varnelienė Mokytoja Pradinės klasės 1996–
Emilija Venckūnaitė Mokytoja Prancūzų kalba 1956–1957
Petras Višinskas Mokytojas Muzika 1961–1966
Stasys Vyšniauskas Mokytojas Kūno kultūra 2005–
Regina Justina Žadeikienė Mokytoja Lietuvių kalba 1952–2004
Eugenija Žemgulienė Mokyt. metod. Geografija 1957–1992
Dalia Žemgulytė Vyr. mokyt. Geogr., biologija 1988–
Antanas Žemgulis Mokytojas Chemija, astron. 1956–2004
Maryjana Žemgulytė Mokytoja Tikyba 2001–
Reda Žemgulienė Mokytoja Anglų kalba 2004–2005
Nijulita Žilinskienė Mokytoja Pradinės klasės 1996–2001
Pranciška Žilytė Mokytoja Rusų kalba 1966–1968
Dalia Žurkauskienė Vyr. mokytoja Lietuvių kalba 1991–2003

Pavardė, vardas Pareigos Dėstomi dalykai Kada dirbo

(tęsinys)
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Dvidešimt penkerius ir daugiau metų mokykloje dirbę mokytojai
Emilija Beniulienė (rusų kalba)
Birutė Aniceta Dapkienė (biologija)
Janina Eismontienė (matematika)
Natalija Jurkienė (fizika)
Birutė Jokužienė (pradinės klasės)
Konstancija Kasiulienė (pradinės klasės)
Laima Kazragienė (lietuvių kalba)
Aldona Marijona Laucevičienė (prancūzų kalba)
Algirdas Liaudanskas (matematika)
Irena Liaudanskienė (lietuvių kalba)
Bronislava Mažeikytė (pradinės klasės)
Zita Narvilienė (rusų kalba)
Jonas Petkus (istorija)
Elena Šiaulytienė (kūno kultūra)
Janina Šunokienė (matematika)
Regina Justina Žadeikienė (lietuvių kalba)
Eugenija Žemgulienė (geografija)
Antanas Žemgulis (chemija, astronomija)

Abiturientų laidos

Eil.
Nr.

Metai Skaičius Klasės vadovas Direktorius

1. 1958 10 J. Čepauskaitė E. Miniotas
2. 1959 8 A. Liaudanskas E. Miniotas
3. 1960 12 S. Valkūnaitė E. Miniotas
4. 1961 12 A. Liaudanskas E. Miniotas
5. 1962 11 V. Kadginas E. Miniotas
6. 1963 9 A. Zaleckaitė A. Žemgulis
7. 1965 14 A. Liaudanskas A. Žemgulis
8. 1966 20 N. Jurkienė A. Žemgulis
9. 1967 18 J. Petkus A. Žemgulis
10. 1968 20 D. Valinčienė A. Žemgulis
11. 1969 28 N. Jurkienė A. Žemgulis
12. 1970 22 R. Muduraitė A. Žemgulis
13. 1971 18 A. Astrauskienė A. Žemgulis
14. 1972 22 A. Liaudanskas A. Žemgulis
15. 1973 22 A. Čeledinas A. Žemgulis
16. 1974 22 S. Čeledinienė A. Žemgulis
17. 1975 17 A. Liaudanskas A. Žemgulis
18. 1976 38 N. Jurkienė A. Žemgulis
19. 1977 28 A. Laucevičienė A. Žemgulis
20. 1978 44 B. Bertužytė, B. Dapkienė A. Žemgulis
21. 1979 42 B. Dapkienė, N. Jurkienė A. Žemgulis
22. 1980 44 A. Laucevičienė, S. Čeledinienė A. Žemgulis

23. 1981 26 A. Čeledinas A. Žemgulis

24. 1982 39 B. Dapkienė, F. Taminskienė A. Žemgulis
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25. 1983 27 R. Žadeikienė A. Žemgulis
26. 1984 26 A. Liaudanskas A. Žemgulis
27. 1985 24 S. Čeledinienė A. Žemgulis
28. 1986 29 N. Jurkienė A. Žemgulis
29. 1987 16 E. Žemgulienė A. Žemgulis
30. 1988 23 A. Laucevičienė A. Žemgulis
31. 1989 38 B. Dapkienė, I. Matutytė A. Žemgulis
32. 1990 14 F. Taminskienė A. Žemgulis
33. 1991 10 N. Jurkienė A. Žemgulis
34. 1992 12 E. Beniulienė A. Žemgulis
35. 1993 7 N. Jurkienė R. Čelkienė
36. 1994 9 J. Šunokienė R. Čelkienė
37. 1995 8 N. Jurkienė R. Latkauskienė
38. 1996 8 N. Valinčienė R. Latkauskienė
39. 1997 9 I. Matutytė B. Dapkienė
40. 1998 11 D. Žemgulytė B. Dapkienė
41. 1999 13 N. Valinčienė B. Dapkienė
42. 2000 6 E. Beniulienė B. Dapkienė
43. 2001 16 A. Laucevičienė B. Dapkienė
44. 2002 16 J. Šunokienė B. Dapkienė
45. 2003 14 V. Varnelienė B. Dapkienė
46. 2004 23 N. Jurkienė B. Dapkienė
47. 2005 14 I. Matutytė J. Gindulis
48. 2006 17 E. Selskienė J. Gindulis

Eil.
Nr.

Metai Skaičius Klasės vadovas Direktorius

(tęsinys)
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Almos Adamkienės fondo parama atkeliauja  
į Endriejavo vidurinę mokyklą
Eugenija Selskienė

Sėkmingas ir daug pokyčių mokyklai lemiantis buvo 1999 metų pavasaris. 
Tais metais laimėta Almos Adamkienės fondo parama. Reikėjo rašyti projektą, 
tačiau retas kuris iš tuo metu dirbusių pedagogų buvo susidūręs su projektine 
veikla. Tuo metu projektai buvo naujas reiškinys, suteikiantis galimybę mokyklai 
įsigyti naujų mokymo priemonių, savo ugdytiniams sudaryti galimybę išmokti 
naudotis informacinėmis technologijomis.

Projekto variantą paruošė mokytoja Eugenija Selskienė, pasiūlymų pateikė 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Kazragienė. Projektas laimėjo 35 000 Lt 
paramą. Netrukus pradėjo veikti pirmieji kompiuteriai, spausdintuvas, dauginimo 
aparatas.

Projektas buvo skirtas vaikams iš asocialių šeimų ugdyti. Tų pačių metų 
rugsėjo pirmąją į mokyklą atvyko Fondo įkūrėja p. Alma Adamkienė. Pirmo-
kams buvo dviguba šventė. Tuo metu šalia jų susijaudinusi stovėjo mokytoja 
Bronislava Mažeikytė.

Sunku išvardyti, kuo per tuos metus praturtėjo Fondo remiama mokykla. 
Skirta parama buvo naudojama intelektualiam ir fiziniam mokinių ugdymui. 
Įsigyta sporto inventoriaus, muzikos instrumentų, gautas televizorius, muzikinis 
centras, klasės lenta, kilnojamoji lenta, keturios kompiuterio kėdės, gaublių, že-
mėlapių, spausdintuvų, knygų, žinynų ir daug kitų ugdymui reikalingų priemo-
nių. Didžiulė naujovė mokiniams ir puiki parama mokytojams – kompiuterinės 
programos: istorijos, gimtosios kalbos, geografijos, muzikos, anglų kalbos bei 
dailės, etnokultūros.

Ne kartą buvome kviesti į Vilnių. Mokiniai pirmą kartą pamatė preziden-
tūrą, jiems spaudė ranką Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Sutarties su 
p. Alma Adamkiene 
dėl paramos mokyklai 
pasirašymo momentas. 
1999 m. Iš kairės 
sėdi: Endriejavo 
vidurinės mokyklos 
direktorė Birutė 
Aniceta Dapkienė, 
p. Alma Adamkienė, 
Judrėnų pagrindinės 
mokyklos direktorė 
Irena Račkauskienė, 
stovi Fondo 
darbuotojos
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Dėl Fondo paramos neatsilikome nuo miesto mokyklų, buvo sėkmingai 
įgyvendintas profilinis mokymas. Ir šiuo metu Fondas tradiciškai remia mokyklą 
naujomis mokymo priemonėmis, įvairiomis ekskursijomis, labdaros akcijomis. 
Laimėta Fondo parama leido mokytojams įsitikinti, kad ir kaimo mokytojai gali 
dalyvauti projektinėje veikloje ir laimėti vieno ar kito fondo paramą.

Ledai pajudėjo
Bibliotekoje dirbusi Nerija Valinčienė paruošė NATO pateikto konkurso pa-

raišką: pats laikas geriau pažinti Europos Sąjungą, suteikti galimybę mokiniams 
naršyti internete, laisvalaikį praleisti internetinėje skaitykloje. Sumanymas įgyven-
dintas: senajame mokyklos pastate priešais biblioteką buvo įrengta kompiuterinė 
skaitykla. Mokytojas Alfonsas Žadeikis pirmasis skatino mokinius naudotis interneto 
teikiamomis paslaugomis, domėtis kompiuterinėmis programomis. Mokiniai noriai 
bandė kompiuterio galimybes, rinkdamiesi projektus, susijusius su informacinėmis 
technologijomis.

Mokyklos bendruomenė dėkinga mokytojai Nerijai už kompiuterinę skaityklą. 
Mokiniai vis labiau įgunda naudotis internetu, domisi naujausiomis mokykloje 
esančiomis mokomosiomis kompiuterinėmis programomis. Kas be ko – moksleiviai 
kartais nuklysta ir į pažinčių svetaines, bet juk ir taip mokomasi…

Jau minėtos entuziastės Laima Kazragienė bei Eugenija Selskienė ir jų 
vienmintės Natalija Jurkienė bei Birutė Dapkienė nutarė, kad mūsų mokykloje 
per maža kompiuterių. Jei nebus gerai įrengto informatikos kabineto, mokyklai 
gresia proto nutekėjimas: gabieji mokiniai vis dažniau pradėjo dairytis į Gargždų 
„Vaivorykštės“ gimnaziją. 

Eugenija Selskienė sutiko parašyti programą konkursui „Informacinių tech-
nologijų plėtra“. Projektas susilaukė finansavimo: įkurtas informatikos kabine-

Endriejavo vidurinės 
mokyklos moksleiviai 
su Prezidentu Valdu 
Adamkumi. 2000 m. 
Iš E. Selskienės asm. 
archyvo
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tas, kuriame puikavosi tuo metu galingiausi kompiuteriai. 
Informatikos mokytoja tapo būsimoji pavaduotoja ugdymui 
endriejaviškė Vilma Ugintienė, sugrįžusi dirbti į Endriejavą 
iš Judrėnų pagrindinės mokyklos. Dabar ji mokykloje – kon-
sultantė informacinių technologijų klausimais.

Įvairiapusė projektinė veikla
Kaskart mokytojai, grįžę iš seminarų, atvirų pamo-

kų stebėjimo gretimose mokyklose, brandindavo mintį, kad 
reikėtų surengti įdomesnę metodinę dieną Endriejave. Į se-
minarą atvykstančius iš kitų mokyklų pedagogus pasitiko 
V. Petkevičiaus „Danuko Dunduliuko nuotykių“ personažai: 
Danukas (E. Selskienė) ir Algis (E. Laucevičienė). Mokytojos 
aktorės sceniniu variantu pateikė pavyzdžių apie vaikišką 
naivumą, patiklumą, kuriuos dažnas pedagogas traktuoja kaip 
blogiausias mokinio ydas.

Kalbų mokytojos pateikė jungtinės pamokos modulį 
„Idėjų turgus“. Pamokos metu Emilija Beniulienė, Laima 
Kazragienė, Edita Laucevičienė per 15 minučių turėjo susirin-
kusiesiems pademonstruoti individualius mokymo, vertinimo 
modelius, netradicinius pamokos organizavimo epizodus.

Susirinkę mokytojai buvo dėkingi ir patenkinti tokiu seminaru, todėl ne-
trukus buvo sumanytas antras: popamokinės veiklos organizavimas, integruojant 
dalykines žinias bei dirbant su mišria mokinių grupe.

Seminarą organizavo Laima Kazragienė, pasirinkusi saviraišką lavinančius 
būrelius, vadovų paprašiusi parodyti, kaip dirbama per užsiėmimus. Bronislava 

Laimėjus NATO 
paramą mokyklos 
kompiuterinei 
skaityklai. 2002 m. 
Endriejavo vidurinės 
mokyklos direktorei 
B. Dapkienei 
Teritorinio gynybos 
štabo kuopų vadai 
(iš kairės) A. Šarūnas 
ir M. Girdauskas 
(iš dešinės) įteikė 
krašto apsaugps 
ministro 
L. Linkevičiaus 
pasirašytą perdavimo 
raštą. Ceremonijoje 
dalyvavo meras 
R. Vaitiekūnas



380

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Mažeikytė, Emilija Selskienė tuo metu vykdė etnokultūros projektą su ketvirtokais 
ir septintųjų klasių moksleiviais. Projekto tikslas – parengti Kalėdų ir Jurginių 
šventes pagal pagoniškus papročius. Ruošdamos renginių scenarijus, mokytojos 
siejo literatūros, muzikos, dailės, darbelių bei choreografijos žinias.

Susirinkę mokytojai galėjo įsitikinti mokinių bendradarbiavimo metodo efek-
tyvumu. Amžiaus skirtumas netrukdė mokiniams reikšti savo idėjas, kurti švenčių 
personažus.

Po šios metodinės dienos mokytojų kolektyve vis dažniau nuskambėdavo 
žodis integracija. Bendri projektai tapo būtinybe kiekvienam pedagogui.

Pasidarė madinga įgyvendinti vieną kitą projektą, siejantį giminiškus daly-
kus. Emilija Beniulienė (rusų kalbos mokytoja), Edita Laucevičienė (anglų kalbos 
mokytoja), Aldona Laucevičienė (prancūzų kalbos mokytoja) ir Laima Kazragienė 
(lietuvių kalbos mokytoja) pasiūlė vyresniųjų klasių mokiniams išleisti vertimų 
knygą. Buvo parinkti angliški tautosakos tekstai, kuriuos mokiniai vertė į lietuvių 
ir prancūzų kalbas. Grupė moksleivių vertimus taisė, šlifavo stilių. Vėliau vertimų 
variantai buvo sudėti į vieną knygelę. Mokiniai įsitikino, jog vien žodžių gausa 
nesuteikia užsienio kalbos mokėjimo statuso. Pasirodo, jog be gimtosios kalbos 
sinonimikos, kitų leksinių priemonių neįmanoma kokybiškai tekstą išversti.

Dailės mokytoja Giedrė Mikašauskienė dailės būrelio nariams pasiūlė ilius-
truoti būsimą knygelę. Mokiniai, naudodami įvairią piešimo techniką, paruošė 
pasakų iliustracijas.

Kada ant mokytojų stalo gulėjo dar spaustuvės dažais kvepianti vertimų 
knygelė, kilo nauja idėja – knygos pristatymas. Ir ne bet koks – pasakų insce-
nizacija rusų, anglų, prancūzų kalbomis. Į pristatymą buvo pakviesta Endriejavo 
miestelio bendruomenė. Projekto rezultatais susirinkusieji buvo sužavėti.

Emilija Beniulienė su rusų kalbos mylėtojais toliau propagavo užsienio kal-
bą – parengė projektą „Svečiuose pas pasaką“.

Muzikos mokytoja Raimonda Grišmanauskaitė ir tikybos mokytoja Maryjana 
Žemgulytė mokyklos bendruomenei parodė adventinę ir kalėdinę popietę, kuriose 
puikiai derėjo pagoniškos ir krikščioniškos tradicijos, lietuvių tautos papročiai. 
Mokiniai patyrė, kad šventes galima švęsti kur kas įdomiau negu su šeimyna 
sėdėti prie valgiais nukrauto stalo. Popiečių metu skambėjo lietuvių liaudies 
dainos, buvo žaidžiami žaidimai, atliekamos burtų apeigos, pasakojamos tikros 
ir išgalvotos istorijos.

Įvairių dalykų integravimas vykdant projektus – vienas iš svarbiausių pa-
siekimų penkiolika metų vykdant švietimo reformą.
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Seniūnijos vadovai 
ir sekretorės. Iš kairės 
seniūnė Laimutė 
Šunokienė, buvęs 
apylinkės pirmininkas 
ir viršaitis Petras 
Kalcas, buvusios 
sekretorės a. a. Pranė 
Žvironaitė ir Vera 
Šernienė. 2005 m. 
Nuotr. iš seniūnijos 
archyvo

Endriejavas šiandien
Laimutė Šunokienė

Endriejavas nuo kalvos 
Išlydėdamas pamos 
Su džiaugsmu vėl pasitiks, 
O vargai pakalnėj liks.
A. Žemgulis

Endriejavas, turintis miestelio 
statusą, yra Endriejavo seniūnijos, ku-
rios plotas 145,51 kv. km ir kurioje 
2009 m. sausio 1 d. gyveno 2 084 gyven-
tojai, centras. Endriejaviškiais šiandien 
save vadina 693 miestelio gyventojai. 
Seniūnijoje yra 30 kaimų, iš kurių pen-
kiuose jau nelikę nė vieno gyventojo. 
Seniūnijai 14 metų vadovauja seniūnė 
Laimutė Šunokienė.

1995 metais Endriejavo apylin-
kė tapo seniūnija. Prieš tai apylinkei 
17 metų vadovavo Petras Kalcas, šiuo 
metu dirbantis šios seniūnijos admi-
nistracijoje sekretoriumi. 1963-aisiais 
Endriejavo apylinkės sekretore pradė-
jo dirbti Liva Macikienė. Ją pakeitė 
Adelė Giniotienė, vėliau daugiau kaip 
10 metų dirbo Pranė Žvironaitė. Jai 
išėjus į užtarnautą poilsį, nuo 1980-ųjų 
sekretorės pareigas perėmė Laimutė Šu-
nokienė (dabar seniūnė), o 1985 metais 
ją pakeitė buvusi ilgametė pradinių klasių mokytoja Vera 
Šernienė ir dirbo iki 1995 metų. 

Endriejavas yra įsikūręs ant gražios kalvos šalia Kaps-
tato ežero, kuris yra endriejaviškių pasididžiavimas, poilsio, 
kultūrinių ir sporto renginių vieta. Endriejave yra 14 gatvių, 
visos jos asfaltuotos. Miestelio centre stovi dvi bažnyčios: 
senoji ir naujoji. Senoji šiuo metu yra naudojama kaip šar-
vojimo salė. Naujoji bažnyčia perstatyta iš buvusių kultūros 
namų ir kolūkio kontoros, kurie buvo pastatyti 1972 metais 
šventoriuje vietoj per karą sudegusios bažnyčios. Džiaugia-
mės, kad tebėra išlikęs senas varpas, parvežtas iš Rusijos. Tai 
vienas didžiausių varpų Žemaitijoje. Kultūros namų pastatą 
atidavus bažnyčiai, nauji kultūros namai buvo įrengti buvusios 
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Buvęs klebonas 
Saulius Jankauskas 
prie Endriejavo varpo. 
2001 m.

Endriejavo seniūnijos policijos rėmėjai 
pirmieji Klaipėdos rajone su skiriamaisiais 
ženklais. Pirmoje eilėje, iš kairės: apylinkės 
įgaliotinis Adomas Birbalas, seniūnė – Laimutė 
Šunokienė, rajono savivaldybės vicemerė – 
Genovaitė Sinskienė, Klaipėdos policijos 
komisariato atstovas – Vaidas Molotokas, 
policijos rėmėjų vadovas – Petras Puidokas. 
2000 m. A. Bočkaus nuotr. Iš seniūnijos  
archyvo

valgyklos pastate. 2008 metais iš Gargž-
dų vartotojų kooperatyvo nupirkus ir 
suremontavus šalia esantį pastatą (bu-
vusi parduotuvė), į jį iš vaikų darželio 
perkelta miestelio viešoji biblioteka. 
Joje sėkmingai darbuojasi ilgametė kū-
rybinga ir veikli bibliotekininkė Zita 
Mačiulienė. Pokario biblioteka, pradėta 
formuoti iš E. Turausko dvaro atve-
žus kelias dešimtis knygų, šiandieną 
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Vaikų darželio 
auklėtiniai su 
auklėtojomis. 2002 m.

puikuojasi daugiau kaip 12 tūkstančių 
knygų fondu. 2009 metais biblioteka 
gavo keturis kompiuterius. Skaitytojai 
laisvai gali naudotis internetu.

Dabar Endriejavas turi gražų 
kultūros centrą, kuriame vyksta ak-
tyvus kultūrinis gyvenimas. Tad en-
driejaviškiams nėra kada nuobodžiauti. 
Aktyviai savo veiklą organizuoja ne tik 
kultūros įstaigos, mokykla, darželis, 
bet ir visuomeninės organizacijos. Šios 
įstaigos suteikia žmonėms saviraiškos, 
užimtumo galimybių, sportuoti, daly-
vauti meno saviveikloje, tenkinti kitus 
pomėgius. Daugiau kaip devynerius 
metus veikia techninis sporto klubas 
„Stumbras“, kuriam vadovauja Petras 
Puidokas. Klubas taip pavadintas ne tik 
dėl to, kad jo vyrai stiprūs ir ištver-
mingi, bet ir dėl to, kad 1980 metais 
į Endriejavo apylinkes buvo atklydęs 
stumbras. Jau 10 metų gyvuoja Lietuvos ūkininkių draugi-
jos Endriejavo skyrius. Jo įkūrėja buvo Elvyra Jocevičienė 
iš Šilėnų kaimo, dabar gyvenanti Kaune. Jau keletą metų 
moterims, o jos pasižymi nepaprastu veiklumu, vadovauja 
pirmininkė Aurelija Pociuvienė. Apie penkerius metus veikė visuomeninė jaunimo 
organizacija „Sūkurys“, kurios prezidentė buvo Rita Žadeikytė. Policijai talkina ir 
Endriejavo ramybę saugo šešiolikos policijos rėmėjų būrys. Jauniausia miestelyje 
yra visuomeninė organizacija „Endriejavo bendruomenė“. Joje įregistruoti 25 na-
riai, o jai vadovauja darbšti ir sumani End riejavo vidurinės mokyklos mokytoja, 
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narė Eugenija Selskienė. Ši organizacija 
dalyvavo vietos veiklos grupėje „Pajūrio inicia tyvos“, siekdama bendruomenės 
problemoms spręsti ir poreikiams tenkinti gauti finansinę paramą iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų. 

Endriejavas didžiuojasi gražia, suremontuota ir jaukia vidurine mokykla, 
kurioje kasmet mokosi arti 300 moksleivių, dirba 36 mokytojai. Mokykloje vyksta 
daug puikių renginių, daugelis jų – kartu su miestelio bendruomene. Endriejavo 
vidurinės mokyklos moksleivių mokymosi rezultatai gana geri. Moksleiviai, da-
lyvaujantys įvairiose olimpiadose, užima prizines vietas. Vaikų darželį šiuo metu 
lanko 38 vaikučiai. Patalpos, nors dar ir nesuremontuotos, bet jaukios, gražiai ir 
skoningai tvarkomos.

Miestelyje yra du privatūs gydytojų kabinetai: bendrosios praktikos gydytojų 
J. Kiaulakienės ir R. Dirginčienės. Veikia dvi privačios parduotuvės – L. S. Martinkų 
ir R. J. Sungailų. Netoli Endriejavo, Pyktiškės kaime įsikūręs VĮ „Automagistra-
lė“ punktas, kuriame dirba nemažai endriejaviškių. Seniūnijos pastato pirmajame 
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Jaunasis ūkininkas 
Andrius Vainius su 
nauju europietišku 
traktoriumi-krautuvu. 
2004 m.

aukšte yra paštas, TEO LT patalpos 
ir viešasis interneto prieigos taškas, 
įrengtas už visuomeninės organizacijos 
„Endriejavo bendruomenė“ laimėtus 
vykdant Vidaus reikalų ministerijos 
projektą pinigus.

Kolūkių laikais apylinkės teri-
torijoje buvo 5 kolūkiai – tai Lelėnų, 
„Vienybės“, „Bolševiko“, „Pažangos 
keliu“, Kovo 8-osios, kurie vėliau 
buvo sujungti: vietoj Lelėnų, „Vieny-
bės“, „Bolševiko“ kolūkių įkurtas vie-
nas ir pavadinas „Bolševiko“ kolūkiu, 
o „Pažangos kelio“ kolūkis sujungtas 
su Kovo 8-osios ūkiu ir pavadintas 
Ablingos kolūkiu. Jam ilgus metus 
vadovavo Jonas Padleckis. 1992 me-
tais kolūkiai buvo likviduoti, susikūrė 
žemės ūkio bendrovės, kurios gyvavo 
tik iki 1995 metų. Dabar žemę valdo 
ir žemės ūkio veikla užsiima žemių 
savininkai.

Šiandien dauguma endriejaviškių gauna pajamų iš žemės 
ūkio – augina žemės ūkio augalus, laiko gyvulius. Seniūnijoje 
yra 8 stambūs ūkininkų ūkiai, iš jų 7 specializacija – pieni-
ninkystė. Perspektyviausias, europinį lygį pasiekęs yra Ire-
nos ir Vasilijaus Lachajų (Kapstatų k.) pieno ūkis. Jauniausi 
ūkininkai – Vaida ir Andrius Vainiai (Endriejavas) taip pat 
sėkmingai plečia savo pieno ūkį naudodamiesi ES parama. Naujausią 100 vietų 
galvijų fermą, gavę ES paramą, pasistatė ūkininkai Vaidutė ir Vincas Leonauskai, 
gyvenantys Šilėnų kaime. Kiek sunkiau sekasi ūkininkėms seserims Ginai ir Daivai 
Mikužytėms iš Rudgalvių kaimo, nes jos iki šiol neturėjo galimybės pasinaudoti 
ES parama. Vidutinių ūkininkų taip pat nedaug. Daugiausia yra 2–3 ha žemės 
savininkų, kurie iš žemės ūkio veiklos gautomis pajamomis šiek tiek papildo 
savo šeimos biudžetą. 

Endriejavo seniūnijoje taip pat gyvuoja ir verslai. Įsikūrė net aštuonios 
medienos apdirbimo įmonės, daugeliui žmonių garantuojančios darbo vietas. 
Seniausiai iš jų vadovauja Remigijus Kuprevičius. Didžiausia medžio apdirbimo 
įmonė yra UAB „Žaliamatis“ (savininkas Č. Kudrevičius), įsikūrusi Žadeikių 
kaime, buvusiose Ablingos kolūkio mechaninėse dirbtuvėse. Joje dirba daugiau 
kaip 30 darbininkų. Medienos įmonė AB „Ritmušas“ (Endriejave) daro kaimo so-
dyboms kubilus, stato mažus sodo namelius, pirtis, rąstinius namus. Šiai įmonei 
vadovauja Saulius Venckus.

Endriejavas didžiuojasi muzikaliais, sumaniais, kūrybingais žmonėmis. Save 
jie atranda kultūrinėje veikloje. Seniūnijoje yra dveji kultūros namai: Endriejavo 



385

I S T O R I J A .  Š V I E T I M A S .  K U L T Ū R A

Endriejavo kultūros 
namų kaimo kapela
„Ežerėlis“. 2000 m.

Per Jonines 
išplukdomas vainikas 
į Kapstato ežerą. 
2006 m.

kultūros namai, vadovaujami Aidos Masevičiūtės, ir Žadeikių kultūros namai, 
vadovaujami Genovaitės Jonauskienės. Esame garsūs dainininkais, šokėjais, o ypač 
kaimo kapelos „Ežerėlis“ (kaimo kapelos vadovė Dalia Radžienė), humoro grupės 
„10 AJ“ (vadovė E. Selskienė) pasirodymais rajone ir už jo ribų. Jau 15 metų 
švenčiame tradicinę Rasos šventę – Jonines. Šventė rengiama prie Kapstato eže-
ro. Vyksta sporto varžybos, koncertai, į ežerą plukdomas vainikas, uždegamas 
šventinis laužas. 

Endriejavas garsus sportine veikla: kultivuojamas krepšinis, tinklinis, auto-
mobilių slalomas. Mūsų sportininkai yra daugkartiniai rajone vykstančių varžybų 
ir kasmetinių vasaros žaidynių tarp seniūnijų čempionai bei prizininkai.

Aktyvūs ir neprarandantys entuziazmo yra tinklininkai: sporto veteranas 
Zigmantas Kazragys, Audrius Mikalauskas, Alvydas Alunderis, futbolininkai Dainius 
Žemgulys, Gediminas Bulvydas, Saulius Šiaulytis, Sigitas Pučinskis (ir treneris), 
Alfonsas Norvaišas (ir rėmėjas). Patys stipriausi seniūnijos vyrai, kurie trauk-
dami virvę nešte nuneša priešininkus, yra Vladas Srėbalius, Arvydas Kazragys, 
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2006 metų rajono 
seniūnijų vasaros 
sporto žaidynių virvės 
traukimo nugalėtojai. 
Endriejavo komanda: 
iš kairės stovi antras, 
Petras Kuprys, Vaidas 
Vaičekauskas, Kęstutis 
Naikauskas, iš kairės 
tupi broliai: Saulius, 
Gintaras, Juozas 
Bendikai. Iš dešinės 
stovi sporto klubo 
„Stumbras“ vadovas 
Petras Puidokas, 
iš kairės LRS narys 
Petras Gražulis

Automobilių sporto 
daugkartinis varžybų 
dalyvis ir prizininkas 
Vaidas Vaičekauskas 
viduryje, iš kairės 
nuo jo treneris Petras 
Puidokas, Klaipėdos 
rajono meras 
Vaclovas Dačkauskas. 
Iš dešinės nuo jo LRS 
narys Petras Gražulis, 
Endriejavo seniūne 
Laimutė Šunokienė. 
2006 m.

Kęstutis Naikauskas, Petras Kuprys, broliai Bendikai: Saulius, Gintaras, Juozas. 
Kęstutis Naikauskas stebina rezultatais ne tik traukdamas virvę, bet ir žaisda-
mas futbolą, kilnodamas svarsčius. Na, o pats stipriausias žmogus, seniūnijos 
galiūnas yra Saulius Bendikas. Endriejavą taip pat garsina Vaidas Vaičekauskas, 
kuris yra jauniausias automobilių sporto varžybų dalyvis, daugkartinis Žemaitijos 
zonos varžybų čempionas ir prizininkas. Jis dar traukia virvę, žaidžia futbolą. O 
labiausiai seniūnijoje klesti krepšinis – jaunimo ir veteranų. Jau virš dvidešimt 
metų krepšininkus treniruoja Petras Puidokas, savo šeimoje užauginęs net 3 sūnus 
krepšininkus. Už iškovotus laurus ir galybę taurių, padovanotų seniūnijai, esame 
dėkingi daugelį metų Endriejavą ir Klaipėdos rajoną garsinantiems krepšininkams 
Danui, Aidui ir Laimonui Puidokams, sporto veteranui Zigmui Kazragiui, Nerijui 
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Treneris Petras 
Puidokas su sūnumis, 
iš kairės: Danu, Aidu 
ir Laimonu

Krepšininkai, 1999 metų rajono pirmenybėse 
iškovoję trečiąją vietą. Iš kairės stovi: Kazys 
Visagorskis, Nerijus Šunokas, Algis Grevys, 
Zigmantas Kazragys, Saulius Venckus. 
Pritūpę – Laimonas Puidokas, Virginijus Ruškys, 
Kęstutis Jurgaitis, Valdas Varnelis. Treneris 
Petras Puidokas

ir Marijui Šunokams, Algiui Greviui, 
Dariui Kundrotui, Laimonui Šiaulyčiui, 
Virginijui Ruškiui, Sauliui Venckui, Ka-
ziui Visagorskiui, Kęstučiui Jurgučiui, 
Valdui Varneliui, Petrui Šunokui, Val-
dui Bulvydui ir kitiems. Sporto klubas 
„Stumbras“ organizuoja automobilių 
hipodromo varžybas beveik kiekvieną 
žiemą ant Kapstato ežero ledo, o va-
sarą – automobilių slalomo varžybas 
miestelio aikštėje.
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Antanas Žemgulis – 
Gargždų m. garbės 
piliečio vardo 
suteikimo metu. 
2008 m.

Jovitos ir Arūno Kaluzevičių gražiausios 
sodybos Žadeikių gyvenvietėje 2006 m. 
fragmentas

Endriejavo bendruomenė kaip 
ląstelė turi branduolį, kurį sudaro akty-
viausi jos nariai. Visada pasiruošusios 
patarti, padėti įgyvendinti iniciatyvas 
ir tikra Dievo dovana yra mokytojos 
Eugenija Selskienė ir Laima Kazragie-
nė. Labai aktyvios yra: bibliotekininkė 
Zita Mačiulienė, ūkininkių draugijos 
pirmininkė Aurelija Pociuvienė, na-
rės – Birutė Ežerskienė, Aldona Pau-
lauskienė, Lida Kubilienė ir kt. Svariu 
žodžiu ir kūrybingumu visada žavėjo ir 
žavi buvęs ilgametis mokyklos direktorius, rašytojas, ornitolo-
gas, aktyvus visuomenininkas Antanas Žemgulis, 2006 metais 
apdovanotas Žemės ūkio ministerijos nominacija „Lietuvos 
kaimo spindulys 2005“. Gerumą ir supratingumą skleidžia 
buvusi mokytoja ir bendruomenės tarybos pirmininkė Ele-
na Šiaulytienė. Miestelio gėlynus puošia buvusių ilgamečių 
mokytojų gėlininkių Irenos Liaudanskienės, Barboros Gaudėšienės ir Genovaitės 
Kaluzevičienės dovanotos gėlės. Šie ir kiti Endriejavo bendruomenės nariai, gy-
venantys ne tik dėl savęs, yra gražus pavyzdys jaunimui, kaip galima ir kaime 
gyventi prasmingai, dovanojant džiaugsmą, meilę, grožį sau ir kitiems.
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Endriejavo miestelis gražus ir tvarkingas: asfaltuotos, 
apšviestos gatvės, rožių žiedais besipuikuojantis centras, deko-
ratyviniais augalais, išradingomis tvorelėmis, įvairiaspalvėmis 
gėlėmis pasipuošusios sodybos. Gražiausiai ir išradingiausiai 
besitvarkantys savo sodybose yra Jovita ir Arūnas Kaluzevičiai, 
nedaug kuo jiems nusileidžia Birutė ir Eduardas Ežerskiai, 
Laima ir Zigmantas Kazragiai. Gražiausia iš kaimo sodybų 
yra Marytės Ašmontienės, Gražinos ir Egidijaus Ašmontų 
(Auksoro k.) bei Virginijos ir Petro Ruškių (Žemgulių k.) 
sodybos. Nuostabi yra seserų Kazimieros ir Stasės Ruškienių 

Birutė ir Eduardas 
Ežerskiai savo gražioje 
sodyboje Endriejavo 
miestelyje. 2006 m.

Nusipelniusio Lietuvos 
gydytojo Antano 
Balčiaus pagerbimas 
80-mečio ir Gargždų 
miesto atminimo ženklo 
įteikimo proga. 
Sveikina (iš dešinės) 
LR seimo narys Petras 
Gražulis, Klaipėdos r. 
savivaldybės 
administracijos 
direktorius Kęstutis 
Cirtautas, (iš kairės) 
Endriejavo seniūnė 
Laimutė Šunokienė, 
vicemerė Rūta 
Cirtautaitė, Gargždų 
parapijos klebonas 
kanauninkas Jonas 
Paulauskas. 2004 m.
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Šimtametė 
Ona Žadeikienė, 
Pyktiškės k. 
gyventoja, gimusi 
1907 metais. 
2007 07 06

Jonas Rusteika 
(1911–2007) ir  
Stasė Rusteikienė 
(1917–2008) 
iš Ližių k. 2007 m.

etnografinė sodyba Žemgulių kaime, ir Marijos ir Antano 
Ruškių sodyba tame pačiame kaime taip pat ir Ievos Šilei-
kienės sodyba Žadeikių gyvenvietėje. Tvarkingos, traukiančios 
praeivio akį yra Laimos ir Nedo Račkų, Levutės ir Alfonso 
Šiaulyčių, Kosto Jurkšo, Vilijos ir Stepono Grauslių, Antano 
ir Marijos Ruškių, Andriaus ir Zitos Naujokų ir kitų gyven-
tojų sodybos. Stebimės skulptūromis, kurios lyg grybai po 
lietaus dygsta mokytojų daugiabučio namo kieme, – jį savo 
fantazija ir išradingumu puošia Petras Dapkus.

Endriejavas didžiuojasi žymiais, sumaniais, nuoširdžiais, 
kūrybingais žmonėmis, kurie aukojasi visuomenės labui, dir-
ba ne tik sau, bet ir kitiems. Tokie žmonės kasmet teikiami 
apdovanoti Gargždų miesto atminimo ženklu. 2004 metais 
apdovanoti Antanas Žemgulis, Laima Kazragienė, Antanas Šiaulytis ir nusipelnęs 
gydytojas Antanas Balčius, visą savo profesinę veiklą paskyręs seniūnijos ir rajono 
žmonėms (gimęs 1924 metais, miręs 2004 metais). 2005-aisiais tokie pat apdovano-
jimai įteikti mokytojai gėlininkei ir grožio puoselėtojai Genovaitei Kaluzevičienei 
ir daugiavaikei motinai Bronislavai Kalcienei (Rudgalvių k.), užauginusiai ir į 
gyvenimą išleidusiai 13 vaikų. 2006 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas ją 
apdovanojo medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“. 2006 metais Gargždų miesto atmi-
nimo ženklais už nuopelnus bendruomenei ir seniūnijai apdovanoti: bendruomenės 
pirmininkė Eugenija Selskienė, nariai Petras Puidokas ir Birutė Ežerskienė, seniūnė 
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Konstantinas Srėbalius 
(1911–2009) 
2006 m. šventė savo 
95 metų sukaktį

Vaclovas Jakutis, 
gim. 1915 metais 
Šilėnų k., 2005 m. 
šventė 90 metų 
jubiliejų

Medelių sodinimas 
„Atgimimo“ parke. 
2000 m.

Laimutė Šunokienė. 2007-aisiais Gargždų miesto atminimo ženklu apdovanota Vera 
Šernienė už ilgametį švietėjišką darbą, aktyvią visuomeninę veiklą.

2007 m. Klaipėdos rajono savivaldybės garbės raštu, o 2008 m. Gargždų 
miesto atminimo ženklu apdovanotas Alfonsas Šiaulytis, savo darbais įamžinęs 
Ablingos kaimo tragedijos atminimą toje vietoje, kurioje fašistai sušaudė nekaltus 
gyventojus, ir įkūręs Lurdą bei gražų skulptūrų parkelį.

Seniūnija turi nemažai garbaus amžiaus gyventojų, kuriuos pagal galimybes 
stengiasi pasveikinti ir įamžinti fotoalbumuose. Tai šimtametė Ona Žadeikienė, gimusi 
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Endriejavo miestelio 
225 metų šventėje 
(1780–2005) 
svečiai kraštiečiai: 
priekyje sėdi Ona 
Auškelytė, Stasys 
Gentvilas, Antanas 
Ruškys, antroje eilėje 
iš kairės stovi 
seniūnė Laimutė 
Šunokienė, sėdi 
vicemerė Rūta 
Cirtautaitė, Petras 
Dirgėla. 2005 m. 

1907 metais, Jonas Rusteika, gimęs 1911 metais (mirė 2007 me-
tais) ir Konstantinas Srėbalius, gimęs 1911 metais (mirė 2009 m.) 
sulaukę gražios 95 metų sukakties. Ilgu ir gražiu gyvenimu 
džiaugiasi Marijona Sungailienė, gimusi 1913 metais, ir Vac-
lovas Jakutis, gim. 1915 metais Šilėnų kaime.

Endriejavas didžiuojasi gražiu „Atgimimo“ parku, 
kurį miestelio gyventojai Lietuvos atgimimo garbei pasodino 
1989 metais. Jame per talkas gyventojai kasmet pasodindavo 
po keliasdešimt medelių. Dabar parke auga gražūs medžiai, 
žydi akacijos.

2005 metais Endriejavas per Švč. Marijos atlaidus šventė 
savo jubiliejinį – 225 metų gimtadienį. Ta proga endriejaviškius 
ir svečius pasveikinti atvyko Klaipėdos rajono savivaldybės 
atstovai. Į šventę buvo pakviesti žymiausi mūsų kraštiečiai 
Stasys Gentvilas, Antanas Ruškys, Petras Dirgėla, Elena Ado-
mavičienė, Ona Auškelytė ir kt. Jiems specialiai buvo išaustos 
tautinės jubiliejinės juostos.

Tegu visus visus – dirbančius, kuriančius, neabejingus bendro gėrio ir 
grožio puoselėjimui lydi meilė, sveikata, ramybė ir kantrybė. Ilgų ir prasmingų 
Jiems metų.
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Endriejaviškiai 
švenčia savo miestelio 
225 gimtadienį. 
2005 09 12. 
V. Jocio nuotr.

Endriejavo bendruomenės veikla ir lūkesčiai
Eugenija Selskienė

Oficialiai kaip juridinis vienetas visuomeninė organizacija „Endriejavo bend-
ruomenė“ buvo įregistruota 2003 metais, tačiau gyventojai spręsti vietos proble-
mas norėjo kur kas anksčiau. Viskas prasidėjo nuo bandymo išsaugoti Endriejavo 
ambulatoriją. Endriejaviškiai ne tik norėjo gauti kokybiškas medicinos paslaugas, 
bet ir turėti savo gydytoją, gyvenantį miestelyje. Vietos valdžia sutikimo tam 
nedavė. Susikūrusiai iniciatyvinei grupei, kuriai vadovavo E. Šiaulytienė, L. Šiau-
lytienė, Z. Mačiulienė, taip ir nepavyko išsaugoti ambulatorijos pastato gyventojų 
poreikiams.

Tai buvo pirmoji skaudi gyvenimo pamoka: kad valdžia išgirstų tavo pro-
blemas, reikia vienytis, kurti visuomeninę organizaciją. Taip gimė „Endriejavo 
bendruomenė“. Pirmininke buvo išrinkta Eugenija Selskienė, pavaduotoja – Zita 
Mačiulienė. Prasidėjo aktyvi veikla: miestelyje buvo įkurtas sporto klubas, jauni-
mo organizacija, rašomi bendri kultūriniai, socialiniai projektai. 2003–2009 metais 
įgyvendinta dvylika projektų. Juos finansavo Klaipėdos rajono savivaldybė, du 
projektus – Jaunimo reikalų taryba.

Endriejavo bendruomenės nariai – visi miestelio gy-
ventojai: čia nėra jokių stojamųjų mokesčių, nereikia rašyti 
prašymų įstoti. Norima įgyvendinti principą – visi gyvename 
po vienu stogu, tad problemas ir sunkumus reikia įveikti 
kartu. Suprantama, ir veiklos kryptys turi būti pagrįstos 
bendradarbiavimo principu. Bendruomenėje yra valdyba, kuri 
siūlo veiklos kryptis, kelia problemas ir bando jas spręsti.
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Endriejavui nusipelnę 
žmonės (iš kairės): 
Antanas Žemgulis, 
Laima Kazragienė, 
Antanas Šiaulytis, 
2004 m. apdovanoti 
Gargždų m. atminimo 
ženkleliu

2006 m. Gargždų m. 
atminimo ženkleliais 
apdovanotieji 
(iš kairės): Birutė 
Ežerskienė, Petras 
Puidokas, Laimutė 
Šunokienė, Eugenija 
Selskienė. Seniūnijos 
archyvo nuotr.

2005 metais bendruomenė tapo vietos veiklos grupės „Pajūrio iniciatyvos“, 
kuri dirbo pagal „LEADER+“ principus, nare. Buvo vykdomi du projektai: „Kaps-
tato ežero pakrančių pritaikymo galimybės rekreacijai, vandenvalos problemos“ 
(5 000 Lt) ir „Bendruomenės centro įkūrimas“ (20 000 Lt). Pirmasis projektas suteikė 
galimybę pasikviesti Klaipėdos universiteto specialistus, išklausyti jų pasiūlymus, 
kaip tvarkyti ežero pakrantes, apsaugoti telkinį nuo šalutinių taršos šaltinių. Ak-
tyviausi bendruomenės nariai važiavo į Ignalinos rajoną pasižiūrėti, kaip ežerų 
prieigos pritaikytos poilsiui ir turizmui. Kapstato ežeras – opiausia endriejaviškių 
problema: baigia užželti, o valdžiai tai nė motais. Džiaugiamės, kad septynerius 
metus atkakliai prašius valdininkų atkreipti dėmesį į vienintelio rajone vandens 
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Endriejavo bendruomenė išvykoje į Ignaliną. 2008 m. 
Seniūnijos archyvo nuotr.

Pasitarimas dėl „Endriejavo“ knygos rengimo prie 
„apvalaus stalo“. Iš kairės Antanas Ruškys, seniūnė 
Laimutė Šunokienė, Jolanta Polekauskienė, Eugenija 
Selskienė. 2003 m. ruduo. V. Jocio nuotr.
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„Versmės“ leidyklos 
autorių, ekspedicijos 
dalyvių ir 
endriejaviškių 
susitikimas 2004 m. 
rugpjūčio 6 d. 
Endriejave. 
V. Jocio nuotr.

telkinio tvarkymą, pagaliau bus atliktas ežero poveikio aplinkai 
vertinimas. Gal sulauksime ir Kapstato valymo. 

Antrojo projekto laimėti pinigai buvo išleisti Endriejavo 
kultūros namų ant rajam aukštui įrengti. Dabar ten galima 
organizuoti susirinkimus, konferencijas. Planuojama įrengti 
visas ten esančias patalpas, kuriose būtų treniruoklių salė, 
klojimo teatras. Žinoma, viskam reikia pinigų. Bet tai ne 
tiek svarbu. Bendruomenė negali rašyti projektų ir gauti 
finansavimo iš ES fondų, nes rajono savivaldybei priklausan-
tis turtas – kultūros namai, parkas, kitos valstybei pavaldžios teritorijos – nėra 
juridiškai įteisintas.

 Šiuo metu bendruomenė aktyviai bendradarbiauja su vietos veiklos grupe 
„Pajūrio kraštas“. Norima atstatyti buvusius miestelio bažnyčios vartus, nugriautus 
aštuntame dešimtmetyje per didžiąsias kolūkio statybas. Svajojama „Atgimimo“ 
parke, surengus skulptorių plenerą, pastatyti ąžuolines skulptūras žymiausiems 
savo krašto šviesuoliams. Būtų gerai restauruoti Ablingos memorialinį ansamblį: 
medinės skulptūros nepataisomai ýra.

Daugiausia dėmesio skiriama kultūrinei veiklai. Pirmoji bendruomenės su-
rengta šventė – 2000-ųjų metų sutikimas. Dalyvavo Klaipėdos teatro aktoriai, vyko 
eitynės su fakelais, blykčiojo fejerverkai. Trečiojo tūkstantmečio sutiktuvės paskatino 
įgyvendinti ne vieną kultūrinį projektą: organizuotos septynios vakaronės įvairaus 
amžiaus žmonėms, konkurso „Graži mūsų šeimynėlė“ maratonas, A. Žemgulio 
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nuotraukų paroda „Endriejavo apylinkės gamtininko akimis“. Susiklostė tradicija 
organizuoti neįgaliems vaikams Velykų bobutės popietes, Kalėdų senelio puotas.

2005 metais buvo surengta „Versmės“ leidyklos straipsnių autorių, moks-
lininkų ekspedicija, kurios metu rinkta medžiaga apie Endriejavo miestelį ir jo 
apylinkes. Dabar kiekvienas iš mūsų, o ir visa Lietuva gali su ja susipažinti – 
viskas suguldyta į šios knygos puslapius.

Tais pačiais metais bendruomenė dalyvavo „Juokis“ konkurse ir tapo „Juokis 
2005“ laureate. Norėjosi išsaugoti senas tradicijas turinčios „10AJ“ grupės vardą. 
Agitmeninėje programoje dalyvavo mokyklos mokiniai: D. Žebrauskas, V. Girkon-
taitė, R. Milerytė. Humoro mylėtojams kuriant programą talkino L. Kazragienė. 

2008 metais buvo surengtas fotografų pleneras. Padaryta daugiau kaip šim-
tas nuotraukų, įamžinusių miestelio žmones, jų kasdienę buitį, istorinį kultūrinį 
paveldą, gražiausias gamtos vietas. 

Endriejavo seniūnijos patalpose įkurtas VIPT-as (vietos interneto prieigos 
taškas). Jį prižiūri R. Žadeikytė. Dabar kiekvienas gali nemokamai naudotis in-
ternetu: apmokėti savo sąskaitas, pasikalbėti su išvykusiais užsienin giminaičiais. 
Ir mokinukams nebereikia šalti lauke, laukiant autobuso. Jie gali žaisti, mokytis, 
ieškoti informacijos. Juk ne kiekvienam atokesniuose seniūnijos kaimeliuose yra 
galimybė namuose turėti internetą. Žinoma, šis malonumas bendruomenei kas 
mėnesį kainuoja apie šimtą litų. Tikimės surinkti 2 %  gyventojų pajamų mokesčio, 
kad bendruomenė galėtų išlaikyti interneto svetainę, dengti paskolų palūkanas 
projektui vykdyti.

Sunku materializmo laikais išlaikyti altruistinę dvasią. Reikia pačiam būti 
pavyzdžiu, visada tikėti tuo, ką darai. Endriejavo bendruomenė turi daug suma-
nymų, yra numačiusi įvairių veiklos krypčių. Tikimasi, kad gerumas endriejaviškių 
širdyse ir susitelkimas ištikus bėdai niekada neišnyks.



398

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Endriejavo biblioteka
Zita Mačiulienė

Klaipėdos rajono centrinės bibliotekos Endriejavo filialo biblioteka gyvuoja 
nuo 1908 m. Pasak mokslininkės Genovaitės Raguotienės, 1911-aisiais skaitytojų 
būta apie 318, o bibliotekos fondą sudarė 645 knygos, laikraščius prenumeravo ir 
skaitė apie 450 šeimų*. Tačiau džiaugtis bibliotekos teikiamomis paslaugomis buvo 
lemta tik ketvertą metų, nes, prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1914-aisiais 
Endriejavo biblioteka sudegė. Tarpukariu Endriejavo bibliotekos funkcijas atliko 
biblioteka–knygynėlis prie parapijos namų. Tik 1945 m. rudenį, atvežus knygų iš 
E. Turausko ūkio, biblioteka, vadovaujama Alfonso Matučio (dirbo iki 1947 m.), vėl 
pradeda savo veiklą. Nuo 1947-ųjų Endriejavo bibliotekoje dirbo šie asmenys:

Povilas Jokužis (nuo 1947 m. iki 1949 m.)
Olga Mažeikytė (nuo 1949 m.)
Joana Šiaulytė (atleista 1963 04 24)
Antanina Rudienė (nuo 1963 05 01 iki 1964 09 01)
Stasė Bražinskaitė (nuo 1965 02 01 iki 1966 06 01)
Danutė Ubartaitė (Genutienė) (nuo 1966 06 01 iki 1967 08 01)
Birutė Uktverytė (laikinai nuo 1967 04 17)
Stanislava Urbonienė (nuo 1967 09 29)
Aldona Sidorovaitė (nuo 1970 07 04 iki 1971 05 17)
Stanislava Urbonienė (nuo 1971 05 17 iki 1972 09 20)
Adelė Vaičiulytė (nuo 1972 09 20)
Zita Mačiulienė (nuo 1976 01 06 ).
Zita Mačiulienė Endriejavo bibliotekoje dirba jau trisdešimt trejus metus. Jos 

darbo pradžia sutapo su bibliotekų centralizacija. 1976 m. liepą prie Endriejavo 
bibliotekos prijungus Šlepštikų ir Rudgalvių kaimo bibliotekas, gerokai pasipildė 
knygų fondas: jį sudarė daugiau kaip 18 500 egz. spaudinių. Tuo metu ypatingas 
dėmesys buvo skiriamas masinių renginių organizavimui. Šventės, knygų aptarimai, 
minėjimai ir kiti renginiai vykdavo kartu su Endriejavo vidurinės mokyklos biblio-
teka ir kultūros namais. Knygų savaitės metu vykdavo įsimintiniausi renginiai: 
„Šimtas knygos mįslių“, „Poezija ir aš“, „Iš kokių mes pasakų“ ir kt. Ypač buvo 
susidomėta bibliografiniais konkursais, kurie lavino jaunųjų skaitytojų naudoji-
mosi informacijos šaltiniais įgūdžius. Šauniausi renginių vedėjai ir organizatoriai, 
puikūs skaitytojai buvo vyresniųjų klasių moksleiviai J. Kalnikaitė, V. Striaukaitė, 
R. Ulbaitė, V. Genčaitė, D. Bagočiūtė, A. Dargevičius, S. Martišius ir kt.

Prasidėję didieji pertvarkos metai, išsirikiavę po Sąjūdžio vėliava, neaplen-
kė ir Endriejavo bibliotekos. 1988 m. spalio 20 d. įsikūrusi Endriejavo Sąjūdžio 
iniciatyvinė grupė posėdžiavo bibliotekoje, čia rinkosi tie, kuriems nepriklauso-
mybės idėjos teikė viltį. Bibliotekoje buvo aptariami aktualiausi spaudoje pasirodę 
straipsniai, rengiamos teminės knygų parodos, primenančios skaudžiausius krašto 
istorijos įvykius. Po pusmečio, 1989 m. 
pavasarį, biblioteka persikėlė į naujas 
patalpas gyvenamojo namo pusrūsyje. 

* Raguotienė G. Spaudą atgavus. Vilnius, 1996, p. 72, 
135, 249, 259.
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Vaikų darželis, 
kuriame buvo 
įsikūrusi Endriejavo 
biblioteka. 
2009 m. A. Žemgulio 
nuotr.

Turint beveik 100 m2 ploto ne tik buvo galima laisviau sudėlioti bibliotekos fondo 
spaudinius, bet ir įrengti skaityklą, kurioje vyko įvairaus pobūdžio renginiai. Su-
kūrė pakilią nuotaiką ir paliko neišdildomų įspūdžių kraštiečio Andriaus Ašmanto 
85-ųjų gimimo metinių minėjimas, į kurį buvo atvykę kalbininko vaikai iš Prienų 
rajono. Be šio minėjimo, daug nuoširdžių atsiliepimų pelnė tėviškėnų susitikimai. 
Dviejuose renginiuose dalyvavo Kauno tremtinių choras. 

Neilgai buvo lemta darbuotis naujosiose patalpose. Po ketverių metų kažkam 
apsukriai jas privatizavus, 1993-aisiais teko kraustytis į kitą vietą – Endriejavo 
vaikų darželį. Džiugino didelės patalpos, tačiau atsidūrėme toliau nuo miestelio 
centro, o žiemą darbo sąlygos tapdavo nepakeliamos – šaltis ir drėgmė negai-
lėjo nei fondo, nei skaitytojų, nei darbuotojų sveikatos. Bet iniciatyvų vis tiek 
netrūko: daugiausia dėmesio buvo skirta kraštotyrinei veiklai. Savo gimtinę su 
ilgesiu prisimenantys kraštiečiai ir bibliotekininkė Z. Mačiulienė parengia keletą 
kraštotyrinių darbų: „Mūsų šventės ir apeigos“, „Kintrimų kaimas“, „Auksoro 
kaimas“, „Kapstatų kaimas“. Šiais darbais naudojasi ne tik moksleiviai, jie domina 
ir svečius, ypač tuos, kurie čia gimė ir užaugo, tačiau, susiklosčius aplinkybėms, 
jau seniai išvyko iš gimtųjų vietų. Puikiai įvertintas leidinėlio „Ne vien tik sau“ 
pristatymas. „Ne vien tik sau“ – bibliotekos vykdyto projekto rezultatas. Leidinė-
lyje skelbiama keturių endriejaviškių moterų kūryba. Be to, bibliotekoje rengiami 
endriejaviškių rašytojų Stasio Gentvilo, Antano Ruškio, Antano Žemgulio naujų 
knygų pristatymai, išleistų knygų parodos. Surengti kraštiečio tarpukario diplomato 
ir visuomenės veikėjo Edvardo Turausko 110-ųjų ir kalbininko Andriaus Ašmanto 
100-ųjų gimimo metinių minėjimai.

Po penkiolikos metų, t. y. 2008 m. vasarą, biblioteka perkeliama į miestelio 
centrą, Klaipėdos rajono savivaldybės nupirktas buvusios parduotuvės patalpas. 
Jos buvo suremontuotos ir pritaikytos bibliotekai. Dar šiais metais ruošiamasi 
biblioteką kompiuterizuoti: naujais kompiuteriais ir internetu pradžiugins projek-
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Endriejavo 
biblioteka. 2009 m. 
A. Žemgulio nuotr.

tas „Bibliotekos pažangai“. Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriama teminiams 
vakarams, popietėms, knygų pristatymams. 

Kaip tris dešimtmečius keitėsi bibliotekos veiklą atspindintys skaičiai, galėtų 
iliustruoti lyginamoji lentelė:

Metai Knygų fondas Skaitytojų skaičius Išduota spaudinių

1975 10 082 739 8 985

1995 18 248 343 4 899

2008 12 187 346 6 140

Knygų fondas mažėja dėl dviejų priežasčių: paskutiniu metu nurašoma ne-
mažai susidėvėjusio, pasenusio turinio spaudinių, nepopuliarios literatūros (2009 m. 
nurašyta 4 805 egz. spaudinių). Be to, knygos yra labai brangios, todėl jų įsigyjama 
vis mažiau. Skaitytojų skaičius per paskutiniuosius metus keičiasi nedaug, nes 
Endriejave gyvena nemažai senyvo amžiaus žmonių, jaunimas palieka kaimą, jaunų 
šeimų susikuria nedaug. Šiuo metu nemažai gyventojų lankosi norėdami paskaityti 
periodinę spaudą, nes biblioteka per metus gauna apie 320 žurnalų ir laikraščių 
komplektų. Reikia pasidžiaugti, kad ir šiomis dienomis yra endriejaviškių, kurie 
niekada nesiskiria su knyga, būtent: E. Šarkauskienė, N. Jurkienė, A. Laucevičie-
nė, I. Liaudanskienė, S. Vaitkienė, L. Konovalova, L. Razutytė, D. Ašmontaitė, 
D. Birbalaitė ir kt. Pirmoje vietoje į Endriejavo bibliotekos istoriją reikėtų įrašyti 
prieš keletą metų iškeliavusių Anapilin geriausių skaitytojų – J. Eismontienės ir 
P. Žvironaitės pavardes. 

2003-iaisiais Endriejavo bibliotekoje susibūrė bibliotekos draugų būrelis, kurį 
sudaro aktyvios pensinio amžiaus skaitytojos: I. Liaudanskienė, M. Ašmontienė, 
A. Laucevičienė, B. Jokužienė, R. Žadeikienė, B. Gaudiešienė ir K. Kasiulienė. 
Moterys kartą per mėnesį renkasi bibliotekoje, aptaria naujausias knygas ir aktua-
liausius periodikos straipsnius, padeda rengti šventes ir minėjimus, skaito poeziją. 
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E. Turausko 110-ųjų 
metinių renginys. 
Iš kairės: VRM 
atstovas Dainius 
Junevičius, VU 
istorijos mokslų dr. 
Dalia Bukelevičiūtė ir 
Endriejavo šviesuolis 
Antanas Žemgulis
2006 m.

Leidinio „Ne vien tik 
sau“ pristatymas 
skaitytojams. Iš kairės:
Aldona Paulauskienė, 
Verutė Šernienė, 
Birutė Ežerskienė, 
Regina Puidokienė, 
bibliotekininkė Zita 
Mačiulienė.
2007 m.

Antano Žemgulio 
knygų pristatymas. 
Iš kairės: Antanas 
Žemgulis, Laima 
Kazragienė, Zita 
Mačiulienė.
2006 m.
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Bibliotekos draugų būrelis, vadovaujamas bibliotekininkės Z. Mačiulienės, organi-
zavo išvyką į Švėkšnos parką, aplankė S. Dariaus gimtinę, Agluonėnus, Lopaičių 
piliakalnį. Džiaugiamės, kad bibliotekos draugų būrelio veiklai pritaria Ūkininkių 
draugijos Endriejavo skyriaus moterys ir visada noriai padeda rengiant šventes. 

Endriejavo biblioteka bendradarbiauja su Žadeikių kaimo biblioteka, įkurta 
1946 m. Juozo Puleikio sodyboje. Pirmoji bibliotekininkė buvo Emilija Sakalauskaitė. 
1975 m. biblioteka įsikuria naujose patalpose kultūros namų pastate. Prie Žadeikių 
bibliotekos prijungiama Ližių biblioteka. Nuo 1999 m. bibliotekoje dirba Vida Pa-
dleckienė, baigusi bibliotekininkystės studijas Klaipėdos universitete. Ji aptarnauja 
apie 300 skaitytojų, išduoda jiems daugiau kaip dešimt tūkstančių spaudinių per 
metus, rengia teminius vakarus, susitikimus su rašytojais ir kitais žymiais žmo-
nėmis, organizuoja piešinių ir iliustracijų parodas, knygų pristatymus. 

Biblioteka – informacijos, kultūros ir švietimo centras. Kiekvieno bibliote-
kininko tikslas – ne tik garantuoti kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos 
išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų prieinamumą, bet ir padaryti biblioteką 
šiuolaikišką ir originalią, o jos veiklą – patrauklią. Kiekvienam bibliotekininkui 
rūpi, kad knyga, kaip dvasingiausia vertybė, neprarastų aktualumo ir lydėtų 
žmogų visą gyvenimą.
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Pasižvalgymai po Endriejavą ir jo erdves
Kazys Kęstutis Šiaulytis

Endriejåvo miestelis įsikūręs ant aukšto, plataus kalnagūbrio, kurį vainikuoja 
virš miestelio iškilusi bažnyčios kalva. Pėstute keliaujantieji, dviračiais ar arkliais 
kinkytais vežimais riedantieji nuo Rietåvo, Veiviržėnų, Judr¸nų vingiuojančiais ke-
liais žino, kad teks įveikti gan stačią įkalnę, kol pasieksi Endriejavo turgaus aikštę. 
Ar tik nebus tie, kažkada iš Rietavo pusės į Endriejavo kalną kopę keliauninkai 
davę vardą ežerui, kai pagaliau pasiekę miestelį ir atsisukę apžvelgti įveiktą vargą, 
pamatydavo toli apačioje likusį ežerą, šalia jo vos boluojantį kelią, atsidusdavo – 
„kap state!“ O gal ir garsusis žemaičių būdas čia, kaip ir kitur Žemaitijoje, taip 
formavosi – kasdien bekopiant į kalniukus, kalvas, piliakalnius, tyliai audžiant 
mintį – „neskubėdamas visas kupras įveiksiu!“ Juk ir Telšia¤, žemaičių sostinė, kaip 
ir Endriejåvas, ant kalnų pasikėlęs miestas, be to, ir ežerą turi pašonėje...

Šiaip ar taip, bet žemaičiai mėgsta pasižvalgyti nuo savo aukštumų! Dangus 
atrodo platesnis, saulėtų debesų virtinės baltesnės ir gimtoji parapija didesnė. 
Žvilgsnis šokinėja nuo vienos sodybos medžių kuokšto ant kitos namo kraigo, 
slysta į ganyklų rėžius, daržų ežias, gelsvėjančius javų laukus, liuoksi per plačiose 
lankose pabirusias šieno kauges. O kokie romantiški, viliojantys atrodo tolumon 
bėgantys keliai! 

Bemaž iš kiekvienos Endriejavo sodybos gali apžvelgti tolimas erdves – 
horizontuose mėlynuojančias miškų keteras, Kapstato ežero daubą, platų tarsi 
Nojaus laivas Vinkurės upelio slėnį, Pyktiškės kalną. Gal pastarasis tokį vardą 
užsitarnavo nuo jūros skubančius sunkius lietaus debesis stabdydamas ir už tai 
Perkūno piktai vanojamas. Kalbinti endriejaviškiai šios vardo kilmės nepaneigė, 
sakė, tikrai ne kartą matę, kaip nuo Klaipėdos atėję debesys jau Kauno link norėję 
pasukti, bet ant Pyktiškės prakiuro, griaustiniu dundėjo...

Autobusų stotelė 
prie Žemaičių plento, 
Klaipėdos link. 
2009 m. 
K. K. Šiaulyčio 
nuotraukos iš jo 
asmeninio archyvo. 
Toliau – Iš autoriaus 
archyvo
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Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus vardo bažnyčia. 
Iš autoriaus archyvo

Rožynas miestelio centre. 2009 m. Iš autoriaus 
archyvo
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Seno ąžuolo mostas istoriniame skverelyje, miestelio turgaus 
aikštėje. 2009 m. Iš autoriaus archyvo

Endriejavo bažnyčios pastatas senų medžių apsuptyje. 
Bažnyčia statyta 1943 metais. 2009 m. Iš autoriaus archyvo
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Praeitin nugrimzdo legendų laikai, baigėsi ir kolūkių 
epocha, o kiek anksčiau – miestelio, kaip triukšmingos stotelės 
tarp Vilniaus ir Palangos, būvis. Tuomet, keletą dešimtmečių 
Endriejåve kasdien sustodavo daugybė maršrutinių autobusų, 
jais galėjai pasiekti bet kurį didesnį Lietuvos miestą, o nuo 
automobilių gausmo zvimbiantis senasis Žemaičių plentas 
net naktimis neduodavo ramybės. Naujoji automagistralė išgelbėjo Endriejavo 
ramybę ir kartu tarsi praplėtė jo ribas. Šiandien Endriejavo erdvei priskirtina 

Senolio sode. 
Kazio Kęstučio tėvai 
Kazys Šiaulytis ir 
Aleksandra 
Šiaulytienė, Kazys 
Kęstutis ir senelis 
Kazimieras 
Šiaulytis. 
Apie 1956 m. 
Iš K. Šiaulyčio šeimos 
albumo

Akmeninis stalas 
Elenos ir Antano 
Šiaulyčių sodyboje, 
Pievų g. 2, 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo
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ir benzino kolonėlė, esanti per pora kilometrų nuo miestelio, prisišliejusi prie 
ūžiančio greitkelio.

Endriejaviškiai jau Sąjūdžio metais įkurdami Atgimimo parką tarsi deklaravo, 
kokį norėtų matyti savo kraštą. Siekiai pildosi, šiandien Endriejavas panašus į 
ūksmingą, kviečiantį pasivaikščioti po žaliuojančiais, lapojančiais medžių skliau-
tais, parką.

Tokį įvaizdį sustiprina ir graži medžių grupelė miestelio centre, buvusio-
je turgaus aikštėje. Šį skverelį kūrė, ąžuolus jame sodino pirmosios, tarpukario 
Nepriklausomybės puoselėtojai. Kitame aikštės pakraštyje – puikus, visą vasarą 
džiugiomis spalvomis stebinantis rožynas. Čia pat rymančią Bažnyčios kalvą gobia 
senų liepų grupės, ąžuolai, aukšti, plačias viršūnes iškėlę klevai, tolėliau, prie 
pokario laikų bažnyčios stiebiasi išlakių tujų gyvatvorė. Senų, gražiai nuaugusių, 

Petro Dapkaus 
skulptūrų sodelyje. 
Fantazijos šalies 
vazos. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

Dapkaus skulptūrų 
sodelio Briedis. 
2009 m. Iš autoriaus 
archyvo
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žalia skraiste siaučiančių miestelį medžių netrūksta ir kitose vietose. Pakeles ir 
sodybas puošia uosiai, maumedžiai, eglių, tuopų, drebulių, juodalksnių, beržų 
grupės. Medžiai – brangi miestelio vertybė, suteikia Endriejåvui savitumo, besimai-
nančiomis spalvomis nutvieskia erdvę visais metų laikais. Senų medžių dvasia, jų 
didingas stotas, energijos kupinos kamienų ir šakų linijos, rodos, pasakoja praeities 
nutikimus, kuria aplinkos romantišką nuotaiką. Miestelio kaip parko idėjai tarsi 
pritaria ir miestelėnų ugdomi sodybų gėlynai, sodai, sodneliai. Kiekvienoje sodyboje 
rasi visžalių dekoratyvinių augalų ar tik šios vasaros augmenijos kompozicijų, 
gyvatvorių, vejų. Soduose – obelys, trešnės, slyvynai, vyšnynai, serbentų krūmų 
eilės. Pastebėjau, sodai Endriejave išlaikę senąją žemaitiškų sodnelių dvasią, juose 
malonu ne tik obuoliauti ar uogauti, bet ir pabūti, pasivaikščioti, pasigėrėti sodria 
žaluma, obelų dosnumu, trešnių, vyšnių, serbentų uogų spindesiu, uosti žolynų, 
daržų kvapus, klausyti dagilio giesmelės.

Endriejavo sodybų pagrindinis bruožas – jaukumas. Sodybų erdvės nėra 
griežtai atribotos į atskiras zonas, greičiau, sakytum, čia gyvenantys kuria meninę 
netvarką – štai trešnės šakos susipynusios su klevo glėbiu, senos obelys, rodos, 
ne vietoj išaugusios, vyšnynai susigrūdę tarp serbentų kerų stypso, kopūstų gal-
vos šalia paradinių vartelių boluoja, o gėlynai pabirę ir žalioje pievelėje, gerojoje, 
praeiviams pasidžiaugti skirtoje pusėje, ir šalia tvartelio, rūsio ar bulvių lauko. 
Kai atidžiau pažvelgi, matai, kad sodyboje ne vien žmonės šeimininkauja – kiemo 
sargas šunelis turi jam paskirtą plotą, niekas netrukdo ir varnėnams, šelmeninėms 
kregždėms, gandrams savo erdves turėti. Dar vienas endriejaviškių tvarkymosi 
bruožas – mažiau dėmesio skiriama išoriniam, reprezentaciniam sodybos vaizdumui, 
bet formuojama daug nedidelių savitos estetikos kampelių, mielų akiai „užutėkių“, 
kuriuos gali pastebėti tik vaikščiodamas po sodybą, o įvertinti šių miniatiūrinių 
erdvių grožį, reikšmingumą gali tik čia gyvendamas. Sodybos vizualinė raiška 
nuolat kinta keičiantis metų laikams, oro sąlygoms, apšvietimui. Daugelyje so-
dybų želdiniai papildomi įvairiais parkų dizaino elementais – įmantriais suolais, 
pavėsinėmis, akmenų kompozicijomis, dailiais takeliais. Pačiame miestelio centre, 
šalia mokytojų namo, ryškiomis spalvomis pražydęs visas skulptūrų parkas. Jo 
autorius – Petras Dapkus. Žvilgsnį traukia jo sukurtos fantazijų šalies vazos, nema-
tytomis formomis kylantys nulipdyti augalai, bet šalia išrikiuoti gyvūnai – briedis, 
vilkas, šuniukas, beždžionės – tikroviški. Kolegos dailininkai, pamatę nuotraukose 
šiuos Dapkaus kūrinius, patikino – skulptūrinė kompozicija „Paukščių medis“ 
papuoštų ir garsiausius Londono parkus! 

Endriejavo kaip parko įvaizdį papildo šio krašto perlas – Kapstato ežeras, 
prie kurio iš miestelio centro gali nukeliauti liepų alėjos pavėsiais. Kapstato 
vandens veidrodis tarsi įkritęs plačioje dauboje, per dienų dienas fotografuoja 
padange plaukiančius debesis, aplink vešinčių krūmokšnių, medžių siluetus. Tik 
besileidžianti saulė niekada nenutvieskia ežero paviršiaus – jam vakaro žarą užstoja 
Endriejavo kalvagūbris, Būgno kalva. Tačiau Kapstatas, lyg tikras žemaitis, kal-
nams nenusileido, surado tarp stačių gūbrių protaką ir išplukdė vakarės jūros link 
upelį – Veiviržą. Gal jo vardą reikia išaiškinti kaip iššūkį tiems kalnams – „Vei, 
veržėt! Bet aš ištrūkau!“ Bene pirmasis turintis vardą Veiviržo intakas – Dūšupis, 
nešantis savo vandenų indėlį nuo Žalakiškės, La¤gių kaimų aukštumėlių. Kiti ar-
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timiausi – Vinkurė, Dirsteika, Juodupis. Į Kapstatą iš šiaurės 
rytų įtekančio upelio vardas mįslingas – Dievupis. Kokius 
laikus siekia šis titulas? Ar mena čia buvus gamtameldžių 
šventvietes, ar žymi kokias akiai neregimas, tik dvasia jaučia-
mas šios erdvės malones, o gal upeliuką taip pavadino, nes 
jo šlaituose nuo seno stovėjo ne viena koplytėlė, koplytstulpis 
su dievdirbių skobtomis šventųjų skulptūrėlėmis? O gal visi 
trys spėjimai teisingi?

Pats Kapstatas anksčiau dar turėjo vardą Laigis, kažkada vadintas ir Endriejavo 
ežeru. Poilsiautojams, turistams Kapstatas nėra svetingas. Jį lengvai gali pasiekti 
tik vienu, nuo senojo Žemaičių plento vedančiu keliuku. Tinkanti poilsiui pakrantė 
nėra kurortinis paplūdimys, siekia vos šimtą gerų žingsnių (įskaitant maudynių 
liepto ilgį). Tiesa, turistai mėgsta apsistoti toliau nuo ežero esančioje plačioje miško 
aikštelėje. Čia telpa nemažas kaimelis palapinių, o ypatingomis progomis suguža 
būriai endriejaviškių – švenčiamos tradicinės seniūnijos, miestelio šventės. Prie 
kitų Kapstato krantų nė nebandyk ieškoti kelio! Tik šių paežerių čiabuviai vos 
ne vos randa prieigas prie vandens, o jei netyčia paklysta – tenka ilgai maknoti 
pakrantės durpynuose. Be abejo, senojo vardo Kapstatui niekas oficialiai neatėmė, 
tad galime pasvarstyti, kodėl jis ir Laigiu vadinamas. Žodynai aiškina: laigyti – 
„linksmam šokinėti, bėgioti“. Ką šio senobinio vardo teikėjai norėjo pasakyti? 
Atskleisti šelmišką, jaunatvišką ežero būdą, ar šiuo vardu pastebėjo – bangelės 
jame, lyg avys laigo virš povandeninių žalių lankų, siūruojančių žolynų, užklojusių 
visą negilų ežero dugną (enciklopedija (TLE) teigia – Kapstato vidutinis gylis tik 
1 m). Gal reikėtų paplūdimyje pakabinti plakatą „Mieli turistai, nebūkit patiklūs, 
nebandykit ežero perbristi ar po jo žolynus kartu su lynais, lydekaitėmis šokti!“

Kapstato ežero 
vaizdas nuo 
Endriejavo naujųjų 
kapinių kalvos. 
2005 m. V. Skuodo 
nuotr.
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Iš kosmoso darytose nuotraukose Kapstato ežero forma kiek primena dru-
gelį išskleistais sparnais ar karnavalinius akinius – domino, su dviem raišteliais 
sparnų galuose – Veiviržu ir Dievupiu (www.maps.lt). Smagu internetu persikelti 
į paukščių erdves ir iš ten pasižvalgyti po pažįstamą, pėstute išvaikščiotą kraštą. 
Užsimezga kažkoks kitoks ryšys su tuo brangiu, mielu kraštovaizdžiu, jo keliais, 
upeliais, pelkutėmis. Tai mūsų dalia, jau kitaip matyti pasaulį nei matė tėvai, 
galbūt turime išmokti kitaip prakalbinti žemę – keliaudami, stebėdami, fotogra-
fuodami, tausodami krašto vertybes. Kartais tik akimirksniui atsiskleidęs neregėtas 
gamtos motyvas, saulės nutvieksto miško tako vaizdas, pagavi samanoto akmens 
rimtis upelio sraute ar pakelės ąžuolo šakų mostas gali suteikti puikių emocijų, 
įkvėpti prasmingai veiklai.

Endriejave, jo apylinkėse, be gamtos vertybių, gausu istorijos, kultūros, 
technikos paminklų. Tai ne tik visų pripažintas paveldas – bažnyčia, meniški 

Dievupio upelis,  
„pakeliui“ į Kapstato 
ežerą. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

Vinkurės upelio 
slėnis. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo
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koplytstulpiai, antkapiai. Tyrinėtojui įdomūs ir kiti objek-
tai – senieji krašto keliai, vandens malūnai, tiltai, karo laikų 
įtvirtinimai, karo aukų žūties vietos.

Galbūt senųjų Endriejavo kapinių vartai ir nesilygiuoja 
į Romos šventviečių vartus, tačiau tai tikrai įstabus kultūros 
ir meno paminklas! Prisimenu, vaikystėje man šie vartai atrodė didingiausia, pa-
slaptingiausia, ką buvau matęs. Ant masyvių keturbriaunių granito stulpų stovin-
čios skulptūros – „Laiminančio Kristaus“ ir „Prisikėlimo Angelo“, pavaizduoto su 
trimitu, man dingojosi tarsi nusileidusios iš dausų, skelbiančios esant kitą, mistinį 
pasaulį. Vėliau, būdamas paauglys, kai vėl lankiausi Endriejave, aptikau ant šių 
vartų įrašą metalo plokštelėje – „Andriejavo parapijieciu Amerikoj sudetu isteigimas“. 
Tai tarsi patvirtino, pratęsė mano tėvo Kazio Šiaulyčio (1925–1988) pasakojimus 
apie jo vaikystės Endriejavą, apie, atrodo, labai tolimus Nepriklausomybės laikus. 
Svarsčiau, kas jie – endriejaviškiai Amerikoje? Kas juos paskatino tokius puikius 
vartus pastatyti? Kodėl taip toli iškeliavusiesiems rūpėjo Endriejavas? 

Dar vienas netikėtas paminklas Endriejave – didžiulis bažnyčios varpas, ka-
bantis laikinoje, matyt, karo metais ar pokaryje suręstoje, prie kalniuko prigludusioje 
varpinėje. Čia, kaip niekur kitur, kiekvienas smalsautojas gali prieiti, paliesti varpą, 
perskaityti įrašus jo šonuose. Vienoje varpo pusėje skelbiamas jo vardas – „Ego 
sum Andreas“ („Aš esu Andriejus“). Kitame šone lietuviškas įrašas – „Skubėkite 
Viešpaties balsas jus šaukia pas save“. Andriejavo parapijonių auka. 1928 m.“ Sunku 
būtų net šiandien sugalvoti įdomesnį parapijiečiams paminklą, išreiškiantį jų valią, 
nuostatas, tikėjimą Dievu. O koks svarbus šis varpas buvo sovietmečio epochoje, 

Laiminančio Kristaus 
skulptūra senosiose 
kapinėse. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo
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kai galėjai šalia jo pastovėti, tyrinėti, 
tarsi pabuvoti užgintame pasaulyje! Jei 
tuo metu buvai pionierius ar komjau-
nuolis, geriau niekam nepasakok, kad 
domėjaisi tokiais objektais. Matyt, rei-
kėtų išsaugoti istoriškai susiklosčiusią 
architektūrinę realiją – mažąją varpinę, 
varpo ir miestelio ryšį, varpo, kaip 
paminklo, idėją.

Trečiasis reikšmingas Endrieja-
vo paminklas su senu įrašu – Žu-
vusiųjų kryžius, stovintis prie senojo 
Rietåvo kelio, netoli Kapstato ežero 
rytinio kranto, apie du kilometrus nuo 
miestelio. Įrašas kryžiaus postamente: 
„Wiespatie prijmk Duszias j Amzina Atilsi 
kretusiuju kares Laukie kareiw 57. 24 Kowa 
1915 m.“ Mano dėdė Antanas Šiaulytis 
(1928–2008) pasakojo, jog toje vietoje 
Pirmojo pasaulinio karo metu įvyko 
mūšis tarp vokiečių ir rusų kareivių (su jais buvo latvių ir 
suomių). Pasibaigus kautynėms ir kareiviams pasitraukus, 
Endriejavo klebonas paraginęs ūkininkus nuvykti į mūšio 
vietą ir ten kritusiuosius palaidoti. Dėdė šią istoriją girdėjo iš 
savo tėvo, mano senelio Kazimiero Šiaulyčio (1900–1958). Jis 
dalyvavo laidojant kovos lauke kritusius karius. Šis Endriejavo Žuvusiųjų kryžius, 
matyt, statytas dar vykstant karui – vienas autentiškiausių Pirmojo pasaulinio 
karo paminklų Lietuvoje. Didįjį karą Endriejave primena ir vadinamosios vokiečių 
karių kapinės prie Ablingos kelio.

Plokštelė su įrašu ant 
senųjų kapinių vartų. 
2009 m. Iš autoriaus 
archyvo

Endriejavo varpas, 
nulietas 1928 m. 
2005 m. V. Skuodo 
nuotr.
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Pastarąjį kartą buvodamas En-
driejave tyrinėjau keletą įdomių kop-
lytstulpių, koplytėlių ponios Konstanci-
jos Kazragienės sodyboje, Šv. apaštalo 
Andriejaus bažnyčios šventoriuje ir 
Ližių pamiškėse. Ponia K. Kazragie-
nė papasakojo, jog pats jos sodybos 
koplytstulpis yra kopija seno, dar 
prieškariu Klibiÿ kaime stovėjusio, 
tačiau jo skulptūros yra originalios, 
sukurtos anų laikų meistro. Kryžmiš-
kajame, gėlėmis papuoštame koplytstul-
pyje keturios skulptūros – šv. Antano, 
Švč. Mergelės Marijos (Maloningosios), 
Kristaus, šv. Roko. Mano teta Elena 
Šiaulytienė, pamačiusi, kaip susižavė-
jau šiomis skulptūromis, patarė – tokį 
koplytstulpį, to paties meistro, Do-
minyko Ašmonto darytą dar rasi bažnyčios šventoriuje. „O iš kur skulptūros, ar 
naujos? – klausiu. Išgirdau netikėtą atsakymą – žmonės sunešė, kas kokią turėjo 
namuose, iš senų koplytstulpių likusių. Atskubėjęs į šventorių radau koplytėlę 
su šv. Roku, pritvirtintą prie senos liepos kamieno, ir dar keturias skirtingų 
meistrų darytas šventųjų skulptūrėles D. Ašmonto koplytstulpyje. Tikra šventė 
liaudies meno gerbėjui!

Pirmajame pasauliniame kare žuvusiųjų karių 
pagerbimo kryžius. 2009 m. Iš autoriaus archyvo

Įrašas Žuvusiųjų kryžiaus postamento plokštėje. 
2009 m. Iš autoriaus archyvo
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Didelė, ant žemės stovinti ko-
plytėlė, esanti Dievupio dešiniajame 
krante, Ližių ir Kačių kaimų kelių 
sankryžoje, matyt, stovi nuo seno, 
yra prižiūrima, puošiama, nuolat at-
naujinama. Maždaug už trijų šimtų 
šešiasdešimt metrų, Kačių kaimo pake-
lėje, prie išdžiūvusio upelio, kertančio 
kaimo vieškelį, kitas, 1925 m. statytas 
liaudies meno paminklas, koplytstulpis 
su šv. Jonu Nepomuku. Atvykę į šią 
vietą su pusbroliu Vytautu Girkon-
tu gėrėjomės, kaip smagiai čia tarp 
didžiulių akmenų tekėjo upelis, spė-
liojome, matyt, tuos akmenis upelio 
vingiuose kažkada sudėliojo siekdami 
estetinio įspūdžio čionykščiai sodie-
čiai, kad pro čia keliaujantieji galėtų 
stebėti vandens srauto ir akmenynų 
žaismę. Tačiau, matyt, dalis akmenų 
surikiuoti upelio pakrantėje palyginti 
neseniai, taisant kelią, klojant vamzdį 
upeliui nutekėti. Profesorius, žymus 
kraštotyrininkas Ignas Končius knygoje „Žemaičio šnekos“ 
(1), skyriuje „Tiltai, lieptai“ rašo: 

„Per siaurus upelius, arba per griovius iš laukų ar miškų vandeniui 
nutekėti padaro tiltelius iš akmenų ir apmeta žemėmis. (...) Seni 
juodi akmenys, dideli akmenų luitai čia pat iš vagos suritinti. Tokie 
tilteliai vien iš akmens. Viršus ne akmeninis, ne akmenimis grįstas, 
tik storai žeme apipiltas (...) Nejauti, kad per tiltelį važiuoji, tik 
matai šalyse apačioje gražų žvyrynėlį ir spygsantį vandenį.“ 

Matyt, kažkada čia tokio akmeninio tilto būta, tą liudija 
ir šv. Jono Nepomuko skulptūra. Šv. Jonas Nepomukas (jo 
minėjimo diena kovo 20-oji) yra liaudyje vadinamas Joneliu, 
laikomas tiltų globėju, saugotoju nuo potvynių, taip pat ne-
teisingai kaltinamų žmonių užtarėju. (2)

Dar toliau pavažiavus, Kačių kaime pakelėje stovi didelė, tujomis apsodinta 
kaimo koplyčia, Ablingos kaimo kapinaitėse – bent kelios prie medžių tvirtinamos 
koplytėlės. Endriejavo apylinkėse yra daug sakralinių liaudies paminklų. Savotiškais 
paminklais būtų galima laikyti ir senus kapinaičių medžius, pavyzdžiui, ąžuolus 
Raukų kapinaitėse. Panorusiam juos pamatyti tikrai verta pasukti iš kelio! 

Spėjant, jog ateityje kultūrinis turizmas mūsų šalyje plėtosis, reikėtų 
svarstyti, kaip geriau pristatyti Endriejavo krašto vertybes. Gal tam pasitarnau-

Endriejavo valsčiaus 
savivaldybės ir įvairių 
organizacijų nariai 
pagerbia Pirmajame 
pasauliniame kare 
žuvusius ir palaidotus 
kalvelėje, prie Ablingos 
kelio, netoli dabar 
veikiančių Endriejavo 
naujųjų kapinių. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo
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D. Ašmonto 
koplytstulpis bažnyčios 
šventoriuje. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

Koplytėlė prie medžio 
su šv. Roko 
skulptūra. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

tų mokyklos muziejus, jis taptų atviras visuomenei, jame galėtų veikti turizmo 
informacinis centras. O gal tikslingiau tokį centrą kurti miestelio bibliotekoje? 
Endriejavo kraštas garsus žodžio meistrais. Iš čia yra kilusių kalbininkų, rašy-
tojų, žurnalistų. Prisiminkime rašytojus Petrą Dirgėlą, Povilą Dirgėlą, Antaną 
Žemgulį, Stasį Gentvilą ir kitus. Manau, endriejaviškiams idėjų, kaip garsinti 
savo miestelį, nepritrūks!
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Skulptūra „Šventas Antanas“. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

Skulptūrėlės Endriejavo bažnyčios 
šventoriaus koplyčioje eskizas. 
K. K. Šiaulyčio pieš. 2009 m.

Kryžminis koplytstulpis K. Kazragienės 
sodyboje. 2009 m. Iš autoriaus archyvo
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Koplytstulpis su 
šv. Jono Nepomuko 
skulptūra Ližių–Kačių 
kaimų kelyje. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

M. Marija 
Maloningoji. 
Skulptūra Ližių kaimo 
koplytėlėje. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo
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Vėžiautojai Veivirže. 
2009 m. Iš autoriaus 
archyvo

Rašytojas Petras 
Dirgėla tėvų 
sodyboje karpo 
gyvatvorę. 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

Dar viena vasaros turizmo sritis – atraktyvusis, tiksliau, nuotykių turizmas. 
Kokios galėtų būti tokio pobūdžio kelionės Endriejavo apylinkėse? Gal kada atsiras 
pėsčiųjų ir dviračių turizmo maršrutai, kurie ne tik vestų į žymias, lankytinas 
vietas, bet ir siūlytų sustoti tam skirtose vietose grybauti, uogauti, poilsiauti prie 
Kapstato ežero, gaudyti vėžius Veivirže. Vėl prisimenu vaikystę. Mano pusbroliai, 
norėdami nustebinti ir prieš atvykėlį iš didesnio miesto pasigirti, kad turi Endriejave 
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Žaismingas gėlių 
vežimas Girkontų 
sodyboje
(Žemaičių g. 2). 
2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

Kiemo sergėtoja 
kalytė Bitė (Girkontų 
sodyboje). 2009 m. 
Iš autoriaus archyvo

įdomių dalykų, mokė mane vėžiauti, gaudyti karosus kūdroje su bulviniu krepšiu, 
o su meškere – ešerius Kapstato ežere. Žinoma, tada buvo surengta ir kelionė į 
Pyktiškės kalną, aplankytas sovietų armijos kareivių statytas dotas. Manau, tokių 
smagių vaikystės vasaros kelionių prisiminimų turi kiekvienas, o kokie nuotykiai 
lauktų dabarties keliauninkų? Gal Endriejave įkurti klumpių dirbtuvę? Broniaus 
Kviklio keturtomio „Mūsų Lietuva“ skyriuje „Endriejavo apylinkės“ rašoma: 
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Endriejavo mokyklos moksleiviai ekskursijoje 
Švėkšnos miestelyje. Apie 1950 m. 
Iš S. Girkonto šeimos albumo

1935 m. leidinio viršelis. Iš PKAS rinkinio. 
2009 m. T. Petreikio nuotr.

„...Iš būdingųjų amatų pažymėtina klumpininkystė; mat, endrieja-
viškiai, kaip ir kitų gretimų vls. gyventojai, avėdavo klumpėmis (jie 
vadina klumpiais), odinę avalynę tenaudodami tik išeigai. Pripratu-
siems klumpės yra paranki ir nepavaduojama avalynė – vėsi, gaivi 
vasaros metu, sausa darganose ir šalčiui nelaidi žiemą. Klumpes, 
sako, čia įvedę kunigaikščiai Oginskiai, kaip ir visose savo valdose, 
ar tik ne į olandus nusižiūrėję“. (3) 
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Prie šio straipsnio pažymėta, jog didesnę dalį žinių 
apie Endriejavą ir jo apylinkes pateikė žurnalistas Stasys 
Kalvaitis, endriejaviškis. Dabar, kai visur atgimsta domėjima-
sis senaisiais amatais, manau, atsirastų klumpdirbių amato 
gerbėjų ir Endriejave. 

Galbūt dviračių, pėsčiųjų maršrutai galėtų siekti ir platesnes Endriejavo 
apylinkes, aplankant garsiąją Baltąją karčemą prie Rietavo–Endriejavo kelio, Aukš-
tąjį Tyrą, Žvaginių, Vytauto piliakalnius, šventvietę prie Šalpės ir nuklystų pas 
kaimynus į Veivíržėnus, Judr¸nus, Šv¸kšną. Smalsių keliautojų – vaikų ir suau-
gusiųjų, Endriejavo krašte tikrai nepritrūks.

Literatūra:
1. Končius I. Žemaičio šnekos, Vilnius, 1996, p. 282. 
2. Kun. Bulota A., Benys L . Šventųjų gyvenimai, Kaunas, 1994, p. 148.
3. Kviklys B. Mūsų Lietuva, 1991, t. 4, 2-oji fotografuotinė laida,  
 p. 343–346.

Ližių grybai. 
Akvarelė. 2004 m. 
Dail. K. K. Šiaulytis
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1. Senasis Žemaičių plentas
2. Senasis Rietavo kelias
3. Kapstato ežeras
4. Paplūdimys
5. Vasarojimo ir švenčių aikštė
6. Paežerio dauba
7. Mokykla
8. Stadionas
9. Istorinis ąžuolų skveras
10. Seniūnija, paštas
11. Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
12. Varpinė
13. Senoji bažnyčia
14. Senosios Endriejavo kapinės
15. Atgimimo parkas
16. Kelias į Judrėnus
17. Vaikų darželis
18. Kelias į Veiviržėnus
19. Paukštinės miškas
20. Pyktiškės kalnas
21. Telekomunikaciniai bokštai
22. 1941 m. sovietų armijos įtvirtinimai  
(dotas)

23. Benzino kolonėlė prie automagistralės
24. Automagistralė Vilnius–Klaipėda
25. Arudinės miškas
26. Vinkurės upelis
27. Rudgalvių miškas
28. Veiviržo upė
29. Kelias į Ablingą
30. Vandens malūno liekanos (Indzelinė)
31. Pirmojo pasaulinio karo karių kapinės
32. Naujosios Endriejavo kapinės
33. Ližių kaimas
34. Žemgulių kaimas
35. Dirsteikos upelis
36. Šilinės miškas
37. Automagistralės ir Žemaičių plento tiltai 
per Veiviržo upę
38. Antkoptis
39. Gervių pelkė
40. Dievupis
41. Žuvusiųjų kryžius
42. Senojo Kapstatų kaimo dalis

Vaizdusis Endriejavo planas
Kazys Kęstutis Šiaulytis

* Spalvotą planą žr. p. 222. Red. pastaba.
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Ablingos memorialo meninės ištakos  
ir kultūrinė reikšmė 
Vytenis Rimkus

1972 metų liepos 3–29 dienomis grupė tautodailininkų susirinko kūrybinėn 
stovyklon įamžinti Antrojo pasaulinio karo dienomis žiauriai nužudytų taikių 
Ablingos ir Žvaginių kaimų gyventojų atminimą.*

Susibūrė meistrai iš daugelio Lietuvos miestų ir miestelių: klaipėdiečiai 
V. Majoras, A. Senkus, L. Butkus, R. Pamparas, A. Domarkienė, R. Kumšlys, 
J. Gineitis, J. Lukauskas (sūnus), kretingiškiai J. Lukauskas (tėvas), A. Puškorius, 
A. Viluckis, J. Paulauskis, tauragiškiai P. Kundrotas, A. Martinaitis, A. Bagdonas. 
Iš Telšių atvyko J. Paulauskas, V. Savickis, J. Ignotas, M. Šilinskas, kalviai tėvas 
ir sūnus Ragauskai, iš Palangos – A. Žulkus, O. Beresnaitė, J. Jucius, iš Tryškių – 
P. Dužinskas, iš Gargždų – Z. Šatkus, iš Priekulės – J. Jurgelis, iš Panevėžio – 
J. Šilinas, iš Vilniaus – I. Užkurnys.

Po poros savaičių darbo buvo suorganizuotas susitikimas su vietos gyven-
tojais, palikęs didelį įspūdį tiek vieniems, tiek kitiems, nemažai prisidėjęs prie 
viso ansamblio ir atskirų paminklų siužetinio meninio sprendimo. Susitikimo 
metu buvo paaiškinta, ką meistrai čia daro, buvo išklausyta susirinkusiųjų nuo-
monė, atsižvelgta į jų pastabas, patikslinimus, pageidavimus. Susitikimas suar-
tino žmones, jie vieni apie kitus daug sužinojo, prisidėjo prie sėkmingo idėjos 
įgyvendinimo.

Skulptūroms statyti buvo pasirinktas vaizdingas Žvaginių piliakalnis. Ant jo 
viršūnės yra senos kaimo kapinaitės, netoli jų – pokario metais pastatytas kuklus 
paminklėlis tragedijos aukoms atminti. Meistrai buvo sumanę statulas sustatyti 
palei keliuką, lanku vedantį pro tą pokario metų paminklėlį į kalno viršūnę. Tai 
turėjęs būti savotiškas „skausmo kelias“.

Liaudies meistrams į pagalbą atvyko landšafto architektė D. Juchnevičiūtė. 
Ji meistrų pagamintus mažus apytikrius būsimųjų skulptūrų modeliukus sukom-
ponavo ant nedidelės improvizuotos kalvutės – laisvai suskirstė į siužetines ir 
stilistines grupes. Pagal šį modelį skulptūros buvo išdėstytos ant piliakalnio šlaito, 
lyg ir pakoreguojant „kupolinių“ kaimų planinę struktūrą.

Buvo ir kitų pasiūlymų. Skulptorius K. Bogdanas manė, kad skulptūras rei-
kėtų statyti uždaru į vidų ratu, lyg ir 
apribojant erdvės dalį. Tai būtų atitikę 
„liaudies skulptūrų ekspozicijos atvira-
me ore“ koncepciją, apie kurią iš pat 
pradžių taip pat buvo galvota.

Pačioje pradžioje kilo tik bendra 
idėja. Meistrai pasiskirstė žuvusiuo-
sius arba jų grupes. Skulptūros buvo 
kuriamos pagal amžiais nusistovėjusį 
metodą: vaizdas formavosi, įgydavo 
konkrečių bruožų ir plastinę formą 

* Įamžinus kaimo ir gyventojų tragediją tautodaili-
ninkų skulptūrose, Ablingą pradeda gausiai lankyti 
Lietuvos ir užsienio turistai. Atsiranda poreikis 
populiariai ir menotyrinei literatūrai įvairiomis kal-
bomis. Šio straipsnio autorius prof. habil. dr. Vytenis 
Rimkus kartu su Evgenijumi Pliuchinu parengia ir 
išleidžia 1977 m. leidinį apie Ablingą rusų kalba. 
(Плиухин Е., Римкус В. Аблинга, 1977, Ленинград). 
Iš šio leidinio pateikiame kūrėjų portretines 
(B. Aleknavičiaus) ir panoramines (E. Pliuchino) 
nuotraukas bei memorialinio ansamb lio bendrą 
schemą. Toliau nuoroda – Iš leidinio „Ablinga“. 
1977. Vyr. red. pastaba.
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bedirbant. Darant skulptūras išryškėju-
sios naujos medžiagos savybės (šakos, 
įpuvimai) dažnai pakreipdavo nauja 
linkme ne tik atskiros detalės, bet 
ir viso vaizdo sprendimą. Kiekvienos 
skulptūros gimimui didelę reikšmę tu-
rėjo spontaniška improvizacija – vienas 
būdingiausių konkretaus liaudies meno 
kūrinio bruožų.

Dirbdami drauge, meistrai da-
lijosi patirtimi, padėjo vienas kitam. 
Tai yra vienas būdingiausių liaudies 
meno bruožų. Visa liaudies meno raida 
remiasi kolektyvumo dvasia, kuri yra 
geriausia prielaida ir dirva liaudiškajai 
meninei individualybei pasireikšti.

Trisdešimt ąžuolinių kolosų – 
trisdešimt meninių vaizdų. Yra tarp 
jų geresnių ir blogesnių, daugiau ar 
mažiau originalių. Išskirtine liaudiška 
pasaulėjauta pasižymi trys I. Užkurnio 
darbai ir, visų pirma, jo „Piršlys“, 
skirtas K. Barbšiui. Lyg pasimetęs ir 
sumišęs linksmasis piršlys klausia: „Kodėl?“, „Už ką?“ Jo 
veide – sudėtingas perėjimas nuo linksmumo ir pasitenkinimo 
gyvenimu prie dar ne visai suvoktos susidorojimo baigties. 
Meistras nesiekia taisyklingų žmogaus kūno proporcijų, jis 
tiesiog nekreipia į tai dėmesio, laisvai išskiria, padidina tas 
dalis, tuos elementus, kuriais gali pabrėžti savo mintį, perso-
nažo išraiškingumą: galvą, rankas, rodomąjį pirštą. I. Užkur-
nio darbai labai artimi tradicinei lietuvių liaudies skulptūrai 
savo monumentalumu, pasaulėjautos betarpiškumu, vidiniu gyvybingumu, plačia 
jausmų išraiškos gama; drauge jos pasižymi ir individualia plastine kalba, kom-
poziciniu išradingumu.

A. Domarkienės „Artojas“, skirtas J. Dausynui, įspūdingas ne tik savo naivia 
išraiška, bet ir tuo, kad tai pirma stambi jau nebejaunos moters daryta skulptūra. 
Plastinio sprendimo primityvumas, nepaprastas figūros rankų ištęstumas tartum 
pajungti apibendrintai ir įdvasintai žemdirbio charakteristikai. Savitas P. Dužinsko 
monumentas B. Baltuonytei – lyg ir keliskart padidinta drožta lazda, dekoruota 
puošniu įvijiniu ornamentu – geras stulpinės konstrukcijos pavyzdys, apžiūrimas 
iš visų pusių. Tai tartum kupina lyrikos ir švelnumo dovana merginai. J. Šilino 
darbas kitai merginai – P. Srėbaliūtei – pasižymi ne tik lakia fantazija, bet ir 
turinio daugiareikšmiškumu: plėšrus erelis, staigiai puldamas žemyn, sugriebė na-
gais merginą, pasiruošęs ją sudraskyti. Tačiau atsitraukus nuo skulptūros žiūrovo 
akyse erelio sparnai palaipsniui tartum perauga į didingą karūną, vainikuojančią 

Vytauto Majoro 
sukurta įvadinė 
kompozicinė skulptūra, 
Ablingos memorialo 
pradžia (žr. pagal 
1 schemą). Iš leidinio 
„Ablinga“, 1977
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merginos galvą. Mirties nešėjas, pats to nežinodamas ir prieš 
savo valią, tampa šlovės ir didingumo simboliu. Ar ne čia 
ir slypi visa Ablingos esmė?

Kai kurie meistrai, kaip antai memorialo idėjos iškė-
lėjas ir vienas iš iniciatorių V. Majoras, į Ablingą atėjo su 
tam tikru monumentalisto darbo patyrimu, o daugumai tai 
buvo pirmasis jėgų išbandymas. Pabrėžtina, kad tarp vienų 
ir kitų darbų nėra esminio skirtumo, o tai irgi vienas iš būdingiausių liaudies 
meno bruožų.

Galima kalbėti apie kiekvieną autorių, kiekvieną paminklą – jų pranašumus 
ir trūkumus, tačiau ne tai lemia memorialo meninę ir visuomeninę reikšmę. Ablin-
ga – tai pačios liaudies kolektyvinių pastangų rezultatas, pirmiausia suvokiamas 
savo plastine ir emocine visuma.

Ablinga davė svarų įrodymą, kad ir tais sunkiais tarybinės okupacijos metais 
liaudies menas gyvavo ir plėtojosi. Bet tai buvo jau ne tas „grynasis“ tradicinis 
valstiečių menas, kurio kriterijais net ir šiandien neretai apibrėžiama visa liaudies 
kūryba. Ablinga parodė, kad, išsaugant kolektyviškumo pagrindą meninio vaizdo 
gimimo procese, vis labiau ryškėja, vis didesnį svorį įgyja meistro individualumas, 
ir tuo bruožu meistras artėja prie dailininko, liaudies menas – prie profesionaliojo 
meno. Tačiau kūrybinio sumanymo įgyvendinimo spontaniškumas, intuicijos ir 
improvizacijos elementas, parengiamųjų eskizų ir projektų atsisakymas, svetimu-
mas kūrybos etapiškumui, laipsniškumui, aptarimams, taisymams, kas taip būtina 
profesionaliajai monumentalistikai, tartum atitolina šias dvi dailės kategorijas, 
išsaugo liaudies meno principų savitumą.

Ablingos memorialo 
su Žvaginių  
piliakalniu 
panoraminis vaizdas. 
Iš leidinio „Ablinga“, 
1977
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Paminklų išdėstymo schema su numeracija, 
pagal autorių tuo metu pasiūlytą maršruto seką. 
(Kitame psl. – tautodailininkų nuotraukos, vardai 
ir pavardės bei nuorodos apie sukurtus darbus 
ir jų darbų numeracija pagal schemą. Vyr. red. 
pastaba.) Iš leidinio „Ablinga“, 1977
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Antanas Bagdonas 
sukūrė skulptūrą Žebrauskų 
šeimai: Povilui, Marijonai, 
Janinai, Aldonai (pagal 
schemą skulptūra Nr. 21)

Ona Beresnaitė sukūrė Petrui 
Mikalauskui (Nr. 25)

Liudvikas Butkus sukūrė 
Stasiui Varpiotui (Nr. 16)

Adolfas Viluckis sukūrė 
Vincui Rimkui (Nr. 29)

Jonas Juozas Gineitis sukūrė 
Antanui Rimkui (Nr. 19)

Aleksandra Domarkienė sukūrė 
Leonui Dausynui (Nr. 23)

Pranas Dužinskas sukūrė 
Barborai Baltuonytei (Nr. 12) 
ir Kostui Šiaulyčiui (Nr. 26)

Albertas Žulkus sukūrė 
Domui ir Barborai 
Baltuoniams (Nr. 5)

Jonas Ignotas sukūrė Antanui 
ir Barborai Srėbaliams 
(Nr. 24)
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Pranas Kundrotas sukūrė 
Klemui ir Zuzanai Jokniams 
(Nr. 7)

Juozas Lukauskas (tėvas) 
sukūrė Luožių šeimai: 
Marcelei, Juozui, Antanui 
(Nr. 18)

Juozas Lukauskas (sūnus) 
sukūrė Izidoriui Luožiui 
„Muzikantui“ (Nr. 3) ir 
Paulinai Žebrauskienei 
(Nr. 13)

Vytautas Majoras sukūrė 
Įvadinę kompozicinę 
skulptūrą (Nr. 1)

Andrius Martinaitis sukūrė 
Onai ir Juozui Martinkams 
(Nr. 8)

Rimantas Julionas Pamparas 
sukūrė Antanui Sauseriui ir 
Petrui Šakiniui (Nr. 27)

Romutis Kumšlys sukūrė 
Vladui Šunokui (Nr. 17)

Jonas Paulauskas sukūrė 
Šiaulyčių šeimai: Jonui, 
Eugenijai, Antanui, Juozui 
(Nr. 11)

Jonas Paulauskis sukūrė 
Stanislovui Rimkui (Nr. 20)
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Anicetas Puškorius sukūrė 
Andriui Baltuoniui (Nr. 9)

Juozas Ragauskas (tėvas) ir Rimantas Ragauskas (sūnus) dirbo 
visus kalvio darbus, reikalingus prie skulptūrų

Vytautas Konstantinas Savickis 
sukūrė jaunavedžiams Barborai 
Luožytei ir Jonui Beniušiui 
(Nr. 4) ir skulptūrą „Naujoji 
Ablinga“ (Nr. 30)

Adomas Senkus sukūrė 
Povilui Kasparavičiui 
(Nr. 15)

Ipolitas Užkurnys sukūrė 
Kaziui Barbšiui – „Piršliui“ 
(Nr. 2), Juozui Žebrauskui –
„Sėjėjui“ (Nr. 6), Stefai 
Baltuonytei (Nr. 22)

Zigmantas Stepas Šatkus 
sukūrė Domui Baltuoniui 
(sūnui) (Nr. 28)

Justinas Šilinas sukūrė Petrei 
Srėbaliūtei (Nr. 10)

Mečys Šilinskas sukomponavo 
ir išskobė daugelį skulptūrų 
užrašų
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Liaudies ir profesionaliojo meno tarpusavio susilietimo bruožai tampa daugia-
lypiai ir nevienareikšmiai. Kuriant memorialą, dalyvavo ne tik meistrai savamoks-
liai, bet ir mokęsi dailės. L. Butkus, A. Senkus ir R. Kumšlys mokėsi Klaipėdos 
vaikų dailės mokyklos vakariniame skyriuje, J. Ignotas buvo baigęs vidurinę amatų 
mokyklą, V. Majoras, V. Savickis, Z. Šatkus, A. Žulkus Telšių taikomosios dailės 
technikumo auklėtiniai, A. Martinaitis dvejus metus studijavo Kauno Taikomosios 
ir dekoratyvinės dailės institute. Architektė D. Juchnevičiūtė buvo baigusi Lietuvos 
valstybinio dailės instituto aspirantūrą. Kiekvieno iš jų darbas, įsiliejęs į liaudies 
meną, įgijo pagrindinius to meno bruožus ir pasidarė sudedamąja jo dalimi – tai 
ryškus tarpusavio prasiskverbimo ir praturtinimo pavyzdys.

Ablinga paliudijo, kad liaudies meno judėjimas ir užmojai – svarbus ir svarus 
to meto Lietuvos meninio gyvenimo veiksnys. Jis netgi paveikė profesionaliąją dailę, 
ypač monumentalistiką, pastūmėjo ją veržliau ieškoti vietos gyvenime, skverbtis 
į jį. Aiškėjo ir tai, kad be ryškios nacionalinės lietuvių skulptūros suklestėjimo, 
be P. Rimšos, V. Grybo, J. Mikėno, B. Pundziaus, G. Jokūbonio ir kitų sukurtos 
mokyklos, savo ruožtu taip pat besiremiančios medinės lietuvių liaudies plastikos 
tradicijomis, be A. Ambraziūno ir V. Vildžiūno bei jų sekėjų vargu ar būtų su-
sidariusios tuometinės monumentaliosios liaudies plastikos prielaidos.

Ansamblio gimimas buvo nelauktas ir netikėtas, tačiau jį sąlygojo ir senosios 
lietuvių liaudies monumentaliosios plastikos tradicijos, vidiniai liaudies skulptūros 
raidos poreikiai. Apie XX amžiaus vidurį, o gal ir dar anksčiau lietuvių liaudies 
drožyba dėl keleto priežasčių pradėjo smukti. Kryžiai, koplytstulpiai ir juose 
esantys skulptūriniai krikščioniškieji personažai buvo naikinami, reglamentuojami 
antkapiniai paminklai, vyko arši ideologinė kova. Skulptūra tapo suvenyru, puo-
šiančiu stalą, bufetą, sekciją. Tačiau tuo pat metu iškilo siekių sugrąžinti liaudies 
skulptūrai jos idėjinę meninę reikšmę, pradėta ieškoti kelių monumentalistikai 
atgimti. Ir štai Ablinga tartum vienu galingu atsikvėpimu užbaigė diskusijas apie 
liaudies monumentalistikos atgaivinimo galimybes ir tikslingumą.

Jonas Jurgelis sukūrė 
Vladislovui Baltuoniui 
(Nr. 14)

Dainora Juchnevičiūtė – 
Ablingoje iš išdrožtų 
skulptūrų sukomponavo 
memorialinį ansamblį, 
suprojektavo aplinką ir 
pagalbinius įrenginius

Jonas Jucius Ablingoje atliko 
visus staliaus darbus. Padirbo 
stogelius skulptūroms, išdrožė 
dalį ornamentų ir užrašų, 
įrengė rodykles, suoliukus
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Ablinga sugrąžino į liaudies plastiką prarasto herojaus 
vaizdą. Jis – šiandieninis herojus – vis tas pats paprastas 
žmogus, dirbąs su plūgu, kirviu, auginantis duoną ir gėles, 
mokąs dirbti ir linksmintis. Nors kuriant ansamblį viskas 
buvo skiriama trisdešimties metų senumo įvykiams ir per-
sonažams, mes visų pirma čia matome ir suvokiame ne tik 
praeities, prijungiančios dar keturiasdešimties metų tarpsnį, 
bet ir savo amžininkus, savo žmones, savo laiką, net, drįsiu 
sakyti, patys save.

Ablingoje meistrai nesiekė etnografinio bei kronikinio 
dokumentiškumo, trūko ikonografinių šaltinių vieno ar kito 
personažo portretiniam panašumui atkurti. Kai kuriems perso-
nažams buvo suteikti pačių autorių bruožai, ir tuo įdomiau, 
kad vietiniai gyventojai kai kuriose skulptūrose tuomet atpažino ir pripažino 
konkrečius žmones, tragedijos aukas. Autoportreto bruožų esama A. Puškoriaus 
statuloje, skirtoje A. Baltuoniui. Nustebęs ir iki širdies gelmių buvo sujaudintas 
I. Užkurnys, kai vienas žmogus, pamatęs J. Žebrauskui skirtą „Sėjėjo“ skulptūrą, 
pasakė, kad čia esąs jo tėvas. O juk I. Užkurnio personažai irgi turi autoportreto 
bruožų. Šis iš tikrųjų stebėtinas reiškinys – sunkiai paaiškinamas, jis, matyt, yra 
daugiau inspiruotas vidinio, dvasinio žmonių artimumo ir giminystės. Tai labai 
tvirtas apibendrinimo ir konkretumo lydinys, natūralus ir spontaniškas paprastų, 
niekuo neišsiskiriančių eilinių žmonių suherojinimas.

Ablingos memorialui būdingas ir tradiciškumas, šiuolaikiškumas. Jis tradicinis 
savo pagrindinėmis plastinėmis koncepcijomis, savo organišku ryšiu su vietove, 
gamta, medžiaga, herojais. O jo šiuolaikiškumas – vidiniame turinyje, humanistinia-

Tautodailininkas 
Pranas Dužinskas 
skaptuoja. Iš leidinio 
„Ablinga“, 1977

Tautodailininkė 
Aleksandra 
Domarkienė 
skaptuoja skulptūrą 
Leono Dausyno 
atminimui. Iš leidinio 
„Ablinga“, 1977
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me patose, sąskambyje su bundančios 
tautos idealais ir siekiais. Jis – ryškiai 
nacionalinis, bet drauge ir internacio-
nalinis meno kūrinys, suprantamas ir 
artimas kitų tautų žmonėms.

Su ansamblio gimimu susijęs 
svarbus istorinis momentas: į Lietuvą 
pradėjus masiškai grįžti tremtiniams ir 
politiniams kaliniams, tėvynėje padėtis 
buvo sudėtinga ir jiems nepalanki. 
Sunku buvo prisiregistruoti, jaunimui, 
siekiančiam mokslo, buvo rezgamos 
įvairiausios pinklės, daromos kliūtys 
stoti į aukštąsias mokyklas. Todėl ne-
mažai meninių polinkių turinčių jau-
nuolių stojo į dailės technikumus arba 
tiesiog įsidarbindavo liaudies meno 
dirbtuvėse ar imdavosi individualios 
veiklos. Tokiu būdu labai sustiprėjo 
tautiškai nusiteikusių, praėjusių tremtį 
ir lagerius liaudies meistrų klodas, 
kreipęs visą liaudies meną tautiškumo 
linkme. Tokie buvo ir Ablingos kūrėjai – rezistentai ir politiniai 
kaliniai V. Majoras, P. Kundrotas, J. Šilinas, A. Martinaitis. Tie 
kūrėjai nepatiko tuometinei valdžiai, nors ansamblis sparčiai 
garsėjo Lietuvoje ir kitose šalyse, jo autoriai taip ir nebuvo 
pažymėti premijomis ar kitais ženklais.

Ansamblis jau išgyveno pusšimtį metų, būta didžiulio 
susidomėjimo juo, vėliau atslūgusio, ir net užmaršties. Lietu-
voje ir užsienyje apie jį buvo išleista knygų, parašyta daug 
straipsnių, sukurta dokumentinių ir meninių filmų. O medis, iš kurio sukurtos 
statulos, neilgaamžė medžiaga: suskyla, pajuoduoja, statulos nuo vėtrų pasvyra. 
Nepasiteisino pirminiai užmojai įkurti muziejų, apskritai paversti visa tai turistiniu 
objektu. Šiandien jis tampa tragiškos istorinės atminties ženklu, suvaidinusiu savo 
vaidmenį liaudies monumentalistikos raidoje. Kai kurie jo kūrėjai – V. Majoras, 
A. Martinaitis, D. Juchnevičiūtė – jau išėjo Anapilin, žinios apie kai kuriuos 
lyg ir ištirpo, tačiau Ablinga jų kūrybinėse biografijose įsitvirtino ryškiausiais 
akcentais.

O ansamblis išlieka savitas ir saulėtą, ir lietingą, ir vėjuotą dieną, kai mono-
toniškai barška atsipalaidavusios paminklų detalės, ir ypač įspūdingas saulėlydžio 
metu, kai pajuodę ąžuolai tartum suliepsnoja, kai juos tartum ugnimi ir krauju 
nudažo paskutiniai saulės spinduliai.

V. Jakelaičio leidinio 
„Vytautas Majoras 
iki Ablingos ir po 
jos“ (1993) titulinis 
puslapis.  
Iš K. K. Šiaulyčio 
asm. bibliotekos
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Pokalbis su ablingiškiu Jonu Padleckiu
Kalbino Antanas Žemgulis

Žinau, kad 31 metus išdirbote „Kovo 8osios“, vėliau Ablingos, kolūkio pirminin
ku. Jums teko globoti liaudies meistrus, pasiryžusius įamžinti Ablingos tragedijos 
aukų atminimą. Kokie prisiminimai išliko praėjus nuo tų įvykių 37 metams?

1972 m. birželio pabaigoje į kolūkį atvyko Klaipėdos rajono vykdomojo ko-
miteto pirmininko pavaduotojas kultūros reikalams Algimantas Bakutis ir liaudies 
meistras Vytautas Majoras aptarti 1941 m. birželio 23 d. tragiškai žuvusių Ablingos 
ir gretimų kaimų gyventojų atminimo įamžinimo. Man tų svečių apsilankymas buvo 
gana netikėtas, nes po tragiškų įvykių jau buvo praėję 31 metai. Greit ėmė aiškėti, 
kad rajono valdžia netrykšta entuziazmu pradėti darbą, kupiną neaiškumų: kaip 
suderinti tikintiesiems įprastas mirusiųjų atminimo pagerbimo tradicijas su ateizmo 
reikalavimais, išvengti antitarybinių apraiškų, ieškant tragedijos kaltininkų. Supratau, 
kad tai – ne valdžios, o energingo liaudies meistro V. Majoro sumanymas.

Ir taip buvo pradėta dirbti?
Meistrai jau buvo susiruošę dirbti, tačiau kitą dieną lyg perkūnas iš giedro 

dangaus prisistatė atstovas iš LKP CK ir pareikalavo, kad kiekvienas meistras pa-
teiktų jam skulptūrų maketus, kad jis galėtų įsitikinti, jog nebus darbų religine ir 
antitarybine tematika. Meistrai nesutiko su reikalavimu ir ginčijosi bent dvi dienas. 
Nedirbo ir ruošėsi išvažiuoti. Jie nebuvo linkę taikstytis su bandymu varžyti jų 
kūrybinį darbą. Tarp jų buvo ne vienas nusiteikęs patriotiškai ar net nukentėjęs 
nuo sovietinės valdžios represijų. Vis dėlto galiausiai buvo susitarta, nes V. Majo-
ras meistrams slapta pažadėjo, kad, nepaisydamas CK atstovo draudimo, visiems 
žuvusiesiems iškals simbolinius kryželius. Vykdydamas pažadą, 42 panašius į gėles 
kryželius meistras iškalė savo pagrindinėje skulptūroje.

Gal tas prievaizdas iš CK neužsibuvo ir nespoksojo, kas gimsta meistrui kaltu 
pa lietus medį?

O ne! Prievaizdas buvo budrus ir savo pareigas atliko pavyzdingai. Trum-
pam kur nors dingdavo, kad nekamuotų nuobodulys, išgerdavo ir vėl atsirasdavo 
atsakingame poste. 

Ypač atidus prižiūrėtojas buvo, kol meistrai darbą įpusėjo, tačiau ir vėliau 
savo pareigas atliko nepriekaištingai. 

Kaip organizavote darbą, kokias sąlygas meistrams sudarėte?
Darbui vietą pasirinkome didelėje, šimtamečiais medžiais apaugusioje Jono 

Sauserio sodyboje. Į erdvų kiemą aplinkiniai kolūkiai privežė kiek reikia ąžuolų. 
Meistrai – vyrai neišlepinti, užgrūdinti sunkaus darbo. Tų metų liepos mėnuo 
buvo saulėtas, daržinėje jau kvepėjo šienas, tad lovų ir neprireikė. Prausyklą 
įsirengė prie šulinio, susikalė stalus. Maistui gaminti paskyrėme dvi šeimininkes. 
Jos savo darbą atliko gerai, meistrus maitino sočiai ir skaniai. Atsigerti visą laiką 
buvo iki soties pieno.
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Kaip neįprastomis sąlygomis meis
trams sekėsi kūrybinės išmonės rei
kalaujantis darbas?

Pirmiausia meistrai pasiskirstė 
ąžuolus, pasirinko tinkamą vietą po 
medžiais ar kitoje paunksmėje. Dirbo 
savo atostogų sąskaita, be jokio atly-
ginimo. Žinodami, kad mažiau kaip 
per mėnesį turi viską, ką užsibrėžė, 
padaryti, dažnai, išsirengę iki trumpi-
kių, įdegę saulėje, dirbo nuo saulėtekio 
iki tamsos. Atgaiva buvo pienas ir 
kūdra kiemo pakraštyje. Tiesiog ste-
bino meistrų entuziazmas ir darbštu-
mas. Vietiniai gyventojai juokavo, kad 
meistras Ipolitas Užkurnys dirba ištisą 
parą. Neatsiliko ir kiti. 

Kaip meistrai apsisprendė, kokį pa
minklą darys?

Prieš pradedant darbus buvo 
sukviesti vietiniai gyventojai, žuvusiųjų giminės. Susipažinę 
su jais meistrai lankėsi šeimose, teiravosi apie žuvusiųjų 
pomėgius, jų charakterius. Visa tai atsispindėjo ne vienoje 
skulptūroje. Tačiau meistrai nesiekė portretinio panašumo, 
darbuose galima įžiūrėti daug pačių kūrėjų išmonės. Prisimena 
komiškas atvejis, kai skulptūroje buvo pavaizduotas vyras 
su pypke, o prototipas, pasirodo, buvo nerūkantis. Pypkę 
rankoje prisiėjo pakeisti obuoliu. Arba siekiant išvengti priekaištų dėl skulptūros 
panašumo į koplytėlę su šventuoju, meistrui J. Paulauskui teko joje iškalti kalvį 
su kūju.

Ar domėjosi meistrų darbu žmonės, kiti meistrai, skulptoriai? Pamenu, mūsų 
šeimai apsilankymas meistrų stovykloje paliko gilų įspūdį.

Daugiausia lankėsi žuvusiųjų artimieji, tačiau netrūko lankytojų iš aplinkinių 
kaimų, net atokesnių vietų. Atvykdavo konsultuoti, pasidalyti patirtimi skulptorius 
Konstantinas Bogdanas. Ruošiant statyti skulptūras Žvaginių kalno papėdėje, į pa-
galbą atvyko landšafto architektė Dainora Juchnevičiūtė.

Kaip buvo atliktas ne mažiau sudėtingas darbas – pastatyti paminklus?
Artėjant meistrų atostogų pabaigai, jie suskubo užbaigti paskutiniuosius dar-

bus: iškasti duobes, atgabenti į vietą skulptūras. Skulptūrų pastatymas stataus kalno 
atšlaitėse buvo sunkus ir pavojingas darbas, kranas dirbo iki sutemų.

Jonas Padleckis 
pasakoja apie Ablingos 
memorialinio  
ansamblio kūrimo 
aplinkybes. 2008 m. 
A. Žemgulio nuotr.
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Tada beliko paminklus iškilmingai atidengti? Kokie įspū
džiai išliko? 

Liepos 29 dieną paminklai buvo paruošti atidengti. Die-
na buvo saulėta ir karšta. Privažiavo daug svečių, sugužėjo 
aplinkinių kaimų gyventojai. Atvyko ir rajono valdžia, nors 
per visą paminklų kūrimo laiką nepasirodė nė karto. 

Tiesa, dėmesį parodė rajono žemės ūkio valdyba – prieš pat atidarymą at-
siuntė į kolūkį reviziją, nes suuodė, kad meistrams maitinti skiriame daugiau, nei 
numatyta pagal normatyvus, lėšų. 

Aukščiausia rajono valdžia negalėjo neatvykti į šventę, nes sužinojo, kad ati-
daryme dalyvaus LKP CK sekretorius Antanas Sniečkus su žmona, kurie tuo metu 
poilsiavo Palangoje, tad ir atvyko su visa savo svita. 

Atidarymas vyko iškilmingai, buvo daug kalbų, meno saviveiklos. Paminklų 
kūrėjai atidengimo metu stovėjo prie savo sukurtų skulptūrų, jiems buvo uždėti 
ąžuolų vainikai, o pirmo tokio Lietuvoje liaudies meistrų sambūrio iniciatorius ir 
organizatorius V. Majoras buvo entuziastingai pakilnotas žmonėms audringai pri-
tariant.

Jus seniai kaip energingą kolūkio vadovą ir žmogų pažindamas nemanau, kad 
tuo viskas ir pasibaigė?

Ablinga. Memorialinio 
skulptūrų ansamblio 
fragmentas. 
Akvarelė, 2004 m. 
Dail. K. K. Šiaulytis
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Taip, buvo ir šventės tęsinys. Stovyklavietės kieme prie paruoštų ilgų stalų 
susėdo apie 100 svečių. Nebuvo pamiršti ir vietiniai žmonės. Dalyvavo A. Sniečkus 
su žmona, rajono pirmasis sekretorius K. Petrauskas, vykdomojo komiteto pirmi-
ninkas D. Karečka. Šeimininkės vaišino sūriu, duona su česnaku, kaimiška gira, 
alumi, rūkyta žuvimi. Vyrai, pasukinėdami ir pašlakstydami prieskoniais, ant laužo 
vartė kepamą aviną, po to ir antrą. Svečiai, tarp jų ir A. Sniečkus, valgė ir gėrė 
nesivaržydami. Sėdėjau greta Sniečkaus, jis paklausė, kokia mano pavardė, atsakiau, 
kad Padleckis. Sniečkus pasakė: „Keisk pavardę, vadinkis Gereckiu. O kolūkį pavadink 
Ablingos vardu.” Buvo matyti, kad sekretoriui patiko šventė, atidarymas. 

Kolūkio pavadinimas netrukus buvo pakeistas. Iki dabar kas penkeri metai į 
sodybą suvažiuoja esantys gyvi liaudies meistrai. Pasidalija anų laikų prisiminimais, 
pagerbia išėjusius Anapilin.

Ir apie pačią Ablingos tragediją. Keletą dešimtmečių kasdien bendravote su žmo
nėmis, tarp jų ir su žuvusiųjų artimaisiais. Kaip manote, kodėl vokiečiai taip 
žiauriai susidorojo su nekaltais žmonėmis?

Tragedijos liudytojų parodymuose yra daug prieštaravimų ir net prasimanymų. 
Niekas neįrodo, kad čia vyko vokiečių ir raudonarmiečių mūšis, kad pastarieji čia 
narsiai kovėsi, todėl daug vokiečių žuvo (kai kuriuose šaltiniuose teigiama, kad 
žuvo vienuolika) ir kad vokiečiai vėliau atkeršijo už savo žuvusius karius taikiems 
gyventojams. Daug kas tvirtina, kad vokiečiams nepatiko kai kurių gyventojų 
bičiuliavimasis su sovietiniais okupantais. Kad ir kokia būtų tiesa, kaltė tenka ir 
vieniems, ir kitiems okupantams. Viena yra neginčijama: nepriklausomoje tėvynėje 
Lietuvos žmonės tokių kančių ir aukų nebūtų patyrę. 

Tiesa, o kaip baigėsi finansinė revizija? 
– Revizija liko nebaigta, – juokdamasis atsakė J. Padleckis.
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Ablingos harmagedonas*
Kazys Kęstutis Šiaulytis

Prieš septyniasdešimt metų – 1936-aisiais, Kretingos apskrityje, Endriejavo 
valsčiuje, Ablingos kaime, kūrėsi, kaip daug kur Lietuvoje, gražiai ūkininkavusių 
žmonių bendruomenė.

Tačiau tuo metu jau kažkas pikta tvenkėsi, brendo Europoje. Įžūlių ideologijų 
ilgai puoselėta arogancija, bjaurastis ėmė skleistis grėsme, pikta lemtimi. Ispanijoje 
pratrūko pilietinis karas. Hitleris „nusavino“ Sudetus, „priglobė“ Austriją, grobio 
žygius rengė ir Musolinis. Lenkijoje taip pat pasijausta ereliais, o milžiniška galy-
bė – SSSR, užpuolė mažytę Suomiją. 1939-aisiais Hitlerio reichas išsiplėtė ir Lietuvos 
sąskaita – naciai užgrobė Klaipėdos kraštą, Endriejavas tapo pasienio miesteliu. 
Tais pačiais metais prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, o netrukus – 1940-aisiais, 
Lietuvą užplūdo raudonosios ordos. Atkakusi iki Endriejavo atėjūnų armija pasi-
statydino miestelyje talpius barakus. Netoli mano senelių sodybos įsirengė duo-
nos kepyklą. Tėvas pasakojo, jog prie 
sodybos šulinio, kurio vandenį sovietų 
kariai sėmė, naudojo duonai įmaišyti, 
dieną naktį stovėjo sargyba, saugojo, 
kad kas jo neužnuodytų. Naujieji ru-
sakalbiai „endriejaviškiai” buvo menkai 
ginkluoti rekrūtai – Endriejavo, Ablin-
gos apylinkėse jie rentė naujos SSSR 

* Šis straipsnis buvo išspausdintas dienraštyje „Lie-
tuvos žinios“, 2006 m. birželio 22 d. Šioje knygoje 
skelbiamas autoriaus redaguotas, papildytas. Ablin-
gos kaimas kaip ir kiti gretimi kaimai paminėti XIII, 
XVI a. rašytiniuose šaltiniuose. XX a. ketvirtajame 
dešimtmetyje kiek pavėluotai iš likusių gatvinių 
kaimų gyventojai kėlėsi ir kūrėsi viensėdžiuose, 
svajojo apie ateitį neįtardami besiartinančios trage-
dijos. Vyr. red. pastaba.
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Endriejavas. Pyktiškės kalno šlaite 
išlikęs sovietų armijos 1941 m. 
statytas fortifikacinis, gelžbetoninis 
statinys – atsparioji ugniavietė 
arba dotas. Piešinys, 2004 m. 
Dail. K. K. Šiaulytis

Ablingos Lurdo parko steigėjas ir 
globėjas Alfonsas Šiaulytis kalba 
Endriejavo miestelio šventėje 
2005 m. V. Skuodo nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo
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** Apie Ablingos kaimo tragediją skaitykite kitų au-
torių straipsnius šioje knygoje. Vyr. red. pastaba.

sienos įtvirtinimus. Tačiau tų statybų 
nebuvo lemta užbaigti: keturiasdešimt 
pirmųjų birželio dvidešimt antrąją pa-
trankų dundesiu pasibeldę vokiečiai 
pažadino ir Endriejavo barakuose be-
kraštes gimtąsias stepes sapnavusius 
Stalino karius... Netrukus šie bėgo ką 
tik per miegus regėtų namų link.

Tą atmintiną birželio 22-ąją pra-
sidėjo Ablingos harmagedonas. Antroji 
vokiečių armijos banga, žygiavusi nuo 
Klaipėdos (Memelio) paskui nudun-
dėjusį frontą, rado Ablingos kaimo 
laukuose kelis negyvus vokiečių karius. 
Tikriausiai besitraukdami rusai juos 
nukovė? Niekas nė nebandė aiškin-
tis. Naciai suėmė trisdešimt penkis 
Ablingos ir septynis Žvaginių kaimo 
gyventojus – vyrus, moteris, vaikus, 
per naktį juos laikė užrakintus, o kitą 
dieną, suguldę niekuo dėtus valstiečius 
Dirsteikos upelio šlaite, sušaudė**.

Kodėl? Ar tai buvo iš anksto 
suplanuota baudžiamoji – parodomoji 
akcija? Lietuvai norėta pademonstruoti nenugalimosios 
armijos beprasmį žiaurumą? O gal šį fašistų poelgį 
sukėlė jų pačių beviltiško likimo nuojautos?

Ne taip seniai tai įvyko, prieš šešiasdešimt 
penkerius metus. Ablingos kaimo žmonių žūtį mums 
primena ant Žvaginių kalno pastatytas liaudies meis-
trų sukurtas skulptūrinis memorialas, įrašai kapinių 
kryžiuose ir ablingiškių 1930 metais Dirsteikos upelio 
slėnio dauboje įrengtas Lurdas. Toje ypatingoje erdvėje, 
prieš Lurdą, ir vyko Ablingos harmagedonas.

Angelas. Ablingos Lurdo parko skulptūra 
(parko steigėjas – Alfonsas Šiaulytis). Akvarelė, 
2004 m. Dail. K. K. Šiaulytis

Ablingos skulptūrų ansamblio, 
13 atvirukų rinkinio, titulinis 
puslapis. 1973 m. Tiražas –
15 000 egz.  Iš K. K. Šiaulyčio 
asm. bibliotekos
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Endriejavo herbas
Edmundas Rimša

Istoriniai duomenys. Endrieja-
vo miestelis, Klaipėdos rajono savi-
valdybės seniūnijos centras, įsikūręs 
prie Kapstato ežero ir Minijos intako 
Veiviržo. Dabartinis Endriejavas – tai 
buvęs kaimas, iki XVIII a. pabaigos 
vadintas Vaitkaičiais. Manoma, kad pir-
moji medinė bažnyčia pastatyta apie 
1780 m. Pasak vienų autorių, ją pastatęs 
Andriejus Radzevičius, tad ir dabarti-
nis vietovės pavadinimas atsiradęs iš 
jo vardo, net bažnyčiai buvo duotas 
šv. apaštalo Andriejaus titulas. Dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą vietovė 
vadinta Andriejavu. 1784 m. įkurta parapija, prie jos nuo XIX a. pradžios iki 
1863 m. sukilimo veikė parapinė mokykla. Nors Endriejavas į didelį miestą neiš-
augo, XIX a. jo kaip ir kitų privačių miestelių gyventojai vertėsi amatais, prekyba. 
Endriejavas garsėjo kasmetiniais grūdų ir linų prekymečiais. Prie vietos gyventojų 
švietimo nemažai prisidėjo miestelio ir apylinkių savininkų Oginskių kultūrinė 
veikla, jų dvaruose proteguotos ūkininkavimo, miškininkystės naujovės. Kita ver-

Lietuvos heraldikos komisijos nariai Endriejavo ir 
Dovilų seniūnijų herbų aptarimo metu, iš kairės: 
Dailininkų sąjungos narys grafikas Raimondas 
Miknevičius, Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius istorikas Zigmantas Kiaupa, 
Komisijos atsakingoji sekretorė istorikė Birutė 
Šilinienė, Komisijos pirmininkas istorikas 
dr. Edmundas Rimša, Dailininkų sąjungos narys 
grafikas Arvydas Každailis (herbo autorius), 
profesorius grafikas Juozas Galkus, profesorius 
šriftininkas Albertas Gurskas (abu buvę Vilniaus 
dailės akademijos dėstytojai). 2009 02 06. 
V. Jocio nuotr.
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tus, Endriejavo miestelis, įsikūręs ne-
toli Klaipėdos krašto, buvo smarkiai 
veikiamas jo ekonominės ir kultūrinės 
raidos. XIX a. antroje pusėje, kai Rusijos 
valdžia uždraudė lietuvišką spaudą, 
nuo Klaipėdos krašto pasienio pro 
Veiviržėnus, Gargždus ir Endriejavą į 
Lietuvos gilumą nusidriekė knygnešių 
takai. Endriejave slapta spauda gyventojus aprūpindavo kunigas ir rašytojas, vė-
liau Steigiamojo seimo atstovas Povilas Dogelis. Miestelis ypač nukentėjo Antrojo 
pasaulinio karo metais. Pirmosiomis karo dienomis sudegė medinė bažnyčia (nau-
ja įrengta 1943 m.), išliko tik mūriniai šventoriaus vartai. Vėliau, jau sovietinės 
valdžios metais, jie buvo nugriauti. Vietovė 1861–1950 m. buvo valsčiaus, nuo 
1993 m. – seniūnijos centras.

Svarstant galimus naujo Endriejavo miestelio herbo motyvus, iš pradžių 
norėta vaizduoti įžambųjį (Šv. Andriejaus) kryžių, kuris asocijuotųsi su parapinės 
bažnyčios titulu ir primintų bažnyčios steigėjus, nuo kurių vietovė ir gavo Andrie-
javo, vėliau Endriejavo vardą. Kitas variantas – vaizduoti šv. Andriejaus kryžių 
kartu su šventoriaus vartais. Vėliau šios idėjos atsisakyta ir miestelio herbe palikti 
sunaikinti mūriniai trijų arkų šventoriaus vartai. Juos, kaip svarbų vietovės kultūrinį 
akcentą, žadama atstatyti. Vartai turi daugybę prasmių. Kasdieniniame gyvenime 
jie paprastai reiškia patikimą apsaugą, o dvasiniame – perėjimą iš vienos būsenos 

Lietuvos heraldikos komisijoje Klaipėdos r. 
atstovai, iš dešinės: Endriejavo bendruomenės 
valdybos narys – Petras Puidokas, Endriejavo 
seniūnijos seniūnė – Laimutė Šunokienė, Dovilų 
seniūnijos seniūnė – Nijolė Ilginienė ir istorikas 
Virginijus Jocys. 2009 02 04. Iš V. Jocio 
asmeninio archyvo
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į kitą: iš žemiškosios į dvasiškąją, dieviškąją amžinybę. 
Heraldikoje sidabras (balta spalva), be kitų dalykų, 
simbolizuoja vandenį ir perkeltine prasme rodo, kad 
Endriejavas yra įsikūręs šalia Kapstato ežero.

Endriejavo herbo etaloną sukūrė dailininkas 
Arvydas Každailis. Jį Lietuvos heraldikos komisija 
aprobavo 2009 m. birželio 25 d. (komisijos posėdžio 
protokolas Nr. 397), tų pačių metų liepos 24 d. dekretu 
(Nr. 1K-58) patvirtino naujoji Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Svarbesnė literatūra 
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. 1, Telšių vyskupija, Chicago, 
III, 1980, p. 116; Rimša E. Heraldika. Iš praeities į dabartį, 2-oji 
papildyta laida, Vilnius, 2004.

Endriejavo herbas. Sidabriniame 
lauke raudoni trijų arkų vartai. 
Dailininkas Arvydas Každailis. 
2009

Ant senosios 
bažnyčios pamatų 
statomi kultūros 
namai ir kolūkio 
raštinė. 1971 m. 
Dar kurį laiką 
šventoriaus vartai 
stovėjo, vėliau buvo 
nugriauti. 2004 m. 
kultūros namai 
grąžinti Endriejavo 
parapijos 
bendruomenei ir 
pritaikyti tikinčiūjų 
reikmėms. 
A. Žemgulio nuotr.
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Endriejavas tūkstantmečio kelyje:  
su pagarba, meile, viltimi*
Aldona Vareikienė

Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui 2009 m. birželio mėnesį kon-
ferenciją tokia tema surengė Endriejavo vidurinė mokykla, seniūnija ir vietos 
bendruomenė.

Kaip teigė konferencijos dalyviai ir pranešėjai – garbingi svečiai iš mokslo 
įstaigų bei muziejų, kalbėję apie istorinę ir dvasinę mūsų valstybės tūkstančio 
metų raidą, – šiam renginiui visai tinka mokslinių tyrinėjimų ir praktinių apiben-
drinimų konferencijos vardas. Tai pelnytas mažo miestelio bendruomenės išminties 
ir susitelkimo išbandymas.

Be savojo krašto gyvenimas beprasmis...
Pradžioje nuskambėjo moksleivio Edvino sugrota liaudies dainos melodija ir 

pradinukų pakiliai padeklamuoti posmai apie tėvynę ir tėviškę, nes be jų laukų, 
girių, upių gyvenimas yra tuščias, beprasmis. Vidurinės mokyklos direktorius Julius 
Gindulis įžangos žodžiu išsakė pagarbą visiems, kas kūrė valstybės istoriją, kurių 
akys krypo į rytojų, o šiandien jį turėtų apvainikuoti mūsų darbai.

Konferencijos dalyvius pasveikino Klaipėdos rajono savivaldybės mero pa-
vaduotoja Rūta Cirtautaitė ir Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė. Šioje seniū-
nijoje vyksta pirmasis tokio pobūdžio renginys pagal Lietuvos vardo 1000-mečio 
pažymėjimo programą mūsų rajone.

Į konferenciją atvyko seniūnijos gyvenviečių bendruomenių aktyviausi daly-
viai, nemažą indėlį patys įnešę puoselėjant šio krašto ūkinę, švietėjišką, kultūrinę 
veiklą, šiandien jo naudai ir gerovei toliau besidarbuojantys ir jaunajai kartai 
perduodantys sukauptą išmintį ir patyrimą. Klausydamiesi kalbų jie pagrįstai 
galėjo pasididžiuoti, jog pačiais sunkiausiais metais neprarado pasitikėjimo savo 
valstybe ir jos galiomis išsaugoti lietuvybės dvasią...

Lietuva tūkstantmečio kelyje
Kreipdamasis į susirinkusiuosius Klaipėdos universiteto Humanitarinių moks-

lų fakulteto Istorijos katedros vedėjas docentas dr. Vygantas Vareikis pažymėjo, 
jog tokios krypties mažų miestelių bendruomenės renginiai kur kas svarbesni nei 
visuotinės masinės šventės. 

Pranešėjas apžvelgė mūsų tautos istorinę raidą nuo pagonybės laikų, pirmą-
kart jos vardo paminėjimo Kvedlinburgo analuose, šimtametes kovas su Kryžiuo-
čių ordinu, krikštą, atnešusį į Lietuvą vakarietišką kultūrą ir sucementavusį jos 
valstybingumą, lietuviškos raštijos pradžią. Mokslininko teigimu, 20-ojo amžiaus 
nepriklausoma Lietuva, kaip tautinė 
valstybė, tarpukario metais pasižymėjo 
tuo, jog sukūrė puikią švietimo sis-
temą, maisto perdirbimo pramonę ir 

* Šis straipsnis buvo skelbtas Klaipėdos r. laikraš-
tyje „Banga“, 2009 06 27, Nr. 48 (8795), autorės 
sutikimu redaguotas, papildytas iliustracijomis. 
Vyr. red. pastaba.
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eksporto tinklą į užsienį. Lietuvos valstybingumo praradimas 1940-aisiais buvo 
neišvengiamas reiškinys, o didelė dalis dabartinių mūsų problemų yra sąlygotos 
pokario situacijų, iš kurių iki šiol neišbrendame. Tačiau mūsų neįveikė nei ilgi 
carizmo priespaudos metai, nei okupacijos, nei karai, todėl šiandien didžiuojamės, 
kad 1991-aisiais atgavę nepriklausomybę sugebame eiti savo keliu.

Konferencijos 
programos fragmentai
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„Ar galėtum geisti  
puikesnės padangės?“
Šiais endriejaviškio pedagogo, 

rašytojo Antano Žemgulio žodžiais 
galima apibendrinti mokinių parengtus 
pranešimus apie gimtąjį kraštą.

Penktokai (darbo vadovės mokyt. 
E. Beniulienė, N. Jurkienė) pasakojo 
apie seniūnijos ilgaamžius gyventojus: 
102 metų sulaukusią Oną Žadeikienę 
iš Pyktiškės kaimo, 94 metų Stanislavą 
Norkienę bei Vaclovą Jakutį, prieškario 
Lietuvoje tarnavusį dragūnų pulke. Susigrąžinęs sovietmečiu nusavintą tėvų žemę 
dabar ūkininkauja. Moksleiviai didžiuojasi, kad jų pačių ar jų pedagogų seneliai 
yra ilgaamžiai.

Seniūnijos istorinį ir architektūrinį paveldą pristatė aštuntokai (darbo vado-
vės mokyt. B. Elijošienė, V. Varnelienė). Tai istorines kovas menantis Žvaginių 
piliakalnis, atkurtas Ablingos lurdas, Ablingos kapinės, kur palaidoti nacių nu-
žudyti 42 vietos gyventojai. Septintokai (darbo vadovės mokyt. G. Paniulaitienė, 
R. Palaikaitė) surinko duomenis apie smulkiąją krašto architektūrą – kryžius, 
stogastulpius, koplytstulpius, juose įrengtas koplytėles. Jų pasakojimą pratęsė 
šeštokai (darbo vadovės mokyt. N. Valinčienė, E. Kaveckaitė), išleidę lankstinuką, 
skirtą seniūnijos lankytinoms vietoms – Ablingos memorialui, Kapstato ežerui, 
Endriejavo bunkeriui, papasakojo miestelio bažnyčios istoriją. 

Konferencijos organizatoriai ir pranešėjai. 
Iš kairės: vidurinės mokyklos direktorius Julius  
Gindulis, Endriejavo bendruomenės pirmininkė 
Eugenija  Selskienė, Gargždų krašto muziejaus 
istorikas Egidijus Miltakis, kunigas Ričardas 
Doveika, Klaipėdos universiteto doc. dr. Vygantas 
Vareikis, rašytojas Antanas Žemgulis, seniūnė 
Laimutė Šunokienė, Rietavo Oginskių kultūros 
istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas. 
2009 06 18. Vilmos Ugintienės nuotr.
Iš Endriejavo vidurinės mokyklos archyvo
(toliau – iš EVM archyvo)
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11 klasės mokiniai 
(iš kairės): 
D. Bagočiūtė, 
L. Žemgulytė, 
P. Anužis ir 
D. Bendikas pristato 
projektą „Endriejavo 
smulkioji tautosaka“. 
2009 06 18. Iš EVM 
archyvo

7 klasės projektą 
„Endriejavo 
seniūnijos smulkioji 
architektūra“ pristato 
A. Garbenčiūtė ir 
A. Ugintas. 
2009 06 18. Iš EVM 
archyvo

Penktokai – 
I. Bieliauskytė, 
V. Šatkutė, 
V. Lengvinas – su 
pasididžiavimu 
kalbėjo apie 
Endriejavo miestelyje 
gyvenančius ilgaam-
žius. 2009 06 18. 
Iš EVM archyvo
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6 klasės mokiniai 
M. Beniulis, 
J. Norvaišaitė, 
E. Danielkutė ir 
J. Jocytė visus 
kviečia apsilankyti 
Endriejavo 
seniūnijoje. 
2009 06 18. 
Iš EVM archyvo

Su Kapstato ežero 
flora ir fauna 
konferencijos dalyvius 
supažindino devintokai 
L. Petrikas, 
E. Vaitkus ir 
M. Bulvydas. 
2009 06 18. 
Iš EVM archyvo

Dešimtokai (darbo vadovės mokyt. R. Balčauskienė, E. Bykšaitė) apsilankė 
pas senuosius amatininkus – kalvystės meistrą Stasį Venckų, medžio drožėją, 
stalių Domininką Ašmantą, papasakojo apie Ablingos lurdą atstačiusį ir naujas 
skulptūras išdrožusį Alfonsą Šiaulytį. R. Lygnugarytės-Šunokienės audiniai buvo 
demonstruojami konferencijos salėje. Vienuoliktokai (darbo vadovės mokyt. J. Šu-
nokienė, L. Kazragienė) iš senolių surinko smulkiosios tautosakos – patarlių ir 
mįslių. Gausiai nuotraukomis iliustruotą pasakojimą apie ledyninės kilmės Kaps-
tato ežero biologinę įvairovę pristatė devintosios klasės mokiniai (darbo vadovės 
mokyt. D. Žemgulytė, B. Dapkienė).

Konferencijos viešnia, ilgametė pedagogė Teresė Vaičiulienė sakė esanti su-
žavėta siekiais pažinti gimtąjį kraštą, mokinių sugebėjimu surinkti, apibendrintai 
su neslepiamu pasididžiavimu pristatyti konferencijai atliktus tyrinėjimus. 
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Endriejavas istoriniuose šaltiniuose ir dabar
Su archyvuose aptiktais duomenimis apie miestelį 20 amžiaus pradžioje 

supažindino Gargždų krašto muziejaus istorikas Egidijus Miltakis. Endriejave 
tada veikė kelios katalikiškos organizacijos, knygynas, prenumeruota katalikiškoji 
spauda. Mokytojai taip pat buvo tautiškai susipratę praktikuojantys katalikai. Anų 
metų mokyklų vizitacijų duomenimis, Endriejavo mokyklos patalpoms sudegus 
keliasdešimčiai mokinių pamokos vyko paeiliui ankštose patalpose, mokytojams 
kurį laiką teko dirbti be užmokesčio, tačiau mokymo lygis buvo žymiai geresnis 
nei kitose mokyklose. 

Išklausęs šias žinias buvęs ilgametis Endriejavo vidurinės mokyklos direk-
torius, rašytojas Antanas Žemgulis sakė išgirdęs naujų įdomių duomenų, todėl 
verta jais papildyti parengtus straipsnius rengiamoje monografijoje. Jis taip pat 
kalbėjo apie žmones, kurie ypač nusipelnė šiam kraštui. Tai knygnešys, drau-
džiamų knygų platintojas visoje Žemaitijoje, kelių laikraščių redaktorius, buvęs 
bažnyčios vikaras Juozapas Bikinas, kalbininkas Andrius Ašmantas, fizikas atradėjas 
Steponas Ašmontas, prieškario Lietuvos diplomatas Edvardas Turauskas, rašytojas 
Petras Dirgėla. Monografijoje bus pasakojama apie Ablingos tragediją, partizaninį 
pasipriešinimą ir šių dienų Endriejavo gyvenimą.

Endriejavo apylinkių kultūrinei, taip pat šio krašto ūkinei raidai didelės 
įtakos, be abejo, turėjo kunigaikščių Oginskių pasaulinio lygio naujovių proveržiai: 
1835 metais Rietavo dvaro valdose buvo panaikinta baudžiava, įsteigta našlaičių 
prieglauda, ligoninė, vaistinė, pradėjo veikti pirmosios taupomosios kasos. 1882 m. 
nutiesta pirmoji telefono linija, 1892 m. pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje elektrinė. 
Čia atidaryta „Ūkininkystės mokslinyčia“ (pirmoji žemės ūkio mokykla), taip pat 
pirmoji Lietuvoje muzikos mokykla. Plačiai apie kunigaikščių Oginskių įnašą 
kultūriniam klestėjimui Žemaitijoje kalbėjo Rietavo Oginskių kultūros istorijos 
muziejaus direktorius, Vakarų Lietuvos dvarų kultūros asociacijos pirmininkas 
Vytas Rutkauskas, pagyręs endriejaviškius už solidžią ir apgalvotą mokslinę kon-
ferenciją Lietuvos jubiliejui.

Įsiklausykime, susitelkime, būkime atviresni...
Ragino garbusis konferencijos svečias – Lietuvos Vyskupų Konferencijos 

Generalinio sekretoriaus padėjėjas kunigas Ričardas Doveika. 
– Ką per visą tūkstantmetį lietuviai sugebėjo išsaugoti? Tai meilę savajam 

kraštui, – sakė kunigas. – Be meilės vargu ar šiandien būtume čia. Meilė buvo 
tas stimulas, kuris lietuvį lydėjo visur, padėjo jam išgyventi pačiais sunkiausiais 
laikmečiais. Todėl Lietuvos tūkstantmečio jubiliejus yra puiki proga mūsų žmo-
nėms atsigręžti į savo istorines šaknis, pažiūrėti vienas į kitą, įsiklausyti, susitelkti 
pasitikėjimui, atminčiai, kultūrai. 

Kunigo išsakyti žodžiai apibendrino konferencijoje pareikštas kalbėjusiųjų 
mintis ir visų jos dalyvių nuostatas, jog Lietuva yra stipri, gyvybinga krikščio-
niška tauta.

Konferencijos organizatorius – vidurinės mokyklos direktorius J. Gindu-
lis – paklaustas, kaip kaimo mokykloje pavyko surengti tokio lygio konferenciją, 
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sakė esąs labai patenkintas, jog kviesti pranešėjai skatino bendruomenę daugiau 
mąstyti apie tai, kas šiandien aktualu visoje Lietuvoje. Mokykloje toliau bus tę-
siami projektai, kuriais siekiama kuo plačiau sužinoti apie savojo krašto praeitį 
ir jo žmones. 
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2009 metai Lietuvai išskirtiniai
Interviu su Klaipėdos rajono savivaldybės  
vicemere Rūta Cirtautaite

Kalbino Virginijus Jocys

Ypatingi šie 2009 metai Lietuvai. Kalbamės tuo metu, kai 
dauguma pagrindinių renginių jau įvyko, kiti dar vyks. Kiek
vienas žmogus, bendruomenė, savivaldybė šventė savaip, 
pagal intelektualines ir ekonomines išgales. Svarbiausiuose 
renginiuose vienas kitas filosofiškai pabrėžė valstybės raidos, 
t. y. laiko iki ir po 2009 metų, virsmą, linkėdami vieni ki
tiems ir Lietuvai geriau gyventi. Gal galite pasidalyti savo 
asmeniniais potyriais, pamąstymais, palinkėjimais.

Iš tiesų šie metai Lietuvai išskirtiniai. Visų pirma norė-
čiau pasveikinti visus žmones Lietuvos vardo tūkstantmečio 
paminėjimo proga ir pasidžiaugti, kad likimas lėmė mums 
gyventi būtent šiuo metu ir įprasminti save darbais būtent čia ir dabar. Per šalį 
nuvilniję tūkstantmečio renginiai turbūt paliko mažai abejingų. Pajutome stiprų 
bendrystės jausmą, kaip prieš 20 metų stovėdami Baltijos kelyje. Ypač šiųmetinėje 
Dainų šventėje, kai tiek daug tautiečių susivienijo ir traukė iki širdies gelmių ži-
nomas dainas, kurios ne vienam sujaudino sielą. Visame pasaulyje gyvą lietuvybės 

Endriejavo seniūnijos 
gyventojai miestelio 
centre po Lietuvos 
himno giedojimo 
2009 07 05 vakare. 
Laimutės Šunokienės 
nuotr. Iš Endriejavo 
seniūnijos archyvo 
(toliau – iš ES 
archyvo)
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Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė su seniūnais. Apie 2008 m. 
Nuotr. iš Rūtos Cirtautaitės albumo

Lietuvos heraldikos komisijoje Klaipėdos r. atstovai. Iš dešinės: Dovilų seniūnijos seniūnė Nijolė 
Ilginienė, Endriejavo seniūnijos seniūnė Laimutė Šunokienė, Endriejavo bendruomenės valdybos 
narys Petras Puidokas ir Šilalės r. Upynos seniūnijos seniūnė Stefa Kažukauskienė prieš 
prasidedant posėdžiui. 2009 02 04. V. Jocio nuotr. iš jo asmeninio archyvo
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dvasią parodė jachtos „Ambersail“ įgula ir jų kelionė aplink Žemės rutulį, aplankant 
po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Džiaugiuosi, kad Lietuvoje gyvena daug 
patriotų, kurie myli savo gimtąjį kraštą ir daro gerus darbus. Linkiu Lietuvai, 
jos piliečiams stiprybės įveikti sunkią dabartinę ekonominę situaciją, nepalūžti ir 
sutvirtėti. Kaip diena keičia naktį, taip ir sunkūs laikai praeina, ateina geresni. 

Šie metai pasipuošė dar keliais reikšmingais įvykiais. Prieš dvidešimt metų daug 
kas stovėjome susikibę drauge su likimo broliais latviais, estais Baltijos kelyje 
ir liudijome prarastos laisvės troškimą. Turbūt šioje akcijoje dalyvavo nemažai 
ir Klaipėdos rajono gyventojų.

Kitas įvykis – prezidento rinkimai. Išsirinkome pirmąją Lietuvos prezidentę 
moterį – Dalią Grybauskaitę. Ji liepos 24 dieną jau spėjo savo parašu patvir
tinti Endriejavo seniūnijos (miestelio) herbą. Dovilų herbą patvirtino ankstesnės 
kadencijos prezidentas taip pat šiais metais, kovo 23iąją.

1989 metų Baltijos kelyje dalyvavo tūkstančiai rajono gyventojų, nes visos 
rajono Sąjūdžio grupės organizavo žmonių vykimą į šią akciją, be to, dalyvavo 
daug pavienių žmonių su savo artimaisiais ir draugais. Mūsų rajone pagrindiniai 
Baltijos kelio organizatoriai buvo Kęstutis Ivanauskas ir Janina Kerpaitė. Toje Bal-
tijos kelio atkarpoje, kur stovėjo mūsų rajono žmonės, Jono Čepo dėka pastatytas 
koplytstulpis.

Jau penki Klaipėdos rajono miestai, miesteliai turi savo herbus: Endriejavas, 
Dovilai, Gargždai, Priekulė ir Veiviržėnai. Manau, kad kiekvienam mažesniam ar 
didesniam miesteliui svarbu turėti herbą, kaip tos vietovės istorinės ir kultūrinės 
savasties ženklą.

Herbą gali turėti miestai ir miesteliai, taip pat – kaimai, atliekantys tam 
tikras savivaldos funkcijas. Jeigu gyvenvietėje yra administracinė įstaiga – seniūnija, 
gyvenvietė yra aiškiai apibrėžtos teritorijos centras, jai gali būti suteikiamas herbas. 
Herbo negali turėti kas tik panorėjęs. Šį valstybėje oficialiai įteisinamą vietovės 
skiriamąjį ženklą savo dekretu tvirtina šalies Prezidentas, o pats herbas turi ati-
tikti nemažai griežtų heraldikos kūrimo reikalavimų. Jūsų paminėtus Endriejavo 
ir Dovilų herbus sukurti buvo numatyta rajono tūkstantmečio programoje. 

2009 m. liepos 24 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas dekretu Nr. 1K-58 
patvirtino Endriejavo herbą. (Plačiau žr. 457 psl.)

Dovilų herbo žalia spalva sim-
bolizuoja gamtą, laisvę, viltį, auksinė – 
žmonių dorumą, jų dvasios turtingumą. 
Lietuvos Respublikos Prezidentas herbą 
patvirtino 2009 m. kovo 23 d. dekretu 
Nr. 1K-1750. Herbo etalono autorius – 
Arvydas Každailis.

2004ųjų rugpjūtį talkinant Endriejavo 
seniūnijai ir bend ruomenei surengėme 
„Versmės“ leidyklos bendrą kompleksinę ekspediciją. Jos metu 
vyko seminarasparoda, skirta lotyniškų rašmenų draudi

Endriejavo ir Dovilų 
seniūnijų herbai
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mo panaikinimo šimtmečiui paminėti 
(1904–2004). Todėl labai džiugu, kad 
šioje knygoje net keli autoriai savo 
darbais pagerbia knygnešius, platinu
sius draudžiamą spaudą Endriejavo 
apylinkėse. Kad Klaipėdos rajone yra 
vertinama ir branginama knyga, rodo 
savivaldybės ir privačių rėmėjų per 
paskutinius penkerius metus išleistų 
leidinių sąrašas. Gal galite išvardyti 
bent kelis jų, skaitytojų gerai įver
tintus.

Vienas iš reikšmingiausių leidi-
nių, finansuojamų Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės ir rėmėjų, pasirodė 1998 me-
tais. Tai Janinos Valančiūtės „Gargždų 
miesto ir parapijos istorija“. Vėliau išėjo 
fotografijų albumai „Gargždai“, „Klai-
pėdos rajono kultūros paveldas“, „Mes 
čia gyvename“. Šie leidiniai gyventojų 
buvo palankiai sutikti ir įvertinti. Šiais 
tūkstantmečio paminėjimo metais ypač 
daug dėmesio skirta leidybai. Rajono is-
torinės, kultūrinės atminties gaivinimas 
rengiant ir leidžiant leidinius, prasidėjęs 
prieš kelerius metus, tęsiamas toliau. 

Klaipėdos rajono savivaldybės meras (dabartinis 
administracijos direktorius) Česlovas Banevičius 
su darbuotojomis. Jam iš kairės: Rūta Cirtautaitė, 
Laimutė Šunokienė; iš dešinės: Jadvyga Radžienė, 
Nijolė Ilginienė. 2000 03 03. Nuotr. iš 
R. Cirtautaitės albumo

Iš dešinės: istorikė Janina Valančiūtė, edukologė 
doc. dr. Elena Adomavičienė. 2005 09 11 
Endriejavas. Virginijaus Skuodo nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo
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Kiek teko domėtis, nedaugelis Lietuvos 
rajonų savivaldybių jau prieš kele
rius metus iki Lietuvos tūkstantmečio 
šventimo turėjo sudariusios dalykines 
veiklos programas, fondus. Gal primin
kite, kaip Klaipėdos rajone atsirado 
Lietuvos tūkstantmečio programa, ko
kie buvo labiausiai pavykę, įgyvendinti ar jau baigiami vykdyti projektai.

Jau 2007 metais Savivaldybės taryba patvirtino Lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimo Klaipėdos rajone programą, kurios pagrindiniai tikslai yra gaivinti ir 
stiprinti Lietuvos visuomenės istorinę ir pilietinę savimonę, padėti įgyvendinti 
tautos ateičiai reikšmingus kultūros projektus, padėti tinkamai pristatyti Lietuvą, 
Klaipėdos rajoną ir šalies kultūrą pasauliui. Programa buvo atvira visų Lietuvos 
piliečių, visuomeninių ir valstybės institucijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, 
tarptautinių bendrijų pasiūlytoms Lietuvos tūkstantmečio minėjimo idėjoms. Be 
jau minėtų, šiais metais laukiama ir kitų leidinių. Šios programos lėšomis šiemet 
išleisti 9 leidiniai, jiems skirta apie 100 000 Lt, tiražas – po 1 000 egzempliorių. 
Džiaugiamės, galėdami išleisti šias knygas: „Gargždų istorija LDK laikotarpiu“, 
„Judrėnų istorija“, „Vėžaičiai. Istorinė apybraiža“, „Veiviržėnų istorija“, „Klai-
pėdos rajono piliakalniai“, fotografijų albumus „Kretingalės istorija, žmonės, 
kultūros paveldas“ bei „Veiviržėnų seniūnijos kultūros paveldas“, monografiją 
„Endriejavas“. 

Iš kairės Klaipėdos rajono savivaldybės mero 
pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, meras Vaclovas 
Dačkauskas, Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Vilma Daukšienė. 
Endriejavas, 2005 09 11. V. Skuodo nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo
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Gaila, kad iki šiol nepavyko įrengti Lietuvos tūkstantmečio aikštės prie 
Gargždų PSPC. Ši aikštė, įprasminanti Didžiosios ir Mažosios Lietuvos pasienį, būtų 
svarbi ne tik Gargždams, bet ir visam Klaipėdos rajonui, kuris driekiasi per dviejų 
regionų – Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – teritorijas. Idėja įprasminti Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos pasienį, dviejų kultūrų sankirtą yra labai originali.

Klaipėdos rajone gyvena dviejų istorinių likimų – Mažosios ir Didžiosios Lie
tuvos – gyventojai, jų palikuonys ir naujai atsikėlusieji, kai kurie gyventojai 
tradiciškai triūsia žemės ūkyje, kiti dirba pramonės įmonėse, dar kiti vyksta 
dirbti į Klaipėdą. Šiemet pasijutau tikros jūrinės valstybės piliečiu besigrožėdamas 
jubiliejinės Jūros šventės renginiais, burlaivių regata. Man regis, kartais Vilniaus 
valdininkai primiršta Vakarų Lietuvos specifiką. Ar nesusiduriate su tuo darbe?

Deja, reikia pažymėti, kad vakarinės šalies dalies raida Vilniui nėra tokia 
svarbi kaip norėtųsi, nes visas ekonominis, kultūrinis, finansinis veiksmas kon-
centruojasi į dvipolio vystymą ir miestų palydovų įjungimą į šį tinklą. Geras to 
pavyzdys būtų šiemet Klaipėdą nuspalvinę du europinio lygio renginiai – „Eu-
ropiados“ ir „The Tall Ships‘ Races“, garsinę ne tik miestą, bet ir visą Lietuvą. 
Paprastus renginio svečius tikriausiai nustebino oficialių valstybės asmenų dėmesio 
stoka tokio masto renginiams. Ar jūrinės valstybės populiarinimas ir plėtotė yra 
tik Klaipėdos regiono iniciatyvių žmonių siekis?

Lietuvos vardo 
tūkstantmečio 
minėjimo Klaipėdos 
rajone programa. 
Šiai datai paminėti 
skulptūrinių 
kompozicijų konkurso 
maketų ekspozicijos 
savivaldybės salėje 
fragmentas. Gargždai, 
2008 04 22. V. Jocio 
nuotr.
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Ne vienas turizmo specialistas 
pabrėžia, kad pajūrio savivaldybėms 
reikia įdėti nemažai pastangų, siekiant 
laimėti tarptautinius turizmo projektus, 
pritraukti į regioną investicijų. Šiuo 
atveju svarbus savivaldybių bendra-
darbiavimas dėl bendrų tikslų. Aukš-
ti pareigūnai, VTD tarnautojai neretai 
pamiršta apsilankyti organizuojamuose turizmo renginiuose, oficialiuose naujų 
turizmo objektų pristatymuose. Manau, jog kvietimai bei renginių programos 
turėtų būti patrauklesni ir kokybiškesni, kad patrauktų aukšto rango svečių dė-
mesį. Tokia pati problema yra ir su vietos turistinių objektų įtraukimu į naciona-
lines turizmo trasas, pažintinius maršrutus, specializuotus sezoninius maršrutus. 
Dažniausiai išrenkami stambiausi ir žymiausi pajūrio regiono turistiniai objektai, 
nesiekiant potencialiam turistui atskleisti rajonų lankytinų vietų patrauklumą ir 
originalumą.

Endriejavo monografijos autoriai – įvairių sričių specialistai, mokslininkai, tačiau 
ypatingą vietą užima vietiniai ir iš Endriejavo kilę, bet šiuo metu gyvenantys 
kitur: Antanas Ruškys, Stasys Gentvilas, Juozas Beniulis, Elena Adomavičienė 
ir kt. Kai kurių straipsniuose mažiau šaltinių nuorodų ar citatų, bet pilna gy
venimiškos išminties, šiltų prisiminimų apie kaimynus, šeimos narius, tėviškes. 

Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo 
Klaipėdos rajone programos vykdymo komisijos 
nariai svarsto teikiamus leidybinius Endriejavo ir 
kitų vietovių knygų projektus. Iš dešinės: meras 
Vaclovas Dačkauskas, kiti komisijos nariai, 
svečiai ir visuomeniniai stebėtojai. Gargždai, 
2008 04 22. V. Jocio nuotr.
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Gerbiama Rūta Cirtautaitė, šiek tiek žinau, kad Jūsų šeimos šaknys iš Endriejavo 
apylinkių. Gal galėtumėte plačiau pasidalyti savo ar savo mamos prisiminimais, 
juos pailiustruodama išsaugotomis sodybos, kaimynų, artimųjų nuotraukomis.

Dažniausiai, kai važiuojame su mama į Endriejavo kapines, į Gargždus 
grįžtame per Žadeikius. Kaip galima lėčiau pravažiuojame šį kaimą ir beveik 
paskutinę kaimo sodybą – mano mamos Marytės Cirtautienės (Griušytės) gim-
tinę. Gerai prisimenu ir aš savo vaikystės vasaras šiame kaime, kur gyveno 
mano seneliai Izabelė Urbikaitė ir Juozapas Griušys. Kiek pamenu, seneliai tu-
rėjo didelę dviejų galų trobą, kurios stogas buvo dengtas šiaudais. Pasak mano 
mamos, troba statyta apie 1911 metus. Prie trobos buvo, tada mano vaikiškomis 
akimis žiūrint, didelis sodas. Sode noko skaniausi obuoliai: saldiniai, rūgštiniai, 
cukriniai, žieminiai, antaniniai, kurių kvapą atsimenu iki šiolei, rojaus obuoliukai, 
kurių daugiau nesu mačiusi jokiame kitame sode. Žydėjo gražiausios senovinės 
gėlės: bijūnai, piliarožės, lelijos, jurginai, rūtos… Sodas buvo aptvertas žiogriais. 
Į trobą vedė net kelerios durys: vienos nuo vieškelio pusės, pro kurias įėjęs 
patekdavai į priemenę, kitos – iš kiemo pusės, kurios vedė į užungalį, trečios – 
iš sodo pusės – į siednią. Laiptus į trobą atstojo nugludinti akmenys. Slenkstis 
buvo aukštokai. 

Mano mama pasakojo, kad kaimynai pasižmonėti į trobą ateidavo tik per 
priemenę. Kitos durys buvo tik namiškiams. 

Namiškiai tiesiai iš sodo galėjo įeiti į kambarį, vadinamą siednią. Iš siednios 
galėjai patekti į gerąjį kambarį. Siednioje buvo laikomas medus bei medui imti iš 
avilių reikalingi įrankiai ir kiti daiktai, skirti bitėms prižiūrėti. Seneliai turėjo bičių. 
Aviliai buvo šiaudiniais stogais. Tokių avilių daugiau niekur nesu mačiusi.

Namiškiai į kiemą, šulinį, tvartą vaikščiodavo per užungalį. Siednios durys, 
jei niekas iš namiškių nesidarbavo bityne, visada būdavo užsklęstos. Užungalio ir 
priemenės duris užsklęsdavo tik nakčiai. Iš užungalio ir priemenės galėjai užlipti 
drobynomis ant aukšto. Ant aukšto buvo daug senų knygų, laikraščių, nebenau-
dojamų rakandų.

Rūta Cirtautaitė su 
garbiais kraštiečiais 
akademikais: 
Benediktu Juodka 
(kairėje) ir Eduardu 
Vilku. Apie 2002 m. 
Iš R. Cirtautaitės 
albumo
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Atėjęs kaimynas pirmiausia pa-
tekdavo į priemenę, o iš jos – į koknalę 
arba į kitą trobos galą. Kitame trobos 
gale gyveno mano senelės Izabelės tė-
vai Urbikiai, kurie ir buvo statę šią 
trobą.

Koknalėje vasarą virdavo valgyti. Čia taip pat buvo sudėti puodai, katilai, 
kibirai, stalas, kėdės, šėpalis visokiems ūkyje reikalingiems daiktams. Koknalėje asla 
buvo plūkta. Iš koknalės buvo durys į bakšę, kur valgyti virdavo tik žiemą. Bakšėje 
buvo didelis medinis stalas, kėdžių, lova, taip pat didelė krosnis, ant kurios galėjo 
gulėdami ilsėtis ir šildytis net keletas vaikų. Bakšėje vakarodavo visa šeima. Iš 
bakšės buvo durys į špižarnę, kurioje miegojo vaikai, taip pat ir į gerąją trobą, kur 
priimdavo ir vaišindavo svečius. Iš gerosios trobos buvo durys į alkierių, kur iš 
toliau atvykęs svečias galėjo pernakvoti. Pasak mamos, artimiausi kaimynai buvo 
Norkai, Sakalauskai, Lygnugariai, Končiai, Vitkai.

Taigi tai buvo didelė graži senoviška lietuviška žemaitiška troba. Kai ant 
Žvaginių kalno buvo sumanyta pastatyti skulptūras ir įrengti muziejų, tuometinis 
Ablingos kolūkio pirmininkas Jonas Padleckis, atėjęs pas senelius, prašė parduoti 
šią trobą, kad galėtų čia atidaryti muziejų. Seneliai nepardavė, tačiau po keleto 
metų, mirus seneliui Juozapui Griušiui, močiutė Izabelė Griušienė (Urbikaitė) trobą 
pardavė Jogasei ir Pranui Kairiams, kurie net su keliomis savo vaikų šeimomis 
joje gyvena iki šiol. 

Iš dešinės: publicistas Stasys Gentvilas 
šnekučiuojasi su Vaclovu Jakučiu ir 
tautodailininku Antanu Ruškiu. Endriejavas, 
2005 09 11. V. Skuodo nuotr. iš jo asmeninio 
archyvo
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Mūsų kraštietis rašytojas Petras Dir
gėla 1988 metais išleistoje esė apie 
tėviškę „Minijos žemė“ surinko au
tobiografinius duomenis apie iškilius 
rajono žmones, buvusius kaimynus, 
savo senelius ir prosenolius. Gal Jums 
pavyko daugiau sužinoti, kokiais gyvenimo keliais seneliai pasiekė Žadeikius.

Iš tiesų rašytojo pavyzdys sektinas. Paskutiniu metu vis daugiau žmonių 
ieško giminės šaknų. Ne išimtis ir aš. Tai padeda geriau suvokti gyvenimo tėkmę, 
jo vingius. Daugiau papasakojo mama, kitos žinios iš archyvų. 

Mano močiutė Izabelė Urbikaitė gimė 1903 03 24 Žadeikių kaime. Jos tėvai 
Mykolas Urbikas ir Ona Končytė susituokė 1902 06 09 Endriejavo Romos katalikų 
bažnyčioje. Santuokos akte parašyta, kad Mykolas yra 38 metų Sartininkų valsčiaus 
valstietis. Taigi, gali būti, kad jis gimė apie 1864 metus kažkur netoli Tauragės. 
Mykolo Urbiko tėvai buvo Juozapas ir Ona (Melingytė) Urbikai.

Mano senelis Juozapas Griušys gimė 1898 02 15 Vėžaičiuose. Jo tėvai 
Tadas ir Barbora (Mickutė) Griušiai. Tadas Griušys ir Barbora Mickutė tuokėsi 
1891 11 19 Gargžduose. Tadas turėjo gimti apie 1866 metus. Jo broliai ir seserys 
buvo Jonas, Mykolas, Kazimieras, Juozapas, Ona, Veronika, Konstancija. Ne visi 
išgyveno. Tado tėvai (mano prosenoliai) buvo Antanas ir Ona (Ilginytė) Griušiai. 
Antanas ir Ona Ilginytė tuokėsi 1863 01 22 Gargžduose. Antanas gimė apie 1838 
metus, mirė 1916 11 09 Medsėdžių kaime, palaidotas Gargždų kapinėse. Antano 
Griušio žmona Ona Griušienė (Ilginytė) mirė 1921 05 30 Medsėdžių kaime, pa-

Centre – R. Cirtautaitės seneliai Juozapas ir 
Izabelė Griušiai, iš kairės – mama Marytė, 
iš dešinės dėdė Kazimieras. Prie savo namo 
Žadeikių kaime. Apie 1950–1952 m. 
Iš R. Cirtautaitės albumo
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laidota Gargždų kapinėse. Liko 5 sūnūs ir 1 duktė. Galbūt po motinos mirties 
vaikai išėjo laimės ieškoti ir vyriausias sūnus Tadas atsidūrė Žadeikiuose, nors kas 
čia žino – gal galėjo ir anksčiau... Tai trumpa archyvinė medžiaga, paaiškinanti 
mano senelių Izabelės Urbikaitės ir Juozapo Griušio atsiradimą Žadeikių kaime 
Endriejavo valsčiuje.

Kiekviena Klaipėdos rajono seniūnija, miestelis, istorinis valsčius turi savo gam
tinę, kultūrinę aplinką, savo išskirtinių istorinių, gamtinių objektų.

Tokių objektų turi ir Endriejavas. Tai – Žvaginių piliakalnis, Ablingos me
morialas, Lurdo grota, Kapstato ežeras su Aukštojo Tyro aukštapelkėmis, Pyktiškės 
kalnas ir kt. Perskaitę atskirus šios knygos skyrius kultūros paveldo specialistai, 
tikiuosi, atras iš užmaršties ištrauktą ne vieną naują pažinimo objektą, priskir
tiną paminklų kategorijai. Pasidalykite mintimis, kaip išnaudojami Endriejavo 
apylinkių istorijos, gamtos turtai pažintiniuose Klaipėdos rajono lankytinų vietų 
maršrutuose, su kokiomis problemomis susiduriate.

Klaipėdos rajono Endriejavo apylinkių gamtiniai ir kultūriniai ištekliai tu-
rizmo reikmėms pritaikomi minimaliai. Į Klaipėdos rajono turistinius pažintinius 
maršrutus įtrauktas Ablingos memorialas, kuris turi unikalią kultūrinę, istorinę 
reikšmę, vasaros metu yra paruoštas turistų lankymui (automobilių stovėjimo 
aikštelė, nušienauti takeliai tarp medžio skulptūrų). Memorialas ypatingas dar 
ir tuo, kad yra įkurtas aukščiausioje Klaipėdos rajono vietoje, kur nuo Žvaginių 
piliakalnio atsiveria puikus apylinkių vaizdas. Šis gamtinis ir kultūrinis objektas 
geriausiai reprezentuoja Endriejavo seniūniją. Keliaujančius turistus taip pat neretai 
domina Ablingos lurdas, įrengtas apie 1930–1933 metus ir iki šiol puoselėjamas 
A. Šiaulyčio.

Prie Endriejavo miestelio prisiglaudęs Kapstato ežeras, apgaubtas paslaptingos 
atsiradimo legendos, dabar tarnauja tik vietos žmonių rekreacijai, nes platesnis 
rekreacinis ežero pritaikymas nėra vykdomas (pakrantės užžėlusios, intensyvi ežero 
eutrofikacija, trūksta minimalios lauko infrastruktūros, pavyzdžiui, tualeto, lauko 

Rūta Cirtautaitė su 
kraštiečiu rašytoju 
Petru Dirgėla, 
Endriejavo miestelio 
šventėje. 2005 09 11. 
Iš R. Cirtautaitės 
albumo



478

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Po Šventų Mišių 
Ablingos Lurde. Iš 
kairės Ablingos Lurdo 
parko kūrėjas Alfonsas 
Šiaulytis, Endriejavo 
parapijos klebonas 
Rimas Lingevičius su 
svečiais, talkininkais 
2009 06 20. Iš ES 
archyvo

baldų). Kapstato ežeras galėtų tapti puikia rekreacine rytinės 
Klaipėdos rajono dalies vieta, nes plyti patogioje vietoje – 
šalia magistralinio kelio Gargždai–Rietavas. 

Didžioji dalis Endriejavo apylinkėse išsaugotų kultūros 
vertybių priskiriamos minimaliam turistiniam lankymui ir 
interesui. Tokios vertybės kaip dailės paveldas (koplytstulpiai, 
šventųjų skulptūros) domina siaurą žmonių ratą, dažniausiai 

Endriejavo moksleiviai 
prie Ablingos 
skulptūrų. 
2006 06 08. Iš EVM 
archyvo
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tik tam tikros srities atstovus, pavyz-
džiui, meno studentus, dėstytojus, me-
nininkus, tyrinėtojus, kultūrologus. 

Endriejavo seniūnijoje, kaip ir 
kitose rajono seniūnijose, objektų pri-
taikymas turistiniams poreikiams daž-
niausiai atsiremia į finansines ir infras-
truktūros problemas. Kai kurie paveldo 
objektai yra privačioje valdoje, kitus sunku pasiekti, nes nėra infrastruktūros.

Endriejavo miestelis 2010 metais švęs 230ąjį gimtadienį. Tais pačiais metais 
minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (1990 03 11–2010 03 11) dvide
šimtmetį, Žalgirio mūšio pergalės 600 metų sukaktį. Endriejavo seniūnija, ben
druomenė, kaip ir kitos rajone, susiduria su pasaulinės ir Lietuvos ekonominės 
krizės padariniais: verslo ir žemės ūkio gamybos augimo kritimas, nedarbas, 
greitas visuomenės senėjimas ir kt. 

Endriejave veikia vaikų darželis, vidurinė mokykla, biblioteka, yra bend
ruomenės patalpos, šeimos gydytojo kabinetas, kiti infrastruktūros objektai. Gal 
labiausiai jaunimui trūksta erdvesnių kultūros namų. Turbūt daugumą endriejaviškių 
pageidavimų žinote. Ką galėtumėte palinkėti Endriejavo krašto žmonėms?

Mieli endriejaviškiai, linkiu, kad jūsų miestelis sulauktų tokių pat garbingų 
metų kaip Gargždai, kaip Lietuva. Linkiu, kad jus aplenktų negandos, lydėtų 

Iš dešinės: nusipelnęs mokytojas Antanas 
Žemgulis ir tremtinys tautodailininkas 
Antanas Ruškys fakelais uždega Endriejavo 
miestelio šventinį aukurą, lyg palinkėdami 
jaunajai kartai saugoti atmintį ir kurti ateitį. 
2005 09 11. V. Skuodo nuotr. iš jo asmeninio 
archyvo



480

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

sėkmė ir ryžtas naujoms idėjoms, naujiems darbams. Kurkite 
darnią ir tvirtą savo miestelio, seniūnijos bendruomenę. 

Rečiau vartojamų žodžių paaiškinimai:
drobynos – kopėčios;
bakšė – šalėnė arba bakava, pereinamas kambarys, skirtas vakaroti;
koknalė – viralinė;
siednios – priemenė;
šėpalis – kampinė spintelė indams, kitiems rakandams sudėti;
špižarnė – kambarys tarp viralinės ir gerosios trobos, naudotas 
įvairiai paskirčiai, miegoti, daiktams pasidėti;
užungalis – ūkiškoji priemenės dalis, per kurią patenkama į ūkinį 
kiemą. Ji kartais būdavo be lubų, iš ten galima buvo užlipti ant 
aukšto.

Endriejavo vidurinės 
mokyklos abiturientų 
50-oji laida. Mokyklos 
kieme 2008 05 16. 
Iš EVM archyvo
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Endriejavo seniūnijos ūkininkai 2009 metais*
Virginija Lapienė

Įžanga
Lietuvoje prasidėjus sovietų oku-

pacijai, Endriejavo krašto žmonės, turė-
ję 30 ir daugiau hektarų žemės, buvo 
išbuožinti, ištremti į Sibirą. Jų ūkiai 
nacionalizuoti, išdraskyti. Per kelis ko-
lūkių gyvavimo dešimtmečius užaugo 
ne viena karta, kurios mąstyme įsitvir-
tino kolektyvinio darbo samprata.

Tačiau atkūrus nepriklausomybę, 
entuziastingieji endriejaviškiai pradėjo 
kurti savo ūkius. O žlugus kolūkiams ir 
žemės ūkio bendrovėms, ir kiti darbštūs 
End riejavo seniūnijos žmonės tikėjosi 
pragyventi ūkininkaudami.

Susigrąžinę tėvų, senolių žemę, 
jos išsinuomoję, jie plyname lauke kūrė 
savo ūkius. Bet per keliolika nepri-
klausomybės metų pasikeitė ūkininkų 
galimybės prasigyventi, kai kurie vi-
sai nusivylė. Smukus žemės ūkio pro-
dukcijos supirkimo kainoms, gaudami 
menkas pajamas, jie neįstengė plėtoti, 
modernizuoti savo ūkių. Tik nedaugelis ryžosi pasinaudoti 
Europos Sąjungos parama, bankų kreditais. Kiti į ūkius in-
vestuoja tik savo uždirbtus pinigus. Taigi jiems tenka daug 
ir sunkiai dirbti. Pasak vieno kalbinto ūkininko, dabar nebe-
įmanoma ūkininkauti, kaip kadaise senoliai: sukurtos naujos 
technologijos, yra modernios technikos. Tačiau ne visi, ryžęsi 
ūkininkauti, įstengė sukurti modernius ūkius. Ūkininkai kaltina 
šalies valdžią, kad ši nesirūpinanti jų padėtimi.

Ūkininkų realybė –  
nepabaigiami darbai
Endriejaviškiai Aldona ir Zigmas 

Kupriai susigrąžino savo tėvų žemę 
Kapstatuose ir Paežerio kaime. Iširus 
žemės ūkio bendrovei, jiems nieko kito 
nebeliko, o tik pradėti ūkininkauti. Ta-
čiau Endriejavo miestelyje gyvenančių 
Kuprių sodyba tam nebuvo pritaikyta. 

* Šis straipsnis gimė pasiūlius autorei Virginijai Lapie-
nei sudėti įvairias ūkininkų šeimų istorijas į vieną 
vietą. Buvo kalbinti proporcingai (po tris) įvairaus 
pajėgumo ir ūkininkavimo pobūdžio, šeimos ūkių 
šeimininkai. Norėta užfiksuoti ne tik ekonominę ir 
socialinę šios ūkio šakos situaciją, bet ir pagerbti 
visus ūkininkaujančiuosius Endriejavo apylinkėse. 
Taip atsirado šis rašytinis šaltinis, iš pirmųjų lūpų 
suteikiantis galimybę skaitytojui ar besidominčiam 
specialistui palyginti šių dienų, 2009 m. ūkininkų 
kasdienybę su 1872 m. aprašytomis ūkininkavimo 
aplinkybėmis Endriejave. Žr. šioje knygoje 111 psl. 
Vyr. red. pastaba. 

Antanas Žemgulys 
(Juozo s.) prie savo 
kombaino. Šilėnų k. 
2009 m. A. Jokubaičio 
nuotr.
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Iš pradžių jie gyvulius laikė savo tvarte 
prie namų. Bandai didėjant, smulkie-
siems ūkininkams teko išsinuomoti 
fermą Pyktiškės kaime.

Pajamos sumažėjo dvigubai
Patalpas galvijams nuomoja iki 

šiol. „Iš ko pasistatysi?“ – ilgai tylėjęs 
retoriškai paklausė Zigmas.

Jiems teko susiremontuoti seną 
svetimą pastatą. Ūkininkai nusipirko 
melžimo aparatą. Už savo lėšas – į Eu-
ropos Sąjungos paramą nepretendavo, 
į banką taip pat nelindo. „Kur paskui 
dėsies?“ – santūriai ištarė Aldona.

„Pradėjau ūkininkauti, kai man buvo 
40 metų. Taigi man buvo per vėlu pre-
tenduoti į Europos Sąjungos paramą jau-
najam ūkininkui, – kalbėjo Zigmas. – Ją 
gavusieji sparčiai plėtė pieno ūkius.“

Šie ūkininkai laiko 12 melžiamų karvių ir tiek pat 
prieauglio, dirba 42 hektarus žemės. Į savo ūkį investuoja 
tiek, kiek turi pajamų.

Šeimos ūkio fermoje melžėja dirba Aldona. Šiems smul-
kiesiems ūkininkams apmaudu, kad šiemet jiems už pieno 
kilogramą temoka 36 centus. Ir galvijų kaina kritusi. Palyginti 
su praeitais metais, jų pajamos sumažėjusios dvigubai.

„Bet reikia verstis – trauktis nėra kur, – kalbėjo ūkininkai. – 
Ūkininkaujame, kad patys išsilaikytume ir vaikams padėtume. Tai 
mūsų kasdienis darbas. Laisvadienių nėra. Kada ilsėsies – juk karves 
kasdien reikia pamelžti, galvijus pašerti.“

Beje, Aldona dar ir valdišką darbelį turi – Endriejavo pašte dirba laiškinin-
ke. „Jeigu pragyventume iš ūkio, žmona neitų laikraščių nešioti“, – nelinksmai ištarė 
Zigmas.

Ūkininkai kalbėjo, kad jiems daug ko reikėtų savo ūkyje – pasistatyti tvartą, 
nusipirkti kombainą.

„Neturėdami jo, neauginame javų – grūdus perkame. Juk kol prisi-
prašai, kad nukultų javus, juos sulyja arba grūdai nubyra, – sakė 
Aldona. – Be to, reikėtų grūdų sandėlio, džiovyklos“.

Aldona ir Zigmas 
Kupriai savo sodybos 
kampelyje ant 
sūpuoklių. 2009 m. 
A. Jokubaičio nuotr.
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Ūkininkai patys pasiruošia šieno – jį presuoja. Anksčiau į plėvelę vynioję 
vytintą žolę, nusprendė, jog tai per brangu. „Kainos už žemės dirbimą ir pajamos 
visiškai neatitinka. Dirbame veltui“, – guodėsi Kupriai.

Vaikams nelinki dirbti žemę
Aldona ir Zigmas Kupriai užaugino 5 vaikus. Ir nė vienam nelinki ūkininko 

dalios. Anot jų, norint išgyventi, tenka daug vargti. Pasak tėvų, vyriausiasis sūnus 
Marius uždarbiauja Airijoje. Lina dirba Klaipėdoje, Jurgita ten mokosi. Prieš me-
tus verslo vadybą ir administraciją baigusi Jolita darbo nesurado, nes darbdaviai 
reikalavo patirties. Jaunėlė Viktorija – aštuntokė. Dukros mielai padeda tėvams 
nudirbti žemės ūkio darbus.

Kuprių sodyboje pilna gėlių. „Jomis rūpinasi Jolita“, – sakė Aldona.
Vis dėlto ūkininkai džiaugiasi išgyvenantys patys: „Nesiskoliname, neprašome 

pašalpų ar kitokios paramos.“
Jie turi ne tik savo pieno ir jo produktų – savo šeimos reikmėms užsiaugina 

kiaulių, paukščių, turi daržovių. 

Rudgalviškė ūkininkė nesipriešina likimui
Gimtajame Rudgalvių kaime ūkininkaujanti Daiva Mikužytė aplinkinius 

stebina begaliniu darbštumu ir optimizmu. Kai kas ją vadina vargo bite. Tačiau 
šiai 41-erių metų ūkininkei nereikia gailesčio nei paguodos – optimizmo jai 
užtenka. Daiva – viena iš stambiausių pieno ūkių savininkų Endriejavo seniū-
nijoje. Visas uždirbtas lėšas investuoja į savo ūkį, Europos Sąjungos parama 
nesinaudojo. Šiemet jos didžiausias tikslas – pasistatyti tvartą, kuriame laikys 
apie 70 galvijų.

Didžiausias pagalbininkas – arklys
Auginti galvijus Daiva pradėjo baigusi vidurinę mokyklą. Kartu su jaunesne 

seserimi Gina užsiaugino melžiamų karvių bandą, mėsinių galvijų. Tačiau dabar 
jos ūkininkauja atskirai.

Daiva valdo 68 hektarus. Bandoje – 42 melžiamos karvės, 5 žindenės ir dar 
pulkas prieauglio. „Iš viso – 82 galvos, – kalbėjo ūkininkė, viena triūsianti savo 
ūkyje. – Juk nėra ką pasamdyti.“

Moteris pasiguodė, kad jos darbo diena prasideda 6 valandą, o kol nudirbanti 
visus darbus pieno ūkyje, ateina vidurnaktis. Ji patikino, kad vasarą esą lengviau. 
Pašarą – vytintą žolę – pagaminti samdanti įmonės darbininkus, kombinuotąjį 
pašarą perkanti, nes auginti grūdus neapsimoka.

Jos vienintelė transporto priemonė – arklys, traukiantis vežimą. Ūkininkė rytą 
vakarą dardanti į ganyklą už trijų kilometrų (o kai kurios esančios už 6–7 km) 
pamelžti karvių. „Turiu melžimo aparatą, melžimo aikštelę ir jas pamelžiu per pustre-
čios valandos“, – sakė Daiva. Ji neslėpė apmaudo, kad dabar už kilogramą pieno 
„Žemaitijos pienas“ jai temoka 50 centų. 

Tačiau Daiva neketina atsisakyti savo ūkio. Tiesa, prisipažino, kad pasitaikė 
juodų valandėlių, kai norėjosi mesti šį verslą.
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Patinka gyvuliai
„Su gyvuliais sunku – pats sunkiausias darbas. Pavargstu, bet man 
gaila savo užaugintus gyvulius parduoti, – kalbėjo ūkininkė. – 
Ogi ką reikėtų veikti, jeigu neturėčiau ūkio.“

Daiva triūsia be poilsio dienų, mažai ir laisvų valandėlių atokvėpiui. Savimi 
pasirūpinti laiko nelieka.

„Aš permąsčiau, kad toks mano likimas, – šyptelėjo moteris. – 
Jeigu nepatiktų gyvuliai, nelaikyčiau – nedirbčiau tokio sunkaus 
darbo. Visi gyvuliai mane pažįsta iš tolo, pašaukti ateina.“

Meiliais žodžiais ji šnekino prie tvarto pririštus veršelius. „Šis – Karalius, 
užaugs veislinis jautis. O va ten ganosi Elegancija, Juodakė. Visi gyvuliai mano myli-
mi,“ – tvirtino Daiva.

Statys tvartą
Daiva pasidžiaugė, kad šiemet karvės atsivedė net 3 poras dvynukų. Tačiau 

neįstengianti visų veršelių auginti – parduodanti žmonėms. Bandą atnaujinanti savo 
užaugintomis telyčaitėmis. Brokuotas karves parduodanti mėsos perdirbėjams.

Šį rudenį Daiva planuoja pasilikti apie 70 galvijų. Didžiausias jos tikslas – 
pasistatyti tvartą. Dabar nuomojama iš kolūkių laikų išlikusi ferma visai sukiužusi, 
su smengančiu stogu.

„Va ten pažymėta vieta naujam tvartui. Susitariau su įmone, kuri 
pažadėjo iki vėlyvo rudens jį pastatyti, – kalbėjo ūkininkė. – 
Trūksta pinigų, bet nežinau, ar imti iš banko paskolą.“

Daiva Mikužytė: 
„Ūkininkausiu, kol 
turėsiu sveikatos.“ 
2009 m. A. Jokubaičio 
nuotr.
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Per visus ūkininkavimo metus 
vengusi europinės paramos, šiemet 
Daiva ryžosi pasinaudoti supaprastin-
ta tvarka teikiama parama. Už gautas 
lėšas ji įsigysianti tvartui reikalingus 
įrengimus.

Ūkininkų šeima  
stengiasi gyventi  
europietiškai
Endriejaviškis Andrius Vainius – 

vienas iš jauniausių, bet stambiausių 
ūkininkų Endriejavo seniūnijoje. Pa-
sinaudojęs europine parama, sukū-
rė modernų pieno ūkį. Rajoniniame 
konkurse „Metų ūkis 2008“ jis pelnė 
antrąją vietą.

Viltys ir galimybės
Prieš dešimtmetį pradėjusių ūki-

ninkauti Vaidos ir Andriaus Vainių 
pastangos, triūsas įvertintas pernai. Jaunųjų ūkininkų namuose, 
matomiausioje vietoje, išdėstyti padėkos raštai ir diplomai 
byloja apie jų džiaugsmą ir pasitikėjimą.

35-erių metų Andrius su pora metų jaunesne žmona 
Vaida šypsodamiesi pasakojo, kaip keitėsi jų planai ir viltys, 
kodėl pasirinko žemės ūkį. Juk jis nuo jaunumės žinojo, koks 
čia darbas – tikra vargo vakarienė. 

„Vasaros atostogų metu aš, moksleivis, būdavau tėvelio Andriejaus, 
per javapjūtę kombainu kūlusio javus, padėjėjas. Ir šienapjūtėje 
darbavausi. Taigi esu patyręs alinančio darbo skonį, – kalbėjo 
Andrius. – Bet aš gyvenau kaime ir nežinojau, koks yra gyveni-
mas mieste.“

Taigi vaikinas įstojo į tuometinį Rietavo žemės ūkio technikumą įsigyti 
mechaniko specialybę. Tada dar gyvavo kolūkiai ir jis tikėjosi baigęs mokslus 
grįžti dirbti į gimtinę. Tačiau per tą laiką sugriuvo ne tik kolūkis, bet ir žemės 
ūkio bendrovės.

Iš pradžių vaikinas dirbo apsaugos tarnyboje. Sukūrė šeimą. „Neturėjome 
galimybės gyventi mieste – reikėjo mokėti nuomą už būstą. Taigi nusprendėme kabintis 
į gyvenimą kaime“, – pridūrė Vaida.

Ir jaunieji Vainiai sugrįžo į gimtinę.

Vaida ir Andrius 
Vainiai su savo 
atžalomis Matu ir 
Aukse. 2009 m. 
A. Jokubaičio nuotr.
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Andriaus tėvai jau buvo pradėję ūkininkauti. Jis prisipažino, kad tai turėjo 
įtakos apsisprendžiant verstis žemės ūkiu. Prieš dešimtmetį jaunieji Vainiai įkūrė 
savo ūkį. „Jeigu ne tėvai, galbūt būtume išvykę uždarbiauti į užsienį, kaip dauguma 
lietuvaičių. Bet gerai ten, kur mūsų nėra”, – šyptelėjo Vaida.

Modernizavo pieno ūkį
„Iš yrančios bendrovės nusipirkome telyčaičių, veršelių. Užsiaugino-
me ir pradėjome formuoti bandą – nuo 8 karvių, – šypsodamasis 
kalbėjo Andrius. – Dabar mūsų ūkyje yra daugiau kaip 70 mel-
žiamų karvių, tiek pat prieauglio, dirbame 300 hektarų žemės, iš 
kurios tik 32 hektarai nuosava.“

Endriejave gyvenantys jaunieji ūkininkai Auksoro kaime, už kelių kilometrų, 
nusipirko dvi senas karvides, pašarų cechą, kuriems remontuoti reikėjo nemažai 
lėšų, be to, įsigyti įrangą. A. Vainius ryžosi pasinaudoti kaimo plėtros programos 
teikiamomis galimybėmis.

Gavęs lėšų pagal priemonę Pieno direktyva, ūkininkas įsigijo modernią 
melžimo įrangą, 3 tonų talpos automatizuotą šaldytuvą. Pagal Nitratų direktyvą 
gautą paramą naudoja mėšlidei įrengti, kurią turi pabaigti šiemet.

Be to, Vainiai gavo Europos Sąjungos paramą specializuoto pieno ūkio 
pozicijai stiprinti, modernizuoti pašarų gamybą. Taigi atsirado galimybė įsigyti 
modernų traktorių, žemės dirbimo, šienavimo technikos. Pernai už savo lėšas 
nusipirko dar vieną traktoriuką, dirvų skutiką. 

Šiais metais Andrius ryžosi pasinaudoti supaprastinta tvarka teikiama Eu-
ropos Sąjungos parama.

„Viską, ką uždirbame, investuojame į savo ūkį, – kalbėjo ūkinin-
kai. – Esame skolingi bankui – kas mėnesį atseikėjame nemažą 
sumą už skolas.“

„Ogi aplinkiniai mano, kad mes viską veltui gauname. Jie 
nežiūri, kaip sunkiai dirbame, bet pavyduliauja, priekabiauja“, – 
atvirai kalbėjo Vaida.

Andrius pridūrė, kad tuo metu, kai daugelis jaunų žmonių statėsi namus, 
poilsiavo užsienyje, jie savo lėšas investavo į ūkį.

Dabar Vainių pieno ūkyje dirba trys samdomi darbininkai. 

Sunkių minčių neišvengia
Ūkininkai Vainiai prisipažino nesitikėję, kad šiemet taip atpigs pienas. 

„Jo savikaina – 70 centų, o mums už kilogramą moka tik 55 centus. 
O juk buvo metas, kai gaudavome po 90 centų ir net po litą, – 
kalbėjo Andrius. – O parduotuvėje ar atpigo pienas 50 centų? 
Buvo sunkių dienų, kai norėjosi mesti ūkį. Bet mes to daryti 
negalime, nes 5 metams turime įsipareigojimus.“
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Vaida ir Andrius įsikūrę daugia-
butyje gyvenamajame name. Patys čia 
nusipirkę butą, jį šiuolaikiškai, patogiai 
įsirengė. Vienuolikmetį sūnų Matą ir 
dvejų metų dukrelę Auksę auginantys 
ūkininkai sakėsi esą europiečiai, todėl 
ir stengiasi taip gyventi.

„Dalyvaujame Endriejavo bendruomenės 
renginiuose – pagal galimybę remiame 
juos, – sakė Andrius. – Stengiamės daly-
vauti ūkininkų renginiuose, šventėse, pro-
jektuose. Važiuojame į šventes Klaipėdoje, 
poilsiaujame Druskininkuose.“ 

Jie pabrėžė, kad ūkyje daug pa-
deda abiejų tėveliai – už tai jiems yra 
labai dėkingi.

Žadeikiškiai ūkininkai 
žengia tėvų pramintu 
taku
Endriejavo seniūnijoje gyvena trys Antanai Žemguliai. 

Jų nesieja jokie giminystės ryšiai – jie tik bendravardžiai ir 
bendrapavardžiai. Pasak endriejaviškių, kad būtų lengviau 
juos atskirti, vieną vadina mokytoju, kitą vairuotoju, o tre-
čią – bitininku. Tačiau dabar Šilėnų kaime gyvenantis Anta-
nas Žemgulys bei Antanas Žemgulys iš Žadeikių kaimo turi 
panašų verslą: abu yra smulkieji ūkininkai. 

Vienintelis pasirinkimas
Žadeikiuose gyvenantys Aldona ir Antanas Žemguliai ūkininkauti pradėjo 

prieš 17 metų, iširus kolūkiui. Nuo 5 melžiamų karvių banda išaugo iki 17, o dar 
10 galvų prieauglio. Šie ūkininkai dirba 70 hektarų žemės, iš kurios nuosavos – 
22 hektarai. Paramos neprašė – vertėsi iš savo lėšų.

Užsiminus apie šiandieninius ūkininkų sunkumus, Aldona Žemgulienė pratarė: 
„Nieko neišdejuosi – reikia dirbti. Kai viskas gerai, rodos, nesunku. Susirgus gyvuliui, 
krinta ūpas. Ir mes patys turime bėdų dėl sveikatos“. Zootechnikės diplomą turinti 
ūkininkė pridūrė, kad jų šeimai nebuvę kitos išeities, tik ūkininkauti.

Iš Kačių kaimo (Endriejavo seniūnija), kurio tik pavadinimas belikęs, Anta-
nas Žemgulys su šeima įsikūrė Žadeikiuose. Kolūkyje dirbo vairuotoju. Jo tėvai, 
auginę 5 vaikus, irgi vertėsi iš žemės ūkio. 

Žadeikiškė Aldona 
Žemgulienė džiaugiasi 
prie namų 
žydinčiomis gėlėmis. 
2009 m. A. Jokubaičio 
nuotr.
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„Vaikai matė sunkų tėvų darbą, bet vis tiek kitu keliu nepasuko – 
pasirinko tą pačią duoną. Tik Antano sesuo gyvena mieste“, – 
pasakojo Aldona.

Žadeikių kaime, be Žemgulių, ūkininkauja dar 3 šeimos. Pasak šios ūki-
ninkės, tik 6 žadeikiškiai parduoda pieną perdirbimo įmonei „Žemaitijos pienas“. 
Kaimo žmonės nebelaiko karvių – pieno nusiperka iš ūkininkų.

Talkina vaikai
„Įsigijome melžimo agregatą. Karves melžiame abu su vyru, – pa-
sakojo Aldona. – Mūsų pajamos – tik iš pieno. Tačiau moka vos 
41 centą už kilogramą.“

Technikos turintys ūkininkai patys užsiaugina grūdų, pasiruošia pašaro. „Tik 
ruloninio preso neturime“, – sakė ūkininkė.

Dėl savęs ir vaikų jie užsiaugina bekonų, paukščių, taip pat daržovių. Taigi 
šeima maitinasi ekologišku maistu.

Aldona Žemgulienė prisipažino, kad nežiną, kiek ūkininkausią, kiek užteksią 
sveikatos.

„Esame pririšti prie ūkio – niekur neišvažiuosi. Be to, poilsiui, 
kelionei nelieka pinigų, ypač šiemet, kai taip sumažino pieno kai-
ną, – nelinksmai šnekėjo moteris. – Atostogų mes neturime. 
Vienam susirgus, kitam tenka dviguba našta. Žiemą lengviau – tik 
gyvuliais tereikia rūpintis.“

Aldona ir Antanas Žemguliai užaugino tris sūnus. 

„Vaikystėje, paauglystėje jie mums padėjo dirbti ūkyje. Buvo sunku, 
todėl mes nelinkėjome, kad dirbtų žemės ūkyje. Taigi nė vieno iš 
jų darbas nesusijęs su žemės ūkiu, – kalbėjo ūkininkė. – Tačiau 
dabar jie gelbsti mums. Dažnai į kaimą atvažiuoja vyriausiasis 
Sigitas, gyvenantis Klaipėdoje. Jam esą trošku mieste.“ 

Ir vidurinėlis Darius iš Pėžaičių atvyksta padirbėti. Jaunėlis Robertas gyvena 
kartu su tėvais.

Susitaupę pinigų, Žemguliai atnaujino kolūkių metais pasistatytą savo namą, 
jį padidino, šiuolaikiškai įrengė vidų. Stengiasi gražiai tvarkytis aplinką.

Endriejaviškė įsitikinusi, kad be meilės  
žemei neūkininkausi
Endriejavo centre gyvenantys Regina ir Petras Jurkai ūkininkauja 14 metų. 

Jie įkūrę mišrų ūkį – laiko melžiamas karves ir mėsinius galvijus. Norėdami palen-
gvinti savo darbą, jie pasinaudojo Kaimo plėtros programos parama ir modernizavo 
tvartą. Nedidelio ūkio šeimininkai turi sertifikatą tiekti į rinką žalią pieną.
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Didelė paspirtis
Regina Jurkienė su vyru Petru ne tik ūkininkauja 

savo gimtinėje, bet ir abu turi valdišką darbą: ji – En-
driejavo bendruomenės slaugytoja, jis – ugniagesys.

Ūkininkė pasakojo, kad kas rytą tenka keltis 
5 valandą pamelžti 14 karvių. Rankomis nebemelžia 
jau kelerius metus. Ganyklos – už 4 kilometrų nuo 
namų. Kai kuriuos galvijus laiko miestelio centre 
esančioje savo sodyboje, tvarte. Pyktiškės kaime turi 
nusipirkę dalį buvusios kolūkio fermos, ją suremonta-
vę, modernizavę. Beje, ūkininkaujantys endriejaviškiai 
suprato, kokios reikalingos buvusios kolūkio fermos, 
kurias žmonės buvo įnikę ardyti. Tarp jų pirkėjų net 
konkurencinė kova virusi.

„Statyti naują tvartą daug sunkiau ir brangiau, nes tiek pinigų 
neturėjome“, – pasakojo Regina.

Šie ūkininkai nepabūgo pasinaudoti Europos Sąjungos 
teikiama parama. Pagal Kaimo plėtros programos priemonę 
Pieno direktyva gavę lėšų, jie įsigijo melžimo įrangą, įsirengė pieno kambarį, 
kuriame stovi modernus šaldytuvas, plovimo įranga, yra šaltas ir šiltas vanduo. 
Pasak ūkininkės, reikėję pridėti ir savo lėšų, tačiau į banką nesikreipę ir paskolos 
neėmę.

Pieną parduoda gyventojams
„Įvykdę Pieno direktyvos reikalavimus, gavome sertifikatą tiekti žalią 
pieną į rinką. Nežinau nė vieno mažo pieno ūkio, kurio šeimininkai 
jį turėtų“, – teigė R. Jurkienė.

Taigi šie ūkininkai pieną parduoda endriejaviškiams – dauguma kaimo 
žmonių nebelaiko karvių, o pieną perka. Už litrą moka po litą.

„Daug pieno sugirdome veršeliams, savo šeimos reikmėms, o likusį 
parduodame pieno perdirbimo įmonei „Žemaitijos pienas“. Už kilo-
gramą mums moka 36 centus, o anksčiau gaudavome po 84 centus. 
Apmaudu, kad tvartą įrengus pagal europinius standartus, mums 
tiek temoka“, – neslėpė nusivylimo ūkininkė.

Susitaupė technikai
Regina pasiguodė, kad anksčiau iš savo ūkio gautų pajamų susitaupę 

pinigų technikai įsigyti, persistatę savo seną trobą. Beje, Jurkai dirba 54 hektarų 
žemės – 20 hektarų valdo nuosavybės teise. Regina prisiminė, kaip ūkininkavimo 
pradžioje jie Kaliningrade nusipirkę traktorių. Dabar jų turi tris ir kombainą. 
Tiesa, šį pavasarį, kilus gaisrui bendrasavininkių patalpoje, sudegė ten Jurkų 

Ūkininkė Regina 
Jurkienė. 2009 m. 
A. Jokubaičio nuotr.
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laikomas kombainas, kurį buvo nusipirkę prieš metus. Jie patyrė 20 tūkst. litų 
žalą.

Šie ūkininkai savo galvijams užsiaugina grūdų, pasiruošia šieno, šienainio. 

„Gyvuliai krizės nejaučia, o jų augintojai, eidami į parduotuvę, 
gerai pagalvoja, ką pirkti, – sakė Regina. – Dabar mes tik egzis-
tuojame. Tiesa, visada esame pavalgę, bet į ūkį tenka investuoti ir 
savo valdišką algą.“

Dukra gailisi tėvų dalios
Regina prisipažino, kad jų vienturtė dukra Laura, baigusi studijas ir dirbanti 

Vilniuje, apsilankiusi pas tėvus ir matydama, kaip jie dirba, tai vadina vergyste 
ir jų gailisi.

R. Jurkienė teigė, kad reikia labai mylėti žemę, mėgti ūkio darbus, kad 
galėtum ūkininkauti. 

Pasak ūkininkės, jie su vyru domisi žemės ūkio naujovėmis, įstatymais, 
projektais. 

„Konsultuojamės su Žemės ūkio ministerijos specialistais ir visada 
sulaukiame konkrečių atsakymų. Nacionalinės mokėjimo agentūros 
atstovė Klaipėdoje irgi pateikia išsamius atsakymus“, – džiaugėsi 
ūkininkė.

Ji prisipažino, kad po darbų vienintelis malonumas – vasarą savo tvenkinyje 
stebėti įvairiausias žuveles, graibstančias pabertą maistą. Tada ji atsipalaiduojanti. 
„Pramogoms ūkininkas niekada neturėjo laiko“, – apgailestavo Regina Jurkienė.

Šilėnų ūkininkams išgyventi padeda optimizmas
Šilėnų kaime gyvenantys Danutė ir Antanas Žemguliai verčiasi iš mišraus 

ūkio. Jie dirba 50 hektarų, iš kurių tik 10 jiems priklauso nuosavybės teise. Op-
timizmo nestokojantys smulkieji ūkininkai nekeiksnoja savo dalios. Pagrindinės 
pajamos – už penimas kiaules. Jie tvirtina, kad reikia dirbti ir jokios krizės ne-
būsią. Ūkininkai nepasinaudojo europine parama.

Pienas – kiaulėms, grietinė – sau
Ūkininkai Žemguliai laiko 5 melžiamas karves, sukergtų telyčių, augina 

mėsinius galvijus ir kiaules. Jos duoda pagrindines pajamas. „Iš viso mūsų ūkyje – 
42 snukučiai“, – linksmai šnekėjo Antanas Žemgulys.

Per metus jie užaugina apie 70 bekonų, sveriančių iki 120 kilogramų. Tai 
vienintelis kiaulių ūkis Endriejavo seniūnijoje.

„Žmonės perka – nespėjame užauginti kiaulių visiems norintiems, – 
pasakojo Antanas. – Jie pasiilgę lietuviškų ekologiškų produktų, 
o ne pargabentų iš užsienio. Mes kiaules šeriame savo užaugintais 
grūdais.“ 
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Ūkininkai džiaugėsi šiemet už-
derėjusiu javų derliumi, nors, kaip 
teigė, nenaudojo mineralinių trąšų, 
kitų chemikalų. „Iš hektaro prikūlėme 
po 5 tonas kviečių, rugių, kvietrugių. 
Tokio derliaus dar nebuvo“, – pasakojo 
jie, pridūrę, kad visus grūdus sušersią 
savo gyvuliams.

Ūkininkai prisiminė, kad šį pa-
vasarį už gyvojo svorio kiaulienos ki-
logramą pirkėjai mokėję po 8 litus, o 
šiuo metu kaina kritusi. Beje, paršelių 
nusiperka iš kaimiečių, auginančių 
paršavedes. Savo penkių karvių pieną 
sušeria paršeliams ir veršeliams. Pa-
tys maitinasi ekologišku maistu: savo 
grietine, varške, sūriu. Seniai pamiršę 
parduotuvėje pirktos dešros skonį.

Praeitais metais Žemguliai už-
augino 12 bulių, svėrusių po 500–
700 kilogramų. Ūkininkai sakė, kad 
pernai supirkėjai brangiau mokėję už 
jautieną. 

„Šiemet tesiūlo 3,50 Lt už gyvojo svorio kilogramą, – nusivylęs 
kalbėjo Antanas. – Bet aš įmitusį galviją paskersiu ir pardavęs 
draugams, pažįstamiems, gausiu po 15 litų. Juk kokia dabar brangi 
jautiena parduotuvėse.“

Rišti šluotas – ne gėda
„Pritrūkstame pinigų, – neslėpė ūkininkai. – Mūsų trobos re-
montas brangiai kainavo.“

Šios šeimos biudžetą papildo pajamos, gautos iš pagalbinio verslo – šluotų 
rišimo. 

„Kai prieš 20 metų pradėjome jas rišti, daugelis šaipėsi, – prisiminė 
Danutė. – Bet dabar siūlosi priimami į darbą. Mūsų surištomis 
šluotomis šluojamos Gargždų, Klaipėdos ir kitų miestų gatvės.“

Ir šiuo metu šluotos perkamos, tačiau, pasak Danutės, užtrunka atsiskai-
tymas, ir pajamos per pusę sumažėjo. „Tačiau vis tiek į kišenę, o ne iš kišenės“, – 
optimistiškai kalbėjo Žemguliai.

Pasak jų, reikia dirbti – viskas apsimoka. „Ankstų rytą prie parduotuvės jau 
lūkuriuoja vyrai, kenčiantys nuo krizės“, – ironizavo Antanas.

Danutė Žemgulienė 
svečius vaišina 
tradiciniais cepelinais 
(didžkukuliais). 
2009 m. 
A. Jokubaičio nuotr.
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Antano Žemgulio tėvai Bronislava ir Juozas, 
gyvenę Šilėnų kaime, užaugino 11 vaikų. 
Apie 1990 m. visa šeima nusifotografavo 
Rudgalvių kaime, kur tebegyvena Bronis-
lava Žemgulienė. Ji yra viena iš vyriausių 
gyventojų. Iš Antano Žemgulio (Juozo s.) 
šeimos albumo

Bronislavą Žemgulienę, sulaukusią 80-ojo 
gimtadienio, pagerbė ne tik artimieji, bet 
ir Endriejavo bendruomenė. 2007 m. 
Iš Šilėnų k. gyvenančio Antano Žemgulio 
(Juozo s.) šeimos albumo
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Ūkininkai piktinasi išvešėjusiu biurokratizmu. Jie pasakojo už 35 tūkst. litų 
nusipirkę išmontuotą arkinį sandėlį. 

„Norėjome įrengti patalpas grūdams, pastogę technikai, padargams. 
Tarybinė, bet užtenka ir tokios, – kalbėjo Antanas, anksčiau 
kolūkyje dirbęs mechanizatoriumi. – Tačiau paaiškėjo, kad reikia 
projekto, už kurį tektų pakloti 15 tūkst. litų. Ir kodėl kaimiečiui, 
turinčiam žemės, negalima pasistatyti be to projekto? Nieko iš 
valdžios neprašome – tik sudaryti galimybes normaliai gyventi.“ 

Vis dėlto ūkininkai sakėsi esą patenkinti, kad išgyvena iš savo ūkio. „Juk mes 
skaičiuojame šeštą dešimtmetį – kas mus bepriimtų į darbą“, – retoriškai klausė jie.

Ūkininkė iš Laigių nesitiki susikrauti turto
Prieš 9 metus Laigių kaime įsikūrę buvę klaipėdiškiai Marija ir Jonas Ta-

lačkos pirmieji rajone pradėjo auginti žindenes karves. Endriejavo seniūnijoje tai 
vienintelis mėsinių galvijų ūkis. Jis laikomas vidutiniu. Ūkininkė tvirtino, jog čia 
atradusi save.

Įdomu stebėti bandą
Šalia sodybos esančioje ganykloje elektrinio piemens saugomos žolę rupš-

nojo žindenės karvės su veršeliais ir ūgtelėjusiais veršiais. Tame dideliame plote 
tyvuliuoja tvenkinys. Taigi galvijai patys nueina atsigerti.

„Išėjusi iš trobos su žiūronais pasižiūriu, kaip ganosi gyvuliai, – 
šypsodamasi pasakojo 52-jų metų Marija Talačkienė. – Mes 
su vyru esame pasiskirstę darbus“.

Moteris parodė savo rankas, nepajuodusias, visai nepanašias į vargo naš-
tą tempiančios ūkininkės. Ji pridūrė, kad yra priemonių jas išbalinti – tereikia 
noro.

Marija pasakojo, kad ganykloje ganosi 24 žindenės karvės ir tiek pat tely-
čaičių. Tvarte – penimi galvijai. Kai kurie jau sveria po 500 kilogramų, bet šie 
ūkininkai siekia nupenėti iki 900 kg. Pastaruoju metu supirkėjai pigiai moka už 
jautienos skerdieną, todėl neskuba parduoti bulių.

„Apsiveršiavusių karvių veršeliai paliekami prie jų 7–10 mėnesių. 
Tai geriausios melžėjos, – linksmai pasakojo ūkininkė. – Man 
įdomu stebėti bandą. Apsiveršiavusios karvės rūpinasi savo verše-
liais, o po savaitės pradeda trauktis, juos šaukia. Atėjus žindymo 
laikui ir nepriėjus veršeliui, ši pradeda nerimauti – bliauti. Išgir-
dusi suprantu, jog kažkas atsitiko. Kai gyvuliai ramūs, vadinasi, 
viskas tvarkoje“.
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Marija patikino, kad žindenė negali būti paprasta nemelžiama karvė. „Tai 
pieninio ir mėsinio galvijo hibridas“, – teigė ūkininkė. Ji prisipažino, kad prieš 9 
metus daug ko nežinojusi. Ir netgi nepagalvojusi, kad teks padėti besiveršiuo-
jančiai karvei. 

„Esu dėkinga veterinarijos gydytojui Stasiui Verbauskui, sėklintojui 
Algiui Jušui, kurie man suteikė daug žinių“, – kalbėjo ūkininkė.

Butą iškeitė į sukiužusią trobą
Ūkininkė Marija šypsodamasi prisiminė, kai prieš 9 metus Klaipėdoje turėtą 

butą iškeitė į atokų vienkiemį, sukiužusią, be jokių patogumų, trobą. 

„Mes apsitvarkėme, kad galėtume gyventi normaliomis sąlygomis, – 
pasakojo moteris, pakvietusi į jaukų kaimišką kambarį. – Mūsų 
svajonės šioje vietoje pasistatyti naują namą dar neišsipildė“.

Marija sakėsi gimusi Klaipėdoje, 27 metus dirbusi vyriausiąja buhaltere 
įvairiose uostamiesčio įmonėse. Tai kodėl atsisakė nemažos, trijų tūkstančių litų 
algos, ir su vyru Jonu, visą gyvenimą dirbusiu vadovaujantį darbą, atsikraustė į 
Laigių kaimą? 

„Užaugo du sūnūs – jiems nebereikia mamos. Atsirado tuštuma. 
Be to, darbe įtampa – besikeičiantys įstatymai, bemiegės naktys 
ir... eilė poliklinikoje pas gydytoją, – neslėpė Marija. – Jeigu prieš 
20 metų man kas būtų pasakęs, kad aš gyvensiu kaime, auginsiu 
gyvulius, būčiau spjovusi.“ 

Tačiau gyvenime pasitaiko įvairių posūkių.
M. Talačkienė su vyru pradėjo ieškoti sodybos kaime. 

Ūkininkei Marijai 
Talačkienei įdomu 
stebėti žindenių 
bandą. 2009 m. 
A. Jokubaičio nuotr.
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„Apžiūrėjome kelias dešimtis, bet tik išlipę šioje, pajutome, kad čia 
sava, – dalijosi prisiminimais ūkininkė. – Čia buvo patrauklu, 
nes už 8 kilometrų, gretimame Plungės rajone, buvo mano senelio 
Pupšio žemė – 56 hektarai. Ją man seniai buvo parodžiusi mama. 
Norėjome kurtis ten, tačiau tarp miškų gyventi pabūgome.“ 

Pasak pašnekovės, senelis buvęs tremtinių sąrašuose, tačiau sugebėjęs išsi-
sukti.

Pirmoji žindenė rajone
Marija pridūrė, kad ne iš karto galėję nupirkti šią sodybą – ją perpirko iš 

naujų šeimininkų. 

„Atsikraustę tą patį rudenį nusipirkome karvę, – pasakojo ji. – 
Susidomėjau mėsiniais galvijais. Pradėjau ieškoti informacijos apie 
žindenes. 2002 metais aš pirmoji rajone įregistravau pirmąją žindenę. 
Tada už mišrūnus galvijus ūkininkams skirdavo kompensacijas.“

Ūkininkė pasakojo, kad 4 metus lankiusi seminarus apie mėsinių galvijų 
auginimą, baigusi kursus.

Kasmet didėjo žindenių banda. Šie ūkininkai dirba 70 hektarų žemės, iš 
kurios 27 hektarai nuosava, kitą nuomojasi.

„Savo ūkyje dirbame abu su vyru. Padeda ir vyriausiasis sūnus 
Tomas. Jaunesnysis Donatas, Klaipėdoje turintis verslą, vis dažniau 
kartoja norįs ūkininkauti“, – šypsojosi Marija. 

Ji pabrėžė, kad Europos Sąjungos paramos neprašė, iš banko nesiskolino. 
Pasak ūkininkės, didžiausia parama – tiesioginės išmokos už žindenes, parduotus 

Vienas pirmųjų 
Marijos ir Jono 
Talačkų ūkyje 
auginamų mėsinių 
jaučių, svėrusių apie 
1000 kg. Ekspedicijos 
metu sutiktas jis 
noriai pozavo. 
2004 08 06. V. Jocio 
nuotr.
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mėsinius jaučius, deklaruotą žemę. „Esu buhalterė ir žinau, ką reiškia grąžinti bankui 
paskolą“, – sakė Marija.

Taigi šie ūkininkai neturi naujų tvartų, naujos technikos, nes tam reikia 
didelių investicijų. Įsigiję dėvėtos technikos, patys užsiaugina grūdų, pasiruošia 
pašaro.

„Gyvulius prižiūrime – jiems krizė neatsiliepė, – šypsojosi Mari-
ja. – Ir mūsų šeimai, nes gyvename pagal savo išgales. Čia mes 
turtų nesusikrausime – didžiausias mūsų turtas – vaikai. Versli-
ninkas sūnus gražiai elgiasi su pavaldiniais – džiaugiuosi, kad jį 
taip išauklėjome.“

Marija Talačkienė tikino, kad čia, atokiame Laigių kaime, atradusi savo 
pašaukimą, pamiršusi kompleksus. „Čia esu laisva. Net tamsos nebijau, nes čia viskas 
sava“, – smagiai šnekėjo ūkininkė.

Buvę miestiečiai ūkininkauja Pažvelsyje
Dangirutė Garšvienė su vyru Sigitu į savo tėvų sodybą Pažvelsio kaime 

persikėlė iš Klaipėdos. Ir jau 17 metų ūkininkauja. Šie vidutiniai ūkininkai laiko 
melžiamų karvių bandą. Europos Sąjungos parama nesinaudoję, jie pieno ūkio 
nemodernizavo.

Tęsia senolio tradicijas
Praeito amžiaus pradžioje D. Garšvienės senelis Kostas Girkontas Pažvelsio 

kaime nusipirko erdvią trobą, kurią teko rekonstruoti. 

„Jis valdė 50 hektarų žemės, ūkininkavo. Tačiau sovietų okupacijos 
metais pateko į pasmerktųjų sąrašą, – pasakojo Dangirutė. – Vėliau 
paskui jį į Sibiro platybes iškeliavo ir visa jo šeima.“

Dangirutė – Mikalinos ir Mykolo Girkontų jaunėlė, gimusi tremtyje, kaip 
ir jos brolis Stasys bei sesuo Birutė. Taigi Girkontai į gimtąjį Pažvelsio kaimą 
grįžo su trimis vaikais. Tik senelis Kostas Girkontas, grįždamas iš tremties, mirė 
pusiaukelėje.

D. Garšvienė pasakojo, jog erdvi senolio ir jos tėvų troba buvusi naciona-
lizuota. 

„Nugyventą pastatą mano tėvas Mykolas atpirko iš kolūkio su visais 
įnamiais, kurie čia dar ilgai gyveno,“ – prisiminė ji.

Prieš 17 metų iš uostamiesčio čia atsikėlusiai Dangirutei senutėlį pastatą vėl 
tenka atnaujinti. Ūkininkai, saugodami senelių atminimą, paliko senovinę trobos 
puošybą – medinius ornamentus.



497

I S T O R I J A .  E N D R I E J A V A S  2 0 0 4 – 2 0 0 9  M E T A I S

Dangirutė ir Sigitas Garšvos įsikūrė senojoje senelio sodyboje 
Pažvelsio k. 2009 m. A. Jokubaičio nuotr.

Dangirutės mama Mikalina (jai 4 metai). Fotografuota Kuliuose, 
1929 m. Iš Dangirutės Garšvienės (Girkontaitės) šeimos albumo

Mikalina ir Mykolas Girkontai su dukra 
Birute ir sūnumi Stasiu. Krasnojarsko kraštas, 1954 06 15. 
Iš D. Garšvienės šeimos albumo
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Investuoja savo lėšas
Užsiminus, jog Dangirutė su šeima tęsia senolio ūkininkavimo tradicijas, jos 

vyras Sigitas nusijuokė, kad senoviškai, kaip kadaise, ūkininkauti nebeįmanoma: 
dabar naujos technologijos, moderni technika.

Ūkininkai Garšvos laiko 20 melžiamų karvių, bandai atnaujinti augina te-
lyčaičių. 

Pažvelsio kaime vykusiose Janinos 
Lygnugarytės vestuvėse dalyvavo Mikalinos 
ir Mykolo Girkontų šeima. Apie 1960 m. 
Iš D. Garšvienės šeimos albumo

Mikalina ir Mykolas Girkontai su savo vai-
kais Dangirute (kairėje), Stasiu ir 
Birute savo sodyboje. Apie 1990 m. 
Iš D. Garšvienės šeimos albumo
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„Į ūkį investuojame tik savo lėšas, – pabrėžė jie. – Pasistatėme 
medinę karvidę, o prieauglį laikome sename tvarte. Karves melžiame 
melžimo agregatais.“

Jie įsigiję du šaldytuvus, tačiau vasarą kiekvieną rytą ir vakarą pieną veža 
į Endriejavą, supirkimo punktą.

„Už kilogramą mums moka po 45 centus, nes parduodame daugiau 
kaip 300 kilogramų per dieną, – sakė Dangirutė. – Pernai buvo 
lengviau, nes mokėjo dvigubai daugiau.“

Sigitas apskaičiavo, kad už 5 litrus pieno tegalima nupirkti litrą dyzelino, 
o kiek kainuojančios trąšos.

Šie ūkininkai įsigiję žemės dirbimo, šieno gamybos technikos. Neturėdami 
kombaino, javų sėja nedaug.

Paramą grąžino
D. Garšvienė pasakojo, kad bandė pasinaudoti Europos Sąjungos parama 

pagal Kaimo plėtros programos priemonę Pieno direktyva. 

„Tačiau jau pirmaisiais metais, gavę šių lėšų, nusprendėme jos 
atsisakyti, tai yra vykdyti įsipareigojimus, nes nenorėjome būti 
priklausomi nuo tikrintojų, turėti reikalų su bankais. Taigi visą 
europinę paramą, iki cento, grąžinome“, – kalbėjo ūkininkė.

Šiems ūkininkams iš Kaimo rėmimo fondo buvo įrengtas kelias ir trifazė 
elektros pastotė.

Dangirutė ir Sigitas Garšvos tvirtino vieni dirbantys savo ūkyje. Artimiau-
sias pagalbininkas – sūnus Mindaugas, bet jis jau įstojęs į Klaipėdos universitetą. 
Pasak jų, dabar nėra ką pasamdyti, nes „geri“ laikai išpaikino žmones.

Ūkininkai negyrė savo dalios, o tik patikino, kad valgyti tikrai nepritrūksią. 
Pasiteiravus apie ateitį, Garšvos sakė bandos nebedidinsią, o tik ją atnaujinsią 
produktyviomis karvėmis.

Nedarbas privertė kurti šeimos ūkį
Ližių kaime gyvenantys Genutė ir Vytautas Bagočiai ūkininkauti pradėjo 

iširus kolūkiui. Ten žmona dirbo buhaltere, o vyras – vairuotoju. Netekę darbo 
ir pragyvenimo šaltinio, jie ėmėsi kurti šeimos ūkį. Smulkieji ūkininkai neslepia, 
kad jų dalia sunki, tačiau valgio niekada nepritrūksta.

Pieną veža į Endriejavą
Iš Žadeikių kilusi Genutė, iš Laigių – Vytautas dabar ūkininkauja Ližių kaime. 

Bagočiai laiko 9 melžiamas karves bei nemažai prieauglio. Jie dirba 35 hektarus 
žemės, iš kurios nuosava – 20 ha. Visos pajamos – už pieną. 
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Ūkininkai Genutė ir Vytautas 
Bagočiai padedami dukros Donatos 
gražiai tvarko savo sodybą. 2009 m. 
A. Jokubaičio nuotr.

Juozas Bagočius (Vytauto tėvas) 
stovi viduryje su kaimynais Juozu 
Srėbaliumi (kairėje) ir Vaciu 
Nevardausku (dešinėje). Apie 1938 m. 
Iš V. Bagočiaus šeimos albumo
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„Dabar, vasarą, kai daugiausia parduodame 
pieno, už kilogramą mums moka 36 cen-
tus,“ – guodėsi Genutė. Vyras pridūrė: 
„Ne, neparduodame, o dovanojame.“

Šie ūkininkai karves melžia mel-
žimo aparatais. Tačiau neturėdami 
šaldytuvo, priversti kiekvieną rytą ir 
vakarą pieną vežti į Endriejavą, supir-
kimo punktą.

Bagočiai turi dėvėtos technikos – 
naujos neįperka. Jie sakė girdėję apie 
europinę paramą, tačiau ja nesinaudojo. 
Čia pat, sodyboje – tvartas, sandėlis, 
daržinė. 

„Viską darome savo lėšomis, – kalbėjo 
jie. – Jeigu negautume tiesioginių išmokų 
už pieną, grūdines kultūras – neišsivers-
tume, – guodėsi ūkininkai. – Bet iš ko 
gyventume neturėdami ūkio. Juk dabar ir 
sveiki žmonės darbo neranda.“ 

Vytautas neslėpė turintis sveikatos bėdų.

Padeda vaikai
Šeimos ūkį puoselėjantiems ūkininkams padeda vaikai. 

Devyniolikmetis sūnus Artūras – artimiausias pagalbininkas. 
Vyresnėlis Marius turi valdišką darbą, todėl tik savaitgaliais 
gali padirbėti tėvų ūkyje. Ogi čia darbų tiek, kad tik spėk 
suktis. Ypač per javapjūtę, šienapjūtę. Tėvams padeda ir 
jaunėlė dukra Donata, besimokanti vidurinėje mokykloje. 

„Aš nenorėčiau dirbti ūkyje – man per sunku. Bet prireikus padedu 
ir karves pamelžti,“ – sakė mergina.

Erdvioje ūkininkų sodyboje gausiai žydi gėlės, nupjauta veja. Tvarkyti 
aplinką prie namų labai patinka Donatai. Bagočiai savo šeimos reikmėms užsi-
augina kiaulių, laiko paršavedę. Šį pavasarį paršeliai buvę brangūs, o dabar jau 
atpigę, nes daugiau kaimiečių jų užsiveisė.

Smulkaus ūkio šeimininkai pasiguodė, kokia nelengva esanti ūkininkų 
dalia. 

„Be poilsio dienų dirbame. Ir savaitgaliais reikia anksti keltis, nes 
karvių banda nelaukia,“ – nelinksmai šnekėjo Vytautas. Genutė 

Vytauto Bagočiaus 
senoliai Barbora ir 
Juozas Bagočiai prie 
namų Laigių kaime. 
Apie 1970 m. 
Iš V. Bagočiaus 
šeimos albumo
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buvo optimistiškesnė: „Įpratome taip gyventi. Blogai nėra. Valgio 
visada užtenka.“

Lentelė. Endriejavo seniūnijos ūkininkų sąrašas* 

Eil. 
Nr.

Vardas, pavardė Gyv. vieta Turi žemės su 
nuomojama (ha)

Pastabos

1. Irena Lachaj Kapstatų k. 183,52 64 karvės

2. Andrius Vainius Endriejavo mstl. 232,00 65 k.

3. Antanas Visagorskis Endriejavo mstl. Kal-
no g. 10

100,20 42 k.

4. Daiva Mikužytė Rudgalvių k. 68,10 46

5. Gina Mikužytė Rudgalvių k. 32,15 36

6. Vaidutė Leonauskienė Šilėnų k. 89,00 43

7. Antanas Žemgulys Žadeikių k. 57,00 16

8. Remigijus Vaitkus Žadeikių k. Sodų g. 3 56,00 16

9. Regina Jurkienė Endriejavo mstl. Veivir-
žėnų g. 10

53,0 12

10. Algirdas Srėbalius Žadeikių k. Sodų g. 5 60,19 11

11. Marija Talačkienė Laigių k. 41,28 25 (žindenės)

12. Dangirutė Garšvienė Pažvelsio k. 61,78 19

13. Stanislovas Petrikauskas Žadeikių k. Anužių 
g. 17

23,00  6

14. Saulius Padleckis Žadeikių k. Anužių 
g. 8

39,00  8

15. Vytautas Bagočius Ližių k. 30,86  9

16. Juozapas Varnelis Endriejavo mstl. Žemai-
čių g. 12

18,00 13

17. Andrius Naujokas Rudgalvių k. 13,08  6

18. Domas Anužis Rudgalvių k. 11,71  5

19. Kazys Krevys Ližių k. 8,29  8

20. Valerija Šiaulytienė Rudgalvių k. 11,00  5

21. Antanas Žemgulys Šilėnų k. 10,70  5

Endriejavo seniūnijoje šiuo metu ūkininkauja 22 ūkininkai. Dauguma sukūrę 
šeimos ūkius, kuriuose dirba patys su vaikais, nesamdydami darbininkų. Jiems 
kasdien tenka dirbti po keliolika valandų, be poilsio dienų. Ūkininkai iš paskuti-
niųjų stengiasi išlaikyti savo ūkius, kad užsidirbtų sau duoną ir jiems nereikėtų 
prašyti paramos iš valdžios. Sunki kaimo žmonių kasdienybė baugina ūkininkų 
vaikus ir jie neketina iš tėvų perimti jų sunkiai sukurtų ūkių.

Už darbštumą, kantrybę šie kaimo žmonės nusipelnę didelės pagarbos. Jie 
tvirtina, kad žemės trauka atperka visus sunkumus.

* Duomenys apie ūkininkų valdas ir auginamus gy-
vulius rinkti 2008 m. ir gali nesutapti su 2009 m. 
duomenimis. (Sudarė P. Kalcas).
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Latvių viešnagė Žvaginių piliakalnyje
Laimutė Šunokienė

Endriejavo seniūnijoje esantis Žvaginių kaimas ir Žvaginių piliakalnis su-
domino latvius, pavarde Žvaginš ir Žvaginia. Ši pavardė Latvijoje yra gana reta, 
atsiradusi ne per seniausiai, tik prieš 200 metų. Todėl latviai, turintys šią pavardę, 
mano, kad galbūt jų šeimų šaknys yra Lietuvoje. Mums pasidomėjus, ar daug 
yra lietuvių, pavarde Žvaginiai, ir kurioje šalies dalyje jie gyvena, paaiškėjo, kad 
jų yra nemažai ir kad dauguma jų gyvena Vakarų Lietuvoje.

Praeitą vasarą viena latvių atstovė – Iveta Žvaginia buvo atvykusi į Endrie-
javo seniūniją susipažinti ir daugiau sužinoti apie Žvaginių kaimą ir piliakalnį. 
Kartu jinai paprašė susitikimo su vietos valdžia ir bendruomene po metų. Šią 
gražią idėją Iveta Žvaginia įgyvendino šiemet – subūrė bendrapavardžius vykti į 
Lietuvą. Rugpjūčio 8-osios rytą keturios Žvaginių šeimos (12 žmonių) atvyko prie 
Žvaginių piliakalnio. Svečiai atsivežė ir pasodino piliakalnio papėdėje penkis me-
delius. Vienas jų – ypatingas. Tai piramidinis ąžuolas, kurio lapai rudenį nusidažo 
aukso spalva. Šis medelis iškart buvo aptvertas seniūnaičio Česlovo Kudrevičiaus 
padovanota medine tvorele. Prie jos latviai įkasė lentelę su užrašu „Nuo Latvijos 
Žvaginių 2009-08-08“. Po pietų svečiai aplankė Ablingos Lurdą. Grįžusius atgal 
prie piliakalnio, grojant Endriejavo kaimo kapelai, latvius su lietuviškos naminės 
duonos kepalu pasitiko Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokienė, Visuomeninės 
organizacijos Endriejavo bendruomenės pirmininkė Eugenija Selskienė ir kiti se-
niūnijos atstovai. Latviai taip pat nuoširdžiai pasveikino mus, įteikė dovanų ir 
latviškos duonos. Buvo iškilmingai pasirašyta latvių parengta Endriejavo seniūnijos 
ir Latvijos Žvaginų bendradarbiavimo sutartis. Aurelija Pociuvienė kiekvienam 
svečiui įsegė po pintą saulutę, o Antanas Žemgulis padovanojo svečiams savo 
knygą „Žemaitis, Žvelsa ir Žvaginis“ su palinkėjimu išsiversti į latvių kalbą. Su-

Latvių – keturių 
Žvaginių šeimų 
delegacija Ablingoje. 
2009 08 08. 
Iš Endriejavo 
seniūnijos archyvo 
(toliau – iš ES 
archyvo)
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sikalbėti mums padėjo Lietuvos ambasadoje Latvijoje 8 metus dirbusi vertėja Ieva 
Rozentale. Malonus bendravimas, gera nuotaika, dainos ir šokiai suartino dviejų 
baltų tautų žmones. Atsisveikinome, bet gražūs ir šilti prisiminimai bei sutarties 
įsipareigojimas palaikyti ryšius išliks ilgam.

Endriejavo seniūnijos gyventojai su 
svečiais iš Latvijos bendroje nuotraukoje prie 
Ablingos memorialo. Tolumoje – Žvaginių 
piliakalnis. Iš ES archyvo

Iš kairės – visuomeninės organizacijos 
Endriejavo bendruomenės pirmininkė 
Eugenija Selskienė, Endriejavo seniūnijos 
seniūnė Laimutė Šunokienė, latvių 
delegacijos vadovė Iveta Žvaginia, 
Endriejavo bendruomenės valdybos narys 
Petras Puidokas prie Ablingos memorialo 
vienos iš skulptūrų. 2009 08 08. Iš ES 
archyvo
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Ablingos, Laigių, Ližių kaimų istorija  
XVI–XX amžiuje
Kazys Misius

Seniausios žinios
Keturi kilometrai į šiaurę nuo Endriejavo yra Ablingos kaimas, į pietryčius 

nuo jo įsikūrę Laigiai, o netoli jų ta pačia kryptimi – Ližiai. Pastarasis kaimas 
yra į šiaurę nuo Kapstato ežero rytinės dalies. 

Senas vietovardis „Ablinga“ dėl priesagos -ing turėtų būti kuršiškos kilmės. 
Kazimiero Būgos nuomone, vietovardis sietinas su bendriniu lietuvišku žodžiu „aplin-
ka“ („apylinkė“). Tokiai nuomonei pritarė ir kalbininkas Jonas Klimavičius1. 

Ablinga (Amelinge) minima 1253 m. balandžio 5 d. Kuršo žemės pietinių 
sričių dalybų akte. Pirmasis tokią šio vietovardžio lokalizaciją 1939 m. pasiūlė 
V. Kiparskis (Kiparsky). Jo nuomone, vietovardžio kilmė buvusi tokia: Abling- < 
Ambling- < Am(e)ling-. Ablinga yra šalia apardyto Žvaginių piliakalnio, įrengto 
kalvos viršūnėje2. 

Vėlesni, po 1253 m., Vokiečių ordino dokumentai Ablingos nebemini. Nuo 
dažnų priešų puolimų vakarų Žemaitija, bent į vakarus nuo Jūros upės, tapo 
beveik negyvenama. Ablingos apylinkės irgi turėjo būti apleistos. Matyt, kraštas 
pradėjo atsigauti tiktai 1422 m. pasirašius Melno taikos sutartį, pagal kurią Že-
maitija, išskyrus Klaipėdos kraštą, atiteko Lietuvai. 

Ablingos apylinkės iki pat sienos su Prūsija buvo priskirtos Rietavo vals-
čiui, kuriame privačių valdų buvo vos keletas. Paskelbtas 1563–1565 m. didžiojo 
kunigaikščio Rietavo valsčiaus matavimo valakais inventorius suteikia žinių ir 
apie Ablingos bei kitus tos teritorijos kaimus. Buvo išmatuoti Ablingos (Oblingi), 
ir Laigių (Laygow) kaimai. Ližių kaimas dar neminimas, tačiau nurodyti Laivių, 
Laizvių (Łaywie, Layzwie) miško valakai. Tikėtina, kad iš pradžių Ližiai vadinosi 
Laiviais, nuo Laivaičio pavardės. 

Ablingos kaimui atmatuoti 22 valakai (valakas prilygo 21,38 ha). Kaimas 
ribojosi su jo valstiečiams skirtomis ganyklomis, valdovo mišku, Žvaginiais? 
(Oziczkinami), Laigiais ir Gargždų giria. Žemės buvo paėmę šie valstiečiai:

1. Jokūbas Žadaitis (Jakub Żadaytis) – 1 valaką.
2. Lukas Janasaitis (Łuksus Janasaytis) ir Ambrazas Milaitis (Ambras Milaytis) – 
abu 1 valaką. 
3. Šeputis Kuršaitis (Sczeputis Kursaytis) – 1 valaką. 
4. Baltramiejus Rudgalvaitis (Bartłomiey Rudgalwaytis) – 1 valaką.
5. Metrikis (Metrykis) ir Povilas Bartkaitis (Paweł Bortkaicic) – abu 1 valaką.
6. Petrikas (Petryk), suolininkas, – 2 da-
lis, o sūnus Motiejus (Maciey) – trečią 
dalį valako. 
7–8. Šeputis Bortkaitis (Szepucz Bort-
kaytis) – 2 valakus. 

1 Klimavičius J. Ablinga, Mūsų kalba, 1977, nr. 6, 
p. 10–16.

2 Baranauskas T., Zabiela G. Ceklis 1253 me-
tais: istorinė archeologinė analizė, Žemaičių 
istorijos virsmas, Vilnius, 2004, p. 27, 50, 53. 



534

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

9–10. Tančius Gervė (Tanczus Gierwie) – 2 valakus. 
11. Budrys Mačkaitis (Budrys Maczkaytis) ir Jonutis Švedvikaitis (Janusis Szwed-
wikaytis) – abu 1 valaką. 
12. Petkus Jokubaitis (Petkus Jakubaytis) – 1 valaką. 
13. Mikutis Lukšaitis (Mikutis Łukszaytis) – 1 valaką. 
14. Mačius Mausaitis (Maczus Mausaytis) – 2 dalis, o Šeputis (Scepuc) – trečią 
dalį valako. 
15. Mikalojus Laivaitis (Mikołay Łaywaytis) ir Grigalius Tauraitis (Grygal Tauray-
tis) – abu 1 valaką. 
16. Jasius Jakubaitis (Jasus Jakubaytis) – 1 valaką. 
17–21. Valakai nepaimti. 
22. Mikutis Laivaitis (Mikutis Laywaytis) ir Bendikas Velmontaitis (Bendyk Wel-
montaytis) – abu 1 valaką 1565 m. 

Laigiai ribojosi su Ablingos pievomis, Kačių kaimu, miško valakais (vėlesniais 
Ližiais), Kapstatais, privačiomis Martyno Votkovičiaus žemėmis. Laigių kaimui 
priskirta 13 valakų. Žemės gavo šie valstiečiai:
1–2. Valakai nepaimti.
3. Janušas Jančaitis (Janusz Janczaytis) ir Andriejus Šudovsaitis (Andrzey Szu-
dowsaytis) – abu 1 valaką. 
4. Vaitiekus Lagaitis (Woyciech Lagay[tis]) – 2 dalis, o Šeputis Jankaitis (Szeputis 
Jankaytis) – trečią dalį valako. 
5. Petrikas Gedvidaitis (Petryk Gedwidaytis) su sūnumis – 1 valaką. 
6. Andužis Jančaitis (Anduzys Janczaytis) – 1 valaką. 
7. Petras Laivaitis (Piotr Laywaytis) – 1 valaką. 
8. Petkus Andriuškaitis (Petkus Andruskaytis) ir Grigalius Petraitis (Grygalus 
Petraytis) – abu 1 valaką. 
9. Mykolas Mačaitis (Michał Maczaytis) – 1 valaką. 
10. Kasparas Janušaitis (Kasper Januszaytis) su sūnumis – 1 valaką. 
11. Baltramiejus Jonaitis (Bartłomiey Janaytis) su sūnumi – 1 valaką. 
12–13. Povilas Jonaitis (Paweł Janaytis) su sūnumi – 2 valakus. 

Taigi Laigių kaimas galėjo atsirasti iš asmenvardžio Lagaitis. 
Tikėtina, kad Ližių kaimo ištakos yra miško valakai, vadinti Łaywie, Layzwie. 

Ten atmatuoti 8 valakai. Iš jų po valaką pasiėmė šie valstiečiai:

1. Mikutis Laivaitis (Mikutis Łaywaytis). 
2. Bendikas Valmontaitis (Bendykus Walmontaytis). 
3. Paulikas Kledaitis (Pawlik Kledoytis). 
5–8. valakai nebuvo paimti3. 

XVI a. lietuvių pavardės dar tik 
formavosi. Apskritai XVI a. skirtingai 
rašyti tą pačią pavardę ar vietovę buvo 
įprastas dalykas. 

3 Акты издаваемые Виленскою Археографическою 
Коммиссиею для разбора древних актов, т. 25, Вильна, 
1898, c. 415–417 (1563–1565 m. Rietavo valsčiaus 
su vėlesniais prierašais inventorius).
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1569 m. valdovas Žygimantas Augustas rotmistrui Stanislovui Tarnovskiui 
Rietavo valsčiuje dovanojo 30 valakų žemės su valstiečiais. Žemaitijos seniūnas 
Jonas Chodkevičius įsakė Rietavo tijūnui atmatuoti žemes ir perduoti S. Tarnovs-
kiui. Tais pat metais Kasparas Chocilovskis pranešė, kad atmatuota 30 valakų su 
Ablingos, Laigių ir Ližių kaimais ir surašius inventorių perduota S. Tarnovskiui. 
Dokumente jau aiškiai užrašytas Ližių kaimas. Taigi kaimų ribos buvo pakeistos, 
nes reikėjo sumažinti 13 valakų. 

Nežinia dėl ko netrukus tie kaimai iš S. Tarnovskio buvo atimti, tačiau 1570 m. 
Žemaičių seniūnas Jonas Chodkevičius įsakė Rietavo tijūnui juos grąžinti4. 

Matyt, nesusipratimų dėl S. Tarnovskio žemių būta ir vėliau. 1582 m. dėl 
tos valdos su S. Tarnovskiu bylinėjosi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) 
paiždininkis ir raštininkas Jonas Glebavičius (Глебович). Prie Ablingos buvo ir 
privatus dvarelis, kurį 1589 m. gruodžio 14 d. aktu Jarošas Žadeikavičius pardavė 
Povilui Petravičiui5. 

1588 m. Stanislovas Tarnovskis už pasiskolintus 600 kapų lietuviškų grašių 
Ablingos, Laigių ir Ližių kaimus įkeitė Lukui Zdaniui (Ždanui, Zdanavičiui). Iki 
1606 m. tuos kaimus paveldėjo S. Tarnovskio sūnus Aleksandras, kuris buvo ir 
Gaurų dvaro (Telšių valsčiuje, netoli dabartinio Renavo) savininkas. Ne visai aiš-
kiomis aplinkybėmis A. Tarnovskis tėvo skolą priskyrė Stanislovui Vansovskiui, 
o šis jos nesumokėjęs mirė. 1608 m. L. Zdaniaus įpėdiniai dėl negrąžintos skolos 
pradėjo bylinėtis. Pagaliau skolą 1618 m. sumokėjo Eustachijus Valavičius6. Kada 
ir kaip minėti trys A. Tarnovskiui priklausę kaimai atiteko kitam savininkui, 
nepavyko nustatyti.

Apie 1630 m. iš Florijono Pelaso (Pielasa) Ablingą, Laigius ir Ližius nupir-
ko įkeisto Skilandžių (Salantų) dvaro valdytojas, karaliaus sekretorius, Vilniaus 
arklininkas Mikalojus Pasamovskis. 

Salantų bažnyčios valda
1630 m. liepos 26 d. aktu M. Pasamovskis savo Skilandžių dvare pastatytos 

katalikų bažnyčios klebonui išlaikyti amžinai dovanojo Ablingos ir Laigių kaimus. 
Parapinės mokyklos mokytojui, vargonininkui, giedojimo mokytojui ir patiems 
giedotojams išlaikyti dovanotojas paskyrė Ližių kaimą. Ablingos kaimo plotas 
buvo 10, Laigių – 9, Ližių – 11 valakų. Salantų klebonui tokia fundacija nebuvo 
patogi, kadangi dovanoti kaimai, vykstant keliais, buvo toliau negu 40 km nuo 
bažnyčios7. 

1643 m. Skuodo dekanas parengė 
Salantų klebonijos Ablingos, Laigių ir 
Ližių kaimų nuostatus. Nuo kiekvieno 
apgyvento valako valstiečiams buvo 
nustatytos šios metinės prievolės: 

1. Činšo mokestis po 5 lietuviškų 
grašių kapas ir jo priedas po 6 len-
kiškus grašius. Dar buvo ypatingas 
2 lenkiškų auksinų mokestis. 

4 Ablingos, Laigių, Ližių kaimų dokumentai, LVIA, 
f. 525, ap. 8, b. 522, l. 1–6.

5 Опись документов Виленскаго центрального архива 
древних актовых книг, вып. 1, с. 86, вып. 2, с. 9, вып. 3, 
с. 22, Вильна, 1901–1904.

6 Žr. 4 nuorodą, l. 8–10.
7 Salantų bažnyčios fundacijos akto nuorašas, bažny-
čios archyve, 1750 m. vizitacijoje; LM–130, l. 283 
(mikrofilmas LVIA).
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2. Iš duoklių klebonui reikėjo duoti po Vilniaus saiką rugių arba miežių, 
arba avižų ir po 20 pundelių linų, po 1 žąsį ir 2 vištas. Taip pat reikėjo pristatyti 
po vežimą šieno ir po pusę kapos kūlių gerų ruginių šiaudų.

3. Be to, klebonas galėjo nustatyti sargybos prievolę. Žiemą reikėjo iš 
miško į kleboniją atvežti po dvi ašis malkų. Prireikus kiekvienas kaimas pagal 
valstiečių eilę turėjo skirti pastotę kelionei į Vilnių, Kauną ar Karaliaučių. Be 
to, reikėjo skirti pastotes vietinėms kelionėms, vežioti klebonijos korespondenciją. 
Reikalauta prižiūrėti ir kasmet tikrinti valstiečių naudojamos žemės ribožen-
klius. Pagaliau visi valstiečiai privalėjo dalyvauti klebonijos pastatų statybų bei 
remonto darbuose. 

Matome, kad Salantų bažnyčios valstiečiai buvo činšininkai, nes dėl tolumo 
nuo Salantų tuose kaimuose ūkinio palivarko nebuvo8. 

1677 m. Salantų bažnyčios kaimų ūkininkų pavardės pateiktos 1 lentelėje9. 

1 lentelė
1677 m. Salantų bažnyčios valstiečiai

Eil. 
nr. Valstiečių vardas, pavardė

Mokėjo mokesčių

auksinų grašių

Ližių kaimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andrius Auksoraitis (Andrzey Auxoraytis)
Elijošius Petkus (Eliasz Petkus)
Matijošius Tamošaitis (Mathyasz Thomaszaytis)
Jonas Milius (Jan Milus)
Merkelis Tarvydas (Malher Tarwid)
Pilypas Genčas (Philip Genczas)

12
12
6
6

12
6

15
15
6
6

15
6

Laigių kaimas

7.
8.
9.
10. 
11. 
12. 
13. 

Mykolas Bernadas (Michał Bernad)
Jurgis Zidelis (Jerzy Zidelis)
Juozapas Rozga (Joseph Rozga)
Kristupas Genčas (Krzysztoph Genczas)
Juozapas Rudgalvis (Joseph Rudgalwis)
Zigmantas Semulis (Sigismundus Siemulis)
Juozapas Šarka (Joseph Szarka)

12
6
6

12
12
12
6

15
6
6

15
15
15
6

Ablingos kaimas

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Juozapas Rakaitis (Joseph Rakaytis)
Kristupas Liekis (Krzysztoph Lekis)
Valentinas Gegužis (Walenty Giegużis)
Adomas Augustaitis (Adam Augustaytis) 
Matijošius Šeputis (Mathyasz Szeputis)
Martynas Balčius (Marcin Balcius)

6
6

12
6
6
6

6
6

15
6
6
6

XVII a. pabaigoje nurodoma Salantų bažnyčios kaimuose buvus 20 valstiečių 
ūkių. Per XVIII a. pradžios Šiaurės karą žmonės buvo apiplėšti Švedijos, Rusijos 
ir net savųjų LDK karių. Nuo bado ir 1708–1711 m. siautėjusio maro dauguma 
gyventojų išmirė. 1715 m. vizitacijoje 
nurodyta, kad Laigių kaime gyventojų 
nėra. Ablingoje gyveno tiktai Juozapas 
Vaišnoras (Woysznor), o Ližiuose – 

8 1643 11 20 Skilandžių (Salantų) klebonijos valstiečių 
nuostatai, LVIA, f. 525, ap. 8, b. 522, l. 12–13.

9 1677 m. Salantų bažnyčios vizitacija, Kauno arkivys-
kupijos kurijos archyvas, sign. 139, l. 508–509.
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Kazimieras Gečas (Geczas) ir Adomas Liekis (Lekis). Kiek jie turėjo šeimos narių, 
nenurodyta. Taigi išmirė 17 šeimų10. 

Iš 1750 m. vizitacijos galima sužinoti, kad tada Salantų bažnyčios kaimai jau 
turėjo 21 kiemą. Valstiečių prievolės, palyginti su 1643 m., beveik nepakitusios. 
Tiktai malkų klebonijai reikėjo atvežti mažiau – po vieną ašį. Kaimų gyventojų 
pavardės ir jų mokesčiai parodyti 2 lentelėje11. 

2 lentelė
1750 m. Salantų bažnyčios kaimų gyventojai 

Eil. 
nr. Valstiečių vardas, pavardė

Mokėjo mokesčių

auksinų grašių

Ablingos kaimas

1.
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11.

Antanas Atutis (Antoni Atutis)
Jokūbas Talmantas (Jakub Tałmontt)
Mykolas Builis (Michał Buylis)
Kazimieras Virkutis (Kazimierz Wirkutis)
Jonas Šilas (Jan Szyłas)
Jonas Straukus (Jan Straukus)
Martynas Žadeikis (Marcin Żadeykis)
Juozapas Juška (Jozef Juszko)
Andrius Gruzdys (Andrzey Gruzdżiś), Ablingos vaitas
Jurgis Šuparis (Jerzy Szuparis) 
Laurynas Srėbalius (Wawrzyniec Srebalis)

12
7

11
7
7

10
9
7

10
11
13

–
12
12
24
12
24
24
6

24
6

24

Laigių kaimas

12. 
13. 
14. 
15. 

Antanas Petkus (Antoni Petkus)
Mykolas Tenkutis (Michał Tenkutis)
Laurynas Puplesis (Wawrzyniec Puplesis)
Adomas Metrikis (Adam Metrykis)

14
10
12
15

12
–

18
–

Ližių kaimas

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Stanislovas Talmantas (Stanisław Tałmontt)
Stanislovas Karbauskas (Stanisław Karbowski)
Pranciškus Mickus (Franciszek Myckus)
Jurgis Genčas (Jerży Gięczas)
Simonas Pilkis (Symon Pilkis)
Jurgis Talmantas (Jerży Tałmontt)

18
19
10
17
12
7

–
–
6
–

12
–

Taip pat išlikęs 1766 m. Salantų bažnyčios kaimų valstiečiams skirtos žemės 
matavimo inventorius. Jo duomenys parodyti 3 lentelėje. Žemės plotas pateiktas 
trimis dydžiais: margais, prentais ir prentukais. Margas buvo 30-oji valako dalis, 
metrine sistema tai būtų 0,712 ha. Margą sudarė 300 kvadratinių prentų arba 
metrine sistema – 0,237 aro. Prentukai, kaip mažiausi ploto vienetai, atmesti. Be 
to, dėl įrišimo jie ne visur dokumente matyti.

10 1715 m. Salantų bažnyčios vizitacija, VUB RS, f. 1, 
b. F38, l. 160–161. 

11 1750 m. Salantų bažnyčios vizitacija, Salantų bažnyčios 
archyve (lapai nenumeruoti). 
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3 lentelė
1766 m. Salantų bažnyčios valstiečiams skirtos žemės kiekis 

Eil. 
nr. Valstiečių vardas, pavardė

Atmatuota žemės

margų prentų

Ablingos kaimas

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
11.

Antanas Atutis (Antoni Atutys)
Stanislovas Talmantas (Stanisław Tałmontt)
Simonas Petrauskas (Symon Piotrowski)
Juozapas Ruigys (Jozef Ruygis)
Antanas Kasperavičius (Antoni Kasperowicz)
Jokūbas Lutika (Jakub Lutyka)
Stanislovas Ilginis (Stanisław Ilginis)
Juozapas Končius (Jozef Konczus)
Tomas Žemgulis (Tomasz Żemgulis)
Tomas Ernulis (Tomasz Ernulis)
Juozapas Šatenis (Jozef Szatenis)

25
18
27
19
19
28
23
18
39
20
34

29
16
12
11
11
7

24
16
16
?
9

Laigių kaimas

12.
13.
14.
15.

Jurgis Gailius (Jerzy Gaylus)
Simonas Tenkutis (Szymon Tenkutis)
Laurynas Žadeikis (Wawrzyniec Żadeykis)
Juozapas Ruigys (Jozef Ruygis)

37
35
26
29

16
29
26
28

Ližių kaimas

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Motiejus Karbauskas (Maciey Karbowski)
Mykolas Kiaulakis (Michał Kiaułakis)
Motiejus Grauslys (Maciey Grauslis)
Jurgis Gečas (Jerzy Gięczus)
Jurgis Stonys (Jerzy Stonis)
Mikalojus Ruškys (Mikołay Ruszkis)

78
65
44
44
39
58

18
26
5

20
13
24

Matome, kad, palyginti su 1750 m., gyventojų kiemų (dūmų) skaičius 
nepasikeitęs, tačiau daugumos valstiečių pavardės jau kitos. Tiksliau išmatavus, 
nustatyti ir kitų kaimų plotai. Ablingos kaimas turėjo 10 valakų 9 margus, Lai-
gių – 10 valakų 22 margus, Ližių – 12 valakų 10 margų. Iš viso susidarė 33 va-
lakai ir 10 margų12. 

Daugiau XVIII a. Salantų bažnyčios vizitacijų ar inventorių aptikti nepavyko. 
XIX a. Salantų bažnyčios vizitacijose kaimų ūkininkų pavardės nebebuvo nurodo-
mos. 1821 m. vizitacijoje tiktai pažymėta, kad Salantų bažnyčios kaimai dvarelio 
ar palivarko neturi. Ablingoje nurodyta 10, Laigiuose – 5, Ližiuose – 6 kiemai. 
Toks pat minėtų kaimų kiemų skaičius nurodytas ir 1839 m. vizitacijoje13. Taigi 
nuo 1750 m. iki 1839 m. Salantų klebonijos kaimuose valstiečių kiemų skaičius 
nepasikeitė. Matyt, ūkių nenorėta smulkinti. 

12  1766 08 25 Salantų kaimų sklypų išmatavimo invento-
rius Salantų bažnyčios archyve (lapai nenumeruoti).

13    1821 ir 1839 m. Salantų bažnyčios vizitacijos, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 226, l. 74–75; b. 249, l. 54–55.
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Valstybiniai kaimai,  
valstiečiams skirtų žemių išsipirkimas
1843 m. gegužę caro valdžia galutinai panaikino tradicinę bažnytinę žemė-

valdą. Ablingos, Laigių ir Ližių kaimai buvo perimti iždo ir tapo valstybiniais. Už 
tai klebonams, tarp jų ir Salantų, valdžia mokėjo algą. Vėliau Salantų klebonija 
arčiau bažnyčios, Mončių kaime gavo 33 dešimtines žemės be valstiečių. 

Rusų valdžia iš suvalstybintų Rietavo ir Salantų bažnyčių kaimų sudarė 
valstybinį Rietavo dvarą. Jam, be Salantų bažnyčios kaimų, dar priskirti iš Rietavo 
klebonijos perimti Vatušiai, Degutaliai, Žalakiškė ir Daubakiai. Pastarieji du kaimai 
ribojosi su Salantų bažnyčios žemėmis, o Vatušiai ir Degutaliai buvo į rytus nuo 
Rietavo. Endriejavo bažnyčia kaimų su valstiečiais neturėjo. 

Valstybinis Rietavo dvaras gyvavo neilgai. Tuo metu jau vyko garsioji Pavelo 
Kiseliovo valstybinių valstiečių reforma. Valstiečiai buvo atleisti nuo lažo. Jiems 
valdyti 1844 m. sudarytos valstybinių valstiečių kaimų bendruomenės, savotiški 
valsčių prototipai, kuriems priklausė tiktai valstybiniai valstiečiai. Minėti Rieta-

Ablingos k. 1854 m. 
planas. LVIA, 
f. 525, ap. 2, b. 2738
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vo dvaro kaimai buvo priskirti Kvėdarnos kaimo bendruomenės valdybai. Taigi 
Ablingos, Laigių ir Ližių valstiečiams bendruomenės valdybos būstinės Kvėdarnoje 
buvo gana toli. 

Valstiečiams paskirta žemė ir prievolės nustatytos sudarius laikiną inventorių; 
1855 m. šį inventorių pakeitė liustracinis valstybinio Rietavo dvaro inventorius. 
Tame inventoriuje surašyti valstiečiai ir žinios apie juos parodyti 4 lentelėje14. 

14   1855 m. Rietavo dvaro liustracinis inventorius, 
LVIA, f. 525, ap. 2, b. 2738, l. 18–24.

Ablingos k. 1854 m. 
plano fragmentas
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4 lentelė
Valstiečiai, 1855 m. inventoriaus duomenimis 

Eil.
nr.

Vardas, 
pavardė

Še
im

os
 n

ar
ių

Pastatų Gyvulių Žemės (deš.)

M
ok

a 
m
ok

es
či
ų 

R
b

gy
ve

na
m
ųj
ų

ūk
in
ių

ar
kl
ių

ja
uč

ių

ka
rv
ių

av
ių

ki
au

lių

so
dy

bi
nė

s

ar
ia
m
os

pi
ev

ų

Ablinga

1. Juozapas 
Vaitkus 3 1 3 3 – 4 5 2 1 7,5 7,5 10,48

2. Fabijonas 
Srėbalius 4 1 3 2 – 3 6 2 0,6 7,5 7,5 11,1

3. Jurgis 
Dvilys 6 1 3 3 – 4 5 2 1,5 7,5 7,5 10,83

4. Antanina 
Srėbalienė 4 1 3 3 – 4 7 3 0,6 7,5 7,5 9,91

5. Fortunatas 
Gaidutis 7 1 3 3 – 5 5 3 0,5 7,5 7,5 9,8

6. Anicetas 
Šunokas 6 1 3 3 – 3 5 2 0,6 7,5 7,5 10,1

7. Leonas 
Srėbalius 6 1 3 3 – 3 7 2 1,3 7,5 5,5 10,95

8. Juozapas 
Šiaulytis 8 1 5 4 – 7 12 1 3,5 7,5 7,5 13,81

Laigiai

9. Simas 
Žadeikis

10. Martynas 
Smilingis 8 1 3 3 2 6 5 4 0,7 7,5 12,5 12,46

11. Tomas 
Venclauskas 17 1 3 3 – 5 5 3 1,1 7,5 12,5 13,0 

12. Domas 
Smilingis 19 1 4 4 2 8 10 4 0,5 7,5 12,5 19,2

13. Domas 
Srėbalius 8 1 3 3 – 5 8 3 0,3 7,5 12,5 11,8

Ližiai

14. Kiprijonas 
Lečas 19 1 5 4 – 8 ? 6 1,9 9 11 14,39

15. Mykolas 
Krainas 10 1 4 4 2 8 ? 6 0,7 9 11 12,79

16. Kazys 
Tinkutis 11 1 4 3 5 ? ? 2 1,2 9 11 13,4
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17. Juozas 
Pjaulokas 5 1 5 3 – ? 5 2 1,8 9 11 14,20

18. Juozas 
Žadeikis 8 1 1 4 – ? 8 3 1,6 9 11 13,91

19. Jonas 
Šiaulytis 4 1 5 4 – ? 8 5 0,96 9 11 13,9

(tęsinys)

Eil.
nr.

Vardas, 
pavardė

Še
im

os
 n

ar
ių

Pastatų Gyvulių Žemės (deš.)

M
ok

a 
m
ok

es
či
ų 

R
b

gy
ve

na
m
ųj
ų

ūk
in
ių

ar
kl
ių

ja
uč

ių

ka
rv
ių

av
ių

ki
au

lių

so
dy

bi
nė

s

ar
ia
m
os

pi
ev

ų

Laigių k. 1854 m. 
planas, LVIA, 
f. 525, ap. 2, b. 2738
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Matome, kad konkretaus kaimo valstiečiams buvo duota 
vienodai ariamos žemės ir ganyklų. Skyrėsi tiktai sodybinės 
žemės plotas. Klaustukais pažymėti dėl įrišimo neperskaityti 
skaičiai. Šis liustracinis inventorius skelbė, kad visi valstiečiai yra prievoliniai. 
Be inventoriuje numatyto činšo, jie dar turėjo mokėti valstybinius mokesčius. Vis 
dėlto laikoma, kad, kai tapo vien činšininkai, valstybinių valstiečių ekonominė ir 
teisinė būklė, palyginti su privačių dvarų valstiečių, labai pagerėjo. Be to, Ablingoje 
liko 172 dešimtinės, o Ližių kaime 113 dešimtinių atsarginių, t. y. valstiečiams 
nepaskirtų pievų. 

Be nurodytų valstiečių, dar buvo kampininkų, arba babilių. Pavyzdžiui, 
surašyti šie Ablingos kaimo babiliai (skliaustuose šeimos narių skaičius): Izidorius 
Lygnugaris (4), Augustinas Berenis (1), Steponas Vaitelis (1), Antanas Jucius (2), 
Pranas Mažonas (6), Liudvikas Viča (5), Marcijona Beržanskytė su seserimi (2), 
Nikodemas Žemgulis (5), Andrius Virkutis (6), Jonas Raubutis (3). 

Laigių kaime babilių nenurodyta o Ližių kaime surašyti šie asmenys: Jurgis 
Juknys (3), Jokūbas Genčas (4), Pranas Gruzdys (11), Aleksandras Šimkevičius (2) 
ir Vincas Čiuldys (2). 

Babiliams jokios valdiškos žemės neskirta. Faktiškai jie buvo valstiečių sam-
diniai. Kiekvienas darbingas babilių vyras turėjo mokėti pusantro sidabro rublio 
valstybinį metinį mokestį15. 

1861 m. buvo panaikinta bau-
džiava. Valstiečiai gavo ribotas pilieti- 15  Ten pat, l. 26–27.

Laigių k. 1854 m. 
plano fragmentas
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nes teises. Įsteigtas administracinis vienetas – valsčius. Bajorai valstiečiams nebuvo 
pavaldūs. Raseinių apskrityje įsteigtas ir Endriejavo valsčius. Iš pradžių Ablingos, 
Laigių, Ližių, Žalakiškės ir Daubakių kaimai priklausė Kvėdarnos valstybinių 
valstiečių kaimų bendruomenės valdybai. Panaikinus baudžiavą, privačių dvarų 
valstiečiai gavo teisę išsipirkti savo skirtines žemes. Valdžia iš karto neapsisprendė, 
kaip pasielgti su valstybiniais valstiečiais. 1857–1862 m. iš buvusių valstybinių 
dvarų buvo sudaromos nuomojamos fermos, tačiau iš aptariamų kaimų žemių 
ferma nebuvo sudaryta. Tuo metu valstybiniams valstiečiams padidintas činšo 
mokestis. Pagaliau 1867 m. įsaku leista skirtines žemes išsipirkti ir valstybiniams 
valstiečiams, o Ablingos ir dar 4 netoliese buvę valstybiniai kaimai liko pavaldūs 
Endriejavo valsčiaus valdybai. Valstybinių valstiečių valsčių valdybos panaikintos. 
Išperkamų žemės sklypų ribas ir kainą nustatydavo liustracinės komisijos. 

Aptariamų kaimų gyventojų ekonominiai reikalai, žemių atribojimas, išpir-
kos nustatymas ir kt. liko nepatyrinėti. Šiek tiek duomenų rasta Ablingos kaimo 
skirstymo į vienkiemius byloje. Tiktai 1873 m. teisiškai patvirtinta kaimo išperkama 

Ližių k. 1854 m. 
planas, LVIA, 
f. 525, ap. 2, 
b. 2738
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žemė, nustatytas išpirkos terminas 40 metų, – iki 1913 m. 
sausio 1 d. Kasmet nuo 1873 m. kaimas už išperkamą žemę 
iš viso turėjo mokėti 160,41 sidabro rublio. 

Asmenys, gavę teisę išsipirkti žemę, nurodyti 5 lentelėje. 

5 lentelė
1873 m. Ablingos kaimo išperkamos žemės žiniaraštis

Eil. 
nr.

Vardas, pavardė
Išperkamos žemės kiekis 
(dešimtinėmis)

Metinis mokestis 
(rubliais)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mykolas Čiuldis
Fabijonas Srėbalius (Srėbalis)
Jonas Baltutis
Motiejus Barbšys
Domininkas Joknys
Juozapas Šunokas
Jonas Srėbalius (Srėbalis)
Jonas ir Juozapas Šiaulyčiai
Petras Mažonas (atsargos kareivis)
Pranas Stonkus
Liudvikas Venckus
Pranciškus Mockus
Sklypas bežemiui (babiliui)
Sklypas bežemiui (babiliui)
Sklypas bežemiui (babiliui)
Sklypas bežemiui (babiliui)
Bendros ganyklos

16,00
15,65
16,26
15,62
15,54
15,65
16,35
18,50
3,00
3,00
3,00
3,54
3,00
3,00
3,00
3,00

55,00

16,20
15,41
16,45
15,37
15,25
15,48
16,61
20,22
2,40
1,49
1,49
2,20
1,45
1,45
1,45
1,45

16,27

Ližių k. 1854 m. 
plano fragmentas
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Matome, kad, palyginti su 1855 m., kai kurios pavardės pasikeitusios. Žemės 
galėjo nusipirkti ir buvę kampininkai (babiliai)16. 

Laigių ir Ližių kaimų žemių išsipirkimo duomenų aptikti nepavyko. Išsipirkę 
žemę valstiečiai tapo visateisiai jos šeimininkai, galėjo ją paveldėti, dovanoti, parduoti. 
Vadovaujantis 1868 m. Rusijos senato įsaku, Kauno ir Vilniaus gubernijų valstie-
čiams žemę pirkti leista nuo 1870 m. Statistiniame leidinyje nurodyta, kad 1902 m. 
Ablingoje buvo 46, Laigiuose – 61, Laigių miške – 75, Ližiuose – 71 gyv.17 

Ablingos k. 
1869 m. planas, 
LCVA, f. 1250, 
ap. 3, b. 13287 

16 1873 m. žinios apie Ablingos k. išperkamą žemę, 
LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 13287, l. 11–13.

17 Алфавитный список населенных мест Ковенской 
губернии, Ковна, 1903, c. 512, 557, 559.



547

I S T O R I J A .  K A I M Ų ,  G I M I N I Ų ,  Š E I M Ų  I S T O R I J A

Kaimai 1918–1940 metais,  
skirstymasis vienkiemiais 
Apie Ablingos, Laigių ir Ližių kaimų nuostolius per Pirmąjį pasaulinį karą 

žinių nepasitaikė aptikti. 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Ablingoje nu-
rodyta 17 kiemų, 87 gyv.; Laigiuose – 24 kiemai, 113 gyv.; Ližiuose – 23 kiemai, 
121 gyv.18 

Nors kai kurie kaimai Lietuvoje vienkiemiais pradėjo skirstytis dar XIX a. 
pabaigoje, aptariami kaimai ilgam liko po senovei. Rodos, kad dar carinės Rusijos 
valdymo metais Ablingos kaimas pasidalijo bendras ganyklas, tačiau vienkiemiais 
nesiskirstė. Iš 1854 m. plano galima įsitikinti, kad Laigių ir Ližių kaimai nebuvo 
gatviniai. Jeigu ir buvo tikslingiau šių kaimų sklypelius perplanuoti, sujungti į 
vientisus masyvus, gyventojams tai didesnių rūpesčių nekėlė. 

Kitas dalykas – Ablingos kaimas, kurio 6 kiemai stovėjo vienas šalia kito. 
Svarbiausia, kad gyventojai turėjo po kelis sklypelius (rėžius), kurie buvo įvai-
riai nutolę nuo sodybų, o tai sudarė ūkininkavimo nepatogumų. 1929 m. vasarą 
7 ablingiškiai raštu kreipėsi į Žemės tvarkymo departamentą ir prašė jų kaimą 
išskirstyti viensėdžiais. Pasirodė, kad šiuo reikalu kaimas nesutarė. Netrukus 
ūkininkai Kazys Barbšys, Kazys Vytė ir Domas Baltuonis paprašė Kretingos 
apskrities žemės tvarkytoją atidėti jų kaimo skirstymą vienkiemiais, nes perkelti 
sodybas brangokai kainuoja, o pastarieji keleri metai buvę nederlingi. Į prašymą 
buvo atsižvelgta. 

Pagaliau 1935 m. pabaigoje 9 Ablingos kaimo gyventojai vėl prašė Telšių 
apygardos žemės tvarkytojo išskirstyti jų kaimą viensėdžiais, nes gyventojų žemė 
rėžiais trukdo tvarkingai ūkininkauti. Nors ir šio prašymo anksčiau norėję atidėti 
skirstymą asmenys nepasirašė, nutarta Ablingą vienkiemiais išskirstyti 1937 m. 
Atsiųstas matininkas Juozapas Jurčiukonis. Išsiskirstyti vienkiemiais nebuvo pa-
prasta. Reikėjo išmatuoti faktinius žemės sklypus, juos įvertinti ir pagal turimą 
žemę suprojektuoti atskirus sklypus atsižvelgiant į žemės vertę. Žmonės parašu 
turėjo patvirtinti sutinką su juodraštyje numatytu sklypu. Ablingos gyventojų jau 
buvo kur kas daugiau negu surašyta išpirkos akte. Duomenys apie gyventojų 
turimą žemės plotą, rėžių kiekį, pastatus pateikti 6 lentelėje19. 

18 Lietuvos apgyventos vietos, Kaunas, 1925, p. 110.
19 Lentelės duomenys iš Ablingos kaimo skirstymo 
vienkiemiais bylos, LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 13287, 
l. 80–83, 88–89, 159. 
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6 lentelė 
Žinios apie Ablingos gyventojų žemę ir pastatus 1937 m. 

Eil. 
nr. Savininko vardas, pavardė Rėžių 

kiekis
Žemės 
(ha)

Pastatų kiekis

Visų pastatų 
perkėlimo 
kaina (litais)

gy
v.
 n

am
as

kl
oj
im

as

tv
ar
ta
s

sv
ir
na

s

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Baltuonis Domininkas
Barbšiai: Kazys, Barbora
Dargis Petras
Dauskortas Liudvikas
Ilginytė Marijona
Joknys Andrius
Jurkus Juozas
Ložiai: Izidorius, Antanina
Martinkai: Juozas, Petronelė
Mockus Stasys
Srėbalius Jonas
Srėbaliūtė Barbora
Šiaulytis Konstantinas
Šiaulyčio Konstantino įpėd.
Šiaulytis Pranciškus
Šunokas Antanas
Šunokas Domininkas
Šunokas Vladislovas
Tilvikienė Marcelė
Vytės: Kazys, Izabelė
Žebrauskai: Povilas, Marcelė
Žebrauskienės Izabelės įpėd.
Žemgulienė Marcelė

6
7
1
1
2
8
1
5
6
1
1
4
6
5
3
6
1
6
1
4
8
5
3

27,68
24,85
4,36
3,22
3,55

25,72
2,43

13,72
6,82

16,60
1,43

11,57
9,44
6,58

12,99
6,82
0,25

13,49
1,87

15,03
17,81
5,00
3,39

1
1
?
?
1
1
?
1
1
?
1
1
1
1
1
?
?
1
?
1
1
1
?

1
1
?
?
1
1
?
1
1
?
–
1
1
1
1
?
?
1
?
1
1
1
?

2
2
?
?
–
3
?
1
1
?
–
1
1
–
1
?
?
1
?
1
1
1
?

1
1
?
?
–
1
?
–
1
?
–
1
–
–
1
?
?
–
?
1
1
–
?

1005
1250

–
–

300
1250

–
700
625

–
50

400
600
350
550

–
–

650
–

950
1200
300

–

Kaimui bendrai naudotis buvo skirta kapinaitės (0,12 ha) ir linmarka (0,35 a). 
Kaimui iš viso išmatuoti 235,09 ha žemės. Iš lentelės matome, kad Ablingos 
kaime nemažai mažažemių. Jų jau buvo ir 1873 m. Matyt, padaugėjo paveldėto-
jams dalijantis žemes. Klaustukais pažymėtų pastatų arba nebuvo, arba jie palikti 
ankstesnėje vietoje, todėl į žiniaraštį neįtraukti. 

Gyventojams pasirašius sklypų paskirstymo juodraštį, 1937 m. buvo sudarytas 
Ablingos kaimo išskirstymo vienkiemiais planas. Jį apskundė Pranas Šiaulytis. Jis 
buvo nepatenkintas, kad kelias į linmarką eina per jo žemę. Marcelei Žebraus-
kienei nepatiko, kad netoli jos tvarto yra kito sklypo riba. Abu skundai atmesti. 
1938 m. Ablingos išskirstymo vienkiemiais planas įsiteisėjo. Savininkams išduoti 
nuosavybės dokumentai su sklypų planais20. 

Skirstymo į vienkiemius proga kaimo kapinaitėse pastatytas kryžius su 
užrašu ir 1936 m. data (išlikęs iki šiol). Galima paminėti, kad apie 1930–1933 m. 
prie Dirsteikos upelio Magdalenos Čiuldienės pastangomis buvo įrengtas lurdas. 
Lurdą darė A. Jakševičius iš Švėkšnos. 

Laigių kaimui vienkiemiais 
skirstytis nereikėjo, o Ližių kaimas 
išsiskirstė 1942 m., tačiau jo bylos ap-
tikti nepavyko. Išliko tiktai planai21. 

20 Ten pat, l. 160–200.
21 1942 m. Ližių kaimo išskirstymo vienkiemiais planai, 
LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 5/19, 5/487. 
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1940 m. Lietuva prarado vals-
tybingumą ir buvo įjungta į Sovie-
tų Sąjungą. Vykdant sovietinę žemės 
reformą, ūkininkams buvo paliekama 
ne daugiau kaip 30 ha žemės, o kita 
konfiskuojama ir dalijama jos netu-
rintiems arba mažažemiams. Ablingos 
kaime „viršnorminės“ žemės niekas 
neturėjo. 

Keletas žodžių  
apie Ablingos kaimo  
tragediją 1941 m. 
Apie Ablingos kaimo gyventojų 

žudynes 1941 m. dabar plačiai žinoma, 
nes tai pirmosios nacių vykdytos ma-
sinės žudynės Lietuvoje. Tokia smul-
kmena kaip Ablingos žudynės istorikų 
profesionalų nesudomino. Apie jas spau-
doje pradėta rašyti 1957 m. Kretingiš-
kis kraštotyrininkas Vytautas Rimgaila 
išsamiai tyrinėjo Ablingos kaimo žu-
dynes ir apie tai jau 1996 m. buvo parengęs išsamų darbą, 
kuris, rodos, iki šiol nepaskelbtas. Todėl mėginama atkurti 
lemtinguosius 1941 m. birželio 22–23 d. įvykius iš spaudoje 
paskelbtų rašinių. Daugumai rašiusiųjų žinių teikė užrašyti 
žmonių atsiminimai arba tragedijos liudininkų pasakojimai. 
Tačiau išsamų vaizdą atkurti nėra paprasta. Paskelbtuose 
rašiniuose yra prieštaringų teiginių, žurnalistų pagražinimų, 
klaidų. Pavyzdžiui, viename rašinyje teigiama, kad birželio 23, žudynių dieną, „kvepėjo 
aplinkui žydinčios ievos“22, nors ievos Lietuvoje žydi gegužės pirmojoje pusėje. 

1941 m. pasienyje su Vokietija buvo statomi įtvirtinimai. 1941 m. kovą Ablin-
goje apsistojo raudonarmiečių statybos dalinys (kuopa). Leono Dausyno, Andriaus 
Joknio ir Povilo Žebrausko daržinėse įsikūrė kareiviai, karininkai gyveno valstiečių 
sodybose. Be to, kariškiai pasistatė lentinį baraką, kuriame buvo jų vadavietė, 
parduotuvė, valgykla. Kariškiai dar padarė pastogę, kurioje savaitgaliais būdavo 
demonstruojami filmai. Jų pasižiūrėti ateidavo ir vietos gyventojai. Gal sukalė ir 
daugiau barakų. Pradėtos kasti duobės betoniniams įtvirtinimams. 

1941 m. birželio 22 d., kai kaime buvo ruošiamasi kretingiškio Juozo Be-
niušio ir vietinės merginos Barboros Luožytės vestuvėms, Vokietija pradėjo karą 
su Sovietų Sąjunga. Tos dienos – sekmadienio rytą pažeme skraidantis vokiečių 
lėktuvas apšaudė Ablingoje įsikūrusių 
kariškių objektus, rodos, numetė ir 
kelias bombas. Pionierių kuopos kariai, 

22   Venckus E., Baranovskis V. Repeticija, Tary-
binė Klaipėda, 1971, birž. 23, p. 2. 

Ąžuolinis paminklas 
Vincui Rimkui 
atminti. Autorius – 
A. Viluckis. Ablinga,  
2004 m. V. Jocio 
nuotr.
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vadovaujami Gilmutdino Muchutdinovo, skubiai pasitraukė Endriejavo link, kur 
buvo dalinio vadavietė. Tikėdamiesi, kad bombarduojant laukuose bus saugiau, 
Ablingos ir Žvaginių kaimo gyventojai iš savo sodybų pasitraukė. 

Tą pačią dieną apie 14–15 val. nacių karių 291 divizijos žvalgybos grupė 
motociklais atvyko į Ablingą ir pradėjo šaudyti į krūmus, medžius. Atsakomų-
jų šūvių nebuvo. Vokiečiai Ablingoje sustojo ilgiau. Dauguma gyventojų grįžo 
į namus. Neaišku kodėl, gal saugumo sumetimais, kareiviai pradėjo suiminėti 
kaimo gyventojus (vyrus, moteris, vaikus). Juos varė į raudonarmiečių parduo-
tuvę. Iš Žvaginių kaimo buvo atvarytos Baltuonių, Luožių, Žebrauskų šeimos. 
Parduotuvėje buvo ankšta, karšta, tvanku, klykė vaikai. Žmonės daužė sienas, 
reikalavo išleisti moteris su vaikais. Pagaliau kareivis atidarė duris ir lietuviškai 
pasakė, kad moterys ir vaikai gali išeiti. Moterys, kurios buvo be vaikų, ir mer-
ginos pasiliko su vyrais. Atsiskyrusios moterys su vaikais buvo uždarytos Juozo 
Martinkaus gyvenamajame name. Vieni kareiviai saugojo suimtuosius, kiti skerdė 
ablingiškių gyvulius ir puotavo Leono Dausyno sodyboje. Praėjo šiurpaus nerimo, 
pergyvenimų, kankinančios nežinios naktis. Ankstų rytą keli vyrai buvo išvaryti 
nešti šovinių dėžes arčiau fronto linijos, į Kapstatus. Nunešę šovinius vyrai buvo 
parvaryti atgal į Ablingą. Kiti rašo, kad vyrai šovinius nešti atsisakė. 

Birželio 22 d. iki vėlaus vakaro ties Endriejavu tarp raudonarmiečių ir nacių 
vyko mūšis, miestelyje kilo gaisras. Raudonarmiečių likučiai pasitraukė. Ankstų 
birželio 23 d. rytą G. Muchutdinovo būrys atvyko į Ablingą ir užėmė pozicijas 
prie kaimo kapinaičių betoninių bunkerių pamatams iškastose duobėse. Raudonar-
miečių pasirodymas fronto užnugaryje naciams buvo netikėtas. G. Muchutdinovas 
savo prisiminimuose teigia, kad netrukus prie jų gynybos ruožo atvažiavo auto-
mobilis, iš kurio išlipo trys raudonarmiečių uniforma apsirengę karininkai. Vienas 
jų, pulkininkas, paklausė vado. G. Muchutdinovui priėjus, pulkininkas jį aprėkė 
už gynybos suorganizavimą tame ruože, grasino nušauti. Išgirdę triukšmą, priėjo 
kareiviai. Tada karininkas nusikeikė, sėdo į automobilį ir nuvažiavo Endriejavo 
kryptimi. Kadangi Endriejavas jau buvo užimtas vokiečių, G. Muchutdinovas 
spėja, kad tai buvo raudonarmiečiais persirengę vokiečių žvalgai. Netrukus pa-
siruošę gintis Ablingoje raudonarmiečiai buvo smarkiai apšaudyti iš artilerijos 
pabūklų. Patyrę didelių nuostolių, raudonarmiečiai iš Ablingos turėjo trauktis. Jų 
atsitraukimą dengė kulkosvaidininkas Jarchamas Zaimulinas. Jis liudijo pamatęs 
ateinančius 5 nacių kareivius ir ėmęs šaudyti iš kulkosvaidžio. Vokiečiai, pakirsti 
kulkų ar gelbėdamiesi, kritę ant žemės. Pastebėjęs, iš kur šaudo į atsitraukiantį jo 
būrį, metęs dvi granatas, kulkosvaidis nutilęs. Tada ir J. Zaimulinas pasitraukęs, 
sėkmingai pasivijęs savo būrį. Buvo kalbama, kad rasti nušauti 4 nacių kariai. 

Rodos, kad dar iki susišaudymo keturi anksčiau iš Žvaginių ir Ablingos 
kaimų pasitraukę jaunuoliai: Pranas Dargis, Kazys Pareigis, Antanas Sauseris ir 
Petras Šakinis, ankstų birželio 23 d. rytą ėjo pasižiūrėti paliktų namų. Priekyje ėjo 
A. Sauseris ir P. Šakinis. A. Sauseris buvo neatsargus, jis turėjo tėvo dovanotą 
pistoletą ir jį nešėsi. P. Šakinį ir A. Sauserį sulaikė ir iškratė 4 vokiečių kareiviai. 
Jaunuoliai buvo nuvaryti į Ablingą. Iškrėsti P. Dargis ir K. Pareigis paleisti. 

Matyt, po susišaudymo su raudonarmiečiais naciai dėl žuvusiųjų kariškių 
visai įtūžo. Jaunuoliai Antanas Sauseris ir Petras Šakinis buvo pririšti ir sušaudyti 
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prie Domininko Baltuonio daržinės, daržinė padegta. J. Martinkaus name buvusios 
moterys pamatė, kad dega Kazio Barbšio sodyba, o kareiviai pjauna kiaules. Iš-
sigandusios, kad liepsnos persimes į parduotuvę ir sudegs gyvi žmonės, moterys 
paprašė Petronelės Srėbaliūtės, kuri mokėjo vokiškai, nueiti ir maldauti paleisti 
uždarytus žmones. Kartu maldauti dar išėjo Barbora ir Stefanija Barbšytės, tačiau 
jos visos buvo uždarytos kartu su vyrais. 

Degant namams, iš J. Martinkaus pirkios moterys buvo paleistos, dauguma 
jų subėgo slėptis į Šiaulyčio daubą. Netrukus į daubą atvaryti mušami žmonės 
iš parduotuvės. Čia vyrai dar kartą iškratyti. Pas L. Dausyną rado kišeninį peilį, 
kuriuo tuoj pat jam dūrė į kaklą. Kareiviai žmones dar pakankino, įsakinėdami 
gult, kelt, gult. Paskui visi žmonės, tarp jų ir moterys su vaikais, buvo suguldyti 
kniūpsčia į vieną eilę, prasidėjo šaudymas. Šaudė pistoletu po vieną žmogų iš 
kairės eilės pusės. Pirmąjį nušovė Leoną Dausyną. Slėnyje nešaudė tiktai vaikų. 
Išžudę žmones, naciai pasišalino. Tai įvyko apie 11–12 val. 

Tarp šaudomųjų gyvi liko Petronelė Martinkienė, Barbora Šiaulytė (Jakima-
vičienė), Zofija Šiaulytė (Rupšienė), Antanina Šunokaitė, Juzefa ir Barbora Žeb-
rauskaitės, Juozas Žebrauskas (10 metų berniukas), 6 mėnesių Joana Srėbaliūtė, 
kuriai buvo peršautas delnas, gal ir daugiau. Su pasislėpusiais ar išvykusiais gyvų 
liko apie 20 ablingiškių. 

Rodos, kad liko nesudeginta vienintelė Onos Šiaulytienės sodyba. Manoma, 
kad ši sodyba nepaversta pelenais todėl, kad netoli jos gulėjo keli nacių lavonai. 
Taip pat išliko ir buvusi raudonarmiečių parduotuvė. Prie jos taip pat gulėjo keli 
lavonai, kai kurie sudraskytais viduriais, be galvų. Tikėtina, kad atidarius parduotuvės 
duris, žmonės pamanė esą paleidžiami arba mėgino gelbėtis bėgdami. Todėl buvo 
žiauriai nužudyti. Taip trijose vietose fašistai sušaudė ar kitaip nužudė 42 niekuo 
nekaltus žmones. Tarp nužudytųjų 20 Ablingos kaimo vyrų ir 13 moterų, 6 vyrai 
iš Žvaginių kaimo ir 2 vyrai bei 1 moteris, atvykę iš kitur į vestuves. Atrodo, kad 
Povilas Žebrauskas ir Paulina Žebrauskaitė buvo sudeginti tėvo tvarte.

Vokiečių lavonai paimti tiktai birželio 24 d. Birželio 25 d. vietinė okupacinė 
valdžia įsakė lavonus palaidoti. Ablingiškiai buvo palaidoti kaimo kapinaitėse 
bendrame kape23. Nužudytieji Žvaginių kaimo žmonės palaidoti to kaimo kapinėse, 
ant Žvaginių piliakalnio. 

Vytautui Rimgailai suradus lemtingojo 1941 m. birželio 22–23 d. Ablingoje 
buvusio dalinio karius raudonarmiečius anksčiau minėtus G. Muchutdinovą ir 
J. Zaimuliną ir išgirdus jų liudijimus, la-
biausiai tikėtina, kad gyventojų naikini-
mo priežastis – per karinį susišaudymą 
žuvę vokiečiai. Apie 1976 m. važinėjau 
dviračiu ir klausinėjau gyventojų, ko-
dėl išžudyta ir sudeginta Ablinga. Visi 
mano klausti aiškino vienodai. Praėjus 
per Ablingą pirmam vokiečių būriui, 
vietinė mergina nušovė vieną ar ke-
lis atsilikusius vokiečius. Vėliau vykęs 
kitas nacių dalinys klausęs gyventojų 

23    Žemgulys V., Vaicekauskas J. Ablinga, Vilnius, 
1979, p. 10–25; Antanaitis V., Belenavičius V. 
Ablingos kaimo tragedija, Komjaunimo tiesa, 1957, 
nr. 172, p. 2; Ibenskaitė B., Pipiras A. Žeme, 
krauju nulaistyta, prabilk! Banga, 1966, nr. 70, 
p. 2; Bumblauskas A., Rimgaila V. Kruvinasis 
pirmadienis, Švyturys, 1987, nr. 22, p. 12–13; Rim-
gaila V. Būkit, žmogžudžiai, prakeikti! Banga, 1987, 
nr. 75, p. 2; Nauji kaimo istorijos fragmentai, Banga, 
1991, nr. 50, p. 3; Būkime atidūs istorijos faktams, 
Klaipėda, 1996, liepos 9, p. 22; Indriulaitis A., 
Zizas R. Ablinga, Visuotinė lietuvių enciklopedija, 
t. 1, Vilnius, 2001. 
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kelio į Ablingą, kuri kariškių žemėlapyje buvusi apvesta aps-
kritimu. Tie nacių kariškiai, keršydami už nušautus vokiečius, 
ir įvykdę žudynes. Kaip argumentuotai įrodė V. Rimgaila, 
tai tik legenda. Gyvi likę ablingiškiai tokio fakto nežinojo. 
Teiginys, kad viena Ablingos sodžiaus mergaitė „buvo susi-
draugavusi su rusų komisaru ir pirmąją karo dieną su juo šaudė 
į vokiečius“, buvo paskelbtas ir JAV lietuvių spaudoje24. O iš 
anksčiau pateiktų duomenų žinome, kad ankstų pirmosios karo dienos rytą visi 
raudonarmiečiai iki ateinant naciams iš Ablingos pasitraukė.

Lieka neaiškus tų apylinkių gyventojo Kazio Bukio vaidmuo. Lietuvą įjun-
gus į Sovietų Sąjungą, K. Bukys pasitraukė į anksčiau vokiečių atplėštą Klaipė-
dos kraštą. Klaipėdoje jis buvo užverbuotas gestapo žvalgybos agentu. Turėjo 
rinkti žinias ir apie Ablingoje buvusį raudonarmiečių dalinį. Keista, kad dirbęs 
nacių žvalgybos agentu K. Bukys karui baigiantis nepasitraukė į Vakarus, bet 
liko Lietuvoje. Užėjus raudonarmiečiams jis buvo suimtas ir 1945 m. liepos 22 d. 
karo tribunolo nuteistas 15 metų katorgos darbų. Kvočiamas jis neigė dalyvavęs 
Ablingos žudynėse, tačiau prisipažino pirmąją karo dieną su nacių kariais atvykęs 
iki Endriejavo25. 

Lieka neaišku, ar buvo K. Bukio pranešimų naciams apie Ablingą, o jeigu 
buvo, tai kokio turinio, ar tai turėjo įtakos žudynėms. Gal Vokietijos karo ar 
kitame archyve yra išlikęs pranešimas ir apie 1941 m. birželio 22–23 d. nacių 
būrio veiksmus Ablingoje. 

Jau minėta, kad pokario metais 
visuomenei Ablingos tragedija daugiau 
negu dešimtmetį buvo mažai žinoma. 
1960 m. Žvaginių kalne žuvusiesiems 
pastatytas obeliskas. Vietos kaimo bi-

Ablingos memorialo 
paminklų schema iš 
leid.: Žemgulys V., 
Vaicekauskas J. 
Ablinga, Vilnius, 
1979

24 Birželinė Lietuva, Akiračiai, 1985, nr. 7; perspausdinta, 
Politika, 1990, nr. 4. 

25 Rimgaila V. Dar kartą apie Ablingos tragediją, 
Politika, 1990, nr. 15, p. 19.
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bliotekos vedėja Edita Padleckienė surinko žuvusiųjų šeimų nuotraukų, kitų 
žinių. 

Žemaitijos liaudies meistras Vytautas Majoras sugalvojo medžio skulptūromis 
įamžinti Ablingos tragediją. 1971 m. jo sumanymui pritarė ir kiti liaudies meis-
trai, tų metų rudenį susirinkę į Aniceto Puškoriaus šešiasdešimtmetį. Pasiūlymui 
neprieštaravo ir tuometinė Klaipėdos rajono valdžia. Rajono kolūkiai įsipareigojo 
būsimam Ablingos memorialui duoti po vieną ar du ąžuolų kamienus. 

1972 m. liepos 3–29 d. Liaudies meno rūmai Žvaginiuose surengė drožėjų 
stovyklą-seminarą, kuriam vadovavo V. Majoras. Drožėjus konsultavo skulptorius 
Konstantinas Bogdanas. Seminaro dalyviai apžiūrėjo aukų palaidojimo vietas. Jiems 
buvo pateikti užrašyti tragedijos liudininkų atsiminimai, ablingiškių nuotraukos, 
kita istorinė medžiaga. Tai padėjo meistrams pasirinkti būsimas skulptūras. Vėliau 
buvo suorganizuotas liaudies menininkų susitikimas su vietos gyventojais. Liepos 
pabaigoje Žvaginių piliakalnio vakariniame šlaite iškilo 30 medžio skulptūrų. 

Kalvystės darbus atliko Juozas ir Rimantas Ragauskai (Telšiai). 
Stogelius, rodykles, suolelius ir dalį ornamentikos darė Jonas Jucius (1923–

1978; Palanga). 
Užrašus paminkluose darė Mečislovas Šilinskas (g. 1931, Telšiai). 
Skulptūras išdėstė architektė Daunora Juchnevičiūtė. Ji taip pat parengė ir 

muziejaus pastato projektą. 
1984 m. atidarytas Ablingos memorialinis muziejus (veikė iki 1993 m.). 

1985 m. Alfonso Šiaulyčio pastangomis atstatytas apniokotas lurdas. 
1941 m. žudynės nustelbė pokario metų Ablingos, Laigių ir Ližių kaimų 

kasdienybę, sunkius pirmuosius kolūkinio gyvenimo metus. 1949 m. tų ir kitų 
kaimų žmonės suvaryti į kolūkį, pavadintą „Kovo 8-osios“ vardu, o 1973 m. – 
Ablingos kolūkiu. 

Galima paminėti, kad, pokario metų gyventojų surašymo duomenimis, 
1959 m. Ablingoje gyveno 97, 1970 m. – 57, 1979 m. – 20, 1989 m. – 4, 2001 m. – 
3 gyv.; Laigiuose 1959 m. – 96, 1970 m. – 70, 1979 m. – 41, 1989 m. – 24, 2001 – 
22 gyv.; Ližiuose 1959 m. – 146, 1970 m. – 166, 1979 m. – 158, 1989 m. – 123, 
2001 m. – 122 gyv.26

26  Gyventojų surašymo duomenys paimti iš rotaprintu 
tarnybiniam naudojimui atspausdintų surašymo 
duomenų Lietuvos TSR kaimo gyvenamosios vietovės, 
Kaimo gyvenamosios vietovės (1989 m.), spaudinio 
Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės 
(2001 m.).
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Mūsų Kapstatai*
Elena Adomavičienė

Tėviškė – tai lyg paukščio lizdas, į kurį sugrįžti šaukia visi keliai. 
Ir niekada tie keliai nebūna nei per toli, nei per sunkūs. Kad ir 
kur būtum, kad ir kur tave likimas nublokštų, kaip šviesi vaikystės 
saulė tave lydi tėviškės atsiminimas, jos šiluma, spalvos, garsai ir 
kvapai. Rodos, niekur nėra tokio žydro dangaus, niekur taip gražiai 
nesvyruoja pakelės beržai, nežydi purienos ir niekur neišgirsi tokio 
linksmo gegutės „ku-kū“.

O. Jasiūnienė (Martinkutė)

Kaimo pavadinimo kilmė
Kapstatais yra vadinama vieta, aptverta basliais. 

„...taip daroma: baslius sukala stačiai ir viršūnes baslių nusmailina. 
Tokių tvorų labai daug žemaičiuose, kuriomis aptveria visus laukus, 
kad gyvuliai neįeitų ir nepridarytų nuostolių.

Taip seniau buvo daromos lietuvių pilys iš medžių, kuriuos 
sukaldavo ant kalno viršūnės, apkrėsdavo moliu ir dar išpindavo 
žabais, iš lauko pusės apdegindavo, tuomet pasidaro toks kietas slidus 
molis, kad negalima nei užlipti, nei pasikasti taip greit į vidų“. 

Taip rašė prof. Eduardas Volteris 19361 metais. Jo žodžiais, yra užsilikę keletas 
vietovardžių „Kapstatai“. Mini Kapstotų pilį prie Alnos upelio (Kaliningrado sr.), 
Kapstočių vaitystę ir smuklę Rietavo valsčiuje (tikriausiai dabar ją vadiname Baltąja 
karčema, o vienoje dainelėje esu užrašiusi „Vedegėnų karčiamėlėje...“), kaimą tuo 
pačiu vardu ir mišką Ukmergės rajone, kuris vadinamas Kapstatais.

O apie Kapstato ežerą E. Volteris taip rašė: 

„Nuo miestelio ežeras yra šiaurės rytuose. Antroje pusėje miestelio, 
pietų vakaruose, yra didelės lankos, vadinamos Vinkurėmis. Endrie-
javiškiuose yra žinomas šitoks padavimas apie Kapstatų ežerą.

Seniau ežeras buvęs ne toje vietoje, kur dabar yra, bet ten, 
kur yra Vinkurės. Vieną kartą ežeras iš Vinkurių pakilęs į aukštą, 
persikėlęs per miestelį ir sustojęs ties ta vieta, kur dabar yra ežeras. 
Ten seniau buvusios lankos. Kai ežeras pasikėlęs, žmonės šienavę. 
Pasirodęs vokietukas ne kiauromis nosimis ir ėmęs raginti žmones 
greičiau baigti šienauti. Žmonės skubėję 
vežti šieną. Lankose žmonės matę keletą 
didelių kiaulių, kurios knisusios gilias 
duobes – būsimojo ežero šaltinius. Žmo-
nės nuvalę lankas, bet ežeras nesileidęs: 

* Knygutėje „Mūsų Kapstatai“ 1997, Šiauliai, publi-
kuotas tekstas autorės papildytas nauja medžiaga ir 
iliustracijomis. Straipsnį parengiant talkino Oksana 
Laurutytė. Red. pastaba.

1 Volteris E. Naujoji Romuva, 1936, nr. 48, p. 473.
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reikėjo įspėti ežero vardą. Visi žiūrėję į 
pasikėlusį ežerą, bet nė vienas negalėjo 
įspėti jo vardo. Tris dienas stovėjęs ežeras 
ties lankomis. Ketvirtą dieną viena žydė, 
pasižiūrėjusi į viršum lankų esantį eže-
rą, pasakiusi: „Jis stovi kap (kaip) stats 
(stačias)“. Ežeras tuojau nusileidęs ir 
buvęs žmonių pradėtas vadinti Kapstatų ežeru. Toks padavimas, 
bet ten prie ežero buvusi lietuvių pilis (likęs piliakalnis), kur 
labai smarkiai jos įgula gynusi nuo kryžiuočių, kuriems rūpėjo 
užgrobti lietuvių žemes“.

Aleksandras Vanagas2 rado Lietuvoje gana daug vietų, kurios vadinamos 
Kapstatų vardu. Tai Linkuvos apyl. (Pakruojo r.) – kalnas, Lazdijų r. – miškas, 
Zarasų r. – laukas, Ukmergės r. – dirva, pieva, miškas, Troškūnuose – kalnas, 
pieva, Semeliškėse – pieva. Endriejavo apylinkėje mini Kapstatų kaimą, Kapstatinės 
mišką, o ežerą vadina Kapstatu.

Kaip matome, Kapstatų pavadinimas daug kur žinomas, tačiau kaimas – 
vienintelis Lietuvoje. Apie kaimo pavadinimo kilmę užrašiau tokį padavimą: 

„Vieną dieną vyras su žmona pjovė javus. 
Žmona negerai sustatė mendelius (pėdas). 
Vyras ir sako: „Kap stata?“ Nuo to laiko 
tą vietą ir pavadino Kapstatai3“.

Kapstatų senųjų kapinių paminklinio kryžiaus 
šventinimo iškilmės. Susirinko Kapstatų kaimo 
senbuviai, jų palikuonys, kaimynai. Ąžuolinio 
kryžiaus meistras – Antanas Rudys. 
Iš E. Adomavičienės asmeninio archyvo 
(toliau – iš EAA archyvo)

2 Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų daryba, Vilnius, 
1970, p. 40.

3 Papasakojo Agnė Gailienė, gimusi 1906 m., 
gyv. Kapstatų k. Užrašyta 1969 m.
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Ežerą dar kartais vadina Laigiu, bet padavimais apipintas tik Kapstatas.

„Moterys grėbė šieną ir atėjęs ponaitis su lendre (lazdele) rankoje. 
Jis moterims sakąs: „Skubėkit, skubėkit, ponas pareina.“

Pradėjo labai šniokšti, ir moterys pamatė didelį debesį. Debe-
sis ėmė leistis. Viena moteris sušukusi: „Veziekit, kap stac ledas!“ 
Debesis nusileido ir pasidarė ežeras, kurį vadina Kapstatas4. 

Koks Kapstatų kaimo amžius, niekas negali pasakyti. Ir dideli miestai, žymios 
vietovės dažnai nežino savo pradžios, o čia – kaimas... Tik mums, kapstatiškiams, 
jis mūsų kaimas, mūsų gimtinė.

Mūsų kaimą puošia Kapstato ežeras, upelis Dievupis (Deivupis), Kapstatų 
miškas, Rėžiai, Dėdės ąžuolynas, pavieniai berželiai... Kapstatiškiai jau seniai 
turėjo gerą susisiekimą su Rietavu, nes Irenėjus Oginskis 1851 m. tarp Rietavo 
ir Endriejavo nutiesė plentą, kurį žmonės vadina sendamiu5. Žemaičių plentas 
1937 m.* padalijo kaimą pusiau, o tuo plentu į rytus ir į vakarus traukė okupantų 
kariuomenės, naikindamos Kapstatus ir visą Lietuvą.

Žygimantas Augustas, tapęs Lietuvos valdovu, ėmė pertvarkyti žemės ūkį. 
1557 m. jis paskelbė žemės reformos įstatymą, įvedantį valakų sistemą (valakas 
yra 21,85 ha). Didžiojo kunigaikščio žemės (valstybinės) buvo išmatuotos valakais. 
Kiekviena valstiečio šeima galėjo gauti iš jos dalį – valaką, ar daugiau. Jeigu šeimai 
valako buvo per daug, tada jį dvi šeimos galėjo dalytis pusiau. Žemė buvo rūšiuo-
jama į gerą, vidutinę, blogą ir labai blogą. Nuo valako valstiečiai su savo darbiniais 
gyvuliais ir padargais turėjo eiti lažą 2 dienas per savaitę. Be to, atsižvelgiant į žemės 
rūšį, jie mokėjo činšą (rentos mokestį). 
Valstiečiams žemė buvo išdalyta rėžiais 
ir reikalauta laikytis trilaukės sėjomai-
nos. Sodybos buvo sukeltos prie savo 
rėžių į gatvinio tipo kaimus.

Kapstato ežero 
vaizdas. Apie 1978 m. 
A. Žemgulio nuotr. 
Iš EAA archyvo

4 Žr. 3 nuorodą.
5 Misius K. Rietavo valsčius, seniūnija ir jos savi-
ninkai, Rietavo apylinkės, Kaunas, 1992, p. 102.

* Oficialiai Žemaičių plentas perduotas naudojimui 
1939 m. Red. pastaba. 
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Kapstatuose visos senosios sodybos (K. Šakinio, A. Metrikio, P. Gailiaus) 
stovėjo prie kelio (ūlyčios). Tų sodybų nebėra, tik „ūlyčios“ vardas liko, o Rėžių 
miškas primena žemės dalijimą rėžiais.

1563–1565 m. karališkųjų žemių patikrinamųjų matavimų protokole parašyta, 
kad Kapstatai buvo seniūnija (vaitija), o vaitas – Urbia Orvidaitis. Kapstatų seniū-
nijai priklausė Girdvainių, Vedegėnų, Šuscikų, Patyrio, Klibių, Auksoro, Kapstatų, 
Staigėdų, Vitkaičių, Kačių, Laigių, Ablingos, Poderių kaimai. Kaip matome, ne 
visų kaimų pavadinimai išliko iki mūsų dienų.

Tada, XVI amžiuje, Kapstatuose žemės gavo 17 šeimų. Dauguma po 0,5 va-
lako, tik Ambras Kibartis – 2 valakus. Tuose protokoluose minimos ir šiandien 
kapstatiškiams pažįstamos pavardės: Gailaitis, Genčaitis, Rudaitis, Stankus. Tame 
pačiame dokumente pasakyta, kad Kapstatų valakai siekia Kačių, Laigių kaimus, 
Kryštarovo (kur jis buvo – nežinia) ir Kapstato ežerus.

Kadangi arti nebuvo dvaro, kapstatiškiai lažo nėjo. Už išmatuotus „kara-
liškųjų žemių“ (valstybės) valakus mokėjo pinigais (činšą). Už valaką žemės per 
metus mokėjo 15 grašių činšo ir 30 grašių už 2 savaitines lažo dienas. Tokius 
valstiečius vadino „karališkaisiais“ (senieji Kapstatų gyventojai tą pavadinimą dar 
atsimindavo).

Tokia žemės ūkio tvarka išliko iki baudžiavos panaikinimo.
Didikų tarpusavio kovos, karas su švedais ir rusais nualino Lietuvą. Prie 

krašto nelaimių dar prisidėjo 1708–1711 m. siautęs baisus maras. Adolfas Šapoka 
„Lietuvos istorijoje“ rašo, kad išmirė 2/3 žemaičių6. 1661 m. Kapstatuose buvo 
24 dūmai (sodybos), o 1725 m. liko tik 57. Beveik penkis kartus sumažėjo sodybų, 
kuriose gyveno žmonės. Dvejose maro kapinaitėse ilsisi mūsų protėviai, nukankinti 
karų ir marų.

Kapstatų kaimo žmonėms 
svarbus įvykis buvo bažnyčios 
atsiradimas Endriejave. 1780 m. 

XX a. pr. žemėlapio 
fragmentas su 
Kapstatų, Auksoro ir 
kitų vietovių situacija. 
Iš M. Purvino 
asmeninio archyvo

6 Šapoka A. Lietuvos istorija, Kaunas, 1936, p. 386.
7 Misius K. Rietavo valsčius, seniūnija ir jos savininkai, 
Rietavo apylinkės, Kaunas, 1992, p. 110.
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Pirmojo pasaulinio 
karo metų Barboros 
Jurevičienės iš 
Kapstatų atžyma 
(kvitas) apie grūdų 
vežimą. 1916 m. 
Faksimilė iš EAA 
archyvo

J. Jurevičiaus mokėjimo už žemės nuomą 
Rietavo dvarų vyr. administratoriui kvitas. 
1922 11 22. Faksimilė iš EAA archyvo

Petronelės Vainienės žemės mokesčio už 
1936 m. antrąjį pusmetį kvitas. 
Faksimilė iš EAA archyvo

Juozo Jurevičiaus žemės mokesčio 
už 1941 m. pirmą pusmetį kvitas. 
Du antspaudai rodo valdžios 
pasikeitimą. Faksimilė iš EAA archyvo
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bažnyčią pastatė Endriejus Radževičia8. 
Bažnyčios statytojo vardu pavadintas 
miestelis, o valsčiumi Endriejavas tapo 
tik 1863 m., po baudžiavos panaikini-
mo9. Pirmasis viršaitis buvo Grižilas 
iš Patyrio kaimo.

1795 m. Lietuva atsidūrė Rusijos 
imperijos sudėtyje. Nuo tada valstie-
čiai liko visiškoje savo pono valdžioje 
(Kapstatai priklausė Oginskiams).

Po 1863 m. sukilimo prasidėjo 
dar ir rusinimo politika. Caro valdžia 
uždraudė lietuvišką spaudą, statyti 
naujas ir remontuoti senas bažnyčias. 
Net kryžiai Lietuvos kaimuose už-
kliuvo. Draudė ir blaivybės brolijas. 
Mat, kai vyskupas Motiejus Valančius 
pradėjo steigti blaivybės brolijas, dva-
rininkai, vyskupo prašomi, raginami, o 
kartais ir spiriami, ėmė uždaryti smu-
kles. Dėl to ižde sumažėjo pajamų10. 
XVIII a. pabaigoje Lietuva buvo nusėta 
smuklėmis. Vien Rietavo valsčiuje jų 
buvo net 14. 1787 m. prie trako, t. y. kelio (galbūt prie kelio, 
nes sendamio dar nebuvo), Kapstatuose tebestovėjo smuklė. 
Tai buvo didelė sodyba: gyvenamasis namas (svetainė), dviejų 
katilų bravoras, kuriame buvo ir pirtis, prie bravoro pristatyta 
stoginė, du maži tvarteliai, svirnas ir daržinė11. Tuo metu 
Kapstatuose buvo tik 12 valstiečių sodybų12.

Žinoma, kad 1853 m. Endriejavo parapijos mokykloje 
mokėsi 34 mokiniai. Ši mokykla po 1863 m. sukilimo buvo uždaryta13. Vėliau 
buvo įsteigta tik rusiška mokykla.

Tuo metu Kapstatuose mokyčiausias žmogus buvo Kazimieras Šakinis. Skai-
tyti ir rašyti mokėjo ir Jonas Metrikis. Rusiškoje Endriejavo mokykloje (vadinta 
narodnaja – liaudies) mokėsi ir kapstatiškių vaikai. Baigė tos mokyklos 4 klases 
Justinas Lapis (Šakinio posūnis) ir P. Martinkus.

Lietuviško rašto neleido už-
miršti knygnešiai. Kapstatiškis Juozas 
Griauslys atnešdavo iš Prūsų lietuviš-
kos spaudos.

Kai prasidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas, kapstatiškiai S. Jocys, P. Jocys, 
Povilas Gailius ir K. Andriejauskas 
tarnavo caro kariuomenėje. Iš karo 
negrįžo P. Jocys.

8 Valančius M. Žemaičių vyskupystė, Raštai, Vilnius, 
1972, p. 175.

9 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, 
p. 343.

10 Šapoka A. Lietuvos istorija, Kaunas, 1936, p. 489.
11 Ten pat, p. 500.
12 Ten pat, p. 516.
13 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, 
p. 344.

Klemensas Banys – 
klumpių meistras, 
kilęs iš Pažvelsio 
kaimo. Apie 1938 m. 
Iš L. Banio šeimos 
albumo
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1915 m. pradžioje, artėjant frontui, į Rusiją buvo ištremta P. Gižo šeima. 
Mat Gižą caro valdininkai laikė nepatikimu, vokiečių kilmės. Šeima, atsidūrusi 
karo ir revoliucijos verpetuose, patyrė daug vargo ir kančių.

1915 m. kovą Kapstatuose mūšio metu žuvo 57 rusų kariai (visai neseniai 
sužinojome, kad tie kariai buvo latviai), daug arklių. Žuvusiesiems pastatytas 
paminklas, o jų palaikai ilsisi, regis, prie kelio į Žadeikius, netoli naujųjų kapinių. 
Paminklą pastatė S. Jocys.

Karo metu išplito užkrečiamosios ligos. Giltinė aplankė ne vieną ir Kapstatų 
sodybą. 1918-aisiais metais Barbora Martinkienė per 2 savaites palaidojo 8 savo 
vaikus.

1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Deja, ji 
taip neilgai tegyvavo.

Nepriklausomybės metais Kapstatai išaugo. Jau 1923 m. buvo 41 sodyba ir 
222 gyventojai14.

Kapstatai turėjo savo siuvėjų, kalvių, stalių, klumpdirbių, muzikantų, pribu-
vėjų (babulių), net savo laikrodininką, o verpti, austi, virves vyti, nagines raukti, 
prieverpstę ar kultuvę išmarginti buvo kiekvienos šeimos rūpestis. Sėja – sunkus 
darbas žemdirbiui, tačiau kiekvieną gegužės vakarą susirinkdavo kapstatiškiai prie 
koplytėlės pagiedoti „Sveika, Marija, Motina Dievo“.

1937–1939 m. Kapstatuose gyveno daug ateivių: plento tiesėjų, vadinamų 
zimagorais, lentpjūvės darbininkų, kurie dirbo pas Buršteiną (lentpjūvė stovėjo ant 
S. Jocio žemės). Kaimo jaunimas nesugyveno su atėjūnais, nes jie gėrė, lošė kor-
tomis, skelbė komunizmą. Pajuokdavo vieni kitų kalbą. Kapstatiškiai juos vadino 
„verščiūkais“, o tie kapstatiškius – „žemaičiais rakaliais“. Tuos, kurie tarnavo pas 
ūkininkus, darbininkai vadino „paputgalviais“. Todėl vakarėliuose net susimušdavo. 
Prie plento tiesimo ir lentpjūvėje dirbo 
ir kapstatiškių. Atvykusieji nuomojo-
si kambarius. Tuo metu Kapstatuose 
veikė dvi maisto prekių parduotuvės 

14 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 4, 
p. 345.

Regina ir Vladislovas 
Kryžanauskai 
(sesuo ir brolis). 
Apie 1938 m. 
Iš D. Lukminienės 
(Kryžanauskaitės) 
šeimos albumo
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(S. Jocio ir P. Martinkaus sodyboje). 
Visa tai leido kapstatiškiams užsidirbti 
tokį reikalingą ir brangų litą.

1940 m. birželio 15 d. plentu 
prajojo būrys kareivių, o jų kepurėse 
su bokšteliais raudonavo penkiakampės 
žvaigždės. Vienas jų, jojantis priekyje, 
laikė raudoną vėliavą... Prasidėjo oku-
pacija, atnešusi daug vargo ir skausmo 
kapstatiškiams.

1939–1941 m. Kapstatuose gyve-
no rašytojos Ievos Simonaitytės motina 
ir patėvis Budrys. Jis buvo labai keisto 
būdo. Gyveno Budriai pas P. Martinkų. 
Ona Martinkienė pasakojo: 

„Budrys 1940 metais iš laikraščio išsikirpo Stalino portretą, apvai-
nikavo jį ir pasikabino ant sienos. Pamerkė gėlių. Vakarais kaimo 
jaunimui skaitydavo Stalino konstituciją. 
Jaunimas susirinkdavo ne klausytis, bet 
iš Budrio pasijuokti. 1941 metų gegužės 
1-osios rytą Budrys susiruošė į šven-
tinį paradą Endriejave. Nukabino nuo 
sienos Stalino portretą, pritvirtino prie 
lazdos. Ant pečių užsimetė gražų raštuotą 
rankšluostį, su juo suėmė lazdą ir rimtų 
rimčiausiai žygiavo Endriejavo gatvėmis. 
Žmonės „mirė“ iš juoko, tik, suprantama, 
tą juoką slėpė“.

Budrienė vaikščiojo su ramentais. 
Buvo labai protinga moteris, vaikams 
paskaitydavo dukros, kaip ji vadinda-
vo, Ėvės, „Aukštujų Šimonių likimą“. 
Skaitydama sustodavo ir imdavo pa-
sakoti. Su vyru nesugyveno, dažnai 
klaipėdietiška tarme sakydavo: „Tas 
bepruotis“. Budrys turėjo verslą – gami-
no ledus. Niekas tų ledų nepirkdavo, 
tad, grįžęs į Kapstatus, ledus dalydavo 
vaikams į saujas. Prisivalgę tų ledų 
vaikai lakstydavo į tualetą, sirgdavo.

Rašytoja I. Simonaitytė pas mamą 
nė karto nebuvo atvažiavusi, tik kita 
duktė Marija kartą aplankė motiną.

Martinkų namo fasadas. Apie 1948 m.

Barboros Martinkienės I-osios Lietuvos 
Respublikos laikų pasas. Faksimilė iš EAA 
archyvo
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Kapstatuose pas K. Srėbalių ilgokai gyveno Barbora Jasaitė, išgarsėjusi tuo, 
kad galbūt yra seniausia Lietuvoje ir net Europoje gyvenanti moteris, nes pase 
buvo nurodyta, kad ji gimusi 1855 m. Rinkdama informaciją, kaip seniau vaikus 
auklėjo, užsirašiau Barboros paso duomenis. Barbora minėjo, kad jos pasas yra 
neteisingas ir baiminosi, kad ją, besinaudojančią tokiu pasu, gali nubausti.

Gyventojų surašymo metu kilo sujudimas, Barborą Jasaitę ketinta įtraukti į 
Gineso rekordų knygą. Parašiau į archyvą, kad visi atsitokėtų, nes B. Jasaitė iš 
tikrųjų gimusi 1895 m. Nuvainikavau Barboros šlovę. Sutapimas, kad ji gyveno 
Kapstatuose, kad sužinojau tiesą, būdama kraštotyrininkė. Tiesa, B. Jasaitė buvo 
ilgaamžė, išgyveno 101 metus.

1941 m. pavasarį A. Metrikis, P. Martinkus, K. Šakinis ir kiti sėdėjo kalė-
jime už „pyliavas“.

Birželį buvo ištremta į Sibirą D. Vaišvilos (Endriejavo šaulių būrio vado) 
šeima. Žmona – kapstatiškė Barbora Andriejauskaitė.

Pirmąją karo dieną (1941 m. birželio 22 d.) sudegė T. Venskaus trobesiai ir 
A. Venskaus tvartai. Per savaitę nuo vokiečių tankų Žemaičių plentas susmego 
į žemę.

Neilgai trukus atėjo į kaimą žinia, kad bolševikai Rainiuose žiauriai nužu-
dė Telšių amatų mokyklos mokinį šešiolikmetį Adomą Raką (jo tėvai, pabėgę iš 
Klaipėdos krašto, 1939 m. apsigyveno Kapstatuose).

Sovietinės armijos nusikaltimas Rainių miškelyje netoli Telšių įvyko 1941 m. 
naktį iš birželio 24 į 25 d. Buvo įvykdytos kalinių žudynės – nukankinti 73 
intelektualai, teisininkai, politikai ir kitokie „liaudies priešai“. Tarp šių žmonių 
buvo Stasys Jocys, gimęs 1903 m. Pyktiškės kaime, vėliau gyvenęs Luokėje, ir 
Adomas Rakas, kurio tėvai gyveno pas Praną Martinkų. Žmonių žudymai buvo 
ypač žiaurūs.

Nužudytojo Adomo Rako tėvas vyko atpažinti sūnaus kūno, tačiau to ne-
sugebėjo padaryti. Tada vyko Adomo motina, kuri iš kažkokio apgamėlio sūnų, 
kuris buvo jauniausias iš nužudytųjų, atpažino. Rudenį mokykloje buvo iškabintos 
nužudytųjų nuotraukos, vaikus tai labai sujaudino.

Nuo vokiečių rankos žuvo malūnininko Jenkelio Goldeno šeima: tėvas, 
motina, dukros Baškė ir Ripkė. Sūnus Iršas liko gyvas.

1944 m. vasarą vokiečiai pagavo ir išvežė į Vokietiją darbams D. Zvankauską 
ir J. Jurgutį. Jie grįžo 1946 m.

1944 m., artėjant frontui, plentu važiavo ir važiavo vežimai, prisėdę žmo-
nių, besitraukiančių nuo bolševikų. Iš kaimo į vakarus pasitraukė J. Dabrylos 
(girininko) ir eigulio L. Jocio šeimos. Jocienės mama Rudienė pasiliko, nesitraukė 
ir žuvo artėjant frontui. Taip pat pasitraukė į Vakarus kunigas Jurgis Razutis ir 
jo brolis Mykolas. Iš viso 8 žmonės.

Nuo 1944 m. rudens iki 1945 m. sausio pabaigos Kapstatus mindžiojo ir 
žmones skriaudė rusų kareiviai. P. Martinkaus sodyboje stovėjo štabas, K. Šakinio 
daržinė buvo paversta ligonine, o ežeras kentėjo nuo bombų. Mat lakūnai ant 
Klaipėdos neišmestas bombas sumesdavo į ežerą. Kai užėmus Klaipėdą kareiviai 
išsikėlė, kapstatiškius apniko niežai. Gydė žmones kaime gyvenantis vaistininkas, 
o kai kurie patys gydėsi iš minų išimta siera.
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Dar karui nepasibaigus, 1944 m., buvo suimti 
šauliai Kazimieras Razutis ir Alfonsas Metrikis. Sta-
sys Vaišvila taip pat buvo šaulys (gyveno ir dirbo 
Kapstatuose), bet jis slapstėsi. Sužeistas buvo suimtas 
Dausynuose 1945 m. Grįžo po 11 metų luošas. A. Me-
trikis grįžo 1947-aisiais, o po metų buvo ištremta 
visa jo šeima.

1945 m. kovą enkavedistai nušovė girininko pa-
dėjėją Praną Piauloką. Kai jis žuvo, sūnus, būsimasis 
aktorius Pranas Piaulokas, dar nebuvo gimęs. Aktorius 
mažas su mama kurį laiką gyveno Kapstatuose pas 
P. Martinkų.

Martinkų namas buvo pačiame Kapstatų vidu-
ryje, netoli Endriejavo. Per karą sudegus miesteliui 
daug įstaigų atsikėlė į šį namą. Čia veikė vaistinė, 
gyveno gydytojai. Vėliau buvo kolūkio raštinė, gyve-
no kolūkio pirmininkai (J. Vaitiekus, J. Alūza), buvo 
kolūkio skaitykla, veikė vilnų karšykla. Kelias naktis 
name nakvojo Pupų Dėdė. Trumpam 1944 m. buvo 
apsistojęs vyskupas Vincentas Borisevičius.

Kapstatuose gimė ir augo dailininkas Vytautas 
Budvytis (1925–1967). 1948 m. jis baigė Telšių dai-
liųjų amatų mokyklą, 1953 m. – Telšių taikomosios 
dailės vidurinę mokyklą, 1959 m. – Talino dailės 
instituto taikomosios dailės fakultetą. Nuo 1962 m. 
dėstė Lietuvos TSR Dailės institute. Kūrė papuošalus 
ir interjero dekoratyvinės dailės darbus.

Vytauto tėvas buvo laisvamanis, tad jo vaikai 
Ona, Stasė, Ignas ir Vytautas išeidavo iš tikybos 
pamokų. Jų nepriėmė mokytis į gimnaziją, nes netu-
rėjo tikybos dalyko pažymių. Vaikai mokytis pradėjo 
vėliau. Vytauto tėvas buvo labai įdomus žmogus, 
gamino amžinąjį variklį, taisė laikrodžius, net vėjo 
jėgainę buvo susimeistravęs, tad pučiant vėjui namuose turėjo elektros.

Vytauto tėvas grojo klarnetu, sesuo Stasė ir brolis Ignas – akordeonu – jie 
buvo žymiausi kolūkio muzikantai. E. Adomavičienė vaikystėje su Vytautu ganė 
karves. Vytautas jau tada lipdė iš molio arkliukus, avinukus, darydavo jiems ka-
napines uodegas, karčius. Visi kaimo vaikai eidavo žiūrėti jo dirbinių. Vytautas 
buvo labai mandagus, malonus žmogus, mėgo pajuokauti. Iš visų šeimos narių 
skyrėsi tuo, kad vienintelis negrojo jokiu muzikos instrumentu. Vytauto mama 
buvo švelnaus būdo, gera dainininkė, kraštotyrininkams yra įdainavusi dainų.

V. Budvytis buvo vedęs estę, mirė jaunas – 42 metų, dėl auglio galvoje.
Šaltoje Sibiro žemėje liko gulėti Andriejauskai: Kazimieras ir Petronėlė, jų 

dukra Barbora. Taip pat Kazimieras Razutis, Marija Tumienė. Petro Šiaulyčio, 
Antano Venskaus palaikus 1991 m. artimieji parvežė ir perlaidojo Endriejavo kapi-

Dailininkas Vytautas Budvytis. 
1954 09 14. Iš EAA archyvo

V. Budvyčio mama 
M. Budvytienė. Apie 1930 m. 
Iš EAA archyvo
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nėse, o Eugenijos Ruškytės kapelio neberado. Todėl atvežė iš tos vietos žiupsnelį 
žemių, palaidojo ir pastatė jai paminklą.

Okupacijos metais žuvo 19 kapstatiškių. Tremtyje – septyni, keturis su-
šaudė vokiečiai, vienas buvo politinis kalinys. Užėjus frontui žuvo vienas, en-
kavedistai sušaudė vieną, vienas pats nusižudė, žuvo du traktorininkai ir dvi 
girtos moterys.

Kapstatų kaimo tremtiniai

Vardas, pavardė Gyvenimo 
datos

Buvo 
ištremti

Grįžo Tremties vieta Pastabos

Barbora Vaišvilienė 
(Andriejauskaitė) 

1914– 1941 Mirė 
tremtyje

Kazimieras 
Andriejauskas

1880–1947 1945 Negrįžo Uralo sritis, Kudimkaro 
vietovė

Mirė 
tremtyje

Petronėlė 
Andriejauskaitė

1881–1946 1945 Negrįžo Uralo sritis, Kudimkaro 
vietovė

Mirė 
tremtyje

Juzefa 
Andriejauskaitė

1915–1979 1945 1958 Uralo sritis, Kudimkaro 
vietovė

Antanas 
Andriejauskas

1939 1945 Uralo sritis, Kudimkaro 
vietovė

Vanda 
Andriejauskaitė

1940 1945 Uralo sritis, Kudimkaro 
vietovė

Alfonsas 
Andriejauskas

1943 1945 Uralo sritis, Kudimkaro 
vietovė

Juozas 
Andriejauskas

1945 09 28 Gimė 
tremtyje

Rožė Jocienė 1906–1993 1951 1954 Krasnojarskas, Užuro r.

Kostas Stasys Jocys 1927 1952 01 1954 Krasnojarskas, Nižnij 
Ingašo r.

Raimundas Jocys 1934 1952 01 1954 Krasnojarskas, Nižnij 
Ingašo r.

Vladas Kryžanauskas 1909–1989 1951 1958 Krasnojarskas, Užuro r.

Barbora  
Kryžanauskienė

1906 1951 1958 Krasnojarskas, Užuro r.

Janina Ruškytė 1929–1972 1951 1958 Krasnojarskas, Užuro r.

Eugenija Ruškytė 1932–1953 1951 Negrįžo Krasnojarskas, Užuro r. Mirė 
tremtyje

Danutė Kryžanauskaitė 1942 1951 1958 Krasnojarskas, Užuro r.

Alfonsas Metrikis 1902–1969 1948 05 1964 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Kadinskas-Zaimskas

Sofija Metrikienė 1910–1993 1948 05 1964 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Kadinskas-Zaimskas
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Alfonsas Metrikis 1932 1948 05 1964 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Kadinskas-Zaimskas

Sofija Metrikytė 1933 1948 05 1964 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Kadinskas-Zaimskas

Romas Metrikis 1939 1948 05 1964 Krasnojarskas,  
Kežmos r.

Irena Metrikytė 1942 1948 05 1964 Kadinskas-Zaimskas

Vacys Metrikis 1949 1964 Kadinskas-Zaimskas Gimė 
tremtyje

Zenonas Mickus 1905–1980 1949 03 1956 Krasnojarskas

Stasė Mickienė 1908 1949 03 1956 Krasnojarskas, Kežmos 
r., Dolgimosto vietovė

Aldona Mickutė 1935 1949 03 1956 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Dolgimosto vietovė

Bronė Mickutė 1937 1949 03 1956 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Dolgimosto vietovė

Vytautas Mickus 1938 1949 03 1956 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Dolgimosto vietovė

Algis Mickus 1944 1949 03 1956 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Dolgimosto vietovė

Regina Mickutė 1952 1949 03 1956 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Dolgimosto vietovė

Marija Tumienė 1881–1949 1949 03 Negrįžo Krasnojarskas, Kežmos r., 
Dolgimosto vietovė

Mirė 
tremtyje

Stasys Stankus 1937 1949 Pabėgo iš 
traukinio

Juozas Stankus 1926 1949 Pabėgo iš 
traukinio

Barbora Stankutė 1937 1949 03 1957 Krasnojarskas, Kežmos r., 
Dolgimosto vietovė

Kazys Stankus 1926 1949 03 Krasnojarskas, Kežmos r.,
Dolgimosto vietovė

Petras Šiaulytis 1895–1949 1948 05 Negrįžo Krasnojarskas,  
Kežmos r., Balturinas

Mirė 
tremtyje, 
palaikai 
parvežti 
1991 m.

Domicelė Šiaulytienė 1896–1985 1948 05 1960 Krasnojarskas,  
Kežmos r., Balturinas

Vardas, pavardė Gyvenimo 
datos

Buvo 
ištremti

Grįžo Tremties vieta Pastabos

(tęsinys)
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Eugenija Šiaulytytė 1928 1948 05 1957

Benas Šiaulytis 1934–1989 1948 05 1960

Antanas Venskus 1895–1961 1948 05 1958 Krasnojarskas,  
Kežmos r., Balturinas

Barbora Venskienė 1893–1979 1948 05 1958

Antanas Venskus 1927–1949 1948 05 Negrįžo Krasnojarskas,  
Kežmos r., Balturinas

Žuvo 
tremtyje, 
palaikai 
parvežti 
1991 m.

Sofija Venskutė 1931 1948 05 1958 Krasnojarskas,  
Kežmos r., Balturinas

Domas Zvankauskas 1910–1987 1944 08 1946 10 Vokietija

Juozas Jurgutis 1914 1944 08 1946 Vokietija

1948–1949 m. visi buvo suvaryti į kolūkį. Padargai, gyvuliai, sėkla, net 
kai kurie pastatai buvo suvisuomeninti, tiksliau – atimti. Koks buvo gyvenimas 
kolūkyje, vyresnieji dar prisimena ir gali savo vaikams ir vaikaičiams papasakoti. 
Norėčiau tik priminti, kaip kolūkiečiai vertino pirmųjų metų uždarbį: „Gavom 
100 gramų ir tuščią butelką“. Reikia suprasti, kad už darbadienį gavo 100 gramų 
dirsių ir 12 kapeikų (tiek mokėjo už tuščią butelį). O sveikindavosi taip: „Dirbam!“ 
Atsakymas: „Nieko negaunam“.

1960-aisiais Marytė Kontrimaitė užrašė dainą apie vištos ir gaidžio gyve-
nimą:

Verks višta ir gaidys
Į kolchozą kai varys.
Ką nori, tą daryk,
Tik ten mūsų nevaryk.
Geriau eiti pasikarti,
Negu kolchoze kad vargti.
Geriau eisime skandintis,
Negu kolchoze kankintis.

Kapstatiškis J. Srėbalius padainuodavo:

Dabar yra agronomai
Nėra kiaulių nei bekonų
Užtat dabar mokyti. (2 k.)
Seniau ardavo arkliuku

Vardas, pavardė Gyvenimo 
datos

Buvo 
ištremti

Grįžo Tremties vieta Pastabos

(tęsinys)
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Buvo duonos ir rubliukų
Kad buvom nemokyti. (2 k.)
Dabar eina penkiavagis
Pasidarėm visi vagys
Užtat dabar mokyti. (2 k.)

1969 m. kapstatiškių išsilavinimas buvo toks: 8 beraščiai, 
7 mažaraščiai, 58 turintys pradinį išsimokslinimą, 1 – vidurinį, 
1 – aukštąjį. Vaikai ir jaunimas mokėsi Endriejavo vidurinėje 
mokykloje. Jaunimo, išvykusio iš Kapstatų, išsilavinimas buvo: 14 jaunuolių turėjo 
aukštąjį, 23 – vidurinį išsilavinimą.

Jaunimas iš Kapstatų vyko kas kur: vieni mokytis, kiti į miestus darbo 
ieškoti. Grįžę tremtiniai neberado savo sodybų arba jose gyveno kiti. Taip kaimas 
sunyko. Su širdgėla tremtinė D. Lukminienė (Kryžanauskaitė) eilėraštyje „Tėviškei 
atminti“ rašo:

Mano tėviškę priešas išdraskė
Su raudona žvaigžde kaktoje.
O gyvenimas žmogui tik vienas,
Kaip viena mums visiems Lietuva.

Iš buvusių tremtinių dabar kaime gyvena tik Vanda Jarutienė (Andriejaus-
kaitė).

1997 m. Kapstatuose buvo 20 sodybų, kuriose gyveno 62 žmonės. Seniausia 
kaimo gyventoja tuo metu buvo Barbora Zvankauskienė, gimusi 1907 m. Už ją 

Endriejavo jaunimas. 
Iš kairės – Grasilda 
Žadeikytė, Jonas 
Gliožys, Ona 
Jokužytė, 
neatpažintas, Barbora 
Gliožytė. 1920 m. 
Iš EAA archyvo
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vyresnė buvo Barbora Kryžanauskienė (1906 m.), bet ji gyveno Rietave. (Abi jau 
mirusios.)

Atsiėmė žemę ir ūkininkauja: P. Norvaišas, K. Genčas, J. Stonkus, K. Srė-
balius, L. Jarutis.

Jauniausios kapstatiškės – Ieva Lachajūtė ir Julija Jocytė. Abi gimusios 
1995 m. Tai mūsų kaimo viltis ir gyvybė.

Vaidinimai Kapstatuose
1923 m. į Kapstatus iš Endriejavo atitekėjo Ona Jokužytė (gimusi 1895 m.) 

ir tapo Martinkiene. Kapstatuose ji „režisavo“ vaidinimus, o teatro meno išmoko 
Endriejave. Onutė mokykloje nebuvo nė vienos dienos, o rašyti, skaityti išmoko iš 
jaunesniųjų, brolio ir sesers, kurie lankė mokyklą. Jau vaikystėje ji visų draugių 
lėlėms siuvo sukneles. Vėliau įsigijo rankinę siuvamąją mašiną ir siuvo lengvus 
drabužius moterims ir vyrams.

Turėjo gerą balsą, todėl visada dalyvaudavo įvairiose pramogose. Į Endriejavo 
apylinkes per moksleivių atostogas sugrįždavo studentai, moksleiviai. Mergaičių 
studenčių nebuvo, tad, norėdami suorganizuoti kokį nors vakarėlį, vyrai kvies-
davosi mergaites jiems padėti.

O. Martinkienė pasakojo: 

„Vieną kartą, vasarą, pasikvietė mane studentai Jurgis Talmantas, 
Edvardas Turauskas ir Pranas Pareigis ir davė iš knygos išmokti 
žodžius. Atmintį turėjau gerą, todėl greit išmokau. Kitą kartą aš 
jiems ir beriu kaip poterius. Kad ims visi juoktis, o man širdį 
skauda. Rodos, taip gerai išmokau... Pasirodo, ten buvo rolė, o aš 
neturėjau jokio supratimo apie vaidinimus, niekada apie juos nebuvau 
nei girdėjusi, nei mačiusi. Paskui mane Jurgis Talmantas pamokė. 
Sakė, reikia taip šnekėti, kaip gyvenime. Taip ir tapau „artiste“.

Tai buvo 1910–1911 m. Būreliui vadovavo Jurgis Talmantas, vėliau žinomas 
kalbininkas. Be minėtų studentų, dar dalyvavo Uršulė Ruškytė, Emilija Lušpinytė ir 
kiti. Vaidino Žemaitės „Tris mylimas“, „Apsiriko“, „Mūsų gerasis“, „šiupinį“ – po 
truputį iš įvairių autorių. Po vaidinimų dainuodavo dainas, kokias – nebeatsimena. 
Viena daina buvo apie „Port Artūrą“. Prisimena eilėraštį, kurį deklamavo:

Saulelė nusileido
Už aukšto kalnelio.
Sulaukėm gegužės
Šilto vakarėlio.

Vėjelis nuilsęs
Jau pūsti nustojo.
Nutilo paukšteliai,
Kur linksmai giedojo.

Visur toks tykumas,
Tarsi laukai, pievos.
Tyli ir klauso,
Ką pasakys Dievas.

Tik aš našlaitėlė,
Viena neužmiegu.
Negaliu užmigti,
Nė akių užmerkti.
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Yra vaidinę Pažvelsio kaime Ge-
nučio daržinėje, Sausių kaime Dro-
manto daržinėje.

1912–1913 m. būreliui vadova-
vo Tadas Jocys. Sako, buvęs tikras 
Palangos Juzė. Vaidinimus nutraukė 
Pirmasis pasaulinis karas, o po karo 
jau nebesusirinkdavę*.

Kapstatuose O. Martinkienė 
inscenizavo pasakas „Našlaičiai ir pamotė ragana“ (turinys tradicinis – pamotė 
skriaudžia našlaičius) ir „Karalius tikrina karčiamas“. Turinys nesudėtingas, anek-
dotinis. Karalius atvažiuoja pas vieną žydą į smuklę. Ant stalo visko pridėta, bet 
jis paprašo valgio, kurio prekeivis neturi. Jį nuplaka. Nuplaktasis skubiai praneša 
kitam prekeiviui, kad tas turėtų tokio maisto. Ten karalius reikalauja ko kito. 
Nuplaka. Tas praneša trečiam, o šis laukia prie tuščio stalo. Karalius nustebęs, 
o žydas atsisega diržą, maunasi kelnes ir sako: „Šviesiausias karaliau, tau nieko 
nereikia – tik mano užpakalio“.

Abi pasakas vaidino tą patį vakarą. Veikėjų žodžius parašė O. Martinkienė, 
kelis kartus repetavo.

Pirmosios pasakos artistai:
Našlaičių tėvas – Dirgėla (ūkininko Alfonso Metrikio samdinys).
Pamotė – Juzefa Beniulienė (Kontrimaitė) (Prano Martinkaus samdinė).
Pamotės dukra – Marytė Gižaitė.
Našlaičiai: Marytė Matutytė ir 

Pranas Martinkus (6–12 metų vaikai).

Endriejaviškių gegužinė su orkestru. Pirmoje 
eilėje (iš kairės) – Šakinaitė, Jasius Dromantas, 
neatpažinta, ketvirtas – Antanas Dromantas 
(iš Sausių k.) su žmona Dromantiene, šeštas –
V. Lapė, septintas – kunigas Jonas Kalvaitis, 
greta – Antanas Navardauskas. Antroje eilėje 
(iš dešinės) penktas – Mykolas Dausynas. 
Apie 1930 m. Iš Antano Ruškio šeimos albumo

* Papasakojo O. Martinkienė 1969 m.
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Dundulienė (kaimo moteriškė) – O. Martinkienė.
Antrosios pasakos artistai:
Karalius – Antanas Andriejauskis.
Karaliaus tarnas – Kazimieras Beniulis (P. Martinkaus 

samdinys).
Žydas – Dirgėla (A. Metrikio samdinys).
Žydės – J. Beniulienė, O. Martinkienė.
Scena – prieklėtis. Žiūrovai – kieme. Žiūrėti vaidinimų susirinkdavo ne tik 

kapstatiškiai, bet ir Endriejavo bei aplinkinių kaimų žmonės.
Vėliau O. Martinkienė „pastatė“ lėlių teatrą. Lėles darydavo iš medžio ir 

skiaučių. Užtverdavo trobos (didžiojo kambario) galą paklodėmis arba lovatiesė-
mis. Už tų paklodžių stovėjo artistai, o virš paklodžių būdavo lėlės. Pagrindinės 
artistės būdavo O. Martinkienė ir J. Beniulienė. Spektaklių turinys labai paprastas 
(juos kurdavo pati O. Martinkienė). Pavyzdžiui, Jankelis kviečia Sorkę šokti. Ta 
klausia: „Ką šoksim?“ Jenkelis pasako ką ir šoka. Lėlių teatro vaidinimai vykdavo 
1936 m.*

1965–1969 m. O. Martinkienė, sekdama vaikaičiams pasakas, persirengdavo 
ir vaikus įtraukdavo į pasakos veiksmą. Vaidindavo visi.

Kapstatų kaimo vietovardžiai
1. Deivopis (Dievupis) – upelis.
2. Alkalnis (Alkakalnis) – pasakojama, kad ten senovėje vai-
dilutės kūreno amžinąją ugnį.
3. Veveržas (Veiviržas) – upė, ištekanti 
iš Kapstato ežero.

Užgavėnių personažų 
eisena Endriejave. 
Tradicijos tęsiasi. Apie 
2003 m. Iš kultūros 
namų ansamblio 
„Ežerėlis“ archyvo

* Papasakojo Juozapina Beniulienė 1995 m.
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4. Rieže (Rėžiai) – miškas, krūmai buvo padalyti 
kaimo gyventojams rėžiais.
5. Aukštasis Tyrs (Aukštasis Tyras) – tyras, miškas, 
kuris yra Kapstatų eiguvoje. Taip vadinamas todėl, 
kad yra pakilęs aukščiau nei ariami dirvonai.
6. Deksnes (Deksnis) – miškas tarp Kapstatų ir Ka-
čių kaimų. Sakoma, kad senovėje toje vietoje buvo 
išdegęs miškas.
7. Šlapeke (Šlapikė) – pieva, esanti netoli ežero.
8. Tvertenes (Tvėrtinės) – pievos. Kiekvienas ūki-
nin kas savo turėjo apsitvėręs. Ten seniau buvo ga-
nyklos.
9. Daubale (Daubalė) – duobėta pieva.
10. Sausuoses (Sausosios) – sausa, smėlėta dirva.
11. Gobre (Gubrė) – dirva su kalva.
12. Lendryne (Lendrynė) dirva paežerėje. Aplinkui auga 
nendrės, kurias kapstatiškiai vadina lendrėmis.
13. Diedes beržyns (Dėdės beržynas) – augo miškelyje beržai, 
bet buvo ir daug ąžuolų, tad kartais pasakydavo „Diedes ąžuo-
lyns“. Dėdė – Kazimieras Andriejauskis. 
Žmonės jį taip vadino.
14. Tarpelke (Tarppelkė) – kūdra prie 
kelio, netoli I. Kuprio sodybos.
15. Žvezdre (Žvizdrė) – ežero dalis, 
kurioje žmonės maudydavosi.
16. Kryžanauskene, Šakeneške, Šiauly-
tene, Meckeške, Metrekene, Venskeš-
ke – taip vadino į Sibirą ištremtųjų 
sodybas.
17. Patruobalės (Patrobolės) – rėžių gale 
pastatytos trobelės varguomenei.

Užrašyta 1960 m.

Pravardės
Kaime buvo daug Venskų ir visi 

jie turėjo pravardes.
1. Venskus Antanas – Elgasis 

Venskus, Elgvenskis. Žmona – Elgvens-
kienė. Antanas buvo aukštas, maždaug 
dviejų metrų ūgio. Šeima buvo ištrem-
ta į Sibirą. Grįžęs greitai (1961 m.) 
mirė.

2. Venskus Tadas – Tedavušas 
Dūdelė. Žmona – Tedavušienė. Prieš 

Pasakotojas Jonas 
Šiaulytis iš Ližių k. 
Apie 1935 m. 
Iš L. Banio šeimos 
albumo

Stasė ir Zenonas Mickai su dukra Aldona. 
Kapstatų k. Apie 1938 m. 
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karą laikraštyje buvo „Tedaušo Dūdelės“ nuotykiai. 
Taip jį ir praminė pagal vardą.

3. Venskus Justinas – Želvenskis. Jo mama buvo 
ištekėjusi už Žiliaus. Žmona – Želvenskienė.

4. Venskus Povilas – Joudvenskis (buvo tamsaus 
gymio). Turėjo ir antrą pravardę – Rojinis Venskus 
arba tik Rojinis. Pas juos į trobelę rinkdavosi mėgs-
tantys išgerti, palošti kortomis, be to, jis turėjo gra-
mofoną, plokštelių, tad ir praminė jų trobelę rojumi. 
Žmona – Joudvenskienė, Rojienė.

5. Venskus Antanas – Krevakis Venskus (buvo 
žvairas) arba tik Krevakis. Žmona – Krevakienė.

Kaime gyveno du Andriejauskai. Abu – Kazi-
mierai. Todėl vieną vadino Padamio Andriejauskis (gyveno prie 
kelio, kurį vadino Damas). Antrasis – Rūsinis Andriejauskis. 
Prie jo namų, smėlio kalvelėje, kasdavo šulinius, kuriuos 
vadino rūsiais. Į tuos rūsius žiemai supildavo bulves. Ne tik 
Andriejauskas, bet ir kaimynai. Antroji jo pravardė – Dėdė – 
buvo dar populiaresnė. Andriejauskas burdavo kortomis, gal 
dėl to jį ėmė Dėde vadinti. Pas Dėdę burtis atvažiuodavo 
žmonių ir iš toli. Dėdės patarimai buvę tokie: „Tau reikia 
saugotis kiauro geležies“ (reikėdavo suprasti – šautuvo), „Kai 
pūs vėjas iš vakarų, lauk svečių“, ir panašūs.

Visi paminėti žmonės yra mirę. 

Užrašyta 1991 m.

Legenda apie Kapstato ežerą
Muotreškas griebe lonkuo šeina e pamate atenonti puonati so lendre 
ronkuo. Ons motreškuoms e saka:

– Skobieket, skobieket – puons atet.
Pradieje baise šniuokšte e muotreškas pamate dideli debesi, katras 

pradieje lesteis. Veina muotreška soklyke:
– Veziek, kap stac ledas!
Debeses nusileda ir atsirada ežers, katron vadena Kapstatu.

Pasakojo Agnė Gailienė 1969 m.

Kazimieras 
Andriejauskas 
(1889–1964). 
Pravardės – Rūsinis 
arba Dėdė. Apie 
1950 m. Iš EAA 
archyvo
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Apie Stončaičių kaimą
Juozas Beniulis

TAI JAU BUVO 
Tu žemėlapy jo neieškoki –
Ten nebūna mažyčių kaimelių,
Bet ir pačią gūdžiausiąją naktį
Į tą žemę surasiu aš kelią.

Tu sustok, paklausyki, palauki –
Vėl kažkur vyturėlis pragysta,
Vėl atbėga Stončaičių palaukėm
Pasiklydusi mano vaikystė...

J. Beniulis. „Stončaičiai”

Kunkuliavo kaimas. Virė jame gyvenimas tarsi vanduo ant kaitrios ugnies. 
Dirbo, dainavo, juokėsi ir verkė, apkalbinėjo vieni kitus, barėsi ir pykosi, vėl tai-
kėsi. Šventė krikštynas ir vardines, Velykas ir Kalėdas, ėjo į budynes ir giedojo 
Kalnus, lydėdami vieni kitus į amžinosios ramybės kalnelį Endriejavo pašonėje, 
kaip, liūdnokai pajuokaudami, kartais pasakydavo: „Į Vytės bulvieną” (mat ka-
daise kapinių vietoje buvo ūkininko Vytės žemė). Nelepino Stončaičių žmonių 
buities patogumai, asfaltuoti keliai ir kiti dabar jau įprasti dalykai. Pasiekdavo 
vieni kitus basomis kojomis pramintais pievų ir laukų takeliais, arklinių vežimų 
ratais išpjaustytais keliais, kartais sunkiai pravažiuojamais, išsiraičiusiais tarp krū-
mų, pievų, laukų ir nedidelių miškelių. Ir tik žvyruotas vieškelis buvo „didžioji 
magistralė’’, kurios vienas galas rėmėsi į Judrėnus, kitas – į Endriejavą, o ten jau 
ir Žemaičių plentas, juo važiuok kur tik nori – į Gargždus, Klaipėdą, Rietavą 
ar dar toliau. Endriejavo apylinkėse pajūrio žemuma jau kyla kalvomis, kurios 
banguoja didžiojoje Žemaitijos dalyje. Tie krūmai ir miškeliai, tos kalvos mano 
vaikystės metais dažnai uždengdavo kiek tolimesnių kaimynų sodybas, todėl ir 
atstumai atrodė kur kas didesni. Mano tėviškėje, taip ir visoje Lietuvoje, smarkiai 
pasiautėjo melioracija, todėl dabar gana keista matyti kadaise, atrodo, gana tolimo 
kaimyno sodybą, kuri dabar tarsi gerokai priartėjusi. Melioracija nušlavė daugelį 
vienkiemių, ir tas mums nuo vaikystės įprastas kraštovaizdis tapo nykus. Kalvas, 
ir tas melioratoriai kažkaip sumažino, padarė žemesnes ir plokštesnes, tikriausiai 
nustumdė jų viršūnes. Galinga technika per labai trumpą laiką buvo sunaikinta 
viskas, ką taip sunkiai kūrė mūsų seneliai ir proseneliai. Viskas buvo daroma dėl 
mūsų gerovės, vardan turtingesnio gyvenimo, gausesnių derlių... O kūrėsi seneliai 
gana sunkiai. Gal šiek tiek lengviau buvo tiems, kurie leido šaknis į atvirą vietą, 
į laukus, bet daugumai teko įsikurti miškingoje ir gana pelkėtoje vietoje. Be jokios 
technikos, plikomis, nuo darbo sudiržusiomis rankomis reikėjo iškirsti mišką, iš-
rauti kelmus, pasistatyti trobesius, pasisodinti liepų, klevų, ąžuolų, jazminų, tujų, 
kriaušių, vyšnių ir obelų. Ir tik tada jau buvo galima arkliais dirbti laukus, arti, 
akėti, sėti, šienauti tarp dirbamų laukų, pakrūmėse ir tarpumiškėse išsimėčiusias 
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pievas. Dažname kieme dūzgė ir pilni 
bitučių aviliai, iš pradžių šiaudiniai, 
vėliau mediniai.

Kaip kūrėsi Stončaičiai?
Taip jau susiklostė, kad apie 

savo gimtojo kaimo pradžią, apie jo 
atsiradimą mes, deja, žinome žymiai 
mažiau negu apie jo nykimo procesą. 
Senųjų gyventojų, kurie galėtų apie 
tai papasakoti, jau nebelikę, rašytinių 
žinių, atrodo, irgi nėra, todėl belieka 
pasinaudoti tik trumpu mano a. a. tė-
velio Juozo Beniulio pasakojimu. Prieš 
kokį dvidešimt trisdešimt metų, žino-
ma, buvo galima sužinoti gerokai dau-
giau, tačiau tada mes apie tai kažkaip 
net nepagalvodavome, o dabar, deja, 
jau per vėlu. Ką gi, bandykime nors 
iš tų menkų trupinių atkurti Stončaičių 
kūrimosi pradžios istoriją. Pirmiausia 
reikia pasakyti, kad mano gimtojo kai-
mo pavadinimuose yra nemažai painiavos. Jis buvo rašomas 
trejopai: Stončaičiai, Stančaičiai ir Stonšaičiai. Taip atsitiko 
todėl, kad kaimo pavadinimas į literatūrinę kalbą buvo ver-
čiamas iš žemaičių tarmės, o žemaitiškai jis skamba šitaip: 
Stončate. Na, o jeigu, pavyzdžiui, žodis „ranka” žemaitiškai 
tariamas „ronka”, tai, matyt, analogiškai buvo nuspręsta 
Stončačius padaryti Stančaičiais. Dabar daug kur taip ir 
rašoma. Nežinau kodėl, gal dėl priebalsių asimiliacijos mano dokumentuose kaip 
gimimo vieta buvo atsiradęs Stonšaičių kaimas. Prie šito varianto aš buvau taip 
pripratęs, kad apie kitus buvau ir užmiršęs, tačiau mano teta Antanina Vaitkienė 
privertė suabejoti tuo. Vis tik aš linkęs manyti, kad teisingiausia mano gimtąjį 
kaimą vadinti Stončaičiais. Kodėl? Kaimo pavadinimas, ko gero, kilęs iš Stončiaus 
pavardės. Toks reiškinys, kai kaimas pavadinamas pagal jame gyvenančių žmonių 
pavardes, Lietuvoje buvo neretas. Tiesa, kiek aš prisimenu, Stončaičiuose gyveno 
tik vienas vienintelis Stončius. Jo vardas buvo Antanas. Tai buvo nelabai tolimas 
mūsų kaimynas, gyvenęs maždaug už kokio kilometro, o gal dar ir arčiau. Tiesa, 
kai šis senukas, palaidojęs savo pirmąją žmoną, su kuria neturėjo vaikų, vedė 
gerokai jaunesnę už save žmoną – Mickutę iš Pagėgių, – jam vienas po kito 
gimė net trys sūnūs: Antanas, Stasys ir Alfredas. Taigi vyrų su Stončiaus pavarde 
kaime gerokai padaugėjo. Ne kartą teko girdėti senesnius kaimynus juokaujant: 
Stončius – Stončaičių karalius... Taigi visai logiška daryti išvadą, kad kaimo pa-
vadinimas kilęs iš Stončiaus pavardės. Visiškai galimas dalykas, kad žmonių su 
šitokia pavarde kaime seniau buvo gerokai daugiau. Dėl panašių priežasčių yra 

Močiutė Marijona 
Beniulienė (Putriūtė). 
Apie 1960 m. 
Iš Juozo ir Onos 
Beniulių šeimos 
albumo
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šiokia tokia painiava ir su artimiausio miestelio Endriejavo pavadinimu. Aš dar 
neblogai prisimenu, kad anksčiau jis buvo vadinamas Andriejavu. Miestelis buvo 
pavadintas bažnyčios statymo fundatoriaus dvarininko Andriejaus Radzevičiaus 
vardu, tačiau čia vėlgi, matyt, suveikė žemaitiškos tarmės ypatumai. Žemaičiai 
vardą Andriejus taria savaip: Endriejus. Todėl ir buvo nuspręsta Andriejavą per-
krikštyti į Endriejavą.

Na, bet grįžkime prie Stončaičių pradžios. Kaip ir daugelis Lietuvos kaimų, 
taip ir mano gimtasis kaimas kūrėsi prie dvaro. O tas dvaras, pasirodo, buvo visai 
netoli mano tėviškės, už kokio puskilometrio. Mano vaikystėje buvusiuose dvaro 
pastatuose gyveno Jonas Pupalė su šeima. Kad šita vieta kažkada buvo kaimo 
centras, buvo galima įtarti jau ir tada, nors apie jokį dvarą mes dar nebuvome 
ir girdėję. Pastatai buvo gana dideli, erdvūs, tiesa, tuo metu jau gerokai apleisti 
ir papilkėję nuo laiko. Šimtus kartų teko praeiti ir pravažiuoti pro šią sodybą ir 
net nepagalvodavom, kad čia kadaise buvo dvaras. Mano vaikystės ir paauglystės 
metais šituose namuose gana ilgai buvo kaimo parduotuvė ir biblioteka. Kiek kartų 
bėgta į šią parduotuvę, rankoje suspaudus mamos įduotus rublius, o atgal su tin-
kliniu maišeliu, pilnu duonos ir kitokių prekių, kiek skubėta į biblioteką pasikeisti 
knygų – vaikystėje aš jas ryte rydavau... Jeigu neklystu, tuose namuose kurį laiką 
buvo įsikūrusi ir kaimo felčerė. Taigi pačios svarbiausios kaimo įstaigos...

Pirmasis šio dvaro savininkas, atrodo, buvo Siaurė. Ko gero, jis ir statė šiuos 
pastatus, jam priklausė ir aplinkinių kaimų žemė. Vėliau šį dvarą nupirko Kazi-
mieras Sebeckis iš Kvėdarnos. Jis, matyt, buvo grįžęs iš Amerikos, ten užsidirbęs 
nemažai pinigų. Kaimo žmonės jį ir vadino Amerikonu. Koks buvo dvarininkų 
Siaurės ir Sebeckio tolimesnis likimas, sunku pasakyti, greičiausiai jie abu čia ir 
mirė. Kaip buvusiame dvare apsigyveno Pupalė, irgi neaišku, galima tik spėlio-
ti. Nežinia ir dėl kokių priežasčių Siaurė pradėjo pardavinėti savo žemę. Mano 
senelis Jonas Beniulis, iš pradžių gyvenęs Endriejave, Stončaičių kaime nusipirko 
7 hektarus, jo brolis Antanas Šlepštikų kaime – apie 30 hektarų. Žemę iš Siaurės 
tikriausiai pirko ir mano senelio iš mamos pusės tėvas Juozas Sungaila. Tai štai 
taip Stončaičių kaime atsirado Beniulių ir Sungailų pavardės. Kada ir kaip čia 
apsigyveno kiti stončaitiškiai, sunku pasakyti. Ko gero, dalis jų čia gyveno jau 
nuo seno. Taigi tik tiek pavyko sužinoti apie savo gimtojo kaimo pradžią. 

Aš žinau – čia jau daug ko nerasiu, 
Ką kadaise vaikystėj turėjau,
Nes juk daug į negrįžtamus tolius
Ir žmonių ten, ir medžių išėjo.

Bet ta žemė išsaugojo pėdas, 
Padūmavusių eglių ošimą, 
Žydrą dangų, vidudienio tylą, 
Šiltą, kvepiantį bičių dūzgimą.
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Dar, atrodo, girdžiu tą varpelį –
Nenusakomai tolimą, tyrą.
Jis iš rūko, iš balzgano ryto 
Tai artėja, tai vėlei prityla.

Ten varnėnas pasveikina rytą, 
Vėjas ledo varvekliais užgroja, 
Palei avilius, obelį seną
Iš po sniego snieguolės baltuoja.

J. Beniulis. „Stončaičiai”

Žmonės kūrėsi ilgam, tikėjo, kad jų tradicijas ir gyvenimo būdą perims ir 
saugos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, kad jie bus ištikimi jų prakaitu gausiai 
aplaistytai žemei. Bet taip neatsitiko. Šiandien Stončaičiai jau merdėja. Didžiojoje 
kaimo dalyje tuščia ir nyku, virš plikų kalvų švilpauja vėjai. Ir niekaip negali 
perduoti to senojo kaimo vaizdo savo vaikams, kurie patys jau nebematė viso 
to – nei papasakosi, nei parodysi... Vaikščiojau kažkada tomis melioracijos sužalo-
tomis kalvomis ir bandžiau atrinkti, ant kurios iš jų stovėjo Sungailų, Petrauskų, 
Stončių, Jurkų sodybos, kur buvo Dubikė – graži medžiais ir krūmais apaugusi 
pailga dauba, kurios viduryje žaliavo margais žiedais pasipuošusi pieva. Per 
Dubikę, atrodo, kažkada yra tekėjęs upeliukas, bet mano vaikystėje jis jau buvo 
beveik išnykęs. Taigi bandžiau surasti tas iki skausmo pažįstamas vietas, tačiau 
sunkiai sekėsi tai padaryti. Tad ką gali parodyti kitiems, jeigu pats nebe viską 
surandi – taip neatpažįstamai viskas pasikeitę.

Tiesa, yra dar keletas sodybų, bet joms suskaičiuoti turbūt užtektų vienos 
rankos pirštų. Jos daugiausia susispietusios vadinamajame kaimo centre prie 
vieškelio. Šita vieta kaimo centru tapo, matyt, todėl, kad ten buvo trys svarbūs 
objektai – autobusų stotelė, parduotuvė ir buvusio Lelėnų kolūkio kontora. Šiaip 
jau ten visai ne centras, o greičiau pats kaimo pakraštys, vienu šonu prisišliejęs 
prie kaimyninio Šlepštikų kaimo, kuriame daug metų buvo pradinė mokykla. Tą 
mokyklą užbaigę, savo mokslus mes tęsėme Endriejave. Keista, bet, ko gero, užėjęs 
į vieną iš tų išlikusių trobų, tikriausiai būtum palaikytas nepažįstamu ir svetimu, 
ir tai visiškai suprantama, juk senųjų gyventojų Stončaičiuose mažai belikę, juos 
pakeitė, geriausiu atveju, vaikai ar vaikaičiai, bet dažniausiai čia gyvena iš kitur 
atsikėlę žmonės. Be to, metai daro savo, mes visi keičiamės ir nenuostabu, kad 
tavęs gali nebepažinti. Gali tekti dabartiniams stončaitiškiams įrodinėti, kad ka-
daise čia žinojai kiekvieną kampelį, kiekvieną krūmą ir takelį, kad šioje žemėje 
įminta daugybė tavo pėdų... Jau daugiau kaip trisdešimt metų, kai čia atvažiuoju 
tik kaip svečias, deja, kaskart vis rečiau, nes tiesiog nebeliko kur atvažiuoti... Su 
savaisiais susitinkame Endriejave, Rietave, Gargžduose, Klaipėdoje, Lapiuose – tik 
ne Stončaičiuose... Nors labai traukia parvažiuoti ir paklaidžioti po tas vietas, 
paieškoti čia savo vaikystės ir jaunystės pėdų...

Taigi lyg ir yra dar kaimas, bet kaip ir nebėra jo. Gal teisingiausia būtų 
pasakyti – yra tik kaimo likučiai. Tie, kurie nematė anų Stončaičių, ano džiaugsmu 
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ir bėdomis kunkuliavusio kaimo gyvenimo, vargu ar gali įsivaizduoti bent mažą 
dalelę to, ką žinai ir prisimeni tu, ką bandai prikelti iš užmaršties. O ir kaip 
galėtum parodyti aną pievą, aną beržynėlį, aną besiraitantį takelį, anuos medžius 
ir jau seniai Endriejavo kapinėse besiilsinčius žmones? O tu dar girdi jų balsus, 
prisimeni jų būdą, įpročius, kalbėseną, eiseną, kadaise pasakytus žodžius. Niekas 
nenufilmavo, niekas neužfiksavo ano gyvenimo akimirkų, nebent tik senos nuo-
traukos saugo kaimo atmintį, taigi lyg ir nebūta nieko, lyg tos kalvos šimtmečiais 
čia stūksojo, plikos ir vienišos, lyg niekada neskambėjo čia žmonių balsai, juokas 
ir dainos. Todėl ir jaučiu NORĄ ir savotišką PAREIGĄ apie visa tai parašyti, nors 
iš atskirų epizodų ir pasakojimų, prisiminimų nuotrupų sudėlioti senojo Stončaičių 
kaimo mozaiką, lyg iš sudužusio indo šukių atkurti apytikrį jo vaizdą. Tuo labiau, 
kad ir prie a. a. Mamytės kapo žmogus, kuris, atrodo, niekada nemokėjo meluoti 
ir visada droždavo tiesą, kartais nemalonią ir aštroką (Alfonsas Stonys), man 
pareiškė lyg savotišką priekaištą, lyg prašymą ar priesaką, – apie kitus kraštus 
RAŠAI, tai PARAŠYK ir apie savo GIMTINĘ, tai bus geriausias paminklas ne tik 
MAMYTEI, bet ir visiems TAVO GIMTINĖS ŽMONĖMS.
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Tėviškės šnabždesys. 
Apie Toliotų kaimą ir jo gyventojus
Vida Jocytė

Toliotai yra Klaipėdos rajono kaimas, įsikūręs už penkių kilometrų į pietvaka-
rius nuo Endriejavo miestelio. Tačiau, kad ir kaip akylai ieškotumėte kelio ženklo 
su šio kaimo pavadinimu, nurodančio, kuria kryptimi važiuoti, tikrai nerasite, nes 
šiandien belikusios tik kelios, atokiai pamiškėse jaukiai prisiglaudusios, kaimo dva-
sią saugančios sodybos. O netolimoje praeityje šioje ramioje miškingoje vietovėje, 
vaizdingomis daubomis vingiuojančios Šalpės apjuostame kaime gyveno ne viena 
dešimtis paprastų, darbščių, vargų ir džiaugsmų užgrūdintų šeimų.

Reikia tik sustoti plyname lauke, pasukti laiko ratą į netolimą praeitį, ir tušti 
laukų toliai atgims kukliomis kaimo sodybomis, miškeliais, jaukiu, melioracijos 
nesuniokotu gamtovaizdžiu. Miško vidurys, tiksliau, iš trijų pusių miškas ir vidu-
ryje plačios laukymės pasviręs nelaimingą buvusio „Vienybės“ kolūkio brigadininko 
Adomo Kalco žūtį menantis kryžius byloja, kad čia buvo kuriama mažo jaukaus 
kaimo istorija. Kaimo, kaip mažo pasaulio, atsiskyrusio nuo visų. Būnant ten vaikys-
tėje atrodydavo, kad kitokio jo ir nėra, tai pasaulėlis, sukurtas jau Anapilin išėjusių 
paprastų žmonių, gimdžiusių vaikus, 
juos užauginusių, išleidusių į žmones. 
Negailestingai bėgantis laikas keičia gy-
venimo kartas, socialinį statusą.

Toliotų kaime gyveno net trijų 
brolių Jocių šeimos. Anksti likę naš-
laičiais, broliai vienas šalia kito kūrė 
savo gyvenimus. Kiekvienas brolis pa-
gal asmenines savybes kaimynų buvo 
apibūdinamas savaip. Vyriausias brolis 
Pranas, pabuvęs Sibiro lageriuose ir ten 
praradęs sveikatą, buvo labai uždaro 
būdo, nekalbus, susimąstęs, besigydan-
tis tremties paliktas pūliuojančias sielos 
žaizdas. Pranas Jocys ilgą laiką dirbo 
kolūkio eiguliu, todėl buvo vadinamas 
Beieškančiu Jociu. Gražiai sutardami 
Pranas su žmona Ona užaugino tris 
vaikus. Netoli vyriausio brolio savo ku-
klią trobelę susirentęs ir gražiomis lie-
pomis apsodinęs jaunėlis Antanas buvo 
išties smarkaus būdo. Kaimynų, ypač 
moteriškių, mylimas už aštrų, humoro 
nestokojantį žodį. Kaimiečiams Anta-
nas iki šių dienų išliko žinomas kaip 
Gražusis Jocys. Nors duonos šiuose 

Iš kairės: Petronėlė Jocytė, Albinas Šerunas, 
Janina Pivoriūtė, Pranas Jocys, Onutė Jocytė. 
Toliotai, apie 1955 m. Iš P. Jocio šeimos albumo
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namuose niekada nebuvo per daug, Antanas ir Aniceta Jociai užaugino dešimt 
dorų vaikų. Kai trūksta duonos, vaikai maitinami širdies šiluma, ir tai išlieka visam 
gyvenimui, išlieka trauka savam kaimui, savai erdvei, meilė miškui, vaikystės take-
liams. Tik mažas miškelis skyrė Antano Jocio ir Staponkų sodybą, kurioje gyveno 
dvi seserys Staponkutės, garsėjusios skaniausiu aguonų pyragu. Savų vaikų Dievas 
joms pagailėjo, tad seserys mėgo palepinti mažuosius kaimynėlius. Vėliau į šią so-
dybą atsikėlė daugiavaikė Sūkurių šeima ir vaikų klegesio visame kieme ilgai 
nebetrūko. Tolėliau pavažiavus lauko keliuku matyti gražus senas sodas – tiek telikę 
iš Stoniškės vienkiemio. 

Jonas Jocys, savo sodybą įkūręs pamiškėje šalia gražaus beržynėlio, vedė 
net dvidešimt metų jaunesnę mėlynakę gražuolę Eleną. Darbštumu ir tvirtu cha-
rakteriu pasižymėjęs Jonas kaimynų buvo vadinamas Turtinguoju Jociu. Ši graži 
šeima užaugino devynis vaikus. Jau trisdešimtus metus našlaujanti Elena senatve 
džiaugiasi savo senoje sodyboje. Moteris nė dienos negali gyventi be muzikos, be 
dainos. Senolė trykšta jaunatviška energija, savo emocijas geriausiai išreiškia gro-
dama lūpine armonikėle. Net jaunimas gali pavydėti to iš aukščiau duoto stebėtino 
žvalumo. Senokai aštuoniasdešimtmetį atšventusi moteris džiaugiasi, kad į tėviškę 
jos senatvės dienas praskaidrinti grįžo vienas iš sūnų – Vytautas. Vadinasi, sodyba 
išliks, gyvenimas tęsis, protėvių dvasios stiprybės pasisemti į tėvų namus galės grįžti 
vaikaičiai, provaikaičiai.

Netoli Šalpės upės vaizdingai tankių medžių apsuptyje vinguriuojančių krantų, 
kaimo pašonėje ošiantys šimtamečiai ąžuolai, kelios pakalnėn besileidžiančios obelys 
ir dilgėlėmis apžėlę buvusios jaujos pamatų akmenys mena buvusią pilną gyvenimo 
sodybą. Čia buvo jaukūs Prano Ruškio namai. Gražiame kieme visada buvo pilna 
gagenančių žąsų, burbuliuojančių kalakutų. Konstancija Ruškienė, anksti tapusi 
našle, ilgą laiką gyveno kartu su vienu iš sūnų geraširdžiu Rimu, kuris buvo 
šaunus kaimo traktorininkas, visada besišypsantis, spinduliuojantis vidiniu gerumu, 
visiems kaimynams padedantis kaimo darbuose. Netoliese tik kelios senos kriaušės 
ir išstypusios trešnės žymi buvusios Vincento Lengvino sodybos vietą. Ant kitos 
daubos krašto dar rusena gyvybė. Tai jau Anapilin išėjusio buvusio ilgamečio kaimo 
laiškanešio vienarankio Kazimiero Keblio sodyba. O kadaise čia buvo pasiturinčių 
ūkininkų Darkšų ūkis. Gražiai sutvarkytas namas tarsi šaukia sugrįžti nors ką nors 

Elenos ir Jono Jocių 
sodyba, Toliotų 
kaimas. 1960 m. 
Iš E. Jocienės šeimos 
albumo
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Antano ir Anicetos 
Jocių sodyba Toliotų 
kaime. 1975 m. 
Stepono Kalco nuotr. 

iš  savųjų, jis taip norėtų vėl girdėti žmonių balsus, vaikų juoką. Senoji Keblienė 
dienas leidžia pas vaikus ir į namus sugrįžta tik vasarai. Kairiau, už gražaus eglyno, 
matyti sodybos griuvėsiai ir didelis senas sodas – kadaise čia buvo stambiausio 
kaimo ūkininko Gaižausko sodyba. Kolūkio laikais namas ir ūkiniai pastatai buvo 
suvalstybinti ir juose apgyvendinti iš kitur atvykę kolūkiečiai. Netoliese išlikęs 
Antrojo pasaulinio karo cementinis bunkeris primena, kad čia suręstame mažame 
namuke paskutines dieneles praleido vienintelis iš Toliotų Pirmajame pasauliniame 
kare kariavęs kaimo šviesuolis Juozapas Puplesis.

Vingiuotas lauko keliukas veda tolyn. Ant gražios kalvos senuose medžiuo-
se paskendusi Žemgulių sodyba. Senas sukrypęs medinis rūsys irgi byloja, kad 
čia gyvenama jau ne pirmą dešimtmetį. Prieš kelias dešimtis metų tai buvo pati 
gražiausia kaimo sodyba, garsėjanti gražiausiais gėlynais, sutvarkyta aplinka ir 
švariausiai nuravėtais daržais. Ir visa tai buvo padaryta darbštumu pagarsėjusios 
senolės Emilijos Žemgulienės, kaimynų gražiai vadinamos „Malilatis“, triūsu. Jos 
žentas, apsukrusis Stanislovas Žemgulys, žmonių tik geru žodžiu minėtas, ilgą 
laiką buvo kolūkio brigadininkas. Dabar sodyboje šeimininkauja po tėvo Stanislovo 
žūties grįžęs, todėl Žemės ūkio akademijoje mokslus tik įpusėjęs, dabar jau ir mamą 
Stanislavą Žemgulienę palaidojęs sūnus Bronius. Jo namą saugo gražiai sutvarkytas 
koplytstulpis.

Ant vaizdingo kitos kalvos krašto, apsupta trijų neseniai iškastų vandens telkinių 
įsikūrusi Andriejauskų sodyba. Šią sodybą, kai melioracija nugriovė jų vienkiemį, 
įsigijo Antano Jocio šeima. Pas močiutę Anicetą Jocienę vasaromis atostogavusi 
klaipėdietė Alma prisijaukino kaimo dvasią ir suprato, kad jos vieta čia. Ji ištekėjo 
už vietinio gretimame Rudgalvių kaime užaugusio Stanislovo. Šeimoje jau auga du 
sūnūs ir kuria ateities planus. Tai džiugina, nes yra vilties, kad Toliotai netaps 
tik sausu, negyvu įrašu mūsų istorijoje, kad jauni žmonės atsisuks į savo gimtąsias 
šaknis. Tai dabar vienintelė jauna šeima, gyvenanti Toliotų kaime. Kaimynystėje, prie 
kolūkio laikais kaip pagrindinė reikšmingų susibūrimų vieta garsėjusio tvenkinio, 



581

I S T O R I J A .  K A I M Ų ,  G I M I N I Ų ,  Š E I M Ų  I S T O R I J A

Antano ir Anicetos 
Jocių šeima. Pirmoje 
eilėje: Petronėlė, tėtis 
Antanas, mama 
Aniceta, Onutė; 
antroje eilėje: 
Vladislovas, Emilija, 
Vida, Stefanija, Lyda, 
Magdalena, Aniceta, 
Domininkas. Toliotai, 
1981 m.

atsiradusio užtvenkus Šalpę, kuriame knibždėjo gausybė vėžių bei karosų, gyvena 
Petro Pivoriaus šeima. Geraširdžio žmogaus, kažkada buvusio traktorininko kieme 
ramu, tik kelios baltos ožkelės linksmai mekena, skanaudamos sultingą žolę. Vaikai 
seniai jau turi savo gyvenimus, bet vasarą senolių nuotaiką praskaidrina vaikaičiai, 
suteikdami ramiai kaimo būčiai jaunatviško šviežumo.

Už tvenkinio plyti miškų įrėminti kaimo laukų tolių toliai. Vėl mintyse kaip 
šachmatų lentoje rikiuoju buvusius gyvenimus. Netoli lazdynais apsuptų, maro 
kapais vadinamų senų kaimelio kapinių gyveno Radavičiai, Tilvikai, Ašmontai, toliau 
dunksojo dviejų brolių Kiaulakių sodybos.

Sodybų tuštėjimo liūdesį ramina vienoje iš jų jau vėl atgimstantis gyvenimas. 
Gimtojo kaimo lietuviškos dvasios stiprybės šaltinį seniai perprato Antano Jocio 
dukros Lydos šeima, gyvenanti Klaipėdoje, – Kalcai. Kai gimtajame kaime pasitaikė 
proga pirkti anksčiau Petronėlei Kiaulakienei priklausiusią sodybą, nesvarstydami 
ja pasinaudojo. Ir buvo visai nesvarbu nei kad troba apleista ir sukrypusi, nei 
atstumas nuo pagrindinio kelio, svarbu, kad tėviškė šalia. Visa šeima: tėvai, vaikai ir 
vaikaičiai, skuba kurti naujų, savo vasaros kaimo namų, jaukumą. Juk taip smagu 
pabusti, paglostytam rytinio saulės spindulio, išeiti į lauką, pasirąžyti, įtraukti 
gaivaus, šienu kvepiančio savo kaimo oro, pasiklausyti paukštelių čiulbesio, mė-
gautis paprasta kaimo gyvenimo ramybe ir sulėtintu tempu. Nušvitusiais veidais 
savo sodyboje triūsiantys Kalcai neatmeta galimybės, jog senatvėje įsikurs čia visam 
laikui, kad ryškiau pamatytų besikeičiančias metų laikų spalvas. 

Toliotų kaimo gyventojai
(Aut. pastaba žr. Toliotų kaimo plano fragmente skaičiais pažymėtas sodybas)

1. Petras, Tadas Pivorius
2. Pijus Zaveckas – nugriauti pastatai
3. Petronėlė Kiaulakienė (gyvena Steponas 
Kalcas)
4. Kazys Kiaulakys – pastatai nugriauti
5. Alfonsas Radavičius – pastatai nugriauti
6. Petronėlė Ašmontaitė – pastatai nugriauti

7. Antanas Tilvikas – pastatai nugriauti
8. Vytautas Kazragys (gyvena Alma Andrijauskienė)
9. Bronius Žemgulys
10. Basė Staponkutė, Bronius Sūkurys – pastatai 
nugriauti 
11. Antanas Jocys – pastatai nugriauti
12. Pranas Jocys – pastatai nugriauti
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Fragmentas iš Toliotų žemės naudmenų plano, iki kėlimosi į 
gyvenvietes. Apie 1970 m. Sodybų vietas pažymėjo Petras Kalcas

13. Benediktas Stonys – pastatai nugriauti
14. Jonas Jocys
15. Juozapas Puplesis – pastatai sudegė
16. Kazys Keblys
17. Pranciškus Ruškys – pastatai nugriauti

18. Bronė Lengvinienė – pastatai nugriauti
19. Vincas Lengvinas – pastatai nugriauti
20. Antanas Gaižauskas – pastatai nugriuvo dėl 
nepriežiūros
21. Klemensas Šarūnas – pastatai nugriauti.
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Kaimynai
Juozas Beniulis

Kaimynai,
Kurgi taip ilgai?

Negrėbtas šienas,
Nevagotos bulvės,
Nežiūrėtos bitės
Ir neperkelti arkliai.

Petrausko kalvėje
Išblėso žaizdras,
Kūjis surūdijo.
Šunelis – nuo grandinės
Ir negrįžo.
Negerai.

Kur jūsų trobos,
Sodai ir darželiai,
Klevai ir liepos,
Klėtys, šuliniai,
Šilti takeliai
Pievos žolėje,
Aštriais vežimų ratais
Pjaustyti keliai?..

Gyvenimus visų
Buldozeriais nustumdė,
Nudrenavo,
Į šviesią ateitį
Už rankos vesdami...

Keistas jausmas apima, kai vaikštai po senąsias Endriejavo kapines. Skaitai 
pavardes ant kryžių, paminklų ir prieš akis iškyla tokie iki skausmo pažįstami 
veidai, iš naujo išgirsti kadaise tokius įprastus ir pažįstamus balsus, sugrįžta tokie 
dar, atrodo, neseni įvykiai ir atsitikimai. Niekaip negali patikėti, kad visa tai jau 
praeitis, istorija, kad tavo gimtinės žmonės jau tokiu dideliu pulku susirinko į šitą 
skausmo ir ramybės kalnelį. O ta žemė, kurioje likę tūkstančiai jų pėdų, dabar 
plyti tuščiais, numelioruotais, visiems vėjams atvirais plotais. Sugulė kaimynai po 
visų savo darbų, rūpesčių, vargų vargelių ir džiaugsmų pailsėti. Dauguma – į 
senąsias kapines, vienas kitas – į naująsias, įkurtas ant aukšto kalno už Žemaičių 
plento. Nuo jų atsiveria nuostabus vaizdas į Kapstato ežerą ir aplinkui plytinčius 
miškus, matyti kelias, vedantis į Ablingą. Bet girdėjau, kad tose naujosiose į iš-

Ir jūs išėjot.
Tik ne ten,
Kur šaukė, kvietė,
Liepė eit.

Išėjote po vieną
Tyliai į kalnelį, 
Pavargę nuo karų
Ir pokarių,
Darbadienių, 
Taip sunkiai uždirbtų.

Galvojau – jau nesusitiksim,
Bet atėjot...

Atėjote į mano tėvo kiemą
Ir sustojot po klevu,
Kurio seniai nebėr.
Kokia puiki ši vasaros diena!
Kiek jūsų daug!
Bet tylūs jūs kaip niekada...
O juk kadaise uždainuoti
Būdavot greiti...

Taip noris pakalbėti
Su visais
Ir su kiekvienu atskirai.

(J. Beniulis ,,Kaimynų sugrįžimas“)
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kastą duobę tuoj prisirenka vandens, 
todėl daug kas ir vėl savo artimuosius 
laidoja senosiose kapinėse, vadinama-
jame ,,Vytės kalnelyje“. Tiesa, gretimo 
Lelėnų kaimo žmonės daugiausia pa-
laidoti Judrėnuose – ten kita parapija, 
ten jiems arčiau. 

Ne visada Stončaičių, Šlepštikų, 
Sausių ir kitų kaimų žmonės buvo lai-
dojami Endriejave. Anksčiau Lietuvoje 
vos ne kiekvienas kaimas turėjo savo 
kapinaites. Buvo jų ir pas mus. Mano vaikystėje žmonės senu papratimu šiltais 
gegužės vakarais rinkdavosi į vienas kapinaites, buvusias kažkur tarp Izidoriaus 
Lygnugario ir Kazimiero Vaičiulio sodybų giedoti gegužinių arba, kaip sakydavo, 
„majaus“, giesmių. Dar ir dabar tebeskamba ausyse iš viso pulko susirinkusių 
kaimynų krūtinių išsiveržęs posmas, taip gražiai nubanguojantis laukais ir atsi-
mušantis aidu pamiškėje:

Neduok mums degti
Baisioj ugnyje,
Nuvesk į dangų,
Sveika Marija!

Kitos mažos kapinaitės buvo pakalnėje už Kanzerskių sodybos, visai ne-
toli vieškelio posūkio. Kapinaičių vietą žymėjo nedidelis kalniukas, pačiame jo 

Endriejaviškiai – studentai, gimnazistai, skautai, 
artimi kaimynai – vasarą, nenustatytoje 
sodyboje. Pirmoje eilėje sėdi (trečia iš kairės) 
Vanda Lapaitė, Petras Navardaitis, Andrius 
Ašmontas, neatpažinta, Antanas Navardauskas ir 
kt. Antroje eilėje iš kairės antras sėdi Antanas 
Dromantas ir kt. neatpažinti. Stovi (iš kairės): 
Valentinas Sungaila, Paulina Dromantaitė (?) ir 
kt. Apie 1930 m. D. Lipšicaitės nuotr. Iš Leono 
Ašmonto šeimos albumo
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viduryje augo obelis, kiekvieną rudenį apsipildavusi tamsiai raudonais obuo-
liais. Mažai kas išdrįsdavo paragauti tų obuolių, nes beveik visi žinojo, kad čia 
esama maro laikų kapinaičių. Ar buvo išlikęs toje vietoje koks nors kryžius, 
gerai neatsimenu. Lyg ir buvo. Tas kalnelis priminė baisią nelaimę, užklupusią 
mūsų kraštą aštuonioliktojo amžiaus pradžioje, kai maro epidemija iš Rytprūsių 
atėjo į Žemaitiją, o vėliau išplito visoje Lietuvoje, taigi mūsų krašto žmonės 
vieni iš pirmųjų patyrė šią negandą. Dabar, atrodo, šių kapinaičių nelikę nė 
žymės. Gaila, žinoma, vis dėlto tai buvo vienas iš mūsų krašto istorijos, tegu 
ir skaudžios, paminklų. 

Savo kapines turėjo ir Šlepštikų bei Sausių kaimai. Šlepštikų žmonės anks-
čiau savo artimuosius laidodavo kapinaitėse, šalia kurių vėliau, kolūkių laikais, 
buvo pastatyta karvidė. Ten dar ilgai tarp medžių ir krūmokšnių stovėjo vieni-
šas paskutinis kryžius, kurį kažkas naktį, matyt, palieptas tuometinės valdžios, 
nupjovė. Sausių kaime, netoli Urbonų sodybos būdavo duobių, iš kurių žmonės 
kasdavo smėlį ir veždavosi į namus savo reikmėms. Kasdami tą smėlį, kartais 
rasdavo žmonių kaulų, todėl galima spėti, kad kadaise toje vietoje galėjo būti 
kapinaitės.

O dabar prisiminkime gyvus savo kaimynus, tokius, kokius aš mačiau 
savo vaikystėje ir jaunystėje, kokius savo atmintyje išsaugojo tie, kurie man pa-
dėjo po trupinėlį surinkti šiuos prisiminimus. Beje, vienam tai padaryti tiesiog 
neįmanoma, nes laikas ištrina iš atminties kadaise žinotus vardus, tuo labiau, 
kad gyvendamas kitame Lietuvos pakraštyje, tų žmonių nebesusitinki ir su jais 
nebendrauji. Tiktai tada, kai grįžus į tėviškę kas nors pradeda pasakoti: „Žinai, 
mirė toks ir toks žmogus, turėjai gi pažinoti...“, iš atminties išplaukia to žmogaus 
veidas, bet tu vis dar pasitikslini: „O jo vardas, atrodo, buvo...“ Be to, juk per tuos 
metus užaugo nemažai jaunimo, kartos keitėsi, o tu šito beveik nematei, todėl ir 
negali visko žinoti. Bet artimiausius kaimynus, žinoma, prisimeni puikiai, nors 
kartais negali atsiminti jų vardų dėl visiškai objektyvių priežasčių – jie buvo jau 
suaugę, kartais ir gana garbaus amžiaus, todėl tu jų niekada nevadinai vardais, 
žinodavai tik pavardes. 

* * *
Tos mūsų sodybos buvo išsibarsčiusios pamiškėse, laukuose, ant kalnelių, 

sutūpusios prie vieškelio ir kartais ne visada būdavo galima suprasti, kur baigiasi 
vienas kaimas ir prasideda kitas. Sodybas jungė paprasti, nežvyruoti, arklinių ve-
žimų ratais išvažinėti keliukai, po lietaus pažliungantys ir blizgantys didesnių ar 
mažesnių balų veidrodžiais. Bet greičiausiai tolimesnius ar artimesnius kaimynus 
būdavo galima pasiekti einant siaurais takeliais, besiraitančiais per pievas, miške-
lius, pakrūmėmis, dirbamų laukų pakraščiais. Tie takeliai čia kildavo į kalnelį, čia 
leisdavosi į daubą. Krūmų ir nedidelių miškelių juostos buvo išsimėčiusios tarp 
laukų ir užstojo vienas sodybas nuo kitų. Reikėjo žinoti, kuriuo takeliu pasukti, 
kad atrastum kito kaimyno namus. 

Apie kai kuriuos kaimynus jau rašyta kituose rašiniuose, todėl to nebe-
kartosiu, gal tik trumpai prabėgom paminėsiu. Taigi pradėkime dairytis po anų 
metų Stončaičių kaimą. 
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Atskaitos tašku, žinoma, laikysiu savo gimtinę, tėvelių sodybą, įsikūrusią 
ant kalvos, kurią iš vakarų dengė miškas. Tuo mišku raitėsi žvyruotas vieškelis, 
jungiantis Endriejavą su Judrėnais. Važiuojant vieškeliu, mūsų sodybos nesima-
tydavo, ją uždengdavo siaurutė kokių pusantro–dviejų šimtų metrų miško juosta 
ir kai kas iš pravažiuojančiųjų net neįtardavo, kad visai šalia vieškelio gyvena 
žmonės. O reikėdavo tik pasukti į kalnelį siauru keliuku... Tačiau iš rytų ir šiaurės 
driekėsi laukai ir pievos.

Kaip minėjau, pati artimiausia sodyba mums buvo Sungailinė. Apie ją ir 
jos gyventojus jau rašyta, todėl eikime toliau. Į šiaurę nuo Sungailinės, visai 
šalia, ant gretimos kalvelės gyveno kaimynai Petrauskai. Jų namas, palyginti 
su Sungailų troba, nebuvo didelis, bet mano vaikystės laikais ta sodyba buvo 
gana svarbi – čia dažnai sustodavo traktoriai, užsukdavo kaimynai. Mat Juozas 
Petrauskas buvo kalvis ir jo kalvėje jau nuo ankstyvo ryto skambėdavo kalama 
geležis. Tą skambėjimą ir mes šiek tiek girdėdavome, nes Petrauskų sodyba 
puikiausiai matėsi nuo mūsų kalnelio. Petrauskas buvo gimęs ir augęs ne mūsų 
kaime, sakydavosi esąs kažkur nuo Rietavo, bet iš kur tiksliai, nežinau. Tai buvo 
gana aukšto ūgio, kiek gunktelėjęs, tvirtoko, bet sauso sudėjimo vyras didelėmis 
rankomis ir kumpa nosimi. Kai išgirstu žodį ,,kalvis“, man visada prieš akis 
iškyla kaimynas Petrauskas, jis man tapo savotišku kalvio etalonu. Raityti karštą 
geležį ant priekalo buvo nelengvas darbas, reikėjo ištvermės, stiprių rankų ir 
geros vaizduotės, išradingumo. Juk kalviai anksčiau būdavo pagrindiniai kaimo 
išradėjai ir racionalizatoriai, stebinę visus naujovėmis. Nežinau, ar ką nors buvo 
išradęs ar patobulinęs Petrauskas, bet prastu kalviu jo niekas nelaikė ir jo darbo 
nepeikdavo. Tiesa, į senatvę Juozas jau kartais padejuodavo, kad gelia rankos, tiek 
metų trankiusios kūjį į priekalą. Bet mus, vaikus, domindavo ne tiek kalvystės 
paslaptys, kiek kaimyno Petrausko pasakojimai, dažnai prasilenkiantys su tikro-
ve ir panašesni į anekdotus. Atsimenu, kaip tėvelis ir pykdavo ant kaimyno, ir 
juokdavosi iš jo fantastika kvepiančių pasakojimų, o mes, vaikai, negalėdavome 
atitraukti akių nuo Petrausko, kuris dažniausiai sėdėdavo ant suolo šalia kros-
nies, ir net išsižioję klausydavomės klausydavomės... Kaimynas, ko gero, ir pats 
tikėdavo tuo, ką sako, rimčiausiu veidu dėstydamas savo prisiminimus... Mano 
atmintyje išlikę tik du iš jų. Petrauskas tėveliui ilgai įrodinėjo, kad jis pats puikiai 
žinojo tokį didelį šunį, ant kurio šeimininkai raiti į Endriejavą penkis kilometrus 
nujodavo... Arba kitas atsitikimas. Petrauskas pasakoja: „Einu per mišką, staiga žiū-
riu – atlekia kulka. Aš tik strykt už medžio, o kulka – cakt į medį...“ Tai kaip nebus 
pikta suaugusiam žmogui, klausantis tokių fantazijų?..

Petrauskas buvo užkurys, atėjęs gyventi į žmonos ūkį. Žmonos mergauti-
nė pavardė buvo Kiaulakytė, o jos vardo niekaip negaliu prisiminti. Gal Ona? 
Tik žinau, kad ji buvo gerokai jaunesnė už savo vyrą. Petrauskienės tėvas buvo 
Kazys Kiaulakys. Jeigu neklystu, Petrauskienė dar turėjo brolį Jokūbą, bet aš jo 
nebeprisimenu. Tėvelis yra man pasakojęs, kaip jis, būdamas jau suaugęs bernas, 
davė paragauti Kiaulakiukui naminukės. Kiek tam metų tuo laiku buvo, nežinau, 
gal keturiolika penkiolika, žodžiu, paaugliško amžiaus. Negerai, žinoma, girdyti 
nepilnametį, bet buvo taip, kaip buvo... Kai Kiaulakiukas parėjo namo, tėvas jį 
iškart pristatė prie darbo – užsodino ant arklio ir abu ėmė vagoti bulves. Sūnus 
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vadeliojo arklį, tėvas arė tarpuvagius plūgeliu. Arklys, pa-
jutęs, kad yra beveik nevaldomas, ėmė eiti ne tarpuvagiais, 
o įstrižai vagų. Tėvas ėmė šaukti ant sūnaus: „Naš, rupūže 
(toks buvo jo mėgstamas posakis), kur joji, ar vagos nebematai?“ 
O sūnus paskui mano tėveliui guodėsi: „Kaip aš bematysiu 
tas vagas, kad, ištiesęs ranką, savo pirštų nebemačiau...“

Petrauskai buvo bevaikiai, taip ir nugyveno visą amželį 
dviese. Jie vieni iš pirmųjų kaime nusipirko televizorių. Atsi-
menu, tada buvau jau paauglys, tais metais, kovo pabaigoje, 
per pavasario atostogas, rodė garsų tuo metu lenkų filmą 
„Keturi tankistai ir šuo“. Kadangi mūsų namuose televizoriaus dar nebuvo, o gal 
buvo sugedęs, tai nueidavau to filmo pasižiūrėti pas Petrauskus. Jie mielai leis-
davo man kas vakarą po pusvalandį pasėdėti prie savo televizoriaus, patys taip 
pat žiūrėjo šį filmą. Po filmo būdavo vakaro žinios, ta informacinė laida vadinosi 
„Panorama“. Ir štai vieną vakarą Petrauskai visai rimtai susiginčijo dėl laidos 
pavadinimo – vienas karštai aiškino, kad tuoj bus „Panormava“, kitas prieštaravo: 
„Ne, ne Panormava, o Paranama“...

Kai melioracija pradėjo visus krapštyti iš savų sodybų, Petrauskai nusipirko 
namus, rodos, Rietavo apylinkėse ir išsikėlė iš Stončaičių. Apie tolesnį jų gyve-
nimą nieko nebežinau.

Visai šalia Petrauskų, truputį į rytus stovėjo Onos Šiaulytės sodyba. Ona 
gyveno viena savo tėviškėje, kur buvo gimusi ir užaugusi. Kiek atsimenu, buvo 
jau garbaus amžiaus senutė, bet dar žvali ir stipri, viena apeidavo visą savo ūkį. 
Tik ten, kur reikėjo arklių, – išpurenti ar išakėti sklypą, išvagoti bulves, prašy-
davo kaimynų pagalbos. Kadangi mano tėveliui daug metų teko dirbti kolūkyje 

Juozapina Beniulytė 
Stončaičiuose prie 
senovinio šiaudinio 
avilio. Apie 1970 m. 
Nuotr. iš Juozo ir 
Onos Beniulių šeimos 
albumo (toliau – 
iš J. O. Beniulių 
albumo)
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su arkliais, tai kreipdavosi į mus. Dirbti Šiaulytės ūkyje su tais arkliais dažniau-
siai tekdavo man. Ona visada po darbo pakviesdavo į vidų, atnešdavo iš šaltos 
kamaros visokių skanėstų, naminio sviesto, grietinės, sūrio. Ne tik pavaišindavo, 
bet dar ir kokį rublį į saują įsprausdavo, žodžiu, atsilygindavo talkininkams su 
kaupu. Ona buvo šneki moteriškė, įdomu būdavo klausytis jos pasakojimų apie 
senus laikus.

* * *
Kitas kaimynas, einant toliau į šiaurės rytus, buvo Antanas Stončius, apie 

kurį jau rašyta. Aš jį atsimenu jau pagyvenusį, o vėliau ir visai senuką su žilais 
ūsais. Buvo nedidelio ūgio, apvalaus veido. Apie jo jaunystę žinau tik tiek, kad 
buvo samdinys, tarnavo pas ūkininkus. Kolūkių laikais įstojo į vienintelę tuo metu 
partiją. Šiaip jau mūsų kaimo žmonės gana atsargiai žiūrėdavo į partinius, lyg ir 
laukdami iš jų kokių nors nemalonių netikėtumų (vis dėlto arčiau valdžios, gali 
įskųsti), bet Stončiaus niekas nebijojo, laikė jį savu, žinojo, kad prireikus padės, 
užtars prieš aukštesnę valdžią. Atsimenu, Chruščiovo laikais buvo labai griežtai 
sekama, ar kas nors neprisiarė kokio aro žemės, ar nenusipjovė šienui kokios nuo-
šalios lankelės, pakrūmio, ar neįsigijo antros karvės. Pabaigus šienapjūtę, ateidavo 
komisija pamatuoti šieno daržinėje – ar per daug neprisišienavai? Absurdiška, bet 
taip buvo. Tėvelis liepdavo mums, vaikams, kuo daugiau dūkti, šokinėti ant šieno, 
kad jis susimintų ir jo atrodytų mažiau. Tačiau jeigu toje tikrinimo komisijoje 
būdavo Stončius, tėvelis lengviau atsikvėpdavo – neturėtų gi kaimynas „kąsti“... 
Kas be ko, padėdavo ir buteliukas naminukės... Dažnai ta komisija net į daržinę 
nebeužeidavo... Apie smetoninius laikus mums buvo pasakojama juodomis spal-
vomis: buožės lupo nuo samdinių kailį, išnaudojo juos, skriaudė. Stončius, pats 
buvęs tuo samdiniu, lengvai pasišaipydavo iš oficialios valdžios propagandos: 
„Taip, tie prakeikti buožės iš tikrųjų išnaudojo mus. Būdavo, metų pabaigoje uždeda ant 
kupros didžiulį maišą grūdų ir liepia tempti į savo namus...“

Kaip rašiau, Stončius su pirmąja žmona vaikų neturėjo. Kai jam buvo jau 
šešiasdešimt metų, vedė antrą kartą ir su jauna žmona sugyveno tris sūnus. Tačiau 
buvo dar du tos žmonos mergautiniai vaikai: sūnus Edmundas ir duktė Nijolė. 
Edmundas Mickus buvo pora metų vyresnis už mane, mes buvome neišskiriami 
draugai, kartu užaugome, kartu pradėjome eiti į šokius. Edmundas nuo paaug-
lystės mėgo sportą, konkrečiai, sunkiąją atletiką, kilnojo įvairius sunkumus, į tą 
dalyką įtraukė ir mane kartu su pusbroliu Alfredu. Pas Stončius būdavo daugybė 
įvairiausių svarmenų: dvipūdžių, štangų. Štangos ,,blynus“ atstodavo vikšrinio 
traktoriaus ratai, jų tais laikais buvo primėtyta visur – metalo niekas nebrangino. 
Susipažinome su klaipėdiečiu Domu Lušpiniu, kuris atvažiuodavo vasaroti į kai-
mą pas savo senelius. Jis Klaipėdoje užsiiminėjo boksu ir kultūrizmu, todėl buvo 
lyg ir mūsų treneris. Edmundas netgi knygutę raudonais viršeliais – kultūrizmo 
pradžiamokslį – buvo gavęs. Užaugęs svajojo tapti jūrininku. Kiek žinau, vėliau 
dirbo įvairius darbus, bet teko jam ir jūromis paplaukioti. Šiuo metu Edmundas 
gyvena Gargžduose. Jo sesuo Nijolė buvo tyli, rami, kukli mergaitė. Vos tik grįžęs 
iš tarnybos armijoje kartu su tėveliais buvau pakviestas į Nijolės vestuves. Deja, 
neilgai jai teko pagyventi su vyru – netrukus šis žuvo kažkokiomis keistomis 
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aplinkybėmis. Su gerokai jaunesniais 
už mane trimis Stončiaus sūnumis 
nebedaug teko bendrauti. Kiek žinau, 
jie Gargžduose garsėja kaip puikūs 
paminklų dirbėjai. 

* * *
Ties Stončių sodyba baigdavo-

si Stončaičių kaimas. Toliau, perėjęs 
pelkėtą slėniuką, kildavai į kalnelį 
ir pamatydavai Misių sodybą. Ten 
jau buvo Sausių kaimas. Pavadini-
mas, matyt, nuo žodžio „sausas“, nes 
ten žemė buvo, kaip sakoma, „prie 
smėlio“. Kadangi šis Sausių kaimo pakraštys buvo visai netoli Stončaičių, tai ir 
žmonės bendraudavo, dažnai lankydavo vieni kitus, vadindavosi kaimynais. Gaila, 
niekaip negaliu prisiminti vyro ir žmonos Misių vardų, nors atsimenu juos kuo 
puikiausiai. Misius buvo smulkoko sudėjimo, linksmas, kalbus, linkęs bendrauti 
seniokas, po vienos kitos taurelės greitas užtraukti dainą. Misienė – gerokai tvirtesnio 
sudėjimo moteriškė, irgi linkusi bendrauti su kaimynais. Kalbėdavo žemu, sodriu 
balsu. Misiai užaugino dvi dukteris. Vyresnioji Rūta ištekėjo už Algio Dromanto, 
Aldona tapo Raudoniene. Kartu su Misiais gyveno ir Misienės motina – senoji 
Rėbždienė, ko gero, pati vyriausia amžiumi moteriškė mūsų krašte. Jos vardas 

Rugiapjūtė Lelėnų kolūkyje (dalgiai su lankeliais 
pritaikyti rugiams kirsti). Stončaičių kaimo bei 
gretimų Sausių bei Šlepštikų kaimų žmonės. 
Sėdi (iš kairės): du pirmieji – neatpažinti, 
trečias – Stanislovas Kanzerskis, toliau 
neatpažintas, vyras ir žmona Misiai iš Sausių 
kaimo. Stovi (iš kairės): Jonas Metrikis su 
žmona?, Ona ir Juozas Beniuliai, Jonas Jurkus, 
Juozapina Beniulytė, du vaikai ir vyras virš jų 
neatpažinti, toliau Ona ir Juozas Šėpariai, 
artimi kaimynai žmona ir vyras Juozas (kalvis) 
Petrauskai, paskutinieji du neatpažinti. 
Apie 1958 m. Nuotr. iš J. O. Beniulių albumo
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buvo Rozalija. Kiek ją atsimenu, visą laiką buvo vienoda, laikas ją buvo tarytum 
užkonservavęs. Tai buvo šneki, šiek tiek stačiokiško būdo moteriškė – ką galvoju, 
tą sakau. Rėbždienė buvo reikalinga visiems kaimynams, kurie turėdavo mažų 
vaikų. Mes visi daugiau ar mažiau esame buvę šios senutės prižiūrimi. Rozalija 
mielai išleisdavo tėvus kur nors išvažiuoti, išeiti į pokylį, o pati pasilikdavo sau-
goti vaikų ir prižiūrėti gyvulių, kaip sakydavo mūsų krašte, būdavo pagrindinis 
nomsargas (namų sargas, saugotojas). Kaimynai jai drąsiai patikėdavo savo vaikus, 
žinodami, kad šie Rėbždienės globoje bus saugūs. 

Už Misių sodybos, kairėje keliuko pusėje gyveno Domas Urbonas su savo 
nemaža šeimyna. Beje, tuo metu mūsų krašte šeimos buvo gausios, retai kurioje 
iš jų būdavo du trys vaikai. Urbonienės vardo irgi neprisimenu. Vyresniųjų vaikų 
vardai buvo Regina, Morta, Domas. Kitų vardų neprisimenu, nes jie buvo gerokai 
mažesni už mane ir bendrauti su jais neteko. 

Sausių kaimas buvo didelis, jo sodybos plačiai išsimėčiusios, tačiau mes 
toliau Jurgio Dromanto sodybos paprastai nenueidavome ir nenuvažiuodavome, 
nebent karosų pagaudyti pailgoje kūdroje prie „Jurgio pušynėlio“. Tą kūdrą kaž-
kodėl visi vadino kanalu. Na, dar kartais susiruošdavome toliau, į didžiulį, platų 
Letausų lauką, išraižytą kanalais. Tuose kanaluose gaudydavome lydekas. Jurgis 
gyveno didelėje, erdvioje sodyboje, per jo kiemo pakraštį ėjo keliukas, kuriuo 
važiuodavo kolūkiečių vežimai arba traktoriai su įvairia žemės dirbimo technika. 
Pokario metais Jurgį su žmona ir dukra ištrėmė, nes buvo vienas iš stambesnių 
ūkininkų. Tremties vieta buvo Kežmoje, Krasnojarsko krašte. Grįžęs iš tremties, 
jis vėl apsigyveno savo sodyboje. Jurgis buvo keisto, gana uždaro būdo, mažai 
bendraudavo su kaimynais, nepasitikėdavo jais. Gal tremtis taip žmogų paveikė? 
Šito negaliu pasakyti, nes nežinau, koks jis buvo iki tol. Jurgis savo didžiuliame 
sodybos kieme augino daug gyvulių ir paukščių: avių, žąsų, tvarte kriuksėdavo 
veislinės kiaulės ir kuiliai. Tuos gyvulius ir paukščius jis parduodavo, o pinigus 
kaupdavo. Į taupomąją kasą jų nedėdavo, nes nepasitikėjo tokiu „valdžios išmis-
lu“. Gal čia ir teisus buvo žmogus, juk visi dabar žinome, kaip vėliau nuvertėjo 
žmonių indėliai, kaip daugelis jų taip ir nebeatgavo. Tačiau tais laikais mums toks 
Jurgio elgesys atrodė keistas, nesuprantamas ir juokingas. Daug kas pasišaipydavo 
ir iš nepaprastai didelio Jurgio taupumo, netgi ne taupumo, o šykštumo. Žmogelis 
vaikščiodavo apskuręs, nesiskutęs, gailėdavo sau pinigų geresniam drabužiui nusi-
pirkti. Vis taupė, vis kaupė. Labai pykdavo ant tų, kurie pravažiuodavo keliuku 
per jo kiemo pakraštį, sakydavo, kad traktoriai ir vežimai sutraiško vabaliukus, 
išvažinėja žolę, jo paukščiai nebeturės ką lesti. Tuos, kurie pravažiuodavo keliuku, 
traukdavo į „juodąjį sąrašą“, sakydavo, ateis amerikonai, tai tiems žmogeliams 
bus „atsilyginta“... Į „juodąjį sąrašą“ buvo patekęs ir mano tėvelis, nes, kolūkio 
valdžios liepiamas, dažnai arkliniu vežimu turėdavo pervažiuoti per Jurgio kiemą, 
mat Lelėnų kolūkio žemės plytėjo ir už Jurgio sodybos. Žmonės buvo priversti 
važiuoti per tą kiemą, nes kito kelio nebuvo. Jurgis keliuką buvo pertvėręs keletu 
plačių vartų, padarytų iš karčių. Reikėdavo išlipti iš vežimo ar traktoriaus, atsida-
ryti tuos vartus, pravažiuoti ir vėl uždaryti. Tačiau vienam kolūkio traktorininkui 
buvo „padaryta išimtis“. Jonas Šakinis, tvirtas ir padūkęs bernas, atvažiuodavo 
vikšriniu traktoriumi prie pirmųjų vartų, keletą kartų „pagazuodavo“ sustojęs ir, 
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jeigu Jurgis nespėdavo atbėgti atkelti vartų, pravažiuodavo per kiemą, traktoriaus 
vikšrais sutraiškydamas, sulaužydamas vartų kartis. Jurgis buvo taip Jono „iš-
dresuotas“, kad, vos išgirdęs vikšrinio traktoriaus burzgimą, bėgdavo prie vartų: 
„Vėl tas durnius atvažiuoja...“ O pasiskųsti juk nebuvo kam...

Taip ir nesulaukė Jurgis tų amerikonų. Sulaukė kitų, negerų, nekviestų 
svečių. Vieną naktį atėjo kažkas su šautuvu ir pareikalavo atiduoti per daugelį 
metų sukauptus pinigus... Pusę tų pinigų Jurgis laikė paslėpęs namuose, tai tuos 
plėšikas ir paėmė. Iki šiol nežinau, ar buvo pagautas, ar taip ir liko nenubaustas 
Jurgio skriaudikas. Mat tada aš jau nebegyvenau Stončaičiuose, tik, trumpam 
sugrįžęs į tėviškę, girdėdavau pasakojant apie tą apiplėšimą. Kitą pusę pinigų 
Jurgis buvo paslėpęs pušynėlyje prie kūdros, kur mes gaudydavome karosus. 
Anksti rytą, tuoj po apiplėšimo, per Jurgio kiemą traktoriumi važiavo Jedenkus. 
Jurgis susistabdė jį ir paprašė likusius pinigus įdėti į taupomąją kasą, o už tą 
paslaugą atidavė pusę pinigų. Tiesiog kaip iš dangaus nukrito Jedenkui pinigai, 
ir, ko gero, nemaži...

Ar buvo Jurgis Dromantas mums giminė? Taip, buvo, nes mano močiutė 
irgi Dromantaitė, tik iš kitos Dromantų šakos. Tačiau tiksliai atsekti tą giminystę 
dabar nelabai galėčiau. Jurgio Dromanto žmonos vardas buvo Magdalena, duk-
ters – Stefanija. 

* * *
Bet grįžkime į Stončaičius. Kiti artimi kaimynai iš šiaurės pusės buvo Ši-

muliai. Senųjų Šimulių aš jau nebeprisimenu, tik žinau, kad tėvo vardas buvo 
Petras. Jų sūnų, irgi Petrą, esu gal porą kartų matęs, bet tada jis jau gyveno 
kažkur kitur, nebe Stončaičiuose. Atsimenu, buvo nedidelio ūgio, smulkaus kūno 
sudėjimo. Prisimenu ir tėvelio pasakojimą apie tai, kaip jis, tada dar paauglio 
Petro paprašytas, davė ,,patarimą“, kaip priversti ,,stovėti“ plaukus, mat visi ber-
nai ir vyrai plaukus šukuodavo aukštyn. Tėvelis patarė Petrui plaukus išsitepti 
kiaušinio tryniu... Galima tik įsivaizduoti, kas buvo, kai reikėjo išsiplauti iš plaukų 
sudžiūvusį trynį... Pažinojau ir Petro seserį Oną Juškienę, kuri gyveno Mataičiuose. 
Jos sūnus Pranas Juška vedė mano buvusią klasiokę ir netolimą kaimynę Reginą 
Srėbaliūtę iš Auksoro kaimo. Šimuliai iš viso turėjo keturis vaikus: Adelę, Oną, 
Marytę ir Petrą. Marytė buvo partizanų ryšininkė ir žuvo netoli Veiviržėnų. 

Mano vaikystėje niekas iš Šimulių toje vietoje nebegyveno, nors sodybos 
liekanų ir sodo medžių dar buvo. O to sodo obuolių skanumas... Sodybos vietą 
visi vadindavo Šimuliške arba Šimuline. Kolūkių laikais mes šienaudavome Šimu-
liškės pievas, įsiterpusias tarp sodybos, dirbamų kolūkio laukų ir krūmų. Pažįs-
tamas būdavo kiekvienas kampelis, pievos vingis, kiekviena pakrūmė. Net kokia 
žolė kur augdavo, dar ir dabar galėčiau pasakyti. Tėvelis anksti ryte, o kartais 
vėlai vakare (dieną reikėdavo dirbti kolūkyje) dalgiu išpjaudavo tas pievas, mes 
išvartydavome, vėliau grėbliais sugrėbdavome ir sukraudavome į kupetas šieną. 
Veždavome dviem arkliais pakinkytu vežimu dažniausiai irgi vakarais. Ant pa-
krauto šieno vežimo užmesdavo kartį, ją stipriai pririšdavo virvėmis prie vežimo 
apačios, kad važiuojant neišgriūtų šienas. Žinoma, vėliau teko ir man pamosuoti 
dalgiu Šimulinėje. 
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Dabar ta vieta, kur buvo Ši-
muliškė, neatpažįstamai pasikeitusi. Iš 
pradžių melioracija padarė savo, vėliau 
,,atkeliavo“ autostrada Vilnius–Klaipė-
da. Pro buvusią Šimulinę dabar dieną 
naktį abiem kryptimis zvimbia mašinos. 
O buvo toks ramus kampelis...

Iš pietų pusės gyveno kaimynai 
Jankauskai. Juos nuo mūsų sodybos 
skyrė miškas, tačiau atstumas buvo vi-
sai nedidelis – gal koks puskilometris. Kaip minėjau, ta sodyba anksčiau priklausė 
ūkininkui Vaclovui Dausynui, kuris su šeima – žmona Emilija (jos mergautinė 
pavardė buvo Sauserytė) ir dviem dukromis, Stanislava ir Elžbieta, – pokario metais 
buvo ištremtas į Sibirą, į Uzolę Irkutsko srityje, mat turėjo nemažai žemės – apie 
keturiasdešimt hektarų. Tą žemę, kaip jis pats yra pasakojęs, dirbdavo arkliais, 
kurių laikė nemažai – gal kokius keturis ar šešis. Vėliau, kai grįžo iš tremties, 
Vaclovas apsigyveno Klaipėdoje. Gal ir ne dažnai, bet aplankydavo mano tėvelius 
bei kitus stončaitiškius – per šventes, įvairius jubiliejus, laidotuves. Atvažiuodavo 
ir jo dukra Stanislava (o gal ir Elžbieta, šito tiksliai negaliu pasakyti, nes tuo metu 
Stončaičiuose jau nebegyvenau). Mat Dausynai buvo labai artimi mano senelio 
Valentino Sungailos kaimynai, jie, kiek žinau, gražiai sugyveno. Kadangi abiejų 
kaimynų dukros buvo panašaus amžiaus, tai, žinoma, ir jos draugaudavo, tačiau 
tremtis išskyrė ilgam. Malonu, žinoma, buvo po tiek metų susitikti, pasikalbėti, 
prisiminti senus laikus.

Lelėnų kolūkio vieškelio remontuotojai. Iš kairės 
du pirmieji neatpažinti, trečia moteris – 
Kurmienė, ketvirtas neatpažintas, toliau – 
Juozas Šėparis, Jonas Pupalė, Juozas Beniulis, 
neatpažinta moteris, toliau – Jonas Jurkus, 
Ona Beniulienė, neatpažintas, paskutinis 
dešinėje – Dominykas Astrauskas. Raitelis taip 
pat neatpažintas. Apie 1960 m. Nuotr. iš 
J. O. Beniulių albumo
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Kada ir kaip Dausynų sody-
boje apsigyveno Jankauskai, negaliu 
pasakyti. Kiek aš atsimenu, jie ten 
jau gyveno. Juozas Jankauskas buvo 
vedęs Juzefą Žemgulytę. Jie užaugino 
septynis vaikus: Juozą, Birutę, Kazį, 
Laimą, Almą, Audrą ir Snieguolę. Vy-
resnieji buvo nedaug jaunesni už mane, 
su jais dar teko kartu eiti į mokyklą, 
vėliau ir į šokius. Žinoma, jie mokėsi 
žemesnėse klasėse, o jaunylės Snieguo-
lės krikštynose teko pabūti muzikan-
tu – buvau pakviestas groti. Tada man 
galėjo būti apie penkiolika šešiolika 
metų. Kiek žinau, Birutė tapo Arošiene 
(o gal Eirošiene?), Laima – Šaltupiene, 
Snieguolė – Jakiene. Almos ir Audros 
dabartinių pavardžių nežinau. Juozas 
ir Kazys ilgai dirbo autoinspektoriais, 
vėliau – kelių policijos pareigūnais 
Gargžduose. Juozas šiuo metu ir gy-
vena Gargžduose, o Kazys ir Audra – Stončaičiuose. 

Tėvas Juozas Jankauskas ne vienerius metus vairavo 
sunkvežimį Lelėnų kolūkyje. Niekada neatsisakydavo pavežti, 
jeigu paprašydavai – tiek kolūkio sunkvežimiu, tiek nuosavais 
,,Žiguliais“. Ir į Gargždų karinį komisariatą mane su draugų 
palyda nuvežė, kai buvau pašauktas į sovietinę armiją.

Netoli Sungailų (vėliau Jurkų) bei Jankauskų sodybų, buvusio Stončaičių 
dvarelio vietoje, gyveno Jono Pupalės šeima. Žmonos Barboros mergautinė pavar-
dė buvo Gailiūtė, nors kai kas sako, kad Prišmantaitė. Jie turėjo keturis vaikus: 
sūnų Antaną ir dukras Zitą, Jovitą bei Gertrūdą. Antanas, kiek žinau, gyveno 
Rietave. Apie dukterų gyvenamąsias vietas nieko negaliu pasakyti, nors atsimenu 
ir tėvus, ir jas, tik Antano nepažinojau. Pupalių namuose ilgą laiką veikė kaimo 
parduotuvė ir biblioteka, nes pastatas buvo gana didelis.

Stončaičių kaime gyveno Kurmienė (vardo nežinau, o jos mergautinė pa-
vardė buvo Metrikytė, ji buvo Anicetos Kanzerskienės ir Jono Metrikio sesuo) 
su dukra Irena bei sūnumi Antanu. Irena buvo kiek vyresnė, o su Antanu teko 
eiti į mokyklą. 

Jų netolimi kaimynai buvo Antanas ir Barbora Ruškiai, kurie užaugino sūnų 
Antaną ir dvi dukras: Danutę bei Vidą. Barbora ilgą laiką buvo našlė, nes jos 
vyras Antanas gana anksti mirė. Kiek žinau, tėvų namuose Stončaičiuose dabar 
gyvena sūnus Antanas.

Kitame Stončaičių kaimo pakraštyje, pamiškėje gyveno Stanislovas ir Sta-
nislava Raukčiai, jie užaugino vienintelę dukrą, kuriai irgi davė Stanislavos 
vardą. Stanislovas Rauktys, kiek atsimenu, visą laiką dirbo Lelėnų kolūkyje su 

Stasė Dausynaitė 
tremtinė. Sibiras. 
1955 m. Nuotr. 
iš J. O. Beniulių 
albumo
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arkliais, tuo metu traktorių ir sunkvežimių buvo nedaug, tai pagrindinė įvairių 
krovinių pervežimo priemonė buvo arklinis vežimas. Ypač sunkiai žmonės dirbo 
vasarą, kai prasidėdavo šienapjūtė, ir rudenį, nuimant derlių. Stanislovas Rauktys 
mirė 1998 metais. Tą datą gerai žinau dėl to, kad tais pačiais metais, tik truputį 
anksčiau, mirė mano mamytė. Atsimenu, per jos laidotuves dar pasikalbėjome 
su kaimynu, prisiminėme senus laikus, kada Stončaičių kaimas buvo pilnas gy-
ventojų. Nenujautėme tada nei aš, nei jis, kad kalbamės paskutinį kartą... Tais 
metais Anapilin išėjo net keturi stončaitiškiai: mano mamytė, Stanislovas Rauktys, 
Juozas ir Juzefa Jankauskai. 

Stončaičių kaime gyveno ir Šėparių šeima. Puikiai atsimenu senuosius Šė-
parius. Vyro vardas, atrodo, buvo Juozas, o žmonos – Ona. Tėvukas buvo kresno 
sudėjimo, neaukštas, nuo darbų susikūprinęs, o jo žmona – aukštoka, prakauli, su 
didele karpa ant veido. Jie turėjo sūnų Juozą ir dukrą Oną. Juozas buvo vedęs, 
turėjo vaikų. Žuvo gana jaunas, kokių trisdešimt penkerių. Jį nutrenkė žaibas. Pas 
kaimyną vyko talka, vyrai vežė iš tvarto mėšlą. Užėjo audra, talkininkai sulindo 
į pastogę. Visi avėjo guminiais batais, o Juozas – basas. Stovėjo ant akmenimis 
išgrįsto laito, o tie akmenys buvo šlapi. Žaibas trenkė į pastatą ir per elektros 
instaliaciją pasiekė Juozą. Visi kiti liko gyvi, o Juozas susmuko. 

O dabar grįžkime prie Stončaičių pradžios, tai yra, arčiau Endriejavo. Pri-
siminkime tuos mano tėviškės žmones, kurių sodybos buvo šalia vieškelio. Tiesa, 
netolimi kaimynai Srėbaliai gyveno jau Auksoro kaime, jų sodyba buvo kraštinė 
tame kaime ir ribojosi su Stončaičiais. Mus skyrė maždaug pusantro kilometro 
atstumas. Ties Srėbalių sodyba buvo įrengta autobuso stotelė. Autobuso laukti 
eidavome arba į Stončaičių centrą ties Juozo Dromanto sodyba, arba į Aukso-
rą – kelio buvo visiškai tiek pat. Jeigu išeini anksčiau, trauki į Stončaičių, jei 
vėliau – į Auksoro stotelę. Srėbaliai užaugino gausią šeimyną – net dvylika vai-
kų. Visų vardų iš eilės dabar negalėčiau išvardyti, žinau tik, kad buvo Česlovas, 
Teresė, Algis, Jonas, Vladas, Regina, Vitalija, Vilija, Violeta, Nijolė, Angelė, Joana, 
Edvardas. Su Algiu ir Regina buvome klasiokai, todėl juos geriausiai pažinojau. 
Algis buvo gana aukšto ūgio, gerai grojo akordeonu. Visi Srėbalių žmonės buvo 
muzikalūs ir jeigu negrojo, tai bent jau gražiai dainavo. 

Tuoj už Srėbalių sodybos vieškelis darydavo staigų posūkį į kairę, o į de-
šinę atsišakodavo gana prastas, šlapias keliukas į Kintrimus. Dabar tas posūkis 
,,sušvelnintas“, vieškelis išplatintas, o viršuje tą vietą kerta autostrados viadukas. 
Dešinėje vieškelio pusėje tuoj pamatydavai Šunokienės sodybą. Šunoko aš jau 
neatsimenu, jis buvo senokai miręs. Tai buvo visai netolimi kaimynai, mūsų so-
dybas skyrė tik miškas ir maždaug kilometro atstumas. Šunokienė turėjo dukterį, 
kuri ištekėjo už Uktverio. Apie tolesnį šios šeimos likimą nieko negaliu pasakyti, 
nes jau buvau išvažiavęs iš tų kraštų.

Pravažiavus keliuką, vedantį į mūsų sodybą, už kokių dviejų trijų šimtų 
metrų kairėje vieškelio pusėje stovėjo nedidelė Lengvinų trobelė. Lengvino vardas 
buvo Kazys, bet aš jo jau neprisimenu, nes buvo seniai miręs. Lengvinienę, jau 
garbaus amžiaus senutę, dar prisimenu, ji tada su dukra Paulina gyveno toje 
pamiškės trobelėje. Lengvinai išaugino tris vaikus: sūnus Jurgį ir Kazį bei dukterį 
Pauliną. Pauliną aš dar prisimenu, o jos brolių – ne, nes jie Stončaičiuose nebe-
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gyveno. Esu girdėjęs pasakojimų, kad Kazys (o gal ir jo brolis?) karo pabaigoje 
buvo paimti į Raudonąją armiją ir kariavo fronte, paskui tarnavo dar keletą metų, 
patyrė daug vargo ir nepriteklių. 

Už Lengvinų sodybos tuoj pasibaigia miškas ir vieškelis išnyra į laukus. 
Dešinėje pusėje ant kalniuko gyveno Izidorius Lygnugaris. Jo žmonos mergauti-
nė pavardė buvo Jankutė. Lygnugariai išaugino gausią šeimyną: dukteris Mortą, 
Genovaitę, Teresę, Oną, Daratą bei sūnus Kostą, Stasį ir Vacį. Su šiek tiek vy-
resniu už mane Vaciu buvome vaikystės draugai. Esame su juo iškrėtę ir vieną 
šunybę... Netoli mūsų sodybos, ant kalvos buvo gili linmarka, pilna karosų. Visi 
stebėdavosi, kaip ant tokio kalno laikosi vanduo. Ta linmarka net karščiausią va-
sarą neišdžiūdavo. Vacys man pakišo idėją, ir mudu ėmėmės darbo. Sugalvojome 
kastuvais iškasti griovį ir nuleisti į pakalnę linmarkos vandenį, o paskui susirinkti 
karosus. Plušėjome ilgokai, bet linmarkos taip ir nesugebėjome nusausinti, tai 
buvo ne mūsų jėgoms. Tik pridrabstėme žydinčią pievą žemių ir dumblo. O buvo 
birželio mėnuo, pats žolės augimas. Tuo metu iš kolūkio šieno neįmanoma buvo 
gauti, patiems reikėjo jo prisirinkti iš pievų, lankelių, pakrūmių. Kiekvienas aras 
tokios pievos turėjo didžiulę vertę, o mes jos sugadinome nemažai... Oi, kliuvo 
man tada, kai tėvelis pamatė mūsų darbo rezultatus...

Izidoriaus Lygnugario sodyba tebėra ir dabar, joje gyvena Papieviai. Pro tą 
sodybą eina kelias į Mataičius. 

Už Izidoriaus Lygnugario sodybos pasukus atgal, į šiaurę, jau kiek toliau 
nuo vieškelio, pamiškėje stovėjo Pupšienės trobelė. Jos sūnus Antanas buvo vy-
resnis už mane, bet dar teko kartu su juo eiti į mokyklą. Vėliau net buvome 
tapę giminėmis – jo sūnus Nerijus buvo vedęs mano jaunylę seserį Ramutę. Deja, 
Nerijus mirė dar būdamas labai jaunas – vos dvidešimt septynerių.

Dar toliau nuo vieškelio, toje pačioje pusėje gyveno Paulina ir Kazimieras 
Vaičiuliai. Paulinos mergautinė pavardė buvo Lygnugarytė. Vaičiuliai išaugino 
keturis vaikus: sūnus Juozą, Stasį bei dukras Kazytę ir Jovitą. Su visais trimis 
vyresniaisiais teko kartu eiti į mokyklą. Juozas buvo keletu metų vyresnis už 
mane, tačiau vienu metu mes mokėmės toje pačioje klasėje. Taip jau atsitiko, 
kad Juozas užsisėdėjo... Būdamas vyresnis, jis vieną kartą susigriebė, kad reikia 
pradėti rimtai mokytis ir mes sudarėme sutartį – aš jam padedu moksluose, o 
jis mane namo parveža mopedu ir dar išmoko juo važiuoti. Taip ir padarėme. 
Juozo mokslai pasistūmėjo į gerąją pusę, aš išmokau važiuoti mopedu... Juozas 
buvo nepaprastai gabus technikai, ardydavo ir sudėdavo variklius, konstruo-
davo, kurdavo, net radijo imtuvą pats buvo susimeistravęs. Vaičiuliai pokario 
metais buvo ištremti į Sibirą. Juozas tuo laiku jau buvo kokių ketverių penkerių 
metukų. Kai juos nuvežė į tremties vietą, Juozas labai apsidžiaugė: „Kaip čia 
gerai, kiek daug geležų!“ Jau tada pasireiškė didelis vaiko potraukis technikai, 
metalui... 

Kazimieras Vaičiulis buvo kolūkio traktorininkas, vėliau kombainu kuldavo 
kolūkio javus. Buvo visiems reikalingas žmogus, „mašinorius“ – ir su traktoriumi 
įvairiuose darbuose pagelbėdavo, ir kombainu nuosavų sklypelių javus iškuldavo. 
Gerai grodavo lūpine armonikėle, dainuodavo, giedodavo, buvo linksmas ir šnekus 
žmogus. Kartais mėgdavo paerzinti tuos, kurie greitai supykdavo... Vaičiuliai gerai 
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sugyvendavo su mano tėveliais. Vėliau, kai Vaičiuliai atsikėlė į Onos Šiaulytės 
namus, tapo dar artimesni kaimynai. 

Netoli Vaičiulių gyveno Petro ir Antano Dromantų šeimynos, tačiau kadangi 
apie Dromantus jau rašyta atskirai, tai nebekartosiu.

Grįžkime vėl prie vieškelio. Ties Izidoriaus Lygnugario sodyba pasukęs 
keliuku į kairę, tuoj privažiuodavai Jankauskų sodybą, apie kurią jau rašiau. 

Kanzerskių (o gal Konzerskių, net ir dabar nežinau, kaip tiksliai rašoma ši 
lenkiška pavardė) sodyba irgi tebestovi dešinėje pusėje, prie pat vieškelio. Apie 
šią šeimą irgi rašiau, todėl tik išvardysiu visus Anicetos (mergautinė pavardė 
Metrikytė) ir Stanislovo Kanzerskių vaikus: Juozas, Algis, Antanas, Jonas, Povilas, 
Rimas, Savutė (Ksaverija?), Zita ir Aniceta. Zita ištekėjo už Antano Dromanto 
sūnaus Vaclovo ir gyvena Saugose, Savutė tapo kaimyno Lygnugario žmona ir 
gyvena Doviluose, Aniceta, atrodo, gyvena Saugose, bet apie jos šeimyninį gyve-
nimą nieko nežinau. Povilas jau miręs, jaunylis Rimas nuskendo. 

Už Kanzerskių sodybos vieškelis leidžias į pakalnę ir daro posūkį į kai-
rę. Kiek pavažiavus, dešinėje pusėje kažkada stovėjo mano pusbrolio Izidoriaus 
Beniulio sodyba, vėliau Izidorius pasistatė naują namą kairėje vieškelio pusėje. 
Apie Izidoriaus šeimą jau rašyta kitur. Senuosiuose Izidoriaus namuose kažkada 
yra gyvenusi Vaičekauskienė, bet vėliau ji kažkur išsikėlė. Su jos sūnumi Algiu 
ir dukra Alma kurį laiką kartu ėjome į mokyklą, tik jie buvo šiek tiek vyresni 
už mane. 

Paskutiniai namai Stončaičių kaime, kairėje vieškelio pusėje buvo Onos ir 
Juozo Dromantų. Apie šią šeimą jau irgi rašiau.

Už Dromantų sodybos vieškelis kyla į nemažą kalniuką. Ant to kalno dešinėje 
pusėje kolūkių laikais stovėjo vienišas pastatėlis – lentpjūvė. Nuo šitos vietos jau 
prasidėdavo kitas kaimas – Šlepštikai (vietiniai žmonės sakydavo „Šlepštikos“). 

Stončaičiuose šiuo metu dar gyvena Vytautas Mickus su motina. Jo brolis 
Ignas gyvena Judrėnuose. Mickai, atrodo, atsikėlę iš Lelėnų. Jeigu neklystu, mo-
tinos Mickienės vyras buvo stalius, darydavo žmonėms langus, duris.

Kažkada Stončaičiuose dar yra gyvenę Juškos. Jie turėjo sūnų Vytautą ir 
dukterį Janiną. Vytautą ir jo žmoną Antaniną aš gerai pažinojau. Šiuo metu jie 
gyvena Endriejave.

* * *
Šlepštikų kaimo sodybos buvo plačiai išsimėčiusios tarp laukų, miškelių ir 

krūmų. Prie vieškelio trobų buvo nedaug. Kairėje vieškelio pusėje gyveno Vladas 
Metrikis su žmona. Jie užaugino dukrą, kurios pavardė buvo Klevinskaitė (gal 
tai buvo mergautinė ar pirmojo Metrikienės vyro dukra, šito negaliu pasakyti). 
Su ja kartu ėjome į pradinę mokyklą. Kurį laiką ten yra gyvenę Saruliai, bet jie 
buvo ne vietiniai ir paskui kažkur išsikėlė. 

Kiek pavažiavus, kairėje pusėje stovėjo kolūkio fermos, o dešinėje – Stanis-
lovo Lygnugario namai. Jis su žmona užaugino penkis vaikus: sūnus Stasį, Kostą 
ir Bronių bei dukras Jovitą ir Stasę. Stanislovo Lygnugario namuose vėliau gyveno 
mūsų buvę kaimynai Janina ir Pranas Pakalniškiai bei iš Lelėnų atsikėlę Stonkai. 
Pastarųjų vardų nebeprisimenu, tik žinau, kad Stonkus žuvo, kilus namuose gaisrui. 
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Beje, jis buvo aštrialiežuvis, mokėjo vykusiai pajuokauti ir kai kurie jo posakiai 
buvo plačiai paplitę. Pavyzdžiui, jeigu Stonkui įkyrėdavo svečiai, jis kreipdavosi 
į žmoną: „Na, motin, einam gulti, matai, kad žmonės nori eiti namo...“

Visai šalia, prie pat kelio, stovėjo Šlepštikų pradinė mokykla. Ji buvo įsikū-
rusi Kazimieros (mergautinė pavardė Rūsteikaitė) ir Juozo Lygnugarių namuose. 
Lygnugariai užaugino gausią šeimyną: sūnus Juozą, Justiną, Alfonsą, Vaclovą, 
Leoną, Antaną ir dukteris Stanislavą bei Bronislavą. Visa šeima buvo ištremta į 
Sibirą, į Kežmą Krasnojarsko krašte. Jeigu neklystu, sūnus Juozas su šeima vėliau 
gyveno kituose namuose, kiek toliau nuo vieškelio, pamiškėje. Jo duktė Aldona 
kurį laiką mokytojavo Šlepštikų pradinėje mokykloje ir buvo mano mokytoja. 
Jeigu mano duomenys nepasenę, abi seserys – Bronislava ir Stanislava – gyvena 
Rietavo senelių prieglaudoje, Juozas jau miręs, Alfonsas gyveno Judrėnuose, Va-
clovas – Kaune, Leonas – Priekulėje, Antanas – Telšiuose. 

Nuošalioje Šlepštikų kaimo vietoje, tarp krūmų, gyveno Domas Kuzminskas 
su žmona Prane. Kuzminskai užaugino dukterį Marijoną ir sūnus Antaną bei 
Domą. Beje, ši šeima irgi buvo ištremta į Sibirą, į Kežmą Krasnojarsko krašte. 

Prisimenu seniai girdėtą medžiotojo Antano Jankaus pasakojimą apie tai, 
kaip Kuzminskienė, ant kažko labai supykusi ar šiaip nusivylusi gyvenimu, bandė 
nusiskandinti kūdroje. Jankus tuo metu sėdėjo medyje prie pat tos kūdros ir laukė 
šernų. Kuzminskienė jo nematė. Labai supykusi, garsiai keikdama visą pasaulį, 
moteriškė pamažu brido į vandenį. Įbridusi iki pusės, nusipurtė ir pasakė: „Tuš 
tu rupūže (tai irgi buvo jos dažnai kartojamas posakis), šaltas vanduo, dar susirgsiu... 
Nebesiskandinsiu.“ Išlipo, dar kartą nusipurtė ir patraukė namo...

Šlepštikų kaime gyveno gana stambus ūkininkas Juozas Lapė su žmona 
Paulina. Vaikų vardai buvo: Paulina, Elžbieta (Elziūnė), Konstancija, Juozas, Povilas, 
Antanas ir Birutė. Paulina tapo Stonkiene, Elžbieta – Striaukiene, Konstancija – 
Šakiniene. Pokario metais ši šeima buvo ištremta į Sibirą, į Tasejevą Krasnojarsko 
krašte, išskyrus jauniausiąją Birutę. Jos pagailėjo vienas iš padoresnių stribokų, 
pasakęs: „Aš šausiu į viršų, o tu bėk!“ Birutė paklausė ir išsigelbėjo nuo tremties. 
Šiuo metu jau mirusi. 

Konstancija ištekėjo už Konstantino Šakinio. Jie užaugino keturis vaikus: 
dukteris Teresę, Konstanciją ir Mortą bei sūnų Joną. Puikiai pažinojau visą šią 
šeimą, tiek tėvus, tiek vaikus. Tėvas Konstantinas kurį laiką dirbo brigadininku, aš 
jį kažkodėl vis prisimenu raitą ant arklio. Konstantinas buvo žinomas kaip geras 
„rieznikas“, jį visi kviesdavosi pjauti kiaulių. Šakinienė buvo stambaus sudėjimo 
moteriškė. Su Jonu teko ir kartu į šokius eiti, nors jis buvo gerokai vyresnis už 
mane. Apie jį jau šiek tiek rašiau. Jonas buvo stambus, pečiuitas bernas, gerokai 
padūkęs, ypač kai buvo dar visai jaunas. Vėliau žmogus surimtėjo. Beje, dar 
vienas linksmas epizodas, susijęs su Jonu. Tai pasakojo pati Jono motina. Sako, 
nuėjau į parduotuvę, nusipirkau šešis batonus. Išeinu iš parduotuvės, susitinku 
Joną. Šnekamės, o Jonukas tuo metu traukia iš mano krepšio po vieną batoną, 
laužo jį ir valgo. Kol pasišnekėjome, žiūriu – penkių batonų jau ir nebėr... Jono 
sesuo Teresė ištekėjo už Jurkaus ir gyvena Endriejave.

Šlepštikuose gyveno ir dvi mano tetos, tėvelio seserys – Marijona Venckienė 
su vyru Pranu Venckumi ir Kazimiera Berenienė su vyru Jonu Bereniumi. Kiek 
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žinau, Venckus buvo eigulys, aš jį dar šiek tiek prisimenu. 
Mano atmintyje jis išlikęs toks apyaukštis, gunktelėjęs, su 
ūsais, apsivilkęs iš avikailio pasiūtais kailiniais ir sėdintis 
mūsų troboje, o po jo kojomis – nuo veltinių nutirpęs sniegas 
ir mažos vandens balutės... Berenių irgi puikiai prisimenu.

Apie garsų mūsų krašte Šlepštikų muzikantą Kostą 
Balsevičių ir jo šeimą gana plačiai rašiau kitame straipsnyje.

Šlepštikų kaime gyveno ir dar viena Lygnugarių šeima (kaip matote, tai 
buvo kone labiausiai tuo metu paplitusi mūsų krašte pavardė): Liudas Lygnugaris 
su žmona ir dešimt jų vaikų: sūnūs Antanas, Pranas, Valentinas, Petras, Povilas, 
Stanislovas, Jonas bei dukros Rožė (gal Rozalija?), Zofija (Zosė) ir Stefa. Antanas 
buvo geras muzikantas, grojo armonika ir bajanu. Vėliau jis pasistatė namą En-
driejave, netoli mokyklos. Su jo sūnumi Antanu mokėmės vienoje klasėje, kartu 
baigėme vidurinę. Eidamas iš mokyklos dažnai užsukdavau pas Lygnugarius, nes 
su Antanu buvome gana geri draugai. Vyresnysis Antanas (tėvas) tuo metu jau 
sunkiai sirgo ir greitai mirė. Pranas Lygnugaris gyveno Rietave, Rožė – Endrieja-
ve, Stanislovas – Spraudės kaime, Valentinas buvo likęs gyventi tėvų namuose ir 
dirbo Lelėnų kolūkyje. Atsimenu, kaip tėvelis pasakojo, jog Valentinas, pjaudamas 
dalgiu kolūkio šieną, persipjovė koją. Vaikinas pergyveno ne tiek dėl sužeistos 
kojos, kiek dėl perpjauto aulinio bato... Valentinas bei jo broliai Petras, Povilas 
ir Jonas jau mirę... Rožė Lygnugarytė tapo Šunokiene, Stefa – Akminskiene. Zosė 
Lygnugarytė ištekėjo už Jono Metrikio ir gyveno tame pačiame Šlepštikų kaime. 
Jų duktė Aldona Metrikytė irgi buvo mano klasės draugė ir kartu su manimi 
baigė Endriejavo vidurinę. Vėliau ištekėjo už Andriaus Čeledino, kuris taip pat 
mokėsi mūsų klasėje. 

Išlydint iš tremties į 
Lietuvą pirmus savo 
likimo draugus. Apie 
1958 m. Nuotr. iš 
J. O. Beniulių albumo
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Nelabai toli nuo mūsų, bet jau 
Šlepštikų kaime gyveno Ona ir Kostas 
Jankai. Jie užaugino keturis vaikus: sū-
nus Kostą ir Cezarį bei dukras Marytę 
ir Oną. Abi seserys ištekėjo, Marytė 
tapo Talmantiene, ji gyveno Kaune, 
Ona – Ložiene, ji liko gyventi savo 
tėviškėje. Pastarosios vyro vardas buvo Stasys. Jis dirbo Lelėnų kolūkyje vairuotoju, 
bet vėliau išsikėlė gyventi pas kitą moterį (Malakauskienę) į Endriejavą, Ona tapo, 
kaip žmonės sako, gyvanašle ir gyveno kartu su savo senute motina. Yra tekę 
padėti šioms moteriškėms ūkio darbuose, dalyvauti kūlimo, mėšlavežio talkose. 
Cezarį šiek tiek prisimenu, bet labai miglotai. Jis išvyko gyventi į Rygą. Jo brolį 
Kostą prisimenu puikiai. Tai buvo lieknas, šviesiaplaukis, linksmo būdo vyras. 
Jis turėjo labai gražų, aukštą balsą ir garsėjo apylinkėse kaip geras dainininkas. 
Šiuo metu Kostas jau miręs. 

Nelabai toli nuo Onos Ložienės sodybos stovėjo ir nedidelė Triušauskų tro-
belė. Šių žmonių vardų neprisimenu, tikriausiai jų ir nežinojau. Senuką Triušauską 
prisimenu labai gerai, yra tekę su juo ir kartu talkoje pabūti, be to, jis vienu 
metu dirbo kartu su mano tėveliu, kūreno Šlepštikų karvių fermoje katilinę. Net 
nukentėjo žmogus tada per savo neatsargumą – atsuko katilo dyzelino purkštuką 
ir ilgokai graibėsi, negalėdamas uždegti degtukų. Nuo pagaliau įžiebto degtuko 
sprogęs mišinys išsviedė Triušauską pro duris, jam nusvilo antakiai ir plaukai. 
Ir šiaip, kiek prisimenu, Triušauskui gyvenime nelabai sekėsi, arklys jam buvo 
įspyręs į veidą ir jį subjaurojęs. Ne vienas iš senuko ir pasišaipydavo. 

Šlepštikų kaime gyveno ir daugiau Jankų. Tai Agnieška Jankienė ir Justi-
nas Jankus. Jie turėjo penkis vaikus: Konstanciją, Oną, Rozaliją, Antaną ir Jurgį. 

Marijos Talmantienės (Jankutės) 70-metis (antra 
iš kairės). Iš kairės į dešinę: Cezaris Jankus 
(dabar Jantkus, nes darant pasą suklydo), 
jubiliatė, jos sesuo Ona Ložienė (Jankutė), 
Kostas Jankus. Luokė. 1990 10 25. Nuotr. iš 
Aloyzo Talmanto šeimos albumo
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Konstancija ištekėjo už Lygnugario, Ona – už Pupšio, Rozalija, kaip ir jos sesuo 
Konstancija, tapo Lygnugariene. Konstancija, Rozalija ir Jurgis yra mirę, Ona gyvena 
Rietave, Antanas – Endriejave. Aš geriausiai pažinojau Antano šeimą. Jie turėjo tris 
vaikus: Elžbietą, Antaną ir Domą. Antanas buvo kiek vyresnis už mane, tačiau 
bendrų reikalų mums atsirasdavo nemažai – ir futbolo kamuolį pagainiodavome, 
ir po miškus pavaikščiodavome, vėliau ir į šokius kartu nueidavome. Deja, jo 
gyvenimas buvo neilgas. Antano žmona buvo aukštaitė iš Kupiškio rajono, ten jis 
ir išvyko gyventi, bet pagyveno neilgai – dėl nežinomų priežasčių nusižudė. Gal 
šeimyninės problemos pastūmėjo jį tam žingsniui, o gal kas nors kitas – niekas 
dabar nebepasakys. Su Elzyte ėjome kartu į mokyklą. Ji ištekėjo, vyro pavardė 
buvo, rodos, Valančius. Tačiau didžiausi, sakyčiau, neišskiriami draugai buvome 
su jaunyliu Domu. Beveik vienmečiai, tik jis Endriejavo vidurinę baigė vienais 
metais vėliau, kartu su mano giminaičiu Mykolu Dromantu. Vedė mano klasės 
draugės Stasės Griauslytės (Tautkienės) (beje, jos vyras Alvydas kartu su savo 
broliu Gintautu Tautkumi yra žinomi Lietuvoje muzikantai, sūnus jau irgi dainuoja 
grupėje „Neo“) seserį Ireną Griauslytę, kuri taip pat mokėsi toje pačioje klasėje. 
Gaila, bet prieš keletą metų grįžęs į tėviškę sužinojau, kad Domas žuvo – kasant 
kažkokią tranšėją, jį užgriuvo žemės. Labai geras draugas buvo. Tėvukas Antanas 
visą gyvenimą buvo prisiekęs medžiotojas, laikydavo medžioklinius šunis, netgi 
grynaveislį lietuvių skaliką buvo nusipirkęs iš garsiojo Zigmo Goštauto tuo metu, 
kai šis ėmėsi atkurti mūsų nacionalinę šunų veislę. Medžiodavo Antanas Jankus 
daugiausiai kartu su Jonu Jurkumi ir Bauža iš Lelėnų kaimo.

Prisimenu ir erdvią, didelę, senovine tvora aptvertą Saudargų sodybą. 
Kazimieras Saudargas buvo muzikantas, grojo armonika. Savo vaikų Saudargai 
neturėjo, bet užaugino Stasę Jurevičiūtę, kuri vėliau ištekėjo už Alfonso Dromanto. 
Mirus Kazimierui, po kiek laiko Saudargienė ištekėjo už Ašmonto, kuris, kiek 
prisimenu, buvo medžio meistras. 

Šlepštikų kaime gyveno ir veterinaras, tiksliau, sanitaras Akrūtas, jo var-
do nežinau. Atsimenu, jis beveik niekada nesiskirdavo su savo planšete, kartais 
atjodavo arkliu, kartais atvažiuodavo dviračiu. Reikalingas, matyt, buvo kaimo 
žmonėms. Žinau, kad jis dažnai mėgdavo kartoti: „Kas tau, kas tau...“

Be jau minėtų tremtinių, mūsų krašte, tikriau Šlepštikų kaime, gyveno 
Kazimieras Dargis su šeima. Jie turėjo du sūnus: Jurgį ir Stasį. Tiesa, trėmimo 
metu tėvas pabėgo, į Sibirą buvo išvežta tik žmona su vaikais. 

Jeigu neklystu, buvo ir kiti tremtiniai Dargiai: Genovaitė ir Kazimieras bei 
jų vaikai Danguolė ir Juozas. Tačiau bijau, kad čia nebūtų įsivėlusi prisiminimų 
pateikėjų klaida. A. Ruškio knygoje „Endriejavo žemė“ rašoma, kad iš Šlepštikų 
kaimo į Beiskoje (kitur rašoma Breiskoje) buvo ištremta Emilija Dargienė su vai-
kais Juozu, Danguole, Ona ir Vida (kitur – Vanda). Kuris iš tų pateiktų variantų 
yra tikras, nežinau. 

Toje pačioje knygoje rašoma, kad iš Šlepštikų kaimo buvo ištremti Pranas 
ir Ona Juškos su vaikais Pranu, Stasiu ir Ona.

Šlepštikų kaimo tremtiniai buvo ir Petras Venslauskas su žmona Marijona 
bei keturiais vaikais: Stasiu, Steponu, Danute ir Stefanija. Venslauskai buvo ištremti 
į Tasejevą Krasnojarsko krašte. Jų aš jau nebeprisimenu, tik vaikystėje dažnai 
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girdėdavau minint Venslauskinę, kuri buvo, rodos, kažkur už Šlepštikų mokyklos. 
Ten kolūkio laikais buvo šienaujama, gal ir kiti darbai dirbami. Aš girdėdavau, 
kaip brigadininkas Jurkus liepdavo kolūkiečiams važiuoti į Venslauskinę.

Jau rašiau apie Jencių – Vaišvilų šeimą. Jurgis Jencius su žmona, kurios 
vardas, atrodo, buvo Ona, užaugino du sūnus: Jurgį ir Stasį. Mirus vyrui, Jencienė 
ištekėjo už grįžusio iš lagerio buvusio partizano Stanislovo Vaišvilo. 

Šlepštikų kaime dar yra gyvenę Antanas Norkus su žmona ir vaikais Pet-
ru, Povilu, Juozapatu, Antanu, Amelija, Antanina ir Birute. Amelija ištekėjo už 
Lukausko, Antanina tapo Andrijauskiene. Antanas, Povilas ir Juozapatas yra mirę. 
Amelija gyveno Norgėlų kaime, Antanina – Ventės Rage.

Lyg ir viskas būtų. Lelėnų kaimo „neužkabinau“, nes jis priklausė jau nebe 
Endriejavo, o Judrėnų parapijai, nors su lelėniškiais daug bendrauta, beveik visi 
ten buvo pažįstami, visi priklausėme tam pačiam Lelėnų kolūkiui, kol šis nebuvo 
prijungtas prie „Bolševiko“ (taip vadinosi kolūkis, kurio centras buvo Endrieja-
vas). Rašydamas šitą rašinį, rėmiausi savo, savo tetos Antaninos Vaitkienės ir jai 
talkinusio Alfonso Lygnugario prisiminimais. Žinoma, gali pasitaikyti ir klaidų 
(kas nedirba, tas neklysta), nes daug kas išdilę iš atminties, gali būti sumaišyti 
vardai ar truputį ne taip užrašytos pavardės (kartais vietinių gyventojų jos buvo 
tariamos vienaip, o rašomos kitaip). Gal ko dėl nežinojimo ir nepaminėjau, gal 
kai ką praleidau? Iš anksto atsiprašau už šias galimas klaidas. Tiesiog norėjau 
įamžinti savo gimtinės žmones, parodyti juos tokius, kokius mačiau savo vaikystėje 
ir ankstyvoje jaunystėje, kokius įsivaizdavau girdėdamas vyresniųjų pasakojimus. 
Kaip man tai pavyko padaryti, tesprendžia skaitytojas.
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Šilėnų kaimo praeitis –  
istorija ir žmonių likimai
Stasys Gentvilas

Žmogus ne tam gimsta, kad am-
žiams išnyktų lyg šapelis dienų tėkmė-
je, o kad paliktų pėdsaką gilų tiek 
savo kely, tiek artimųjų širdyse. Ta-
čiau vienintelis laikas nesustabdomas, 
nepakeičiamas ir atgal nepasukamas. 
Laikas – tai mūsų gyvenimas, mūsų galimybė… Eidami savo kasdienybės vago-
mis, skubame vis naujais skaitmenimis pažymėti laiką, ne be rūpesčio širdyje vis 
atsigręžiame atgal, kad galėtume pamatyti savo nuveiktus darbus, vis ragindami 
save eiti, be paliovos judėti, veikti. Laikas niekada negali sustoti. Laikas parodo, 
kas laikina ir kas pastovu, amžina. 

Nors esu jau garbaus amžiaus ir ligotas žmogus, ko nepadariau, dar no-
risi padaryti dabar, paskutiniame savo gyvenimo laikotarpyje. Noriu aprašyti 
savo gimtojo Šilėnų kaimo ir Endriejavo miestelio istoriją, žmonių gyvenimą, jų 
džiaugsmus, vargus bei kančias. Kiek pavyko išgirsti iš senų ir dabartinės kartos 
šio krašto žmonių ir aptikti rašytinės medžiagos, pabandysiu surašyti.

Mano gimtasis Šilėnų kaimas minimas jau nuo 1789 metų. 

Skulptūrinė kompozicija žemdirbiams pagerbti, 
Endriejavo miestelio skvere pastatyta apie 
1985 m. Autorius – garsus tautodailininkas 
Vytautas Majoras. 2005 09 11. Virgilijaus 
Skuodo nuotr. iš jo asmeninio archyvo
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Tais metais gimė Petras Jakutis. Mirė jis 1875 metais (tai įrašas šeimos ka-
pavietėje, senosiose Endriejavo kapinėse). Dabar Šilėnų Jakučių sodyboje gyvena ir 
auga šeštoji šios didelės giminės karta: Jakučių duktė Vaidutė ir jos vyras Vincas 
Leonauskas, čia augina savo vaikus – Darių, Kristiną ir Simoną.

Jos tėvelis Vaclovas Jakutis – ketvirtasis atstovas (gimė 1915 m. rugpjūčio 
25 d.). Jo tėvai Jonas Jakutis ir Barbora Sakalauskaitė susituokė 1896 metų lapkritį. 
Šeimoje užaugo vienuolika vaikų: Barbora, Paulina, Veronika, Petras, Jonas, Antanas, 
Joana, Vaclovas, Benediktas, Konstancija ir Ona. Jų dukterys – Joana Lankutienė 
ir Barbora Kazragienė – patyrė sunkią tremtinių dalią. Vyresnieji Jakučių šeimos 
nariai atgulė amžinam poilsiui Veiviržėnų, Švėkšnos ir Endriejavo kapinėse. Gyvi 
likę Vaclovas, Benediktas, Ona ir Konstancija. 

Iš gausios šeimos mokslus krimto vienas Benediktas, kiti pasitenkino pra-
džios mokykla, nes jiems reikėjo dirbti žemę. 1930 metais, būdamas šešiasdešim-
ties, mirė šios didžiulės šeimos tėvas. Jo žmonos Barboros pečius užgulė didieji 
šeimos rūpesčiai. 

Vaclovas sukūrė šeimą 1947 m. vasario 2 d. Vedė jis Barborą Rauktytę iš 
gretimo Rudgalvių kaimo. Sunkūs buvo pirmieji bendro gyvenimo metai. Bet ir 
kolektyvizaciją pragyveno, viską ištvėrė. Namų židinį lipdė tarsi kregždės lizdą. 
Augino keturis vaikus: dvi dukteris ir du sūnus. Mokė mylėti žmogų, puoselėjo 
meilę darbui, žemei, tėviškei, savo vaikus išaugino dorais, sąžiningais žmonėmis. 
Dorovė – pati didžiausia kiekvieno žmogaus puošmena ir vertybė. 

Tėvai labai sunkiai dirbo, kad jų vaikų gyvenimas būtų lengvesnis, ragino 
juos siekti mokslo. Vaikai, baigę Endriejavo vidurinę mokyklą, buvo dėkingi tėvams 
ir tuo metu (1967–1985) ten dirbusiems šios mokyklos mokytojams. 

Jakučių šeimą ištiko nelaimė. Vaclovo žmoną ir jo vaikų motiną Barborą 
Jakutienę palaužė staigi mirtis. Sunku buvo ne tik vaikams, bet ir jų tėvui. Jam 
teko suspėti padaryti daugybę darbų: ne tik auginti ir prižiūrėti vaikus, bet ir 
dirbti fermose. Vaclovas Jakutis susilaukė keliolikos vaikaičių ir dviejų provaikai-
čių, kurie džiaugiasi ir didžiuojasi savo seneliais ir tėveliais. 

Tėviškėje, kaip minėjau, gyvena jauniausia dukra Vaida su vyru Vincu. 
O kartu su jais tėvas ir senelis Vaclovas, sulaukęs gražaus ir garbingo amžiaus 
(92 metų).

Vaclovą pažįstu labai gerai. Tarpukario metais gyvenau kaime, o mudu 
buvome artimi kaimynai. Apie Vaclovą galiu pasakyti – geras kaimynas ir žmo-
gus iš didžiosios raidės. Tai buvo reiklus, doras ir geras šeimos tėvas, stropus, 
sąžiningas ir teisingas žmogus. Neteko matyti jį vartojant alkoholį ar rūkant, se-
kmadieniais dalyvaudavo pamaldose bažnyčioje. Dar ir dabar, sulaukęs senatvės, 
Vaclovas sėda ant dviračio ir mina į bažnyčią. 

2006 metais šventoriuje prie bažnyčios Vaclovas pastatė kryžių, kuris žvel-
gia į Šilėnų kaimą ir laimina sunkų žemdirbių triūsą. Dar noriu pažymėti, kad, 
anksti tėvui mirus, Vaclovui buvo patikėti ūkio darbai. Pasitardamas su motina, 
jis sėkmingai tvarkė didelį ūkį. Vaclovo rūpesčiu buvo perstatytas gyvenama-
sis namas ir užveistas naujas sodas. Tarybiniais metais jis dirbo fermos vedėju, 
vet. sanitaru ir rūpinosi šeima. 
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Ir šiandien Vaclovas, nors eina 
palinkęs, tarsi prieš vėją, žiūri, kaip 
dirbami ūkio darbai, kaip klostosi rei-
kalai…

Kaip minėjau, pastaruoju metu 
ūkį sėkmingai tvarko jauniausia Vaclo-
vo duktė su vyru Vincu Leonausku. 
O ūkis nemenkas: laiko daugiau kaip 
30 melžiamų karvių. Tvartai pastatyti 
naujai, pagal europinius reikalavimus. 
Karvės melžiamos mechanizuotai, įsi-
gyti pieno šaldymo ir kiti įrengimai bei 
aparatūra. Pieną parduoda atšaldytą, 
aukščiausios rūšies. Žodžiu, tvarkosi 
naujoviškai. 

Dar du Jakučių sūnūs: Vaclo-
vas (veterinarijos gydytojas) ir Antanas 
(medicinos gydytojas) gyvena ir dirba 
Kaune, o vyriausioji duktė Virgini-
ja dirba Kaune fizikos mokytoja. Visi 
vaikai dori ir sąžiningi, sukūrę šeimas, 
užauginę savus vaikus. 

Vaclovas Jakutis buvo ne tik ge-
ras ūkininkas, sėkmingai tvarkantis ūkį, 
mylintis žemę ir darbą, bet ir šaunus 
karys. Tarnavo kariuomenėje Tauragėje, 
ulonų dalinyje. Pasižymėjo drausmin-
gumu ir sumanumu. Tai pastebėjo ir 
karinė vadovybė. Pusmetį atitarnavęs, su žirgu ir karine uniforma grįžo į namus. 
Visame valsčiuje buvo tik du tokie kariai: Vaclovas Jakutis ir Stanislovas Grižilas. 
Vaclovas labai rūpestingai prižiūrėjo žirgą. Būdavo labai gražu, kai Vasario 16-ąją 
ar kitų švenčių dienomis abu kariai dalyvaudavo su žirgais šventiniame parade. 
Tačiau užėjus sovietams žirgai iš jų buvo atimti. 

Ir šiandien Vaclovas su didžiausia širdgėla sako: 

„Niekaip negaliu suprasti, kodėl iš mūsų kaimo išvežė į Sibirą tiek 
daug darbščių, nekaltų žmonių, nors iš kaimo nė vienas žmogus 
nebuvo išėjęs pas partizanus į mišką.” 

Iš tikrųjų, kodėl suluošinti žmonių likimai, išardytos šeimos, apleistos ir 
išdraskytos sodybos?

Dabar iš vienuolikos vaikų liko keturi: Vaclovas, Benediktas, Ona ir Kons-
tancija. Jų tėvai jau seniai atgulė Endriejavo kapų kalnelyje. Tėvas Petras mirė 
1975 metais, po kiek laiko ir motina.

Vyresniems endriejaviškiams žodžių niekuomet 
netrūksta. Iš dešinės – šio straipsnio autorius 
publicistas Stasys Gentvilas, ūkininkas 
Vaclovas Jakutis, tautodailininkas, publicistas 
Antanas Ruškys Endriejavo bažnyčios 
šventoriuje. 2005 09 11. V. Skuodo nuotr. 
iš jo asmeninio archyvo
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Mūsų Tėvynės okupacijos metais Jakučių sodyba tarsi švyturys švietė kaimo 
žmonėms. 

Šiame rašinyje panaudoti Virginijos Jakutytės (Jurevičienės) prisiminimai. 

Jono ir Barboros Sakalauskų šeima
Sakalauskų šeimos pradininkai taip pat buvo žinomi apie 1789-uosius – tais 

metais gimė jų duktė Barbora. Sakalauskų giminė buvo kilusi iš Šilėnų kaimo, 
Endriejavo valsčiaus. Jonas Sakalauskas turėjo dvi vyresnes seseris – Joaną ir 
Barborą. Pirmoji ištekėjo už Žemgulio, o antroji – už Jakučio. Abi jos išsikėlė į 
vyrų ūkius. Jonas liko pas tėvus, savame ūkyje. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui (Jonui tuomet buvo vos 16 metų), su bendramoksliais ir mokytojais, tarp 
kurių buvo žinomas švietėjas lituanistas Jonas Jablonskis, pasitraukė į Rusiją, 
kartu su likimo draugais tęsė mokslus Voronežo lietuvių gimnazijoje. Jonas buvo 
nepaprastai gabus mokinys: atlikęs namų darbus, dar sugebėdavo rasti laiko 
padėti bendramoksliams. Jono tėvai gyveno toli ir jis negalėjo tikėtis paramos iš 
savo šeimos. 

Paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę, Jonas kartu su kitais pabėgėliais grį-
žo į Lietuvą ir iš karto atsidūrė karo mokykloje. Kadangi buvo vienintelis ūkio 
paveldėtojas, greitai sugrįžo į namus ir pradėjo ūkininkauti. 

1919 metais Jonas Sakalauskas vedė Emiliją Šiaulytytę. Išrinktoji nebuvo 
turtinga. Anksti likusi be mamos, buvo užauginta savo dėdės Juozapo Kazragio 
šeimoje. Begalinis dorumas, darbštumas, rūpestingumas ir išmanymas atstojo vi-
sus pasaulio turtus. Vienas po kito gimė vaikai. Iš viso dešimt. Užaugo aštuoni: 
Jonas, Antanas, Barbora, Petras, Zuzana, Joana, Aloyza, Teresė.

Ši šeima visada buvo vieninga, draugiška ir be galo darbšti. Augdami vaikai 
mokėsi ne tik ūkio darbų, bet ir sugebėjimo vienas kitą užjausti, pavaduoti. Kol 
mažieji ganė gyvulius ar skuto bulves, vyresnieji ėjo paskui žagrę. Nors ūkis buvo 
trijų valakų (daugiau nei 60 ha), karvės, arkliai, avys, kiaulės, paukščiai – viskas 
turėjo būti laiku sužiūrėta. Visi šeimos nariai dirbo nuo aušros iki sutemos, nes 
reikėjo ne tik patiems apsirūpinti, bet ir mokesčius sumokėti, prievoles atlikti. 
Skurdo šeima nematė, bet ir pertekliaus nebuvo. 

Mokytis vaikai galėjo ir buvo leidžiami pagal išgales ir kiekvieno norą. Bent 
pradinę mokyklą baigė visi. Brolis Petras baigė Klaipėdos mokytojų seminariją, 
mažesniesiems sutrukdė svetimųjų okupacija. Tėvas Jonas, geras, kultūringas, 
išauklėtas, vienas iš labiausiai apsišvietusių žmonių seniūnijoje, dirbo Rudgalvių 
seniūnijos seniūnu, vėliau Endriejavo valsčiaus viršaičiu. Visuomet stengdavosi 
padėti kitam, niekuomet neatstumdavo, neatsisakydavo pagelbėti. Dėl didelio už-
imtumo visai dienai išvažiuodavo iš namų. Vokiečiai J. Sakalauską buvo „padarę” 
mokesčių inspektoriumi, o sovietai privertė matuoti žemę. Anuomet J. Sakalauskas, 
liūdnai juokaudamas, sakydavo, kad kai tik baigs matuoti, jam bus parodyta kita 
vieta. Taip ir atsitiko. 1945 metais jis buvo nuteistas šešeriems metams ir išvežtas 
į lagerį Karelijoje. Šeima net nežino visų aplinkybių, kaip, neišbuvęs viso numa-
tyto tremties laiko, visiškai be sveikatos, jis galėjo grįžti namo. Tačiau netrukus, 
1948 m. gegužės 22 d., kaip ir daugybė kitų žmonių ir šeimų, Sakalauskai iš 
gimtojo Šilėnų kaimo buvo ištremti į Sibirą. 
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Nors apie tremties sunkumus prirašyta begalė knygų, kai ką norisi dar 
pridėti ir nuo savęs. 

Lietuvoje liko spėjusi ištekėti duktė Barbora Tilvikienė, sūnus Petras slapstėsi 
Klaipėdoje, o jauniausioji Teresė glaudėsi pas seserį (vėliau ištekėjo už Antano 
Srėbaliaus iš Žadeikių kaimo). Kiti Sakalauskų vaikai sugrįžo į Lietuvą. Net ir 
seneliai tėvai ištvėrė ir sugrįžo gimtinėn. Tačiau jie jau seniai atgulę amžinam 
poilsiui senosiose Endriejavo kapinėse… Endriejave gyvena jų sūnus Antanas, kiti 
vaikai – Gargžduose, dar kiti – Žadeikių kaime.

Didžiausią baimę kėlė kaimo žmonių trėmimas į Sibirą. Viena tokių nelai-
mingų šeimų buvo Sakalauskai. Apie šios šeimos išgyvenimus (ir ne tik tremtyje) 
man papasakojo vyriausiasis Jonas.

1948 m. gegužės 22 d. naktį automatais ginkluoti kareiviai prikėlė Sakalaus-
kų šeimą iš miego ir įsakė palikti namus. Pagyvenusius tėvus, spėjusius pasiimti 
šiek tiek duonos, lašinių ir drabužių, su penkiais vaikais susodino į vežimus ir 
išvežė iš namų. 

„Mūsų šeimą, kaip ir daugelį, sugrūdo į gyvulinius vagonus 
Klaipėdoje, – prisimena Jonas. – Kelionė į kančios vietą buvo 
labai ilga ir varginanti. Vagonuose su užkaltais langais žmonės 
nuo karščio duso ir alpo. Ešelonas sustojo Krasnojarske, tačiau 
tai dar nebuvo kelionės pabaiga. Po kelių parų tremtinius suvarė 
į didžiulį laivą ir nuplukdė Jenisiejaus upe Irkutsko link. Čia 
dešimt parų reikėjo gyventi po atviru dangumi. Kai kurie susir-
go. Paskui tremtiniai buvo trimis mažesniais laivais nuplukdyti 
Angaros upe į Irkutską. Ten apgyvendino didžiuliame barake be 
stogo ir pertvarų, tai atsivežtomis paklodėmis šeimos atsitvėrė 
sau po kampelį.” 

Jonas pasakoja, kad tremties vieta buvusi miško pramonės centras. Čia rei-
kėjo krauti rąstus. Žmonės dirbo nuo ryto šešių iki vakaro šešių ir neturėjo nei 
poilsio, nei švenčių dienų. 

Nors tremtiniai gyveno sunkiomis sąlygomis, jauni žmonės tarpusavyje 
bendravo, draugavo ir mylėjo. Ir Jonas – ne išimtis. Jis nuoširdžiai bendravo ir 
pamilo savo kraštietę, Kapstatų kaimo mergaitę Zofiją Venckutę. Ji su tėvais ir 
broliu į Sibirą buvo atvežta tuo pačiu ešelonu. Kitas jos brolis ir seserys išvengė 
tremties, nes tuo metu nebuvo namuose. Tačiau jau kitais metais, kraunant rąstus, 
Zofijos brolis žuvo. 1991 metais jo kauleliai buvo parvežti į Lietuvą ir palaidoti 
Endriejavo kapinėse šalia tėvelio. 

1955 metais Jonas ir Zofija sukūrė šeimą. 1958 metais gimė pirmasis sūnus 
Vaciukas. 

1958 metų spalį visa šeima iš tremties grįžo į Lietuvą. Tačiau Lietuvoje 
Sakalauskų vargo keliai nesibaigė, nes tuometinės valdžios pareigūnai tremtinių 
nelaukė. Kadangi Sakalauskų šeimai buvo uždrausta čia gyventi, tai ir Jono šeimai 
teko nemažai pavargti. Jono gimtinėje gyveno svetimi žmonės, sodyba buvo su-
niokota, bemaž visi pastatai nugriauti. Trumpam jų šeimą priglaudė Martinkai. 
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Pažįstamo padedamas Jonas įsidarbino Klaipėdos kelių valdyboje kelių meis-
tru ir apsigyveno Endriejavo miestelyje, nedideliame kambarėlyje. Tačiau milicija 
jo nepriregistravo, nes nebuvo leista to padaryti. Kadangi žmona galėjo gyventi 
Lietuvoje, ji buvo priregistruota. Tada Jonas atėjo į prokuratūrą paramos. Nieko 
nelaimėjęs, parašė skundą į Maskvą generaliniam prokurorui. Po pusmečio buvo 
gautas atsakymas, kad Sakalauskų šeimai leidžiama gyventi Lietuvoje.

Pradirbęs ketverius metus kelių valdyboje, Jonas turėjo palikti šį darbą (dėl 
etatų mažinimo). Tuomet įsidarbino Rietavo miškų ūkyje, Endriejavo girininkijoje, 
darbininku. Per tuos darbo metus šeima, susitaupiusi pinigų, nusipirko Gargžduose 
namelį. Čia pasijuto tikrieji šeimininkai. 

Zofija ir Jonas Sakalauskai išaugino ir išleido į savarankišką gyvenimą du 
sūnus. Vaclovas gyvena Klaipėdoje, Vytautas – Kaune. Nors nuo tremties, metų 
naštos, patirtų kančių ir vargų jau pabalę smilkiniai, veidai išvagoti raukšlių ir 
rankos greičiau pavargsta, dar ir šiandien šie geraširdžiai žmonės gyvena čia, 
Gargžduose, Gėlių gatvėje, 25-uoju numeriu pažymėtame name, o šios žavios 
sodybos šeimininkė vis dar triūsia gėlyne, kuriame auga retos gėlės. Čia žydi 
vyšnios, dūzgia bitelės.

Gedulo ir Vilties dieną Zofija ir Jonas su skausmu širdyje kas kartą pri-
simena jaunystės metus, praleistus tolimoje tremties žemėje. Galima sunaikinti 
šeimą, kaimą, sodybą, nugriauti namus, parduoti, išmainyti ar išniekinti žemę, 
tačiau atmintis lieka amžiams gyva ir nesunaikinama. 

Iš Jono išgirdau pasakojimą apie jo šeimą ištikusią tremtį, gyvenimą ir 
vargą Sibiro taigose 1998 m. liepos 14 d. Šiandien Jono jau nebėra tarp mūsų. 
Jo ir žmonos sodyba liko apleista ir nuniokota čia gyvenusių svetimų grožiui 
abejingų žmonių. 

Jaunystėje mudu su Jonu Sakalausku buvome geri pažįstami, nes keletą metų 
teko gyventi kaimynystėje ir lankytis jo namuose. Sakalauskų vaikai buvo ne tik 
darbštūs, bet ir gerai išauklėti. Tačiau baisusis tuometinės santvarkos „slibinas” 
tokius ir naikino. 

Joana Sakalauskaitė (Kerpienė) gyvena Klaipėdoje, Antanas Sakalauskas – 
Endriejavo miestelyje. 

P. S. Apie Sakalauskų šeimą, jos gyvenimą, vargus ir kančias papasakojo 
Sakalauskų vaikai. 

Antano Rudžio ir jo Onos (Kontrimaitės) šeima
Kontrimų šeima Šilėnų kaime taip pat žinoma nuo seno. 
Kontrimas mirė gerokai anksčiau už savo žmoną. Ji liko našlė su dukrele 

Ona ant rankų. Jų ūkis buvo nemažas – apie 45 ha žemės. Po tėvo mirties pra-
ėjus keliolikai metų, duktė su motina sėkmingai tvarkė ūkį ir samdė šeimyną. 
Vėliau O. Kontrimaitė ištekėjo už Antano Rudžio iš Antkopčio kaimo, Endriejavo 
valsčiaus ir abu su vyru apsigyveno josios ūkyje Šilėnų kaime. Čia dirbo žemę, 
augino vaikus. 

A. Rudys, atėjęs į ūkį, gerai tvarkė visus reikalus, samdė berną ir tarnaitę 
ūkio darbams. Su žmona susilaukė bene trijų vaikų. 
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Antanas daugelį metų buvo ištarnavęs pas ūkininkus, buvo labai darbštus 
ir savajame ūkyje, tačiau jo šeimos „raudonieji” nepaliko ramybėje. 

Kaip pasakojo kaimynai, o vėliau ir spauda rašė, vieną 1948 metų birželio 
šventadienį čekistai, neradę Rudžių namuose, nuėjo pas kaimynus ir paėmė arklį. 
Po neilgų paieškų Rudžių šeimą aptiko besimeldžiančią bažnyčioje, ten ją areštavo 
ir su visais vaikais išvežė į Sibirą. Tremtyje, kaip ir kiti tautiečiai, šie žmonės 
dirbo, vargo, šalo, badavo. 

Nors Rudžiai buvo netolimi mano kaimynai, daugiau žinių apie šią šeimą 
kol kas neturiu. Taip pat nepavyksta surasti nieko iš šios šeimos, kas galėtų 
plačiau apie viską papasakoti. 

Rudienę aplankiau prieš keliolika metų. Tada ji gyveno Kretingos miesto 
pakraštyje. Čia, Kretingoje, dirbo su šeima. Moteris labai sielojosi, kad nebegalėjo 
gyventi savo tėviškėje. Namai ir sodyba buvo labai suniokoti ir apleisti. Tuomet dar 
kartą pamačiau ir įsitikinau, kaip skaudu žmonėms, netekus gimtinės ir namų.

Neturėjau tuomet laiko nei galimybės plačiau pakalbėti apie jų šeimos patirtą 
vargą šaltose Sibiro platybėse, kur siautė audros. Taip pat čekistų ir piktavalių 
žmonių rūstybę. 

Antano ir Paulinos Jurgaičių šeima
Žemės Jurgaičiai turėjo ne per daugiausia – apie 22 ha, ir ta pati buvo įsi-

terpusi tarp miškų, todėl nederlinga. Žmonės vargo, plušo, nes ta žemelė ne visada 
tiek atseikėdavo, kiek norėjosi. Tačiau sėjo grūdą, augino duoną ir vaikus. Abu 
dirbo kolūkio kiaulių fermoje. Kadangi tuo metu paršiavosi kiaulės, juos areštavo 
tvarte ir su mažais vaikais išvežė į Sibirą. Čekistai nė vaikų nepasigailėjo. 

Lankydamasis Endriejave, ko gero, 1989 metų balandį, svečiavausi pas se-
nuosius Jurgaičius. Abu buvo susenę ir paliegę. Jie man pasakojo, kad tremties 
vietoje jiems buvo pasakyta, jog į Sibirą jie atvežti per klaidą. Kokia neteisybė 
vyravo okupacijos metais: kas ką norėjo, tą ir darė. Gerai, kad grįžę iš Sibiro rado 
prieglobstį vaikaitės namuose. Net ir senatvėje šie žmonės negalėjo atsitiesti. 

Šiandien Paulinos ir Antano Jurgaičių seniai nėra tarp gyvųjų. Abu jie ilsisi 
Endriejavo kapų kalnelyje. Jų dukterys išblaškytos: vienos gyvena Latvijoje, kitos – 
Lietuvoje. Gyvenančios toliau nuo gimtinės, ilgisi namų. Tėvų namai nugriauti, 
viskas sunaikinta. O kiek tokių panašių likimų? Kiek skausmo ir ašarų išlieta?

Igno Uktverio ir jo žmonų šeimos likimai
Uktverių šeima taip pat buvo ūkininkai ir įnešė nemažą indėlį į kaimo 

gyvenimą bei istoriją. 
1949 m. kovo 25 d. 5 valandą ryto jų šeimos namus apsupo stribai, vadinami 

„liaudies gynėjais”. Pasiruošti kelionei laiko nebuvo, todėl šeimininkas, nukapojęs 
vištoms galvas, pasiėmė nepeštas, kad turėtų ką valgyti tremtyje. Arkliais ir išvežė 
visus į Endriejavą, paskui mašina – į Klaipėdą. Ten, prie Sendvario laukė dviejų 
aukštų gyvuliniai vagonai. Uktveriai buvo paėmę auginti iš Endriejavo valsčiaus, 
Žvaginių kaimo tokią mergaitę Barborą Stonkutę. Ją su dviem broliais piktavaliai 
taip pat išvežė į Sibirą. Mergaitės broliai, išplėšę vagonų langus, pabėgo. 
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„Iki Krasnojarsko važiavome pusantro mėnesio. Nuvykus ten, šeimos 
apsistojo gyventi pas rusus, kartu su jų gyvuliais. Vyriausiasis 
brolis pamūrijo krosnį. Vėliau brolis dar dirbo kolūkyje. Aš taip 
pat dirbau kolūkyje, ganiau avis. Labai kentėjome nuo muselių. Po 
Josifo Stalino mirties mes buvome reabilituoti. 

Sugrįžus į Lietuvą, niekas mūsų nenorėjo priimti į darbą. 
Pradžioje žiūrėjau vaikus, tvarkiau namus.

Ištekėjau už Stepono Norvilo būdama 29 metų. Sugyveno-
me dukrą Dalią. Vėliau ji baigė Kauno technologijos universitetą, 
susipažino su dabartiniu vyru Evaldu Beinoravičiumi, susilaukė 
dviejų sūnų: Lauryno ir Igno. Dukra su šeima dabar gyvena Pa-
nevėžyje. Aš prieš dvejus metus palaidojau savo vyrą. Kartu su 
juo išgyvenome 44 metus. Jis mirė sulaukęs 77 metų, po sunkios 
ligos”, – taip apie tėvus ir save pasakojo Barbora Uktverytė 
(Norvilienė), dabar gyvenanti Klaipėdoje. 

Štai ką apie savo ir artimųjų gyvenimus pasakoja Jovita Uktverytė (Miku-
žienė):

„Mano mama Petronėlė, jauniausia šeimoje, ištekėjo už našlio Jono 
Uktverio, kuris jau turėjo du vaikus iš pirmosios santuokos, ir 
atitekėjo į Šilėnų kaimą. Su mano mama susilaukė dviejų dukterų: 
manęs (Jovitos) ir Teresės. Pirmoji Jono žmona mirė gimdydama 
antrą vaikelį. Gimusi mergytė buvo pavadinta Barbora. Ji ir dabar 
gyvena Klaipėdoje. Jai 72 metai. Vyresnysis sūnus Antanas miręs 
prieš 12 metų. Senelis iš mamos pusės buvo Skomuntas. Mirė 
jaunas. Močiutė antrą kartą neištekėjo, liko su keturiais vaikais. 
Ji tragiškai žuvo – pylė žibalą į lempą ir kilo gaisras – mirtinai 
apdegė. Apie senelius iš tėvo pusės žinau labai mažai. Atmintyje 
išliko tik senolis, kuris gyveno Žemgulių kaime ir turėjo apie 40 
ha žemės. Su žmona sugyveno 4 vaikus. Turėdamas 40 metų, 
kaip politinis kalinys, kalėjęs Sibire, ten ir žuvo, jo žuvimo vieta 
liko neaiški.” 

1949 m. kovo 27 dieną Jonas Uktveris, jo žmona ir 4 mažamečiai vaikai, 
gyvenę Šilėnų kaime, buvo išvežti į Sibirą. 

„Vakare brolis Antanas, dirbęs Endriejavo pieninėje, pranešė, kad 
šiąnakt mus veš į Sibirą. Tėvai net negalvojo slėptis, nors mane 
vieną išsiuntė pas mano kūmą į Žemgulių kaimą. Naktį apgalvojau, 
kad aš geriau su tėvais važiuosiu į Sibirą. Ryte atsikėlusi, nieko 
nelaukdama grįžau pas tėvus, bet tėvai jau buvo išvežti. Pas kai-
mynus radau savo mažąjį broliuką, kuriam tuomet buvo 4 metukai, 
o man tik 13. Mane pasitiko toks šiurpus gimtųjų namų vaizdas, 
kokio negaliu pamiršti iki šiol: durys buvo užkaltos, o per langus 
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kaimynai lauk vilko, kas tik papuolė po ranka, nešė viską, ką tik 
galėjo panešti. Net ir didelį šeimos kryžių, prie kurio mūsų šeima 
melsdavosi, išsitempė. Paprašiau, jei tėvai grįš, tą kryžių grąžinti 
mūsų šeimai. Kaimynas pažadą ištesėjo: po devynerių metų su-
grąžino mums kryžių. Buvo išplėštos ir tėvelio slėptuvės, kurias 
jis apdairiai buvo įrengęs. Likome kartu su keturmečiu broliuku 
kaip stovime.

Matydama, kad manęs čia niekas nelaiko, išėjau pas kūmą, 
o brolis pas kaimynus. Atėjus pas kūmą, jos neberadau – ir ji su 
vaikais jau buvo išvežta į Sibirą, nes mano tėvukas ir jo brolis 
Leonas Uktveris buvo jos broliai. Antrą kartą pajutau netekties 
skausmą ir norėjau važiuoti pas tėvus į Sibirą. Deja, į Sibirą aš 
nepatekau. Kuriam laikui prisiglaudžiau pas kaimynus Rudžius. Jie 
slapstėsi, o vėliau juos sugavo bažnyčioje ir išvežė į Sibirą. Aš vėl 
likau viena, be Sibiro. Mano pradinių klasių mokytojas, sužinojęs, 
kad likau viena, pasiėmė mane į savo šeimą ir suteikė galimybę 
baigti ketvirtą klasę. Mokytojas Meškys turėjo dvi dukras – Ireną 
ir Rymutę, – su kuriomis aš gerai sutariau. Dažnai žaisdavome 
teatrą. Labai norėjau būti aktore. Vasarą mokytojas leido aplankyti 
gimines, o rudenį, kaip jis sakė, labai norėjau vėl mokytis. Duoną 
nuo šiol reikėjo pelnytis pačiai. 

Pirmoji mano tarnybos vieta buvo pas Jakučius, Šilėnų kaime. 
Nors buvau pasamdyta kaip auklė, kūdikiui mirus, teko dirbti visus 
sunkius ūkio darbus. Susirgus Jakučių uošvei, išėjau jos slaugyti į 
Rudgalvių kaimą pas Barborą Rauktienę. B. Rauktienė buvo puiki 
moteris, o už slaugymą pažadėjo vertingų daiktų: batus, skarelę ir 
kt. Ji mylėjo mane kaip dukrą. Barborai mirus, po pusmečio žuvo 
jos vyras Rauktys (jį partrenkė mašina). Tada aš išėjau tarnauti 
pas jų kaimynus – našlę Konstanciją Legnienę, nes ten buvo trys 
mažamečiai vaikai ir juos reikėjo padėti auginti. Tai buvo pati 
geriausia vieta mano gyvenime. Konstancija buvo nuostabi moteris. 
Ji sugebėjo mane mylėti, paguosti. Tarnaujant pas Konstanciją, 
mirė ir Rauktienė, kuri buvo žadėjusi man palikimą, kaip vėliau 
sužinojau, savo vyrui per sapną pranešusi apie žadėtą palikimą. 
Pas Konstanciją tarnavau apie pusantrų metų. Kadangi šeimininkė 
susirado vyrą, aš toliau pasilikti nebegalėjau. Tuomet išėjau tarnauti 
į Vėžaičius pas Prancišką Žilienę, kuri žadėjo išmokyti siuvėjos 
amato, tačiau jos dukrai ištekėjus išėjau į Rudgalvių kaimą dirbti 
tarnaite pas naujus šeimininkus, bet čia mane laikė beteise. Teko 
labai sunkiai dirbti. Vežant pagalius, krisdamas nuo vežimo pagalys 
mano kiaurai perdūrė koją. Pamenu, labai bėgo kraujas. Kadangi 
nepraradau sąmonės, išėjau ravėti daržo, o kitą dieną – mėšlo 
mėžti. Po mėšlo metimo koja dar labiau sutino, skaudėjo. Ačiū 
Dievui, kad mane su skaudančia koja pastebėjo kaimynė Benedikta 
Žutautienė. Jinai parūpino arklį ir išvežė mane pas gydytoją į 
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Endriejavą. Prisimenu, gydytojas per žaizdos skylę perkišo bintą 
ir, traukydamas jį pirmyn atgal, išvalė žaizdą. Taip B. Žutautienė 
mane vežiojo, kol koja užgijo. O koja gijo visą vasarą. 

Mano mama Petronėlė Skomontaitė buvo ištekėjusi už našlio 
Jono Uktverio, kuris jau turėjo du vaikus. Vestuvės vyko apie 
1931 metus Šilėnų kaime. Žemės Uktveris turėjo 27 hektarus. Su 
vyru mano mama pagyveno tik devynerius metus. Mirė nuo plau-
čių uždegimo, susirgusi per savo vyriausiojo brolio Beno vestuves. 
Tėveliai sugyveno mane – Jovitą – ir seserį Teresę. Likome naš-
laitės. Man tuomet buvo treji metai, o sesutei – dveji. Po mamos 
mirties mus globojo močiutė, kuri buvo atėjusi į mūsų namus. 
O tėvuko vaikus prižiūrėjo jo tarnaitė. Po metų tėvukas vedė 
trečią kartą. Išrinktoji buvo Ona Daugėlaitė, už tėvuką jaunesnė 
25-eriais metais. Jiedu sugyveno 4 vaikus: Joną (mirė vienerių 
metų), Stasį ir dvynukus Adomą ir Ievą. Kiek pamenu, pamotė 
buvo labai gera: neskyrė mūsų nuo savo vaikų. Buvo labai darbšti, 
mokėjo siūti, austi, eidavo ruoštis vestuvėms ir laidotuvėms. Buvo 
linksmo būdo, žinojo labai daug pasakų, kurias mums sekė. Tėvukas 
buvo geras šeimininkas, turėjo daug to laiko technikos: kuliamąją 
(danpinę), linų minamąją, malūną, pjaunamąją, grėbiamąją ir t. t. 
Didžiajame tvarte buvo laikomi arkliai ir karvės, mažajame – avys, 
kiaulės, vištos, žąsys, triušiai. Klėtyse kamarose miegojo samdiniai, 
antrame aukšte buvo laikomi grūdai. Akmeniniame rūsyje laikėme 
bulves, burokus, malkinėje – malkas, padargus. Po tuo pačiu stogu 
buvo ir linų džiovykla linams džiovinti. Iki šių dienų išliko tik 
trys pastatai. 

Mes laikėmės senolių papročių ir juos gerbėme. Į mūsų 
namus rinkdavosi linksmintis kaimo jaunimas, vakarodavo ir pagy-
venę žmonės. Pramogos būdavo tokios: žiužio mušimas, rateliai ir 
šokiai, slėpynės, dainos, kurias vesdavo mano pamotė Ona. Mūsų 
namuose vykdavo ir gegužinės pamaldos, vadinamos majinėmis. 
Eidavome į kapines, prie kryžiaus melstis, kur sukviesdavo dūžiai 
maldai. Dažniausiai tai atlikdavo vyresnysis brolis Antanas, kūju 
į noragą. Maro kapai buvo Uktverių žemėje. 

Kai būdavo sausra, tais metais, be kitų maldų, giedodavome 
giesmę „Pone Karaliau”. Po maldų, sekmadienio vakarais, būdavo 
gegužinės. Jaunimas iki ryto šokdavo, dainuodavo, bet svaigalų 
negerdavo. 

Rugsėjį–spalį buvo švenčiamos derliaus nuėmimo pabaigtuvės. 
Labai populiarūs buvo patalkiai. Tai darbų pabaiga. Vaišindavomės. 
Grodavo lūpine armonikėle „lėmsarba” – ant šukų uždėjus popierių. 
Niekas negėrė ir nerūkė. Talkininkaudavome kaimynams: padėdavom 
vežti mėšlą, kulti, minti linus. 

Visų Šventųjų ir Vėlinių dienos atskirai nešvęsdavome. 
„Kryžiaus” dienomis gegužės mėnesį buvo darbo dienos. Kalėdos 
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taip pat nebuvo išskirtinė šventė. Susirinkę jaunimas ir vaikai 
puošdavo eglutę. Puošiama buvo savo gamybos žaislais: kabin-
davome obuolius, sausainius ir riestainius. Kiek pamenu, pamotė 
prieš Kalėdas kepdavo obuolius. Gerojoje troboje mes nebuvome 
išskiriami. Visada sėdėjome su šeimininkais prie vieno stalo ne 
tik švenčių, bet ir darbo dienomis. Pas mus samdiniai norėdavo 
pasilikti ilgesniam laikui…

Ankstyvą Velykų rytą važiuodavome į bažnyčią. Namuose 
likdavo tik šeimininkė, kuri ruošdavo stalą. Grįžę iš bažnyčios, sočiai 
prisivalgydavome ir eidavome miegoti. Vaikai, tėvai ir samdiniai 
miegodavome iki pat vakaro. 

Stalas per Velykas nebuvo nuimamas – valgyk, kiek nori ir 
kada nori. Antrą Velykų dieną eidavome į svečius. Per Atvelykį 
kepdavome kiaušinienę. 

Išlikęs atmintyje tėvuko apsirengimas: balto lino marškiniai 
be apykaklės su paaukštintu kaklu, uždengtu su priekyje gražiai 
siuvinėtu priekiu. Milinė languota ruda ir namuose pačių gamintais 
veltiniais (tūbais). Ant viršaus vilkdavosi paltą (burnosą), pasiūtą 
iš storo milo. Kostiumas iš plono milo, pamušalas – iš avikailio. 
Tėvuko kepurė buvo susagstoma dviem eilėm. Jos viršus buvo iš 
milo, o ausinės iš avikailio. 

Atmintyje man išliko suknelė, kurią man numezgė pamo-
tė, kai man buvo apie 10 metų. Suknelė buvo pilkos spalvos, o 
priekyje su ruoželiais – tikriausiai gražiausias mano vaikystės 
drabužis. 

Prasidėjus vokiečių–sovietų karui, jau pirmosiomis dienomis 
buvo sudeginti Endriejavo miestelis ir Ablingos kaimas, sušaudyti 
pastarojo gyventojai. Liko baisus prisiminimas iki mūsų laikų. 

Po karo mano tėvą įtarė bendradarbiaujant ir turint ryšių 
su partizanais, todėl buvome išbuožinti ir ištremti į Sibirą.

Gyvenau kitur, nubėgau pas kolūkio pirmininką prašyti, kad 
duotų kambarį tėvų name, nes tėvai buvo išvežti į Sibirą. Jau tą 
patį vakarą įsikūriau tėvų name. Kaimynai paskolino pačius būti-
niausius daiktus. Taip pradėjau savarankišką gyvenimą. Įstojau į 
kolūkį, pažadėjau dirbti veršelių fermoje. 20-ies metų ištekėjau už 
Stepono Mikužio, su kuriuo išgyvenau 18 metų. 

Tais pačiais metais iš Sibiro grįžo ir mano tėvai su vaikais. 
Jiems palikau savo kambarį, o pati išėjau gyventi pas uošvius. Su 
vyru sulaukėme keturių vaikų: Almos, Stepono, Romos ir Zigmo. 
Visi vaikai gyvena gerai, laimingai ir darniai. Padovanojo mums 
devynis vaikaičius. Mindaugėlio jau nebėra. Jis, būdamas trylikos 
metų, tragiškai žuvo – nutrenkė žaibas. 

Iš visos gausios šeimos likome: Barbora, Jovita (gim. 1938 m.), 
Ieva (gim. 1936 m.) bei Stasys (gim. 1945 m.). Visi laimingai ir 
tarpusavyje gražiai sugyvename.” 
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Medžiaga apie Endriejavo kraštą ir jo žmones surinkta ir surašyta 2006 metų 
balandį. Renkant informaciją apie Uktverių šeimą pagelbėjo dukros Jovita Miku-
žienė (Uktverytė) ir Barbora Norvilienė (Uktverytė). 

Savo prisiminimus papasakojo ir Uktverių sūnus Stanislovas, gyvenantis 
Gargžduose. 

Stanislovas gimė 1943 m. kovo 9 d. Šilėnų kaime, Endriejavo valsčiuje, 
dabartiniame Klaipėdos rajone. Jo tėvus į Sibirą ištrėmė 1949 metų kovą, kai 
Stasiukui buvo vos penkeri metukai. Štai ką jis pasakoja: 

„Prieš ištrėmimą kažkoks žmogus tėvams pranešė, kad mūsų šeimą 
naktį veš į Sibirą. Mano sesuo Jovita, tai išgirdusi, pasiėmusi savo 
daiktelius, išėjo. Norėjau ir aš kartu išeiti, bet tėvelis neleido. Vis 
dėlto aš apsirengiau ir sakiau, kad lauksiu, kol atvažiuos stribai. Tą 
žodį aš labai gerai žinojau iš mūsų kaimyno, kuris nuo mūsų gyveno 
vos už 50-ies metrų. Jis ateidavo pas mus ir kalbėdavo apie tremtis. 
Sakydavo, kad su vaikais Sibire labai blogai… Todėl, matyt, aš taip 
labai ir bijojau Sibiro. Tą vakarą miegojau apsirengęs. Kažkas mane 
paguldė į lovelę, kai užmigau. Kai pažadintas iš miego pro lovelės 
groteles pamačiau pilną kambarį stribų, tuojau išlipau iš lovytės, 
susiradau savo mėgstamus kailinukus ir apsivilkau. Išėjau į prieangį, 
o ten, žiūriu – kerta žąsims galvas ir deda į lininius maišus. Tada 
aš tikrai supratau, kad atvažiavo mūsų išvežti į Sibirą. Norėjau išeiti 
į lauką, bet prie durų stribukas nutvėrė mane už kailinių apykaklės 
ir paklausė: „Kur tu, vaikeli, išsiruošei?” Aš pasakiau: „Dėde, būk 
geras, išleisk į lauką, labai noriu į tualetą!” Kadangi tualetas buvo 
lauke, mane išleido, tik prisakė, kad už penkių minučių sugrįžčiau. 
O man tik to ir tereikėjo. Iš karto nubėgau pas kaimyną Mikužį ir 
pradėjau belsti į langą. Mikužiui atidarius duris pasakiau, kad atva-
žiavo mus išvežti į Sibirą. Kaimynas įleido mane į vidų, paguldė į 
lovą ir taip storai užklojo patalais, kad vos vos galėjau kvėpuoti palei 
sieną, ir pasakė, kad nesikelčiau ir nesirodyčiau, jei kas barškintų į 
langą, o pats užrakino duris ir kažkur išėjo. Aš taip ir padariau. 
Beldėsi ilgai, bet aš nejudėjau. Kiek ten išgulėjau, neatsimenu, 
bet kai parėjo kaimynas, miegojau. Paskui kartu su juo nuėjome į 
mano namus. Aš turėjau pasidėjęs saldainių, ledinukų už paveikslo 
ir pasiėmiau juos. Tada Mikužis nuvedė mane pas senolį – mamos 
brolį Joną Daugėlą, gyvenantį Pyktiškės (?) kaime, netoli Endriejavo. 
Pas senolį, kuris tapo man antruoju tėvu, išbuvau tol, kol tėveliai 
grįžo iš Sibiro. Su senoliu iš valstybės už mane gaudavom 15 rub-
lių pašalpą. Kai tėveliai grįžo iš Sibiro, aš nueidavau pas juos, bet 
neilgam. Sakydavau, kad man reikia eiti, kad laikas triušius šerti. 
Paskui pamažu pripratau, nueidavau dažnai.” 

Tėvai, vargų ir kančių iškamuoti šaltoje Sibiro žemėje, seniai atgulė amžinam 
poilsiui gimtinės žemelėje. Laimė, kad jų vaikai, atlaikę audras ir vėjus, nepalūžo 
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ir nepasiklydo gyvenimo keliuose ir galėjo papasakoti tragišką savo šeimos istoriją. 
Juk tai ir mūsų tautos istorija. Svarbu, kad visa tai būtų užrašyta knygose. Juk 
panašius Golgotos kelius praėjo tūkstančiai mūsų tautos sūnų ir dukrų. Labai 
svarbu, kad tai žinotų mūsų jaunimas ir skaitytų. 

Razučių šeimos istorija
Šilėnų kaime, Endriejavo valsčiuje, neblogai ūkininkavo Razučių giminės 

tėvai ir protėviai. Ši giminė, kaip ir kaimas, buvo žinoma seniai. Jos pradininkas 
aštuonioliktojo amžiaus viduryje buvo Jonas Razutis. Jis turėjo ir užaugino keturis 
vaikus: tris sūnus ir dukterį Agniešką. Sūnus Pranciškus vedė Anastaziją ir išėjo 
į Kapstatų kaimą. Su žmona susilaukė šešių vaikų (keturių sūnų ir dviejų dukte-
rų): Stanislovo, Kazimiero, Jurgio, Mykolo, Barboros ir Teresės. Pranciškus buvo 
uolus rožinio giedotojas. Vaikus išaugino dorais žmonėmis, išmokslino. Jųdviejų 
sūnus Jurgis tapo kunigu. Baigė Telšių kunigų seminariją. Kiti buvo mokytojai 
ar dirbo žemę. Sūnus Klemensas gyveno Antkopčio kaime, Endriejavo valsčiuje. 
Jis buvo vedęs merginą, kuri turėjo per 25 ha žemės. Jiedu sugyveno septynetą 
vaikų: Joną, Petrą, Klemensą, Vaclovą, Jadvygą ir Baselę. O sūnus Antanas liko 
gyventi ūkyje, kuris buvo per 40 ha. Vedė Barborą Budvytytę iš Lekių kaimo, 
Švėkšnos parapijos. Jie kartu sugyveno ketvertą vaikų: Antaną, Alfonsą, Emiliją 
ir Staselę. Tačiau apie 1915 metus mirus vyrui Antanui, Barbora Razutienė liko 
našlė su keturiais mažamečiais vaikais. Apie 1917 metus ji ištekėjo antrą kartą. 
Josios vyru tapo Stanislovas Gentvilas, su kuriuo susilaukė dviejų vaikų: Stasiuko 
ir Edvarduko. Tuo metu kaime siautė šiltinės epidemija. Kai jau reikėjo ateiti į 
šį pasaulį Edvardukui, pribuvėja nenorėjo eiti pas gimdyvę, nes jos vyras taip 
pat sirgo šiltine. Gimdyvė nukraujavusi mirė. Užgeso pačioje jaunystėje – vos 
34 metų. Mirė ir trijų dienų jos sūnelis Edvardukas. Motina kartu su sūneliu buvo 
palaidoti vienoje duobėje 1920 m. vasario 5 d. Endriejavo kapinėse. Po mylimos 
motulės mirties likome penki mažamečiai vaikai. Iškeliavome kas kur: Emiliją 
pasiėmė Klemensas Razutis, Staselę – jos teta Kalvaitienė. Alfonsas išėjo mokytis 
siuvėjo amato, o Antanas mokėsi Rietavo progimnazijoje. Ūkis, iki vaikai suaugs, 
buvo išnuomotas. Mano tėvukas greitai vedė antrą kartą ūkininkaitę Barborą Bu-
dvytytę, kurios ūkis buvo Pagėdų (?) kaime, Rietavo valsčiuje, ir mane pasiėmė 
gyventi kartu su savimi. 

Suaugę vaikai iš pirmosios santuokos grįžo į ūkį šeimininkauti. Tik Antanas, 
baigęs keturias progimnazijos klases, dirbo Mosėdžio ir Gargždų savivaldybėse. 
Aš iki 14 metų augau pas tėvą. Eidamas 15-uosius, išėjau ieškoti savo gimtinės. 
Rodos, ketvertą metų dirbau tėviškėje, žemės ūkyje. Vėliau išėjau tarnauti pas 
ūkininkus, dar vėliau – į Lietuvos kariuomenę. 

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kariuomenėje, kaip ir visame 
krašte, svetimšalis padarė didžiulę sumaištį ir netvarką. 1941 m. birželio 22 d. 
prasidėjo vokiečių ir Sovietų Sąjungos karas, ir vokiečiai uždėjo savo leteną. 
Kadangi per tuos metus Lietuvos žmonės buvo pajutę sovietų viešpatavimo sko-
nį, tai vokiečius laikė išvaduotojais. Tačiau gana greitai suprato, ką reiškia toks 
išvadavimas. Artinantis karo pabaigai, o Sovietų Sąjungai pergalingai žengiant į 
priekį, žmonės nejuokais susirūpino, ką daryti. Jaunimas prievarta buvo imamas 
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į kariuomenę, dauguma pasitraukė į miškus pas partizanus. Labai daug žmo-
nių – į Vakarus.

Alfonsas su seserimi, bijodami patekti į kolūkį, taip pat pasitraukė į Klai-
pėdą, o savo ūkį išnuomojo svetimiesiems. Buvęs neblogas šeimininkas, keletą 
metų dirbęs žmonių išrinktu seniūnu, Alfonsas kartu su seserimi Stanislava patyrė 
daug vargų ir negandų. Daug metų išdirbo sūrių gamykloje Klaipėdoje. Susirgęs 
plaučių tuberkulioze, gulėjo Klaipėdos ligoninėje, specialiame skyriuje. Išėjęs iš 
ligoninės, pats save vargino: pardavė butą su patogumais, o nusipirko blogą, kad 
tik turėtų daugiau pinigų…

Iš batsiuvių paimdavo pardavinėti batelius. Kuo daugiau parduodavo, tuo 
didesnis uždarbis jam likdavo. Net menkiausia veikla reikalavo daug pastangų 
ir sveikatos. Todėl netrukus Alfonsas vėl atsidūrė ligoninėje, ten 1973 metais, 
sulaukęs 67-erių, iškeliavo Anapilin. Palaidotas Endriejavo kapinėse šalia savo 
motinos. Sūnus Kęstutis neteko tėvo, o aš brolio, dargi draugo ir kaimyno. Brolio 
neteko sesuo Stanislava ir brolis Antanas, kurie tuomet buvo toli nuo tėvynės – 
Los Andžele.

Pokario metais daug Lietuvos žmonių okupantų buvo išvežti į Sibirą, kur 
jų laukė žiaurus klimatas. Kiti buvo sugauti ir paimti į frontą. Dar kiti, bijodami 
pakliūti į sovietų okupacijos gniaužtus, patys savo noru pasitraukė į Vakarus. 
Tie, kurie vengė eiti į sovietų kariuomenę, pasitraukė į miškus. 

Brolis Antanas jau dirbo Tauragės ligonių kasų direktoriumi. 1949 metais 
vedė mokytoją Oną Dapkutę iš Šilalės valsčiaus. Po vedybų ji persikėlė į Tauragę 
ir toliau mokytojavo. Abu jie pasitraukė į Vakarus. 

Gyvenant Vokietijoje, Razučiams gimė du vaikai: Danguolė ir Darius. 
1936 metais visa šeima atvyko į JAV, saulėtąją Kaliforniją, Los Andželo miestą. 
Tuo metu Šv. Kazimiero parapijos klebonu dirbo monsinjoras klebonas Jonas Ku-
činskas-Kučingis. Jis parūpino Razučiams butą ir įdarbino Oną Razutienę mokytoja 
šeštadieninėje mokykloje. Joje lietuvių išeivių vaikams buvo dėstoma lietuvių kalba, 
puoselėjama meilė jai, Tėvynės kultūrai ir laisvei. 

Onos Razutienės nuopelnas auklėjant jaunimą patriotine dvasia – didžiulis. 
Mokykloje mokytoja subūrė mokinių dainų ir šokių ansambliuką, kuris vėliau 
išaugo į didžiulį ansamblį, pavadinimu „Spindulys”. Šis ansamblis vėliau labai 
išgarsėjo ne tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje – lietuvišką dainą ir šokį 
pristatė net keturiuose pasaulio žemynuose. Tuometinis klebonas Jonas Kučingis 
Oną Razutienę pavadino „jaunimo apaštale”. Ansamblis „Spindulys” gyvuoja 
ir šiandien. Dabar jam vadovauja Onos Razutienės duktė Danguolė Razutytė 
(Varnienė). 

Ona ir Antanas Razučiai mirė 1987 metais. Palaidoti Los Andželo kapinėse. 
Ant O. Razutienės kapo paminklo iškalti tokie žodžiai: „Amžinybėn iškeliavus, 
žemėj palikau gyva” (B. Brazdžionis), o ant A. Razučio kapo akmens užrašyta: 
„Kur giria žaliuoja – ten mano namai”.

Po Onos Razutienės mirties Amerikos lietuviai sudėjo lėšų ir išleido gausiai 
iliustruotą knygą – „Ona Razutienė. Los Angeles jaunimo ansamblis „Spindulys”. 
Šioje knygoje pasakojama apie mokytojos O. Razutienės darbų vertę, pateikta 
atsiliepimų apie mokytojos atsidavimą ir meilę savo darbui. 
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Manau, kad verta papasakoti apie mokytojos Onos Razutienės veiklą ne tik 
Los Andžele, bet ir čia, Lietuvoje. 

Mokytojos Onos Razutienės veikla Lietuvoje
Kadangi Onos Razutienės veikla Lietuvoje buvo neeilinė, o ši moteris savo gy-

venimą buvo susiejusi su Razučių gimine, tai norisi plačiau apie tai papasakoti. 
Ona Dapkutė (Razutienė) gimė Jakaičių kaime, Šilalės valsčiuje, Tauragės 

apskrityje, ūkininkų šeimoje. Baigusi pradžios mokyklą, 1921 metais įstojo mokytis 
į Šilalės progimnaziją, vėliau į Tauragės mokytojų seminariją. Baigusi semina-
riją, jaunoji mokytoja buvo paskirta dirbti į Didkiemio pradžios mokyklą. Tai 
buvo pirmoji Onos darbovietė. Vėliau mokytoja buvo perkelta dirbti į Rūdiškių 
pradžios mokyklą. 1936 metais Ona gavo paskyrimą dirbti prestižinėje Tauragės 
miesto 5-oje pradžios mokykloje, kurioje sėkmingai mokytojavo iki pasitraukimo 
iš Tėvynės. 

Pradėjusi mokytojauti, Ona Dapkutė nesitenkino vien mokytojos pareigomis 
ir seminarijos atestatu. Ji lankė sporto kursus Palangoje, kūno kultūros kursus 
Kaune, muzikos, dainavimo, dirigavimo, vaidybinės plastikos bei grimavimo kursus 
Šiauliuose. Kursai vykdavo vasaros atostogų metu. 

Didkiemio pradžios mokykloje, kurioje mokytojavo penkerius metus, Ona 
surengė keturias sporto ir dainos šventes. Tai buvo naujiena gūdžioje Žemaitijos 
provincijoje. Kaip pasakojo jos pusseserė Bronė Gajauskienė, Ona Dapkutė tuomet 
nustebinusi Didkiemį puikiu dramos spektakliu „Aušros sūnus”, kuriame vaidino 
kviestinis aktorius iš Šiaulių (tarp vaidintojų buvo ir pati B. Gajauskienė). Visas 
kaimas tuomet sulėkęs žiūrėti spektaklio: niekada tokių stebuklų nematęs, ilgai 
apie vaidinimą kalbėjęs, atsistebėti negalėjęs jaunos mokytojos sugebėjimais taip 
gerai paruošti kaimo mergeles ir bernelius, kad šie galėtų išeiti į sceną ir puikiai 
suvaidinti. 1929 metų vasarą mokytojos pastangomis pastatytas dar vienas veika-
las – drama „Žvaigždės”, kuriame pagrindinį vaidmenį Ona Dapkutė suvaidino 
pati. Tai buvo nepamirštamas, kupinas įspūdžių vakaras. 

Praėjus dvejiems metams po Onos Dapkutės atsikraustymo į Didkiemį, 
apylinkėje labai sumažėjo girtuokliavimas. 

Netrukus jaunoji mokytoja ištekėjo už Tauragės ligonių kasų direktoriaus 
Antano Razučio. 

Onos Dapkutės (Razutienės) gabumai dar labiau išryškėjo jai dirbant Tau-
ragėje. Šiame mieste kasmet buvo rengiamos įvairios šventės. Aštuonerius darbo 
Tauragėje metus Ona Razutienė vėlgi neapsiribojo vien mokytojavimu. Ji vadovavo 
miesto šaulių moterų sporto klubui ir 40-ies šokėjų grupei, kuri gražiai pasirodė 
1939 metais šokių šventėje Kaune. 1941 metais jos vadovaujamas Tauragės miesto 
5-osios pradžios mokyklos mokinių choras tarp 15-os apskrities chorų laimėjo 
pirmąją vietą. Plastinių šokių ir baleto konkurse laimėjo pirmą vietą Kaune. Mo-
kytojaudama Lietuvoje, Ona Razutienė priklausė Tėvynės mylėtojų draugijai, rinko 
ir užrašinėjo tautosaką. Tas darbas labai pravertė ateityje: pagal liaudies dainas 
kūrė naujus šokius, pagal pasakas – vaidinimus. Nepamiršo ir liaudies papročių: 
vestuvių, rugiapjūtės, Užgavėnių.
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Dar truputis žinių apie papročius
Visi senojo Šilėnų kaimo žmonės ne tik laikėsi savo senelių ir tėvų tradi-

cijų bei papročių, juos puoselėjo, saugojo tikėjimą. Kaimo bendruomenė turėjo 
perduoti kultūrines, etnines, visuomenines, dvasines bei religines vertybes, kurios 
yra jos narių ir visuomenės gerovės pamatas. Šeima buvo maža socialinė grupė, 
kurią sieja gyvenamasis plotas, biudžetas ir giminės ryšiai. Kitaip sakant, šeima 
buvo savarankiškas vienetas, kuriame gimsta, auga ir yra auklėjami vaikai. Šei-
ma rūpinosi savo vaikais, stengėsi įdiegti jiems gėrio ir grožio sampratą, doros, 
sąžiningumo, darbštumo, pareigos, atsakomybės pradus, darbo įgūdžius. 

Žmogaus atėjimas į pasaulį nuo žilos senovės buvo nepaprastas įvykis. Jau 
pati gamta yra taip sutvarkiusi, kad kiekvienas trokšta palikti savo įpėdinį, kuris 
tęstų jo giminę, rūpintųsi tais pačiais darbais ir giminės reikalais. Tuometiniams 
tėvams reikėjo keleto vaikų, o ne vienintelio, kad senatvėje turėtų, kas prižiūri. 
Šiandien apie tai negalvojama. 

Seniau nėščia moteris buvo labai gerbiama. Visi šeimos nariai vengdavo su 
ja bartis ar pyktis, ginčytis, nes tai atsilieptų būsimam kūdikiui. Jai buvo drau-
džiama tyčiotis iš nesveikų ar neįgalių žmonių, nes dėl to gali gimti nesveikas 
kūdikis, ir t. t. 

Mano jaunystės metais, atėjus laikui gimdyti, buvo kviečiama bobutė (pribu-
vėja). Ji ateidavo kelias dienas prieš gimdymą, paskui net iki krikštynų padėdavo 
gimdyvei prižiūrėti kūdikį, mokė prausti (tai buvo daroma medinėje geldelėje). 
Praėjus savaitei po kūdikio gimimo, būdavo ruošiamos krikštynos. Kūmais reikė-
jo parinkti dorus žmones. Per krikštynų vaišes kūdikis būdavo perduodamas iš 
rankų į rankas. Kiekvienas, jį paėmęs, palinkėdavo ko nors gero, kaip antai: „kad 
užaugęs būtų protingas”, „kad augtų didelis ir sveikas” ir pan. 

Vaikų auklėjimas – svarbiausia mūsų gyvenimo dalis. Mūsų vaikai – tai 
būsimieji šalies piliečiai. Taip pat būsimieji tėvai ir motinos, kurie kurs istoriją 
pagal mūsų – savo tėvų – šeimos modelį. 

Mirus artimam žmogui ar šeimos nariui, ne tik šeimą, bet ir visą kaimą 
gaubdavo didžiulis sielvartas ir skausmas. Prisimenu, kad mirus (ar mirštant) 
žmogui, velionio artimieji imdavo barškinti ir daužyti į lentą, taip visiems kaimo 
žmonėms pranešdami apie nelaimę – kad mirė (ar miršta) jų šeimynykštis. 

Žemaitijoje buvo (o kai kur dar ir dabar yra išlikęs) labai gražus papro-
tys – vakarais susirinkę kaimo žmonės jausmingais balsais giedodavo „karunką”, 
„Kryžiaus kelius”, o paskui, pailsėję, kalbėdavo maldas. 

Šilėnų kaime buvo išlikę maro kapai. Vasarą per įvairias šventes žmonės čia 
susirinkdavo melstis. Kiemuose stovėjo kryžiai, apsodinti gėlėmis, o prie kaimų 
kelelių rymodavo bent trejetas ar ketvertas gražiai išpuoštų koplytėlių, prie kurių 
kaimo žmonės rinkdavosi giedoti Marijos garbei gegužinių giesmių. 

Kaimo žmonės buvo dori ir pamaldūs, sugebėjo vieni kitus gerbti, mylėti 
ir atleisti už skriaudas. Tėvai mokė vaikus sąžiningumo ir doros, pamaldumo ir 
pagarbos kitam žmogui, pratino dirbti. Jaunimas mėgo šokį, dainą. Kaimo žmo-
nės tvarkė buitį, gražino sodybas ir kūrė savo gyvenimą. Gyvenimas ūkininkų 
nelepino. Žemė ne visada atseikėdavo tiek, kiek būdavo įdėta triūso į ją. 
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Kaimas okupantų nelaukė. To-
dėl didžiulę neviltį ir siaubą sukėlė 
1944 m. ruduo, kai Sovietų Sąjunga 
vėl okupavo Lietuvą. Didelį gyven-
tojų nepasitenkinimą sukėlė tai, kad 
svetimšaliai, vos paėmę į savo rankas 
Klaipėdos kraštą, pradėjo juodą darbą. 
Miestuose, miesteliuose ir kaimuose 
buvo masiškai gaudomi žmonės. Vienus išvarė į frontą, kitus, niekuo neprasikal-
tusius, be teismo ir tardymo uždarė į laikinai įruoštą kalėjimą Kretingos rajone, 
Lazdininkų kaime. Tarp suimtųjų ir kalinamųjų buvo ne vienas mano gimtojo 
krašto šviesuolis (pvz., Jonas Sakalauskas iš Šilėnų kaimo). Kaip vėliau pavyko 
sužinoti, tokių Žemaitijos šviesuolių buvo areštuota tūkstančiai. Vien iš Šilėnų 
kaimo bent 5–6 šeimos nekaltų žmonių buvo išvežtos į Sibirą. Ir taip elgėsi mūsų 
vakarykščiai išvaduotojai. 

Šiandien dėl tremties, melioracijos nebeliko keleto sodybų ir namų: Jurgaičio, 
Srėbalienės, Čeledino, Šeško, Gailiaus, Jančausko ir Razučio. Likusios be šeimi-
ninkų sodybos (jeigu jas dar galima vadinti sodybomis) baigia sunykti. Tie, kurie 
išliko, šiandien stengiasi ir gyvena geriau nei vakar. Pavyzdžiui, Vaida Jakutytė 
tėvų sodyboje su savo vyru Vincu Leonausku pasistatė naujoviškus tvartus, turi 
30-ies karvių bandą ir gamina pieną. Vaikai mokosi Gargždų gimnazijoje. Tvirtai 
įsikibęs į žemę laikosi A. Jokšas ir kiti. Kaimui reikia tvirtos paramos. 

Endriejavo Šv. Andriejaus bažnyčios chorui 
giedant pritaria ir kiti parapijiečiai bei 
kraštiečiai. Klebonas Rimas Lingevičius, jam iš 
kairės Stasys Gentvilas, iš dešinės – Antanas 
Ruškys ir kt. Endriejavo bažnyčios šventoriuje. 
2005 09 11. V. Skuodo nuotr. iš jo asmeninio 
archyvo
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Ne visi kaimo žmonės galėjo 
atgulti amžinam poilsiui gimtojo kai-
mo kapų tylumoje. Daugelio tautiečių 
kaulams buvo lemta amžiams likti 
šaltoje Sibiro žemėje. Dar kitiems – už 
Atlanto ar Kanadoje. 

Laiko ir gyvenimo verčiami kai-
mo žmonės nutolo nuo savojo kaimo, 
giminių ir kaimynų, kartu – nuo kaimo 
tradicijų ir papročių, žemaitiškos šnek-
tos ir gimtųjų namų… Mūsų kaimo 
žmonės nuo amžių glūdumos gyve-
no gražioje Žemaitijoje, dirbo žemę, 
kūrė šeimas ir augino vaikus. Kaimo 
žmonėms, kaip ir visiems žemaičiams, 
brangi buvo Šatrija, Rambynas, srauni 
Minija, Žemaitijos kraštelį skalaujanti 
Baltija ir gražuolės marios, vilioti ne-
paliaujančios…

Vyresniems mano kartos žmo-
nėms teko iškęsti sunkius gyvenimo išbandymus. Knygoje 
daug vietos skiriama jų pasisakymams, ką jie patys patyrė 
karo, pokario ir okupacijos metais, kas labai daug žalos 
padarė ne tik gimtojo kaimo žmonėms, visai Žemaitijai ir 
Lietuvos žmonėms, tautos kultūrai, kalbai, dvasiai ir žmonių 
sąmonei. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, alkoholis sužalojo 
daugelio žmonių sąmonę, tikėjimą ir moralę. Ar ne todėl 
gimė neapykanta ir pavydas, noras lengvai pasipelnyti ir 
greitai pralobti? Kaip valstybė ir tauta didžiuojasi savo sūnų 
praeitimi, jų darbais ir išmintimi, taip ir jaunoji karta privalo 
didžiuotis gražiais savo tėvų ir senelių poelgiais ir darbais, 
žinoti jų vargus ir kančias. Viso to reikia dėl mūsų tikėjimo, 
papročių, tradicijų, dvasinių vertybių, nes be dvasinių ir mo-
ralinių vertybių nebus tvirtos šeimos. Kartu norėčiau papasakoti ir apie gimtąjį 
miestelį, kuris buvo, yra ir liks mano gyvenimo dvasinė stiprybė, pasididžiavimas 
ir pasitenkinimas ne tik jaunystėje, bet ir senatvėje. 

Jaunystėje, prieškario metais, kol miestelis dar nebuvo sudegęs, kol jame 
tebestūksojo senoji Šv. Andriejaus bažnytėlė, čia išliedavau savo skausmus ir 
džiaugsmus. Čia rasdavau paguodą, pasitenkinimą ir palaimą. Čia, senosiose mies-
telio kapinaitėse, amžinam poilsiui yra atgulusi mano motulė ir kiti artimieji. Dar 
senojoje bažnytėlėje anais sunkiais Lietuvos valstybei metais buvau pakrikštytas 
Stanislovo vardu. Čia dalyvavau ir visuomeninėje veikloje, čia manosios jaunystės 
meteliai prabėgo, čia pasijutau visavertis žmogus. Čia jaunimo pasilinksminimo 
vakarėliuose gražiai praleisdavau laiką…

Šio straipsnio 
autorius Stasys 
Gentvilas dalijasi 
jaunystės 
prisiminimais ir 
sveikina susirinkusius 
Endriejavo miestelio 
gyventojus bei svečius 
miestelio 225-ojo 
jubiliejaus proga. 
2005 09 11. 
V. Skuodo nuotr. iš 
jo asmeninio archyvo
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Šiais prisiminimais ir turėtų baigtis pirmoji mano 
straipsnio apie Endriejavą ir Šilėnų kaimą dalis. O antrojoje 
straipsnio dalyje norėtųsi papasakoti, kaip okupacijos metais 
Žemaitijos kaimuose buvo kuriamas socializmas ir kolūkinė 
santvarka. 

Kadangi tais skaudžiais ir tolimais metais dirbau Že-
maitijoje, Salantuose, Skuode, pačiam teko dalyvauti tų metų 
įvykiuose, o apie tai daugiausia rašo išgirdę iš kitų pasako-
jimų, patys nieko nepatyrę. Kadangi nenoriu visa, ką žinau 
ir išgyvenau nusinešti užmarštin, prisiminimais, kurie išliko 
atmintyje, noriu pasidalyti su skaitytojais. Juk kartu tai ir 
mūsų tautos išgyvenimai ir istorija. 

Žinoma, pokario, okupacijų metai, kolektyvizacija ir kitos negerovės, kaip 
antai tremtis į Sibirą, padarė savo juodą darbą. Ir Šilėnų kaimelyje buvo daug 
įvairių blogybių ir negerovių. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, mažai liko tėvų, 
kurie tinkamai ir padoriai auklėtų savo vaikus, nes ir jų tėvai nemoka vaikų 
auklėti, kiti nejaučia ne tik pareigos, bet ir atsakomybės už savo vaikų ateitį. 
Dauguma motinų palieka vaikus likimo valiai, kai kurios juos netgi nužudo. 
Mes visa tai, kas šiandien vyksta mūsų tėvynėje, žinome ir matome. Moterys 
– motinos, užuot prižiūrėjusios savo vaikus, geriau girtuokliauja. Jei šiandien 
prisikeltų senojo kaimo žmonės, pakrauptų pamatę, kas darosi šventojoje Žemai-
tijos žemėje. Malonu, kad mano gimtajame kaimelyje dabartinės kartos žmonėms 

Stasys Gentvilas 
sveikina Endriejavo 
seniūnę Laimutę 
Šunokienę su 
Endriejavo miestelio 
225-uoju jubiliejumi ir 
įteikia puokštę gėlių. 
2005 09 11. 
V. Skuodo nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo
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toks palaidas gyvenimas nepriimtinas. Gaila, kad po visų negandų iš buvusio 
kaimo liko tik kaimelis. 

Nesuprantama, kodėl geresniam vaikų auklėjimui šeimose ir mokyklose per 
mažai dėmesio skiria valstybė. Juk visiems aišku, kad be šeimų ir mokyklų pa-
galbos nebus tinkamo auklėjimo, kartu ir kultūringos visuomenės. Jau nuo amžių 
glūdumos žinome, kad vaikai būdavo auklėjami šeimose ir visuomenėje. Kiek 
vėliau įvairūs šviesesni luomai ir tikėjimai, ypač Katalikų bažnyčia, labai rūpinosi 
vaikų ir jaunimo auklėjimu ir švietimu. Suprantama, kad čia reikia valstybės ir 
visuomenės paramos. 

Kas man yra Šilėnų kaimas ir kodėl aš apie jį rašau? Šilėnai, Endriejavas – 
man brangiausi todėl, kad aš čia gimiau. Po ilgos carinės priespaudos ir tamsos 
aš išvydau laisvą Lietuvos žemę. Čia motulė mane pagimdė ir į krūtinę skausmą 
ir džiaugsmą įliejo. Su meile ir viltimi. Čia mane motulė ant rankų nešiojo ir 
jos rankos glostė mane prie gražios kūdros. Čia kieme stovėjo šventas kryžius ir 
laimino mamos lūkesčius. Čia lygios lankos, kvapus šienelis ir linai žydėjo mėly-
nai. Lenkė varpą geltonas grūdelis ir duonele kvepėjo laukai. Dviejuose soduose 
raudonavo obuoliai ir noko kiti vaisiai. Kokia graži mano gimtinė. Pagaliau čia 
baisi netektis – mirė motulė. Skausmą ir gėlą mes, sesės, broliai, visada jausime 
širdyje. 

Pagaliau – čia man brangūs mieli kaimo žmonės. Aš žinau, kaip jie mylėjo 
žemę, gimtinę ir tėvų namus. Žinau jų gerumą ir darbštumą. Kaip jie puoselėja 
meilę ir grožį savo sodybose.

Nors nebėra mano sodybos ir namų, koplytėlės prie kelelio, kur meldėmės 
po sunkių darbų, liko laukų šiluma. Kiekvieno mūsų tėviškė nukentėjo. Kai kur 
gyvena svetimi. Ten šalti ir nemieli pasidarė namai. 

Neturėjau aš laimės augti namuose, kur motulė mažą lingavo, kur galvelę 
glostė – augau pas tėvą be motinos.



622

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Plati mūs giminė – Sungailos, Dromantai
Juozas Beniulis

Sungailos

Jaunystėje atrodo, kad tavo gy-
venimas tęsis visą amžinybę. Vėliau, 
kai metų karuselė pradeda įsisukti 
kaskart vis didesniu greičiu, suvo-
ki, kad žmogaus gyvenimas – tai tik 
trumpas degtuko liepsnelės žybtelėji-
mas amžiname laiko tekėjime. Blyksteli 
mažytė kibirkštėlė, pašoka linksma liepsnelė, trumpam, atrodo, nušvinta visas 
aplinkinis pasaulis, po to – lygus, ramus degimas ir štai, žiūrėk, jau  krenta 
užgesęs degtukas iš laiko pirštų ant žemės... Gerai, jeigu tas degtukas sudega 
visas iki galo. O kaip dažnai jį, dar nespėjusį įsidegti pilna liepsna, užpučia 
netikėti skersvėjai...

Kol dar tavo gyvenimo liepsnelė dega linksmai, skaisčiai ir nerūpestingai, 
atrodo, nėra laiko susimąstyti, iš kur tu atėjai, kur nueisi, kas buvo iki tavęs ir 
kas bus, kai tavęs nebebus. Tu ir tavo laikas atrodo svarbiausi, o visa, kas buvo 
iki tavęs – tai tik preliudija, įžanga. Po tavęs – irgi tiršta migla, tačiau apie ją 
jaunystėje išvis nesinori galvoti. Net nesusimąstai, kad tu galėjai negimti, tavęs 

Juozas ir Barbora Sungailos su vaikais 
Stončaičiuose, savo namuose. Stovi (iš kairės): 
Emilija (matosi tik pusė), Barbora, Valentinas 
ir Andriejus. Apie 1914 m. Nuotr. iš Juozo ir 
Onos Beniulių šeimos albumo (toliau – 
iš J. O. Beniulių albumo)
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galėjo visiškai nebūti, o saulė vis tiek būtų švietusi, ir gėlės būtų žydėjusios, ir 
medžiai būtų ošę...

Bet tu gimei. Į tave iš arti ir iš toli suėjo daugybė giminystės siūlų. Ir 
iš tavęs irgi išeis šitie siūlai. Jie pinsis, kryžiuosis, per tave iš ankstesnių kartų 
subėgs į tavo palikuonis. O kaip mažai šiandien mes žinome apie tuos, kurie 
kraujo ryšiais susiję su mumis dar nuo senų senų laikų! Juk į kiekvieną iš mūsų 
sueina du tėvai, keturi seneliai, aštuoni proseneliai. Mūsų žinojimas apie ankstesnes 
savo protėvių kartas labai ribotas. Daug kas neužfiksuota, neužrašyta, neišsaugota 
atmintyje. O ir paklausti dažnai jau nebėra ko. Tiesa, pastaruoju metu labai padi-
dėjęs susidomėjimas savo šaknimis, savo genealogija, tačiau nebe viską įmanoma 
atkurti. O kaip kartais norėtųsi pasikapstyti gerokai giliau...

Mano a. a. mamytė buvo Ona Sungailaitė, Valentino Sungailos duktė. Šiaip 
jau Lietuvoje labiau paplitusi Songailų pavardė, tačiau mūsų giminaičių doku-
mentuose visada buvo rašoma būtent „u”, o ne „o”. Ar yra koks nors tolimas 
giminystės ryšys su Songailomis, sunku pasakyti. Gal tai ir ta pati pavardė, dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių pradėta tarti ir rašyti truputį kitaip, o gal šios dvi 
pavardės ir neturi nieko bendra? Juk, pavyzdžiui, kiek įvairiuose Lietuvos kam-
peliuose yra Jankauskų, Petrauskų, Astrauskų, Bieliauskų, Stankevičių, Kazlauskų, 
o jie dažnai  nesusiję jokiais giminystės ryšiais.

Pačios seniausios žinios apie mano prosenelius Juozą ir Barborą Sungailas 
siekia maždaug 1850-uosius metus. Sunku dabar pasakyti, iš kur jie atsikėlė. At-
rodo, kad iš dvarininko Siaurės jie  nusipirko žemės ir ant vienos iš Stončaičių 
kalvų ėmė statytis trobesius. Kiek žinau, jiems  sekėsi neblogai, nes įsikūrę jie 
tapo vienais stambiausių ūkininkų Stončaičiuose. Kadangi turėjo nemažai miško 
medžiagos, trobesiai išėjo puikūs. Aš dar juos neblogai prisimenu, nors esu gimęs 
1954 metais. Pastatai, tiesa, gerokai laiko ir žmonių suniokoti, išstovėjo daugiau 
kaip šimtą metų. Mano vaikystėje niekas iš tikrųjų sodybos šeimininkų čia jau 
nebegyveno. Kadangi tai jau buvo sovietmetis, kolūkių laikai, čia apsigyvendavo 
ar būdavo apgyvendinami įvairūs žmonės, netgi kolūkio pirmininkai. Ši sodyba 
visų buvo vadinama Sungailine. Ji stovėjo visai netoli mano tėviškės, gal už kokių 
trijų keturių šimtų metrų, tad ją matydavau kasdien nuo pat ankstyvos vaikystės. 
Atsimenu kiekvieną smulkmeną, kiekvieną pastatą, medį ar krūmą, kiekvieną 
trobos kambarį. Buvota ten šimtus kartų. Ir svečiuose pas įvairius šios sodybos 
gyventojus, ir įvairiose talkose, ir eita pro šalį ar per kiemą, ir važiuota daugybę 
kartų. Beje, labai trumpam, gal porai savaičių šioje sodyboje teko prisiglausti 
ir mūsų šeimai. Tai buvo tuo metu, kai buvo nugriauta mūsų senoji troba ir 
pradėta statyti nauja. Iš to laiko išlikęs vienas graudžiai linksmas prisiminimas. 
Prie prūdo mane, tada dar visai pyplį, užpuolė žąsų pulkas, o žąsinas, įsikabinęs 
man į švarkelį iš nugaros pusės, ėmė smarkiai kulti sparnais... Aš ėmiau rėkti 
ne savo balsu, nes žąsino smūgiai tada man atrodė labai stiprūs ir skaudūs, 
apėmė paniška baimė. Išgirdę mano klaikų riksmą kažkur iš už trobos kampo 
atbėgo rimtai išsigandę mano tėvelis ir sodyboje tuo metu gyvenęs Petras Jurkus. 
Pamatęs, kokia ,,tragedija” mane ištiko, kaimynas nuvijo žąsis ir ėmė juoktis, 
o tėvelis, atrodo, dar mane ir išbarė, kam be reikalo išgąsdinau du suaugusius 
vyrus, užsiėmusius rimtais darbais...
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Iš mūsų namų į Sungailinę vedė 
per pievas besiraitantis takelis. Nusilei-
dus į pakalnę, prieidavai dviejų ūkių 
ribą. Ta riba prasidėdavo kiek dešiniau, 
nuo miško. Iš pradžių būdavo eglių eilė, 
vėliau, pačiame slėnyje, kartais gana 
šlapiame, augdavo baltalksniai. Per jų 
tarpą ir vesdavo takelis į Sungailinę. 
Į kairę nuo takelio toliau tęsėsi riba. 
Ten ji jau kildavo aukštyn. Apsodinta 
buvo įvairiais medeliais: šermukšniais, 
kadagiais, berželiais. Po šiais medeliais 
augdavo žemuogės ir netgi mėlynės. 
Gal ten kartais paprasčiausiai buvo pa-
liktas buvusio miško siauras ruoželis? 
Tą vietą, kur uogaudavome, vadinda-
vome Paribiais. Pakilusi į kalnelį, riba 
nubėgdavo tolyn, o po to stačiu kampu 
staigiai pasukdavo į kairę, atribodama 
jau nuo kito kaimyno – Šimulio – že-
mės. Į aną paribį prieš Verbas eidavome 
nusilaužti kadagio šakelės... Na, bet 
grįžkime prie takelio į Sungailinę. Prabėgęs pro Paribį, jis 
truputį pasukdavo į kairę, šiek tiek pakildavo aukštyn, po 
to nerdavo žemyn į daubelę ir staiga sukdavo dešinėn. Čia 
jau prasidėdavo Sungailų sodybos medžiai ir krūmai. Kad 
dar nors kartą kas nors leistų praeiti šiuo takeliu... Deja, nei 
pievų, nei takelio, nei sodybos nelikę nė žymės.

Sungailinė buvo tipiška senovinė stipraus žemaičių 
ūkininko sodyba. Žinoma, aš prisimenu tik nedidelę dalį jos buvusio grožio ir 
jaukumo. Tikrųjų šeimininkų jau nebebuvo, gyventojai ten keitėsi vienas po kito, 
o kai žinai, kad čia gyveni laikinai, tai nėra ir to tikrojo prisirišimo prie kažkieno 
kito statytų pastatų bei sodintų medžių. Nesakau, kad ten gyveno vien kažkokie 
svieto perėjūnai ar nepastovūs klajokliai. Jokiu būdu ne. Visi jie buvo padorūs 
žmonės, geri kaimynai, kai kurie netgi artimi giminės. Vieni iš jų čia užsibūdavo 
neilgai, o kiti pragyvendavo ne vieną dešimtmetį. Abiejų rankų pirštų turbūt 
nebeužtektų suskaičiuoti vien pokario metais Sungailinėje gimusių vaikų. Taigi 
ne vienas šią sodybą turėtų laikyti savo gimtine. Vaikystėje man net nekildavo 
klausimas, kodėl laikas nuo laiko pasikeičia kaimynai. Atrodė, taip ir turi būti. Ir 
dabar dar negalėčiau pasakyti, kokios priežastys priversdavo čia atsikelti vienus ar 
kitus gyventojus. Vieni iš jų, matyt, čia prisiglausdavo neturėdami savojo kampo, 
kitus apgyvendindavo tuometinė Lelėnų kolūkio valdžia. Tuo metu taip buvo 
visoje Lietuvoje. Į ištuštėjusias ūkininkų sodybas keldavosi arba būdavo įkeliami 
įvairūs  gyventojai. Šių sodybų šeimininkai dažniausiai buvo ištremti arba, bijoda-
mi represijų, pabėgę iš savo gimtųjų sodybų ir išsiblaškę po visą Lietuvą ar net 

Valentinas Sungaila 
(dešinėje) su jaunystės 
draugais. Apie 
1927 m. 
Iš J. O. Beniulių 
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pasaulį. Taip buvo ir čia. Senieji sodybos šeimininkai, mano proseneliai Juozas 
ir Barbora Sungailos jau buvo mirę, jų sūnus Andriejus, sodybos ir dalies žemės 
paveldėtojas irgi, Andriejaus žmona Bronislava Ruškytė-Sungailienė kartu su savo 
dukromis Jovita ir Aldona, bijodamos tremties, išvažiavo į Kauną ir ten pusiau 
legaliai gyveno. Andriejaus brolis Valentinas, mano senelis, tuo metu jau gyveno 
savo namuose tame pačiame Stončaičių kaime, už gero puskilometrio nuo tėviš-
kės. Dar vienas brolis Juozas gyveno gerokai toliau – Stalgų kaime, dabartiniame 
Plungės rajone. Dukterys Barbora ir Emilija irgi jau buvo ištekėjusios, viena iš jų 
tapusi Lygnugariene, vėliau, mirus pirmajam vyrui, Antanavičiene, kita – Šimkiene. 
Taigi sodyba, didelė troba ir kiti pastatai liko laisvi, be šeimininkų.

Kokius Sungailinės gyventojus aš prisimenu? Teatleidžia tie, kurių nepa-
minėsiu, galiu kai ką ir praleisti ar sumaišyti eilės tvarką, nes nuo tų dienų jau 
praėjo nemažas laiko tarpas. Pirmieji gyventojai, kuriuos aš prisimenu, buvo mano 
geroji teta Juozapina, tėvelio sesuo, ir dėdė Jonas, tėvelio brolis. Teta Juozapina, 
atrodo, gyveno kartu su jauna mergina, vardu Antanina, kurią visi vadindavo 
Antose. Antanina vėliau ištekėjo už Vytauto Juškos. Teta Juozapina nepaprastai 
mylėjo vaikus, mokėjo su jais žaisti įvairius žaidimus, tad ir lipdavome visi prie 
jos kaip musės prie medaus. O kaip užkrečiančiai ji mokėjo juoktis! Aš pats jau 
neprisimenu, bet mano tėveliai ne kartą yra pasakoję, kad aš, būdamas dar visai 
mažiukas, kur buvęs, kur nebuvęs, vis bėgdavau į Sungailinę pas tetą Juozapiną. 
Sako, nespėjam nė apsidairyti, o balta galvelė jau pakalnėje arba ir visai nebetoli 
Sungailų sodybos. Vieną kartą tėvelis užsiieškojo namuose vadelių, nes reikėjo 
kinkyti arklius ir važiuoti į darbą kolūkyje. Negalėjo rasti tų vadelių, žemaitiškai 
vadinamų atvarslais, kokias dvi ar net tris dienas, kol pagaliau išaiškėjo ,,krimi-
nalas”. Vadelės buvo surastos tetos Juozapinos tvarte. Jomis aš „pašėriau” tetos 
kiaules... Įdomu būdavo pasisvečiuoti ir pas dėdę Joną. Jis turėjo įvairių vaikiškų 
knygučių su spalvotais paveiksliukais, žurnalų. Kažkodėl labiausiai į atmintį įstrigo 
įvairiaspalviai linksmai išmarginti velykiniai margučiai iš kažkokio žurnalo. Pirmą 
kartą pas jį pamačiau ir senovinį patefoną, panašų į mėlyną lagaminą. Dabar tokį 
bepamatysi tik muziejuje arba pas kokį nors senovinių daiktų kolekcionierių.

Po to Sungailinėje gyveno Justinas Šunokas su šeima. Justinas dirbo kolū-
kyje su vikšriniu traktoriumi DT-54. Jeigu neklystu, čia, Sungailinėje, Šunokams 
gimė duktė Stefa, kuri dabar gyvena Endriejave ir dirba vidurinėje mokykloje 
matematikos mokytoja. Kadangi tuo metu pas mus nebuvo duonkepės krosnies, 
tai mamytė duoną ar velykinį pyragą su razinomis nešdavo kepti pas Šunokus. 
Mes, vaikai, dūkdami irgi kartais parsiversdavome vienas kitą ir, kumščiais min-
kydami pilvą, dainuodavome: „Minkau minkau duoną ir nunešiu pas Šunoką kepti!” 
Šitaip minkoma „duona” rėkdavo ne savo balsu arba kvatodavosi iki visiško jėgų 
netekimo...

Kurį laiką, tiesa, gana neilgai, čia gyveno toks Zigmas, kurio pavardės aš 
neprisimenu, o gal ir iš viso net nežinojau. Zigmas, atrodo, kolūkyje dirbo agro-
nomu. Tuo metu aš pirmą kartą gyvenime pamačiau motociklą. Zigmas buvo iš 
kažkur jį nusipirkęs, tačiau pirkinys, atrodo, nelabai nusisekė, nes ir vėl greitai 
buvo parduotas. O gal tai buvo valdiškas, kolūkio duotas motociklas? Šito negaliu 
pasakyti, tik žinau, kad šis motociklas neilgai pabuvo Sungailinėje. Atsimenu, kaip, 



626

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

pulko vyrų apstotas, Zigmas bandė užvesti savo kaprizingą transporto priemonę. 
Vyrų stumiamas motociklas kartais suburgzdavo, bet sučiaudėjęs greitai ir vėl 
nutildavo...

Kaip jau minėjau, vienu metu Sungailų sodyboje gyveno netgi kolūkio 
pirmininkas. Jo pavardė buvo Povilas Kulneckas. Gyveno, aišku, ne vienas, o su 
šeima. Su jo dukra Virginija kartu lankėm antrą Šlepštikų pradinės mokyklos klasę. 
Kadangi buvome vienmečiai, tai prisigalvodavome įvairiausių žaidimų, spėlioda-
vome, iš kur atsiranda vaikai... Kas be ko, kartais ir apsipykdavome. Atsimenu, 
kartą Kulneckienė mane pavaišino pačios keptais blynais. Jie buvo tokie plonučiai 
ir labai skanūs... Dabar suprantu, kad vaikams svetur viskas daug skaniau... Vėliau 
Kulneckai kažkur išsikėlė, tikriausiai į kitą kolūkį.

Po Kulneckų Sungailinėje apsigyveno Petras Jurkus su šeima. Jo žmona 
Genovaitė buvo mano mamos pusseserė, jos mergautinė pavardė Dromantaitė. 
Taigi buvome ne tik kaimynai, bet ir giminės.

Ilgiausiai Sungailinėje, atrodo, pragyveno Pakalniškių šeima. Jų atsikėlimas 
į Stončaičius susijęs su kolūkių elektrifikacija. Pirmiausia į Lelėnų kolūkį atvyko 
elektromonterių brigada  ir ėmė statyti stulpus bei tiesti laidus į svarbiausius 
gamybinius objektus: fermas, sandėlius ir t. t. Po to stulpų eilės išsirikiavo link 
arčiau kolūkio centro esančių sodybų. Ryški elektros lempučių šviesa apšvietė visas 
trobų kertes, pakeisdama iki gyvo kaulo įgrisusias žibalines lempas. Nuošalesnės 
sodybos, tarp jų ir mūsų, kuriam laikui dar liko be elektros. Išvykus mobiliai 
elektrikų brigadai, čia pasiliko vienas jos atstovas – reikėjo gi kažkam tvarkyti 
nemažą elektros ūkį, šalinti gedimus ir t. t.

Tas atstovas ir buvo Pranas Pakalniškis, būsimasis mūsų kaimynas, tada 
dar jaunas vyras. Jis buvo ką tik vedęs, todėl į Sungailinę atsikėlė su žmona Ja-
nina. Apsigyvenęs kaimynystėje, Pranas iš Jono Jurkaus sodybos, kurioje anksčiau 
gyveno mano senelis Valentinas Sungaila, Jurkaus uošvis, atsivedė elektrą, o jau 
po to ir į mūsų sodybą iš Sungailinės atžingsniavo stulpų, tiesa, iš pradžių tik 
medinių, eilė. Janina ir Pranas Pakalniškiai mūsų kaimynais išbuvo gana daug 
metų, čia jiems gimė vaikai Arūnas, Laima, Daiva, Egidijus, Aurelija, Ričardas. 
Nesu tikras, kad čia išvardinau visus Pakalniškių vaikus, gal jų buvo ir daugiau, 
bet tuo metu, kai jie gimė, aš jau Stončaičiuose nebegyvenau.

Tiesa, kurį laiką Sungailinėje kartu su Pakalniškiais gyveno ir kita šeima. 
Tai buvo Šiauliai, atsikėlę į Stončaičius nuo Judrėnų. Šiauliai čia pagyveno ne-
ilgai ir vėl grįžo ten, iš kur buvo atėję. Kiek prisimenu, mano tėvai sugyveno 
ir su vienais, ir su kitais, tačiau tarpusavyje šie kaimynai nelabai sutarė. Visko 
pasitaiko, gyvenant artimoje kaimynystėje...

Tačiau grįžkime prie tikrųjų sodybos šeimininkų – Sungailų, kurių dėka 
ir atsirado šie pastatai, buvo pasodinti medžiai, iškasta kūdra, nutiestas kelias, 
praminti takai. Pabandykime nors apytikriai atkurti šios sodybos vaizdą.

Pastatų, kiek atsimenu, buvo trys, o gal keturi. Troba didelė, dviejų galų, su 
masyviu keturšlaičiu šiek tiek laužytu stogu. Vienas galas buvo atsuktas į šiaurę, 
kitas – į pietus. Įėjimai į trobą buvo iš vakarų ir rytų pusių. Ūkinis kiemas – 
vakarų pusėje, o iš pietų ir rytų pusės – sodas su įvairiausiais vaismedžiais bei 
palangėse žydintys darželiai. Kiek buvo viduje patalpų, tiksliai nebeprisimenu, tačiau, 
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atrodo, jų buvo nemažai. Prisimenu 
tik kažkaip paslaptingai skambančius 
senovinius žemaitiškus pavadinimus: 
priemenė, kamara, alkierius, špižarnė, 
geroji troba ir t. t. Į vakarus nuo trobos, 
kiek žemiau, tačiau visai netoli stovėjo 
ūkinis pastatas – tvartas su daržine. 
Šiaurės pusėje, erdvaus kiemo pakraš-
tyje, link pakalnės, gerokai nutolusi 
nuo trobos, stovėjo didelė klėtis, o už 
jos augo kelios pušys. Iš pietų pusės, 
kur mano vaikystės laikais jau augo 
miškas, o anksčiau buvo ganyklos, į 
Sungailų sodybą bėgo taip vadinama 
„ūlyčia”. Tai buvo iš abiejų pusių 
aptvertas kelias, kuriuo važiuodavo 
arba varydavo gyvulius į ganyklą. De-
šinėje, rytinėje „ūlyčios“ pusėje buvo 
„apluokas”, aptvertas žemės gabalas 
veršeliams ir avims ganytis. Už Šimulio 
žemės ant kalvų esančią ganyklos dalį 
vadindavo „pririeška” (gal nuo žodžio 
,,prirėžti”?). Kūdra buvo iškasta pietų 
pusėje už sodo, prie pat takelio, vedančio į mūsų namus. 
Žinoma, pagal šį aprašymą sodybą tiksliai gali įsivaizduoti 
tik tie, kurie nors kartą yra ją matę, na, o tie, kuriems teko 
ten gyventi, galbūt ir mane pataisys dėl vienos ar kitos smul-
kmenos. Per tiek metų galėjo iš atminties išsitrinti kai kurios 
detalės, o juk tų laikų, kada čia gyveno tikrieji šeimininkai, 
aš ir neprisimenu, nes gimiau gerokai vėliau.

Kai kurias sodybos detales bei pavadinimus man padėjo atkurti  teta An-
tanina Sungailaitė-Vaitkienė. Jos teigimu, sodybos įkūrėjas ir tikrasis šeimininkas 
Juozas Sungaila buvo labai tvarkingas žmogus – kieme nepamatysi nei šapelio, 
nei šiaudelio. Po jo mirties sodybą ir aplink ją esančią žemę paveldėjo sūnus 
Andriejus. Kaip pasakoja kita teta Irena Sungailaitė-Stonienė, broliai Valentinas 
ir Andriejus nelabai sutarė tarpusavyje. Jų nesantaikos priežastis tikriausiai buvo 
žemė. Andriejus mirė dar gana jaunas, turėdamas apie keturiasdešimt metų. Mirė 
nuo pleurito, o gal plaučių uždegimo.

Su šia sodyba susijęs dar vienas gana linksmas atsitikimas. Mano tėvelis, 
būdamas dar visai mažas, buvo kažkokiu reikalu pasiųstas pas Sungailas. Jam 
buvo prisakyta, nuėjus mandagiai pasisveikinti su šeimininkais, pasakyti pagal 
tų laikų paprotį „Garbė Jėzui Kristui”, tačiau ,,pasiuntinys” beeidamas užmiršo tą 
pasisveikinimą ir vietoj jo, tik peržengęs slenkstį, garsiai šūktelėjo: „Jėzus Marija!” 
Smarkiai persigandę šeimininkai į šį ,,pasisveikinimą” irgi atsakė: „Jėzus Marija!” 
ir tuoj puolė klausinėti: „Kas atsitiko? Gal kokia nelaimė namuose?”

Valentinas Sungaila 
Lietuvos 
kariuomenėje. 
Apie 1925 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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Taigi iš šios aprašytos Sungailų 
sodybos ir pasklido po Žemaitiją ir visą 
Lietuvą plati Sungailų giminė, kurios 
viena šaka atėjo ir į mane, į mano 
seseris ir brolius bei mūsų vaikus. 

Mūs plati giminė – rudeniop...
Tartum varpos –
Sunkyn ir žemyn.
Vis dažniau
Autostradom ir vieškeliais skubam
Ne į džiaugsmą,
Ne savo dainų išdainuot.
Vis dažniau –
Į palatų nejaukų baltumą...
Vis dažniau –
Tos naujienos
Kaip akmenys sunkios...

O tada jau visi
Iš visur susibėgam
Paraudoti,
Padūsaut, galvom palinguot,
Pasiguost,
Kad gyvenimas kieta ranka
Lenkia sprandą žemyn
Ir kaskart vis sunkiau
Susiburti prie šventinio stalo.

O juk buvo kitaip...
Gal mes klystam?
Gal viskas taip pat,
Tik pasaulin anksčiau
Gal mes žvelgėm kitokiom akim?
Nes juk tie, kur iš mūsų,
Nes tie, kur po mūsų,
Ne dienom – valandom
Kaip atolas vis kyla,
Žaliuoja ir žydi.
Giminė vis platyn,
Giminė vis tolyn.
Mūs namai jau po Lietuvą visą.

(J. Beniulis. „Giminė”)

O giminė iš tikrųjų plati...

Barbora Antanavičienė 
ir Paulina Sungailienė 
(Dromantaitė). 
Apie 1927 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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Kaip jau minėjau, mano prose-
neliai Juozas Sungaila, beje, žuvęs Pir-
majame pasauliniame kare, ir Barbora 
Putriūtė-Sungailienė užaugino penkis 
vaikus: tris sūnus ir dvi dukteris. Sūnų 
vardai buvo Andriejus, Juozas ir Va-
lentinas, dukterų – Barbora ir Emilija. 
Barbora ištekėjo už Lygnugario (vardo 
nežinau) ir jiems gimė sūnus Romas, 
kurį visi vadino Ramučiu. Ramutis 
tragiškai žuvo (nuskendo). Jo sūnaus 
vardas – Gintas. Mirus pirmajam vyrui, 
jeigu neklystu, nuo gangrenos, Barbora 
ištekėjo už muzikanto ir „kriaučiaus” 
Juozo Antanavičiaus ir vėliau iš En-
driejavo išsikėlė gyventi į Klaipėdą. 
Jiems gimė du vaikai: sūnus Aloyzas 
(irgi muzikantas) ir duktė Zita. Trečias 
vaikas, dukrelė Vladutė, mirė maža. 
Aloyzui gimė dukra Vida, Zitai – sūnus 
Andrius ir dukra Daiva. Daiva irgi 
turi dukrą Mildą. Tiek žinau apie šią 
Sungailų giminės šaką. Tiesa, šiuo metu situacija gali būti 
šiek tiek pasikeitusi, giminė pasipildžiusi naujais nariais, nes 
aš naudojausi 1991 metais sudarytu Sungailų genealoginiu 
medžiu.

Kita Sungailaitė, Emilija, ištekėjo už Šimkaus ir jiems 
gimė keturi vaikai: Barbora, Bronė, Emilija ir Stepas. Apie 
šitą Sungailų giminės atšaką žinau mažiausiai, todėl bijau 
ką nors daugiau rašyti, nes galiu suklysti.

Tėvų sodybos paveldėtojas Andriejus vedė Bronę Ruš-
kytę iš netolimo Auksoro kaimo. Ruškiai buvo darbštūs ir tvarkingi ūkininkai, 
galbūt dėl to ir nukentėjo nuo sovietų valdžios. Sūnus Antanas už partizaninę 
veiklą atsidūrė lageryje, jo tėvai buvo ištremti į Sibirą. Savo, savo šeimos ir 
likimo draugų kančias bei pažeminimą jis aprašė dviejose prisiminimų knygose 
„Raudonosios katorgos keliais” ir „Endriejavo žemė”. Beje, Auksoro kaimas ribo-
jasi su Stončaičiais, tačiau Ruškių sodyba stovėjo ant aukšto kalno kitame kaimo 
pakraštyje, netoli Endriejavo. Anksti likusi našle, Bronė Sungailienė dar kurį laiką 
pagyveno Stončaičiuose, bet, bijodama represijų, buvo priversta su dukromis Jo-
vita ir Aldona bėgti iš gimtųjų vietų. O bijoti iš tikrųjų buvo ko. Brolis ir tėvai 
represuoti, ji pati irgi nemažo ūkio šeimininkė – tokių tada sovietinė valdžia 
nepagailėdavo. Apsigyveno Kaune, iš pradžių net teko dirbti tarnaite pas žydą. 
Iš Kauno taip ir nebegrįžo, nors į gimtinę kartu su suaugusiomis dukromis, kiek 
prisimenu, atvažiuodavo dažnokai. Šiuo metu visos trys ten ir tebegyvena. Jovita 
užaugino sūnų Dalių.

Zosė (Zofija) Gečienė 
(Sungailaitė) su vyru 
Vladu Geču (vėliau – 
partizanų būrio vadu, 
slapyvardžiu Tonis). 
Apie 1935 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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Gana plačiai išsišakojo vieno iš 
trijų brolių Juozo Sungailos giminės 
atšaka. Jam su žmona Zofija gimė aš-
tuoni vaikai: sūnūs Vladas, Juozas, Da-
mijonas ir Jonas, dukros Aurelija, Stefa, 
Zofija ir Stanislava. Stanislavai gimė 
sūnūs Darius ir Zigmas, Jonui – sūnūs 
Vytautas ir Vladas bei dukra Roma. 
Beje, Vytautas turi dukrą  Moniką, o 
Roma – sūnų Remigijų. Kita Juozo 
Sungailos duktė Aurelija turi dukrą 
Elvyrą ir sūnų Povilą. Sūnus Juozas, 
kurį mūsų giminėje iki pat mirties 
vadino Juozuku (o mirė jis dar gana 
jaunas, būdamas 50 metų), gyveno Tel-
šiuose ir turėjo tris dukras – Aldoną, 
Laimą ir Dalią. Sūnus Damijonas, kurį 
mūsų giminėje irgi tebevadina Damu-
ku, gyvena Klaipėdoje. Damijonas turi 
du sūnus – Vladą ir Algį bei dvi du-
kras – Daivą ir Vandą. Daiva turi du 
sūnus – Roką ir Paulių, Vanda – Marių 
ir Saulių, Vladas – sūnų Mantą ir dukrą Rūtą. Kaip jau 
minėjau, duomenys nėra galutiniai... Dar viena Juozo Sun-
gailos duktė, Zofija, buvo ištekėjusi už partizanų būrio vado 
Gečo, slapyvarde Tonis. Jie turėjo keturis vaikus – du sūnus 
Algirdą ir Vaclovą bei dvi dukras Alfredą ir Danutę. Vienas 
iš Juozo Sungailos sūnų, Vladas, buvo partizanas ir žuvo, 
taip ir nepratęsęs savosios giminės šakos... Apie Vladuką yra 
tekę girdėti daug įvairių pasakojimų, jo likimas virtęs kone 
legenda, todėl apie tai bandysiu papasakoti atskirai. Kadangi 
visa šita gausi šeima labai mylėjo Lietuvą ir buvo glaudžiai 
susijusi su partizanine kova, tai irgi nukentėjo nuo sovietinių 
okupantų, iš Stalgos kaimo buvo ištremta į Sibirą, į Tomsko 
sritį, Timiriazevo miškus. Stalgos kaimas yra (o gal jau tik 
buvo?) dabartiniame Plungės rajone, netoli Stalgėnų.

O dabar apie paskutinę Sungailų giminės šaką, kurią žinau geriausiai, nes 
pats esu jos dalis. Mano senelis Valentinas Sungaila vedė Pauliną Dromantaitę 
ir su ja sugyveno šešis vaikus – sūnelį Broniuką, kuris mirė mažas, ir penkias 
dukras: Stefaniją, Antaniną, Oną, Danutę ir Ireną. Vyriausioji duktė Stefanija ište-
kėjo už Jono Jurkaus. Jiems gimė penki vaikai – Alfredas, Vlada, Regina, Janina 
ir Vaidilutė. Alfredas vedė Zitą Česnulevičiūtę iš Gargždų (beje, nors Zita gimusi 
ir augusi Gargžduose, yra gryna dzūkė, jos tėvai po karo į Žemaitiją atsikėlė 
iš Alytaus rajono). Šią šeimą ištiko skaudi netektis – sulaukusi tik septyniolikos 
metų, nuo leukemijos mirė jų dukrelė Irmutė. Vlada Jurkutė ištekėjo už aukštaičio 

Sungailų šeima. Stovi 
(iš kairės): Valė 
Cyparienė 
(Sungailaitė), Stefa 
Sungailaitė, sėdi: 
Vladas Sungaila 
(būsimasis partizanas, 
kuopos vadas), Zofija 
Gečienė (Sungailaitė), 
Juozas Sungaila. 
Apie 1932 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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(joniškiečio) Juozo Petrauskio. Jie gyvena 
Šilutės rajone ir turi du sūnus – Mar-
tyną ir Mantą. Regina Jurkutė ištekėjo 
irgi už aukštaičio (radviliškiečio) Vacio 
Klimanskio. Jie šiuo metu gyvena Alytuje 
ir taip pat turi sūnų Romą. Janina, jau-
nystėje atlikdama praktiką Marijampolės 
(tuometiniame Kapsuko) rajone, ištekėjo 
už vietinio suvalkiečio Juozo Alaburdos. 
Jiems gimė trys sūnūs: Juozas, Dainius ir 
Saulius. Tiesa, šiuo metu ši šeima gyvena 
Dzūkijoje, Alytaus rajone. Jauniausioji Jurkutė, Vaidilutė, ištekėjo už Virginijaus 
Mėlynavičiaus, kilusio iš gretimo Šilalės rajono, iš Pajūralio. Jie šiuo metu gyvena 
Klaipėdoje ir augina dvi dukras – Karoliną ir Ingridą. Su Jurkų šeimyna susijusi 
didžioji dalis vaikystės ir ankstyvosios jaunystės prisiminimų. Tai buvo ne tik 
artimi giminės, bet ir visai netolimi kaimynai, nes, kaip jau minėjau, vyriausioji 
Valentino ir Paulinos Sungailų duktė Stefanija ištekėjo už Jono Jurkaus ir liko 
gyventi tėvų namuose. Joną užaugino kaimynai Kanzerskiai, nes jį, mergautinį 
sūnų, dar mažą buvo palikusi motina, kuri vėliau ištekėjo ir tapo Girtiene. Gal 
todėl jį iš pradžių daug kas vadindavo Kanzerskių Joniu. Jurkus kolūkių laikais 
dirbo sandėlininku, vėliau daug metų brigadininku, be to, buvo medžiotojas, todėl 
turėjo daugybę draugų ir pažįstamų,  jų namuose niekada netrūkdavo svečių. Teta 
Stefanija buvo tvarkinga ir darbšti šeimininkė, jos dėka namai visada būdavo šilti 
ir jaukūs. Na, o mes, vaikai, dažnai susitikdavome, atbėgdavome vieni pas kitus, 

Juozo Sungailos šeima tremtyje, Tomsko 
srityje, Timiriazevo miškų ūkyje, 8-ajame 
kvartale. Priekyje (viduryje) sėdi J. Sungailos 
žmona Zosė (Zofija) Sungailienė. 1956 m. 
Iš J. O. Beniulių albumo

Zosė (Zofija) Gečienė (Sungailaitė) su 
vaikais Sibire. Iš kairės: Algirdas, Alfreda, 
Vaclovas. Apie 1956 m. Iš J. O. Beniulių 
albumo
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žinoma, prieš tai atsiklausę tėvų, ir prisigalvodavome įvairiausių žaidimų. „Kvad-
ratas, „Laumė’’, „kavonės“ (slėpynės), „karas” – tai tik maža dalis jų. Ir viena, 
ir kita sodyba turėjo savų „privalumų” – jie pas mus ateidavo žaisti slėpynių, 
padūkti ant šviežio šieno daržinėje, paskanauti agrastų, mes pas juos – pažaisti 

Stefanijos Jurkienės vardadienis per Šv. Kalėdas (pas juos visada tradiciškai būdavo švenčiamos 
Joninės ir Kalėdos). Pačiame priekyje sėdi Valentino Sungailos sesuo Barbora Antanavičienė su 
Alma Stonyte (dabar Bladžiuvienė) ant kelių, už jų tupi (iš kairės): Irena Stonienė (Sungailaitė), 
du maži vaikai neatpažinti, dešinėje – Remigijus Vaitkus ir Vlada Jurkutė (dabar Petrauskienė), 
atgal atsisukusį vaiką ranka prilaiko Andriejaus Sungailos žmona Bronislava Sungailienė 
(Ruškytė, Antano Ruškio sesuo), sodybos šeimininko Jono Jurkaus motina Girtienė (vardo 
nepamename), dešinėje stovi Regina Jurkutė (dabar Klimanskienė) ir autoriaus sesuo Danutė 
Beniulytė (dabar Kundrotienė). Kitoje eilėje stovi (iš kairės): varduvininkė Stefanija Jurkienė 
(Sungailaitė), jos pusseserė Genovaitė Jurkienė (Dromantaitė), toliau – Jono Jurkaus brolis 
(pravarde Girtas), pakėlęs aukštyn smakrą mano senelis Valentinas Sungaila, kita moteris 
neatpažinta, toliau – Antanina Vaitkienė (Sungailaitė), Ona Beniulienė (Sungailaitė), kaimynė 
Paulina Vaičiulienė, Barboros Antanavičienės duktė Zita Auželienė (Antanavičiūtė), kaimynė, 
pagrindinė mūsų kaimo šeimininkė Stefanija Kanzerskytė, paskutinis vyras neatpažintas. 
Paskutinėje eilėje (iš kairės): autorius J. Beniulis (netradicinėje pozoje), Alfredas Jurkus, 
Liudas Petkevičius su žmona Danute Petkevičiene (Sungailaite), Stanislovas Kanzerskis 
(Juozapo Kanzerskio sūnus), Alfonsas Stonys, kaimynas Kazimieras Vaičiulis (vienas iš mūsų 
kaimo buvusių tremtinių), autoriaus tėvelis Juozas Beniulis, Zitos Auželienės (Antanavičiūtės) 
vyras Auželis, Dominykas Astrauskas, sodybos šeimininkas Jonas Jurkus ir Povilas Kanzerskis. 
Apie 1961–1963 m. Fotografavo Kazimieras Vaitkus. Iš J. O. Beniulių albumo
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kvadrato, pasimaudyti (jų prūdas tam 
labiau tiko) ir pavalgyti skanių tamsiai 
mėlynų uogų nuo kažkokio didelio 
krūmo, kurio pavadinimo aš iki šiol 
tiksliai nežinau. Mes jį vadindavome 
razinkomis, bet su vynuoge jis neturėjo 
nieko bendro. Tikriausiai tai buvo ame-
liankis, bet tokio pavadinimo tada mes 
dar nežinojome. Iki šiol burnoje jaučiu 
tą nenusakomą skonį. Jų prūde mes visi 
išmokome plaukti, iš pradžių su len-
ta skersai krūtinės, vėliau ,,šuniuku”. 
Iki artimiausio Kapstato ežero buvo 
tolokai, penki ar net šeši kilometrai, 
tad pirmosios plaukimo „pamokos“ 
vyko būtent Jurkų kūdroje. Tiesa, visai 
netoli, maždaug už kilometro, tekėjo 
Šalpės upelis, bet maudymuisi jis ne-
labai tiko, nes buvo labai akmenuotas 
ir gana seklus. Užtat kiek jame būdavo 
vėžių ir vėgelių! Su Jurkų vaikais kartu 
augome, brendome, mokėmės gyventi. 
Juokas dabar ima prisiminus, kaip mes 
kartais ginčydavomės, kurių radijas 
gražiau groja, net nenujausdami, kad 
jis transliuoja vieną ir tą pačią progra-
mą... Janytė buvo šiek tiek jaunesnė 
(kol nebuvo Vaidilutės, ji buvo mažoji), 
Regina – vienmetė su mūsų Danute, 
tai yra, jaunesnė už mane tik metais, 
Vladutė vienmetė, o Alfredas trimis 
metais vyresnis. Taigi amžius panašus, todėl buvo daug bendrų interesų. Tiesa, 
kai mums su Vlada suėjo po trylika metų, mano pusseserė ėmė smarkiai keistis, 
bręsti, moteriškėti, o aš dar kurį  laiką buvau vaikas, paauglys (berniukai visada 
vėliau bręsta), todėl pasijutau kažkoks atsilikęs ir tarp mūsų atsirado lyg ir tam 
tikra distancija, atstumas, o iki tol juk buvome neišskiriami draugai. Vėliau viskas 
lyg ir susilygino. Užtat vyresnis už mane Alfredas man  buvo ne tik pusbrolis, 
kaimynas, draugas, bet ir vadas, įvairių iniciatyvų ir sumanymų autorius, taigi 
autoritetas Tiesa, aš jį irgi šio to išmokiau, na, pavyzdžiui, fotografuoti. Tai daryti 
aš pradėjau anksčiau už Alfredą, turėjau nemažai praktikos, be to, kadangi nuo 
mažens skaičiau labai daug knygų, tai buvau susipažinęs su fotografijos technikos 
teorija. Tais laikais, norint padaryti gerą nuotrauką, reikėjo šį bei tą nusimanyti, 
dabar gi visi pleškina ,,muilinėmis” ar skaitmeniniais į kairę ir į dešinę, neturė-
dami jokio supratimo apie kadro komponavimą, atstumus, apšvietimą, šešėlius ir 
taip toliau. O tokių dalykų, kaip išlaikymas, diafragma, ryškumo zona, įvairaus 

Močiutė Paulina Dromantaitė-Sungailienė su 
vaikaičiu Alfredu Jurkumi ant kelių bei dukromis 
ir dukterėčiomis. Sėdi (iš kairės): duktė Irena, 
kitoje pusėje duktė Danutė, stovi (iš kairės): 
duktė Antanina, dukterėčia Aldona Sungailaitė 
(Andriejaus duktė), duktė Stefanija, dukterėčia 
Jovita Sungailaitė (Andriejaus duktė) ir duktė 
Ona. Apie 1960 m. Iš J. O. Beniulių albumo
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jautrumo juostų galimybės, dauguma šiais laikais net nebežino, niekam jie neį-
domūs ir nebereikalingi. Pripleškinai juostą, atidavei ją specialistams, sumokėjai 
pinigus ir turi nuotraukas. Ir ne paprastas, juodai baltas, o spalvotas. Arba iš 
skaitmeninio fotoaparato perkėlei į kompiuterį – ir jokio vargo. Mūsų paauglystės 
laikais jau irgi buvo spalvota fotografija, tačiau tokių nuotraukų darymas tada dar 
buvo sudėtingas procesas, taigi mums, galima sakyti, neprieinamas dalykas. Dabar 
viskas daug paprasčiau. Turėjau dar vieną šiokį tokį pranašumą prieš Alfredą – 
trylikos metų išmokau groti armonika, vėliau kitais instrumentais, anksti pradėjau 
dainuoti. Taigi čia irgi galėjau šio bei to pamokyti... Tačiau daugelyje kitų sričių 
Alfredas buvo nepralenkiamas. Tai buvo tikras gamtos vaikas, tiesiog apsigimęs 
medžiotojas, žvejys, grybautojas ir uogautojas, akylas žvalgas, vedlys, vikrus ir 
greitas kaip Tarzanas, tikras indėnas. Ir vaikščiodavo tyliai kaip katė, ypač naktį, 
įtempęs visą savo klausą ir regėjimą. Aš visur stengiausi jį pamėgdžioti, todėl irgi 
daug ko išmokau. Kur tik mūsų nebūta, ko nepamatyta! Šimtus kartų išvaikščioti 
visi aplinkiniai miškai ir laukai, išbraidyti grioviai ir upeliai, patikrinti paukščių 
lizdai, susitikta su įvairiais žvėrimis ir žvėreliais. Dažnai per dieną sukardavome 
po penkiolika dvidešimt kilometrų. Gamtoje niekada nesiskirdavome su fotoapara-
tais, stengdavomės užfiksuoti įdomiausias savo „odisėjų” akimirkas, tačiau mūsų 
galimybės buvo gana ribotos, nes neturėjome teleobjektyvų. Kartais prie mūsų 
išvykų prisidėdavo ir trečias mūsų draugas – Edmundas Mickus, pasitaikydavo, 
kad susiburdavome ir didesnė kompanija – mes trys, Antanas ir Domas Jankai, 
kartais Algis arba Jonas Kanzerskiai ir kiti panašaus amžiaus nuotykių ieškotojai. 
Gaudydavome prūduose ir kanaluose karosus, kartais raudes, Letausuose – lyde-
kas, vėžiaudavome ir vėgėliaudavome Šalpės upelyje. Kartais pabandydavome ir 
pamedžioti, žinoma, paslapčia... Aš nuo mažens labai mėgau šunis, ypač didelius 
(apie grynaveislius tada dar nedrįsau ir svajoti), buvau gavęs iš draugo Algio 
Ložio ir užsiauginęs medžioklinį šunį. Jo vardas buvo Brisius. Šis šuo turėjo daug 

Autorius Juozas 
Beniulis su savo 
lietuvių skalikų 
kalaite Fėja. 2008 m. 
Iš J. Beniulio albumo



635

I S T O R I J A .  K A I M Ų ,  G I M I N I Ų ,  Š E I M Ų  I S T O R I J A

grynakraujo lietuvių skaliko eksterjero bruožų ir darbinių savybių, bet buvo šiek 
tiek pamaišytas su kiemsargiais. Matyt, tokie vietiniai šunys, išlikę mūsų krašte, 
ir buvo panaudoti atkuriant senąją lietuvių skalikų veislę. Brisius puikiai varinėjo 
visus žvėris, tik skalydavo skirtingai: vydamas stirną, kiškį ar lapę, kiauksėdavo 
aukštu, verksmingu balsu, užtikęs šerno, briedžio pėdas ar atradęs mangutą, 
užgausdavo žemu, sodriu baritonu. Brisius irgi dažnai būdavo mūsų palydovu 
šiose kelionėse. Kartais mes, vaikai, kartu su mamomis išsiruošdavome pėsčiomis 
į gana tolimą Meškinės mišką uogauti mėlynių. Kelionė būdavo tolima ir nelen-
gva, uogavimas irgi gana nuobodus užsiėmimas, todėl gerokai išvargdavome. Ir 
čia nepralenkiamas būdavo Alfredas, jis pirmas pririnkdavo savo indus. O kokia 
skani būdavo ten, miške, su cukrumi sutrinta ir su atsineštu pienu sumaišyta 
mėlynių uogienė! Ją srėbdavome, užkąsdami batonu arba juoda duona.

Baigiant uogavimą, mamos mums leisdavo nubėgti toliau, į aukštapelkės 
pakraščius pasirinkti ,,vištakojų” (taip mes vadinome tekšes). Nuo to laiko daugiau 
taip ir nebeteko paragauti šių uogų. Aplink Stončaičius miškų buvo pakankamai, 
todėl netrūko ir grybų. Grybaudavome visi – ir suaugę, ir vaikai, bet ir šioje 
srityje Alfredas buvo lyderis. Puikiai orientuodamasis miške, jis žinojo geriausias 
grybų augimvietes, buvo greitas ir nepralenkiamas grybautojas. Kaip jau minėjau, 
domėdavomės ir paukščių lizdais. Aš buvau perskaitęs nemažai ornitologinės 
literatūros, netgi paslapčia pasvajodavau apie biologo profesiją, tik, deja, nelabai 
mėgau chemiją, todėl ši svajonė taip ir liko svajone. Taigi užtikome kartą su Alfre-
du netoli Sausių kaimo aukštame juodalksnyje vištvanagio lizdą. Alfredas įsliuogė 
į juodalksnį ir, išbaidęs perinčią patelę, ėmė atsargiai mėtyti žemyn kiaušinius. 
Kadangi apačioje buvo minkšta, pažliugusi pelkė, o kiaušinių lukštai stori, sudužo 
tik du kiaušiniai iš keturių. Apžiūrėjęs išlikusius sveikus kiaušinius, galutinai įsi-
tikinau, kad lizdas tikrai vištvanagio. Idėja išimti kiaušinius ir namuose išsiperinti 
vanagiukų priklausė man. Visą kelią iki namų mus lydėjo aukštai besisukiojanti 
vištvanagio patelė. Slapčia nuo mamos tik man žinomoje slėptuvėje patupdžiau 
perinčią vištą ir aprūpinau ją viskuo, ko tik reikia, tikėdamasis įdomių rezultatų... 
Deja, po trijų dienų radau tik tuščią lizdą ir sutryptus ar sukapotus kiaušinius... 
Eksperimentas nepavyko. Užtat po to visą vasarą vanagas negailestingai gaudė 
mūsų vištas. Negaliu tvirtinti, kad tai tikrai buvo nuskriausto paukščio kerštas, 
bet pernelyg jau daug sutapimų...

Taip ir augome, mokydamiesi pažinti gamtą, stengdamiesi prisiliesti prie 
jos paslapčių. Paradoksas, bet suaugęs Alfredas medžiotoju taip ir netapo, nors 
turėjo tam visus prigimtinius duomenis: ir aistrą, ir ištvermę, ir aštrų regėjimą 
bei klausą, sugebėjimą nepastebėtam prisėlinti  prie žvėries ar paukščio. Ir šaulys 
buvo puikus. Keista – aš medžiotojas, o jis ne... O aš juk taip nemažai išmokau 
iš jo...

Antroji Paulinos ir Valentino Sungailų duktė Antanina po karo baigė Klaipė-
dos pedagoginę mokyklą ir tapo pradinių klasių mokytoja. Ištekėjo už  Kazimiero 
Vaitkaus. Daugelį metų dirbo ir gyveno Mikų kaime netoli Judrėnų, maždaug 
septyni kilometrai nuo Stončaičių. Mikų pradinė buvo ir mano pirmoji mokykla, 
vien ištarus jos pavadinimą, užplūsta malonūs prisiminimai ir prieš akis iškyla 
tolimi, kiek primiršti, bet labai mieli širdžiai vaizdai. Prisimenu kiekvieną tos 
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sodybos kampelį, kiekvieną kambarį, 
netgi kiekvieną baldą. Viename tro-
bos gale buvo virtuvė ir gyvenamasis 
kambarys, kuriame dažnai būdavo ir 
svečiai vaišinami, viduryje pastato – 
didesnis pereinamas kambarys, kuris 
įvairių renginių ir švenčių metu virs-
davo savotiška nedidele sale, kurioje 
būdavo netgi šokama. Iš šios patalpos 
buvo galima patekti į kambarį, kuriame 
gyveno Antaninos tėvai, mūsų seneliai. 
Mes juos vadindavome ,,mamunike” ir 
,,papunuku”, matyt, taip jie buvo visą 
laiką vadinami ir savo vaikų. Tiesa, mo-
čiutė mirė ne Mikuose, o Stončaičiuose 
pas vyriausią dukrą Stefaniją Jurkienę, 
toje sodyboje, kur buvo pragyvenusi didžiąją savo gyvenimo dalį. Mirė gana 
anksti, nesulaukusi net šešiasdešimties. Senelis ilgą laiką prabuvo našliu, gyven-
damas minėtame kambaryje, miegodamas su savo anūkais Remigijumi ir Vidučiu. 
Tame kambaryje miegodavau ir aš, kai, besimokydamas pirmoje klasėje, gyvenau 
Mikuose. Čia aš vienintelį kartą gyvenime pabuvau lunatiku – vidury nakties 
atsikėlęs, pasiėmiau glėbį malkų, kurios buvo sukrautos prie koklinės krosnies, ir 
nunešiau jas į lovą... Žinoma, aš pats šito neprisimenu, tai man papasakojo sene-
lis rytojaus dieną. Kitos durys buvo į svarbiausią šiame pastate patalpą – klasę. 
Ten, žinoma, tradiciniai baldai – lenta, suolai. Negaliu pasakyti, kiek vienu metu 
šioje mokykloje mokydavosi mokinių, greičiausiai jų skaičius nuolat keisdavosi, 

Paulina ir Valentinas Sungailos su dukterimis, 
žentais ir vaikaičiais. Pirmoje eilėje (iš kairės) – 
Danutė Beniulytė ir Regina Jurkutė. Antroje 
eilėje (iš kairės): Janina ir Vlada Jurkutės,  
Remigijus Vaitkus, už močiutės dešinėje stovi 
Juozas Beniulis. Trečioje eilėje sėdi senelis 
Valentinas ir močiutė (mamunikė) Paulina 
Sungailos. Tarp senelių jų vaikaitis Alfredas 
Jurkus. Viršutinėje eilėje – Irena ir Alfonsas 
Stoniai, Ona ir Juozas Beniuliai, Jonas ir 
Stefanija Jurkai, Kazimieras ir Antanina Vaitkai. 
Fotografavo Kazimieras Vaitkus (automatiniu 
režimu). Fotografuota apie 1959–1960 m. pas 
Jurkus švenčiant Jonines. Iš J. O. Beniulių 
albumo
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tačiau kambarys buvo nemažas, jeigu jame tilpdavo visos keturios klasės. Trečios 
durys buvo į prieangį, o iš ten jau į lauką. Pro čia į mokyklą ateidavo mokiniai. 
„Vietiniai gyventojai” dažniausiai vaikščiodavo pro kitas duris. Jos buvo kitame 
namo gale. Užlipęs keletą laiptelių, patekdavai į prieškambarį (o gal priemenę, 
net nebegaliu pasakyti, kaip ta patalpėlė vadinosi), o iš ten jau į virtuvę. Tiesa, 
buvo dar vienas nedidelis tamsus kambariukas tarp virtuvės ir jau minėto vidu-
rinio pereinamojo kambario. Tai dėdės Kazimiero fotolaboratorija. Pašaliniai čia 
beveik neužklysdavo, visada vyraudavo prieblanda, tvyrodavo specifinis ryškalo ir 
fiksažo kvapas. Čia stovėjo fotodidintuvas, ant stalo gulėjo vonelės chemikalams, 
pincetai, stiklai nuotraukoms džiovinti ir kiti būtini fotografo rakandai. Kiek pri-
simenu, dėdė Kazimieras fotografuodavo plačiajuosčiais fotoaparatais su ištraukia-
mu objektyvu ir „dumplėmis”. Naudodavo septynių kadrų juostą, vėliau pradėjo 
naudoti ir siaurajuosčius fotoaparatus (atrodo, „Zorkij”, „Fed”). Šioje laboratorijoje 
mes kartu su pusbroliu Remigijumi padarėme ir pirmąsias mano nuotraukas. 
Dėdė Kazimieras tuo metu buvo plačiai žinomas savamokslis kaimo fotografas. 
Be jo neapsieidavo jokie didesni giminių ar kaimynų susiėjimai: vestuvės, vardi-
nės, krikštynos. Šimtus veidų ir nebepakartojamų akimirkų užfiksavo Kazimieras.  
Vėliau, gal kiek pavargęs, gal nebespėdamas kartu su sparčiai besivystančia foto-
grafijos technika, o gal tiesiog nebejausdamas savo vidinio ir aplinkinių žmonių 
poreikio, šį savo užsiėmimą apleido. Dėdė Kazimieras buvo ir tebėra labai gero, 
minkšto charakterio žmogus. Niekada nesu matęs jo rimtai supykusio, niekada jis 
neieškojo jokių priekabių, neatsimenu, kad būtų su kuo nors susimušęs. Visada 
linksmas, pilnas anekdotų, komunikabilus, mėgstantis bendrauti, greitas uždainuoti 
ar pašokti. Nepyksta, jeigu kas nors iš jo pasišaipo. Jo žmona, mano teta, krikšto 
mama ir pirmoji mokytoja Antanina irgi visada buvo gerumo įsikūnijimas. Dar 
mažas būdamas mintyse kurdavau planus, kaip suaugęs galėčiau jai atsilyginti 
už tą gerumą. Vaitkų namuose aš visada buvau savas, visada laukiamas. Gy-
venau pas juos, kai mokiausi pirmoje klasėje, gyvenau ir vėliau, tiesa, neilgai, 
tada, kai po vidurinės nepasisekė įstoti į universitetą, o rudenį ėmė ir nepaėmė 
į armiją (paėmė po pusmečio, 1973-iųjų pavasarį, o į pedagoginį institutą įstojau 
po dvejų metų, grįžęs iš tarnybos Tolimuosiuose Rytuose). Gyvenau ir kartu su 
teta pusmetį dirbau Judrėnų aštuonmetėje mokykloje. Liko labai šviesūs ir šilti 
prisiminimai  iš tų laikų. Ir šiaip mes, vaikai, kartais su suaugusiais, kartais 
vieni nukakdavome į Mikus, nes ten būdavo labai įdomu ir gera. Nueidavome 
pėsti tuos septynis kilometrus, nuvažiuodavome dviračiais, vėliau autobusu. Man, 
krikšto sūnui, teta kiekvieną kartą išvažiuojant įsprausdavo į saują dešimtrublinę, 
o vaikui gi tai buvo dideli pinigai. Mėgo, mylėjo tetą Antaniną ir jos mokiniai... 
Tiesa, ir šiandien nežinau kodėl, bet ją kažkodėl visi vadindavo ne Antanina, o 
sutrumpintai – Nina. Tada ir į galvą neateidavo, kad tai rusiška šio vardo forma. 
Tiesiog visi taip sakydavo ir viskas. Gal toks buvo jos pačios noras, o gal tiesiog 
duoklė kažkokiai tuometinei madai?

Vaitkai augino du sūnus: Remigijų ir Vidą, kurį mes visi vadinome Vidu-
čiu. Už Remigijų aš vyresnis tik nepilnais dviem metais, todėl buvo daug bendrų 
interesų, įvairių bendrų pramogų ir žaidimų, o ir kalba mums kažkaip rišdavosi. 
Remigijus vedė mano klasės draugo Algio Tilviko seserį Verutę ir apsigyveno 
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Ablingoje. Šiuo metu ten ir tebegyvena. Turi sūnų Giedrių ir dukrą Irmą. Jaunesnįjį 
Vaitkų sūnų Vidutį ištiko tragiškas likimas – jis mirė labai jaunas, būdamas tik 
dvidešimt dvejų. Mirė, praėjus vos dviem savaitėms po savo vestuvių. Pajūralyje, 
jo uošvių sodyboje, buvo ką tik išardyta vestuvinė palapinė... Mirė staiga, važiuo-
damas motociklu su draugu. Jo karstą nešė buvę pabroliai, laidotuvėse dalyvavo 
daugybė žmonių. Palaidotas Vidas Judrėnų kapinėse, ten, kur ilsisi transatlantinio 
lakūno Dariaus motina. Jo jauna žmona Alma, labai anksti tapusi našle, kurį laiką 
dar palaikė artimus ryšius su Vido mama, jų santykiai buvo šilti ir nuoširdūs, 
tačiau gyvenimas eina sava vaga, žmogus negali amžinai liūdėti, todėl jauna 
moteris ištekėjo antrą kartą. Tačiau prieš žengdama šitą žingsnį, ji atvažiavo pas 
buvusią uošvienę paprašyti leidimo tai padaryti... Kaip pasakoja teta Antanina, kai 
pas ją atvažiavo Alma su būsimuoju vyru, kurio vardas irgi buvo Vidas, ji viską 
suprato ir paklausė marčios draugo: „Ar būsi mano sūnumi?“ „Būsiu“, – atsakė šis 
ir apsikabino... Beje, buvusi marti su savo vyru ir dabar aplanko Vaitkus. Vidas 
mūsų atmintyje išliko visada jaunas, linksmas, pilnas energijos, labai draugiškas. 
Jis buvo puikus muzikantas, grojo gitara, akordeonu, labai gražiai dainavo. 

Kadangi čia jau buvo šiek tiek minėta Mikų pradinė mokykla, gal reikėtų 
trumpai prisiminti ir jos neilgą istoriją. 

Senieji Mikų mokyklos pastato savininkai buvo Mikužiai (gal nuo šios pavardės 
ir atsirado Mikų kaimo pavadinimas?). Kaip pasakoja Kazimieras Vaitkus, Mikų 
kaime buvo net 33 sodybos, o pats kaimas buvo išsitęsęs maždaug 7 kilometrus. 
Dabar ten belikusi vienintelė Norkų sodyba... Taigi Mikužiai ir pastatė būsimosios 
Mikų pradinės mokyklos pastatą, kartu, žinoma, ir tvartą su daržine. Statydami, 
aišku, nežinojo, kad jų namuose kada nors įsikurs mokykla. Mirus Mikužiui, prie 
pagyvenusios našlės prisigretino jaunas bernas Grašys. Jis, matyt, turėjo lankstų 
liežuvį ir buvo sukto būdo. Prižadėjęs vesti gerokai vyresnę šeimininkę, apgaulės 
būdu jis užvaldė ūkį. Našlei, matyt, patiko bernas, todėl ji ir užrašė jam pasta-
tus ir turtą. Grašys, pasiekęs savo tikslą, pažado nebetesėjo, vedė jauną merginą 
Idzelevičiūtę, o tikroji ūkio savininkė buvo priversta gyventi kitur. Tiesa, jaunoji 
Grašienė mirė gana anksti, kaip pasakojama, po nepasisekusio aborto. Grašys 
mirė nuo vėžio. Ūkis liko be šeimininkų. 1940 metais rusams okupavus Lietuvą, 
čia įsikūrė kareiviai. Jau vyko Antrasis pasaulinis karas ir, nors Sovietų Sąjunga 
su Vokietija buvo sudariusi nepuolimo sutartį ir ,,draugiškai‘‘ pasidalinusi Euro-
pos žemes, intensyviai buvo stiprinama naujoji siena okupuotose Pabaltijo šalyse. 
Mūsų kraštas ir pateko į tą sienos stiprinimo ruožą. Net gyventojai kartais buvo 
iškeliami iš savo gimtųjų vietų. Buvo statomi įtvirtinimai, bunkeriai iš gumos ir 
betono. Tokių bunkerių liekanų ir dabar dar yra išlikę prie Endriejavo ties Pyk-
tiškės kalnu. Tokius pat bunkerius rusų kareiviai statė ir Mikų kaime. Minėtoje 
sodyboje įsikūrė darbo batalionas („Strojbat‘‘), čia buvo jų valgykla. Tačiau nei 
pabaigti statyti įtvirtinimus, nei jais pasinaudoti rusams nebeteko. Kaip ir reikė-
jo tikėtis, du didžiausi dvidešimtojo amžiaus grobuonys susikibo tarpusavyje ir 
rusai buvo priversti trauktis nuo gerokai tuo metu stipresnės ir organizuotesnės 
vokiečių kariuomenės. Vokiečių okupacijos metais sodyba stovėjo tuščia. Mokykla 
joje buvo įkurta grįžus rusams, taigi maždaug 1944–1945 metais. Pirmąja mokytoja 
dirbo Kostė Indriliūnienė. Jos mergautinė pavardė buvo Pociūtė. Mikuose gyveno 
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ir jos sesuo Ūselienė. Indriliūnienės 
vyrą, dirbusį Veiviržėnų pašto vir-
šininku, nužudė enkavedistai. Tada 
Indriliūnienė atsikėlė į Mikus ir pradėjo 
čia mokytojauti. Antanina Vaitkienė 
prižiūrėjo jos vaikus. Po to šioje mo-
kykloje dirbo Jazdauskaitė, Petraitis, 
Kumpikaitė. Nuo 1953 m. mokytojauti 
čia pradėjo Antanina Vaitkienė ir dirbo 
iki mokyklos uždarymo, tai yra iki 
1972 metų.

Trečioji pagal amžių Sungailai-
tė buvo mano a. a. mamytė Ona. Ji, 
būdama dar gana jauna, ištekėjo už 
kaimynystėje gyvenusio gerokai vy-
resnio mano tėvelio Juozo Beniulio. 
Gyvenimas jos nelepino. Sunkiai dirbo 
namuose ir dar tuometiniame Lelėnų 
kolūkyje melžė karves. Rankomis pa-
melždavo apie trisdešimt karvių, ir ne 
vieną, o du kartus per dieną. Melžimo 
aparatai atsirado vėliau. Žinoma, kolūkių melžėjos tais laikais 
uždirbdavo gana gerai, tačiau reikėjo išlaikyti didelę šeimyną. 
Vienas po kito gimėme mes, dešimt jos vaikų. Vienas mano 
broliukas, tiesa, mirė dar visai mažas, būdamas vos penkių 
mėnesių. Mirė nuo plaučių uždegimo. Ši liga, kiek žinau, tuo 
metu buvo gana pavojinga. Antanukas palaidotas Endriejavo 
kapinėse, ilsisi bendrame kape kartu su savo tėveliais ir sene-
liais Sungailomis. Taigi užaugome devyni. Aš vyriausias, po 
manęs gimė seserys Danutė, Elvyra, Zinaida, Loreta, Leono-
ra, po to broliai Edvardas ir Steponas ir galų gale mažiausioji – Ramutė. Mano 
žmona – aukštaitė nuo Pasvalio, Stanislava Paliulytė. Užauginome tris vaikus. 
Vyriausioji dukra Žydra jau ištekėjusi, jos vyras – vilnietis Julius Senkus. Dar du 
sūnūs – Marius ir Audrius. Sesuo Danutė ištekėjo už Romo Šmatausko. Jiems gimė 
trys dukros – Laura, Roma ir Donata. Laura jau pati augina sūnų Mindaugą ir 
dukrą Gretą. Danutė, išsiskyrusi su pirmu vyru Romu Šmatausku ir vėliau ište-
kėjusi už Antano Kundroto, su dukromis ir anūkais gyvena Lapiuose, Klaipėdos 
rajone. Sesuo Elvyra irgi buvo ištekėjusi už Romo Šmatausko brolio Eugenijaus. 
Gyvena Klaipėdoje. Deja, šią šeimą ištiko tragedija – gaisro metu stipriai apdegė 
butas ir žuvo Eugenijus, nesulaukęs net keturiasdešimties. Elvyra turi du vaikus – 
sūnų Saulių ir dukrą Jurgitą. Jurgita irgi ištekėjusi ir augina sūnų Viktorą. Sesuo 
Zinaida ištekėjo už vilniečio Valdo Mikulėno ir augino dukrą Viktoriją bei sūnų 
Žilviną. Gyveno Pabradėje, Švenčionių rajone. Deja, šiuo metu jau mirusi. Mirė 
netikėtai, nesulaukusi nė penkiasdešimties – su vyru dviračiais grįžo iš miško 
prisigrybavę grybų, buvo labai karšta ir staiga jai sustojo širdis. Loreta ištekėjusi 

Senelis Valentinas 
Sungaila Mikų 
pradinėje mokykloje 
pas dukrą Antaniną 
Vaitkienę. 
Apie 1970 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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už Alvydo Saudargo, gyvena Plungėje 
ir turi tris vaikus – dukrą Orintą, sūnus 
Gintarą ir Aurimą. Orinta ir Gintaras 
šiuo metu gyvena ir dirba Airijoje. Le-
onora buvo ištekėjusi už Zenono Jokšo, 
jų dukros vardas – Alanta. Zenonas 
mirė būdamas tik keturiasdešimties. 
Leonora gyveno Klaipėdoje. Šiuo metu 
jau mirusi. Brolis Edvardas vedė Vidą 
Jakaitę iš Mataičių ir augina keturis 
sūnus – Dainių, Andrių, Edviną ir Man-
tą. Gyvena Endriejave. Brolio Stepono 
žmona irgi iš Mataičių – Inga Vencku-
tė. Augina sūnų Igną ir dukrą Indrę. 
Steponas, deja, jau irgi miręs. Taigi iš 
dešimties likome tik šeši. Jaunesnioji 
sesuo Ramutė buvo ištekėjusi už ma-
taitiškio Nerijaus Pupšio, jiems gimė 
du sūnūs – Tomas ir Karolis. Gyvena 
Lapiuose. Deja, ir jų šeimyninę laimę anksti nutraukė žiauri 
lemtis: būdamas tik dvidešimt septynerių nuo leukemijos 
mirė Nerijus. Mirė, palikęs našlaičiais du dar visai mažy-
čius sūnelius. Nerijus buvo darbštus, sąžiningas, draugiškas 
žmogus, geras šeimos tėvas. Po septynerių našlavimo metų, 
patyrusi nemažai vargo, keletą metų viena auginusi du vaikus, 
Ramutė ištekėjo antrą kartą. Jos vyras – plungiškis Rimas Beivydas. Šiuo metu 
Ramutė ir Rimas su trimis vaikais gyvena Plungėje, nuosavame name. Be Tomo 
ir Karolio, jie dar augina mažą dukrytę – Mantę. Abu mano tėveliai irgi ilsisi 
Endriejavo senosiose kapinėse. O kaip dar neseniai, atrodo, plyšdavo nuo dainų 
mūsų namai Stončaičiuose, kai suvažiuodavome visi per Onines... Mamytė mirė 
prieš pat savo vardadienį, liepos keturioliktą, paskutinį kartą sukviesdama pas 
mus savo plačią giminę, tik šį kartą jau ne dainoms, o gedulingoms giesmėms... 
O kokį gražų ir stiprų balsą ji pati turėjo, kaip mėgdavo dainuoti!.. Už mėnesio 
po jos mirties, būnant tėviškėje, girdėjau, kaip visą rytą virš miško liūdnai klykavo 
gervės. Atrodė, lyg jų balsais kažką mums norėjo pasakyti mamytė...

Ko šįryt virš miško gervės klykė
Ilgesiu patvinusiais balsais?..
Man atrodė, jog tai tu, mamyte,
Ten kartu su gervėm praskridai.

Praskridai virš tėviškės kalnelių, 
Virš miškų ir vieškelio plataus. 
Tai todėl šįryt taip širdį gelia –
Šliaužia skausmas pakraščiu dangaus...

Ona Beniulienė melžia 
Lelėnų kolūkio karves. 
Apie 1970 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo



641

I S T O R I J A .  K A I M Ų ,  G I M I N I Ų ,  Š E I M Ų  I S T O R I J A

Čia dar tebeskamba Tavo balsas, 
Čia įminta tūkstančiai pėdų. 
Tik kodėl namuose tapo šalta, 
Tik kodėl Tavęs čia nerandu?

Rodos, tuoj išeisi pasitikti:
„Kaip gerai, kad grįžote, vaikai...“
Oi, kaip dar reikėjo pasilikti, 
Oi, kaip nereikėjo dar išeit...

Tėvelis mirė Didįjį penktadienį prieš Velykas. Buvo sugrįžęs į savo apleistus, 
apgriuvusius namus iš Lapių, kur pastaruoju metu gyveno pas Danutę. Matyt, 
labai jau traukė namo, sunku buvo senatvėje prigyti naujoje vietoje. Sukniubo 
eidamas nebetoli namų ir nebeatsikėlė. Laidojome per pačias Velykas, kurios tais 
metais buvo labai vėlyvos ir nepaprastai šiltos. Likimo ironija – mūsų namuose 
Velykos visada pati laukiamiausia ir mylimiausia šventė, o čia – laidotuvės.

Dar leiskit išgirst vyturėlį
Virš savo gimtinės laukų...
Dar vieną lakštingalos trelę,
Dar vieną gegutės „Ku kū... 

Ar dar tebešviečia prie kryžiaus
Snieguolių žiedeliai balti?
Čia mano gyvenimas visas,
Čia mano klaida ir kaltė... 

Skubėjau, be galo skubėjau 
Tavin, žemės pėda gimta 
Kitur jau prigyt negalėjau 
Tarytum žolė išrauta.

Ketvirtoji iš penkių užaugusių Sungailaičių gimė Danutė. Su jos gimimu 
susijęs gana linksmas nuotykis. Kadangi prieš tai jau buvo iš eilės gimusios trys 
dukterys, neskaitant anksti mirusios Janytės, seneliui Valentinui Sungailai labai 
reikėjo sūnaus. Pasigirdus kūdikio riksmui, sunerimęs šeimininkas paklausė pri-
buvėjos: „Kas gimė?“ Ši, daug negalvojusi, atsakė: „Ko norėjai, tas ir gimė!“ „Sū-
nus!” – laimingas pagalvojo senelis, tačiau niekam neparodė šio savo džiaugsmo. 
Bet kur tu jį nulaikysi viduje, jeigu ten kunkuliuoja, verda... Pasiėmęs puslitrį, 
nuėjo pas netoliese gyvenusį savo žmonos brolį Juozapą Dromantą pasidalinti 
geromis naujienomis... Tačiau nuėjęs dar ne iš karto atsivėrė. Svainiui paklausus, 
„Ką šįkart turi?“, senelis ,,apmaudžiai“ numojo ranka: „Et, ką ten daugiau turėsi, 
tas pat kaip ir anksčiau...“ O pats švyti iš laimės... Galima tik įsivaizduoti, koks 
buvo jo nusivylimas grįžus namo, kai išaiškėjo, jog vėl gimė duktė... Tačiau savo 
ketvirtąją dukrą vėliau jis labai pamilo, kadangi ši buvo nepaprastai panaši į jį 

Daugel kartų dar sugrįši, mama, 
Gervele suklyksi virš miškų,
Nes juk be Tavęs gyvent šioj žemėj
Mums be galo šalta, nejauku...

Jau matos trobelė sukrypus, 
Į ją pailsėt pareinu.
O kaip šičia laukta Velykų, 
Kiek čia sudainuota dainų!..

Bet kas čia? Jau jėgos palieka...
Dar žingsnį... nors vieną... klumpu... 
Mažųjų namų nepasiekęs 
Aš jau į Didžiuosius skubu...
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patį. Pati panašiausia iš visų dukterų... Danutė, kaip ir jos 
vyresnioji sesuo Antanina, baigė Klaipėdos pedagoginę mo-
kyklą ir tapo mokytoja. Klaipėdoje mokėsi tais sunkiais ir 
alkanais pokario metais. Vėliau įsigijo aukštąjį išsilavinimą, 
dirbo matematikos mokytoja, direktore Bytlaukio mokykloje, 
Šilalės rajone. Ten šiuo metu ir gyvena. Aišku, prieš tai 
buvo ir kitos darbovietės. Danutė, kaip ir kitos jos seserys, 
yra labai lyriškos prigimties, jautri, yra rašiusi (o gal ir dabar teberašo?) eilėraš-
čius. Taip pat, kaip ir kitos seserys, turi įgimtą jumoro jausmą. Ištekėjo už Liudo 
Petkevičiaus, kurio gimtinėje ir apsistojo visam laikui. Liudas dirbo profesionaliu 
vairuotoju tuometiniame kolūkyje, kurio pavadinimas buvo „Į laimę“. Kiek jį pa-
žįstu, Liudas visada buvo ramus, draugiškas žmogus ir labai mylėjo savo žmoną. 
Jiems gimė du vaikai – sūnus Gintautas ir duktė Egida. Gintautas augino dukrą 
Dovilę ir sūnų Vilių, Egida – sūnų Žygimantą. Deja, Gintauto sūnų Vilių ne taip 
seniai palaidojome – mirė nuo vėžio, būdamas, berods, dvylikos metų. 

Jauniausioji ir, ko gero, pati smarkiausioji iš penkių Sungailaičių – teta 
Irena. Ji, kaip ir teta Antanina, daugiausiai padėjo man renkant medžiagą šiam 
straipsniui. Irena ištekėjo už agronomo Alfonso Stonio, kilusio iš Mažeikių rajono, 
iš Žemalės. Iš pradžių gyveno Šateikiuose, Plungės rajone, vėliau visam laikui 
apsigyveno prie Rietavo prisiglaudusiame Vatušių kaime, kuris dabar jau tapo 
Rietavo dalimi. Dirbo pardavėja. Šią šeimą irgi palietė tragiška lemties ranka – 
vienas sūnelis, kurio vardas kaip ir tėvo – Alfonsas – mirė vos tik gimęs, kitas, 

Sungailų giminės 
susitikimas Telšių 
rajone. 2005 06 06. 
Nuotr. Juliaus 
Senkaus. 
Iš J. Beniulio albumo
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sulaukęs septyniolikos metų, nuskendo jūroje. Arūnas nuskendo, gelbėdamas draugą. 
Draugas išsigelbėjo, o Arūną bangos išplovė tik po penkių dienų ir gerokai toliau 
nuo maudymosi vietos... Palaidotas Rietavo kapinėse. Arūnas irgi buvo muzikantas, 
grojo gitara ir gražiai dainavo. Laidotuvėse dalyvavo jo klasės draugai ir daugybė 
žmonių, vos ne visas Rietavas. Kai miršta mylimas, tačiau pagyvenęs žmogus, 
žinoma, irgi labai skaudu, tačiau kada nuvysta mažytis daigelis ar vos prasi-
skleidęs žiedas – dvigubai skaudžiau. Kažkoks tragiškas lemties ženklas – beveik 
iš kiekvienos šeimos po vieną, o kartais ir  po du vos prasidėjusius gyvenimus 
nutraukė staigi, netikėta mirtis... Tačiau Irena ir Alfonsas Stoniai užaugino dvi 
puikias dukras: Almutę ir Ingridą. Almutė ištekėjo už Broniaus Bladžiaus ir jau 
daug metų gyvena Kretingoje. Augina dvi dukras Justę ir Juliją. Ingrida gyvena su 
tėveliais Rietave ir augina sūnų Marijų Kajų. Stonių namuose niekada netrūkdavo 
ir dabar netrūksta svečių. Taip yra tikriausiai todėl, kad šių namų šeimininkai be 
galo svetingi, čia visada jautiesi laukiamas ir mylimas. Kada tavo namuose nuolat 
svečiai, didelių turtų neužgyvensi, tačiau jausti, kad tavo namai traukia daugelį 
žmonių, irgi malonu. Buvo laikas, kai Irena ir Alfonsas Stoniai buvo tapę vos 
ne etatiniais mūsų giminės, ir ne tik giminės, piršliais (beje, ir mano taip pat). 
Jie labai puikiai papildydavo vienas kitą – Irenos lyriškumas, taktas ir Alfonso 
energija, smarkumas. Abu neieškodavo žodžio kišenėje. Beje, tiems kurie iš arčiau 
nepažinojo Alfonso, iš pirmo žvilgsnio galėjo pasirodyti, kad jis grubokas, kiek 
kampuotas (kaip jis pats sakydavo – esu grubiai aptašytas žemaitis), tačiau po 
šituo kampuotumu, smarkumu ir tiesmukiškumu (jis visada sako tai, ką galvoja) 
slepiasi jautri, lyriška prigimtis. Irena, kaip ir kitos seserys, turi stiprų ir gražų 
balsą, ir tai neliko nepastebėta – jaunystėje jos dvi dainuotas dainas transliavo 
per radiją, o tada tai buvo šioks toks pripažinimas... Beje, Irena, būdama maža, 
labai norėjo tapti vyru, ir vieną kartą tai pabandė padaryti praktiškai... Apsi-
rengė tėvo drabužiais, užsidėjo jo kepurę, susirado naminės tabokos, susisuko 
suktinę ir pamažu nudrožė kaimynų Pupalių link. Tegu kaimynai pamato, kad 
ir Sungailų šeimoje pagaliau atsirado vienas bernas... Deja, iki kaimynų sodybos 
nenuėjo – nugriuvo linų lauke, o iš ten ją nešte parnešė. Matyt, per stipri buvo 
naminė taboka...

Taigi tiek man žinoma apie vieną iš savo plačios giminės – Sungailos atša-
kos – istoriją. Žinoma, ją būtų galima papildyti ir tęsti be galo – juk kiekvienas 
jos atstovas turi ką papasakoti, tačiau šiuo metu aš galėjau parašyti tik tiek.

Dromantai
Man visada labai gražiai skambėjo ši pavardė. Ir ne todėl, kad ją turėjo ir 

tebeturi daugelis mano giminaičių. Ši pavardė man visą laiką kažkaip siejosi su 
žila senove, kunigaikščių ir bajorų laikais, piliakalniais. Nesu kalbininkas, todėl 
galiu tik spėlioti apie vienos ar kitos pavardės kilmę. Man atrodo, kad Droman-
tų pavardė kilusi iš pagoniškų laikų lietuviško vardo, kaip antai, Skomantas, 
Jomantas ir kt. Tiesa, neseniai, per Dromantų giminės susitikimą Dauparuose, 
Leta Dromantienė, Mykolo Dromanto žmona, mums paaiškino, kad vardo „Dro-
mantas“ reikšmė yra ,,sumanus vyras“... Beje, kažkas panašaus galėjo atsitikti ir 
su Sungailų pavarde, nes juk iš tikrųjų senovėje būta nemažai lietuviškų vardų 
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su priesaga -gail, pavyzdžiui, Rimgaila, Skirgaila, Švitrigaila, 
Jogaila ir kt. Kai kas čia gali įžvelgti pretenzijas į bajorišką 
kilmę... Negaliu, kaip dabar dažnai mėgstama sakyti, šito nei 
patvirtinti, nei paneigti. Tokius vardus, o vėliau pavardes 
galėjo turėti tiek bajorai, tiek paprasti valstiečiai. 

Taigi Dromantai. Mano močiutė, tai yra mamos mama, 
buvo Paulina Dromantaitė, ištekėjusi už Valentino Sungailos. 
Dromantų, kaip ir Sungailų, giminė labai plati ir, neturint šios giminės genealogi-
nio medžio, tiesiog neįmanoma visko aprėpti. Tad tegu atleidžia man tie plačios 
ir gražios Dromantų giminės atstovai, kurių čia nepaminėsiu. Rašysiu tik apie 
tuos Dromantus ir Dromantaites, kuriuos pats daugiau ar mažiau pažinojau ir 
dabar pažįstu. 

Gretimame Sausių kaime gyveno Jonas Dromantas, kurį kažkodėl visi vadino 
lenkiškai – Jasiumi. Ar tokia buvo jo paties valia, ar tėvai jį taip pavadino, sunku 
pasakyti. Jasius Dromantas buvo mano prosenelio Jurgio Dromanto brolio sūnus, 
taigi tikras mano močiutės Paulinos Dromantaitės (Sungailienės) pusbrolis, o jo 
vaikai – mano mamos antros eilės pusbroliai ir pusseserės. Mano močiutė Paulina 
labai gražiai sutardavo ir  artimai bendraudavo su savo pusbrolio Jasiaus žmona, 
kurios mergautinė pavardė buvo Brauklytė. Jos abi kiekvieną sekmadienį eidavo į 
Endriejavo bažnyčią prieš sumą pagiedoti rožančių – toks tuo metu buvo gražus 
paprotys mūsų krašte, o gal ir visoje Lietuvoje. Dabar, atrodo, ta tradicija išny-
ko. Jasiaus – Jono Dromanto šeima buvo didelė: dvylika vaikų. Vyriausias iš jų, 
kaip ir tėvas, buvo pakrikštytas Jonu. Šis žmogus prieš kurį laiką buvo žinomas 
visoje Lietuvoje, nes daugelį metų dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar 
universitetas) rektoriumi. Kitų vaikų vardai: Ona, Morta, Edvardas, Birutė, Elena, 
Vytautas, Antanas, Vladas, Kazys, Bronius ir Irena. Edvardo, Birutės ir Vytauto 
šiuo metu jau nebėra gyvų. Mūsų tėvai su Jasiaus Dromanto vaikais buvo arti-

Dromantų giminės 
susitikimas 
Dauparuose, netoli 
Gargždų. 2008 08 02. 
Juliaus Senkaus nuotr. 
Iš J. Beniulio albumo
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mai pažįstami, mes jau,  deja, beveik 
nebendravome dėl nemažo amžiaus 
skirtumo, todėl apie šitą šeimą nedaug 
ką galiu parašyti. Patį Jasių Dromantą 
puikiai prisimenu, nes, kai mes auto-
busu rytais važiuodavome į Endriejavo 
vidurinę, šis senukas dažnai įlipdavo 
į tą patį autobusą Auksoro stotelėje. 
Į Endriejavo mokyklą važiuodavo ir 
jauniausioji jo duktė Irena, kuri buvo 
vyresnė už mane. Tėveliai dar daž-
nai minėdavo kitą Jasiaus Dromanto 
sūnų – Edvardą, bet aš jo nepažinojau. 
Tiesa, gerai pažįstu dar vieną šios šei-
mos atstovą – Edvardo sūnų, Jasiaus 
Dromanto vaikaitį Antaną Dromantą, 
kuris jau daug metų gyvena Pasvalyje, taigi kartkartėmis su juo susitinkame ir 
pabendraujame, nes esame ne tik žemiečiai, bet ir giminės – jo tėvas ir mano 
mama buvo antros eilės pusbrolis ir pusseserė. 

Dabar apie tą Dromantų šaką, iš kurios esu kilęs pats. Mano prosenelis Jurgis 
Dromantas grojo garsiajame Bogdano Oginskio orkestre Rietavo dvare. Kaip jis 
atsikėlė į Stončaičius, galima tik spėlioti. Tikriausiai čia jis atsirado panašiai kaip 
ir Oginskio vežikas Kanzerskis. Kai orkestras iširo, muzikantai išsikėlė kas kur. 
O gal jis tiesiog grįžo į savo gimtuosius kraštus? Beje, Rietavas ne taip jau ir toli 
nuo Stončaičių. Stončaičiuose prosenelis Jurgis dirbo žemę. Su žmona Marcijona  
(mergautinė pavardė Ruškytė) susilaukė gražaus pulkelio vaikų. 1903 metais jiems 
gimė sūnus Jurgis, 1904-aisiais – duktė Paulina, mano močiutė, kitais metais – 
sūnus Antanas, 1906-aisiais – duktė Barbora, vėliau tapusi Gimbutiene (o gal 
Gembutiene?), 1908-aisiais – sūnus Juozas, po metų – sūnus Petras, 1912-aisiais – 
sūnus Kazimieras, praėjus dvejiems metams – duktė Stanislava, vėliau tapusi 
Šarkauskiene. Jauniausioji duktė, gimusi 1916 metais, – Konstancija – ištekėjusi už 
Dominyko Astrausko. Taigi šioje šeimoje iš viso užaugo devyni vaikai. 

Stončaičių kaime liko gyventi mano močiutė Paulina Dromantaitė, ištekėjusi 
už Valentino Sungailos, jos sesuo Konstancija Astrauskienė bei broliai Antanas, 
Petras ir Juozas. Antano aš jau nebeprisimenu, jis mirė palyginti jaunas. Tik ži-
nau, kad tiek mano mama, tiek jos seserys labai pagarbiai kalbėdavo apie savo 
dėdę, laikė jį dideliu autoritetu, kartkartėmis vis prisimindavo kai kuriuos jo 
pasakymus. Antano žmonos vardas buvo Domicėlė. Jų šeimoje užaugo šeši vaikai: 
dukterys Genovaitė ir Antanina bei sūnūs Vaclovas, Povilas, Antanas ir Bronius. 
Genovaitė ištekėjo už Petro Jurkaus, Antanina  tapo Gedviliene. Deja, šiuo metu 
tarp gyvųjų nebėra trijų brolių: Povilo,  Antano ir šios šeimos jaunylio Broniaus, 
su kuriuo teko lankyti mokyklą. Tiesa, į mokyklą ėjau ir kartu su kiek vyresniais 
už mane Antanu bei Antanina. Genovaitė ir Petras Jurkai yra kurį laiką gyvenę 
šalia mūsų, Sungailinėje, taigi buvo ne tik giminės, bet ir artimiausi kaimynai. 
Šiuo metu jie gyvena kitoje Endriejavo pusėje, netoli Kapstato ežero, o jų sūnus 

Iš kairės – Paulina Sungailienė (Dromantaitė), 
jos duktė Irena (Sungailaitė) Stonienė (stovi), 
Stefanija Jurkienė (Sungailaitė), jos sūnus 
Alfredas ir vyras Jonas Jurkus. Apie 1953 m. 
Kazimiero Vaitkaus nuotr. iš J. O. Beniulių albumo
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Petras – Endriejave. Antanina ir Povilas Gedvilai – Gargžduose. Vaclovas Dro-
mantas yra vedęs mūsų buvusią kaimynę Zitą Kanzerskytę ir jau daug metų su 
šeima gyvena Šilutės rajone, Saugų miestelyje.

Petras Dromantas vedė Marcijoną Kardelytę. Jiedu užaugino šešis vaikus – 
tris dukteris: Janiną, Kazytę ir Danutę, bei tris sūnus: Vladą, Edvardą ir Zenoną 
(pastarasis, deja, jau miręs). Edvardas gyvena Ablingoje ir dirba Žadeikių pradinės 
mokyklos mokytoju. Jis garsėjo kaip geras muzikantas, gražiai grojo akordeonu. Su 
Kazyte kurį laiką teko mokytis toje pačioje klasėje. Janinos, kurios pavardė buvo 
Milaševičienė, deja, jau irgi nebėra gyvos. Beje, jai, ko gero, pirmajai iš mūsų 
giminės tais laikais teko skristi lėktuvu. Prisimenu, kaip aš, dar vaikas būdamas, 
kartu su suaugusiaisiais labai susidomėjęs klausiausi jos pasakojimo apie skrydį 
ir patirtus įspūdžius. 

Konstancija Dromantaitė ištekėjo už našlio Dominyko Astrausko, linksmo 
šnekovo ir muzikanto. Dominykas su pirmąja žmona turėjo sūnų Antaną. Jis 
turbūt vienintelis mūsų kaime nešiojo „Hitlerio ūsiukus“ – nedidelį kuokštelį 
panosėje. Dažnai vartodavo lietuvišką keiksmažodį „žaltys“, tokį nepiktą ir, beje, 
labai populiarų Žemaitijoje. Jo rankose aš pirmą kartą gyvenime pamačiau ir 
išgirdau armoniką, kurią tais laikais pas mus kažkodėl vadindavo dūdomis. Tai 
man padarė didžiulį įspūdį. Gal todėl ir dabar aš taip mėgstu armonikos muziką 
ir pats groju šiuo instrumentu. Dominyko ir Konstancijos Astrauskų šeimoje, be 
jau minėto sūnaus Antano iš pirmosios santuokos, užaugo dar trys  vaikai: sūnus 
Domas bei dukterys Genovaitė ir Aldona.

Barboros Dromantaitės vyro Gembuto aš nepažinojau, tačiau ją pačią prisi-
menu puikiai, nors buvau dar vaikas, kai ji su savo dukra Birute atvažiuodavo 
į gimtuosius Stončaičius pasisvečiuoti. Barbora Dromantaitė, kaip ir jos sesuo 
Konstancija, buvo ištekėjusi už našlio, pavarde Gembutas. Jiems gimė du vaikai: 
Vytautas ir Birutė. Gembutai buvo išvežti į Sibirą iš Girininkų kaimo, esančio 
tarp Veiviržėnų ir Vėžaičių miestelio. Abu Gembutai šiuo metu jau yra mirę, jų 
duktė Birutė gyvena Vėžaičiuose.

Stanislava Dromantaitė ištekėjo už Juozapo (Juozapato) Šarkausko į Pašalpio 
kaimą. Jiems gimė sūnus Edvardas, tačiau jam likimas lėmė anksti tapti našlaičiu 
ir patirti nemažai vargo bei nuoskaudų. Mama mirė, o tėvas tapo pokario repre-
sijų auka – buvo nuteistas 25-eriems metams... Kurį laiką Edvardas augo savo 
tetos, mano močiutės Paulinos Sungailienės šeimoje. Kaip pasakoja Irena Stonienė, 
visos penkios seserys, kartu ir mano mamytė, jį greitai pamilo kaip tikrą brolį, 
nes jų tikras broliukas Broniukas neseniai buvo miręs. Močiutė Paulina jį irgi 
mylėjo kaip tikrą sūnų. Deja, mano senelis Valentinas manė kitaip. Jis nusprendė, 
kad vaikų ir taip daug, sunku išlaikyti šeimą, todėl liepė Edvardą išvežti pas 
jo tetą, tėvo Juozapato Šarkausko seserį Ulbienę. Edvardas tuo metu dar nelabai 
mokėjo kalbėti, savo pusseserę Ireną vadino Jenuku. Kad vaikas lengviau apsi-
prastų naujoje vietoje, su juo kartu išvažiavo ir Irena, prie kurios Edvardas buvo 
prisirišęs. Irena jau nebeprisimena, kiek laiko ji išbuvo pas Ulbienę, tačiau jai 
atmintin įstrigo tai, kad, kai ji liepdavo mažajam Edvardukui vadinti savo tetą 
mama,  jis niekaip su tuo negalėdavo susitaikyti ir vis klausdavo: „Kodėl, Jenuk?“ 
bei prašydavo dar pasilikti su juo... Ne pyragai jam ten buvo, nes teta turėjo 



647

I S T O R I J A .  K A I M Ų ,  G I M I N I Ų ,  Š E I M Ų  I S T O R I J A

du savo sūnus. Vėliau, susitikęs savo pusseserę Ireną, pasakodavo jai apie savo 
nelengvą vaikystę – kaip, būdamas mažiukas, ganydavo karves, kaip tekdavo 
kęsti šaltį. Abu ir ne vieną ašarą kartu nubraukdavo... Matyt, sunki vaikystė ir 
sveikatą jam sugadino – vėliau susirgo širdies reumatu. O jaunystėje įsimylėjo, 
kaip pats pasakodavo, labai gražią mergaitę. Teta Ulbienė iš visų jėgų priešinosi 
jų vestuvėms. Edvardas prisimindavo, kaip bučiavo tetai rankas ir prašė: „Mama, 
ateik į vestuves...“, tačiau ši buvo nepalenkiama. Maža to, ji ir savo brolį Juozapa-
tą, Edvardo tėvą, tuo metu jau grįžusį iš kalėjimo, įkalbėjo neiti į tas vestuves... 
Šiuo metu visi šitie žmonės jau mirę. Edvardas palaidotas Endriejave šalia savo 
motinos, nes gražuolė žmonelė jo nemylėjo ir net laidotuvėse nedalyvavo... Štai 
tokia buvo šios šeimos istorija.

Vyriausiojo iš šios gausios Dromantų šeimos – Jurgio – aš irgi nepažinojau, 
tik atsimenu, kaip mano tėveliai ir kiti giminės važiavo į jo laidotuves, o paskui 
pasakojo, kaip mirė šis mamos dėdė. Man kažkaip įstrigo atmintin tai, kad mirtis 
žmogų užklupo staiga, tik pavalgius pietus. Tiesa, teko matyti ir šių laidotuvių 
nuotraukas. Jurgio Dromanto žmona mirė jauna, tik pagimdžiusi antrą sūnų. Beje, 
porą kartų teko pabendrauti ir su vienu iš Jurgio Dromanto sūnų, kurio vardas 
buvo Stasys. Pirmas kartas buvo Stončaičiuose, kai šis giminaitis atvažiavo į se-
nelio Valentino Sungailos laidotuves, antras – Vilniuje, jo paties bute,  kai mes 
jį aplankėme kartu su Alfonsu Stoniu. Tuo metu aš jau mokiausi Vilniuje, buvau 
pirmo kurso studentas. Kito Jurgio Dromanto sūnaus vardas buvo Petras.

Kazimieras Dromantas vedė Bronę Grigolaitę ir užaugino su ja šešis vaikus: 
dukteris Aldoną, Marytę ir sūnus Vaclovą, Rimą, Domą ir Kaziuką. Tiesa, Kaziuko 
niekam nebebuvo lemta pamatyti suaugusio... Kazimieras Dromantas su savo šeima 
buvo ištremtas į Sibirą. Grįžęs apsigyveno žmonos tėviškėje, pusiaukelėje tarp En-
driejavo ir Rietavo esančiame Vedegėnų kaime ties Baltąja karčema. Patį Kazimierą 
prisimenu puikiai, o iš jo vaikų geriausiai pažinojau jauniausiąjį sūnų, kurio vardas 
irgi buvo Kaziukas – mat kartu lankėme Endriejavo vidurinės mokyklos šeštąją 
klasę. Bendraklasiai mes buvome labai neilgai, nes mus išskyrė žiauri nelaimė. 
Nežinau, kodėl Kaziukas mokėsi būtent Endriejave, o ne Rietave (gal tokia buvo 
jo tėvų valia, o gal ir pats jis to norėjo?), tik atsimenu, kad į mokyklą jis atva-
žiuodavo kartu su draugu, kurio pavardė buvo Saudargas (vardo nebeprisimenu). 
Beje, kartu su jais į Endriejavą važinėdavo ir vyresnė Saudargo sesuo. Nelaimė 
atsitiko labai netikėtai. Būrelis moksleivių laukė Baltosios karčemos stotelėje iš 
Rietavo atvažiuojančio autobuso ir, kaip visada, žaidė, o gal paprasčiausiai išdy-
kavo kitoje kelio pusėje. Pamatę atvažiuojant autobusą, vaikai šoko bėgti per kelią 
į stotelę. Nežinau, kaip ten atsitiko, gal Kaziukas liko paskutinis ir paprasčiausiai 
nepastebėjo dideliu greičiu pro šalį važiuojančio sunkvežimio, ir šis jį partrenkė. 
Kaziukas žuvo vietoje... Ši nelaimė mus, klasės draugus, labai sukrėtė. Su siaubu 
žiūrėjome į sudaužytą, pajuodusį Kaziuko veidą karste. Namiškiai pasakojo, kad 
išvakarėse prieš nelaimę labai kaukė jų šuo... Kaziuką palaidojo Rietave. Vėliau 
Kazimiero Dromanto šeima išsikėlė gyventi į Klaipėdą, tačiau amžino poilsio abu 
tėvai atgulė Rietavo kapinėse šalia tragiškai žuvusio sūnaus.

Pačiame Stončaičių kaimo centre, ten,  kur mano vaikystės ir jaunystės laikais 
buvo parduotuvė bei kolūkio kontora, gyveno Juozas Dromantas. Jis buvo vedęs 
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Oną Pociūtę ir su ja užaugino gausią 
šeimyną – devynis vaikus. Taigi lyg 
ir pratęsė savo tėvelių tradiciją – juk  
ir pats buvo kilęs iš devynių vaikų 
šeimynos... Vyriausias iš sūnų buvo 
mano krikšto tėvas Steponas. Reikia 
pasakyti, kad man labai pasisekė su 
krikšto tėvais, apie juos išlikę kuo 
šilčiausi prisiminimai. Steponas vedė 
mokytoją Birutę Triušytę iš Gargždų. 
Ji netrumpą laiką mokytojavo Šlepštikų 
pradinėje mokykloje. Pats Steponas tuo 
metu dirbo Lelėnų kolūkyje vairuotoju. 
Ši profesija tais laikais, bent jau kaime, 
buvo prestižinė. Mes, berniūkščiai, su 
šviesiu pavydu žiūrėdavome į tuos 
pirmuosius vairuotojus, susižavėję sek-
dami akimis, kaip jų sunkvežimiai pra-
lekia keldami dulkes vingiuotu mūsų 
vieškeliu. Na, o jeigu kartais pavykdavo atsisėsti į „gaziko“ kabiną ir pasukioti, 
palaikyti rankose vairą, tai jau būdavo palaimos viršūnė. O aš dar, be viso šito, 
galėjau didžiuotis, kad tai mano krikšto tėvo mašina... Netgi šito sunkvežimio 
numerį, užrašytą ant medinių žalių  bortų, kad ir prabėgus daugybei metų, iki šiol 
puikiausiai prisimenu – 41–43 LIB... Beje, lygiai taip pat prisimenu ir kitų dviejų 

Dromantų giminės moterys Juozo Dromanto 
sodyboje. Priekyje tupi Birutė Dromantaitė 
(Juozo duktė), pirmoje eilėje iš kairės dvi pirmos 
sėdinčios – neatpažintos, trečia – Juozo 
Dromanto žmona Ona Dromantienė (Pociūtė), 
šalia – muzikantas Kazimieras Saudargas. Stovi 
(iš kairės): pirma neatpažinta, antra – Stasė 
Dromantienė (Jurevičiūtė, Juozo Dromanto 
sūnaus Alfonso žmona, dirbusi pardavėja 
Stončaičių parduotuvėje), trečia – Jono Jurkaus 
mama Girtienė, ketvirta – Birutė Dromantienė 
(Triušytė, Juozo sūnaus Stepono Dromanto 
žmona, kelis metus dirbusi Šlepštikų pradinės 
mokyklos mokytoja), Stefanija Jurkienė 
(Sungailaitė) ir Ona Beniulienė (Sungailaitė). 
Fotografavo Kazimieras Vaitkus nenustatytos 
šventės metu. Apie 1962–1966 m. 
Iš J. O. Beniulių albumo
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mūsų kolūkio sunkvežimių  numerius: 
41–48 LIB (juo važinėjo, o vėliau jame ir 
žuvo Stepono brolis Algis Dromantas) 
bei 54–59 LIB – savivartį metaliniais 
bortais, kuriuo važinėjo endriejaviškis 
Domas Montvydas. Jo duktė Janina 
vėliau buvo mano klasės draugė. Ste-
ponas Dromantas, kaip ir jo broliai,  
buvo išvaizdus vyras – aukštas, tvirtas, 
vešliais garbanotais plaukais. Kaip ir 
visa Dromantų giminė, mėgo dainuoti, 
turėjo gražų balsą. Vėliau Steponas 
ir Birutė Dromantai pasistatė namą 
Gargžduose ir išsikėlė ten gyventi. Ten 
jis irgi dirbo vairuotoju geologinėje 
tarnyboje, o žmona Birutė mokyto-
javo. Šiuo metu Steponas jau miręs 
ir palaidotas Gargždų kapinėse. Beje, 
vairuotojo profesija šitoje Dromantų 
šeimoje buvo gana populiari, jais ilgesnį ar trumpesnį laiką dirbo ir kiti broliai, 
išskyrus jauniausiąjį Mykolą. Alfonsas Dromantas, ramus ir geraširdis vyras, vedė 
mūsų kaimo pardavėją Stanislavą Jurevičiūtę ir išsikėlė gyventi į Priekulę. Beje, 
Stanislava Jurevičiūtė užaugo mūsų krašto muzikanto Saudargo šeimoje. Alfonso 
ir Stanislavos vestuvės buvo Vilkyčiuose, Šilutės rajone, pas Alfonso dėdę Jurgį. 
Mat dėdės trečioji žmona buvo Stanislavos mama... Su Alfonsu ir jo šeima vėliau 

Antaninos Vaitkienės vardadienis Mikų kaime, 
netoli Judrėnų. Sunkvežimyje ir aplink jį – mūsų 
giminaičiai. Sunkvežimio vairuotojas, atvežęs 
svečius iš Stončaičių, sėdi ant kabinos, tai – 
Steponas Dromantas (Juozo Dromanto sūnus). 
Apačioje stovi vairuotojo žmona, Šlepštikų 
pradinės mokyklos mokytoja Birutė Dromantienė 
(Triušytė), ant kabinos pakopos – Paulina 
Sungailienė (Dromantaitė), šiek tiek aukščiau – 
Barbora Antanavičienė (Sungailaitė), kėbule 
(iš kairės): pirma – neatpažinta, Dominykas 
Astrauskas, Antanina Vaitkienė, Stefanija 
Jurkienė, Vlada Jurkutė, Irena Sungailaitė (vėliau 
Stonienė), Remigijus Vaitkus. Viršutinėje eilėje 
(iš kairės) – Jonas Jurkus, Danutė Sungailaitė 
(vėliau Petkevičienė), Stasys Ložys, Ona 
Beniulienė, Juozas Beniulis. Apie 1960 metus. 
K. Vaitkaus nuotr. iš J. O. Beniulių albumo
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tekdavo pasimatyti tik per didesnes giminės šventes ar laidotuves. Trečią brolį 
Juozą pažinojau mažiausiai, mačiau gal tik porą kartų. Jis, matyt, retokai atvažiuo-
davo į tėviškę. Juozo žmonos vardas buvo Irena. Tekėdama už Juozo, ji jau turėjo 
dukrytę, kuri vėliau Juozą pamilo kaip tikrą tėvą. Vėliau jiems dar gimė sūnelis 
Valdas. Deja, Juozas dar gana jaunas mirė nuo leukemijos. Ketvirtąjį šios šeimos 
brolį Algį, kuris irgi dirbo Lelėnų kolūkio vairuotoju, ištiko tragiška lemtis. Tiesa, 
pradžioje jam teko padirbėti ir su traktoriumi, kaip dabar prisimenu, važinėdavo 
tokiu „Belorusu“ be kabinos. Mums, vaikams, tai irgi darydavo didelį įspūdį. Jis 
buvo vedęs Rūtą Misiūtę iš Sausių kaimo ir su ja augino du vaikus: dukterį ir 
sūnų. Algis labai mėgo muziką ir mokėjo groti armonika. Kokia buvo šio tragiško 
įvykio preliudija, vargu ar kas nors dabar begali pasakyti. Žinoma tik tiek, kad 
tą vėlyvą vakarą jis su žmona Rūta svečiavosi Lelėnų kaime, vieni pasakoja, kad 
pas Alfonsą Kontrimą, kiti – kad pas dirbtuvių vedėją Juozą Jokubaitį. Gal ten 
kilo koks šeimyninis konfliktas, o gal paprasčiausias nesusipratimas, tačiau Algis 
iš Kontrimų sodybos išvažiavo vienas, be žmonos, ir miško pakraštyje, netoli 
Šlepštikų mokyklos, ties posūkiu rėžėsi su sunkvežimiu į medį... Sunkvežimis 
buvo sudaužytas visiškai, o vairuotojas žuvo vietoje...

Jau minėjau, kad ne vienas iš šios Dromantų šeimos grojo armonika. Kiek 
prisimenu, tai daryti mokėjo, bent jau jaunystėje, ir Aloyzas bei Vacys Dromantai. 
Aloyzas su žmona Jovita šiuo metu gyvena Gargžduose. 

Tarp gyvųjų jau nebėra ir Vacio Dromanto. Jis mirė nuo vėžio gana jaunas. 
Aš, būdamas dar tik penkiolikos metų, armonika atgrojau Vacio vestuves. Tiesa, 
tos vestuvės buvo gana kuklios, jose dalyvavo nedaug žmonių, tačiau tai buvo 
pirmos mano grotos vestuvės... Vacys su žmona Ada gyveno Klaipėdoje. 

Šioje šeimoje, be septynių brolių,  užaugo ir dvi dukterys: Juzefa ir Birutė. 
Juzefa ištekėjo už ariogališkio Romo Čepo ir dabar gyvena Endriejave, o Birutė 
tapo Kaustekliene ir gyvena Gargžduose.

Jauniausias iš šios šeimos buvo Mykolas, kurį mes labai ilgai vadinome 
Anicetu. Su juo kartu teko lankyti Šlepštikų pradinę, vėliau Endriejavo vidurinę 
mokyklą, tiesa, jis mokėsi viena klase žemiau. Taigi vaikystė ir ankstyvoji jaunystė 
buvo praleista kartu, kartu pradėta vaikščioti ir į šokius. Šis jaunylis Dromantas, 
matyt, vyresniųjų brolių įtakos paveiktas, labai mažas pradėjo groti armonika. Visi 
stebėdavosi, kad toks mažas, galvos virš dumplių beveik nesimato, o jau duoda 
garo kaip suaugęs... Taigi mažą jį mes visi vadindavome Anicetu, ir tik besimo-
kydami vyresnėse klasėse pamažu įpratome prie kito, tikrojo jo vardo – Mykolas. 
Net negaliu tiksliai paaiškinti, kodėl vaikystėje buvo vengiama šio vardo – gal 
kad vaikai nesišaipytų? Vėliau Mykolas baigė aukštuosius mokslus ir daug metų 
dirbo Šiaulių kultūros skyriaus vedėju. Dabar Mykolas yra įkūręs Šiauliuose priva-
čią aukštąją mokyklą, o jo žmona Leta – Mykolo Riomerio universiteto Socialinio 
darbo fakulteto dekanė.

Taigi toks platus ir gražus iškerojo Dromantų giminės ąžuolynas – Oginskio 
muzikanto Jurgio Dromanto palikuonys... Teatleidžia tie šios giminės atstovai, 
ypač jaunimas, kurių nepaminėjau – kiek pavyko prisiminti ar iš kitų sužinoti, 
tiek ir parašiau.
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Prisiminimų takais po Rudgalvių kaimą
Valerija Blagnienė

Gimtinė – ypatinga vieta, kurią norisi aprašyti gražiausiais žodžiais, api-
pinti nuostabiausiomis dainomis. Tai vieta, kur visada norisi sugrįžti, o sugrįžus 
išbučiuoti kiekvieną žemės lopinėlį. Mano gimtinė – Rudgalvių kaimas, esantis 
Klaipėdos rajone. Tiesą pasakius, Žemaitijoje yra daug panašių vietovių, tačiau 
šis kaimelis ypatingas, nes jis mūsų...

Kelyje, jungiančiame Endriejavo seniūniją su Veiviržėnų seniūnija (nuo En-
driejavo apie 5 km, o iki Veiviržėnų apie 10 km), yra atkarpa, kurią ir galime 
pavadinti Rudgalvių kaimu. Vienoje ir kitoje šio žvyrkelio (o dabar jau asfal-
tuoto keliuko) pusėje įsikūrę to paties kaimo gyventojai, kurie matė šiuo keliu 
praūžusio karo audras, pokario baisumus, perversmą, brangių žmonių tremtį į 
Sibirą, nežinią... Tų laikų ašaras, skausmą sugėrė kelio dulkės, šiuo keliu dardėjo 
šieno pilni vežimai, į laukus skubėjo kombainai... Ne vieną sūnų ir dukrelę teko 
tėvams išlydėti į gyvenimą tarsi paukščius rudenį. Vieni, mokslus baigę, grįžo, 
kiti išsibarstė po įvairius Lietuvos miestus, miestelius ir gretimus kaimus... Toks 
jau gyvenimas...

Nėra nieko nuostabesnio už saulėtekį gimtajame kaime. Jis toks savitas, kie-
kvienąkart stebinantis savo nepakartojama spalvų, kvapų ir garsų gama. Paukščių 
čiulbėjimas, sujudimas, gaidžių giedojimas, karvių mykimas, šunelių lojimas, vištų 
kudakavimas, kiaulių kriuksėjimas, rasos gaivumas pripildo džiaugsmo kiekvieno 
aušrą pasitinkančiojo krūtinę. Kas gali būti maloniau už šviežią pienelį, dar su 
putele, ir kvepiančią duonos riekelę ant pusryčių stalo... Tik paskui prasideda 
rimti darbai.

Mūsų gimtinėje lygumas puošia miškeliai, daubos, grioveliai. Žemė čia ypač 
dosni, džiuginanti gyventojus savo derlingumu. Pavasariai kvepia ariamos žemės 
alsavimu, obelų žiedais, žaliuojančiais vasarojais... Visų tų gėrybių šeimininkai tik 
vakare, kai saulė pasislepia už horizonto, uždaro duris, užveria vartelius...

Šienpjoviai. Iš kairės: 
Pranas Andrijauskas, 
Vaclovas Kubilius, 
Justinas Anužis, 
Antanas Kubilius, 
Jonas Žemgulys, 
Pranas Ramanauskas, 
Vincas Antanavičius, 
Antanas Andrijauskas. 
1958 m. Rudgalviai. 
Iš Valerijos Kalikienės 
šeimos albumo
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Šiandien taip smagu pasivaikščioti prisiminimų takais 
ir nors mintimis aplankyti gimtąsias vietas bei kraštiečius. 
Gal ir ne visi veidai ir vardai vienodai ryškiai išlikę atmin-
tyje, juk tiek daug metų praėjo... Dažnai skubame gyventi, 
lekiame tekini į ateitį, po truputį skandindami gražiausius 
prisiminimus užmaršties jūroje... Dažnai pamirštame, kad 
be praeities nebūtų ir mūsų, todėl šiandien noriu stabtelėti 
ir truputį papasakoti apie savo gimtojo Rudgalvių kaimo 
gyventojus...

Raukčių porelę – Joną ir Onutę – čionykščiai pažįsta 
kaip ypač darbščius, tvarkingus, gražiausiu sodu bei darželiais 
garsėjančius, vienas kitą mylinčius bei gerbiančius.

Sėdi: Barbora 
Andrijauskienė, 
Antano mama 
Barbora 
Andrijauskienė, 
Antanas Andrijauskas. 
Stovi sūnus Pranas 
Andrijauskas. 
Rudgalviai, 1958 m. 
Iš Valerijos Kalikienės 
šeimos albumo

Pavasarinis trąšų 
bėrimas. Rudgalvių 
brigados darbininkai. 
Iš kairės: Jonas 
Ruškys, Kazimieras 
Venckus, Aniceta 
Kundrotaitė, Justinas 
Anužis, Vincentas 
Antanavičius, Janina 
Kalcaitė. Rudgalviai, 
1964 m. 
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Barboros Mikužytės gyvenimas nebuvo rožėmis klotas, nes kaime moteriai, 
vienai auginančiai penkis vaikus, reikėjo daug rūpestėlio patirti, daug darbelių 
nudirbti, kad visi būtų sotūs ir laimingi. Jai tai pavyko padaryti. Ištverminga ir 
be galo darbšti buvo Barborytė!

Na, o kas galėjo nesigėrėti išpuoselėtais Juozo Čeledino namais, kiemu. 
Juozas norėjo, kad kiemas būtų ypatingas, nes jo namuose buvo pradinė moky-
kla. Klegesio ir pradinukų išdykavimų čia netrūko, bet šeimininkai nesiskundė, 
o didžiavosi tuo. Jų namai kvepėjo švara, gėlėmis...

„Vienybės“ kolūkio pirmininkams buvo pastatytas naujas namas. Tiesa, jie 
keisdavosi gana dažnai. Paskutinį – E. Austyną – ir aš dar prisimenu. Žmonės 
jį gerbė. Kaimynystėje gyveno Kaušys, kurį galima apibūdinti kaip labai darbštų 
žmogų. Jo dukros – tikros namų gražintojos, mezgėjos, o sūnus – geras tėvo 
padėjėjas. Kryžkelėje tarp kolūkio centro ir mokyklos bei kolūkio fermų įsikūręs 
Juozas Žemgulys su gausia dešimties vaikučių šeima. Jis buvo lauko darbininkas. 
Juozo Žemgulio gyvenimas nebuvo lengvas, paženklintas pokariniu praradimo 
ženklu. Netekęs pirmos jaunutės žmonos, liko su maža mergaite ant rankų. Tačiau 
ėjo metai ir gyvenimas viską sudėliojo į savas vietas. Žmogaus, kaip ir palaužto 
medelio, žaizdos užgyja. Juozas Žemgulys sukūrė šeimą ir gražiai užaugino net 
dešimt vaikų. Keletas vaikų gyvena netoliese – pasiliko tėvų žemėje.

Antanas Čeledinas gyveno pačioje kaimo širdyje. Greta jo namų buvo ko-
lūkio raštinė, sandėlis ir dirbtuvės, kuriose buvo remontuojama kolūkio technika. 
Stasys Puškorius buvo nepakeičiamas remontų meistras. Jis gyveno išpuoselėtoje 
sodyboje, esančioje tik už kilometro. Tai mūsų mamos sesers šeima. Pas mus jie 
būdavo dažni svečiai.

Daug gražių žodžių būtų galima pasakyti apie traktorininką Antaną Klevinską 
ir jo šeimą, Konstantiną Kaliką, Kasparą Kaliką ir jo žmoną Valeriją, kuri iki šiol 
savo sodybą puošia daugybe gėlių kompozicijų, Antaną Kubilių, o apie Vaclovą 
Kubilių ir jo žmoną Birutę galėtume pasakoti ištisą meilės ir ištikimybės vienas 
kitam istoriją – tai labai darbšti ir tvarkinga šeima. Tik gerai galime paminėti 
Justiną Žemgulienę, Antaną Andrijauską, Vincentą Antanavičių ir jų šeimas.

Sėdi (iš kairės): Ona 
Kalikienė, Kazimieras 
Kalikas, Birutė 
Stončiutė, Irena 
Stončienė.
Stovi: Kasparas 
Kalikas, Stanislovas 
Stončius. Rudgalviai, 
apie 1957 m.
Iš Valerijos Kalikienės 
šeimos albumo
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Prano Ramanausko šeimoje užaugo ypač gabus sūnus Juozas. Jis tapo gra-
žius paveikslus, yra šaunus fotografas. Jo pieštais atvirukais džiaugdavosi visa 
mokykla.

Jonušų sode galėjai net pasiklysti – toks jis buvo didžiulis, bet sutvarkytas, 
jame augo įvairių rūšių obelys, vaiskrūmiai. Sodininkystė – šeimininko gyvenimo 
įprasminimas.

Anužių sodybą galima rasti prie pačių seniausių kaimo kapinaičių. Kiti 
kaimynai – Nagreckai – buvo žinomi kaip rūpestingi žmonės. Nagreckų vaikai 
jau seniai paliko tėvų namus, ten tebegyvena tik sūnus Jonas.

Šernių šeimą gerbė visi kaimo gyventojai, nes jie buvo pradinių klasių 
mokytojai. O Praną Jurgutį galima pavadinti geriausiu kaimo statybų specialistu. 
Todėl nenuostabu, kad jų pačių namuose netrūko unikalių jo rankų darbo dirbi-
nių. Labai graži ir prižiūrėta buvo ir Kazio Šiaulyčio sodyba, kuri perduodama 
iš kartos į kartą.

Stepono Venckaus sodyba įsikūrusi šalia daubos, tik ji skyrė mus nuo šių 
kaimynų. Daubos papėdėje čiurleno šaltinėlis. Šaltinėlio vandens čia ateidavo atsi-
gerti net ir žmonės iš gretimų kaimų. Sakoma, kad šis vanduo turėjęs gydomųjų 
savybių. Tai šventas Roko šaltinis, todėl čia buvo ir istorinė Šv. Roko koplytėlė. 
Netoli Roko šaltinėlio augo didžiulė liepa, kurios žiedų arbata mama mus gydy-
davo žiemą, jei kuris susirgdavome.

Jau mūsų daubos pusėje stūksojo kaimo kapinaitės. Čia gegužės mėnesį, 
mušant geležimi per geležį, pakabintą ant medžio šakos, į pamaldas būdavo 
sukviečiami kelių kaimų gyventojai. Mums, Kalcų vaikams, tai būdavo didžiulė 
šventė. Kapinaičių Šv. Marijos koplytėlę išpuošdavome pakalnutėmis.

Rudgalvių kaime gyveno ir tėčio sesers šeima – Marijona ir Jonas Mulskiai. 
Tame pačiame name gyveno ir Jono brolio Kosto šeima. Kostas ilgus metus vienas 
pats prižiūrėjo namus, kadangi Jonas su šeima buvo ištremtas į Sibirą... Didžiulę 
kainą reikėjo sumokėti už paveldėtas senelio žemes.

Tai atsitiko labai seniai... 1949 metų pavasarį... Tėtis buvo priverstas išvežti 
savo seserį Marijoną su šeima į Endriejavo valsčių, o iš ten jie buvo išgabenti į 
nežinią... Tėtis pasakojo, kad norėjo apsaugoti jų mažiausią dukrelę, kuri sirgo, o 
juk buvo dar tik kūdikis vystykluose. Deja, jam nepavyko. Vaikelis buvo atimtas 
ir „ryšulėlis“ meste įmestas į mašiną. Tai buvo šiurpi anų dienų tragedija. Apie 
tuos neramius laikus kalbėjo ir mama. Ji pasakojo, kaip karo metu teko slėptis 
nuo bombardavimo už tų pačių kapinaičių specialiai iškastuose rūsiuose. Neramios 
naktys pokario metais baugino kaimo gyventojus. Mamos tėvai taip pat buvo 
ištremti, tačiau jie išgyveno ir grįžo. Pirmą kartą savo senelius pamatėme, kai jau 
buvome gerokai ūgtelėję. Deja, sugrįžę savo gražių, išpuoselėtų namų jie nebera-
do. Antanas Kerpė, mūsų senelis, pasakojo daug įdomių istorijų, nutikimų apie 
taigos miškus, kelionę „ten“ ir atgal. Jo prisiminimai nebuvo linksmi... Seneliams 
išgyventi padėjo tik optimizmas ir begalinis noras grįžti namo.

Kalcų sodybą puošė didžiuliai klevai. Namas medinis, erdvus ir toks savas. 
Kieme buvo graži šventųjų koplytėlė.

Mūsų tėtis buvo darbštus, sumanus, nors buvo baigęs tik 3 pagrindinius 
skyrius. Ūkyje tėtis dirbo įvairius darbus: buvo apskaitininkas, eigulys, zootechni-
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kas. Paskutinis darbas buvo Toliotų kaimo brigadininkas. Šiame kaime daugiausia 
ir mes, vaikai, dirbome. Tai buvo tarsi mūsų vasarų stovykla. Daug išmoko-
me: sodinti, šienauti, rugius rišti, ravėti, tręšti ir pan. Grįžus iš kolūkio laukų 
reikėjo prižiūrėti ir savo ūkelį. Darbus paskirstydavo mama. Sunkiausia buvo, 
kai žuvo tėtis. Tada buvo baisu net pagalvoti apie ateitį. Kaip toliau gyventi? 
Šeimoje buvo trylika vaikų. Kaimynas Kazys Kontrimas buvo tvirtai įsitikinęs, 
kad mes neišgyvensime. Laimei, jis klydo. Netektis mus dar labiau užgrūdino. 
Vieni kitus globojome, mylėjome, užjautėme, guodėme ir visada buvome greta 
vienas kito...

Pamenu, mūsų keturis mažuosius teko išlydėti į Klaipėdos vidurinę-internatinę 
mokyklą, nes ten buvo garantuotas išlaikymas. Atsisveikindami verkėme visi... Ste-
pukas buvo mažiausias – pirmokas. Jį visi labai mylėjome dėl ypatingo švelnumo, 
jautrumo. Jis buvo gražus smulkutis tamsiaplaukis berniukas. Stepukas turėjo aiškų 
tikslą, todėl, kai reikėjo rinktis profesiją, neabejodamas pareiškė, kad bus fotografas. 
Nė vienas nenustebome, nes Stepukas dar vaikas būdamas namuose buvo įsiren-
gęs fotolaboratoriją. Fotografuodavo paukščius, gyvūnus, gamtą, žmones... Mūsų 
šeima labai džiaugėsi, kad turi savo jaunąjį fotografą. Steponas savo nuotraukose 
įamžindavo visas gražiausias šventes – vestuves, krikštynas, jubiliejus.

Steponas, pasirinkęs fotografo kelią, savo tikslo siekė kantriai, nuosekliai 
ir atkakliai, taigi žemaitiško užsispyrimo jam netrūko. Fotografija – jo gyvenimo 
tikslas, pomėgis, aistra ir kartu rimtas darbas. Drąsiai galima sakyti, kad brolis 
dirba jo širdžiai labai mielą darbą. Specialybę Steponas įgijo studijuodamas Vil-
niuje. 1978 m. jau kaip specialistas pradėjo dirbti Klaipėdos buitinio aptarnavimo 
kombinate „Gražina“.

Fotografija buvo ne vienintelė Stepono gyvenimo meilė. Dar jauno vaikino 
širdį pavergė mergina, vardu Lyda, gyvenusi gretimame Toliotų kaime. Stepono 
ir Lydos šeimoje vyrauja darna, šiluma, supratimas ir meilė vienas kitam. Lydą 
galima apibūdinti kaip labai darbščią, kantrią, reiklią sau ir kitiems moterį, mylinčią 
žmoną ir mamą. Jos ir profesija tokia kilni, pasiaukojanti. Lyda Kalcienė – Klai-
pėdos Raudonojo kryžiaus ligoninės traumatologijos skyriaus sesutė. Turi didžiulę 
30 metų šio sunkaus ir atsakingo darbo patirtį. Lyda ir Steponas užaugino tris 

Adomo ir Bronislavos 
Kalcų šeima. Sėdi 
(iš kairės): Adomas, 
Romas, mama 
Bronislava, Vida, 
Janina; stovi: 
Valerija, Stefa, Zita, 
Stasė, Stanislovas, 
Onutė, Regina, 
Petras, Steponas. 
Rudgalviai, 1981 m. 
Iš A. ir B. Kalcų 
šeimos albumo
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vaikus, kuriais gali pelnytai didžiuotis. 
Sūnus Tomas jau sukūrė šeimą ir au-
gina dukrelę. Vilniuje Mykolo Romerio 
universitete įgijo teisės bakalauro ir 
magistro diplomus. Sūnus Tadas turi 
Klaipėdos universiteto ekonomikos ba-
kalauro diplomą. Tado ir Rūtos Kalcų 
šeima augina dvi dukrytes. Dukrelė 
Sigutė taip pat pasirinko ekonomikos 
specialybę Klaipėdos universitete. Ji 
šiuo metu yra jau trečiojo kurso stu-
dentė.

Šiandien Steponas yra studijos „Foto plius“ vedėjas. 
Paklaustas, kaip fotografijos srityje jam sekasi šiandien, Ste-
ponas atsakė, kad dabar viskas yra kitaip. Diegiamos naujos, 
daug tobulesnės technologijos. Dirbti sudėtingiau, bet kartu 
ir lengviau. Galimybės didesnės. Tiesiog įdomiau. Lietuvoje 
pasidarė lyg ir per ankšta, todėl tenka pasižvalgyti ir po 
svečias šalis. Kasdien norisi vis platesnės, reikšmingesnės 
veiklos, juk reikia kažką palikti ateinančioms kartoms. Steponas su bendraminčiais 
įsteigė Klaipėdos fotografų klubą „Fotokalvė“. Šiandien klubas vienija 45 narius. 
Nemažai jaunų, perspektyvių darbščių fotografijos meną suprantančių ir puose-
lėjančių žmonių.

Pirmajam klubo „Fotokalvė“ projektui buvo pasirinkta Endriejavo seniūnija, 
nes Steponas ir žmona Lyda yra kilę iš šio krašto, pažįsta daug čia gyvenančių 
žmonių ir nori kartu su jais pasidžiaugti savo gimtine. Pirmoji paroda gimė 
aplankius ir meninėse nuotraukose įamžinus ne vieną šeimą. 2007 metų rugsėjo 
16 d. buvo pasirinkta ne atsitiktinai, o todėl, kad būtent šią dieną į Šv. Marijos 
atlaidus čia renkasi mieli kraštiečiai. Parodą aplankė daugybė žmonių. Toks susi-
domėjimas ir yra geriausias darbo įvertinimas. Antra tų pačių nuotraukų paroda 
buvo surengta Gargždų kultūros namuose. „Fotokalvės“ fotomeno meistrai buvo 
sutikti šiltai, pagarbiai. Kultūros namų direktorė Oželienė nuoširdžiai padėkojo už 
parodą. Aš, Stepono sesuo, taip pat noriu padėkoti jam už tai, kad nepamiršta 
žmogaus, jo gražiausių gyvenimo akimirkų, kurios įamžintos fotografijose liks 
kartų kartoms.

Tiesą pasakius, šiandien Rudgalvių kaimas yra pasikeitęs. Pasikeitėme ir 
mes... Šiandien Rudgalvių kaime jau nebesutiksime daugelio anksčiau čia gyvenu-
sių žmonių, nemažai jų jau iškeliavę Anapilin. Keičiasi veidai. Džiugu, kad šiame 
kaime tebegyvena keletas mūsų šeimos narių – brolis Petras Kalcas su šeima ir 
sesuo Janina, kuri visada mūsų laukia tėvų sodyboje. Turime kur sugrįžti...

Petras Venckus su 
kaimynu Kazimieru 
Kaliku. Rudgalviai, 
apie 1963 m. 
Iš Valerijos Kalikienės 
šeimos albumo



657

I S T O R I J A .  K A I M Ų ,  G I M I N I Ų ,  Š E I M Ų  I S T O R I J A

Beniuliai ir Putriai
Juozas Beniulis

Beniulių pavardė Endriejave ir jo 
apylinkėse nereta. Žmonių tokia pavar-
de gyventa ir anksčiau, yra jų ir dabar. 
Esu girdėjęs, kad net Beniulytė buvo 
ištekėjusi už Beniulio, o tai reiškia, 
kad jie tarpusavyje iki tol net nebuvo 
giminės. Galbūt labai senais laikais ir 
buvo kažkoks bendras kamienas, tačiau 
vėliau tas giminės medis labai plačiai 
išsišakojo ir giminystė dingo, liko tik 
bendra pavardė. Dar iš mokyklos laikų 
prisimenu Kazimierą Beniulį, kuris gy-
veno ant kalno kairėje kelio, vedančio 
į Judrėnus, pusėje. Tada jo namai jau 
buvo lyg ir Endriejavo pakraštys, o 
dabar miestelis gerokai pasistūmėjęs 
link Auksoro kaimo. Kazimierą dauge-
lis prisimena kaip pagrindinį miestelio 
kapinių duobkasį. Jo sūnus Petras buvo 
vyresnis už mane, tačiau mums dar 
šiek tiek teko kartu eiti į mokyklą, 
žinoma, ne į tą pačią klasę. Giminės 
jie mums nebuvo, tačiau pavardė to-
kia pat. Buvo ir daugiau Beniulių apie Endriejavą. Ir dabar 
miestelyje, be mano brolio Edvardo, gyvena Beniulis, vardu 
Pranas. Irgi ne giminė. Taigi Endriejavas ir buvo ta vietovė, 
iš kurios prasidėjo viena mano giminės atšaka. 

Apie pavardės kilmę irgi galima tik spėlioti. Greičiausiai 
ji reiškia ,,Beno sūnus“, nes priesaga -ul, kaip ir -ūn, -ait 
arba -on reiškia kažkieno sūnų (pavyzdžiui, Matulis – Mato 
sūnus, Petrulis – Petro sūnus, Morkūnas – Morkaus sūnus, 
Jonaitis – Jono sūnus ir t. t.). Tiesa, Aukštaitijoje, bent jau 
Pasvalio rajone, daugiausia paplitusi ne Beniulių, o Baniu-
lių pavardė, todėl dažnai mano pavardė čia tariama ir net 
parašoma neteisingai, raidė „e“ maišoma su „a“, nes vietiniai labiau įpratę prie 
Baniulių pavardės. Tai visiškai suprantama. Baniulių čia iš tiesų gyvena nemažai, 
ypač apie Krinčiną. Yra jų ir Pasvalyje. Iš Krinčino kilę net du kunigai Baniuliai. 
Žinoma, jokių giminystės ryšių tarp mūsų nėra, tik su vienu iš jų, pasvaliečiu 
Jonu Baniuliu, kartais pajuokaujame, pavadiname vienas kitą „bratkomis“... Tie-
sa, Kupiškio rajone, kiek girdėjau, gyvena ir Beniulių, tačiau ar jie turi ką nors 
bendra su mūsų gimine, neaišku. Yra Beniulių ir Vilniuje, ir Klaipėdoje, o apie 

Marijona (Putriūtė) 
ir Jonas Beniuliai su 
sūnumis (iš kairės): 
Juozas, Pranas, Jonas. 
Apie 1917 m. Nuotr. 
iš Juozo ir Onos 
Beniulių šeimos 
albumo (toliau – 
iš J. O. Beniulių 
albumo)
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Jonavą, Žeimius tikriausiai yra ir tikrų mano giminių, nes ten grįžęs iš tremties 
apsigyveno mano tikras dėdė Pranas Beniulis. Bet apie jį atskirai. 

Taigi mano senelis Jonas Beniulis į Stončaičius atsikėlė iš Endriejavo. Į 
gretimą Šlepštikų kaimą atsikėlė ir jo brolis Antanas. Jis čia nusipirko apie 
30 hektarų žemės. Mirus Antanui Beniuliui, jo žmona ištekėjo už Prano Razučio. 
Štai todėl Endriejavo kapinėse šalia mano senelių Jono ir Marijonos Beniulių 
kapo yra ir Razučių šeimos kapas. Mano senelis iš dvarininko Siaurės nusipirko 
7 hektarus mišku ir krūmais apaugusios žemės. Reikėjo titaniškų pastangų, kad 
galėtum tokioje vietoje įsikurti. Senelis buvo nepaprastai darbštus, fiziškai stiprus 
ir ištvermingas. Jokios technikos nebuvo, reikėjo iškirsti mišką, rankomis išrauti 
kelmus, tada pradėti dirbti žemę, statytis trobesius. Jokios pagalbos iš šalies ne-
buvo. Tačiau senelis įsikūrė. Stebiuosi tų laikų žmonių ištverme, užsispyrimu ir 
geležine sveikata. Taip Stončaičių kaime atsirado mano tėviškė, tiesa, dabar jau 
labai sunykusi. 

Senelis vedė Marijoną Putriūtę ir su ja užaugino aštuonis vaikus: penkias 
dukteris ir tris sūnus. Tiesa, be šio aštuoneto, mano močiutė pagimdė ir daugiau 
vaikų, tačiau jie mirė dar visai mažyčiai. Kiek jų buvo ir kokiais vardais buvo 
pakrikštyti, nežinau ir turbūt niekas dabar jau apie tai nebepapasakos. Sunkiai 
gyveno tada žmonės, siautė įvairios ligos ir tarsi dalgiu šienavo mažus vaikelius. 
Išlikdavo tik patys stipriausieji. Taip buvo daugelyje to meto šeimų. 

Vyriausioji iš užaugusių vaikų buvo Marcelė (mes ją vadindavome Marcike). 
Ji taip ir neištekėjo, liko Beniulytė ir viena gyveno Mataičių kaime, maždaug 6 
kilometrai nuo tėviškės. Prisimenu ją visišką senutę, tokią nedidukę. Ateidavo pas 
mus iš Mataičių, nes, matyt, traukė gimtinė, norėjosi pasišnekučiuoti su savais. 
Tarp jos ir jauniausiojo brolio Juozo, mano tėvelio, buvo didelis amžiaus skirtumas, 
tačiau jie kažkaip rasdavo bendrą kalbą ir gerai sutardavo. Jaunystėje, dar Pirmojo 
pasaulinio karo metu, Marcelė tarnavo pas ūkininką Klaipėdos krašte. Klaipėdos 
kraštas buvo ne taip jau ir toli nuo mano tėviškės, iki jo sienos maždaug 20 kilo-
metrų, tačiau, kaip žinoma, skirtumų tarp šių vietovių ir jose gyvenančių žmonių 
buvo nemažai. Mano tėviškė jau buvo tikroji Žemaitija, tuo metu, kaip ir visa 
Didžioji Lietuva, priklausiusi Rusijos imperijai, o ten – ilgą laiką vokiečių valdytas 
kraštas, kuriame gyveno „šišioniškiai“, kurie ir rūbus nešiojo kitokius, ir tarmė 
jų skyrėsi nuo mūsiškės. Pas mus – kalvos, tarp miškų ir krūmų įsiterpę laukai, 
ten – lygumos, medžiais tankiai apsodinti keliai, baltasieniai pastatai raudonomis 
čerpėmis dengtais stogais. Dabar tų skirtumų tarp abiejų kraštų gyventojų beveik 
nebelikę, ir ten, ir čia Klaipėdos rajonas (tiesa, dalis buvusio Klaipėdos krašto 
dabar priklauso Šilutės rajonui). O tada svetimtaučiai mus prievarta buvo atskyrę 
vienus nuo kitų, susidarė skirtingi papročiai, netgi, galima sakyti, skirtingos kul-
tūros. Klaipėdos krašte jautėsi stipri vokiečių įtaka – ir gerąja, ir blogąja prasme. 
Pirmojo pasaulinio karo metu jauni mūsų krašto vyrai prievarta buvo paimti į 
carinės Rusijos kariuomenę ir priversti kautis su savo broliais iš Klaipėdos krašto, 
mobilizuotais į vokiečių kariuomenę. Taigi mano teta Marcelė tarnavo ūkyje, iš 
kurio į vokiečių kariuomenę buvo paimti net penki broliai. Vienas iš jų grįžo 
namo, tikriausiai atostogų, ir buvo nužudytas kažkokio valkatos, atklydusio nuo 
Gargždų. Teta Marcelė pasibaisėdama pasakojo, kaip šis žiaurus žmogėnas pasi-
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gardžiuodamas gyrėsi, kaip daržinėje 
„sutvarkė“ vargšą kareivėlį, grįžusį į 
tėviškę, pasijuokdamas iš šio pastangų 
bandyti pasipriešinti... Kokie buvo šio 
nužudymo motyvai, neaišku. Gal api-
plėšimas, noras užvaldyti ūkį? Įvairių 
kataklizmų, suiručių, karų metu į pa-
viršių iškyla visokiausi padugnės – tai 
jų laikas... Teta Marcelė mirė sulaukusi 
daugiau kaip devyniasdešimties metų. 
Apskritai, visi šios šeimos žmonės – 
ilgaamžiai. Šiek tiek trumpiau gyveno 
tik broliai Jonas ir Pranas. 

Kitą mano tetą Marijoną Beniu-
lytę ,,apgavo“ iš Amerikos grįžęs ir 
tapęs Stončaičių dvaro savininku kvė-
darniškis Kazimieras Sebeckis. Taip 
gimė mano pusbrolis Izidorius Beniu-
lis, kuris užaugęs vedė Oną Žvirblytę 
nuo Judrėnų. Jiems gimė keturi sūnūs: 
Kazys, Vladas, Pranas ir Bronius. Ilgą 
laiką Stončaičiuose gyveno dvi Onos 
Beniulienės, tik tėvavardžiai skyrėsi, todėl laiškanešiai daž-
nai pristatydavo laiškus ne tai adresatei... Viena iš jų buvo 
mano mamytė, kita – pusbrolio Izidoriaus žmona. Šiuo metu 
Izidorius ir Ona Beniuliai jau mirę, palyginti jaunas neseniai 
mirė ir jų vyriausiasis sūnus Kazys. Jis buvo jūrininkas, netgi, 
kiek girdėjau, laivo kapitonas. Teta Marijona vėliau ištekėjo 
už Prano Venckaus, kažkodėl vadinamo „Pelkiniu“. Taigi jų sūnus, antras mano 
pusbrolis Steponas, jau buvo Venckus. Steponas šiuo metu gyvena Plungėje, dirba 
laidojimo firmoje vairuotoju. 

Panašus likimas ištiko ir mano gerąją tetą Juozapiną. Jos dukters Bronės, 
vėliau ištekėjusios už Jono Pivoriaus, tėvas – Pranas Kardelis iš Šlepštikų. Juoza-
pinos jis taip ir nevedė, jai vienai teko užauginti savo Bronytę. Iki gilios senatvės 
ji pragyveno su savo dukra ir žentu iš pradžių Sausių (o gal – Klibių) kaime, 
vėliau Endriejavo miestelyje, nusipirkę vieną namo, kuriame daug metų buvo 
vaistinė, galą. Visi trys jau mirę, palaidoti senosiose Endriejavo kapinėse. Su šiais 
žmonėmis susiję labai daug malonių vaikystės prisiminimų. Bronė ir Jonas Pivoriai 
buvo mano sesers Elvyros krikšto tėvai. 

Ketvirta sesuo Barbora, arba kaip mūsų krašte vadindavo, Basė (Basikė), ište-
kėjo už Vladislovo Surplio ir gyveno Liepaičių (Arvydiškių) kaime netoli Balsėnų. 
Beje, iš Balsėnų kilęs žymus politikas, Kovo 11-osios akto signataras, profesorius 
Kazimieras Antanavičius, dabar jau miręs. Surpliams gimė dvi dukterys: Stanis-
lava ir Petronėlė. Petronėlė ištekėjo už Stanislovo Tamošausko. Su juo susilaukė 
keturių vaikų – trijų dukterų ir sūnaus. Dukterų vardai: Rūta, Liuda ir Birutė, 

Juozapinos Beniulytės 
duktė Bronė Pivorienė. 
Apie 1938 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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sūnaus – Vidmantas. Surplių šeimą 
vienu metu buvo pradėjusios persekioti 
nelaimės. Tragiškai žuvo Vladislovas 
Surplys. Tada man buvo dar ne taip 
daug metų ir, jeigu gerai prisimenu, 
suaugusieji kalbėjo, kad jį kažkas už-
mušė. Tačiau čia dar ne viskas. Prisi-
menu, viena vasara buvo labai lietin-
ga, beveik kasdien trankėsi perkūnija, 
gąsdindama žmones ir pridarydama 
jiems įvairių nuostolių. Ir štai vieną 
tokią audringą vasaros dieną mano tetos Barboros Surplienės 
namus aplankė didelė nelaimė. Teta gyveno kartu su netekė-
jusia dukra Stanislava. Ji turėjo dukrytę Virginiją, kuriai tuo 
metu dar nebuvo nė trejų metukų. Tai atsitiko, atrodo, 1960 
metais, rugpjūčio 12 dieną, šeštadienį. Rytojaus dieną turėjo 
būti Žolinės atlaidai. Kiek girdėjau iš suaugusiųjų, troba, 
kurioje gyveno teta ir pusseserė, stovėjo kažkur pamiškėje. 
Teta, grįždama iš ligoninės, užsuko pas kaimynus kartu su 
dukterimi Stanislava ir laukė, kol praeis lietus. Tačiau jos, 
matyt, nekantravo greičiau pasiekti namus, todėl netrukus 
patraukė jų link. Kita tetos dukra Petronėlė Tamošauskienė 
tuo metu grėbė šieną, skubėjo jį sukrauti į kupetas. Kaip žaibas pateko į trobos 
vidų, dabar niekas nebegali pasakyti. Tikriausiai stiprus vėjas atplėšė trobos duris 
įtraukė vidun kamuolinį žaibą, kuris nutrenkė mano pusseserę Stanislavą ir tetą 
Barborą. Tik mažoji trejų metų Virgutė liko gyva, nes, matyt, tuo metu buvo 
kiek toliau nuo tako, kuriuo skriejo žaibas. Jis apdraskė indaują, apgriovė krosnį 
ir pro kažkur išėjo. Pusseserė buvo rasta gulinti tarpduryje prie slenksčio (gal 
ėjo uždaryti vėjo atplėštų durų?), teta – prie krosnies. Galima tik įsivaizduoti, ką 
turėjo išgyventi net trejų metų dar neturėjusi mergytė, visą parą viena būdama 
šalia mamos ir močiutės lavonų... Kadangi sodyba buvo nuošali, nedažnai čia kas 
užsukdavo, tai tik atsitiktinai kitą dieną pro šalį ėjusi į mišką grybauti kaimynė 
atrado mažąją Virgutę, bevaikštinėjančią kieme ir bežaidžiančią su ožkomis... Po 
šios nelaimės našlaitę pasiėmė auginti jos teta Petronėlė Tamošauskienė. Mergaitė 
buvo priimta į šią šeimą ir augo kartu su savo pusseserėmis ir pusbroliu. Šiuo 
metu Virginija gyvena Veiviržėnuose, dirba vidurinėje mokykloje pradinių klasių 
mokytoja. Ištekėjusi, pati augina vaikus. Jos dabartinė pavardė Stonkienė.

Dar vienos tėvelio sesers vardas buvo Kazimiera, ji buvo ištekėjusi už Jono 
Bereniaus. Bereniai gyveno Šlepštikų kaime, augino du vaikus: dukterį Kazytę ir 
sūnų Cezarį. Kadangi jie buvo daug vyresni už mane, tai jų gerai ir nepažinojau. 
Tik atsimenu pasakojimus apie tai, kad Kazimiera Bereniūtė (o gal Berenytė?) 
rado kažkieno paliktą kūdikį ir pasiėmė jį auginti. Apie tai buvo kalbama gana 
plačiai, gal net tuometinė spauda aprašė šį įvykį. Gaila, kad nežinau, ar ši mano 
pusseserė buvo ištekėjusi, o jeigu ir buvo, tai jos vyro pavardės nežinau, žinau 
tik tiek, kad tuo metu ji dirbo autobuso konduktore ir gyveno Klaipėdoje.

Barbora Surplienė 
(Beniulytė) su savo 
dukromis (iš kairės) – 
Stanislava Surplyte 
ir Petronėle 
Tamošauskiene 
(Surplyte). 
Apie 1958 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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Broliai 
Be keturių seserų, mano sene-

lių Marijonos ir Jono Beniulių šeimoje 
augo ir trys sūnūs: Jonas, Pranas ir 
Juozas. Vyriausias iš jų buvo Jonas, 
gimęs 1910 metais. Dėdė Jonas nuo 
jaunų dienų mėgo paieškoti nuotykių, 
sakyčiau, netgi buvo linkęs į įvairias 
avantiūras, o tai kartais sukeldavo 
nemažai keblumų jam pačiam ir jo 
artimiesiems. Kaip pasakojo jo brolis 
Juozas, mano tėvelis, jaunystėje Jonas 
įsimylėjo jauną gražią čigonaitę ir buvo 
pasiruošęs kartu su čigonais pradėti 
klajoklišką gyvenimą. Vargais negalais 
nuo šio žingsnio jį atkalbėjo mergaitės 
tėvas, įtikinėdamas, kad toks gyvenimo 
būdas ir čigonų papročiai – ne jam... 
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui 
ir Lietuvą okupavus vokiečiams, dėdė 
Jonas, susigundęs gražia uniforma ir 
ginklais, pradėjo dirbti vokiečių poli-
cijoje. Tarnavo, atrodo, Kretingoje ir 
Skuode, saugojo belaisvius. Supratęs, kad padarė neapgalvotą 
žingsnį ir jokia romantika čia nekvepia, metė tarnybą ir ėmė 
slapstytis. Jau prieš tarnybą policijoje buvo vedęs ir turėjo 
du vaikus: sūnų Alfredą, kurį visi vėliau vadinome Algiu, 
ir dukterį Petronėlę. Slapstytis teko ne tik nuo vokiečių, 
bet ir nuo sugrįžusių rusų. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir 
mano gimtinėje tuo metu enkavedistai ir stribai (mūsų krašte 
juos vadino stribokais) siautėjo po kaimus ir gaudė jaunus vyrus, norėdami juos 
pasiųsti į frontą. Ne vienas šių gaudynių metu ir galvą padėjo. Dalis jaunų vyrų 
išėjo į miškus partizanauti. Dėdę Joną slapstė ir maitino sesuo Juozapina ir brolis 
Juozas, kuris buvo likęs gyventi tėviškėje. Klaikūs tai buvo metai. Slėptuvės buvo 
rengiamos daržinėse, dažniausiai po šienu. Ne kartą sodybas kratė rusų kareiviai, 
durtuvais badė šieną ir žemę, tačiau, matyt, dėdė Jonas buvo gimęs po laiminga 
žvaigžde – enkavedistai jo taip ir nesurado.

Šitoks slapstymasis, nuolatinė nervinė įtampa, pavojaus nuojauta ir mirties 
baimė padarė savo – vienu metu dėdei buvo pakrikę nervai. Kadangi jis labai 
mėgo knygas ir daug skaitė, netgi tuo metu, kai slapstėsi, jo broliui Juozui, mano 
tėveliui, vėliau atrodė, kad nuo per didelio knygų skaitymo žmonėms pasimaišo 
protas...  Tiesa, atsimenu, kai kas tvirtino, kad yra matęs dėdę Joną ginkluotą 
vaikštant su partizanais, tačiau mano tėvelis tą faktą visą laiką griežtai neigė. 
Sunku dabar pasakyti, kaip ten buvo iš tikrųjų – gal tiesiog taip buvo ginamas 

Iš kairės – broliai 
Juozas ir Jonas 
Beniuliai. 
Apie 1938 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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brolis, stengiantis apsisaugoti nuo ne-
malonumų, kurių tais laikais buvo 
galima greitai susilaukti, o gal tai ir 
tiesa, juk kaimynai galėjo ir apsirikti, 
kažką supainioti. Tikra tik tai, kad, 
okupantų valdžiai paskelbus, jog tiek 
partizanai, tiek šiaip besislapstantieji 
gali legalizuotis ir jų bus pasigailėta, 
mano tėvelis, pasitaręs su šeima, nutarė 
kartu su broliu važiuoti į Endrieja-
vą, nes visiems iki gyvo kaulo buvo 
įgrisusi ta nuolatinė įtampa. Sunkus 
buvo šis apsisprendimas – kas galėjo 
garantuoti, kad klastingas okupantas 
neapgaus ir nesusidoros, kaip susido-
rojo su tūkstančiais panašaus likimo 
žmonių... Buvo tikimasi paties blogiau-
sio... Su ašaromis akyse atsisveikinę su 
artimaisiais ir pasimeldę, abu broliai 
pasikinkė arklį ir išvažiavo į valsčių. 
Atsitiko neįtikėtinas dalykas – juos 
kiek patardė ir paleido. Gal neturėjo 
rimtesnių faktų ir įrodymų, o gal stribus paveikė tai, kad 
dėdė Jonas tuo metu buvo pradėjęs nusišnekėti ir atrodė 
jiems nepavojingas?.. Po legalizacijos visi lengviau atsikvėpė. 
Pasitaisė ir dėdės Jono sveikata. Tiesa, laukė nauji nemalo-
numai – jį paliko žmona Julija, kuri tiek tada, tiek vėliau 
mėgo kartkartėmis pasiieškoti naujo vyro... Apsigyveno dėdė 
Sungailinėje, kurią, slėpdamiesi nuo represijų, buvo palikę tikrieji šeimininkai. 
Čia gyveno ir jo sesuo Juozapina. Su tuo laikotarpiu susiję ir mano ankstyvieji 
vaikystės prisiminimai. Kadangi dėdė Jonas nebuvo įstojęs į kolūkį (o gal jo ten 
niekas nepriėmė?) ir vertėsi atsitiktiniais uždarbiais, grybavo, uogavo, tai valdžia 
jį ištrėmė į Aukštaitiją ir prievarta įdarbino kolūkyje statybininku. Kurį laiką jis 
gyveno ir dirbo Rokiškio rajone, atrodo, Onuškyje. Po šios savotiškos tremties 
grįžo į Žemaitiją, bet jau nebe į tėviškę, o į gretimą Šilalės rajoną. Apsigyveno 
Teneniuose, čia irgi dirbo statybininku. Susirado antrą žmoną. Čia gyvendamas 
išėjo į pensiją, čia ir mirė. Tiesa, kartais atvažiuodavo pasisvečiuoti į Stončaičius 
pas brolį. Buvo muzikantas, grojo smuiku, violončele. Taigi toks sudėtingas ir 
savotiškas buvo mano dėdės Jono gyvenimas.

Ne mažiau sudėtingas ir dramatiškas buvo kito dėdės – Prano – likimas. 
Jis gimė dvejais metais vėliau už Joną. Šio inteligentiško ir protingo žmogaus 
gyvenimas mano ir kitų jį pažinojusiųjų atmintyje išliko lyg savotiška legenda, 
todėl apie jį rašau plačiau.

Jonas Beniulis 
Stončaičiuose savo 
gimtinėje. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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Dėdė Pranas
Labai nedaug teko bendrauti su šiuo nepaprasto, 

įdomaus ir kartu tragiško likimo žmogumi, su kuriuo 
mus siejo artimi giminystės ryšiai. Taip jau išėjo, 
kad su dėde Pranu mums teko susitikti tik keletą 
kartų, tiesa, tada aš dar buvau tik vaikas, paauglys, 
bet jau pirmo susitikimo metu jam pajutau didžiulę 
pagarbą, kurią tebejaučiu iki šiol, nors jau daug daug 
metų skiria nuo tos dienos, kai Dėdė išėjo Anapilin. 
Tą pagarbą, manau, jautė ir gal iki šiol tebejaučia jį 
pažinojusieji. Deja, jų ratas nenumaldomai siaurėja, 
mažėja... Žinoma, jeigu kas nors dabar stončaitiškių 
ar endriejaviškių paklaustų, kas toks buvo Pranas 
Beniulis iš Stončaičių kaimo, manau, tikrai niekas 
nieko negalėtų pasakyti. Per daug jau kartų pasikeitė 
nuo to laiko, per daug metų praėjo. Neparašė dėdė 
jokios atsiminimų knygos, nes tais laikais tai buvo 
tiesiog neįmanoma padaryti, nors kas jau kas, o jis 
turėjo ką parašyti. Dabar tokių knygų apie tremtį, 
apie Sibirą, lagerius išleista tikrai nemažai, bet dėdei 
nebuvo lemta sulaukti Nepriklausomybės, todėl jo 
pasakojimų nuotrupos išliko tik mūsų, jį pažinoju-
siųjų atmintyje. Iš tikrųjų, tai buvo lyg ir kažkoks mūsų šeimos, mūsų giminės 
žmogus-legenda. Prisimenu, kai kas nors paminėdavo, prisimindavo ištremtą dėdę, 
visų suaugusiųjų akyse aš pamatydavau tą pagarbą, tą susidomėjimą – kaip jis 
ten, kaip gyvena, koks jo likimas?

Pradžioje mano atmintyje buvo laiškai. Vokai su rusišku atgaliniu adresu, 
vokai, kurių, deja, niekas neišsaugojo. Neatsimenu aš ir tos ,,oblasties“, to rajo-
no, to ,,pasiolko“, iš kurio atkeliaudavo dėdės laiškai. Atsimenu tik tiek, kad tie 
laiškai buvo labai reti ir jais tėveliai labai džiaugdavosi. Tada aš dar nesupratau, 
kas ten kaltas, kaip ten atsitiko, kad dėdė Pranas, kurio aš dar nepažinojau, 
bet apie kurį buvau nemažai girdėjęs, yra labai toli nuo mūsų. Bet tikriausiai 
jau tada kažkaip atėjo pas mane tas paslaptingas, tragiškas ir kartu toks gražus 
žodis ,,tremtinys“... Vėliau tie laiškai ateidavo jau iš Lietuvos, iš Jonavos rajono, 
iš Žeimių. 

Šis epizodas užsifiksavo mano atmintyje taip ryškiai, kad net dabar galėčiau 
papasakoti su visomis smulkmenomis, su visomis detalėmis, kaip įvyko septynio-
lika metų nesimačiusių brolių susitikimas.

Žinau, kad buvo vasara. Birželis, liepa ar rugpjūtis – tikrai neatsimenu. 
Paprastas, eilinis vasaros vakaras vienkiemyje prie miško. Bet taip jau atsitiko, 
kad tą vakarą į mūsų kiemą netikėtai įvažiavo, tuometinio paauglio akimis, ISTO-
RIJA, tiksliau, mažytė dar tada man nežinomos Lietuvos istorijos dalis. Įvažiavo 
paprastu, kantriu ir galingu rusišku motociklu ,,Ėmka“ su priekaba. Žinoma, aš 
nepažinau, kas atvažiavo, kas laikė to motociklo rankenas, kas jas atvairavo į 

Pranas Beniulis – Telšių 
kunigų seminarijos klierikas. 
Apie 1936 m. 
Iš J. O. Beniulių albumo
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Endriejavą, į mūsų kaimą. Bet aš mačiau, kaip staiga lyg stulpas sustingo mano 
tėvelis, pamatęs netikėtus svečius...

Kieme, priešais trobą augo didelė, gal dar senelio sodinta vyšnia. Ne žagar-
vyšnė, o senovinis, aukštas, išsišakojęs į du kamienus vaismedis. Kiek prisimenu, 
mano vaikystėje mūsų sodyboje augo daug vyšnių, net kaimynai ateidavo pri-
siraškyti uogų, vėliau tuos medžius užpuolė kažkokia liga ir vyšnios nudžiūvo, 
liko tik ta senoji, didžioji, arčiausiai trobos augusi. 

Pamačiau, kaip nuo motociklo nulipo ir apsidairęs aplinkui link trobos 
žengė tada dar man beveik nepažįstamas Dėdė. Jo pasitikti staiga puolė tėvelis. 
Apsikabino... Stovėjo taip ilgai, kaip man tada atrodė, visą amžinybę. Lyg du iš 
vieno kamieno išaugę medžiai, kuriems kažkas ilgai neleido net vienodai sušla-
mėti, o jau ką ten bekalbėti apie susikabinimą šakomis...

Jie buvo nesimatę septyniolika metų. Jeigu ne tie nelemti, sudėtingi, žiaurūs 
ir prieštaringi pokario metai, jie būtų ramiai sau gyvenę ir dirbę kiekvienas savo 
darbą. Jau buvo lyg ir viskas atsistoję į savo vėžes – jauniausias sūnus lieka ,,prie 
ūkio“, seserys turi savo gyvenimus, kiti du broliai irgi jau ,,išskrido iš lizdo“ ir 
nebesidairo į sodybą Stončaičiuose. Nežinau, kada ir kaip vyko šeimos ,,posėdis“, 
bet niekas jokių pretenzijų mano tėveliui iš jo brolių ir seserų pusės dėl tų sep-
tynių hektarų niekada nereiškė. Tėvelis, pagarbiai prisimindamas brolį Praną, vis 
pakartodavo jo žodžius: ,,Juozai, supranti, kažkam reikia išsaugoti tėviškę“... Tai buvo 
lyg prašymas, lyg viltingas sielos šauksmas, lyg savotiškas testamentas. 

Kartu su dėde atvažiavę jo šeimos nariai lipo nuo motociklo. Dėdė skundėsi, 
kad nuo ilgo vairavimo maudžia ranką, nes, kaip jis sakė, visą laiką motociklą 
dėl priekabos svorio traukė į dešinę. Mūsų tuometinis supratimas apie tokią 
techniką buvo ,,neutralus“, todėl mes dėdės žodžius priėmėme kaip neginčijamą 
tiesą. Dabar aš jau iš savo praktikos žinau, kad greičiausiai viso to priežastis 
buvo nesureguliuotas motociklo ir jo priekabos kampas. Suprantama, atvairuoti 
motociklą iš Žeimių į Endriejavą su gyvų žmonių kroviniu priekaboje – nelengvas 
dalykas. Na, bet tai jau techninės detalės...

Iš kairės – Pranas 
Beniulis su antrąja 
žmona, kiti 
neatpažinti. 
Tremtyje Sibire, 
apie 1951 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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Kartu su dėde tada pas mus atvažiavo jo antroji žmona ir vaikai, dabar 
tiksliai neatsimenu, ar visi, bet, ko gero, ne, nes tiek žmonių susitalpinti motociklo 
priekaboje negalėjo. Du vyresnieji dėdės vaikai Algis ir Danutė jau buvo, galima 
sakyti, suaugę, o trečias, jaunylis Vytukas – mano vienmetis, taigi tuo metu mes 
turėjome, atrodo, po devynis metus. Kadangi dėdė pas mus atvažiuodavo ir vėliau, 
todėl iš atminties išsitrynė kai kurios detalės ir dabar tiksliai negaliu pasakyti, kiek 
žmonių kada atvažiuodavo. Atslūgus pirmam susitikimo džiaugsmui, prasidėjo 
kalbos, prisiminimai. Bet pirmiausiai dėdė panoro pasivaikščioti po artimesnes 
gimtinės apylinkes, kurių, aišku, buvo labai pasiilgęs ir mane pasiėmė kartu kaip 
,,gidą“. Atsimenu, kaip jis stebėjosi užaugusiu mišku, sakė, kad jo vaikystėje ten 
buvo ganyklos, pievos ir krūmai. Ten jie, vaikai, ganydavo gyvulius. Praėjome 
pro kaimynų Lengvinų sunykusią sodybą, pro taip vadinamą Dausyniškę. Ūki-
ninkas Juozas Dausynas su žmona ir vaikais irgi buvo ištremti, jų namuose jau 
gyveno Juozas Jankauskas su šeima. Užsukome pas Kanzerskius, dėdė pasišnekėjo 
su jais, prisiminė senus laikus. Grįžome namo. Tėveliai, žinoma, vaišino šitokius 
netikėtus ir brangius svečius. Kalboms ir prisiminimams, atrodė, nebus galo. 
Abu su tėveliu prisiminė, kaip dar visai maži būdami, pasiėmę ilgus ,,blakštus“ 
(plonas kartis) bandė ,,parsivaryti“ iš Šimulinės varnėnų. Labai jau mylėjo tuos 
paukštelius ir norėjo, kad jų kuo daugiau apsigyventų sodyboje. Dėdė pasakojo 
apie tai, kaip juos vežė į tremtį, kiek vargo patyrė svetimame krašte. Pasirodo, 
jam dar teko penkis metus atbūti lageryje, o ten jau tikrai buvo nesaldu. Įstrigo 
į atmintį dėdės pasakojimas, kaip juos, lagerio kalinius, visą koloną, kažkur vedė, 
tikriausiai į darbą ar iš jo, einant tie kaliniai pamatė vieną vienintelę sušalusią 
bulvę ir visu pulku, stumdydamiesi tarpusavyje, puolė prie jos, tačiau sargybiniai 
neleido išbadėjusiems žmonėms pasiimti ir šio vargano kąsnio. 

Bandau viską sudėlioti į savo vietas ir matau, kaip trūksta kai kurių grandžių. 
Kiek galimybių mes neišnaudojome savo vaikystėje ir jaunystėje, kiek vertingų 
vyresniųjų prisiminimų neužfiksavome!.. Kita vertus, tada net nepagalvodavome, 
kad reikės užrašinėti šitokius prisiminimus. Dabar svarstau, kaip galėjo dėdė atsi-
durti lageryje, jeigu jam iš pradžių netgi buvo duota galimybė išsiskirti su žmona 
ir pasilikti Lietuvoje? Prisimenu, kaip tėveliai tarpusavyje šnekėdavo apie tai, kad 
dėdė kažkur su bendraminčiais užgiedojo Lietuvos himną, juos tildė, gąsdino, bet 
jie vis tiek giedojo. Bet kada ir kur tai buvo, niekas nebegali pasakyti. Sakydavo, 
kad dėdė Pranas nevengdavo pasiginčyti politiniais klausimais, kadangi buvo 
didelis Lietuvos patriotas, išaugintas ir išauklėtas tarpukario laikotarpiu. Gal tai 
ir buvo jo atsidūrimo lageryje priežastis? 

Mano tėvelio šeima turėjo tik septynis hektarus žemės, taigi nebuvo stambūs 
ūkininkai, sovietų valdžia tokius vadino mažažemiais. Mums, sovietinio laiko-
tarpio moksleiviams, buvo kalama į galvą, kad tarpukario Lietuvą liaupsino ir 
patriotais save vadino tik buvę stambūs ūkininkai, buožės, kad tik tokie pokariu 
ėjo į miškus, o mažažemiai ir bežemiai džiaugėsi, kad tie laikai pasibaigė. Šitą 
ideologiją aiškiai paneigia mano tėvelio šeimos istorija. ,,Smetonos laikus“ tėvelis 
prisimindavo su nostalgija, sakė, kad tie, kurie netingėjo dirbti, tais laikais gyve-
no visai gerai. Patriotiškai vaikus auklėjo ir tarpukario Lietuvos mokykla. Taigi 
buvo išauginta ne viena patriotiškai nusiteikusi karta, kuriai buvo lemta sulaukti 
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okupacijos iš Rytų ir Vakarų. Daugeliui tai tapo tragedija, jie negalėjo susitaikyti 
su svetimųjų atneštomis ir primestomis neteisybėmis. 

Dėdė Pranas buvo gimęs 1914 metais. Jam vieninteliam iš visos gausios 
šeimos pavyko gauti šiokį tokį išsilavinimą. Baigė gimnaziją ir įstojo į kunigų 
seminariją. Matyt, jo mama, mano močiutė, norėjo vieną sūnų matyti kunigu. 
Tačiau seminarijos dėdė nebaigė ir kunigu netapo. Pasimokė, atrodo, du ar tris 
metus ir neatsilaikė prieš pasaulietiškas, žmogiškas pagundas – įsimylėjo merginą. 
Buvo išvaizdus vyras, turėjo gražius, vešlius ir banguotus plaukus, merginoms, 
matyt, patiko, taigi ir neatsispyrė dailiosios lyties atstovei. Įšventinimų dar nebu-
vo gavęs, todėl pasitraukti iš seminarijos tikriausiai didelių kliūčių ir problemų 
nebuvo. Kiek žinau, su ta mergina jie vėliau išsiskyrė, žmona ji jam netapo.

Apie tolimesnį dėdės gyvenimo laikotarpį po seminarijos metimo beveik 
nieko nežinau, nes tėvelis kažkaip apie tai lyg ir vengdavo kalbėti. Gal nepato-
gu buvo pasakoti apie tai, kaip brolis dėl meilės merginai netapo kunigu?.. Šito 
nežinau. Žinau tik tiek, kad dėdė Pranas vėliau mokytojavo Šlepštikų pradinėje 
mokykloje. Tai buvo jau vokiečių okupacijos metais. Galėjo jis mokytojauti ir prieš 
karą, bet šito patvirtinti negaliu. Jo mokinėmis buvo ir seserys Sungailaitės: mano 
mama (gimusi 1932 metais) bei už ją metais vyresnė Antanina. Jos pasakojo, kad 
dėdę Praną labai mylėjo mokiniai. Jis negailėjo jiems savo dėmesio ir laiko, net 
pertraukų metu savo kambaryje vaikams demonstruodavo įvairiausius bandymus. 
Gal tada ir pasisėjo tos mūsų krašto žmonių pagarbos dėdei Pranui sėkla?

Kuriais metais dėdė vedė, tiksliai negaliu pasakyti. Tai galėjo būti apie ko-
kius 1947–1948 metus, prieš prasidedant antrajai trėmimų bangai. Jo žmona buvo 
irgi žemaitė, bet ne iš mūsų krašto – iš Varnių. Jos mergautinė pavardė buvo 
Montvydaitė, o vardo kažkaip negalėjo prisiminti net mano tėvelis. Jis pasakojo, 
kad Prano žmona buvo iš didelio, turtingo ūkio. Turėjo vieną brolį, kuris slapstėsi 
nuo sovietinės kariuomenės. 

Pagalvojau apie garsų partizaną, Žemaičių apygardos vadą Vladą Montvydą, 
beje, irgi kilusį nuo Varnių, iš Getautiškės kaimo, tai šitas faktas sužadino mano 
smalsumą, suintrigavo. Ar tik nebus pirmoji dėdės Prano žmona šito vado sesuo? 
Bet, kad ir kaip kruopščiai rankiojau Vlado Montvydo biografijos detales, ieško-
damas kažkokių sąsajų, niekas nepavyko. Tiesa, Vladas turėjo artimą bendražygį 
partizaną Stasį Beniulį, kilusį iš tų pačių kraštų, bet nesusijusį su mumis jokiais 
giminystės ryšiais, tik pavardės sutapo.

Mano tėvelio tvirtinimu, Prano žmona buvo iš turtingų ūkininkų šeimos ir 
dėl to pateko į tremiamųjų sąrašus. Kadangi dėdė buvo vedęs dar visai neseniai, 
nuo vestuvių buvo praėję, berods, tik kokie du mėnesiai, tai jam leido pasirink-
ti – arba atsisakai žmonos ir lieki Lietuvoje, arba važiuoji kartu su ja į Sibirą. 
Dėdė, matyt, labai mylėjo savo jauną žmoną ir pasiryžo su ja važiuoti į tremtį. 
Išvežė juos abu iš Kretingos geležinkelio stoties, kaip ir daugelį kitų Žemaitijos 
tremtinių.

Būnant tremtyje, jiems gimė sūnus, kurio net vardo nežinau, nors jis tikras 
mano pusbrolis. Nežinau, ir kur jis gyvena, ir ar iš viso yra gyvas, nes atsitiko 
toks dalykas, kurio dėdė Pranas niekaip negalėjo numatyti. Jo jauna žmonelė 
dirbo valgykloje ir... susimylėjo su kažkokiu totoriumi. Dėdė labai išgyveno dėl 
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šito, bandė perkalbėti žmoną, ieškojo būdų išsaugoti šeimą, bet, deja, jam tas 
nebepavyko. Tą patį pirmą vakarą, kai po tremties atvažiavo pas mus, dėdė 
Pranas pasakojo, kaip jis prikalbino savo žmoną sėsti su juo į valtį ir dar kartą 
pasikalbėti šia skaudžia tema. Kur jie ten plaukiojo, kokioje upėje ar ežere, neži-
nau (gal pasakojant ir buvo įvardinta, bet aš tada dar buvau per mažas įsiminti 
tuos rusiškus pavadinimus). Labiausiai mus visus sujaudino ta pasakojimo vieta, 
tiksliau, jo pabaiga, kur dėdė Pranas, taip ir neprikalbėjęs savo žmonos grįžti pas 
jį, priyrė valtį prie kranto, pats išlipo, pasakė žmonai paskutinį sakinį: ,,O dabar 
plauk sau kur tik nori...“ ir pastūmė valtį tolyn. Didelė buvo jo nuoskauda. Dėl 
žmonos pasirinko tremtį, o čia tokia išdavystė... Sūnus, žinoma, liko su motina, 
todėl apie jo tolimesnį likimą mes nieko ir nesužinojome. Po kurio laiko, dar 
būdamas tremtyje, dėdė vedė antrą kartą. Savo likusį gyvenimą susiejo su tokia 
pat tremtine, kaip ir jis pats, ramia, geraširde moterimi. Grįžo į Lietuvą, užaugino 
tris vaikus. Žeimiuose pasistatė namą, laisvalaikiu žvejojo, medžiojo, bitininkavo, 
fotografavo. Atsimenu, kaip jis baltu pavydu pavydėjo mums, kad čia, Stončai-
čiuose, dar išlikę tiek natūralių, melioracijos nesudarkytų pievų, tiek įvairiausių 
žiedų, kad čia bitutės turi iš ko nešti sveiką medų. Buvo ko pavydėti – jis gyve-
no netoli Jonavos, o ten jau buvo statoma azotinių trąšų gamykla... Ypač mėgo 
žvejybą, per ją vieną kartą net buvo sunkiai susižalojęs. Važiavo žvejoti per tiltą 
savo ,,Emka“, staiga kažkokia neprikalta, o gal tiesiog savaime atplyšusi lentelė 
pakėlė motociklo priekabą ir dėdė apsivertė. Susižalojo gana sunkiai, atrodo, ir 
galva buvo praskelta. Atsimenu, kaip tėveliai važiavo jo lankyti į Jonavos ligoni-
nę. Bijojome, kad neatsitiktų blogiausia. Bet dėdė tada išsikapstė, išgyveno, nors 
sveikatai ta avarija, aišku, vėliau atsiliepė. 

Man, paaugliui, tuomet kiekvienas dėdės žodis, kiekvienas pasakymas darė 
didelį įspūdį ir įstrigo atmintin visam gyvenimui. Atsimenu, kaip mes abu vaikš-
čiojome miško pakraščiais netoli Šimulinės (buvusių kaimynų Šimulių žemės) ir 
radome nemažai šviežių šernų pėdų. Dėdę tie pėdsakai labai sujaudino ir jis 
pažadėjo sekantį kartą atsivežti šautuvą. Žinoma, taip jo ir neatsivežė, bet aš tada 
mintyse sau daviau pažadą užaugus tapti medžiotoju. Jeigu dėdė, tai ir aš... Iš 
tikrųjų, tokiam mano pasirinkimui didelį postūmį davė tie faktai, kad žmonės, 
kuriuos aš labai gerbiau, buvo medžiotojai. Tadas Ivanauskas, kurio knygas ryte 
rijau, mokyklos direktorius Antanas Žemgulis, auklėtojas Algis Liaudanskas, artimas 
kaimynas ir giminaitis Jonas Jurkus. Na, ir, žinoma, dėdė Pranas...

Dar vienas dėdės pasakymas įstrigo man visam gyvenimui. Dar per pirmąjį 
atvažiavimą jis manęs paklausė, kuo ruošiuosi būti suaugęs. Žinoma, daug nesvars-
tęs pasakiau: ,,Šoferiu!“ Kuris gi berniūkštis tais laikais nesvajojo tapti vairuotoju? 
Kasdien pro mus vieškeliu praūždavo kolūkio sunkvežimiai, kartais tekdavo ir 
pasėdėti kabinoje vieniems arba šalia vairuotojo, taigi ir ateities svajonė buvo 
visai konkreti... Bet dėdė ėmė man ramiai aiškinti, kad tai nėra pats geriausias 
pasirinkimas, kad aš suaugęs turėsiu savo lengvąją mašiną ir ja galėsiu važinėti 
kur noriu ir kiek noriu, o profesiją reikėtų pasirinkti kitą. Štai tada aš pradėjau 
svarstyti kitus variantus ir svajonę tapti sunkvežimio vairuotoju pamiršau. 

Dar daug ko norėjosi paklausti dėdės Prano, apie jo sudėtingą, nelen-
gvą ir kartu įdomų gyvenimą. Deja, jau keliolika metų praėjo nuo tos dienos, 
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kai dėdė atsigulė amžino poilsio. Bet 
man dabar bus ramiau, kad galėjau 
su kitais pasidalinti prisiminimais. ir 
kitiems papasakoti apie šį neeilinio 
likimo žmogų. Ne viskas apsiklojo 
užmaršties dulkėmis...

Tėvukas
Jauniausias iš Beniulių šeimos 

buvo mano tėvelis Juozas, gimęs 1916 
metais. Vaikystėje jis buvo vadinamas 
„druskinuku“, nes gimė mamai grįž-
tant iš turgaus ant druskos maišo. 
Stiprios tais laikais būdavo moterys... 
Būdamas šešerių metų, neteko tėvelio, 
kurį labai mylėjo. Beje, per tą prisi-
rišimą prie tėvo jis ir savotiškai nu-
kentėjo. Būdamas dar visai mažiukas, 
paslapčia, nepaklausęs draudimo sekti 
paskui tėvelį, einantį miško keliuku 
į pievą pjauti šieno, tyliai tipeno iš 
paskos. Išgirdęs vaikiškus žingsnius, 
tėvelis staiga atsisuko ir netyčia dalgiu 
brūkštelėjo vaikui per ranką. Pjūvis buvo lemtingas – matyt, 
buvo pažeista sausgyslė, nes vienas pirštas liko nelankstus 
visą gyvenimą... Jauniausiajam iš gausios Beniulių šeimos 
teko likti tėvų namuose ir gyventi su savo mama, mano 
močiute. Išvykdamas iš namų į mokslus brolis Pranas paprašė 
jo saugoti tėviškę... Taip ir pasiliko čia visam gyvenimui. 
Iš pradžių dirbo savo tėvų septynis hektarus. Pergyveno 
sunkius ir sudėtingus karo, pokario metus, kolūkių kūri-
mosi laikotarpį. Dirbo pačius juodžiausius ir sunkiausius 
darbus Lelėnų kolūkyje, savo ūkio darbams – arimui, sėjai, 
šienapjūtei – „pavogdamas“ vieną kitą nuo valdiško darbo 
atliekamą valandą, daugiausia anksti rytą ar vėlai vakare... 
Kartu su kitais kaimynais – likimo draugais – patyliukais pakeiksnodavo kolū-
kinę santvarką, pasišaipydavo iš sovietinės propagandos, liaupsinančios laimin-
gą tarybinių žmonių gyvenimą. Sakydavo, kad nepriklausomoje Lietuvoje (kaip 
tada daugelis sakydavo, Smetonos laikais) darbštūs žmonės visai gerai gyveno, 
blogai buvo tik tinginiams. Pykdavo, jeigu kas pokario partizanus pavadindavo 
banditais... Kaip ir daugelis to meto kaimo žmonių, nemėgo ateistų. Mums, jau 
nemačiusiems anų laikų ir mokykloje auklėjamiems „naująja tarybine dvasia“, 
kartais būdavo sunku susivokti, kas teisus – ar mūsų tėvai, giminės ir kaimynai, 
ar oficiali to meto propaganda, plūstanti iš radijo, laikraščių, knygų, prievarta 
brukama mokykloje. Žinoma, vien mokytojų kaltinti nereikėtų – jie patys buvo 

Juozas Beniulis 
Lietuvos kariuomenėje 
1938–1939 m. 
Iš pradžių buvo 
minosvaidininkas 
Tauragėje, vėliau 
siuvo ir „remontavo“ 
kareiviškas uniformas 
Klaipėdoje. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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„įkinkyti“ į tą propagandinį ateistinį vežimą ir dažnai turėjo kalbėti tai, kuo pa-
tys netikėjo... Tik ne visi vienodai stengėsi... Jau tada iš kai kurių mokytojų tarsi 
netyčia ištartų užuominų suvokdavome, kad ir jie ne visada sutinka su oficialia 
valdiška „tiesa“... Beje, paskutiniaisiais kolūkių gyvavimo metais kaimo žmonės 
ėmė truputį lengviau ir laisviau gyventi, gaudavo didesnius atlyginimus, ypač 
dirbę gyvulininkystėje. Nebebuvo visokių kvailų suvaržymų ir persekiojimų, kurie 
smaugė žmones Stalino ir Chruščiovo laikais. Stalino laikų aš, žinoma, nebeprisi-
menu, tačiau labai puikiai žinau, kaip ateidavo komisijos matuoti šieno kolūkiečių 
daržinėse („perteklių“ reikėdavo atiduoti kolūkiui...), kaip slapstydavo žmonės 
antrą „viršnorminę“ karvutę įvairiose pakrūmėse, kad nepamatytų nereikalinga 
akis ir gyvulys nebūtų atimtas. Tik vėliau valdžia „suminkštėjo“ ir daugiavaikėms 
šeimoms leido laikyti antrą karvę. Visiems buvo atmatuota lygiai po šešiasdešimt 
arų ir nebandyk prisiarti daugiau – būsi griežtai nubaustas. Šienaudavo irgi pusiau 
paslapčia – dalgiais išskusdavo visas pakrūmes ir viksvynus, senas sodybvietes, ir 
tai vis privengdami valdžios akių. Apie kultūrines ganyklas niekas nedrįsdavo ir 
pagalvoti. Vėliau tų nesąmonių nebeliko, žmonės pradėjo laikyti daugiau gyvulių, 
ėmė plėsti asmeninį ūkį, tapo turtingesni. Tik kad prekių vis trūkdavo, o ir tos 
pačios buvo labai jau nekokybiškos... Tėvelis užaugo nepriklausomoje Lietuvoje, 
sulaukė ir antrosios nepriklausomybės laikų, tiesa, jau būdamas garbaus amžiaus. 
Atgavo žemę, mišką, tačiau jėgų dirbti tą žemę jau nebebuvo...

Putriai
Ketvirta mūsų giminės ir šeimos šaka yra Putriai. Mano močiutė Marijona 

Beniulienė (Putriūtė) į Stončaičius atsikėlė iš Gargždų. Jos mama, mano prosene-
lė, tarnavo Kvietiniuose ar Gribūniuose pas dvarponį Klišvaitį. Ar tai buvo šio 
pono tikroji pavardė, ar pravardė, dabar sunku be kitų duomenų pasakyti. Tikrai 
žinoma tik tai, kad jis buvo labai storas, sunkiai panešdavo pilvą ir labai žiau-
riai elgdavosi su savo baudžiauninkais. Žodžiu, buvo tipiškas lietuviškų pasakų 
personažas. Mano prosenelė kepė duoną ir į ją įdėjo per daug miltų, todėl „už-
sidirbo“ rykščių. Kiti tarnai pranešė mano prosenelei, kad Klišvaitis baisiai įsiuto 
ir jos laukia bausmė, todėl ji ėmė galvoti, kaip čia išsisukti. Prosenelės, matyt, 
būta nepėsčios. Sekmadienį, būdama bažnyčioje, ji pastebėjo, kad lauke jau stovi 
sargyba ir tikriausiai laukia jos. Nutaikiusi progą, prosenelė atbulomis prasistūmė 
pro žmones ir sėkmingai prasmuko pro sargybą. Ėmė bėgti link Minijos upės. 
Ją vijosi Klišvaitis su savo sargybiniais, tačiau nesėkmingai. Prosenelė metėsi į 
upę, perplaukė ją, išlipo kitame krante ir, pasikėlusi sijoną, parodė pliką užpa-
kalį Klišvaičiui bei jo tarnams. Ponas, aišku, baisiai pyko, tačiau nieko padaryti 
nebegalėjo, nes už upės buvo jau kita valstybė – Klaipėdos kraštas, valdomas 
vokiečių. Taip prosenelė apsigyveno Gargžduose ir, matyt, ištekėjo už Putriaus. 
Kadangi Putriai gyveno netoli kareivinių ir augino dvi dukteris (viena iš jų buvo 
mano močiutė Marijona), dėl jų ramybės buvo nuspręsta išsikelti iš Gargždų. 
Taip mano močiutė atsidūrė Endriejave, o vėliau Stončaičiuose. Beje, gimė mano 
močiutė apie 1865 metus, o mirė, atrodo, apie 1958-uosius. Man tada galėjo būti 
kokie ketveri metai, nes su močiute yra susiję patys pirmieji, tiesa, dar labai mi-
gloti, prisiminimai. Atsimenu ją apsivilkusią pilku vatinuku, prie namų kasančią 
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bulves ir tyliai niūniuojančią kažkokią 
liūdną melodiją, gal dainą, gal gies-
mę. Dar atsimenu ją, kaip tada man 
atrodė, tokią aukštą (iš tikrųjų ji buvo 
nedidelio ūgio), apsivilkusią ilgu bal-
tu drabužiu, palinkusią vaikštinėjančią 
po apytamsę trobą. Žinoma, aš tada 
pasaulį mačiau kitokiais „masteliais“, 
nes net avelė, kurią man tada pado-
vanojo babunikė (taip pas mus tada 
buvo vadinamos močiutės), atrodė 
geros karvės dydžio... Kaip pasakojo 
tėveliai, mane močiutė labai mylėjusi. 
Jos vyras, mano senelis Jonas Beniu-
lis, mirė 1921 metais, sulaukęs 65-erių. Taigi net 37 metus 
močiutė buvo našlė. 

Gyveno mūsų krašte ir daugiau Putrių, artimų mūsų 
giminaičių. Prisimenu Petrą ir Mečislovą Putrius, o su Antanu, 
metais kitais vyresniu už mane, teko eiti kartu į mokyklą. 
Lelėnų kaime gyveno Putriūtė, ją kažkodėl vadindavo Zane, 
bet tikrasis vardas turėjo būti kitoks – gal Zenė ar Zenona? Petras Putrius vedė 
garsiojo mūsų krašto muzikanto Kosto Balsevičiaus dukterį Adelę. Jie tuokėsi jau 
būdami kiek vyresnio amžiaus ir gaila, kad Petras mirė gana anksti. Jis darbavosi 
Lelėnų kolūkyje su dviem arkliais. Atsimenu, kad Petras dažnai būdavo vienas iš 
svarbesnių asmenų bulviasodžio talkose, nes nuo artojo daug priklausydavo dar-
bų sparta ir kokybė. Mečislovą (jį vadindavo Miečiumi) atsimenu tik iš tų laikų, 
kada jis, jau suaugęs bernas, ateidavo į šokius, kuriuose aš, tada dar visai žalias 
paauglys, grodavau armonika. Apie tolimesnį jo likimą daugiau nieko nežinau. 
Antaną retkarčiais dar susitikdavau, daugiau atsitiktinai – tai autobusu važiuojant, 
tai pas brolį Endriejave. Teatleidžia man šita Putrių giminės atšaka, kad tik tiek 
galėjau apie ją parašyti, gal atsiras, kas pratęs šios giminės istoriją.

Marijona Beniulienė 
(Putriūtė). 
Apie 1970 m. 
Iš J. O. Beniulių 
albumo
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Mano senelis Leonardas Jonušis iš Rudgalvių kaimo 
ir Rietavo žemės ūkio mokykla
Regina Jonušytė

Kunigaikščio Irenėjaus Oginskio privati žemės ūkio mokykla „Agronomija“ 
(1858–1863) buvo viena pirmųjų, pasak žemės ūkio mokslo istorikų, žemesnioji 
mokykla, rengusi ūkininkus carinėje Rusijoje1, kurios sudėtyje Lietuva atsidūrė po 
trečiojo (1795 m.) Lenkijos–Lietuvos valstybės padalinimo.

Pirmąsias žemės ūkio mokslo Lietuvoje įstaigas nagrinėjęs prof. Antanas 
Stancevičius joms priskyrė Rietavo „mokslinyčią“. Jis apie „Agronomiją“ sakė: „Net 
jei joje vienas Laurynas Ivinskis tebuvo. Svarbu ir viena asmenybė – vienas tyrėjas“.

Dirbdamas Rietave L. Ivinskis jau buvo garsus botanikas, kalbininkas, 
kraštotyrininkas. Ne vienas mokslo istorikas L. Ivinskį skiria prie pirmųjų, tyrinė-
jusiųjų Lietuvos augalus, kaip ir Jurgį Pabrėžą. Apie L. Ivinskį rašo K. Grinius, 
J. Tumas-Vaižgantas, V. Totoraitis ir kt. O štai įdomi prof. P. Šalčiaus mintis – 
„M. Oginskis savo brošiūroje, kurioje jis plačiai aprašo „Rusijos imperijos gyvulių globos 
draugijos Rietavo skyriaus parodą, įvykusią 1878 m.“, trumpai pamini, kad L. Ivinskis 
už įvairius planus ir piešinius gavo piniginę dovaną“2. Tik iš neoficialaus tos parodos 
aprašymo paaiškėja, kas tas L. Ivinskis ir kad jis dvylikoje lentelių pavaizdavo 
visus Žemaitijos grybus3. 

Peržvelgsiu vieno iš pirmosios baigusiųjų Rietavo „mokslinyčią“ laidos savo 
senolio ir jo vaikų ūkininkavimą bei visuomeninę veiklą.*

Leonardas Jonušis (g. apie 1841 m.), valstiečio iš Labardžių kaimo sūnus, 
apie 1861 m. kunigaikščio buvo siųstas į Rietavo dvaro Rudgalvių palivarką (pól-
verką) ūkvedžiu. Rudgalviai (už 20 km nuo Rietavo) tuomet – nuo 1870 m. iki 
1918 m. – priklausė Veiviržėnų (už 9 km), paskui Endriejavo (už 6 km) valsčiui. 
Su juo kartu atvyko, irgi „siųsti“, du broliai – Leonas ir Pranciškus bei sesuo 
Agnieška.

Rudgalvių kaime XVI amžiuje gyveno broliai: Mikalojus, Jokūbas, Jakštas 
Rudgalvaičiai, jie valdė po valaką žemės. Beje, Mikalojus Rudgalvaitis buvo pa-
ėmęs dar du valakus su broliu Venckumi. Kitų valstiečių vardai ir pavardės čia 
buvo: Tančius (turbūt iš to vardo vėliau pavardė Stančius), Andrius Janaičiai, 
Vitkus Janušaitis, Mačius Gruzdys, 
Jakštas Budras, Janusis Visvidaitis, 
Mikutis Pagaitis. 1557 m. prasidėjo 
Valakų žemės reforma, jos metu dau-
gumai valstiečių buvo „duodama“ už 
nuomą valakas dirbamos žemės, kuri 
buvo surūšiuota 4 balų sistema (ne 
mažiau 21,368 ha, nelygu žemės rūšis). 
Žemė ten buvusi įvertinta „vidutinė“, 
kaip ir gretimo Šilėnų kaimo, – bet 
daug pelkynų, krūmynų, maždaug tik 
pusė dirbamos. („Gera“ žemė įvertinta 

1 Kontrimas J. Rietavo ukininkistes mokslinicze 
(ogronomije), Rietavo apylinkės, Kaunas, 1992, 
p. 135.

2 Šalčius P. Raštai. Lietuvos žemės ūkio istorija, Vil-
nius, 1998, p. 135.

3 Огинский М. Выставка произведений сельского 
хозяйства, СПБ , 1879; Glioger Z. Wystawka Rol-
niczo Przemyslowa w Retowie, Biblioteka Warszawska, 
1880, t. 4, p. 480–490.

* Autorės pastaba. Rašant šias prisiminimų nuotrupas 
daug pasakė ir patikslino brolis Eugenijus Jonušis, 
kuris arčiausiai tėviškės ir gyvena, – ačiū jam. 
Mes abu, Ignaco vaikai, esame baigę agronomijos 
mokslus. Dėkoju dr. Apolonijai Zimkuvienei už 
vertingas pastabas ruošiant šį straipsnį.
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tik Kontrimaičių ir Šukaičių kaimų.) Tuomet tas kaimas buvo priskirtas Lelėnų 
vaitystei, kurioje iš viso buvo 16 kaimų. Rudgalviai (12 šeimų, paėmusių žemę), 
Gedvydaičiai (3), Kukoriai (12), Kontrimaičiai (9), Sausiai (3), Lelėnai (8), Daus-
kiai (dar nebuvo apgyventas), Stončaičiai (8), Šlepštikos (4), Kerpiai (vėliau tai 
Mizgiriai – 2), Pašalpis (9), Mataičiai (9), Londžiai (9), Lamsaičiai (4), Šukaičiai 
(9), Upitėnai (6). Taigi iš visų tų vaitystės kaimų Rudgalviai apgyventi daugiau-
siai – paimta 12 iš 14 atmatuotųjų sklypų4. Tuo pačiu metu tame Inventoriuje 
užrašyta, kiek už tą žemę priklauso mokesčių, duoklių bei prievolių. Na, ir jų 
įvertinimas pinigais, nes Žemaitijoje jau tuomet duoklės buvo panaikintos. Visa 
Lelėnų vaitystė (vaitas Stanislovas Jucaitis) tuomet buvo apgyventa rečiau (paimta 
50%  atmatuotųjų valakų), palyginti su gretima – Veiviržėnų vaityste (paimta 69 %  
atmatuotųjų sklypų).

XVI a. Rietavo dvaro inventoriuje minima Lelėnų vaitystė (p. 417). Toliau 
toje pačioje Inventoriaus knygoje (p. 437) kalbama apie „vaito Stasio Lelėnų vai-
tystę“ ir kartojamos „Lelėnų“ vaitystės kaimų ribos. Net mūsų laikais minima 
tokia vaitystė XIX a.5 

XVIII a. pabaigoje Rudgalviuose, kurie tuomet jau priklausė Klibių vaitys-
tei, buvo 17 šeimų. Bet iš ankstesnės kaimynystės – Lelėnų vaitystės įėjęs vien 
Sausių kaimas. Išliko kaimai, kurie ir mūsų amžiuje minimi greta Rudgalvių. Na, 
prabėgomis paminėsiu tuos „kaimyninius“ sodžius. Pirmas vėl buvo pasakytas 
Rudgalviai (17 šeimų), Viržintai (7), Anužiai (4), Žemguliai (9), Kiaulakiai (3), 
Šilėnai (9), Tickinai (9), Kapstatai (13), Kačaičiai (4), Auksoras (8), Klibiai (3), 
Raukai (4), Sausiai (2), Pupšiai (4), užusienis Meškiai (2), Vedegėnai (8), Pauškiai 
(7), Skroblas (9), Pivovarai (4), Bubėnai (7), Norgailiškiai (5).  O ir žmonių pa-
vardės labiau panašios į XX a. ten gyvenusiųjų. Jas taip pat išrašau, nes tai gali 
praversti ieškantiems, rašantiems savo kaimo istorijas (tai dabar gera tradicija – 
nebūtinai leidybai). 

1784 m. Rudgalvių kaime gyveno (išverčiant iš užrašytų lenkiškai – gal 
ir ne visiškai tiksliai buvę užrašyta): Stanislovas Lignugaris, Kazimiera Jocienė, 
Tadeušas Montvidas, Jonas Kaušys, Simonas Lebardas, Mateušas Stonkis, Myko-
las Stonkis, Jonas Šaknis, Antanas Kontrimas, Antanas Kaušys, Jurgis Paredis, 
Jokūbas Norvilas, Jokūbas Jankus, Mateušas Kontrimas, Juozapas Poplešys, Fili-
pas Rudgalis, Laurynas Voičys. Palyginus su XVI a. matyti, kad tos Rudgalvių 
kaimo, kaip ir aplinkinių kaimų žmonių pavardės bei vaitysčių pavadinimai per 
du šimtmečius labai pakito. Tai įvyko po didelių stichinių nelaimių XVII a. dėl 
nederlių, karų. Siautėjo badas ir epidemijos, ypač 1805–1807 m., 1844–1846 m., 
1849–1855 m., o ir jau – pobaudžiaviniu laikotarpiu 1867–1869 m. Iš kur gi būtų 
ir Rudgalviuose dveji Maro kapeliai. Tik, žinoma, kad ne visi „pranykę“ iš są-
rašų rudgalviškiai, kaip ir aplinkinių 
kaimų žmonės, išmirė. Daugelis jų, 
gelbėdamiesi nuo epidemijų ar bado 
iš tų vietų „išbėgiojo“. Bet įdomu, 
kaip teigia istorikai, jog vėliau grį-
žusių pasitraukusiųjų Rietavo dvare 
irgi buvo daugiausia.

4 Инвентарь Ретавскаго старостства. N0 11 – 1784 г. 
Акты, издаваемые Виленскою коммиссиею для разбора 
древних актов, t. 25, c. 430–548; Rietavo pavieto se-
niūnijų (vaitijų) 1563–1585 m. ir 1784 m. inventoriai 
(kopijos), Veiviržėnų vidurinės mokyklos muziejus.

5 Kontrimas J. Rietavo dvaras ir jo apylinkės, Ten 
pat, p. 123.
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Rudgalviuose, kaip ir didžiojoje Rietavo seniūnijos dalyje, buvo valstie-
čiai-bajorai. Akademikas J. Jurginis aiškina, kad tai dėl to, kad tas dvaras labai 
mažai teturėjo ariamos žemės – ji buvo prilyginama daržams.6 Todėl pakakdavo 
skubos darbų („gvoltų“) ir talkų. Taigi ir mūsų kraštiečiai rudgalviškiai valstie-
čiai-bajorai naudojosi žeme už činšą (tam tikra duoklė bei prievolės). Net ir po 
žemės perskirstymo (1769 m.), kai valstybės padėčiai pagerinti buvo sumanyta 
dalį valstiečių turimos žemės atimti – pakeisti blogesne, padidinti kai kurias 
prievoles, – Rietavo dvaro valstiečiai naudojosi žeme už činšą, ir už prievoles jie 
galėjo atsipirkti pinigais. Pasak istoriko J. Jurginio, tokių atsiskaitančių su dvaru 
pinigais, vadinamųjų čyžinių valstiečių apie 1765 metus visoje Lietuvoje tebuvo 
28 % , Žemaitijoje jų buvo net 56 % , o daugiausia Rietavo dvare.

Pobaudžiaviniu laikotarpiu – po 1861 m., kai pagal baudžiavos panaikinimo 
įstatus buvo atitinkamai sudaryti valsčiai ir bendruomenės-seniūnijos, – Rudgalviai 
(518 gyventojų) priklausė Endriejavo valsčiaus Endriejavo seniūnijai – buvo vienas 
iš didžiausių tos seniūnijos kaimų, po Antkopčio (955), Žemgulių (740). O vėliau, 
kai 1870 m. valsčiai caro valdžios buvo perskirstyti, Rudgalviai atsidūrė toje En-
driejavo seniūnijos dalyje, kuriai priklausė išperkamuosius žemės mokesčius mokėti 
kun. Oginskiui. Tai: Tickinai (90 šeimų), Šilėnai (39), Rudgalviai (77), Toliotai 
(31), Kukoriai (34), Kiaulakiai (37), Antkoptis (133), Žvaginiai (98) su Endriejavo 
miesteliu, tuo metu, kai kiti tos seniūnijos kaimai (čia ir Ablinga, Laigiai, Ližiai, 
kt.) buvo valstybiniai ir mokėjo duoklę valstybei.

Senasis buvęs Tauroševičiaus ūkis Rudgalviuose. Nors mes, jauniausiojo 
Leonardo sūnaus Ignaco šeima, nebuvome tos senosios sodybos šeimininkai, o 
gyvenome ten tik pirmuosius šešerius metus, kol netoliese, kitoje molinės pirties 
pusėje, pasistatėme trobą (dalybomis buvo atitekę 15 ha žemės) ir prie pirties 
daržinę – jaują (jaujį), visą aplinką gerai prisimenu. Apie senesnius laikus daug 
ko jau nežinojo ir tėvelis, nes anksti mirė jo tėvas.

Tai buvo sena ir įdomi sodyba. Atrodo reikšminga, kad joje buvo Alksna, 
nors ir nežinau, kas tai iš tikrųjų. Kur rasdama, vis skaitau, kaip tai aiškinama. 
Na, galbūt tai alksnių miškelis, jeigu jis kur nors šiaip augtų. Alksna čia buvo 
stačiakampis, pailgas, šiek tiek didesnis kaip hektaro miškelis, prieinantis netoli 
trobos iš vakarų (tuomet čia buvo trobos galas, o ankstesnės – priekis). Netoliese 
tebegulėjo didokas plokščias akmuo, matyt, buvęs laiptelis. Alksnoje augo aukšti 
storakamieniai uosiai, beržai, alksniai, liepos, įvairūs krūmai. Iš vieno šono ji ribojosi 
su šlapia pieva, iš galo – su dirva, iš kito šono – su ganykla ir atitvertu kiemu. 
Prie šulinio, kitame trobos gale, augo vienas kitas klevas. Troba dviejų galų – statyta 
po Pirmojo pasaulinio karo (ūkinių pastatų nedaug – turbūt neatstatyti po gaisro). 
Alksnoje buvo tvenkinys, ledaunė (ledaunia), šiauriniame pakraštyje gale – seniau 
buvusi kalvė. Galbūt alksna turėjo saugoti nuo tiesioginių vakarų vėjų? Be to, ir 
tai, pasak Simono Daukanto, taip smulkiai aprašiusio visas miško gėrybes, „dėl ko 
gyventi prie miško buvo laikoma labai naudingu dalyku“. O kas žino, gal dar se-
niau ir kokią kitą prasmę turėjo. Alksną nuo trobos skyrė žardiena (žardeina). Dar 
buvo žardų. Ten „vaikščiodavo“ avys.

Kitoje, pietinėje, sodybos pusėje 
prie sodo kampo buvo „Bravarprūdis“. 

6 Jurginis J . Lietuvos valstiečių istorija, Vilnius, 
1978.
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Tiktai, bent jau atmenamais laikais, nie kas jo nenaudojo pagal paskirtį. Jame dar  
XX a. pradžioje buvę galima pasigauti įvairių žuvų, kaip ir Kapstate. 

Požeminio upokšnio „trasa“ buvo įžiūrima, ypač vasarą sausesniu laikotar-
piu – žalesnė žolė, tam tikra įduba (esu ją „nusekusi“ iki Šilėnų, įsitikinusi, kad 
galima taip eiti ir toliau Endriejavo link).

Gyvuliams girdyti kiemo pusėje, arčiau buvo kitas tvenkinys. O skalbti – prie 
pirties galo nedidelis, bet gilokas prūdalis. Vanduo buvo labai švarus, pakraščiais 
augę ajerai. Nors – sykį ar du per metus – žlugtą skalbti veždavosi į Veiviržą 
(apie 2,5 km).

Visa ta aplinka beveik tokia išsilaikė iki sovietmečiu vykdytos beatodairiš-
kos – ir sodybų, ir sodų – „melioracijos“. Labai sena, nepakitusi sodybos aplinka 
turbūt rodo, kad tai nuo seno galėjo būti viena iš senesnių žemaitiškų stambių 
sodybų.

Dar vienas, ir turbūt tiktai antras, šio krašto smulkiųjų bajorų Tauroševičių 
ūkis buvo Padumblyje – Aisėnų kaimo užribyje (Veiviržėnų valsčius). Ten taip 
pat atmenamais laikais Tauroševičiai nebeūkininkavo. Į tą ūkį – už „Tauroševi-
čiūtės“ – buvo atėjęs Dirgėla iš senojo Aisių kaimo, o vėliau gyveno jo vaikaitis 
Juozapas Jonas Dirgėla (g. 1866 m.), vedęs Prancišką Barbšytę (g. 1878 m.) iš 
Girininkų kaimo. Toks sutapimas, kad čia – irgi mano antrųjų senolių sodyba. 
Tiktai Alksnos čia nebuvo. Gal dėl to, kad sodyba buvo beveik vidur gūdaus 
pušyno. Troba buvo sudegusi per Pirmąjį pasaulinį karą ir antrąsyk po 1921 m. 
Tai nebuvo pati seniausia sodyba.

Kalbant toliau apie Rudgalvius, kyla klausimas, kur buvo palivarko cen-
tras ir  pagrindinis pastatas. Deja, tai nustatyti labai sunku, nes kaimas buvo 
sudegintas... Prisimenu tik įdomesnę – trumpą akmenimis grįstą – įkalnę labai 
senų medžių (gal tuopų) privažiuojamąja alėja iš Endriejavo–Veiviržėnų kelio. 
Seniau, Rietavo klestėjimo laikais, tas kelias, kaip nurodo Kazys Misius, buvo 
vadinamas Rietavas–Klaipėda. Jis ėjo per Veiviržėnus. Betgi ten seniai Sudmontas 
gyveno – „sudraugaujantis“ su Mykolu Kleopu Oginskiu“. Čia kunigaikštis ir su 
užsienio svečiais užsukdavo. Na, draugystė draugyste, o kunigaikščiui kartais ir 
pagarba. Brolis Jonušis Eugenijus pasakojo tokį Sudmonto „triuką, kaip kartą jis 
gulęs skersai kelią atvažiuojančiam kunigaikščiui: „šviesiausias kunigaikšti, nusidėjau 
Dangui ir Tau – vogiau mišką...“ Prašęs atleidimo. „Na, važiuodamas tuo keliu 
kunigaikštis sutiktus valstiečius pašnekindavęs. O kai kartą stabtelėjo prie pakelėje 
pietaujančių (kiekvienas ką įsidėjęs pietums) – pamaišęs lazda vieno darbininko 
indelį. Tas sakąs: „šviesiausias kunigaikšti, suterliojai mano dažinį.“ Tuomet kuni-
gaikštis, neprisimenu tiksliai, davęs kelis rublius. Galbūt tik tada, kai palivarko 
žemė buvo išskirstyta, čia apsigyveno Sudmontas. Nežinia, kada galėjo būti nau-
jai pastatytas „dvaralis“ Kelmynės miško pakraštyje. Kaip prisimena veiviržiškis 
iš Ruigių kaimo kilęs Jonas Labokas, tas pastatas – vėliau lyg ir „medžiotojų 
polverkas“ – buvo statytas apie XIX a. vidurį. Kaip brolis Eugenijus girdėjo pa-
sakojant, kaip kažkieno paklaustas vienas bernas atsakęs: „Iš Kalabyškės esam“. O 
kitas pataisęs: „Iš Rudgalvių polverko, sakyk, durniau tu“. Ties keliuku į Rusinus, 
kuris – čia leidosi žemyn per vos žymų upeliūkštį Liekną (Lėiknė) į Kiaulakius, 
pro Medsėdalį – stovėjo Rietavo dvaro Rudgalvių smuklė – „Rudgalvinė“. Vėliau 
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čia buvo Povilo Aklio 99 ha ūkis, besiribojantis su Ignaco – 
buvusia Leonardo Jonušio žeme.

Darbas palivarke ir savo ūkyje. Leonardas Jonušis 
buvo įpratintas keltis 4 val. ryto. Be to, mokydamasis visus 
metus buvo išmokytas visų darbų ir kaip laiku juos atlikti. 
Ten buvo mokoma visų svarbiausių ūkininkui dalykų: agro-
technikos, gyvulininkystės, žemės ūkio mašinų, matematikos, 
miškininkystės, zootechnikos pagrindų ir kitų panašių.

Tačiau ir matematikos mokėjimas negalėjo padėti, kai 
žmonėms taip trūko pinigų. Buvo labai sunkus pobaudžiavinis 
laikotarpis. 1861 m. vasario 19 d. aktais Lietuvos valstiečiai 
gavo teisę įsigyti nuosavybėn ligi to laiko savo valdytą žemę, 
bet buvo labai dideli žemės išpirkimo mokesčiai. Jie vėliau sumažinti, leista juos 
sumokėti per 49 metus7. O tuo laiku ir kunigaikštis I. Oginskis neturėjo kuo mo-
kėti jau laisvai samdomiems darbininkams. Tuomet, kaip rašo baltarusių istorikas 
N. Ulaščikas, sumanė Oginskis įkurti 4 naujus palivarkus, kuriuose dirbo anksčiau 
jo paties atleisti nuo baudžiavos valstiečiai8. Jiems buvo skaičiuojamas užmokestis 
pinigais, bet neatiduodamas, o užskaitomas už išperkamąjį mokestį. Tiktai ar ga-
lima Rudgalvių palivarką pavadinti nauju, jeigu tai tik naujas pastatas. Šiaip ar 
taip, cituojamas baltarusių istorikas, remdamasis Lietuvos statistika, rašo, kad kai 
kurie Rietavo dvaro valstiečiai, palyginti su Gardino valstiečiais, buvo turtinges-
ni. Ir kiti istorikai rašo, kad Rietavo 
dvare žmonės gyveno bent kiek geriau 
ir laisviau. O štai iš Rudgalvių kaimo 
matome XVIII a. „išskilusį“ Toliotų 
kaimą – priklausantį jau turtingesniems 

Nežinomo asmens 
laidotuvės 
Rudgalviuose. 
Dešinėje procesijos 
tvarkdarys Pranciškus 
Ramanauskas. Apie 
1925 m. Iš Liucijos 
Padagienės (Jonušytės) 
asmeninio archyvo 
(toliau – iš LPJ 
archyvo)

7 Bičkauskas-Gentvila L. 1863 m. sukilimas Lie-
tuvoje, Vilnius, 1958.

8 Улащик Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы 
1861 г. в Литве и Западной Белоруссии, Москва, 1965, 
c. 215–216, 341.
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valstiečiams9. Beliko vien jungtis tarp tų kaimų – Rudgalvių miškas (senasis jo 
pavadinimas – Ūbiškė).

Svarbiausia ūkio šaka tame „naujame“ palivarke taip pat buvo žemdirbystė. 
Imta sėti kai kurių naujų augalų, iki tol neaugintų: žirnių, šakniavaisių, vikių 
žaliajam pašarui vasarą, pievų žolių, tarp jų ir liucernos. LVIA yra pasitaikę rasti 
pavienių dokumentų, rodančių, kiek kurių gyvulių, kokių padargų turėjo Rud-
galvių palivarkas 1890 m. Be to, LVIA yra išlikusios XX a. pradžios kitų Rietavo 
dvaro palivarkų – Trepkalnio, Sauslaukio – sėjomainos rotacijų schemos10. Jas 
labai gerai įvertino Lietuvos žemdirbystės instituto sėjomainų specialistas dr. Al-
gimantas Magyla.

Praktinis, labiau pritaikomas pavyzdys kitiems valstiečiams čia buvo asme-
ninis Leonardo Jonušio ūkis. Kaip yra sakęs jo sūnus Ignacas, Leonardas pirmasis 
apylinkėje pradėjo auginti dobilus, kitus įvairesnius augalus, taikyti sudėtingesnes 
sėjomainas. Ir kiti kaime, apylinkėje tuojau ėmę sėti dobilų, sekti jo ūkyje taiko-
momis naujovėmis.

Įdomus faktas, kad brolis Eugenijus, agronomas, ir jo žmona Vida, Žemdir-
bystės instituto Vėžaičių filialo mokslo darbuotoja, atsitiktinai rado, kad toje mūsų 
senolių žemėje kadaise auginta liucerna. Taigi, kaip būna, išberk saują sėklą, ir 
tai gali duoti „atgarsį“ po šimtmečio! 

Leonardas taip pat buvo sodininkas ir bitininkas, – kaip dabar sakoma, 
domėjosi „pagalbinėmis“ ūkio šakomis.

Taigi poetiniu stiliumi – gal Leonardo, kurio sodyboje ėmė stiebtis vaismedžiai, 
dūgzti bitės, pavyzdžiu, o gal tiesiogine Rietavo žydinčių sodų vilione Endriejavo, 
taip pat Veiviržėnų valsčiuose ėmė sparčiai plisti sodai ir bitininkystė.

Leonardo Jonušio šeima. Gyvenimas, šeimos laimė daugiausia būdavo ir 
yra nulemta tų aplinkybių, kurios neišvengiamai siejasi su laiku. Rudgalviuose 
apsigyvenęs Leonardas vedė rudgalviškę Stonkutę. Tik neilgai laimingai gyve-
no. Kartą žiemą pareina Leonardas, su vyrais tvoras tvėręs, o žmona sakanti: 
„Levinardai, man reikės eiti nežinomais keliais, pas nepažįstamą poną“. Lėkę dar 
vienais arkliais į Rietavą daktaro, kitais – į Veiviržėnus kunigo. Deja, gydytojas 
nespėjęs...

Vėliau Leonardas vedė Petronelę Skomantaitę (iš gretimo Rusinų kaimo). 
Užaugino 7 vaikus: 4 sūnus ir 3 dukteris (dar viena duktė būdama paauglė mirė, 
atrodo, nuo plaučių uždegimo). Ir pats Leonardas palyginti neilgai gyveno. Mirė, 
kai jauniausiajam sūnui Ignei – Ignacui buvo devyneri. Tais pačiais 1900-aisiais 
vyriausiasis sūnus Juozapas išvyko į Ameriką kiek nors užsidirbti. Todėl Ignacas 
nebebaigė nė tos caro triklasės – turėjo padėti ūkyje ir pamiršti savo svajonę – 
važiuoti į Peterburgą.

Beje, Leonardo priešmirtinis priesakas buvęs: „Vaikai, nesiprovokit“. Ar tai 
Rietavo mokyklos, ar Bažnyčios įdiegtas principas. Atrodytų, geriau pasakyti: 
„Būkit labai teisingi“.

Leonardo ryšys su Rietavu buvo 
ne tik „mokslinyčia“. Jis buvo dirbęs 
prie Rietavo bažnyčios statybos. Neži-
nau, gal tik prie plytų jos statybai. Kai 

9 Инвентарь Ретавскаго старостства. N0 11 – 1784 г. 
Акты, издаваемые Виленскою коммиссиею для разбора 
древних актов, t. 25, c. 430–548.

10 LVIA, f. 1177, ap. 1, b. 1792.
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tėvas pamatęs sūnaus rankas, turbūt 
sukepusias ar žaizdotas, verkęs. Tik 
nėra žinoma, ar prie tų, turbūt karštų, 
plytų Leonardas dirbo prieš mokyda-
masis mokykloje, ar besimokantieji joje 
kiek nors dirbdavo ir prie bažnyčios. 
Jam mirtinai susirgus, gydytojas kar-
tojęs: „Tai putmenys, putmenys (reiškia – sutinimai)“. 

Kai tik vyriausias Leonardo sūnus Juozapas po penkerių metų grįžo iš 
Amerikos, buvo paimtas į rusų–japonų karą (dirbo sanitaru). O kai iš jo grįžo, vėl 
Pirmąjį pasaulinį karą irgi buvo sanitaru. Į tą karą buvo paimtas ir sūnus Antanas. 
O Ignacas į tą karą pateko tiesiai iš kariuomenės. Jis buvo ryšininkas. Už vieną 
svarbų mūšį prie Varšuvos buvo gavęs Šv. Jurgio kryžių (III laipsnio).

Pirmasis pasaulinis karas. Trys Petronėlės Jonušienės sūnūs buvo kare, kai 
1915 m. balandžio 15 d. besitraukianti rusų kariuomenė, vejama vokiečių, sude-
gino jų sodybos trobesius. Likusi tik kalvė alksnos gale ir molinės pirties sienos. 
Ji viena pati namie būdama „judri“ dar stengusis užgesinti – bėgiojusi nuo vieno 
uždegto pastato prie kito. Duktė Ona jau buvo susiluošinusi visam laikui – pažei-
dusi klubo sąnarį su kibirais vandens griūdama ant ledo, o dvi dukterys – Pet-
ronelė ir Izabelė – buvo seniai ištekėjusios, Jonas taip pat seniai vedęs – gyveno 
kitur. Todėl Petronėlė beveik nieko neišsinešusi iš ugnies. Paėmusi tik mylimo 
pusbrolio dovanotą maldaknygę, patalus, o iš klėties šiek tiek kruopų. Tai buvusi 
trečioji Velykų švenčių diena, kai buvo visiškai sudeginti Rudgalviai ir nušluotas 
nuo žemės paviršiaus Lamsodis (tas kaimas nebeatsistatė). Jame liko tik vienas 

Jonušių šeima. Pirmoje eilėje sėdi (iš dešinės): 
Ona Jonušaitė, senolė Petronelė Jonušienė 
(Skomantaitė), jos sūnus Juozas Jonušis, už jo 
nugaros stovi kitas sūnus Jonas Jonušis. 
Iš abiejų pusių ir priekyje kiti šeimos nariai. 
Apie 1927 m. Iš LPJ archyvo
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raudonų plytų namas pakely. Tą pačią 
dieną buvo sudegintas ir End riejavo 
miestelis. 

Leonardo Jonušio vaikai po Pir-
mojo pasaulinio karo. Grįžo iš karo 
sūnus Juozapas. Grįžo Ignacas per 
Vokietiją (buvo patekęs į nelaisvę). 
Antaną begrįžtantį Vilniaus geležin-
kelio stotyje apiplėšė bolševikai – atė-
mė kuprinę, kurioje buvo mergaitės iš 
Lenkijos adresas. Jis nepaprastai dėl 
tos mergaitės sielojosi. Ir per ilgesnį 
laiką, kaip vėliau paaiškėjo, susiruo-
šęs kelionei, išėjo iš namų. Veltui jo 
ieškojo visoje Lietuvoje. Jonas nuo 
kariuomenės buvo atleistas ir į karą 
nebuvo paimtas. Jis jaunas buvo atė-
jęs „už Lėbartaitės“ Tarvyduose. Savo 
gyvenime Jonas palaidojo dvi žmonas, 
trečioji liko našlė.

Grįžę iš karo sūnūs rado mo-
tiną, seserį, dar tetą Agniešką (anks-
čiau gyvenusią Endriejave, kur giedojo 
bažnyčios chore) toje molinėje pirtyje, tik stogą uždengus, 
gyvenančias. Žmonės daugiausia tose pirtyse ir gelbėjęsi. O 
gal dar kas ir pas aplinkinių kaimų žmones tebegyveno, 
kaip tuoj po gaisro.

Apie 1919 metus Juozapas Jonušis, žinomos Veiviržė-
nų kraštotyrininkės Liucijos Padagienės (Jonušytės) tėvelis, 
dirbo Kretingos apskrities pirmininko pavaduotoju, o trum-
pą laiką – ir pirmininku. Marijos (Jonušytės) Valančienės, 
Leonardo Jonušio brolio Pranciškaus vaikaitės pasakojimu, 
jai buvo įsiminęs toks vaizdelis, kaip Juozapas su kaimynu 
Povilu Akliu sėdėjo ant rąstų ir svarstė – skaičiavo, kiek 
miško medžiagos reikia kaimui atstatyti, kiek reikės valstybės paramos. Jis su 
broliu Ignacu pasistatė ir savo nemažą trobą, pasisodino hektarą sodo – planavę 
abu ten gyventi.... 

Juozapas toliau ir visą vėlesnį laiką buvo „pasinėręs“ į Endriejavo vals-
čiaus valdinę veiklą. Jis dirbo Endriejavo žemės ūkio kredito bendrovės, žmonių 
vadinamos „bankele“, pirmininku. Bene du kartus per savaitę važiuodavo arkliu 
į Endriejavą – dirbdavo „bankelėje“. Nors turėjo tarnybą ir užsiimdavo visuome-
nine veikla, Juozapas neapleisdavo savo bitelių ir sodo. Pats pasidirbdavo dailių 
avilių. Buvo patobulinęs Dadano avilį. Prisimenu, vienu metu ir mes, vaikai, 
žaidėme su spalvotais reklaminiais to patobulinimo lapeliais. Amerikoje dirbdamas 
pianinų fabrike buvo išmokęs gražiai išlenkti fanerą – buvo pasidirbęs sau ir kai 

Rudgalviškė Ona 
Jonušaitė aktyvi 
bažnyčios choristė. 
Nusifotografavo prie 
šimtamečių medžių, 
kurie augo aplink 
sodybos didįjį 
tvenkinį (prūdą). 
Apie 1920 m. Iš LPJ 
archyvo
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kurių baldų. Ūkyje jis turėjo užsieninės technikos, 
kaip prisimena brolis Eugenijus, švedišką sėjamąją, 
dvivagį plūgą ir kt.

Apie Juozapo darbą Endriejave ir Kretingoje, o 
jaunystėje ir knygnešystės veiklą rašo, pateikia nuo-
traukų endriejaviškis Antanas Ruškys11. Tiktai kažkaip 
atsitikę, kad ten pripainiota. Kažin ar dėdė Juozapas 
tuo pačiu metu galėjo būti keliose vietose.

Visi Leonardo vaikai, ypač sūnūs, buvo, kaip 
sakoma, visuomeniški. Apie Tarvyduose gyvenusį Joną 
Jonušį turbūt žinau mažiausiai. Jis, nors ir nebuvo 
didesnio kaip pradinis išsimokslinimo, irgi buvo iš-
rinktas Veiviržėnų valsčiaus teismo tarėju, o kurį laiką net 
pirmininku. Iš viso jis užaugino 7 vaikus.

Leonardo dukterys: Petronelė Saudargienė (Jonušytė) 
gyveno Mataičių kaime, Veiviržėnų valsčiuje, užaugino 5 vai-
kus; Izabelė Venckienė (Jonušytė) gyveno Girdvainių kaime, 
Rietavo valsčiuje, užaugino 3 vaikus; Juozapas ir Ignacas 
Jonušiai – po 2.

Jei Leonardui būtų tekę ilgiau gyventi, jis būtų pamatęs 
didesnį būrį vaikaičių, o šiandien ir labai daug provaikaičių 
pačių įvairiausių specialybių, tarp jų ir ūkininkiškų.

Jauniausias Leonardo sūnus Ignacas Jonušis buvo aistringas agronomijos 
naujovių, ypač sodininkystės, mėgėjas. Taip pat ir visuomenininkas. Nors neilgai 
mokėsi mokykloje, buvo raštingas. Dar caro kariuomenėje tarnybos draugai pra-
šydavę, kad jis parašytų laiškus jų namiškiams ar draugams. Daug skaitydamas, 
Ignacas savarankiškai mokėsi ūkininkauti, o tam reikia daugelio žmogaus veiklos 
sričių žinių. Be lietuvių, rusų kalbų, jis mokėjo vokiečių ir lenkų kalbas, „turėjo“ 
ypač gražią rašyseną.

Pas mus visuomet augo jaunų vaismedžių sodelis – medelynas, nes medelius 
reikėjo skiepyti, pasikeisti su kitais sodininkais, padovanoti, o mažiausiai pelnui. 
Buvo pats sumanęs „paprastąją vengrinę“ slyvą įskiepyti į greičiau augančias 
Kaukazo geltonąsias slyvaites. Medeliai sparčiai augo ir davė gerų mėlynų slyvų, 
labai tinkamų valgyti ir džiovinti. O jei vaismedžiai ar uogakrūmiai kenčia nuo 
per aukšto gruntinio vandens lygio – „užmirksta“, pritaikydavo pagal sodo nuolydį 
paprasčiausią drenavimą – iškasdavo griovelius ir juos priklodavo medžių šakų. 
Visuomet turėjo namie natūralių ir cheminių priemonių nuo sodo augalų ligų bei 
kenkėjų, taip pat veterinarinei naminių gyvūnų priežiūrai, natūralių ir cheminių 
vaistų. Kartais, skubiai prireikus, padėdavo ir kaimynams. Yra pasitaikę, kad ve-
terinaro duoti vaistai nepadeda, o reikia išgelbėti karvę. Prisimenu, kaip kaimynė 
dėkojo, kad jai labai padėjo tos juodųjų serbentų ūglių žievelės – gerdama jų 
arbatą pasijuto stipresnė.

Ignacas dar prieš tai, kai buvo 
paimtas į caro kariuomenę, dalyvavo 

11 Ruškys A. Kančių ir vilties istorija. Endriejavo žemė, 
Kaunas, 2002.

Juozas Jonušis 
(1873–1947) – 
knygnešys, 
visuomenininkas, 
bitininkas, sodininkas. 
Rudgalvių k. Apie 
1920 m. Iš LPJ 
archyvo
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savo valsčiaus – tuomet Veiviržėnų – 
ūkio ratelyje, kuris ten įsikūrė 1911 m. 
rugsėjo 11 d., ir buvo išrinktas valdy-
bos sekretoriumi (pirmininkas – K. Ša-
kevičius, vicepirmininkas – A. Kerpė, 
sekretorius I. Jonušis)12. Kaip nurodo 
P. Šalčius, ratelis siekė įsigyti žemės 
ūkio mašinų bei padargų ir Veivir-
žėnuose atidaryti šios technikos nuo-
mojimo punktą, gauti geresnių veislių 
sėklos, žemės ūkio produktų parduoti 
į Vokietiją, kitų didelių tikslų13.

Kaip rašo P. Šalčius, Rietave 
ratelis įsikūrė 1909 m. birželio 21 d. 
(valdybos pirmininkė – kunigaikštie-
nė Marija Oginskienė, vicepirminin-
kas – kun. Kasperavičius, sekreto-
rius – Ržešovskis). Be to, P. Šalčius 
rašo, kad pradėta vietoj ratelių steigti 
smulkių rajonų žemės ūkio draugijas, 
kad pirmauja Raseinių apskritis ir kad 
Veiviržėnuose tokia įsisteigė pirmiau-
sia – (1912 m. gruodžio 20 d.). Apie 
tai parašė ir „Rygos garsas“14.

O „Žemė“15, žemės ūkio žurna-
las, straipsnyje jau apie tos draugijos 
ataskaitinį susirinkimą – 1913 m. rug-
pjūčio 25 d. paskelbia ir kitą įdomų 
faktą. Tame metiniame susirinkime 
caro policija neleido dalyvauti studentui Juozui Žemguliui, nes „policijos nuomone, 
jis per daug draugijoj darbuojasi ir dargi yra jos įsteigėjas“. Nagrinėjant P. Šalčiaus 
raštus paaiškėja, kad tuo laikotarpiu caro valdžia draudė žemės ūkio kultūrinę 
veiklą. Ignacas Jonušis tik per pirmininką siuntė dovanų – „triūbeles“ vaisvyniams 
daryti.

Juozas Žemgulys – vienas iš trijų chirurgų, 1941 metais bolševikų nukankintų 
Panevėžyje. Jis artimas Ignaco Jonušio kaimynas – iš gretimo Rudgalviams Rusinų 
kaimo ir antros eilės pusbrolis, bendraamžis (Juozas tik metais už jį vyresnis), 
nuo vaikystės jiedu draugavo. Visada Juozas grįžęs į tėviškę studijuodamas ar 
vėliau apsilankydavęs pas Ignacą. Jis, aktyvus studentas, galėjo ir paorganizuoti 
bendraamžius ir su jais, be abejo, apie 
daug ką ir visuomeniškai pakalbėti.

Be to, Ignacas dar dalyvavo var-
totojų bendrovės, įsteigtos Veiviržė-
nuose 1909 m. kovo 20 d., pradėjusios 
veikti balandžio 23 d., darbe ir vėliau, 

Ignacas Jonušis (g. 1891 m. gruodžio 24 d. 
Rudgalvių k.). Imant į caro kariuomenę, 
nuvežtas arkliais į apskrities centrą – Raseinius. 
Nusifotografavo Raseinių fotografo 
M. E. Rubinšteino (M. Э. Рубинштейн) studijoje 
1913 m. lapkričio 24 d. Iš R. Jonušytės albumo

12 X. Veiviržėnai, Lietuvos ūkininkas, 1911, rugsėjo 22 
(spalių 5 d.), nr. 38, p. 360.

13 Šalčius P. Žemės ūkio organizacijos Lietuvoje iki 
1915 metų, Vytauto D. universiteto teisių fakulteto 
leidinys, Kaunas, 1937, p. 191.

14 Rygos garsas, 1912, nr. 27, p. 3.
15 Žemė, 1913, spalių 17/30 d., Vilnius, p. 21, 188.
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pokario metais, buvęs išrinktas ir į Revizijos komisiją. Vartotojų bendrovė, pasak 
P. Šalčiaus, buvo įsteigta 1909 m. rugsėjo 14 d., pradėjo veikti 1910 m. kovo 21 d. 
Turėjo apie 200 narių. Tos bendrovės daugiausia tarnavo sodžiaus gyventojams, 
ūkininkams, mažiau – miestelių gyventojams. 

Nežinau, ar ilgai tarpukario Lietuvoje Ignacas Jonušis dalyvavo renkant 
žemės ūkio statistines žinias. Galiu pasakyti prof. A. Stancevičiaus nuomonę dėl 
tų vadinamųjų „kaimo korespondentų“. Jis man, nesuprantančiai šios buvusios 
tarnybos, paaiškino, kad tų žmonių surinkti duomenys buvo gana tikslūs, tiks-
lesni už tuos, kurie būtų buvę surinkti 
valdiškai. Čia pasišneka kaimynai, pa-
žįstami. O valdininkams renkant ži-
nias, žmogus gali suabejoti, ar sakyti 
teisybę, ar tai neatsilieps mokesčiams, 
ar pan. Gyvas žmonių ry šys – patiki-
mesnis. Žmonių aktyvumas didesnis, 
kai žinias renka kraštietis. Žinoma, 
čia ir keitimasis patirtimi. Dar vaikas 
būdama mėgdavau važiuoti su tėveliu 
į turgų. Tik nuobodu būdavo vis lū-
kuriuoti jam su daugeliu pasišnekant – 
norėjau tik eiti, daugiau pamatyti. Tuo 
gyvu žmonių ryšiu rėmėsi ir knygne-
šiai. Valstiečiai duodavo jiems arklius 
knygoms parvežti – juos prarasdavo, 
o ir patys įkliūdavo. Turguje gavę 
draudžiamų raštų kartais užsikišdavo 
ir už batų aulo. Tėvelis yra pasako-
jęs, kaip dar paauglys iš Veiviržė-
nų paėmęs, nunešdavo į Endriejavą 
draudžiamų spaudinių. Atrodė, kad 
visi čia stengiasi padaryti, ką gali. O 
kokie turgūs būdavo! Kiek prisimenu 
(ir pati esu buvusi) – daugiausia į 
Rietavą važiuodavo.

Juozo Jonušio 
Dadano tipo avilių 
patobulinimas 
įvertintas Žemės ūkio 
parodoje Kaune 
1930 m. medaliu. 
Iš LPJ archyvo

Bitininkystės pas Juozą Jonušį mokėsi gabus 
mokinys Jonas Srėbalius (jis vėliau bitininkavo 
Endriejavo „Bolševiko“ kolūkyje). Rudgalvių k. 
Apie 1935 m. Iš LPJ archyvo
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Ne vienas istorikas bei ekonomi-
nės, kultūrinės raidos tyrėjas pastebėjo, 
kad Rietavo trauka buvo visokeriopa 
ir ypatinga nuo seno, kaip „...Ceklio že-
mės“16, kultūros ir ekonomikos stipraus 
centro.

Stabteldami prie šimtametės „moks-
li nyčios“ – „Agronomijos“, istorijos peda-
gogų atminimo, galime pamąstyti apie 
agronomijos kaip gamtos meilės ir žemės 
ūkio kultūros trauką (sintezę).

16 Salys A. Tauta ir žodis, Kaunas, 1920, kn. 6, 
p. 181 (1253 m. Kuršo vyskupo ir Livonijos ordino 
dalykų aktuose Rietavas minimas kaip kuršiams 
priklausiusios žemės gyvenvietė).

Endriejavo valsčiaus valdyba. Sėdi (iš dešinės): 
viršaitis Mykolas Dausynas, sekretorė, Juozas 
Jonušis (tuo metu žemės ūkio kredito 
bendrovės pirmininkas), kiti nariai. 
Apie 1927 m. Iš LPJ archyvo

Veiviržėnų senosiose kapinėse 1989 11 18 
pastatyta Šv. Jurgio koplytėlė gydytojui Juozui 
Žemguliui, nužudytam Panevėžyje 1941 m. 
NKVD, pagerbti. Jis kilęs iš Rusinų kaimo. 
Atminimo koplytstulpį statė Klaipėdos 
Raudonojo Kryžiaus chirurgijos skyriaus 
gydytojai ir Veiviržėnų tremtiniai. Iš LPJ 
archyvo
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Auksoro kaimo polonezas
Virginijus Jocys

Pagal straipsnio pavadinimą pa-
sakojimo siužetas turėtų suktis apie 
kaimo žmones, šokančius polonezą. Be 
abejonės, auksoriškiai ir dainavo, ir 
grojo, ir šoko įvairius liaudiškus ir iš 
Europos bei iš kitų kraštų atkeliavusius 
šokius. Bet norėjome truputį šmaikščiai 
ir ilgesingai pakalbėti apie kažkada 
Oginskių valdose buvusį kaimą, jo žmo-
nes, vieną kitą giminę. Nesvarbu, kad 
kaimo pavadinimas skamba gražiai, jo žmonėms, kaip ir kitiems endriejaviškiams, 
teko ištverti Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų baisybes. Bet kaip gamtoje po 
žiemos ateina pavasaris, taip po karo stoja taika.

Nors ir labai keista, Endriejavo apylinkių gyventojai, būdami parubežyje su 
Klaipėdos kraštu, migravo gana negausiai, tačiau buvus didelėms šeimoms XIX a. 
pabaigoje ir XX a. pradžioje imta daugiau keliauti, pragyvenimo šaltinių ieškoti.

Auksoro kaimo senas pavadinimas, jis amžių bėgyje įvairių raštininkų buvo 
rašomas irgi keleriopai: Auksoros, Auksoriai.

Valakų reformos metu 1563–1565 m. sudarytoje Kapstatų vaitystėje minimas 
ir Auksoro kaimas, greta jo buvę kaimai priskirti kitai – Lelėnų vaitystei. Jau 
XVIII a. pabaigoje Auksoro kaimas administraciškai priskiriamas Klibių vaitystei. 
Auksoro kaime, kaip ir gretimuose kaimuose, gyvenimas sroveno panašia tėkme. 
Daugiau apie tai galime sužinoti iš kitų šios knygos straipsnių autorių: Elenos 

Auksoriškiai. Pirmoje eilėje (iš kairės): 
Domininkas ir Jonas Šiaulyčiai, su armonika – 
Kazimieras Jocys. Aukščiau (iš kairės): Vanda 
Šiaulytytė, Konstancija (Šiaulytytė) 
Montvydienė, Jonas Mažonas, arčiau priekio – 
Domininkas Montvydas, Domininkas Šiaulytis 
(vyresnysis), Stefanija Šiaulytytė, mažoji 
Monika Šiaulytytė. Iš Kazimiero Jocio šeimos 
albumo (toliau – iš K. Jocio albumo)
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Adomavičienės, Kazio Misiaus, Antano 
Ruškio, Juozo Beniulio, Kazio Grikšo 
ir kitų autorių bei pašnekovų. Ūkinin-
kavimo tradicijas šiame kaime XX a. 
pradžioje plačiau aprašė auksoriškis 
Antanas Ruškys.

Jis iš 30 kaime gyvenusių šeimų 
mini kelias senbuvių šeimas, gyvenu-
sias šiame ir gretimuose kaimuose nuo 
labai senų laikų. Čia norime plačiau 
pakalbėti apie Srėbalių, Jocių, Ašmontų 
ir kitas kaimynystėje gyvenusias ir 
susigiminiavusias šeimas.

Renkant medžiagą apie aukso-
riškius, teko kalbinti ir bendrauti su 
vyresnės kartos pašnekovais: Ange-
le Petronėle Kontrimiene (Srėbaliūte- 
Rožniene), Kazimieru Jociu, Antanu 
Šiaulyčiu, Domininku Šiaulyčiu, An-
tanu Ruškiu, Konstancija Montvydiene 
(Šiaulytyte) ir kitais. Angelė Kontri-
mienė (1936 m. gim.), kaip vyriausia 
duktė, net raštu pateikė glaustas mintis 
apie senelius ir prosenelius, pasidali-
no vertingomis nuotraukomis iš savo, 
mamos, tėvelio brolio Stanislovo Srė-
baliaus, kitų giminaičių. Ši medžiaga skelbiama kituose šios 
knygos skyriuose.

Srėbalių giminė
Srėbalių giminė, kaip ir Ruškių, Jocių, Ašmontų, Šiauly-

čių, Endriejavo apylinkėse gyvena nuo seno. Istorijos archyve 
prieš dešimtį metų teko vartyti XIX a. vidurio Auksoro kaimo su servitutiniais 
įsipareigojimais bylą, ten šalia kitų kaimynų minima ir Srėbalių šeima. Net sa-
kytinė informacija paliudija, kad jos prosenelis Pranciškus Srėbalius gimęs XIX a. 
pabaigoje Auksoro kaime, Endriejavo valsčiuje, kur vėliau gyveno ir seneliai. 
Angelė Kontrimienė 2009 09 19 laiške rašo: 

„Prosenelės Kleopatros Srėbalienės gimimo data taip pat nežino-
ma. Nežinoma ir iš kur kilusi. Neišliko žinių, kada gimė senelis 
Vladislovas Srėbalius, mirė 1945 m. gegužės 14 d. Senelė Joana 
Srėbalienė (Grincevičiūtė) mirė 1938 metų balandžio mėn., kilusi 
iš Kauno rajono, Raudondvario.1

Pranciškus Srėbalius 
ir Kleopatra 
Srėbalienė. 
Iš Stanislovo 
Srėbaliaus albumo

1 Angelės Kontrimienės laiškas V. Jociui 2009 09 19.
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Kažkokiu būdu senelio brolis (vardas primirštas) caro laikais buvo apsigy-
venęs Maskvoje ir turėjo gerą tarnybą geležinkelių garvežių ar riedmenų fabrike. 
Todėl pasikvietė brolį Vladislovą Srėbalių vykti į Maskvą, turbūt ir jam padėjo 
rasti tarnybą, nes Angelės Kontrimienės seneliai sutiko savo ūkį su 30 ha žemės 
išnuomoti žmonėms. Laiško autorė toliau rašo: 

„Maskvoje abu seneliai buvo įdarbinti. Kiek laiko jie ten pragy-
veno – nežinoma. Maskvoje 1907 metais gimė mūsų tėvo brolis 
Henrikas, o tėvas Vytautas – 1909 m., ir kiti vaikai Regina – 
1911 m., Vladas – 1916 m., Stasys – 1918 m. gimė Lietuvoje, 
Auksoro kaime.“2

Joana Srėbalienė 
(Grincevičiūtė) su 
broliu Vladislovu 
Grincevičiumi. 
Iš A. Kontrimienės 
albumo

Vladislovo Srėbaliaus 
(Pranciškaus s.) 
asmens pažymėjimas, 
išduotas 1913 m. 
Maskvos–Kazanės 
geležinkelio 
kompanijos. Faksimilė 
iš S. Srėbaliaus asm. 
dokumentų rinkinio. 
Kopijavo A. Žemgulis

2 Ten pat.
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Iš čia pateikto Vladislovo Srėbaliaus asmens pažymėjimo, 
išduoto 1913 m. Maskvos–Kazanės geležinkelio kompanijos 
ir galiojusio iki 1916 m., galima susidaryti nuomonę, kad jis 
po 1913 m. Rusijoje dirbo periodiškai, nes kiti šeimos nariai 
gimė Lietuvoje. Šis pažymėjimas suteikė galimybę trauki-
niu važiuoti nemokamai, reikalui esant, naudotis medicinos 
pagalba. Matyt, Vladislovas, gal ir kiti šeimos nariai, buvo 
baigę carinę rusišką Endriejavo pradžios mokyklą. Jis mokėjo 
skaityti ir rašyti, dirbo krovinių ar bagažo svėrėju. Per Pir-
mąjį pasaulinį karą, matyt, nebuvo pasitraukęs į Rusiją, nes 
jauniausieji sūnūs Vladas ir Stasys gimė Auksore. Angelės 
Kontrimienės ir kitų gausios 12 vaikų šeimos būsimas tėvas Vytautas Srėbalius 
tarnavo garbingoje Lietuvos kariuomenės kavalerijoje. Tarnavo Alytuje, pagal 
šaukimo amžių tai galėjo būti apie 1929–1931 metus. Kad tarnyba labai patiko ir 
ja didžiavosi, liudija pluoštelis nuotraukų su tarnybos draugais ir bendražygiais. 
Vaikams ir vaikaičiams portretinės ir šuolių per kliūtis nuotraukos besigrožint 
keliaudavo iš rankų į rankas. Ir daugiau endriejaviškių tarnavo kavalerijos ar 
kituose pulkuose, tad Vytautui Srėbaliui buvo su kuo pasišnekučiuoti, pasidalinti 
kareiviškų dienų prisiminimais. Vytautas neilgai ieškojo nuotakos, regis, apie 
1936 m. vedė Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvio Ciprijono Genučio dukterį 
Petronėlė Genutytę (1913–2005).

Petronėlė ir Vytautas Srėbaliai sugyveno net 12 vaikų:
Angelė gimė 1936 m., Jonas – 1937, Joana – 1938, Vladas – 1939, Česlovas – 

1940, Edvardas – 1943, Teresė – 1945, Nijolė – 1948, Algis – (1951–2008 07 06), 
Regina – 1953, Vitalija – 1955, Violeta – 1957.

Senelio Vladislovo Srėbaliaus vaikai ne visi tarpukariu buvo išsivaikščioję, 
gal tik vyriausias Henrikas buvo jau išėjęs. Sūnus Vytautas marčią parsivedė į 
tėviškę, ten 1936 m. ir gimė Angelė. 1938 m. mirė senelė Joana Srėbalienė (Grin-

Vytautas Srėbalius 
Lietuvos kariuomenės 
ulonų pulke Alytuje. 
Apie 1929–1931 m. 
Iš A. Kontrimienės 
(Srėbaliūtės, 
Rožnienės) šeimos 
albumo (toliau – 
iš A. Kontrimienės 
albumo)



687

I S T O R I J A .  K A I M Ų ,  G I M I N I Ų ,  Š E I M Ų  I S T O R I J A

cevičiūtė). 1941 m. įvykius prisimena 
Angelė Kontrimienė: 

„Man tebuvo 6 metai, penki vaikai buvo-
me pametiniai. Tais metais sudegė senelių 
Srėbalių ūkis, kuriame ir mes gyvenome. 
Tuo metu su seneliu gyveno jo antroji 
žmona Emilija (buvusi Stončiūtė), dar 
gyveno tėvo broliai Stanislovas ir Vladas, 
jie buvo dar nevedę. Taip pat gyveno tėvo 
sesuo Regina Gricienė su šeima. Mums 
seneliai buvo davę klėtį, tėvai ten pasidarė 
du kambarius ir virtuvę, kitos patalpos 
liko kaip sandėliai. Ten buvo supilti grūdai 
bei visa kita.“3

Iš pradžių buvo susidaręs vaiz-
das, kad senoji Srėbalių sodyba 1941 m. 
nukentėjo per Antrojo pasaulinio karo 
pradžios veiksmus. Atsiminimų auto-
rė Angelė Kontrimienė patikslino, kad 
gaisras įvyko anksti pavasarį: 

„Tą pavasarį buvo sėjos metas. Tėvas sėjo 
avižas, pasėjęs parėjo namo pailsinti arklius ir pats atsigulė. Tik 
staiga atbėgo tėvo sesuo Regina ir šaukia: degame. Gaisras kilo 
senojoje senelių troboje. Gaisras nusiaubė ir mūsų klėtį. Tik liko 
nesudegęs ūkinis pastatas, kuriame buvo įsikūrusi Regina su šeima. 
Taip pat liko nesudegęs kluonas ir keli maži tvarteliai, kuriuose buvo 
avys ir kiaulės, o karvės bei arkliai buvo lauke. Gaisrą gesinti buvo 
subėgę artimieji kaimynai. Tėvas begesindamas gaisrą buvo smarkiai 
nudegęs ranką. Per gaisrą mes penki vaikai buvome susodinti į 
vežimą, o patys tėvai gesino gaisrą. Ten netoliese kieme buvo sena 
didelė liepa, o po ta liepa teta Regina buvo padėjusi savo mažą 
vaikelį, suvyniotą pataluose. Aš pamačiau, kad tuose pataluose juda 
vaikas, o liepa visa apimta liepsnos, degančios šakos krito ant patalų. 
Aš iššokau iš vežimo, parsinešiau tą vaikelį verkiantį į vežimą. Jei 
ne aš, jis būtų sudegęs, tie patalai taip ir sudegė. Mūsų viskas 
sudegė, likome pusnuogiai ir alkani. Po gaisro žmonės davė, kas 
apdarą, kas grūdų, miltų, kruopų, duonos. 1942 metais senelis davė 
miško, tėvai pradėjo statytis namą. Ne kažin kiek ir tepasistatė, 
vieną kambarį ir virtuvę. Prie to paties pristatė daržinę ir tvartą. 
Tėvo ranka nudegusi, sunku dirbti. Tai, pamenu, mums, vaikams, 
tėvas liepė su kojomis minti molio ir 
spalių tešlą. Tėvas galais ne galais pastatė 3 Ten pat.

Kazimieras ir 
Petronelė Srėbaliai 
(brolis ir sesuo). 
Apie 1934 m. 
Iš A. Kontrimienės 
albumo
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molinį pečių, krosnį. Nespėjome atsigauti po gaisro, vėl nusiaubė 
viską karas. Išskerdė gyvulius, gerai, kad troba išliko.“4

Kiekvieną šeimą karas ir pokario suirutė palietė kiek skirtingai, nors bendras 
nepriteklius slėgė visus panašiai. Neduok dieve gaisras, nepagydamos ligos ar kitos 
bėdos, tad žmonėms reikėjo kabintis už gyvenimo, neprarandant žmogiškumo, 
atjautos, padedant bėdos ištiktam kaimynui ar giminaičiui.

Jocių giminė
Jocių giminė labai plati, pasklidusi po Endriejavo, Veiviržėnų, Švėkšnos ir 

kitas gretimas apylinkes. Jocių pavardės kilmė aiškinama įvairiai ir jos išvestinių 
formų, dėl blogai raštininkų įvairiom kalbom užrašytų, paplito kelios. Pavyzdžiui, 
sovietinėje kariuomenėje mes trys lietuviai, visi iš Žemaitijos ir Klaipėdos, buvome 
pakliuvę į vieną dalinį: Jocys, Jočys ir Jucius. Tad gautus laiškus, kur pavardės 
panašiai rašytos ant voko rusų kalba, nežinodavo, katram atiduoti. Dar paplitę 
ilgesni išvestiniai pavardės variantai: Jocevičius ir Jucevičius. Vienas pavardės 
aiškinimo variantas toks: Jocys – trumpesnė žemaitiška forma – juots, jouts, t. y. 
pagal prasmę jojantis, raitas ant žirgo. Vietovardžių su Jocių pavadinimu taip 
pat paplitę nemažai, dabartinėje Judrėnų seniūnijoje tebėra Jocių kaimas, Jocių 
miškas, prie Tauragės – Jocių dvaras ir t. t. Šioje knygoje Vida Jocytė aprašo kitą 
Jocių giminės atšaką Toliotų kaime, Elena Adomavičienė – Kapstatų kaime. Kelios 
priežastys lėmė tokią Jocių giminės sklaidą: pirma, kad buvo gausios šeimos, ir 
antra, kad Rietavo dvaro valdose buvo laisvesnis migravimas. Auksoro kaimo Jo-
ciai senais laikais galėjo atsikelti iš Veiviržėnų, nuo Judrėnų bei Kiaulakių kaimo. 
XVIII a. Auksoro kaime buvo vienas Jocių ūkis.

Kazimieras Jocys, mano tėvas, gimęs Auksoro kaime, minėjo, kad jo tėvo 
Jono tėviškė buvo Kiaulakių kaime. Jo senelio, mano prosenelio Liudviko ūkis, 
buvęs Kiaulakiuose, atiteko jauniausiam sūnui Antanui Jociui. Kiti sūnūs ir dukros 
kūrėsi kitur. Liudviko Jocio vaikų buvo irgi nemažas pulkas, keturios dukros 
ir penki sūnūs: Aleksandras gyveno prie Veiviržėnų, vėliau išsikėlė link Šernų, 
Konstantinas apsigyveno Tarvyduose, Liudvikas įsikūrė Kapstatuose, Antanas liko 
Kiaulakiuose. Senelio Jono Jocio seserys: Domicelė ištekėjo už Dirgėlos ir apsigyveno 
Pėžaičiuose, Ona ištekėjo už Čėsnos ir apsigyveno Veiviržėnuose, Emilija ištekėjo 
už Jono Rožnio, dar viena sesuo (vardas primirštas) ištekėjo už Nekrevičiaus. 
Jonas Jocys (Liudviko) vedė Oną Ruškytę ir įsikūrė Auksoro kaime.

Onai ir Jonui Jociams gimė dešimt vaikų: Jonas, Janina, Vincentas (Vin-
cislovas), Antanas, Konstantinas, Stanislovas, Kazimieras, Vaclovas, Domininkas, 
Stanislava. Vieni žuvo tragiškai, kiti savo mirtim. Iš dešimt vaikų palikuonių 
sulaukė šeši vaikai:

Jonas su žmona Aldona susilaukė sūnaus Vytauto ir dukros Aldonos;
Kazimieras su Birute – dukrų Meilės ir Laimutės, sūnų – Vaclovo, Virgi-

nijaus, Kazimiero;
Vaclovas su Rosemarija – Ričar-

do, Viktoro, Ramutės; 4 Ten pat.
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Domininkas su Stefanija – Biru-
tės, Vytauto, Vaclovo;

Stanislovas su Jadvyga – ketu-
rių dukrų: Gražinos, Irenos, Mildos, 
Liudos;

Stanislava Mockienė (Jocytė) su-
silaukė Albinos, Onutės, Kazimiero.

Šie susilaukė vidutiniškai po tris 
vaikus, o jau vaikaičius sunku visus 
nesuklydus ir išvardyti. 

Jono Jocio (Liudviko s.) šeimą 
ištiko nelaimė – trisdešimt devynerių 
metų sulaukusi 1936 m. liepos 27 d. 
mirė gausios šeimos mama Ona Jocienė 
(Ruškytė), liko būrys vaikų. Šeimos gal-
va Jonas, likęs vienas našlys su pulku 
vaikų, parsivedė antrą žmoną Emili-
ją, kuri, kaip pasakose ir gyvenime, 
nebuvo visiems vienodai dėmesinga 
ir meili. Kaip mano tėvas Kazimie-
ras prisimena, būdamas dar nedidelis 
pipiras, dėl nepelnytų nuoskaudų ne 
vieną karčią ašarą nurijo.

Kartu su vyresniaisiais broliais 
dažnai svečiuodavosi pas močiutę 
(babą) Kiaulakiuose, senelis Liudas 
buvo anksčiau miręs. Močiutė augi-
no tabaką, jį pjaustydavo, dalydavo 
į porcijas ir pardavinėdavo. Kadangi 
šeima buvo didelė, tai ne vienam iš 
vaikų teko parsisamdyti pas giminai-

Kapstato ežero vaizdas žvelgiant iš Endriejavo 
pusės. Apie 1937 m. Iš Karolinos Masiulytės-
Paliulienės šeimos archyvo (toliau – iš KMPA 
(ET) rinkinio)

Iš kairės: Ona Nekraševičienė (Jocytė), Jonas 
Jocys ir Emilija Rožnienė (Jocytė). Brolis ir 
seserys – Liudviko Jocio palikuonys. Apie 
1955 m. Iš A. Kontrimienės albumo
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čius ar kaimynus. Senelio Jono brolis Liudas buvo įsikūręs 
Kapstatuose, jis dirbo eiguliu. Liudas buvo vedęs Petronėlę 
Rudaitę, savo vaikų neturėjo, todėl sutiko brolio Jono vaiką 
Vaclovą priimti pas save, leido į mokslą, vėliau įsisūnijo. 
1944 m. antrą kartą priartėjus vokiečių–rusų frontui, Liudas 
su Petronėle Jociai su sūnėnu Vaclovu iš Kapstatų arklio 
traukiamu vežimu pasitraukė į Vakarus, vėliau pasiekė JAV 
ir ten apsigyveno.

Kostas Jocys 
(Liudviko s.). 
Tėviškėje Auksoro k. 
Apie 1950 m. 
Iš K. Jocio albumo

Sėdi (iš kairės): 
Stasys, Domininkas, 
stovi – Kazimieras 
ir Jonas (Jono Jocio 
sūnūs). Už jų stovi 
kaimynas Jonas 
Ašmontas. Auksoro k. 
Apie 1949 m. 
Iš K. Jocio albumo

Sėdi (iš kairės): Juzė 
Dirgėlaitė, Jadvyga 
Čėsnaitė, Janina 
Jonušienė 
(Nekraševičiūtė), 
Jocių giminaitės. 
Apie 1950 m. 
Iš K. Jocio albumo
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Turauskų ūkyje 
girdomi gyvuliai, 
Paežerio k. Apie 
1938 m. Iš KMPA 
(ET) rinkinio

Povilo Ašmonto trobos virtuvė. Auksoro k. 
Apie 1939 m. Iš Stepono Ašmonto šeimos 
albumo
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Apkasuose paaugę, pokariu užaugę...
Antrasis pasaulinis karas dar daugiau nelaimių atnešė Jono Jocio (Liudvi-

ko s.) šeimai. Traukiantis frontui, vokiečiai gindamiesi buvo užminavę kai kurių 
ūkininkų laukus ir dirvas Endriejavo apylinkėse. Vietiniai gyventojai buvo varomi 
kasti apkasus, per karo veiksmus sudegė mokykla, kiti pastatai. Praėjus frontui, 
rusų kareiviai pagrindinius kelius ir pakeles išminavo ir kartu su frontu toliau 
pasitraukė. Gamta pavasarį ūkininkus vėl kvietė visus į laukus, dirvas. Vietiniai 
narsuoliai, matyt, pamokyti rusų išminuotojų ar patys perpratę pavojingą amatą, 
nesulaukdami profesionalios pagalbos, vietinių ūkininkų paprašyti ėmėsi išminavi-
mo darbų. Juolab ūkininkai savo sodžiaus išminuotojams atsilygindavo tuo metu 
taip trūkstamu maistu, grūdais, pašarais. Vienas iš vyresnių Jono sūnų, Kostas, 
ėjo pagelbėti ūkininkams išvalyti laukus nuo paliktų minų. Kad šis pavojingas 
amatas tuo metu buvo reikalingas, savo atsiminimuose šioje knygoje rašo ir Kazys 
Grikšas. Lemtingą dieną Kostas Jocys valė nuo minų kaimyno Povilo Ašmonto 
dirvą. Jau buvo pietų metas, namo kviesti atėjo brolis Jonas, iš paskos atbėgo 
mažesnis Domininkas. Jonas mažajam pagrūmojo, liepė bėgti namo. Kostas, pa-
kalbintas Jono, sakęs, kad dar paskutinę miną nukenksmins ir pareis. Nespėjus 
Jonui ir Domininkui nueiti, driokstelėjo sprogimas, Kostas pakilo į orą, laidojimui 
nebuvo ką bedėti į karstą. Sprogusios skeveldros kliudė Jono šlaunikaulį, visą 
gyvenimą nugyveno su šia trauma, Domininkas išsisuko lengviau – skeveldros 
kliudė šonkaulį, vėliau užgijo. 

Po karo visur buvo likę daug ginklų, šovinių, granatų. Domininkas, namuose 
betrankydamas ant akmens pasidėjęs šovinį, detonavo jį ir šis sprogo. Sprogęs 
šovinys kliudė Vincentą, pataikė į pilvą, trauma buvo nelabai gili, tačiau tinkamai 
neprižiūrėta sukėlė užkrėtimą ir po mėnesio mažasis mirė. Kitas brolis Antanas 
jau buvo dvidešimtmetis, dirbo pagal susitarimą Kuliuose. Pavasarį visi mėgdavo 
su perstekiu (žeberklu) eiti pažvejoti į Šalpę lydekų. Kažkodėl pažvejoti nutarė ne 
su žeberklu, o su jau anksčiau pasirūpinta granata. Pagal Kazimiero Jocio pasa-
kojimą (2008 m.), ištraukęs žiedą uždelsė išmesti granatą ir ši sprogo netoliese, 

Artėjant 1944 m. 
frontui, per 
Endriejavą į Vakarus. 
Spėjama, kad 
fotografuota kunigo 
P. Bulvyčiaus iš 
Endriejavo klebonijos 
antrojo aukšto. 
Iš A. Žemgulio 
asmeninio archyvo
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žuvo Antanas Jocys ir kartu buvęs kaimynas Užgalis. Taip palikti karo atributai 
pražudė dalį Jocių ir kitų endriejaviškių šeimų narių, dar kiti liko sužaloti. Po 
karo prasidėjo partizaninis karas. Dauguma Jocių, Srėbalių, kitų šeimų jaunimo, 
gimusių Nepriklausomos Lietuvos ketvirtame dešimtmetyje, rimtai pasipriešinimo 
kovai buvo per jauni, tad savaip pergyveno šį periodą.

Prasidėjo priverstinis masinis varymas į kolūkius, trėmimai. Kaip liaudis 
kalbėjo – „į žemė gyvs nalysi, reikiejė gyventi.“ Įvairiai žmonės kabinosi į gyvenimą. 
Vieni vyresni vaikai iš gausių šeimų padėjo tėvams užsidirbti maistui ir auginti 
mažuosius, kiti, pagal amžių galintys dirbti, talkino ūkininkams, kol nenaciona-
lizavo žemės ir šeimininkų neištrėmė. Dar kiti jaunuoliai, norėdami palengvinti 
tėvams naštą, traukė į Klaipėdą, Kauną, Vilnių, didesnius miestus ieškoti darbo. 
Dar kiti, apsiginklavę tvirtu ryžtu, siekė aukštesnio mokslo. Šaukiamo amžiaus 
jaunuoliai vieni per prievartą, kiti neturėdami pasirinkimo, ėjo tarnauti į sovietinę 
kariuomenę. Dar kiti suaugę ir jaunuoliai patriotiškai nusiteikę įsitraukė į parti-
zaninį judėjimą. Jų padaugėjo, kai buvo pradėtos tremti ištisos tvarkingos šeimos 
su mažamečiais vaikais ir kūdikiais. Naujai santvarkai pritariantys ar praeityje 
patyrę nuoskaudų puolė vykdyti partijos direktyvas, kiti patraukė į stribus. Šiuo 
sudėtingu, pilnu sumaišties periodu buvo daug nusivylimų, išdavysčių, keršto, 
pradėta be saiko girtauti.

Kad ir kaip ten buvo, kūrėsi šeimos, daugėjo vaikučių, vieni ėjo į mokyklą, 
kiti talkino namuose. Dirbo pas ūkininkus, įsteigus kolūkius turėjo eiti darbadienius 
ir į sezonines talkas. Kitaip nebūdamas kolūkiečiu neturėdavai jokių socialinių 
garantijų, negaudavai dirbamos žemės prie namų kad ir daržovei pasisodinti. 
Angelė Kontrimienė (Srėbaliūtė) prisiminė: 

Iš Kapstatų kaimo 
pasiekę Jungtines 
Amerikos Valstijas 
(iš kairės): Vaclovas 
Jocys (Jono s.) su teta 
Petronele ir dėde 
Liudu prie savo 
naujų namų. 
Apie 1958 m. 
Iš Birutės 
Varnelienės (Jocytės) 
šeimos archyvo
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„Buvo 1948–1949 metai, mes su broliu Jonu jau buvome baigę pra-
dinės mokyklos keturias klasės, toliau ėjome į Endriejavo septynmetę 
mokyklą. Tremties metu atėjo Ruškys (vyresnysis) iš Auksoro kaimo, 
prašyti, kad mes eitume gyventi į jų ūkį, kol jie sugrįš iš tremties. 
Tėvai sutiko. Savo namų duris ir langus užkalė ir išsikraustėme į 
Ruškinę. Tuomet pradėjo kurtis kolchozai. Buvo suvaryti ūkininkų 
gyvuliai. Tada pirmininkas tėvui pasiūlė ganyti karvių bandą, bei 
avių būrį. Tėvas sutiko. Na ir prasidėjo, mums vaikams rytais keltis 
5 valandą ganyti karves ir avis. Rudeniop jau prasidėjo šalnos, 
šalti rytmečiai. Mes vaikai sugalvojome išrausti žemėje duobę ir 
prisišlapinti, taip ir padarėme, įsilipome į šiltą duobę, kad nešaltų 

Endriejavo pradžios 
mokyklos mokiniai, 
tarp jų ir vaikai iš 
Auksoro kaimo. 
Apie 1950 m. 
Iš A. Kontrimienės 
albumo

Kazimiero Jocio 
jaunystės draugo 
Stasio Kuprio, kilusio 
iš Kapstatų k., jam 
siųsta nuotrauka 
(žr. teksto faksimilę). 
Labai patriotiškas 
užrašas, už kurį tuo 
metu galėjo sulaukti 
bausmės. 1952 m. 
Talinas. Iš K. Jocio 
albumo
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Tarp tremtinių – ir 
endriejaviškiai. 
Originalus užrašas: 
„Prisiminimui / Siunčiu iš tos 
šalies, / kur gelsta gėlės, / kur 
gęsta kiekviena daina, / kur 
ašarų prigėręs smėlis, / kur 
verkia žemė alkana. / Ilgai 
atminčiai Mylimiems 
Kaimynams. 
Nuo K. Endriejauskienės. 
1953 08 10 Sibiras“. Iš Birutės 
Varnelienės (Jocytės) šeimos 
archyvo

Lietuviai sovietų kariuomenėje. 
Iš kairės: Antanas Staponkus, 
Kazimieras Jocys, Kalvaitis. 
1951–1953 m. Talinas. 
Iš K. Jocio albumo
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Endriejavo pradžios 
mokykla įkurta 
Naujokų k. 
Lapinsko sodyboje. 
Antroje eilėje iš kairės 
trečia – mokytoja 
Emilija Budraitienė. 
Šioje mokykloje 
ketvirtąją klasę baigė 
Jonas ir Angelė 
Srėbaliai. Apie 
1949 m. 
Iš A. Kontrimienės 
albumo

Petronelė ir Vytautas Srėbaliai sėdi su savo vaikais. Pirmoje eilėje (iš kairės): mažieji Regina, 
Nijolė, Algimantas, Teresė. Už tėvų – Česlovas ir Edvardas. Paskutinėje eilėje (iš kairės): Jonas, 
Angelė, Joana, Vladas. Vėliau gimė Vitalija (1955 m.) ir Violeta (1957 m.). Prie Antano Ruškio 
namų. Apie 1954 m. Iš A. Kontrimienės albumo
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Pocių ūkyje 
melžiamos karvės. 
Lelėnų kolūkis, apie 
1949 m. Iš Birutės 
Varnelienės (Jocytės) 
šeimos archyvo

Dar XIX a. viduryje, Oginskių laikais, 
Endriejavo žemaičiai iš Olandijos meistrų išmoko 
drožti ir nešioti klumpes, sveiko apavo neužmiršo 
ir į „kolchozus“ suvaryti. Apie 1949 m. 
Iš A. Kontrimienės albumo



698

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

kojos, o buvome basi. Pusryčius atnešdavo mažesnis brolis, o pie-
tų po vieną eidavome į namus pavalgyti. Niekas mūsų nelepino. 
Tėvas buvo dar jaunas, stiprus, buvo griežtas, kas pasakyta, turėjo 
būti padaryta. Didieji vaikai turėjome tėvams padėti ir mažesnius 
vaikus auginti. Tėvas buvo šiek tiek išsilavinęs, pirmininkas pasiūlė 
tėvui dirbti sandėlininku, kuris buvo įkurtas Turausko ūkyje. Tėvas 
sugebėjo dirbti. Mes didieji vaikai ėjome dirbti į brigadą. Paskui 
tėvas paėmė mane dirbti sandėlyje. Ten išmokau viską, ir grūdus 
priimti nuo kuliamosios ir pasverti, o tėvas neretai išeidavo dirbti 
sau, reikėjo ir pasėti, ir nupjauti. Mama prigimdė dar daug vaikų, 
iš viso užaugome 12 vaikų.“5

Pragiedruliai...
Kad ir koks būtų sunkmetis, santūrūs žemaičiai mokėjo 

prasimanyti sau pramogų, pasilinksminti, pašokti, padainuoti. 
Tad šiam pokario sunkmetyje šeimyninės šventės – vestuvės, 
krikštynos ir varduvės bei bažnytiniai atlaidai Endriejavo 
laikinojoje bažnytėlėje, „Bolševiko“ kolūkio apsuptyje – vis 
tiek buvo švenčiamos. Šeimyninės šventės būdavo gausios, 
sueidavo giminės, kaimynai su suneš-
tinėmis vaišėmis ir kukliomis dova- 5 Ten pat.

Antano Jocio šeima 
per Prano Jocio 
sūnaus Zigmo 
krikštynas. Antroje 
eilėje viduryje – 
Pranas Jocys. 
Pirmoje eilėje iš kairės 
su akordeonu – 
Vytautas Grimalis, 
su būgnu – Eugenija 
Jocytė, akordeonu 
groja Elytė 
Grimalienė. 
Prosenelio Liudviko 
Jocio sodyboje 
Kiaulakių k. 
Apie 1959 m. K. Jocio 
nuotr. iš jo albumo
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Kazimieras Jocys su 
pusseserėmis, Aleksandro Jocio 
dukromis (iš kairės) Modesta ir 
Janina. Iš K. Jocio albumo

Birutė Aniceta ir Kazimieras 
Jociai pusbrolio Prano sūnaus 
Zigmo krikštynose. Iš K. Jocio 
albumo
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Spąstai šeškams 
gaudyti. 
Iš A. Žemgulio 
albumo

Pakeliui į Veiviržėnus. Iš kairės: Stanislava 
Mockienė, Birutė Jocienė, Albina Jocytė, Stefanija 
Jocienė, Domininkas Jocys, Kazimieras Mockus 
(sūnus), Kazimieras Mockus (tėvas). Apie 
1959 m. K. Jocio nuotr. iš jo albumo
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nomis. Artimieji ir kaimynai patys pabūdavo muzikantai ir 
dainininkai, pasisiūlydavo į šeimininkes, susiorganizuodavo 
gražią šventę, dovanodavo vieni kitiems gerą nuotaiką. Auk-
soro kaime buvo nemažai pramokusių groti armonikomis, 
akordeonais, kiti pučiamaisiais ar styginiais. Jonas, Kazimieras 
Jociai, Antanas Genčas ir kiti grodavo armonikomis. Vėliau šis 
muzikavimas pravertė leidžiant ne visuomet linksmas dienas 
sovietų kariuomenėje. Nemažas būrys endriejaviškių šeštame 
dešimtmetyje tarnavo Estijoje, Talino apylinkėse. 

XX a. šeštojo dešimtmečio antrojoje pusėje numalšinus 
partizaninį pasipriešinimą, pradėta tuometinės valdžios rengti 
daugiau viešų renginių kultūros namuose, prie Kapstato eže-
ro, Rietave, Kretingoje. Kiti vykdavo į Vilniaus respublikinę 
dainų šventę koncertuoti. Kadangi pro Endriejavą ėjusiu Že-
maičių plentu suintensyvėjo mašinų srautai, ne vieną jaunuolį 
suviliojo greitesnis gyvenimo tempas ir daug kas pasirinko 
vairuotojo, mechanizatoriaus specialybę. Daug iš Auksoro kaimo kilusiųjų įsikūrė 
Klaipėdoje ir pasirinko su jūra susijusias specialybes: vieni gaudė žuvį, kiti ją 
apdorojo, treti įsidarbino prekybos ar laivų remonto įmonėse.

Broliai Kazimieras ir Jonas Jociai, Benas Rožnys ir kiti irgi pabandė laimę 
Baltijos laivyne, dirbo žvejybiniame laive, plaukdavo žvejoti ne tik į Kuršių marias, 
bet ir Baltijos jūrą. Apsitaisę gražia jūreiviška uniforma, turėjo nemažą pasise-
kimą ieškodami nuotakų. Pokario karta paaugusi sukūrė šeimas, rentėsi namus. 

Kazimieras Jocys 
Baltijos žvejybiniame 
laivyne su paradine 
jūrininko uniforma. 
Apie 1960 m. 
Iš K. Jocio albumo

Mažieji. Stovi 
(iš kairės): Stasys ir 
Vladas Griciai, sėdi 
Vitalija Kontrimaitė. 
Auksoro k. 
Apie 1955 m. 
Iš A. Kontrimienės 
albumo
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Vaclovas Jocys 
Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, prie upės. 
Apie 1960 m. 
Iš K. Jocio albumo

Vaclovo Jocio vaikai. 
Stovi Viktoras, sėdi 
Ričardas ir laiko 
vienerius metukus 
švenčiančią Ramutę. 
JAV, 1968 07 22. 
Iš Birutės 
Varnelienės (Jocytės) 
šeimos archyvo



703

I S T O R I J A .  K A I M Ų ,  G I M I N I Ų ,  Š E I M Ų  I S T O R I J A

Vaclovo Jocio 1968 12 20 laiško fragmentas 
(faksimilė) su kalėdiniais pasveikinimais tėvui 
Jonui. Nostalgiškas kraštiečio dailininko Prano 
Lapės Šv. Kalėdų atvirukas, siųstas apie 1991 
m. broliui Domininkui iš JAV. 
Iš Birutės Varnelienės (Jocytės) šeimos 
archyvo

Rožnių–Jocių giminė. Iš kairės: Nekraševičienė, 
Elena Grimalienė, Emilija Rožnienė (Jocytė), 
Jonas Rožnys, Domininkas Jocys, priekyje 
berniukas – Nekraševičius. Antroje eilėje 
(iš kairės): Jonas Jocys (Liudviko s.), Juozas 
Rožnys, Benas Rožnys, Kazimieras Rožnys. 
Apie 1960 m. Iš K. Jocio albumo
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Per Dainų šventę prie Kapstato ežero 
kolūkio Kazimiero Jurgučio brigados 
žmonės su savo atžalomis. Apie 1960 m. 
Iš A. Kontrimienės albumo

Kazimieras Rožnys laiko pakėlęs Meilutę 
Jocytę Jono Jocio vienkiemio sode, 
Auksoro kaime. Dabar ši vieta yra prie 
pat Naujojo Žemaičių plento 
(Kauno–Klaipėdos magistralės). 
Apie 1962 m. K. Jocio nuotr. iš jo 
albumo
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Kolūkyje dirbę žmonės vietoj uždarbio, suplėkusių grūdų maišiuko, pradėjo gauti 
šiokias tokias algas.

Vyresnysis Jonas Jocys pradėjo gauti vieną kitą laišką su kalėdiniais pasvei-
kinimais nuo sūnaus Vaclovo iš JAV. Jis apie 1960 m. buvo vedęs, susilaukė trijų 
vaikų: Ričardo, Viktoro, Ramutės. Nuo mažumės visi Jociai labai mėgo gamtą, 
miškuose grybaudavo, uogaudavo. Teko ir mums, mažesniesiems, patirti naktinio 
vėžiavimo Šalpės, Veiviržo, Stigrės upėse ritualą ir azartą. Senelis Jonas Jocys 
buvo aistringas medžiotojas, jam labai sekdavosi medžioti zuikius, lapes, kitus 
kailinius, nelabai draugiškus gyvūnėlius – šeškus, kiaunes. Kaip šviesios atminties 
Antanas Šiaulytis 2004 m. man pasakojo, kai kaimynams pradėdavo iš tvarto 
dingti viščiukai ar vištos, kviesdavos vyresnįjį Joną, kuris sugebėdavo pergudrauti 
neprašytą svečią ir jį sugaudavo spąstais. Mokėjo paruošti kailiukus parduoti. 
Tuo medžioklės azartu užkrėtė ir kitus. Tad nenuostabu, kad sūnus Vaclovas, 
rašydamas laiškelį ir besiteiraudamas apie sveikatą, neužmiršta papasakoti apie 
medžioklės ypatybes Jungtinėse Amerikos Valstijose. Apie tai 1968 12 20 laiškelyje 
į Endriejavą tėvui Jonui rašo: 

„Aš buvau šį rudenį išvažiavęs medžioti stirnų, bet neturėjau lai-
mės ir grįžau tuščias. Kitą rudenį reikės vėl mėginti. Zuikių čia 
yra, bet labai maži. Jeigu nori didesnių tai reikia važiuoti toliau 
į šiaurę, kur miškai didesni ir sniego daugiau.“6

Devintojo dešimtmečio susitikimai, jubiliejai
Čia, okupuotoje Lietuvoje, gyvenimo ritmas kardinaliai skyrėsi nuo JAV. 

Norėdami išsilaikyti ir prasigyventi žmonės ėmėsi namudinės gamybos – kas siuvo, 
kas drožė, kas kepė. Apie tai, kaip su savo pasiūtomis striukėmis ir džinsinėmis 
kelnėmis prekiaudama išvažinėjo didelę dalį tuometinės sovietų Rusijos, Angelė 
Kontrimienė užsiminė žurnalistei Ivonai Žiemytei. Vėliau su dukra siuvo sukneles 
nuotakoms ir vežė parduot į Maskvą. Panašiai vertėsi ir kiti.7

Tuo metu mieste įsikūrę artimieji – Jociai, Srėbaliai, Ašmontai, Šiaulyčiai, 
Rožniai ir kiti – važiuodavo į tėviškę, į pavasario, vasaros ar rudens talkas. Pa-
dėdavo tėvams ar giminaičiams sodinti bulves, daržus, sušienauti pašarą ar kulti 
vasarojų, nukasti bulves ar daržus. Vykdavo natūriniai mainai.

Išsiilgę vieni kitų, pradėjo organizuoti giminių susiejimus, nes jaunesnė karta 
mažiau vieni kitus bepažindavo. Apie tokį susitikimą Auksore 1980 m. prisimena 
Angelė Kontrimienė (Srėbaliūtė): 

„Aš su pusbroliu Stasiu Griciu nutarėme padaryti Srėbalių giminių 
susitikimą. Ta šventė buvo pas mano tėvus. Vėliau buvome nutarę 
padaryti tokį giminių susitikimą iš mamos pusės, bet, deja, niekas 
nesiryžo to padaryti. Tokiam renginiui 
reikia vadovo, žinoti adresus bei telefonus, 
padaryti gražiai. Man visą laiką viską 
surengti yra per sunku. Taip ir paliko. 
Daug giminaičių išmirė.“8

6 Iš Birutės Varnelienės (Jocytės) šeimos archyvo.
7 Žiemytė I. Endriejaviškiai „siuva“ knygas ir suk-
nias nuotakom, Vakarų ekspresas, 2009, geg. 13.

8 Iš A. Kontrimienės (Srėbaliūtės) laiško 2009 09 19 
V. Jociui.
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Angelė Kontrimienė (Srėbaliūtė- 
Rožnienė) – gausios Petronelės ir 
Vytauto Srėbalių vyriausioji 
dukra. Klaipėda, 1979 m. 
Iš A. Kontrimienės albumo

Gausios Srėbalių giminės susitikimas 
buvusiame prosenelių Pranciškaus ir Kleopatros 
Srėbalių vienkiemyje, Auksoro kaime 1980 m. 
Iš A. Kontrimienės albumo

Vytautas Srėbalius, sulaukęs 80 metų 
jubiliejaus, gali ir „papypkuoti“. 1989 m. 
Iš A. Kontrimienės albumo
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Petronelės ir Vytauto Srėbalių auksinės vestuvės 
Endriejave. Pirmoje eilėje (iš kairės): Nijolė, 
Teresė, Regina, Mama, Tėvas, Angelė, Vitalija, 
Violeta. Antroje eilėje (iš kairės): Jonas, 
Česlovas, Vladas, Edvardas, Algimantas. 
Iš 12 vaikų nuotraukoje nėra Joanos. 1986 m. 
Iš A. Kontrimienės albumo

Ievos ir Kazimiero 
Genučių auksinės 
vestuvės. Endriejavo 
bažnyčioje. 2001 m. 
Iš A. Kontrimienės 
albumo
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Angelės ir kitų Srėbalių mama 
Petronėlė Genutytė buvo kilusi iš Lie-
tuvos nepriklausomybės kovų dalyvio 
Ciprijono Genučio šeimos, kuris buvo 
gavęs apie 10 ha žemės. Petronėlės Ge-
nutytės mama (močiutė) Julija Genutienė (Lučinskaitė) mirė 1953 m. Matyt, šeima 
buvo visuomeniškai aktyvi, dalyvavo Endriejavo parapijos ir valsčiaus viešajame 
gyvenime. Petronėlė jaunystėje, apie 1930–1933 m., patarnavo Dargių šeimai, kurie 
buvo išnuomoję dalį namo Žadeikių mokyklai. Vienoje grupinėje nuotraukoje ji 
nusipaveikslavusi su dideliu būriu Endriejavo mokytojų, kitų inteligentų. Petro-
nėlė taip pat buvo iš gausios šeimos, regis, iš septynių vaikų. Norėdami pagerbti 
savo tėvus Vytautą ir Petronėlę, vaikai 1986 m. nutarė surengti auksinių vestuvių 
šventę. A Kontrimienė prisimena:

„Tėvus prikalbinome atšvęsti 50 bendro gyvenimo metų. Viskas 
vyko per metrikaciją ir seniūniją. Valdžia gražiai pagerbė tėvus. 
Įteikė lazdą, juostas. Tėvai buvo rožėse paskendę. Mes su broliu 
Jonu buvome piršliai. Palyda buvo vaikai su šeimomis. 

Šių metų lapkričio 17 d. sukanka 100 metų kai gimė mūsų 
tėvas. Mamai ateinančių metų sausio 22 d. sukaks 96 metai.“9

Kazimiero ir Birutės Anicetos Jocių sidabrinės 
vestuvės su brolių, seserų, vaikų ir artimų 
bičiulių palyda. Klaipėda, 1983 m. Iš K. Jocio 
šeimos albumo

9 Ten pat.
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Prosenelio Liudviko Jocio 
kamieno, Onos ir Jono Jocių 
atšakos, giminės palikuonių 
susitikimas Endriejave. Sėdi 
(iš kairės): namų šeimininkai 
Domininkas ir Stasė Jociai, 
Jonas Jocys, Birutė Aniceta ir 
Kazimieras Jociai, Jadvyga 
Jocienė (Stasio Jocio našlė). 
Už nugarų – vaikai, vaikaičiai, 
žentai ir marčios. 1987 m. 
Iš K. Jocio šeimos albumo

Jocių giminės palikuonių 
jaunesnioji karta. Pirmoje 
eilėje stovi (iš kairės): Vaida 
Varnelytė, Gediminas Jocys, 
Tadas Girta, Donata Jocytė. 
Antroje eilėje – Sigitas, 
Rimutė, Artūras, Saulius 
Pronckai. Endriejavas, 1987 m. 
Iš K. Jocio šeimos albumo
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Petronėlė Srėbalienė (Genutytė) 
artimai bendravo su savo brolio Ka-
zimiero ir Ievos Genučių šeima. Kazi-
mieras ir Ieva Genučiai apie 2001 m. 
taip pat šventė savo auksines vestuves, 
įžadus pakartojo Endriejavo bažny-
čioje.

Giminių susiėjimai kaip kultūri-
nis Lietuvos reiškinys nedaug tyrinėtas, 
tačiau, kaip matome, nėra toks retas. 
Daugiausiai susirenka gausių šeimų 
giminės, ten gilesnė šeimos tradicija, 
pagarba vyresniems – tėvams, sene-
liams, proseneliams – noras palaikyti 
glaudesnius santykius. Aišku, iš šeimos 
narių turi atsirasti ir idėjos nešėjų ir 
jos įgyvendintojų. Jei nėra tokio orga-
nizatorių branduolio ir savanorių, taip 
idėja lieka tik lūpose. 1987 m. Jono 
ir Onos (Ruškytės) Jocių palikuonys 
nutarė susiburti Endriejave, vieni su 
kitais pabendrauti. Renginys vyko Do-
mininko ir Stasės Jocių namuose.

Renginys turėjo visus šventės 
etapus. Iškeliavusių Anapilin prisimi-
nimas, linksmų gyvenimo nutikimų 
pasakojimai, tostai, šokiai ir žaidimai. 
Didesnė organizacinė dalis kliuvo jau 
suaugusiems vaikaičiams: Vytautas 
Jocys rūpinosi šventės vietos paruošimu, Meilė buvo oficialiosios meninės dalies 
vedėja, šių eilučių autoriui teko organizuoti vaizdinę medžiagą, Vilniuje buvo 
padaryti Jocių susitikimo proginiai moliniai medaliai, nupieštas giminės medis, 
kuris po tiek metų dar (2009 m.) tebesaugomas Birutės Varnelienės (Jocytės) šei-
mos namuose. Mums, visiems Jociams ir jų šeimų nariams tas susiėjimas buvo 
reikšmingas įvykis, tad ir po tiek metų šiltai prisimenamas.

Atgimimas
1988 m. per Lietuvą nuvilnijo atgimimo banga, nepalikdama nei vieno 

abejingo. Visus kamavo klausimas, iki kokios ribos bus galima išsikovoti pamintą 
laisvę. Vaclovas Jocys (Jono s.), būdamas Amerikos valstijose, pradėjo dažniau rašyti 
laiškus giminėms į Lietuvą. 1990 m. jau buvo susiruošęs į Lietuvą, bet negavo vizos, 
tai atsiuntė telegramą: „Gorbis nedave vizos“. Atvykti jam pavyko 1991 m. vasarą. 
Lankėsi Vilniuje, prie LR Seimo (tuomet dar Aukščiausiosios Tarybos) barikadų, 
vėliau Endriejave. Iš to didelio džiaugsmo niekas nenusipaveikslavo. Dėdė tik 
filmavo su savo kamera. Po 2003 m. pasiekė liūdna žinia, kad Vaclovas miręs.

Aivaro Varnelio Pirmosios Šv. Komunijos šventė. 
Iš kairės – jo tėvelis Vytautas Varnelis, seneliai 
Stasė ir Domininkas Jociai. Už jų nugarų – 
sesuo Vaida ir greta – mama Birutė Varnelienė. 
Gargždų bažnyčios šventoriuje. Apie 1998 m. 
Iš Birutės Varnelienės (Jocytės) šeimos archyvo
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Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo prasidėjo naujas gyvenimas su pa-
vykusiomis ir nelabai pavykusiomis žemės ir kitomis reformomis, su senais, jau 
primirštais kapitalizmo dėsniais.*

2004 m. ekspedicijos metu, taip 
jau sutapo, teko dalyvauti Auksoro kai-
mo senbuvio Domininko Ašmonto pa-

Endriejavo miestelio 
šventėje. Iš kairės: 
Vytautas ir Laima 
Jociai. Meilė Girtienė, 
Rasa Jocienė. 
2005 09 12. 
Virginijaus Jocio 
nuotr. iš jo archyvo

* Apie šio periodo Endriejavo žemdirbių džiaugsmus 
ir rūpesčius plačiau skaitykite Virginijos Lapienės 
str. šioje knygoje. Vyr. red. pastaba.

Pašventinus koplytėlę 
Ašmontų sodyboje. 
Iš kairės: buvęs 
kaimynas Kazimieras 
Jocys, sodybos 
šeimininkas ir 
koplytėlės meistras 
Domininkas Ašmontas, 
Endriejavo klebonas 
Rimas Lingevičius, 
kaimynė Konstancija 
Montvydienė,  
Janina Eismuntienė 
(Ašmontaitė), Birutė 
Jocienė. 2004 08 09. 
Virginijaus Jocio 
nuotr. iš jo archyvo
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daryto kryžiaus Auksoro kaimo seno-
siose kapinėse ir koplytėlės jo sodyboje 
šventinime. Į nedažną renginį sugužėjo 
sūnūs – Petras, Egidijus, dukros – Rima 
su vyru Egidijumi, Janina su vyru 
Algirdu, artimi kaimynai, ekspedicijos 
dalyviai, Endriejavo klebonas Rimas 
Lingevičius ir nenuilstanti seniūnė Lai-
mutė Šunokienė. Po rimtosios dalies, 
maldų ir giesmių netrūko prisiminimų, 
dainų. Netilo armonika nuo skambių melodijų, tik ilgesingas Oginskio polonezas 
neskambėjo, nes atsisveikinti su Tėvyne per prievartą nebereikia. Tą darome savo 
noru, išvykstame ir sugrįžtame savo noru.

Apie esančius ir sugrįžtančius savo straipsnyje „Auksoras traukia ir emigran-
tus“ rašo Ivona Žiemytė.10 Ji gražiai pristato vyresniosios ir jaunesniosios kartos 
auksoriškius: Rimą ir Rolandą Birbalus, Mariją Ašmontienę, jos sūnų Egidijų su 
žmona Gražina, Antaną ir Jovitą Genčus, kuriems čia miela gyventi.

Ir daugiau auksoriškių gražiai tvarkosi, ūkininkauja, puošia savo aplinką. 
Kiti, kaip Česlovas ir Danutė Srėbaliai, jau tapę miestelėnais, jausdami meilę tėvų 
ir protėvių žemei, bando atjauninti senelių vienkiemį, seno namo vietoje stato 
naują. Žemės trauka didelė. Yra vilties, kad Auksoro kaimas neišnyks.

Pašventinus koplytėlę Ašmontų sodyboje. 
Gražiomis melodijomis su armonika susirinkusius 
džiugino Domininko ir Marijos Ašmontų dukros 
Janinos vyras Algirdas Žemgulis. 2004 08 09. 
Virginijaus Jocio nuotr. iš jo archyvo

Kazimieras Jocys – vyriausias Onos ir Jono Jocių 
iš Auksoro kaimo palikuonis. 2002 08 16. 
Dailininko Kazimiero Kęstučio Šiaulyčio akvarelė

10 Žiemytė I. Auksoras traukia ir emigrantus, Vakarų 
ekspresas, 2009, liepos 22.
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Žmogaus pasaulio atspindžiai  
endriejaviškių šnektoje* 

Algirdas Ruškys
Klaipėdos universitetas

Žemaičių kretingiškių tarmę savaip atspindi end riejaviškių 
šnekta, kurioje bene daugiausia yra leksinio (frazeologinio), 
taip pat morfologinio kalbos lygmens savitumų. Galima pa-
stebėti, kad žemaičių endriejaviškių leksika, kaip apskritai 
visa lietuvių kalbos leksika, kūrėsi ir plėtojosi nepaprastai 
veikiama pasaulio ir žmogaus būties gyvybinio tarpusavio 
ryšio filosofijos. Akivaizdžiai matyti, jog pasaulio ir jame 
gyvenančio žmogaus apibūdinimas – tai centrinė žemaitiško 
kalbėjimo, iškalbėjimo, žodžiavimosi, pamėgdžiojimų ir net 
tikrovės mistifikacijos ašis. Panašiuose kalbos pavyzdžiuose 
tikrovė neretai interpretuojama teikiant perkeltinius jos pavi-
dalus, gilinantis į daiktų ir reiškinių tarpusavio priežastinius 
ryšius. Kalbos formos liudija nepaprastą atidą atskiriems net 
ir smulkiausiems tikrovės fragmentams. 

Iš žemaičių endriejaviškių šnektos lobyno būtų galima 
išskirti vieną esmingiausių leksinių semantinių tipologinių 
grupių – tai leksiką, apibūdinančią žmogų ir atspindinčią so-
cioetinį žmogaus pasaulį (medžiaga šiam tyrinėjimui teikiama 
iš šio straipsnio autoriaus sukauptos „Žemaičių endriejaviškių 
šnektos žodyno“ kartotekos; daugiausia pavyzdžių įdėta iš 
Žemgulių k., taip pat teikiama pasakymų, kurie iš Endrieja-
vo apylinkių įrašyti akademiniame Lietuvių kalbos žodyne). 
Gyvosios kalbos pavyzdžių „Žemaičių endriejaviškių šnektos 
žodynui“ daugiausia yra pateikę kalbėtojai: Barbora Matutienė 
(1898–1980), kilusi iš Endriejavo valsčiaus Tickinų kaimo, iki 
1970 m. gyvenusi Antkopčio kaime, o nuo 1970 m. iki mir-
ties – Žemgulių kaime; palaidota senosiose Endriejavo kapinė-
se); Bronislava Ruškienė (gim. 1922 m.), gyvenanti Endriejavo 
miestelyje, kilusi iš Antkopčio kaimo ir 58 metus gyvenusi 
Žemgulių kaime); Juozas Ruškys (1906–1977), visą gyvenimą 
gyvenęs Endriejavo valsčiaus Žemgulių kaime; palaidotas se-
nosiose Endriejavo kapinėse); Aniceta Griušienė (1911–1994), 
kilusi iš Endriejavo valsčiaus Žadeikių 
kaimo, visą gyvenimą gyvenusi Žemgu-
lių kaime; palaidota Laugalių kapinėse); 

* Straipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsèiai“ Moks-
lo darbø komisijos. Leidyklai áteiktas 2009 04 22.
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Aleksas Mažeika (1915–2001), kilęs iš Kantaučių kaimo, apie 60 metų pragyvenęs 
Žemgulių kaime; palaidotas naujosiose Endriejavo kapinėse). Šiame straipsnyje 
vartojami sutrumpinimai analogiški toms sutrumpinimų formoms, kurios taikomos 
akademiniame Lietuvių kalbos žodyne bei įvairiuose kalbiniuose tyrinėjimuose. 

Kalbinė medžiaga straipsnyje pateikiama be fonetinės transkripcijos ženklų, 
siekiant, kad ją lengviau būtų galima pažinti ir suprasti kiekvienam šio leidinio 
skaitytojui.

Straipsnyje atlikto tyrinėjimo tikslas yra nustatyti socioetinį žmogaus gyveni-
mą įprasminančios žemaičių endriejaviškių leksikos ir frazeologijos vartojimo dės-
ningumus. Straipsnio autorius, remdamasis autentiška, natūralioje tarmės aplinkoje 
surinkta medžiaga, kelia uždavinį atlikti būdingesnių leksinių-semantinių grupių 
semantinius tipologinius tyrimus, aprašyti būdingąją tarmės leksiką ir frazeologiją. 
Tyrimams pasitelkiamas semantinės tipologijos metodas. Tyrimų rezultatai iš es-
mės grindžiami dar niekur neskelbtos žemaičių endriejaviškių šnektos semantine 
tipologine analize. 

1. Leksika ir frazeologija, apibūdinanti žmogaus išorę

1.1. Kūno sudėjimas
Šioje leksinėje semantinėje grupėje viršų ima leksika, skirta žmogaus kūno 

sudėjimui apibūdinti. Aiškiai matyti vadinamoji dualistinė pastabumo sąmonės 
tvarka: žmogaus išorė vertinama teigiamybės ir neigiamybės priešprieša. Opozicinio 
modelio stambus (didelis, storas, riebus) ↔ menkas (mažas, plonas, sudžiūvęs) 
įtvirtinimui kalbėtojo sąmonėje pasitelkiama ši būdingoji leksika ir frazeologija: 

1.1.1. „stambus (storas, riebus)“: drūktas, a adj. (3): Jergau, ana bova paardaug 
drūkta. Tuoki drūkta y, ka pro dorės naįtelp; drūktumas sm. (2): Na tuo drūktoma, 
kėik ons y seergos; drūktybė sf. (1): Vo drūktybė, vo jeergotmaarėjė; drūktsubenis, ė 
adj., smob. (2) kas storu užpakaliu: Y tuokėi anėi drūktsobenee; dugnolio nebeatkelti 
apie storą: Veiziek, dognuolė nabatkel, kas anuos y par stuoroms; dvišakas, a adj. (1): 
Spronds ont dvėšaks (apie storą sprandą). Sobėnaalė y dvėšaka (apie storą užpakalį); 
derlus, i adj. (4) apie apkūnų, sveiką: A to buobas naatori tuokiuos deerliuos? No, 
deerlos vaaks. Vo ta mažuojė tuoki deerli; gyvas lašinys: Jug ana gyvs lašėnys; lašiniais 
apeiti: Nee bapeen, y vėsa teep lašėnees apeejosė, kam reek tėik jiestė; iš mudos išeiti: 
Y teep stuora, iš moduos išeejosė; pilvo nebepaneša: Isėjiedė, tėkraa, pėlva nabipaaneš; 
pilvu varinas: Een teep pėlvo varėna; pilvainis scom. (1): Al’ ana y tuokė pėlvainis; 
pilvūzas, ė adj., smob. (2): Bova tuoks pėlvūzos, ka naklausk. Esi gers pėlvūzos i to 
(juok.); platsubenis, ė adj., smob. (2): Anėi vėsi, anų vėsa ta pamėlėjė (giminė) y 
platsobenee; riebulinis, ė adj., smob. (2): No esi rėibolėnis (juok.); riebulis, ė adj., 
smob. (2): Vaaks – kuoks y rėibolis; riebybė sf. (1): Vo rėibybė anuos, vo jeergotma-
arėjė; tešla sf. (4): Ana kap ruožė žyd, rėibi kap tešla; eiti į storį ir į korį tapti 
apkūniam: Jau to, Jedzelė, eeni į stuorį ėr į kuorį. 

1.1.2. „stambus (stuomeningas)“: arklys sm. (3) prk. apie stambų vyrą: Vai-
kee jau y cieli arklee, laigu een ož tieva dėrbtė; didelis, ė adj. (3b): Je, tuoks dėdėlis 
žmuogos, anam y sunkee golietė [siauroje lovoje]; mūras sm. (1): Vyraa kap mūraa; 
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pastambys, ė adj. (3b): Vo tas vyrs anuos y pastombys; sutikęs, usi adj. (1): Y teep 
vėsos sotėkis [kūnas]. Y teep vėsa sotėkosė, pėršinga (krūtininga).

1.1.3. „menkas (mažas)“: gaidaitis (viščiukas) sm. (1) ppr. sakoma apie vaiką: 
Gaidaatis esi, i vėskas; vištalis scom. (2): Vėštalis daa tuoki tabibova, kon ana so žanatvė 
(vedybomis) [darys]. Eek, esi to vėštalis daa tievou stėngtė (prieštarauti, priešintis); 
varnikė sf. (2) dem.: Eek to, varnėkė mona mažuojė ppr. sakoma dukrai ar žmonai; 
zylikė sf. (2): Eek to, zylėkė; kėkštūtis scom. (1) apie smulkaus sudėjimo moterį: 
Mažėlėkė kap kiekštūtis ta vaaks; stirnikė sf. (2): No to mona stėrnėkė, mažeelė, tėkraa; 
kaulinis, ė adj., smob. (2): Al’ tuoki kaulėnė, ana vėsos mumis pragyvens. Buobą 
(žmoną) ton toriejė mažą kaulėnelė tuokė. A ta kaulėnė ontaa, vo met vo met (sunkiai 
eina); tęvas, a adj. (3): O teep sodžiūvis, sprondålis tėvs; pasmulkys, ė adj. (3b): 
Pasmolkie tabova muotrėškūtis. Ta vaaks tuoki pasmolkie; striubkis, ė adj. (2) apie 
smulkaus sudėjimo žmogų: Striobkis ėr tuoki y; vabalas scom. (3b): Eek to, vabalė, 
eek to šalėn sakoma įpykus. 

1.2. Metaforinė raiška, pagrįsta realiai  
įvardijamu spalvos požymiu

1.2.1. Kūno (plaukų) spalva

Daugiausia užrašyta kalbos pavyzdžių, kuriuose kalbama apie šviesiaplaukį, 
pražilusį ar juodbruvą žmogų: balti, sta, balo intr.: Teep jau pradiejė baltė. Balsti 
balsti, maželi, i to; baltiejus adj., scom. (2) apie šviesiaplaukį: Kuoks y baltiejos. Ėr 
aš jau eso gera baltiejos juok. kalba apie savo žilus plaukus pagyvenusi moteris; 
baltplaukis, ė adj. (2) apie šviesiaplaukį: Mona vaakaa vėsi y baltplaukee; baltuo
nelis, ė adj. (2) dem. apie pražilusį: O ka veedo abodo jau baltounelee; cidabrinelį 
sulaukti (turėti) pražilti sulaukus senatvės: I veedo jau cėdabrėnelį solaukiev. Vo 
dėina po dėinuos važiousam (mirsim), jug jau toram cėdabrėnelios; žilelis, ė adj. (2) 
dem.: Žėleelis bie, jeergau, – vėsi besam žėlelee; žilę braukti pražilti: No vo, jau žėlė 
braauku; juodelis, ė adj. (2) dem. juodbruvas: Muotrėšką (žmoną) ton tuokė joudeelė 
toriejė; sabalas sm. (3b): Jouds y kap sabals, aakės blėzg.

Randame pasakymų, skirtų ir kaštoniniams arba raudoniems plaukams api-
būdinti: geltas, a adj. (4): Plaukelee geelti, ta borneelė tuoki apvali; raudonplaukis, 
ė adj. (2): I ka tėi vaakaa vėsi rauduonplaukee.

1.2.2. Kūno (veido, akių) spalva

Šiai mikrosemantinei grupei galima skirti pasakymus, kurių lekseminė raiška 
siejama tiek su achromatinių (balta, juoda), tiek ir įvairių chromatinių spalvų 
(geltona, raudona, mėlyna) ženklais: balti, sta, balo intr. 2. būti išblyškusiam: 
Nobalosė, bareek akeles ožmerktė. Nobalosė tuoki, bornelė siaura teep jau; baltõsios veislės 
apie šviesaus gymio žmogų: Kon to padarysi, ka ana yr baltuõsės veislės; apnašas 
kuo apnešta, apsitraukę (ppr. apie balsvą, papilkėjusį veidą) sm. (3b): Mergelka, 
jee so vyrėško (vyriškiu, vyru) gol, y teep kap so aapnašo. Parejuom iš tuo lauka 
vėsi joudi kap velnee. Esi jouds, gausi lįstė į prūdą; júoduoti intr. pajuosti: I bova 
jau tuoks pajoudavis, jau senee seergos. Kuoks y baaugos, vėsos pajoudavis; vambuolė 
sf. (1): Tuos akėkės kap tik vomboulėkės, joudas tuokės, spindontės.
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Krenta į akis tai, kad pasakymai, kurių lekseminė raiška siejama su chro-
matinių spalvų pavadinimais, iš esmės atspindi įvairias būsenas: 

a) emocinę jaudulio (drovumo, gėdos) būseną (raudonas, a; (pa)raudonuoti; 
nudegti): Ka ton vaaikį (vaikiną) pamatė, teep palėka rauduona, kap nodeegosė, tėik 
sarmatėjuos. Ana rauduonou, ana nàdrees (nedrįsta). Vo parauduonaava, kap pasakiau;

b) organizmo patologinę būseną (geltonas; pagelsti; vaškas; mėlynas, (pa)
mėlynuoti; raudonas, raudonelis, ė; raudonuoti): Kap paarvežė iš tuos lėguonėnės, 
nosėgondau, vėsa geltuona kap vašks. Je, y pageltosė, kan (kažin) kas y. Vo jau bova 
vėsaa mielėns, baigies. Paasko pradiejė mielėnoutė mielėnoutė, i numėrė. Y(r) pamielėna-
vosė, een [liga] anâ no šėrdėis. Žondaa rauduoni, tor kaarštė (karščio). Paveiziejau, jau 
vaaks vėsa rauduoneelė bova, borneelė vėsa oždegta [karščio]. Rauduonou, kàmė (kame, 
kur) y parsėšaldis, biesūtis;

c) šalčio (mėlynas, pamėlynuoti; skendinys) arba karščio (raudonas; skiau
turė) pojūtį: Nablėpk į vondėnį, lūpas jau yr mielėnas. Lūpas mielėnas kap skėndėnė 
papėlvie. Parlieks lioubies nu kalnų so tuom pačiūžuom, pamielėnavosis, paršaalosis į 
ontrą posė. Paarkaita saulie – borna (veidas) vėsa deg, y(r) rauduona. Rauduons esi 
kap gaaidė skiautorė.

1.3. Kūno (kūno dalių) forma
Nusakant kūno (kūno dalių) formą, iš esmės remiamasi vienu kokiu bū-

dinguoju fragmentu: apvalburnis, ė adj. (2) apie apskritaveidį: Buoba šėtaa y 
apvalbornė, ta vaaks tataa tuoki; atkištnosis, ė adj. (2) apie ilganosį: Nikuokė gra-
žoma, tuoki atkėštnuosė; aulys sm. (3) (avilys): Kuojės y sopotosės (sutinusios) kap 
aulee. Į vakarą kuojės y kap aulee; blakštinis sm. (2) apie aukštą liekną: Gyvena 
če tuoks blakštėnis. I tas blakštėnis bėn bova šloutrėšis; bumbolakis, ė adj., smob. 
(1) kas didelių išsprogusių akių: Jug to pažėnuojee ton bombuolakį; išverstakis, ė 
adj., smob. (2): Tuoks išverstaakis bova, baugos i paveizietė; kliškojis, ė adj., smob. 
(2) kas klišų kojų: A ni tas klėškuojis pas anuos nabateen?; kryvalakas adj., scom. 
(2) apie kreivą, sukrypusį, šlubčiojantį: Je, bareek monėi kuokė kryvalaaka [vyro]; 
kumperza adj., scom. (1) apie sukrypusį: Kuoki šėt y kumperza. Veiziek feinį (gražų) 
vaikį (vaikiną), na tataa kuokį kumperzą; kumpnosis, ė adj., smob. (2) kas kumpa 
nosimi: Tor tuokė buobą ton saava kumpnuosė. Veelnė, ta kumpnuosė jeem (ima) anon 
kėitaa (prigriebia); kuprinelis; kuprinukas adj., scom. (2) apie kuprotą, kuprių: 
Vėiną vaaką toriejė tuokį koprėnelį. Siovies (siuvėjas) tas bova tuoks koprėnoks; lap
ausis, ė adj., smob. (2) kas nuleipusiomis ausimis: Kuoks šėt y lapaausis; lendrė 
sf. (1) (nendrė) apie liekną mergaitę: Vo y laiba kap lėndrė; pempelė sf. (2) dem.: 
Mona kuojelės kap pėmpelės bier (apie plonas, sudžiūvusias kojas); trumprietis, ė 
adj. (2) kas trumpų kojų: Mergelkas tuos anų tuokės trumprėitės; skroblinis, ė adj., 
smob. (2) apie liesą, sudžiūvusį: Barbės ta muotina kuoki skruoblėnė, kuojės tėkraa 
kap skruoblaa, – vo ana y sveeka. A ta skruoblėnė, kas ta ont pareen?

Galima matyti, kad panašiuose pasakymuose asmens išorę charakterizuojamoji 
leksika daugeliu atvejų atlieka tiek nominacinę, tiek ir pažymimąją (adjektyvinę) 
funkciją. Prielaida tokiai dvigubai funkcinei paskirčiai yra semantinių fragmentų 
sandūros, kuriose interferuoja tiek nominaciniai, tiek ir atributiniai požymiai. 
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2. Leksika ir frazeologija, skirta žmogaus charakterio 
ypatybėms apibūdinti

2.1. Teigiamos ypatybės
Visų pirma galima pasakyti, kad žemaičių endriejaviškių šnektos žodyne, 

apibūdinančiame žmogaus teigiamas būdo savybes, leksikos ir frazeologijos pa-
vyzdžių nėra itin gausu. Taip atsitikę dėl to, jog viešoji nuomonė plėtojosi ir 
stiprėjo turint tikslą sergėtis nukrypimų nuo dorovės normų, laikytis vadinamojo 
„aukso vidurio“. Tad visa, kas neabejotinai gera, dora ir visiems aiškiai suprasta, 
atrodė, kelia kuo mažiausiai rūpesčio. Taip šis leksikos ir frazeologijos sluoksnis 
natūraliai užima kuklesnę vietą nei frazeologija, nusakanti žmogaus neigiamus 
būdo bruožus. Beje, šiuo požiūriu žemaičių endriejaviškių leksika ir frazeologija 
atspindi tokią pat tendenciją kaip ir kitos tarmės ar jų šnektos.

Teigiamiems žmogaus būdo bruožams nusakyti yra pasitelkiama ši leksika 
ir frazeologija: 

a) apie darbštų žmogų: arklys sm. (3): Vėsą omžio dėrbau tėn kap arklys, 
vo kon toriejau; darbininkas, ė adj., smob. (2): No y darbėninks. Esi baaisos (labai 
didelis) darbėninks, Petraali; amžinas (kruvinas) darbininkas: No Pranis, ons yr omžėns 
darbėninks. Vo Dievė Dievė, – krovėns darbėninks [anas]; brūžauninkas, ė smob.(2): 
Brūžauninkaa brūžauninkaa, ni švėntuos [dienos] natorat; amžina bitelė: Omžėna bėtelė, 
trūs i trūs aple nomos; bėgti apie gyvulius triūsti, daug dirbti: Muotrėška (žmona) 
bieg aple gyvolios, o ons šnapšė (degtinę) ger; jautys sm. (3): Aš, veelnė, kap jautys 
variau; plėšikas scom. (2): Vo dėrb, vo dėrb, – tuokė pliešėka, vo jenau; amžinas 
plėšikas apie labai darbštų: Y daa omžėni pliešėkaa, – veiziek, a anėi sied – lek i lek; 
šuo sm. (4): Ontsėtrauksi (vesi) muotrėšką (moterį), i to dėrbsi kap šou; velnias sm. 
(3): Kas anuo y kap iš velnė darbštoms (apie labai darbštų);

b) apie gero būdo žmogų: aukselis adj. scom. (2): Monėi vėsi y geri: aš tas 
muotrėškuosės (moteris) vadėno aukselees, vo vyrėškūsios (vyrus) – cėdabrelees; auksi
nis, ė adj. (2): Nonešk kiaulee jiestė, vò to būsi auksėnis. A žėnaa, – auksėnis vaaks; 
brangus, i adj. (3): Ons y dėdėlee brongos žmuogos; taikus, i adj. (4): I bovuom 
taiki, i bova vėsims geraa; supratingas, a adj. (1): Dėdėlee sopratingi žmuonės, so 
anaas mylo (yra miela) gyventė;

c) apie guvų, vikrų žmogų: atnus, i adj. (4): Novaargis žmuogos bova, – vo 
dabaa y tuoks aatnos; gyvasis cidabras: Tas vaaks y gyvaasis cėdabros, ons jod krot. 
I šuokėnie kap gyvs cėdabros; mitrus, i adj. (4): Saaka, no mitri muotrėška; beje, 
šios semantinės grupelės leksika sinonimiškai sąveikauja su kai kuriomis leksemo-
mis, turinčiomis reikšmę „greitas“. Plg.: menturis sm. (2) (grūstuvas): Sokas kap 
mėntoris pu kuošė; žaibas sm. (3): Ontonis, ons y greets – žaibs žaibs; lakūnas sm. 
(1): Kon tėn so anou – jug y tėkros lakūns. 

Galima pastebėti, jog leksemų menturis, žaibas, lakūnas perkeltinė reikšmė 
įprastai siejama su semantiniu fragmentu „dirbti (lėkti prie darbo)“; žmogaus 
guvumui, vikrumui nusakyti pasitelkiami ir gamtos gyvių pavadinimai: stirna sf. 
(1): Teep kap stėrna y greeta;
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d) apie sumanų, protingą žmogų: didelė galva: Je, vo tėn reek dėdėliuos gal-
vuos (proto); gerą galvą turėti: Gerą galvą toriejė, į daktaros išleeda [tėvai]; turėti 
galvelėje: Teep lėngvee naišen, tori bėškį (truputį) galvelie torietė; ne vištos galva: 
Na vėštas galva i Marės vaaka; su galva: Petraatis tas bova dėdėlee so galva; gera 
kramė: Na kuožnaasis ton padėrbs, daa reek i geruos kraamės; kramė išneša: Vo daa 
y klausėms, a kraamė išneš; kramė veikia kas gerai protauja: Geraa daa, ka kraamė 
veik; gera kramulkė sakoma žavintis kieno protingumu: A žėnaa, gera kramolkė; į 
protą augti tapti protingam: Jug aug į pruotoką vaaks; į protą ateiti susiprotėti: 
Jug jau toriejė ėr į pruotą ateetė; protelį gauti tapti protingam: Pruotelį jau y gaavis, 
vėskon žėna; proto imtis darytis protingam: Jug imkis pruota vėinsykį, veelnė; su 
protu protingai (ką daryti): Nal’ daryk so pruoto, na tat dabaa [darai]; 

e) apie nuoširdų žmogų: gera širdis (širdelė) apie geraširdį: Gera šėrdės, – 
posiau otį (utėlę) [dalinti]. Gera, minkšta šėrdelė – plėka sobėnelė juok. apie per daug 
dosnų;

f) apie iškalbų žmogų: geras liežiuvis: Navierėjau (netikėjau), gerą lėižiovį 
batoris; žodžio kišenėje neieškoti: Al’ jau ons žuodė kėšenie naėiška;

g) apie pamaldų žmogų: dievmeldis scom. (1): Vo tat dievmeldis daa; dievotas, 
a adj. (1): Mona moma i dėivuota bova, ėr į bažnynčė eejė; 

h) apie kantrų žmogų: kantrus, i adj. (4); kantrumas sm. (2): Kontros varg-
šelis bova, lioub dejous. Y kontri, douk pakajau (ramybė). Vo končės kėntiejė, vo anuo 
kontroms, veiz i veiz į akės; pūras sm. (1) prk. labai (pūras psn. javų kiekio matas, 
lygus 24 gorčiams (2 pūdai): Daa ožvės jou so tuokees [būti, dirbti], kontrybės reek 
pūraas; penkiasdešimt penkis pūrus juok. kalbant apie stiprią kieno kantrybę: Kėik 
so taas vaakaas reek kontrybės, pėnkėsdešimt pėnkis pūros.

2.2. Neigiamos žmogaus charakterio savybės
Žmogaus silpnybių, ydų pasaulis – sudėtingas ir painus. Gimtoji kalba 

žmogaus silpnybių akivaizdoje tampa ir liudytoja, ir teisėja, ir nuoširdi patarėja, 
kaip išvengti blogio, kaip auginti ir tobulinti gėrio dvasią. Tyrinėdami šio kalbos 
sluoksnio žemaičių endriejaviškių leksiką, aiškiai matome žodžio reiklumą ir atsa-
komybę už žmogaus dorą. Galima drąsiai sakyti, kad visa ši leksika yra siejama 
vienos idėjos – ginti amžinas doros vertybes, stiprinti viešąją nuomonę, skatinti 
žmogų kalba ir pavyzdžiu saugotis visokiausių šios žemės paklydimų. Ne veltui 
šio kalbos sluoksnio leksikoje ir frazeologijoje rasime daug pasakymų, kuriems 
būdinga ironiško kalbėjimo forma. Ironija kartais švelni, subtili, neretai ji kandi, 
perauganti į satyrą ar pavirstanti tiesiog šaržu, grotesku. Klausydamas panašios 
kalbos, supranti, kad kitos išeities žmogaus doros gynimo situacija nebeturi, – 
reikia tiesiu žodžiu įvardyti atpažintą blogybę, ją nuteisti, paliekant žmogui viltį 
į doros, žmoniškumo kelią. Ir dar. Ši leksika ir frazeologija – tai ištisa žemaičio 
žmogaus dvasios stiprinimo mokykla, kurios veikiamas augo, brendo ir tvirtėjo 
aiškus, tiesus, kritiškas ir savikritiškas žemaičio būdas.

Žmogaus neigiamas charakterio savybes apibūdinančioje žemaičių endrieja-
viškių šnektos leksikoje galima įžvelgti keletą žemiau aptariamų dėsningumų. 
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2.2.1. Neigiamos žmogaus charakterio savybės,  
įprasminamos gyvių pavadinimais

Leksika ir frazeologija, skirta gyvūnų pasaulį metaforiškai perkelti žmogaus 
pasauliui, itin įvairi. Plati gyvybės skalė su visomis jos rūšimis ir formomis ana-
litiškam protėvių gyvenimo būdui teikė daug galimybių stebėti, lyginti ir perkelti 
gyvūnų elgsenos požymius žmogui. Panašiuose pasakymuose akivaizdžiai matyti, 
jog tikrovė tarsi lūžta kalboje ir įgauna metaforinį turinį, juose ryškėja „pasaulio 
poveikis mąstymui ir tikrovės pažinimui“*. Analizuodami asmens neigiamų charakterio 
savybių atspindžio leksiką žemaičių endriejaviškių šnektoje, galime skirti keletą 
šių plačiausią leksinį semantinį spektrą turinčių leksinių (frazeologinių) grupių:

2.2.1.1. Gyvūnų pavadinimai

2.2.1.1.1. Laukinių gyvūnų pavadinimai: lapė sf. (2) prk. apie gudrų, suktą, 
mokantį pataikauti žmogų: Ons širitaas dailėnas kap lapė. Je, bakou (bene kuo) kas 
anon paims, godri kap lapė. Pri mėškaalė gyvena, atkompee no vėsų, i teep kap lapės; 
šeškas sm. (4) apie apsileidėlį, nešvarų: Y vėsomet nosmėrdės kap šešks; meška 
scom. (4) apie rambų: A to teep kap meška: nee dėrbtė, nee nieka; vilkas sm. (4) 
prk. apie grobuonišką: Kap vėlkaa anoudo apstuo, iš bornuos gruob; vilkas avino 
kailiu apie apsimetėlį: Kuoks če anuo geroms – vėlks avėna kailio apsėvėlkės; zuikis 
sm. (2) prk. iron. verksnys: Vo kriuok, ašaras bėrst kap zoikė.

2.2.1.1.2. Naminių gyvūnų pavadinimai: arklys sm. (3) prk. apie kietaširdį: 
Nator nikuokiuos geruos šėrdėis – aarklys; arklaširdis, ė adj. (2) apie kietaširdį: 
Arklašėrdee, veelnee, daugiau nieka; kalė sf. (2) prk. 1. apie lakstūnę: A to i lakstaa 
kap kaalė pu laukos? 2. apie pasileidusią: Treesas anuos kap kaalės (sakoma apie 
lakstančias su vaikinais merginas); karvė sf. (1) prk. 1. apie ištižėlį, nevikrų: 
I to kap karvė ont leda. Kuo če vartaliuojys kap karvė?; 2. apie verksnį: Kuo to 
kriuoki kap karvė?; katė sf. (2) apie priešpriešę elgseną: Abėdė bruoliėnės pjaunas 
kap katės. I nasotar, tėkraa kap šou so katė; kiaulė sf. (2) prk. apie nemandagų: 
A namatee kiaulės so skombalokaas? ppr. klausiama nesisveikinančio vaiko; amžinas 
kiaulė apie begėdį: Nal’ (na, ir) omžėns kiaulė, ni vaakou ni saldainė gaala naatvežė; 
kiaulės akis pasiimti būti begėdžiui: Ar aš kiaulės akės pasėjiemosė eeso į veselę 
(vestuves)?; kuilis sm. (2) prk. apie lakstūną: I laaksta kap veeslėnis koilis; kumelė 
sf. (2) 1. apie visuomet nepatenkintą, susiraukusią moterį: Raukuos vėsomet kap 
komelė kuokė. 2. apie lengvabūdę moterį: No vo dielt (taigi), lioub žvingaus kap 
komeelės, vaaikee (vaikinai, bernai) i prigaava; ožys sm. (3) prk. apie užsispyrusį: 
su ožiu (su ožukais): Vo bova dėdėlee so uožio. Ar esi so uožokaas? ppr. sakoma 
vaikui; ožį rodyti: A teep reek uožį ruodytė?; ožių priėsti: Uožių y prijiedosė; ožius 
varinėti: Nažėnau, kon tuoliau [bedaryti], – sau uožios varėnie; didelį (velnišką) ožį 
turėti: Tor dėdėlį uožį, – vaikėnaa biegs šalėn [ nuo jos ] . Vo daa toriejė i velnėšką uožį; 
amžinas ožys (ožka): Nanuoro aš anon, y omžėns uožys. Anų ta mergelka y omžėna 
uožka; mažoji ožkikė apie užsispyrusią mergaitę: Vo vo, mažuojė uožkėkė; šuo sm. 
(4) prk. niek. 1. apie nedorą žmogų: Tuoks šou bova, nieks paardaug nakriuokė [kai 
numirė]. 2. apie piktą, kerštingą: I 
kuoks na šou, pol į akės. 3. iron. apie 
tuščiagarbę moterį: Do vyraa iš šalėis, 

* Gudavičius A. Etnolingvistika, Šiauliai, 2000; 
Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 1941–2002, t. 1–20.
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paneberėjė (išdidumas) kap šonėis. 4. apie lakstūną: I laaksta kap šou aple kėimos. 
5. apie įkyrų žmogų: Skalyk če kap šou. 6. apie akiplėšą: I pol kap kuoks šou; 
veršis sm. (2) apie girtuoklį: Plėmp [degtinę] kap veeršis paaplavas. Poslitarees 
išmaun kap veeršee paaplavas. Prisėlaakės kap veeršis pareet. 

2.2.1.2. Paukščių pavadinimai

2.2.1.2.1. Laukinių paukščių pavadinimai: erelis sm. (2) apie labai išdidų: 
Y tuoks išdėdos kap erelis; gandras sm. (2) apie besipuikuojantį, išdidų: Išsėkelsi so 
gondraas, vo nokrėsi so varnuoms. Esi mondros kap gondros; kovas (3) dem. kovelis 
sm. (2) iron. apie išgėrinėjantį: Pareen gėrts kap kuovelis; pempė sf. (1) prk. apie 
įkyriai puolantį, neatstojantį: Kap biesos ont nagyvuos pėmpės ožsėkabėna; pikta 
varna apie įkyruolę moterį: Eek to, pėkta varna. 

2.2.1.2.2. Naminių paukščių pavadinimai: aklas gaidys iron. apie tamsuolį: 
Aklos gaaidys šėiną pjuovė, kon sotėka, ton papjuovė (juok.). Kon tėn so momės, aklė 
gaidee bovuom paar omžios; kalakutas sm. (2) prk. apie piktą, pasipūtusį: Kuo to 
če šieliuojys kap kalakots?; višta sf. (2) dem. vištelė sf. (2) prk. 1. apie tamsuolę: 
Ožmėgosė bovau kap vėštelė. 2. apie ištižusią moterį: Ir ana tėkra vėšta – tuokės 
ronkelės toriedama, eek į priglaudą; 3. apie menką kieno protą: Galva ta taava y 
kap kuokiuos vėštas; akla višta apie tamsuolę moterį: Nee mokykluo bovau bovo-
sė, nee nieka mačiosė, akla vėšta gatavaa: jee kon išmuokau, – iš saava pėlva; 4. apie 
nesaugančią paslapties moterį: Y vėsaa ba ožtūras – ka kon žėna, tujau kap vėšta 
pliūrkšt; žąsinas sm. (3b) 1. prk. iron. apie apsimetėlį: Anam ta žielava (gedulas) 
kap žosėnou šlipsos (kaklaraištis). 2. prk. iron. apie išdidų, besipuikuojantį: Y 
vėsomet teep kap žosėns kaklą iškielis.

2.2.1.3. Vabalų pavadinimai: piktvabalis sm. (1) niek. apie įkyrų: I pol į 
akės kap kuoks pėktvabaalis; juokingas (keistas) vabalas iron. kas keisto būdo: 
Joukings ons y vabals. Anėi i bova keeisti vabalaa; durnas (kvailas) vabalas iron. apie 
kvailą: Kon to so dorno vabalo prasėdiesi; piktas vabalas apie pikčiurną: Vo daa jee 
kuoks pėkts vabals [vyras], kėik so anou reek vaargtė.

2.2.1.4. Vabzdžių pavadinimai: arklamusė sf. (1) prk. apie įkyrų žmogų: 
Lend teep kap arklaamosė; dvilinkė sf. (2) zool. gylys ppr. iron. prk. apie lakstū-
nę moterį: Al’ ana laaksta kap dvėlinkė: jug apsėteeraava (apsiklausinėjo, susirado) 
boteelį (namelį); kniuisis sm. (2) uodas, mašalas prk. apie įkyrų: Kuo če poli kap 
knioisis? širšūnas sm. (1) širšinas prk. apie įkyrų: I pol kap šėršūnaa; vapsa sf. 
(2) vapsva: I pol kap vaapsas pri medaus.

2.2.1.5. Roplių pavadinimai: gyvatė sf. (2) prk. apie pikto būdo žmogų: Y 
šnypštontis kap gyvatės; žaltys sm. (3) apie nedorėlį: Nikuokė teisma nabova, žaaltee 
išsėpėrka. Vėsuokėi žaaltee padaubees valkiuojas, daa notvers tavė, išgondins; po žalčio 
eiti tapti netikusiam: Vaakaa anų jau een pu žaltė.

2.2.1.6. Varliagyvių pavadinimai: piktvarlė sf. (1) apie įkyrų žmogų: I pol 
kap pėktvarlė į akės; ripkė sf. (2) (rupūžė, pamatinė) apie besipuikuojantį: Sied 
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kap rėpkė rakonduo; rupkė sf. (2) apie nenaudėlį: Kuokėi y ropkės. No, ons y ropkė, 
naklausa, neen ni iš tuola [prie darbo]; rupūžė sf. (1) apie nedorėlį, bjaurybę: Atees 
kuoks ropūžė so butelka (buteliu) [degtinės], i leki [pas jį]; varložis sm. (1) prk. apie 
perdykusį vaiką: To varluoži, daa muotinaa akės kabėniesi.

Stebėdami roplių ir varliagyvių pavadinimų vartojimą neigiamoms žmo-
gaus būdo savybėms pažymėti, aiškiai matome, jog šie pavadinimai kontekstiškai 
pasitelkiami ir keiksmui išsakyti, t. y. juose ryškėja vadinamoji dvejybinė kalbos 
reiškinio paskirtis. Plg.: gyvatė velnių: Gyvatė velnių, – kon ons napridėrb (keikiamasi 
dėl kieno nedoro elgesio); gyvatina scom. (1): Vo to gyvaatėna vėins (šaukiama 
įsipykus dėl kieno blogo poelgio); žaltūtis sm. (1): Žaltūčios – kėšk į tuorą (tvorą) 
apsokės (apsukęs aplink) pykstama dėl vaikų blogo elgesio; žaltys sm. (3): Žaaltys, – 
a anam reekiejė lįstė [įskųsti] išsakomas nepasitenkinimas dėl skundiko veiksmų; 
žalvarys sm. (3b): Vo ta žalvaree paatis, kuokios anėi drakos daara pykstama dėl kitų 
žmonių poelgių; rupkė miltų (velnių): No to ropkė mėlto, – a anėi tor pruota? No 
to ropkė veelnių, kon anėi moni (mane) tor teerliuotė (plūsti, išjuokti) taip išsakomas 
nepasitenkinimas dėl kieno šiurkštaus elgesio; rupūžė sf. (1): Nal’ to ropūžė, kaap 
drees (drįsta) pykstama dėl kieno atviros vagystės.

2.2.2. Daiktų pavadinimai

bataulis sm. (1) (bato aulas) prk. apie kvailą: Ons y kap kuoks bataulis, 
nasosėšnekiesi. Y dorns (kvailas) kap bataulis; ant vienos kapeikos trupėti apie 
šykštuolį: Kol ana išsėpardavėnie, ont vėinuos kapeikas trop; kiaušis sm. (2) kiaušinis 
prk. niek., keik. apie nedorėlį: Kuoks y kiaaušis, – naatvažiava. A na kiaaušis, sakiau, 
ateek, prikėbsi (padėsi) i to, – je, ruodysas; klumpis scom. (1) prk. apie ištižusį, 
nevykusį, netikusį: I ka anuo ta pati y tuokeejė (tokia pat) klumpis. Eek, klumpis, 
namuok ni atvarslos (arklio pakinktus) nolaikytė; mesinis kryžius apie sunkaus 
būdo žmogų: Meesėnis kryžios ontsėmetė ont monės; kolytos (pagyrų) maišelis apie 
pagyrūną: No y kuolytas maišelis; pinigus išmėtlioti (ištraidžioti) apie išlaidų: No 
vo dėlt, pėningos išmietliuo i vėsuokios niekos. Pėningos ištraidžiuojies, jee, – vėndėinee 
(vienadieniai prk. netaupūs); šnapšės (šnapšelės) (degtinės) vamzdis apie girtuoklį: 
Šnapšės vomzdee, – jê, to pagyvensi. Nieks iš anuo nie – šnapšelės vomzdis; šnapšė per 
šnapšę eina apie girtuoklį: Tėkraa jau must nie duorybės: vyraa kap kuokėi šnaapšės 
vomzdee – een sau šnaapšė par šnaapšė; vandens stiklinėlės negauti apie šykštuolį: 
Ne ne, vondėns stėklėnelės nagausi, – kas y par skūpoms (šykštumas).

2.2.3. Atvirojo vertinimo leksika

„ištižėlis“: amžinas grėvalis: No omžėns grievalis, nikon napadėrb; grabalis, 
ė adj., smob. (1): Graabalis velnių (toks keiksmas); amžinas čiūpa: Vo vo, tėkraasis 
[padaryti] – omžėns čiūpa; velnių čiūpa: Čiūpa veelnių, nasėčiopėniek vėsą dėiną pri 
vežėma; kogalis smob. (1): Kap kuogalis parsėvežė napasėsvieris vėlnas, kėtam i atde-
vies; kuležis sm. (2) apie netikusį: I kuoks y koležis, najeem [pinigų]; lebeda scom. 
(1): Tėkros leebeda: kor een, tėn griūn; leibelė scom. (1): Y tuoks leibelė, – prastaa 
muotrėškaa, ka tuoks [vyras]; leiba Jonis apie ištižusį, nevykusį: Vo daa y tuoks 
leiba Juonis; liurbis scom. (1): I nareek būtė liorbis; paliurbys, ė adj. (3b): Jee nabūsi 
paliorbys, nabibūsi bergždėnys (juok.); pakarvys, ė adj. (3b): Mona vyrs bova bėški 
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tuoks pakarvys; pėpis scom. (1) prk. apie ištižusį, žioplą: Vo jeenau jeenau, kuoks 
y piepis; plėpis velnių apie ištižusį: Pliepee veelnių, dabaa galies iš naujė džiuovintė 
[šieną]; vėdaras scom. (3) prk. apie ištižusį: Vo kon to padarysi, ka y tuoks viedars; 
vėdaras be skūros apie ištižėlį: Ta tėkraa viedars ba skūruos, jau ėr aš sakyso; zumpa 
scom. (1): Ek eek, jau tėkra zumpa;

„kvailas“: klaika scom. (1): Atvažiava klaakas tuokėi [muzikantai], bliekas 
padaužė padaužė. Ek eek , klaaka, sakyčiau, a klaaka; klaikšas, ė adj., smob. (2): 
Klaakšaa, daugiau nieka; kluika scom. (1): Abodo tuokejee kloikas – nuvažiava atgal; 
minkštkiaušis scom. (1): Kon aš padaryso, ka ons y tuoks minkškiaušis; puskluika 
scom. (1): Al eek, ta arklėnė ( stambi moteris )  ana y tuokė poskloika; mulkis smetono 
(grietinės): Esi teep kap molkis smatuona (juok.); nevisprotis, ė adj., smob. (1): 
Teep bėn y kap navėspruotis; peršalkramis, ė adj., smob. (1): Ees lioub pakanalees 
kap kuokėi paršalkramee; velnio pūslagalvis: Velnė pūslagaalvis – kon ons padėrba 
dabaa; šios mikrosemantinės grupelės leksiką papildo ir gana įspūdingi ištiktukai: 
blankt interj.: Jau ta matytėis y blankt anam, kėta nieka [ nesakau ] ;  bizyngt interj.: 
Aš ni dornė (kvaila būdama) nasopronto, aš sakau, a nie anam bėzyngt. Jau tėkraa 
bėzyngt i galvą, daugiau nieka; kvankt interj.: Prisėger, ir y kvankt (kvailioja);

„lakstūnas“ kas nerimto būdo: lakazaris scom. (1): A gali ož tuokė lakaazarė 
vaaką (dukterį) išleestė? Galiesi lakazarioutė kap lakaazaris; paskuojasis lakazaris: 
Vo ons paskoujeesis lakaazaris; laukabėgis scom. (2): Tuokeejis pat laukabiegis kap i 
anuo muotina. Žėnaa, kap y so tuokees laukabiegees, nareek so anaas ožsėimtė; svieto 
patvaiskis: Ee, tuoki y svieta patvaiskis; pludungis, ė adj., smob. (2): Ana laaksta, 
plodungiou kap plodungė; amžina pludungė: Plodungės anuos omžėnas, nieks [gero] 
dabaa nabie.

Tenka atkreipti dėmesį į tai, kad šioje leksinėje semantinėje grupėje, turin-
čioje tiesioginio vertinimo paskirtį, yra itin nemaža leksinių semantinių perdirbi-
nių. Panašių perdirbinių vartojimą neabejotinai skatina pejoratyvinis (neigiamas) 
asmens blogų įpročių, ydų vertinimas. Įvairios perdirbinių formos liudija kalboje 
atsispindinčias žmogaus pastangas kuo taikliau įvardyti atpažįstamą ydą, charak-
terio silpnybę. 

Plg.: bimbarėzas sm. (2) apie dykinėjantį be darbo paauglį: Ba darba vaakščiuo 
paopalees tuokėi bimbariezaa; cimbakvarka sf. (1) apie pliuškę: Een pliauškiedama kap 
cimbakvarka; cirkulninkė sf. (1) hibr. (vok. Zirkel 2. apskritimas, ratas): Laaksta 
kap kuokė cėrkolninkė. Pri vėina vaaka, pri kėėta, teep i važious kap cėrkolninkė. I 
pradiejė eetė kap cėrkolninkė paar gėmėnės; giežuonis scom. (3a) apie nenuoramą, 
suoslį, įkyrų žmogų: Vo baisee y gėižounės, vo dienas (o Dieve prk. labai); kvaukė 
sf. (1); kvadapkė sf. (2) apie įkyrią moterį: Toriejė ons tuokė kvaukė [žmoną]. Sied 
tėn kelės kvadapkės išsėžiuojosės [turguje]; pašunikas sm. (2) apie pataikūną, ken-
kiantį kitiems: Jug bova tou pašonėko, kėik nu anuo tievalis y kėntiejis; rakapuckis 
scom. (2); lakapuckis scom. (2) apie laisvo elgesio, nerimtą: Je, kuokė rakapockis 
bova, must, Dievs i nobaudė. Kuoks šėt y lakapockis (juok.); rekėža scom. (1) apie 
užsispyrėlį: No, a na rekieža [mergaitė]; reškė scom. (2) apie atžarų: Gyvu žaro reeks 
doutė į skūrą – pašėšiaušis kap reeškė. Y vėsomet kap reeškės: jee kon pasakaa, ka 
paveiz [piktu žvilgsniu]; subintauskis scom. (2) apie niektauškį: Vo to sobėntauski 
sobėntauski; šykšta scom. (1) apie šykštuolį: Senis tuoks šykšta – veiz, a nanuori, 
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kon pagautė (pavogti); širšas sm. (1) apibendrinamai apie piktus, nesugyvenamus 
žmones: Ožvės jou reek išvarytė ton šėršą; tyčininkas, ė smob. (l) kas nuolat tyčia 
ką daro: No baisos tyčėninks, vėskon dėrb ontreep; tarškalinis, ė smob. (l) apie labai 
plepų, niektauškį: A ta tarškalėnė daa so anou tabgyven?; tirška sf. (l) apie nerimto 
būdo moterį, pliuškę: Y tirška gèra; triškulas scom. (1) apie karštakošį: Nuognos 
trėškols mona senis (vyras); tūbelis scom. (l) apie ištižusį, žioplą: I baigė muokslą, 
vo tuokė ana tūbelis tabova; veltinys sm. (3b) perdirbinys iš velnias (apie nenaudėlį): 
I ons, veeltėnys, neen pri muotinas [aplankyti].

2.2.4. Frazeologizmai su kūno dalių pavadinimais

„girtuokliauti“: duoti burnelę per burnelę: Aiškee, ka ons tėn doud bornelę par 
bornelę; per gerklę išeiti: Vo ka taava vėskas išeen par ton gerklę; pro gerklę (pramauti, 
praleisti, pravaryti): Nator nieka – kon oždėrb, vėskon pru gerklę pramaun. To, noj – 
jau vėsos pėningos praledaa pru gerklę; į kramę (į kramulkę) sėsti: Ger, paskiau i sied 
į kraamę. Kon to beesi, ka jau tau sied į kramolkė; nosį ardamas: Pareen tataa vyraa, 
nuosės ardamis; subinę prisipilti: Vėsomet y sobėnės prisėpylosis i prisėpylosis. Sobėnę 
prisėpylis – i kuo če porsluojys (šneki). Kuoks če geroms y – kuožną dėiną sobėnė pri-
pėlta; subinė trumpa: Eetė to eetomė, vo ka taava sobėnė trumpa, nabaatkeli (juok.); 

„išpuikti“: galvą atkraginti: Ee, šūdpuonis – een galva atkragėnis; kramę at
laužti (iškelti): Een kraamė atlaužosė, roduos, kas esontė. Vaakščiuo kraamė iškielosė; 

„būti abejingam“: nei ausų neluzginti (neskliaudyti): Vargsto žūno aš vėina, 
nieks ni ausų nalozgėn. A kas saaka a nasaaka – ni ausų nalozgėn. Kėik anam sakau, 
vo ni ausų naskliaauda; pro vieną ausį girdėti, pro antrąją išleisti: Bėn i ons – 
pru vėiną ausį gėrd, pru ontrojė išleed; į kramulkę neimti: Kėik ana šaauk, kėik ana 
pasakuo – najeem ons į kramolkę;

„tinginiauti“: bambą (subinę) pastatyti: A dabaa i goliesi bomba pastatis? 
Gol sobėnės pastačiosis par dėinas, nieka nadėrb; rietus iškelti (pastatyti): Eek, kon 
nuorintaas (ką nors) dėrbėniek, jug nagoliesi rėitos iškielis. A kon dėrb? Gol par dėinas 
rėitos pastačiosis, i vėskas;

„vagiliauti“: kumpą nagą turėti: Vėstėik kumpą nagą tor: ka tik nie kuo truobuo, 
noveiz, tujau – kapt [ pasičiumpa ] ; nagai niežti: Nagaa nėižt: tujau kon nuorintaas 
(ką nors) tor padaužtė prk. pavogti;

„būti atžariam, akižarai“: į akis drožti (kirsti): Ka to žėnuotomi, druož statee 
i akės, i vėsomet. Jee bėški (truputį) kas, tujau šuok pryšaas, kert tavėi i akės;

„būti apkalbinėtojui, šmeižikui“: liežiuvius nešioti: Vo nareek dėlt lėižiovios 
nešiuotė pu suodą (sod à  sf. (4) sodžius); liežiuviais apkriauti: Vaikeli, eso išterliuota, 
lėižiovees vėsuokees apkriauta.

2.2.5. Neigiamos žmogaus būdo savybės,  
paryškinamos mitiniais įvaizdžiais

Neigiamiems žmogaus būdo bruožams pabrėžti neretai vartojamas mitinis 
įvaizdis velnias sm. (3). Kalbos akte šis įvaizdis atlieka ekspresinę funkciją, todėl 
jo vartosena itin dažna pastoviuosiuose palyginimuose. Pastoviųjų palyginimų, 
vartojamų su šiuo įvaizdžiu, semantinis kontekstas gana įvairus. Plg.: Apsėleedosė 
ėr aš pasėdariau kap velns (apie apsileidusią). Brazd šielst, baaras kap velnee – nie 
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ramybės (apie triukšmadarius). Vo tėn pas anų kap velnė malūnė, vo šaauk, vo 
baaras. Pareen nosėmergėniejis kap velns (apie mergišių). Vėsi gėrti, vėsi gėrti kap 
velnee (apie girtaujančius). Vėsomet sosėšieliuojis i sosėšieliuojis kap velns (apie pik-
tą). Bėjė darba kap velns kryžiaus (apie tingų). Panašiuose pasakymuose velnias 
neretai vaizduojamas kaip mitinis žemės ir požemio dievaitis, kipšas arba nelaboji, 
piktoji dvasia. 

Vis dėlto daugiausia rasime pavyzdžių, kuriuose antropomorfinis velnio 
įvaizdis kalbėtojo sąmonėje yra akivaizdžiai netekęs mitinio gaivalo išraiškos ir 
įkomponuotas į realiojo gyvenimo kontekstą kaip kasdieninės vartosenos atributas. 
Dėl įprastinės šio įvaizdžio mitinės funkcijos transformavimo kalbos pavyzdžiai 
yra itin įspūdingi ir paveikūs. Aiškiai matyti, jog tokie pasakymai skirti pabarti, 
pamokyti, sudrausti ar kalb à  nuteisti blogą, nedorą žmogų. Plg.: A bėn velns tavė 
(tave) apsiedis y – kas y? (sakoma apie nedorą elgesį). Eekėtau pjautė [šieną], do 
velnio (sakoma pritingintiems). Aľ eek šalėn, veelnė vėins (sakoma įkyruoliui). Tuoks 
velns daa gyvybė (gyvybę) galiejė atimtė [žmogui]. A nareek tuokį velnį išruomytė?! 
(iškastruoti) sakoma piktinantis dėl kieno nedoro elgesio. Paatį velnį gaava, o na 
vyrą (apie blogo būdo žmogų). Malaagis, velns, y apie melagį. Velns, saaka, nikaap 
namėršt, – iveikė (įveikė) sakoma apie negerą žmogų. 

Dėl kalbėtojų sąmonėje įvykusio velnio įvaizdžio šventumo nuasmeninimo 
atsirado galimybė sukurti daug frazeologizmų, skirtų neigiamoms žmogaus savy-
bėms apibūdinti. Plg.: ant velnio (po velnio, po velnių) apie niekam tikusį: Ons, 
vaaks, jau y vėsaa ont velnė. Dabaa a ta jaunūmenė y vėsaa pu velnių, a kas y? Jau tas 
anuos briežals (vaikinas, vyriškis) y vėsaa pu velnė, al’ ek eek; išeiti (pavirsti, pasi
versti) į velnią (velnius) apie išdykusį, tapusį nedorą: Nadraud (neauklėja) [vaikų], 
vo jau išeejė vėsaa į velnios. Iš aniuola (angelo) į velnį pavėrta. Y pasėveertosis į velnį 
vėsaa; velnio neštas ir pamestas apie suktą: Jau ana y velnė nešta i pamesta; velnių 
priėsti būti nedoram: Vėsi y velnių prijiedosis; velnius varinėti 1. būti keikūnui: 
Pondėivą kliebees (glėbiais) gruobsta, vo pareejosė velnios varėnie. 2. paleistuvauti: Rast 
tėn velnios varėnie – jug aš pu anų oudėguos nalakstau; velnių šinka (kumpis) apie 
nedorėlį: Een sosėrėitosė dvėlinka – velnių šinka. 

Vartojamos dar šios velnio įvaizdžio modifikacijos: kipšas sm. (2), kelmas 
sm. (3), brantas sm. (1), desemantizuotas leksinis narys budelis sm. (1) (bude
lys sm. (3a), dem. budelaitis sm. (1), budelukas sm. (2), biesas sm. (3), biesalis 
sm. (2), biesolas sm. (2), eufemizmas nelabasis. Plg.: kipšas neša (už kramės 
nutvėręs) apie lakstūną: Kėpšos tėn tavė (tave) neš. Kor kėpšos neš ož kraamės no-
tvieris; po kelmo virsti darytis prastam: A nie teep, a bėn vėsi vėrstam pu keelma; 
brantas nešioja (už galvos nutvėręs) apie lakstūną: Kor tavė (tave) bronts nešiuo 
vėsą dėiną? Kor anos bronts nešiuo ož galvuos notvieris – naagali ni prišaauktė; budelis 
(germ.) sm. (1): Bėjuom anuo kap bodėlė; budelys sm (3a): Bodėlys – a kàmė (kame, 
kur) tėn žmuogo (žmogų) nodieviejis (nužudęs) apie nedorėlį; budelaitis sm. (1): 
Bodėlaatis [vaikas], – naklaausa [tėvų]; budelukas sm. (2): Jee vyrėška (tėvo; patėvio; 
vyriškio) nabūto, lėpto (liptų) [vaikai] on galvuos kap bodėlaatee; biesas (sl.) sm. 
(3): Vyrą ton tor tuokį biesą (bjaurų, netikusį). Saaka, Gaargždūs tor kažkuokį biesą 
(perėjūną). Jug malouji, biesė; biesas vienas apie nedorą: Biesos vėins, ėr aš sakyso; 
į biesą pasiversti (pavirsti) tapti nedoram: No, ka jau y vėsaa į biesą pasėveertis. 
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I onkščiau, i dab kėtėjee (kiti, kai kurie) [žmonės] y į biesą pavėrtosis; nuo bieso 
apie suktą: Ana y nu biesa, ana muok špėkolioutė (spekuliuoti); biesalis scom. (2): 
I kaap biesaalis įsėpratėna so taas vaikūzaas; biesolas sm. (1): Biesuols tėkros, nagaliejė 
pamačytė (pagelbėti); eiti po nelabojo sakoma apeliuojant į įkyrų asmenį: Een ons 
pu nalabuojė so tuoms saava šnapšiems (ta degtine).

2.3. Leksika ir frazeologija, skirta žmogaus amžiui apibūdinti
Natūralu, jog ši leksinė semantinė grupė gali būti apžvelgiama pagal žmo-

gaus biologinio amžiaus ribą.

Kūdikystė: 
bužukas sm. (2) apie kūdikį, naujagimį: A jau tor božoką?; dvyneliai sm. 

pl. (2); tryneliai sm. pl. (2): Drūkta bova – dvynelios pagimdė. Dvynelios gimdė, 
vuos pati naišvažiaava [į kapus]. Mūso kaimė bėn trynelios nieks natoriejė; lėlė sf. (4) 
apie kūdikį: No, tor dab lielė (lėlę) [gyvą], y(r) zabuova (užsiėmimas); maželis, ė 
adj., smob. (2): Maželis tas gol luovelie; pametinis, ė adj., smob. (2) apie metais 
paeiliui gimusius: Mees vėsi esam pametėnee; vabalelis sm. (2): Vabaleelis tuoks y. 
Mažos vabaleelis, jeergau, kol ožaugs; vaikas sm. (4) (dem. vaikutelis): Vaaks kriuok 
apsėdėrbis, vo tų tievų ni baalsa. Paskounaas a ton vaakoteelį palėkosė lėguonėnie; mažas 
vaikas apie kūdikį: A tor jau mažą vaaką?; lopišukas sm. (2) lopšys: Vaaką diek į 
luopėšoką; ateiti ant šio svieto gimti: Kaap mes atejuom ont šiuo svieta, ont vaarga; 
gandras atnešė kas gimė: Paskiau jau paskounaas monės gondros i sesereelė (seserėlę) 
aatnešė; gandras parnešė iš šaltinio kas gimė: Gondrė gondrė, sok tekėnį, parnešk vaaką 
iš šaltėnė; karvė iš mėšlų iškapstė kas gimė: Tievalee mums lioub sakys – karvė iš 
miešlų iškaapstė; į butą, ne iš buto gimti: Vės į botą, na iš bota raginama džiaugtis 
gimus ir sūnui, ir dukteriai.

Vaikystė: 
mergelė sf. (2) mergelka sf. (1) dem. mergelikė sf. (2) dem. mergilūtis sf. 

(1): Mergelės tuos vės pri muotinas laaikuos. Mergelkas greečiau aug na kaap vaikėnaa. 
Mergėlėkė ta tuoki daaili. Mergėlūtis, veizo, ta tuoki strazdanuota; vaikas sm. (4): Jug 
aš vaaka sveetėma nakriaušyso (neskriausiu). Ka daug vaakų y [šeimoje], vaaks vaaką 
augėn; vaikų darbai sakoma apie vaikų žaidimus: Če anų, vaakų, darbaa; vaikelis 
sm. (2) vyriškos lyties asmuo: Kon dabaa Dievs dous, a vaakelį, a mergelė (mergelę)? 
(sakoma kam beldžiantis į duris); vaikelìnas sm. (2): Geriau pėnkės mergėlėkės, 
nakon vėiną vaikelėną augintė; vaikysčia sf. (1) vaikystė: Ožvės geresnė y vaikyščė, ka 
nieka nasopronti, a geraa, a prastaa; vaikutelis sm. (2) dem. vaikas: Vėiną vaakoteelį 
toriejė; didesis/mažasis adj. (1) emph.: Kol dėdeesis [vaikas] prisėlenk [paimti], ma-
žaasis pagaun sakoma lyginant vaikų amžių; mokyklìnis, ė adj., smob. (2) apie 
lankantį mokyklą vaiką: Jau anuos vaakaa senee y muokyklėnee; pémpūtis scom. (1) 
kas mažo amžiaus ir silpnas: Namėslyk (nemanyk). Vo savėi tuokėi pėmpūte nulek 
i Ėndrėjavą; pempla scom. vlg. (1); dem. pémplūtis scom. (1) apie mažą, dar ne-
užaugusį: Tuoks pėmpla y, vėstėik stėng [priešais]; Ka daa pėmplūtis tabibovau, kon 
aš atminso; varlė scom. (4) prk. menk. mažas vaikas: Jug daa varlie tabie. Vo kas 
paskiau būs? Jug nabklausys, švėntaa [ sakau ] ; varložis scom. (1) buožgalvis prk. 
menk. mažas užsispyręs vaikas: Tuoks varluožis, i kuokį tor pasiotėmą; vištalis scom. 
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(2); vištalukas scom. (2) sakoma apie mažą vaiką: Kon ons, vėštaalis, tėkraa, a ons 
priš muotiną pristėngs. A na vėštaalis kuoki [ mergaitė ] ? Šaukiau jiestė, – išbiega į 
daubą su vaakaas; Een ana vėštaloks, een į muotiną isėkabėnosė. Vėštaloks daa taabesi, 
daa tavėi pėrmiausee reeks ožaugtė; žvìrblūtis scom. (1) kas mažo amžiaus: Jug daa 
tuoks žvėrblūtis tabibova, kon tėn; zùikūtis scom. (1) kas mažo amžiaus: Nee, tuokėi 
zoikūtee daa tabie, kon to varysi pri darba, aľ eek.

Paauglystė:
dičkis, ė adj., smob. (2): Anėi jau y dėčkee, so anaas jau bieduos nie; dide

lis, ė adj. (3b): O, vaikeli, jau to esi dėdėlis sakoma vaikus lyginant pagal ūgį. 
Dėdėlis y, jau bėn a į šeštą klasė (klasę) een; pusmergė sf. (1): Aš jau tousykees 
bovau ciela (visa) posmeergė; pusvaikis sm. (1): Kaž, jau y ciels (visas) posvaikis, 
so tievo een vėsor; vaikūzas sm. (2): Vaakūzaa, naklaausa anėi tievų; dem. vaikū
zaitis sm. (1) vaikėzas: Jau ons y ciels (visas) vaakūzaatis; vaikūzìnas sm. (2): 
Vo veeskis saava vaikūzėna – jau gal soktė [dalgį]; ausys mėšlo pilnos vlg. apie 
nesubrendusį: Daa ausės miešla pėlnas tabie, u jau senūsios muokys; jautukas sm. 
(2) vaikėzas: Esi jau ciels (visas) jautòks, jau zaars (greitai) reeks [ tave ]  kinkytė 
juok. sakoma apie paauglį vaikiną; kelnių nesutvarkyti būti nesubrendusiam: 
Keelnės (kelnes, kelnių) daa nasotvaarka – vyrs mataa; žalias kiaušis apie nesu-
brendusį: Žals kiaaušis daa iš anuo; pemplūzas sm. (2) vlg. paauglys: A bėn leed 
tuokios žanytėis, – pėmplūzos? 

Jaunystė:
jaunas daiktas: Jauns daakts i jauns, vo ka pasenaa, nieka nabreek; barzdos rėtį 

priskusti subręsti: Baarzduos rietį priskotės, jau gal veizietėis kuokė (kokią) mergelką 
[vesti]; jaunas, a: Jauns y liauns; jãunystė sf. (1): Je, jaunystė, dornystė (paikystė) 
ppr. taip sako seni žmonės apie jaunų žmonių poelgius; petyje būti ppr. apie 
subrendusį vyrą: Jau esi vyrs petie; pusvyris sm. (1): Jau bova gers posvyris, galiejė 
i žanytėis (vesti); pustretinė sf. (2): Postrėtėnė skūrėnė, trys – į kobėlą (kubilą) juok. 
sakoma apie 25 metų amžiaus merginą; penkiolikinis, ė (šešiolikinis, ė; aštuo
niolikinis, ė) adj., smob. (1) apie jauną: A daa mėslėji eesos pėnkiuolėkėnis? Dabaa 
esi kap pėnkiuolėkėnė – yhahaa yhahaa [juokiesi]. Daa, mataa, anam reek šešiuolėkėnės 
[merginos]. Tik vėlkis [megztuką], jug na kuoki šešiuolėkėnė besi. Vo ka aš bovau aštou-
niuolėkėnė, aš galiejau i paar stuogą paaršuoktė (apie jauną, vikrų); pačiuose metuose: 
Vyrs jau pačiūs metūs; stirna sf. (1) prk. jauna mergina: Mergas, stėrnas, anuos lek, 
sogaudysi to...; Lek kap stėrnas, nee anuos šaltė bėjė, nee nieka; Kap stėrnas, – deg 
anuoms paoudegee juok.; vaikėpalaikis sm. (1) iron. apie prastą vaikiną: So kuokio 
vaikiepalaikio išliekė ištekėjo prieš tėvų valią; vaikis sm. (2) vaikinas: Prisėtaisė tuoks 
vaaikis, oustainis, ka naklausk; merga sf. (4): Vaaikee meergas lioubaam eesam į vaka-
relios; į mergas išeiti: Je, jug jau į meergas išeejė, jau gal perietėis (gimdyti); jautys 
sm. (3) prk. apie subrendusį jauną vyrą: Een ons, kaap jautys maujuo paar meergas; 
pusjautis sm. (1) prk. apie jauną, fiziškai stiprų vyrą: Vaikee (vaikinai, sūnūs) anų, 
ka to pamatytomi, y(r) cieli (visai) posjautee.

Senatvė:
amžius baigiasi: Vaakaa, kon iš monės banuorietė – omžios baaigas; į tą amžių 

pareiti sulaukti senatvės: Jau ka į ton omžių pareeni, nabie svekaatas; diena amžius: 
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Jau mums dėina y omžios; per tą amžių perlipti sulaukti senatvės: Pamatysi, jau 
kap par ton omžių paarlėpsi, tousykees galiesi sakytė; prie amžiaus galo: Jau dab pri 
omžiaus gaala ronkas nabtoro; tas amžius senatvė: Seergonti y muotrėška – tas omžios; 
augęs, usi adj. (1): No, jau augis žmuogos. Ka tuoki augosė muotrėška tuokius dalykus 
dėrbto (toks nusistebėjimas); senas daiktas apie persenusį: Bėn mon, senam daaktou, 
bareek; važiuoti į duobę mirti: Seni besam, važioutė zaars (greit) reeks į doubė (duobę); 
prie grabo lėkti senti: Teep lek lek [metai], lekam i mees pri graaba; gegužės balso 
sulaukti išgyventi, esant senam ir pasiligojusiam: Gegožies balsa a basolauksam?; 
vieni grėdai (grėdai prk. kaulai, šonkauliai): Kas iš mūsų balėka: pasenuom – vėini 
griedaa; karšutis sf. (1) karšatis: Ožees karšotės – kor dingsi?; sukempėti, ėja, ėjo 
intr. sukempti, sta, o intr. susitraukti, sunykti: O sena – jau rėitaa sokėmpieji. Vieš-
pataliau, ronkelės y sokėmposės; kragas, ė adj., smob. (2) apie seną, sudžiūvusį: Sena 
kraagė, vo een vėstėik; krakas, ė smob. (2) apie persenusį: Jau tėkraa sūds (teismas) 
pondėiva būs, ka tuokėi krakaa žanysas (tuoksis). Jau bareek mums, senyms krakams, 
straajų (puošmenų). Je, seenė kraakė, daa kuokė vyra anaa reek; į lazdą įkibti pasenti: 
Jau aš ėr zaars (greit, netrukus) į lazdą įkėbso; į pakalnę rietėti senti: Kuo nuorietė, 
jug jau rėitam (riedam, važiuojam) į pakalnė; lopai iširę: Kon basėdžiaugsi – luopaa 
jau mūso (mūsų) išėri; pìrslūtis scom. (1) menk. apie persenėlį: Eek to, pėrslūti to 
mona; išeiti ant senatvės: Išeejosė ont senaatvės, veizo, ėr ana – kumš kumš so lazdele; 
senbezda sf. (1) vlg. niek.: Je, daa tuoki senbezda lek makaarą nosėtvierosė; senelis, 
ė adj., smob. (2) fam.: Tuokėi besam senelee, reek savi sauguotė; senas arklys apie 
pasenusį: Sens i sens arklys, – nieks nabie; skrabalas scom. (3b); škrabalas scom. 
(3b) menk. apie persenėlį: Vo ka tuokėi skrabalaa besam. Jau škrabals, nieka gera, ee; 
škrabė adj, sf. (2) apie sudžiūvusią, pasenusią moteriškę: Senė, tuoki škraabė, bareek 
kuokių meilių (meilės); subinėje vėjo nebėra apie persenusį: Ka viejė sobėnie nabie, 
i siediek pečių (krosnį) apsėžeergis. 

2.4. Leksika ir frazeologija, apibūdinanti žmogaus sveikatą
Ši leksinė semantinė grupė išsikristalizavo veikiama vadinamosios egzis-

tencinės sąmonės, t. y. nuolat stebint, analizuojant ir apibendrinant somatinės ir 
psichinės sveikatos pojūčius. Akivaizdžiai matyti, kad visi šios leksinės semantinės 
grupės pasakymai yra atsiradę iš esmės suvokiant žmogaus biologinės egzistencijos 
dėsnius, sveikatą ir nesveikatą (ligą) traktuojant kaip savotišką egzistencinę koky-
bę. Dėl to griežta egzistencinės sąmonės minties poliarizacija „sveikas–nesveikas“ 
kalboje įgauna semantinę formą „geras–negeras“: (plg.: „sveikas, a“: Vo šėndėiną 
eso gera, nee nieks skaud, vo vakar bovau prasteesnė; „nesveikas, a“: Ka atvažiavau 
į Gargždos, labaa bluoga (nesveika, serganti) bovau. Teep eso bluoga šėndėiną, daa 
ka nanorėitiečiau (nenumirčiau).

Vis dėlto nagrinėdami šios leksinės semantinės grupės asociacijų raišką, 
galime pastebėti, jog modelio sveikata–nesveikata–liga koreliacijos narių grandinėje 
lemiamas vaidmuo atitenka nesveikatos (ligos) požymiui. Taip yra todėl, jog ne-
atskleista ligos paslaptis ir baugino, ir žadino vaizduotę, kėlė smalsumą, skatino 
stebėti ligos simptomus. Akivaizdžiai matyti, jog susiformavo atskiras kalbinės 
raiškos sluoksnis, kuriame žmogaus, kaip biologinės būtybės, pažinimas apibend-
rinamas ryškia societinės sąmonės forma.
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2.4.1. „sveikata (sveikas žmogus)“

Šios mikrosemantinės grupės kalba kūrėsi ir plėtojosi iš esmės dviem krypti-
mis: 1) sveikatos pojūčių nusakymas; 2) asmens sveikatos būklės konstatavimas. 

Nusakant sveikatos pojūčius, akivaizdžiai viršų ima analitinė kalbinės raiš-
kos forma: atkrūsti, -sta, atkrūto intr. sustiprėti, atgauti sveikatą: Al’ ka pats 
būto atkrūtis – dabaa y vėini kaulelee; dvasuoti, uoja, avo (dvasia – gyvasties 
stiprumas, gyvasties jėga) intr. pajėgti, turėti jėgų: A muotinaalė bapadvasou? Daa 
dvasou; diktuoti, uoja, avo (vok. dial. dicht tvirtas, stiprus): Kėik če veedo (mudu) 
badėktousau. A tavaasis daa baįdėktou [šieną pjauti]?; stavoti, oja, ojo intr. turėti 
jėgų: Jaau (interjektyvas oi) lig taavės kan (kažin) ar aš stavuoso [ateiti]. Būsau, 
kol stavuosau, vo paasko vaakaa laaigo veiz; laigyti, o, ė intr. prk. apibendr. būti 
sveikam: Sėrga, vo dabaa jau laiga (juok.). Kas navalga, tas nalaiga (juok.); šókinėti, 
ėja, ėjo intr. prk. būti sveikam: Kan (kažin), ar aš šimeetą bašúokėnieso? No jau 
napšúokėniesi kap treigys (juok.) treigys – tris žiemas mitęs gyvulys; išpustytas, a 
part. prk. (1) apie gerai besijaučiantį (plg. išpustyti išplakti dalgį): Vuos bapaejau, 
vo šėndėiną eso kap išpostyta. Kaip matome, šioje leksikoje iš esmės viršų ima 
veiksmažodinė raiška. 

Leksika, kuria daroma išvada asmenį esant sveiką, stiprų, yra susijusi su 
gamtos įvaizdžiais, materialių daiktų, mitinių būtybių pavadinimais ar kita pa-
žymimosios paskirties kalbine raiška. Plg.: atkilus, i adj. (4) apie sveiką, stiprų: 
Tavaasis [vyras] daa y atkėlos; ąžuolinis, ė adj. (2) apie sveiką, stiprų: Ons y vyrs 
oužoulėnis. Nàkuoki ėr aš oužoulėnė beso; gelžinis, ė adj. (2) apie labai stiprų, sveiką: 
Veelnė, to tori torietė gelžėnė (geležinę) sveekaatą; gintaras sm. (3b): Je, aš eso sveeks 
kap gintars; ridikas sm. (2): Vo, ka to ton žindalą (cigaretę) meestomi iš bornuos, 
vo būtomi sveeks kaap rėdėks; velnias (biesas): Al’ ana bova sveeka kap velns, tik 
vėsomet biedavuojuos (skundėsi). Y sveeka kap biesos, slinka (tinginė) y.

2.4.2. „nesveikata / liga“

2.4.2.1. Apie sergančio žmogaus išorę 
Šioje mikrosemantinėje grupėje iš esmės dominuoja leksika ir frazeologija, 

apibūdinanti sergančio žmogaus veido išraišką arba dėl ligos sumenkusį, sunykusį 
kūną. Plg.: akys įkritusios apie sergantį: Teep akės y įkrėtosės, a ons y seergos?; 
viena nosis apie sunykusį (po ligos): Anoudėinaas sotėkau i nosėgondau – vo jenau, 
bapalėkosė vėina nuosės [iš jos]; popierius sm. (1): Vo y nobaalosė, teep kap puopierios 
apie išbalusį sergant; džiūti, sta, džiūvo intr. lysti, menkti: Teep pradiejau džiūtė – 
a kuoki lėga napuoniavuojas (neįsimeta); kåtė sf. (2): Sodžiūvosė kap kaatė; vieni 
kauleliai: Bapalėka sodžiūvės – vėini kaulelee; kauleliai suskaitomi: Vo ta nogarelė 
anuo iššuokosė, kaulelee soskaituomi; vieni kriauklai apie sumenkusį: Esi mėnks – 
vėini kriauklaa; kresna sf. (2) prk. apie sumenkusį žmogų (dėl ligos ir senatvės): 
Besi tuoks kresna, kaam reek vaalkiuotėis. Tuoki bie kresnelė i ana. Ka veedo esau kre-
esnas – solonkou (sulankuoja, sulenkia) dvėlinkos, i vėskas; vienas nugarkaulis apie 
sumenkusį dėl ligos: No tėik y sodžiūvis – vėins nogaarkaulis; pilvas prisitraukęs 
prie nugarkaulio apie sumenkusį: Veizo, pėlvs vėsaa pri nogaarkaulė jau prisėtraukis; 
vienas nugarpjūklis apie sumenkusį: I teep bapalėka anuo vėins nogaarpjūklis; san
džiūva scom. (1) vlg. džiūsna: Bapalėka vėsaa sondžiūva; šakalys sm. (3b): Sodžiūvis 
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kap šakalys tievaalis (vyras) mona (mano); į ragą (sudžiūti) labai sumenkti: Nee, 
kon to mėslėji, sodžiūvosė į ragą; varna kąsnio negautų: Tuoki yr išdžiūvosė – varna 
kosnė nagautom, kuožną dėiną serg.

Galima pastebėti, jog daugelio šių pasakymų vartosenai būdingas vadinamasis 
semantinis daugiafunkciškumas, t. y. dažną šios mikrosemantinės grupės žodį ar 
posakį galima išgirsti situaciškai vartojant ir kai apibūdinami organizmo pokyčiai 
dėl prastos mitybos ar fizinio išsekimo (plg. vieni kaulai apie sumenkusį: Najiesi 
(nevalgysi) – bapalėks vėini kaulaa; viena nosis apie sumenkusį: Kuoks šėt esi: vėina 
nuosės – namuonykis (nesirodyk kuo) taip raginama geriau maitintis.

2.4.2.2. Apie sergančio žmogaus savijautą
Sergančio asmens pojūčiams nusakyti vartojama gana plataus spektro kalbinė 

raiška. Plg.: avis sf. (4): Kuos (kosti) kaap avės sakoma sergant peršalus; visi 
galai atidaryti sakoma apsinuodijus maistu ar kokiu gėrimu: Jeenau, vėsi galaa 
adaryti – kon ons pasėdėrba?; galva sf. (3): Galva y tuoki nagera, y skaudi, y tuoki 
kaap sodaužyta; paskutinė gysla virpa apie nusilpusį: Jau roduos ka i paskotėnė 
gysla vėrp; erškėtis sm. (1): Eso vėsaa kap į erškiečios įmesta (sakoma suėmus 
skausmams; karkuoti, uoja, karkavo intr. sunkiai kvėpuoti sergant: Y seergos 
vaaks – teep kaarkou. Ka karkavau, ka karkavau, jeenau; karštas, a adj.(3) kas turi 
temperatūros: Vaaks y karšts, kon daruov?; kùštena scom. (1) kas nejudrus dėl 
ligos, leisgyvis: Teep par aslą eet kap koštėna, y tuoki sėlpna; negalingas,a adj 
(1) sakoma jaučiant silpnumą: Teep eso nagalinga, kas če būs? negerumas sm. (2) 
silpnumas: I jeem tuoks nageroms. Teep ožeejė tuoks nageroms; nervai neišneša apie 
nervinį nusilpimą: Kažėn, ar ana mukituojaus, ka teep nervaa naišneš?; pilvas šėlsta 
(šėliojas, kliuka) sakoma sutrikus virškinimui: Pėlvs šielst kliok, eso kaap kuoks 
buosaalis (statinė) išpūsta. Aš nažėnau – pėlvs šieliuojas, a reeks eetė pas daktarą; ant 
širdies anteina silpnumas tampa silpna: Jau šėrdės must y pu bronta – teep onteen 
ont šėrdėis tuoks sėlp noms; į širdį kibti sirgti širdies liga: Kan kuo (kažin ko) kimb 
į šėrdį sakoma jaučiant skausmus širdies plote; širdis ant siūlo paverta sakoma 
jaučiant didelį širdies silpnumą: Ta šerdės, must, ont siūla y paveerta; širdis apėjo 
sakoma, kai pasidaro silpna: Mona šėrdės apeejė, saaka maama, nabvažiouk, pasėlėk; 
širdis menkėja sakoma apėmus silpnumui: Šivakarą bova ožeejosė šėrdės mėnkietė; 
širdis išlipa pro kaklą apie didelį kraujospūdį: I teep roduos, ka šėrdės pru kaklą 
išlėps; širdies nebeturėti apie sergantį širdies liga: Jee kon pagalvuojo, mėršto že-
mėn – naabtoro šėrdėis; viduriai sm. (3b): Vėdoree cyp kaauk sakoma pučiant pilvą; 
I dabaa šėtaa vėdorios kel, eso pripūsta kap vuors sakoma pučiant pilvą; traškalas 
scom. (3b) menk. apie nusilpusį dėl senatvės, ligotą: I aš tuoki beeso traškals – 
bėški vies paapot, i sergo.

2.4.2.3. Ligų pavadinimai
Asmens sveikatos būklę apibūdinančioje žemaičių endriejaviškių leksikoje ir 

frazeologijoje randame ir vadinamųjų liaudies terminijos pavyzdžių. Plg.:

„pūlinis piršto uždegimas“: ãptaka sf. (1): Prisėmetė aaptaka, kuoki skaaudi; landuonis 
sm. (1) nago votis, aptaka: Jee nabūs kuoks londounės; 



730

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

„plaučių tuberkuliozė“: džiova sf. (4) plaučių tuberkuliozė: Lioub so vėštuoms, so 
katėnaas mėiguos, i prispiejė (atsirado) džiuova; džiūtę gauti susirgti plaučių 
tuberkulioze: Sunkee dėrba, najiedis vėsomet – gaava džiūtę;

„plaučių uždegimas“: plaudegis sm. (1): I (Ir) šuoną ver vėrolee, a nie plaudegis?
„geltonligė“: gelta sf. (4): Vo daa basosėrga geelta; 
„difteritas“: smaugos sf. pl. (2): Ožeejė smaaugas, mona do vaakotelios nosmaugė. 

Lioub išbers, smaaugas prispies (atsiras). Nu (nuo) smaugų y geraa ropūžė ož-
pėltė [degtine];

„navikaulis, kaulinė atauga“: naujos kaulas: Naaujuos kauls pradiejė augtė;
„paralyžius“: kådugis sm. (1): Ka pradiejė kaadogis laužytė, baugee i veizietė;
„epilepsija“: mirštamoji liga: A to žėnaa, ana tor mėrštamojė lėgą?
„hemorojus“: poniška liga: Įgavis puonėšką lėgą vaarga vaarga;
„sifilis“: prastoji liga: Kon ana darė, ka įgaava prastojė lėgą?
„vėžys“: ėduonis sm. (3a): Jau to, zoikeeli, to vabaleeli, jau kap tas jiedounės pri-

sėmetė, to nieka napadarysi; bjauri liga: Bjaurė lėgą toriejė – kėik ėlgaa anon 
kónkėna; 

„peršalimo liga“: posargos sf. (1): Ee, dabaa y puosargas. 
„gastritas“: skrandžio liga: Monaasis [ vyras, sutuoktinis ]  ėr (irgi) toriejė skrondė 

lėgą.

2.5. Leksika ir frazeologija, skirta asmens  
socialiniam statusui įprasminti
Daugelyje šios leksinės semantinės grupės pavyzdžių matyti praeities so-

cialinės tikrovės realijos. Vis dėlto praeities socialinius santykius ženklinusios 
sąvokos dabartinio laikmečio kalboje jau atrodo aiškiai unifikuotos, netekusios 
ankstesnių laikų socialinio turinio ir siejamos vien su turtingo arba neturtingo 
gyvenimo idėja. Plg.: bajoras sm. (2): Vaikeeli, tėn bajuoraa, kon to mėslėji (ma-
nai) apie turtingai gyvenančius; dvaras sm. (4) geri trobesiai: Ka to matytomi, 
kuokios anėi dvaros išsėstatė sakoma stebintis kam praturtėjus; ponas sm. (2) apie 
turtingą: Nee tuo puona, nee nieka, tor bėškį (truputį) pėninga pasėdieji; dienininkas 
scom. (2) apie samdytą padienį darbininką: Ana greet nukasė [bulves], bėn toriejė 
i dėinėninkų. Aš gâlo (galiu) būtė gers dėinėninks juok. moteris pasakoja apie savo 
darbus; juodas, a adj. (3); juodelis, ė smob. (2) apie juodadarbį: Jouds namuokyts 
žmuogos esi vaargdėinis. Aš vaargšė joudelė bovau vėsą omžių; lažãuninkas, ė smob. 
(1) apie labai sunkiai dirbantį, vargstantį: Ėr aš kap kuokė lažauninkė vaargsto; 
vãrgdienis, ė smob. (1) apie sunkiai ir vargingai gyvenantį: No omžio bova vaa-
rgdėinio i būs – teep y palėkta.

2.5.1. Apie turtinę padėtį

Šios semantinės grupės leksika ir frazeologija iš esmės kūrėsi ir plėtojosi 
pagal dvinarės opozicijos „turtingas-neturtingas“ principą. Aiškiai matyti, jog visuo-
meniniame gyvenime ir žmonių sąmonėje įsitvirtinę turtiniai (piniginiai) santykiai 
formavo siekiamo idealo („turtingas“) įvaizdį, todėl nepasiekto šio idealo situacija 
neretai lieka nuspalvinta ironija, peraugančia iki satyros ar šaržo. Plg.:



731

K A L B A

„turtingas, -a“:
auksu apipilti padaryti ką turtingą: To moni auksu apėpėlk, aš tėn neeso [gy-

venti]; dvarą (dvarus) sukriauti praturtėti: Jug mees nikúokios dvaros nabsokriausam. 
No, must jau kriausi dvarą juok. apie pinigų taupymą; gauruotas, a adj. (1) prk. 
apie labai turtingą: Gaurouts esi – tavi reek peeštė (juok.); nauda sf. (3) turtas: Pa-
lėka tėik [ daug ]  nauduos anaa; stora kišenė: Ka stuorą kėšenė (kišenę) tori, iš anuos 
gali vėrškintė (naudotis). Jee stuoruos kėšenės naatori, varykis laukon; piningas sm. 
(3b): Pėninga toriesi [labai daug], galiesi sėinas klejoutė (juok.). Toriejė anėi pėninga 
kap šėina (labai daug). Kuokios to dvaros pėrksi, pėningeelė reekiejė torietė kopėtuoms 
(krūvomis prk. labai daug); ant piningų maišo sėdėti: Iš kor aš paimso, ar aš tavėi 
ont pėningų maiša siedo, biesė; piningais aptekti: Geraa anėi gyvena, pėningaas bova 
apteekosis; piningo prilaikyti: Vo nasakyk [nieko], ons prilaika pėninga; subinė sf. (1) 
vlg. užpakalis: Vo anims, ka pėlnas sobėnės [ turto ] , kas bieda?; šimtais apsikriauti 
būti labai turtingam: Vėina pati gyvena šimtaas apsėkriuovosė, vo išeejė vėskas ont 
nieka; tūkstantė sf. (1): Iš kor anims tuos tūkstontės, a iš sobėnės atsėrond? Tūkstontės 
rūkstontės, jê, vaikeeli (juok.); turtas sm. (4): Vo tuo toorta lakamėjuos (troško), teep 
kliebees kliebees (glėbiais); velnys sm. (3): Baguots (turtingas) bova kap velnys, vo 
dvasėnuos (nieko nevalgė, badavo);

„neturtingas, -a“: 
plikas, a adj. (4): Palėkuom omžėnaa plėki. Vėsi plėki auguom, tievalee nieka 

natoriejė; plika mesa apie neturtėlę nuotaką: Plėkuos meesuos nieks nanuoriejė, tujau 
klaus, kon dalėis dous; be kelnių palikti iron. tapti neturtingam: Ta aš toro i ba 
keelnio palėktė, jee vėsi moni (mane) teep smaauk (išnaudoja); kišenėje neturėti: Vo 
ka kėšenie natoriejee, na bakuõžnaasis (ne bet kas) so tavėm ruodą (pašnekesį) va-
rys; kišenėje gyvatė šnypščia: Jê, nuorietom i anoudo [statytis namą], vo ka kėšenie 
gyvatė šnypšt; kišenė neišneša: Nuori stuokis, nuori valuokis, jee tau kėšenė naišneš; 
vargo vaikas apie vargdienį: Varga vaakotelee bovuom vėsi: i tėi tievaa vaargdėinee, i 
vaakaa; vargo bitis: Kon padarysi žmuogos, ka esi tuoks vaarga bėtės; vargo bičiulis: 
Ka i tuokėi vaarga bėčiolee, vo pâskounaas (paskui) prasėgyvena. Varga bėčiolis bovau, 
tarnavau po svetėmas ronkas; vãrgdienis scom. adj. (1): Truobalė vietras nūnešė, i 
bapalėkuom tuokėi vãrgdėinee. Kon to padarysi, žmuogos, ka esi tuoks vãrgdėinis (apie 
neturtėlį, vargšą).

2.5.2. Apie šeimos gyvenimą

Panagrinėjus žemaičių endriejaviškių šio sluoksnio leksiką, galima pastebėti, 
jog viršų ima tie kalbos pavyzdžiai, kuriais išsakomas rūpestis dėl šeimos kūrimo 
ar apibūdinamas šeimos pagausėjimas.

Viešoji nuomonė, santuoką pripažinusi kaip vienintelę teisėtą šeimos ins-
titucijos formą, gana atsainiai vertino vyro ir moters ikisantuokinį seksualinį 
gyvenimą. Leksika ir frazeologija, apibūdinanti bendrą ikisantuokinį gyvenimą 
arba gyvenimą iširus santuokai, yra nuspalvinta pašaipa ar net stipresne pa-
juoka. Plg.: 

brėžalas sm. (3b) apie meilužį: Aš sakau, a nator kàmė (kame, kur) kuokį 
briežalą? Prisėklejaava (prisitaisė, prisimeilino) pri anuos tuoks briežals; breigumas 
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sm. (1) apie meilužį: Al’ saaka, ana tor kuokį breigomą. Must, tėkraa, kuokį breigomą 
tor, kėteep nier; gyvnašlis sm. (1) apie netikrą našlį, išsiskyrėlį: Vo ta palėka ons 
gyvnašlis (iron.); nakties šepgaudas apie meilužį: Je, tas na vyrs anuos, tas y naktėis 
šepgauds (juok.); vaikūzas sm. (2): Meergas so taas vaikūzaas laaksta, kol paskiau 
bieda; į vaikūzo kelnes lįsti apie artimus ryšius: Į vaikūza tuo keelnės leend savėi, 
naatkreto (neatgrasau). 

Vis dėlto daugiausia leksikos ir frazeologijos pavyzdžių skirta analizuoti 
visoms šeimos kūrimo aplinkybėms. Krenta į akis tai, kad įvairūs pasakymai buvo 
skirti skatinti nuolat domėtis šeimos kūrimo reikalais, nepamiršti bėgančio laiko: 
vienas į kitą įsitikėti pamilti: Tėik y vėins į kėtą įsėtėkiejosis; mergą (mergelką) 
veizėties (čiupti, sukti) vesti: Ožaugis y, jau gal kuokė (kokią) mergelką veizietėis. 
Jau nasnausk – čiopk (rinkis) i to kuokė (kokią) mergelką. Vo kuo balauktė, jau gal 
meergą soktė; skudurus sumesti į kriūvą susituokti: Y tėik abodo sokėbosio, jau gaus 
mestė skodoros į kriūvą; tas laikas galima kurti šeimą: Tàgo žaanėjas (tuokiasi), jau 
tas laiks; į tą skūrą pareiti subręsti santuokai: Jau, vaikeli, į ton skūrą pareejis, ons 
veiz savą lėzdą; barzdos rėtį priskusti subręsti santuokai: Vakaali, jau barzduos rietį 
priskotis, jau gal žanytėis (vesti).

Nekreipiantys dėmesio į šeimos kūrimą ar dėl įnorio likę bešeimiai paprastai 
buvo pašiepiami: palikti kaip benorinti neištekėti: Staipies vaipies vaaikį (vaikiną) 
pamačiosė, kas aš, i palėka kap banuorėntė; pustretinė sf. (2) apie 25 metų amžiaus 
merginą: Postretėnė skūrėnė, vo trys – į kobėlą (juok.); bergždinys sm. (3b) iron. apie 
nevedusį: Jau ka nažaanėjas, palėks bergždėnys; senvaikis sm. (1) apie nevedusį: Je, 
jug (juk), vaaikeli, ons y senvaikis. Ee, tuokėi senvaikee, nee anėi bažanėjas. Senvaikis, 
velns, i kas y matis vaaką ( mergaitę )  tuokė išnauduotė.

Daug atidos praeities gyvenimo kultūroje skirta šeimos gausėjimui: lauktis 
baliaus būti nėščiai: Bėn jau i viel laukas baliaus?; durelės varstosi apie lytinį gy-
venimą: Nieka, jau kap dorelės varstuos, teep i vaakelee pabėrst; drūkta adj. (3) apie 
nėščią: Vo y drūkta, kaap ana ton vaaką išnešiuos? Vo y drūkta ba modas (labai); 
pakriautà adj. (3) apie nėščią: Anoudėinaas veizo – bėn jau viel y pakriauta; nebe 
viena apie nėščią: Vo jau y nabvėina, jau i spaalva [veido] kėtuokė; pilvas lipa ant 
nosės apie nėščią: Daa tas [vaikas] tabie maažos, vo jau i viel pėlvs lėp ont nuosės; 
pilve jomarkas apie nėščią: Musientaas, jau i viel pėlvė juomarks; su pilvu apie 
nėščią: Veizo – jau i viel so pėlvo vaakščiuo; žirnis gorčiuje (yra) apie nėščią: Bėn 
jau y žėrnis gorčiou? (juok.). Šie pavyzdžiai iš esmės paženklinti žemaičių žmonių 
natūrai būdingu pašmaikštavimu. 

Leksika ir frazeologija, įprasminanti šeimos gyvenimo realijas, reikalauja itin 
subtilios analizės, nes čia atšviečia per amžius ugdytas požiūris į gyvybę, matyti 
papročių etika, tradicijos. Šiuo tarpu paminėtas tik vienas kitas būdingesnis pa-
vyzdys, atspindintis esmines šio leksikos sluoksnio kūrimosi tendencijas.

2.5.3. Užsiėmimas, amatas

Čia būtų galima paminėti ir vieną kitą žemaičių endriejaviškių šnektos plote 
aptinkamą unikalų pavyzdį, skirtą apibūdinti žmogaus darbinei veiklai. Aiškiai 
matyti dėsningumas žmogaus užsiėmimą ar amatą įvardyti pagal būdinguosius 
darbinės veiklos požymius. Plg.: dainiuškininkas, ė smob. (1) dainininkas: Dainiou 
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ons, mustaas būs dainiuškėninks. Vo tų dainiuškėninko [ daug ] , vėsi pasėšvėiti (pasi-
puošę), vėsi graži; grybininkas, ė smob. (1) grybautojas: Ka privažiava širitaas tų 
grybėninko, y pėlni paplėntee, naatveras ni vėins grybs; karosauti, auja, avo intr. 
gaudyti karosus: Na teep lioubam karuosautė, – sò kiuocio (krepšiu); karvåmilžė sf. 
(1) melžėja: Vo to ropūka (rupūka keik. rupūžė), karvâmėlžės ont monės ka pašiela; 
milžikė sf. (2) melžėja: Mėlžėkės sobiega, veiz; kerdis sm. (2) piemenų vyresnysis: 
O kas tėn bova ož ton dėdėjį keerdį?; kerdelka sf. hibr.(1) piemenė: Jauna ka bovau, 
daa kerdelka, išsėprašiau važioutė į Palongą; laiškãnešis, ė smob. (1): Jau must laiš-
kanešė ateejė, eek paveizietė; lydekinėti, ėja, ėjo intr. gaudyti lydekas: Jau tamė 
laikė lioubam lydekėniesaam; medkirtis, ė smob. (1) medžių kirtėjas: Je, baišeen iš 
anuo medkėrtis; mėlenáuti, auja, avo intr. rinkti mėlynių uogas: Stasė, vo to a 
daug prisėmielenavaa? Šimẽtą (šiemet) nakon (ne ką, mažai) mielenausaam, – nošalo-
sės vėsas mielẽnės; nertinikė sf. (2) nėrėja, mezgėja: Nertėnėkės vaaks (sūnus) ėr tor 
iš armėjės pareetė; mynėjas, a smob. (1) Sosėrinka [linų] myniejee, toriejė nubongas 
(pabaigtuves); numsargas scom. (1): Palėkso aš anon į nomsargos, vo paatės (patys) 
lekam; paganikas sm. (2) skerdžiaus padėjėjas: Daa anam natink, daa douk puorą 
paganėkų; plentininkas sm. (l) plento tiesėjas ir tvarkytojas: Plėntėninko y dėr-
bis pri plėnta, paskounaas sosėrga; skarmalninkas sm. (1) skudurų supirkinėtojas: 
Seniaus lioubies (būdavo) važious par kaimos skarmalninkaa; šluotininkas sm. (1); 
šluotrišis sm. (1) šluočius: Nabie oždarbies ni šloutėninkams. Ont kalnaalė tėn gy-
vena tas šloutrėšis; turgininkas, ė smob. (1) turgaus prekiautojas: A šiuo savaitie, 
sakė, veš torgėninkos [į Klaipėdą]; úogautojas, a smob. (1) kas renka uogas: Reek 
šarpee (germ. greitai) vėrtė pėitos, jug parees óugautuojee iš mėškaalė. Ontaa jau 
ėr ougautuojee pareen iš ougo. Ougautuojo daugiaus kap tų ougynų; vėžãutojas, a 
smob. (1) kas gaudo vėžius: Viežãutuojee lioub viežaaus Vêvėržė (Veiviržo upelyje), 
ė ka to matytomi, paar naktės; Privažiou vėsuokių tų viežaautuojo, natoram ramybės. 
Viežaautuojo y pėlns pavevėržis (paveviržis, vieta palei Veiviržo upelį); žẽmininkas 
scom. (1) valstietis, žemdirbys: Nee, kėik mumis, tus žemėninkos, y vėseep skriaudi 
(skriaudę), kap aš baãtmėno.

Apžvelgus keleto leksinių semantinių grupių raiškos ypatumus žemaičių 
endriejaviškių šnektoje, iš visų kalbos pavyzdžių matyti, kad šio krašto žmonių 
kalbėjimo būdas yra savitas dėl kone kiekviename žodyje ar posakyje jaučiamo 
pasaulio daiktų ir reiškinių subjektyviojo vertinimo, kuriame ryškėja ištisa emocinio 
reagavimo į pasaulį gama: nuo graudaus lyrizmo iki rūsčios žodžio šviesos. Taip 
šioje šnektoje per šimtmečius išsikristalizavo ištisas žodyno sluoksnis, įprasminantis 
savaimingą žemaičių endriejaviškių būtį ir dvasią, atspindintis dorovines-etines 
gyvenimo vertybes, išryškinantis etninius šio krašto savitumus. Beje, daugiausia 
vaizdingos leksikos, pastoviųjų palyginimų bei metaforinių frazeologizmų matyti 
tose mikrosemantinėse grupėse, kurių paskirtis yra apibūdinti žmogaus elgesio 
trūkumus, prastą būdą, netinkamus individo santykius kaimo bendruomenėje, 
gyvenančioje pagal visuotinai pripažintas socioetinės elgsenos normas. Tai liudija, 
jog nuo senovės ir šiame Lietuvos krašto kampelyje žmonių gyvenimą įprasmino 
nerašytas etikos kodeksas, tvirta viešoji nuomonė, pastangos rūpintis kiekvienu 
kaimo bendruomenės nariu, saugoti bendruomenės gyvenimo kultūrą. 
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Literatūra ir šaltiniai
Gudavičius A. Etnolingvistika, Šiauliai, 2000; 
Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius, 1941–2002, t. 1–20.

Sutrumpinimai
adj.  = adjectivum, būdvardis 
dem.  = deminutivum, mažybinis
dial.  =  dialektizmas (tarminis žodis, tarminė forma, tarmiškai)
emph.  =  emphaticum, įvardžiuotinis
fam.  =  familiarus, familiariai
germ.  =  germanizmas
hibr.  =  hibridas
interj.  =  interjectio, jaustukas, ištiktukas
intr.  =  verbum intransitivum, negalininkinis veiksmažodis
iron.  =  ironiškas, ironiškai
juok.  =  juokiamasis, juokiamai
k.  = kaimas
keik.  =  keikiamasis, keikiamai
lenk.  =  lenkų
m.  =  metai 
menk.  =  menkinamasis, menkinamai 
niek.  =  niekinamasis, niekinamai
part.  =  participium, dalyvis, pusdalyvis, padalyvis
pl.  =  pluralis, daugiskaita; tik daugiskaita vartojamas, daugiskaitinis
plg.  =  palygink
ppr.  =  paprastai
prk.  =  perkeltine reikšme 
psn.  =  pasenęs, nebevartojamas žodis, posakis, pasenusi reikšmė
scom.  =  substantivum commune, bendrosios giminės daiktavardis
sf.  =  substantivum femininum, moteriškosios giminės daiktavardis
sl.  =  slavų
sm.  =  substantivum masculinum, vyriškosios giminės daiktavardis
smob.  =  substantivum mobile, vyriškosios ir moteriškosios giminės  
  daiktavardis
t.y.  =  tai yra
tr.  =  verbum transitivum, galininkinis veiksmažodis
vlg.  =  vulgarizmas, vulgariai
vok.  =  vokiečių
zool.  =  zoologijos terminas
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Endriejavo apylinkių  
vietovardžiai ir vandenvardžiai
Neringa Gulbinaitė

2005 m. rugpjūčio 1 d. visi ekspedicijos dalyviai susirinkome Endriejave. 
Mūsų tikslas buvo kuo daugiau sužinoti apie šio miestelio ir aplinkinių kaimų 
papročius, šventes, tradicijas, darbus ir kt.

Aš rinkau buvusio Endriejåvo valsčiaus vietovardžius ir vandenvardžius, 
domėjausi jų kilme. Buvo labai įdomu pažinti šį man dar nežinomą miestelį ir 
jo apylinkes, sužinoti, kaip šias vietas žmonės vadina ir kokia tų pavadinimų 
kilmė.

Ekspedicijos metu lankiausi Žade¤kiuose, Ablingojê, Laigiuosê, Endriejavê, 
Ãuksoruose, Lelėnuosê, Toliotuose, Žemguliuosê. Kasdienybės rūpesčių ir darbų 
išvarginti žmonės nelabai noriai bendravo, todėl iš visų pakalbintųjų tik 16 patei-
kė naudingos informacijos. Daugiausia prisiminimais dalijosi Endriejavo miestelio 
gyventojai. Apie šių vietų vandenvardžius ir vietovardžius pasakojo Jonas Dauskur-
tas, Paulina Dauskurtienė (Kuprytė), Breivienė, Marijona Sungailienė (Gedvilaitė), 
J. Šiaulytis, A. Tautvydas, A. Balčius, K. Kučinskienė, Birutė Jokužienė, Barbora 
Gaudišienė, Kostia Kazragienė, Juzefa Emilija Noreikienė (Jokubaitytė), Vaclovas 
Dirgėla, Vladislova Antanavičienė (Lapaitė), Stefa Montrimienė, Bronislava Ruš-
kienė (Matutytė).

Mano tikslas buvo sužinoti kuo daugiau vietovardžių bei vandenvardžių ir 
išsiaiškinti jų kilmę. Daugelis pateikėjų pasakė tik vietovių pavadinimus, tačiau 
nežinojo, kodėl kokia nors pieva, miškas ar upelis vadinami būtent taip. 

Iš viso surinkau 100 įvairių pavadinimų (80 vietovardžių ir 20 vandenvar-
džių). Iš tų pavadinimų 18 yra vietovių pavadinimai, 15 – miškų, 14 – pievų, 
11 – daubų, 9 – kaimų, 8 – upelių, 7 – kalnų, 6 – pelkių, 5 – sodybų, 4 – šaltinių 
ir po vieną ežero, kalvelės bei tvenkinio pavadinimą. 

22,5 proc. suregistruotų vietovardžių kilę iš žmonių (gyvenusių netoliese 
arba pieva, dauba buvo to žmogaus žemėje) pavardžių, 1,25 proc. – iš kaimų 
pavadinimų, 21,5 proc. įvairios motyvacijos, 50 proc. vietovių pavadinimų kilmė 
neaiški arba nežinoma.

45 proc. surinktų vandenvardžių kilmė yra įvairios motyvacijos, 35 proc. 
kilmė nežinoma arba neaiški, 20 proc. vandenvardžių kilo iš žmonių pavardžių. 

Vietovardžiai
Miškų pavadinimai
Baužikės, Dausių, Dauskių, Erūdinės, Kačiÿ, Mildegiškės, Misgirių, Rímkaus 

giriâ, Stunčaičių, Šve¹tinis míškas, Vaµdiškoji.

Įvairios motyvacijos pavadinimai: Spanguolônas – daug spanguolių, Žydi-
nės miškas – iškirto žydai, Žvėrini¹kas – senovėj kunigas buvo aptvėręs miške 
žvėryną, Pažvélsio miškas vadinamas netoliese esančio kaimo vardu.
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Kalnai
Alkokalnas – kunigai laikė mišias, Klevínė – augo klevas, Milžínkapis – 

palaidotas milžinas, Šaµpė – nuo upelio pavadinimo.
Pagal žmonių pavardes: Grašaičio kalnas – gyveno Grašys, Pyktiškės kal-

nas – gyveno Pyktis, Rozalijos kalnas – gyveno tokia Rozalija.

Kalvelių pavadinimai
Sugurskio kalvelė vadinama netoliese gyvenusio žmogaus pavarde.

Pievos
Bragla¹kė, Kalvaitínė, Skroblônas, Barsukinė – kuriose daug barsukų, 

Drebulýnė – auga daug drebulių, Pelkuotė – šlapia pieva, Pjaunė – pjaunama 
pieva, Tvertínė – turėjo užsitvėrę ūkininkai, Užkirtínė – pieva su mišku. Buvo 
iškirstas miškas.

Pagal žmonių pavardes: Ašmuntinė – netoliese buvo Ašmonto ūkis, Jankiškė, 
Kučinskienė, Mykoliuko pieva – gyveno toks Mykolas.

Daubos
Žiìkiškio dauba, Liurdas – kurioje per karą šaudė žmones, Pašaltenis – 

dauba prie šaltinio (žem. šaltenis).
Pagal žmonių pavardes: Bagdono dauba, Ka÷liaus dauba, Onos dauba, 

Pakalníškių dauba, Rímkaus dauba, Striãuko dauba, Va¤niaus dauba.

Kaimų pavadinimai: Žvagíniai, Ablingâ, Anužia¤, Kalakùtiškės, Lelynai, 
Påežeriai, Žade¤kiai, Žemgulia¤. Pasakojama, kad Endriejavê Andriejus pastatė 
bažnyčią, nuo jo vardo ir kilo šio miestelio pavadinimas.

Sodybų pavadinimai: Dilgėlinė, Kuprelinė, Kupreliškė, Mažeikiškė, Puple-
sinė.

Vietovių pavadinimai: Alytiškė, Daubakiai, Girkuntinė, Kapa¤, Krýžkelis, 
Lapurviai, Margaliai, Pakanalis, Paveviržis, Pažvelsis, Raminiškė, Rūsiai, Smiltynė, 
Turauskinė, Ventiškė, Viržintai, Smertinė, Paukštinė – taip pavadinta todėl, kad 
klebonas miške buvo užtvėręs paukštinę.

Vandenvardžiai
Upelių pavadinimai: Narstupalis, Šaµpė, Vedegâ, Vynkurys, Žvelsa, Pliuš-

kė – upelis pilnas rūdžių.
Pagal žmonių pavardes: Veivirža – upelis tekėjo pro Veiviržų kiemą, Vytau-

tålis – pasakojama, kad kažkada šiame upelyje kunigai girdė Vytauto arklius.

Ežeras
Kåpstatų ežeras – pasakojama, kad kartą žmonės, pažiūrėję į dangų ir pa-

matę didelį debesį, pasakė:
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– Kap state, – tas debesis nusileido ir toje vietoje pasidarė ežeras. Nuo to 
laiko jis ir vadinamas Kåpstatų ežeru.

Pelkių pavadinimai: Aukštasis tyras, Bradlankė – nes reikėjo perbristi, 
Dubíkė – pelkė, nes buvo žemuma, Tôrai – pelkėta, nedirbama žemė, Varlínė – 
daug varlių, Patyrålis – bala.

Šaltiniai
Šaltiniai – šaltiniuotos vietos.
Šulinålės šaltinis – buvo įstatyta statinė.
Žaliâsis šaltinis – neprieinamas, banguoja.
Pagal žmonių pavardes:
Lūžpininės šaltinis.

Tvenkinių pavadinimai
Onos prūdas

Patyrinėjus Endriejåvo apylinkių vandenvardžius ir vietovardžius galima 
matyti, kad daugelis jų kilo iš žmonių pavardžių, vienas kitas pavadinimas susijęs 
su gyvūnais, pavyzdžiui, Varlinė, Barsukinė, Kačiÿ míškas, Kalakùtiškės. Pasitaiko ir 
sudurtinių formų pavadinimų – Krýžkelis, Aµkokalnas, Milžínkapis. 

Pateikėjai
Vladislava Antanavičienė (Lapaitė), gim. 1928 m. 
Antanas Balčius, gim. 1924 m., Endriejåvas
Jonas Dauskurtas, gim. 1938 m., Laigia¤
Paulina Dauskurtienė (Kuprytė), gim. 1935 m., Laigia¤
Vaclovas Dirgėla, gim. 1923 m., Lelėna¤
Barbora Gaudišienė
Stasys Jankauskas, gim. 1930 m., Ablingâ
Birutė Jokužienė, gim. 1932 m., Endriejåvas
Kostia Kazragienė, gim. 1926 m.
Stefa Kontrimienė, gim. 1938 m., Lelėna¤
Kleopa Kučinskienė, gim. 1923 m., Endriejåvas
Juzefa Emilija Norkienė (Jokubaitytė), gim. 1937 m.
Bronislava Ruškienė (Matutytė), gim. 1922 m., Žemgulia¤
Marijona Sungailienė (Gedvilaitė), gim. 1913 m., Kintirmiai
Jonas Šiaulytis, gim. 1934 m., Endriejåvas
Antanas Tautvydas, gim. 1927 m., Endriejåvas
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Žemaičių endriejaviškių pravardės
Ramutė Galdikaitė

Rinkdama ir tyrinėdama Endriejåvo miestelio ir jo apylinkių žmonių pra-
vardes norėjau parodyti, kokia graži ir spalvinga (kartais ir labai tiesaus būdo) 
gali būti kasdieninė žemaičio kalba. Pravardės leidžia pajusti žmonių tarpusavio 
santykius, pastebėti žmonėms svarbias vertybes, aiškiai atspindi žmonių nuomonę, 
požiūrį į įvairius dalykus. Informacija surinkta iš 16 pateikėjų. Buvo aplankyti 
6 kaimeliai, esantys aplink Endriejåvo miestelį: Ablingâ, Ãuksoras, Žade¤kiai, 
Lelėna¤, Rudgalvia¤, Žemgulia¤. Žmonės pravardes Endriejavê ir jo apylinkėse 
vadina „ontvardes“ (tai tarsi papildomas vardas, uždėtas ant jau esančio vardo; 
ontvardis – ant vardo). Surinktos 104 pravardės.

Pasak „Kalbotyros terminų“ žodyno, pravardė yra papildomas asmenvardis, 
kuriuo aplinkiniai vadina žmogų pagal kokį nors bruožą, ypatybę ar panašumą 
į ką nors.

Žmonių pravardės esti individualios ir grupinės. Dauguma grupinių pravar-
džių gali virsti individualiomis, kai jomis įvardijamas vienas asmuo.

Dabartinės lietuvių pravardės vartojamos dėl objektyvių ir subjektyvių 
priežasčių:

Onomastinė – dauguma vardų atsirado kaip motyvuoti žodžiai. Paplitę ir 
suuniversalėję vardai nebeįstengė apibūdinti, užaugęs žmogus dažnai neturi tų 
savybių, kurios slypi jo vardo etimologijoje. Svetimų vardų etimologija visuomenei 
nežinoma. Vardai ir pavardės kartojasi. Tuos pačius vardus turi skirtingi žmonės. 
Darosi sunku juos atskirti, nes oficialūs asmenvardžiai nepasako nieko individualaus. 
Ypač daug bendrapavardžių kaimuose. Tad individualizuoti bendrapavardžius šiuo 
atveju gali tik papildomas asmens nusakymas – pravardė. Pravardė dažnai būna 
parankesnė už vardą bei pavardę, todėl dažnai juos pakeičia ar visai išstumia. 
Pasitaiko, kad tikrosios pavardės kaimynai net ir nežino.

Psichologinė. Kitaip nei onomastinė, ši priežastis yra subjektyvi.
Pravardės rodo polinkį vardo turinyje fiksuoti pravardžiuojamojo savybes. 

Pravardė fiksuoja ne numatomus, o jau turimus žmogaus bruožus.
Pravardės motyvas yra retas, išskirtinis žmogaus bruožas. Sakykime, vidu-

tinis ūgis laikomas norma, kolektyvo standartu. Į kiekvieną nukrypimą žiūrima 
kaip į trūkumą, ir žiūrima priešiškai, protestuojant. Tad kandi pravardė ir yra 
šio protesto išraiška.

Kaimo bendruomenė yra palyginti mažas ir uždaras kolektyvas, todėl iš-
vaizdos, elgesio, kalbos ir pan. standarto rėmai čia kur kas siauresni nei miesto 
bendruomenės. Tad griežti standarto reikalavimai ir su jais susijęs pravardžiavimas 
turi dar ir socialinės kontrolės paskirtį. Kandžias pravardes paprastai gauna iš 
bendruomenės aplinkos išsiskiriantys asmenys.

Paprastai pravardės atsiradimą lydi abi šios priežastys – onomastinė ir 
psichologinė, nors dažną pravardę gali lemti ir viena jų. Psichologinės priežastys 
būdingesnės tropinėms, ryškiai konotuojančioms pravardėms. Stilistiškai neutralių 
pravardžių atsiradimo priežastis yra tik onomastinė.
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Pravardė individualizuoja žmogų, nusako kokias nors išskirtines jo ypatybes. 
Tų ypatybių yra daug, tačiau pagal pobūdį ir dažnumą jas galima suskirstyti į 
tokias grupes:

1. Fizinės ypatybės. Pravardės, duotos dėl fizinių ypatybių, sudaro 54 proc. 
visų surinktųjų. Fizinės ypatybės – tai: žmogaus išvaizda, pavyzdžiui, Maušas – 
susivėlęs, apsileidęs; judesiai, pavyzdžiui, Greitabėgis – smulkiai, greitai eidavo; fi-
zinis pajėgumas, pavyzdžiui, Smogikas – tvirtas, aukštas; fiziologiniai ypatumai, 
pavyzdžiui, Bumšas – tvirtas ir nervingas; taip pat asmens kalbėsenos ypatumai, 
pavyzdžiui, Pliurpa – labai daug kalbantis; Šveplesas – neaiškiai kalbantis. 

2. Giminystė. (5,8 proc. pravardžių). Pravardė gali rodyti asmens priklau-
symą kuriai nors šeimai, giminei, jo šeiminę padėtį (vedęs, viengungis ir pan.). 
Pavyzdžiui: Rymkaus Uona – Ona Rimkutė, sena merga, – iš jos visi juokdavos, 
Benkartas – apie pavainikį.

3. Veikla. (15,3 proc. pravardžių). Šios pravardės parodo profesinius, sociali-
nius, komercinius ir kt. žmogaus santykius su kolektyvo nariais, taip pat žmogaus 
maitinimosi įpročius ar elgesio pomėgius; pavyzdžiui: Peininis – dirbo pieninėje, 
vežiojo pieną, Arklininkas – laikė arklius, Raudonkepuris – apie milicininką.

4. Kalbos turinys. (7,7 proc. pravardžių). Į šią grupę patenka pertarinės 
pravardės, taip pat pravardės, apibūdinančios žmogų pagal kreipinį, mėgstamą 
dainą ar pokalbio temą. Šias pravardes reikia skirti nuo pravardžių, siejamų su 
įprastine kalbėjimo veikla; pavyzdžiui: Vaikutis – pagal tokį jo priežodį, Rampam
pirlis – irgi pagal priežodį, Rukšmyžė – pagal asmens mėgstamą keiksmažodį.

5. Būdas. (4 proc. pravardžių). Pravardės nusako pačias įvairiausias cha-
rakterio, temperamento ypatybes, žmogaus emocingumą; pavyzdžiui: Tintalas – 
„mandras“, prašmatnus, Mižas – skystas, nerimtas žmogus, Vaikas – prisigeria ir 
kvailioja.

6. Gyvenamoji vieta. (2,8 proc. pravardžių). Pravardės siejamos su sodyb-
viete; pavyzdžiui: Vilkas – nes žmogus gyvena miške, Padomiškis – žmogus gyveno 
prie gatvės, Kalnruškis – žmogus gyveno ant kalno.

7. Turtas. (1 proc. pravardžių). Pravardės, duotos asmenims, išsiskiriantiems 
turtingumu ar skurdu; pavyzdžiui: Pons – pasitempęs, pasiturintis muzikantas.

8. Kiti motyvai. (8 proc. pravardžių). Nurodomas išskirtinis amžius, įsitikini-
mai, pažiūros, gimimo laikas ar aplinkybės, protiniai sugebėjimai, augimo sąlygos 
ir kt.; pavyzdžiui: Gavėninis – savo vestuves kėlė per gavėnią, Minička – apie dievotą 
moterį, Klebonas – apie vienišių paauglį.

9. Aptikta ir pravardžių, kurios yra žmogaus autentiško vardo arba pavardės 
perdirbiniai; pavyzdžiui: Samanėlė – iš pavardės (pavardė Kerpė), Ilgvenskis – aukšto 
ūgio (ilgas + Venskus), Lapikė – iš pavardės (pavardė Lapė). Taip pat siejama su 
asmens tapatybe ar tolimesne kilme; pavyzdžiui: Vengras, Stalivarna – perdirbinys 
iš Stalinas, Čepajevas.

Pagal struktūrą pravardes galima suskirstyti į pirmines ir derivatus. Pir-
minės pravardės struktūriškai niekuo nesiskiria nuo motyvuojančiojo žodžio. Kai 
pravardės onomastinė motyvacija sutampa su apeliatyvo semantine motyvacija, 
pravardė būna stilistiškai neutrali, pavyzdžiui: Kalvis – kalvis, Kareivis – kareivis. 
Antrąjį sluoksnį sudaro derivatai. Pravardės dažniau daromos, kai sunku rasti 
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visiems žinomą realiją, kuri turėtų tokią pat ypatybę, kaip ir nusakomoji. Tada 
ypatybė nusakoma pravarde, kurios onomastinė motyvacija sutampa su darybine, 
pavyzdžiui: Vienarankis – viena ranka. Kokiam išvaizdos mažmožiui nusakyti dažnai 
vartojamos dvikamienės pravardės; jos paprastai esti metoniminės: antruoju dūrinio 
sandu eina kūno dalies pavadinimas, nors pati pravardė reiškia visą asmenį – 
Vienaakis, Vienarankis. Metafora įsibrauna ir čionai – dažniau į determinantus, 
pavyzdžiui: Kaušalūpis – atvėpusi apatinė lūpa, rečiau į tokius determinantus kaip 
Vienalangis – be akies.

Požymis po pažymimojo gali būti nusakytas dar subtiliau. Kai apibūdinama 
bendresnė ypatybė, pavyzdžiui, aukštas ūgis, dūrinių antruoju sandu paprastai 
eina pravardžiuojamojo tipo asmenvardis: Ilgvenskis, Žilvenskis. Neretai asmen-
vardį gali pakeisti ir kūno resp. aprangos dalies pavadinimas – Auskarinė. Tokių 
metoniminių pravardžių onomastinė ir darybinė motyvacija nesutampa.

Pravardės padaromos ir pavartojant kitokias darybos priemones. Darybos 
formantu visada imamas asmens pavadinimo ar asmenvardžio formantas, o pravar-
dės šaknis tiesiogiai ar tropiškai nurodo pačią ypatybę, pavyzdžiui: Kuprius – su 
kupra, Riebusis – storas, Kaulinė – apie prakaulią moterį. Pačios pravardės gramatinė 
giminė šiuo atveju visada rodo asmens lytį. 

Pravardžių klasifikacija gana įvairi. Įvairovę lemia tiek požiūris į pravardę 
(kas laikytina pravarde, o kas ne), tiek medžiagos specifika, kiekis, taip pat kla-
sifikacijos galimybės. Vyrauja pravardžių skirstymas pagal motyvus, retesnė yra 
struktūrinė ar mišri klasifikacija. 

Pravardės, siejamos su asmens  
fizinėmis ypatybėmis
1. Išvaizda
Vos ne pusė su išvaizda susijusių pravardžių sumanyta dėl galvos ir vei-

do savybių: plaukų ar odos spalvos, barzdotumo, išskirtinių akių, nosies, dantų 
bruožų. Plg.:

a) Plaukai. Nusakoma spalva ar šukuosena. Maždaug vienodai pravardžiuo-
jami rudaplaukiai ir juodaplaukiai, rečiau skiriamuoju požymiu laikoma balta ir 
žila spalva. Pavyzdžiui: Juodvenskis, Žilvenskis, Radavasis.

Pravardės kuriamos iš ypatybės turėtojų pavadinimų, tad vyrauja šaknys 
Balt, Juod, Rud, Žil-.

b) Barzda, ūsai. Dažniausiai įvardijamas vyro barzdotumas, rečiau nusakoma 
barzdos kokybė. Pravardės daromos iš apeliatyvo barzda ar jo vedinių – Barzdelė, 
Dilda. Barzdotumas ar ūsuotumas nusakomas ir siejant su kokiu nors visiems 
žinomu asmeniu, pavyzdžiui: Čepajevas, Stalinas.

Nemaža šio pogrupio pravardžių duota apšepėliams, netvarkingiems asme-
nims – Maušas, Girinis.

c) Veidas apibūdinamas pagal keturis požymius: odos spalvą, panašius 
bruožus, grožį ir formą.

Odos spalva. Dažniausiai yra pravardžiuojami tamsiaveidžiai, pavyzdžiui: 
Juodvenskis, Radavasis.
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Tamsiaveidžių pravardės panašios į tamsiaplaukių: vyrauja pravardės su 
šaknimi resp. dūrinių pirmuoju sandu Juod. Prie tamsiaveidžių žmonių pravar-
džių skirtinos ir pravardės, duotos dėl murzinos veido odos (iš prigimties ar 
dėl nevalyvumo). Dažniausia jos turi šaknis Murz, Žebr. Pravardžiuojami ir 
raudonveidžiai. Dažnos pravardės su šaknimi Raudon.

Forma, dydis. Daugiausia pravardžiuojami apskritaveidžiai. Pravardės kildi-
namos iš apvalius daiktus reiškiančių apeliatyvų – Burbulas, Damba.

Veido dalys. Maždaug ketvirtadalis galvą apibūdinančių pravardžių duota 
dėl smulkiųjų veido ypatybių: nosies – nusakoma forma, dydis, daug rečiau – 
spalva, pavyzdžiui, Kumpnosis; akių – pravardžiuojama dėl luošumo – Vienaakis, 
Bumbolakis; dantų – apibūdinami asmenys su atsikišusiais resp. stambiais, dirb-
tiniais dantimis, bedančiai, kreivadančiai; burnos, lūpų – apibūdinami išsižiojėliai, 
storalūpiai, skeltalūpiai, atvėpalūpiai, kreivalūpiai; ausų – užkliūva didelės ir 
atlėpusios ausys; smakro – atkreipiamas dėmesys į formą.

d) Ūgis. Nemaža dalis pravardžių nurodo žmogaus ūgį, kūno sudėjimą, 
laikyseną. Aukšti ir liesi, pavyzdžiui: Ilgvenskis, Barakalė, Pieštukas. Mažas ne-
vikrus – Čiurčilis. Nedidelis, storas – Jonatis, Bakonas.

Mažo ūgio žmonių pravardės dažniausiai sudaromos su žodžių šaknimis 
Maž, Trump. Aukšto ūgio branduolį sudaro pravardės su žodžių šaknimis resp. 
dūrinių determinantais Did, Didž, Ilg.

e) Rankos, kojos. Apibūdinamas luošumas: rankos ar kojos neturėjimas, kojų 
kreivumas, taip pat ilgumas ir laibumas. Daugelis pravardžių dvikamienės; an-
truoju dūrinio sandu eina nusakomosios kūno dalies pavadinimas – Vienaakis, 
Kreivaakis, Vienarankis. 

2. Kalba
Pravardės, siejamos su žmogaus kalbėsenos ypatumais. Apibūdinant kalbėseną 

daugiausia dėmesio skiriama tarčiai, balso kokybei ir kalbos padargų išgaunamiems 
nekalbiniams garsams. Tai girdimosios fizinės balso ypatybės.

a) Šveplumas. Jis nusakomas trejopai: pamėgdžiojant šveplio tariamą žodį, 
apeliatyviniais šveplio pavadinimais ir tropinėmis pravardėmis – Šveplesas, Stapi 
papi baraban.

b) Greita kalba, pavyzdžiui, Pliurpa.
Taip pat būtų galima skirti: neaiškią kalbą, mikčiojimą, sniaukrojimą, kitokią 

tarseną. Reikia pažymėti, kad tokių pravardžių Endriejave ir jo apylinkėse ekspe-
dicijos metu nebuvo užfiksuota, tad čia jos plačiau ir neaptariamos.

c) Balso kokybė. Nusakomas laibas, drūtas, skardus, tylus balsas. Ekspedicijos 
metu tokių pravardžių taip pat nebuvo užfiksuota, todėl jos plačiau neaptariamos.

3. Pravardės, siejamos su žmogaus kūno paslankumo ypatybėmis
Fizines ypatybes nusakančios pravardės duotos dėl asmens judėjimo, judesių 

specifikos. Šios pravardės dažniausiai atspindi dvi ypatybes: eiseną ir judesius, 
pavyzdžiui, Greitabėgis, Šiūlė.

Pravardės, siejamos su greita žmogaus eisena, turi determinantą Greit – 
Greitabėgis.
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4. Pravardės, siejamos su žmogaus fiziologinėmis reikmėmis
Tai pačios veiksmažodiškiausios pravardės. Jos gana vulgarios, nes grįstos 

nešvankia leksika. Jas gauna asmenys, neįstengią ar nenorį viešumoje suvaldyti 
būtiniausių gamtos poreikių: tuštinimosi, dujų išleidimo ir pan.; kitos ypatybės – 
dvokimas, prakaitavimas, ašarojimas – nusakomas rečiau. Ekspedicijos metu tokia 
pravardė užfiksuota tik viena – Šikalis.

5. Gimininės pravardės
Gimininėmis laikomos pravardės, nusakančios asmens priklausomybę kokiai 

nors šeimai, jo šeiminę padėtį ir pan.; pagal tai pravardės skyla į tris labai ne-
proporcingas grupes: patronimines pravardes, santuokines ir kitas.

Ekspedicijos metu užfiksuotos tik dvi šiai grupei priklausančios pravardės: 
Rymkaus Uona ir Lapikė (jos priklauso patroniminių pravardžių grupei). Patroni-
minėmis pravardėmis čia vadinamos iš tėvo ar motinos asmenvardžio sudarytos 
pravardės. Nors tokią pravardę galima sudaryti kiekvienam asmeniui, toli gražu 
ne visi patronimai supravardėja ir imami vartoti vietoj oficialaus asmenvardžio.

6. Pravardės, siejamos su asmens veikla
Veikla yra pamatas kolektyvo nariams individualizuoti. Veiklą apibūdinan-

čių pravardžių motyvai labai įvairūs. Šių pravardžių motyvus galima suskirstyti 
į tokias grupes:

1. Amatas ir tarnyba.
2. Pomėgis.
3. Verslas.
4. Situacija.
5. Buvimas.
6. Kiti motyvai.
Ekspedicijos metu Endriejave ir aplinkiniuose kaimuose užfiksuotos tokios 

šios mikrosemantinės grupės pravardės: Butvininkas – visada galando dalgį; Isas – 
darbininkas, dirbo miške; Liurlikas – pardavinėjo degtinę; Arklininkas – laikė arklius; 
Peininis – dirbo pieninėj, vežiojo pieną; Kalvis – buvo kalvis; Švenčiausiasis – kaimo 
seniūnas, tarnavo bažnyčioje; Vengras – išeidavo kiekvieną dieną, užsikabinęs maišelį, 
medžioti; Ragažius – pindavo ragažus (krepšius); Girių mergelė – jauna girininkė.

7. Pravardės, siejamos su kalbėsenos ypatybėmis
Tai pravardės, išskiriančios asmenį dėl kalbos turinio. Joms pagrindą davė:
1. Pertaras arba priežodis.
2. Kreipinys.
3. Posakio žodis.
4. Temos žodis.
5. Kitoks žodis.
6. Dainos žodis.
Šios mikrosemantinės grupės pravardės, užfiksuotos ekspedicijos metu, pri-

klauso pertarų grupei. Pertarinės pravardės kildinamos iš asmens vartojamo per-
taro. Pertarai atsiranda dėl tos pat psichologinės priežasties kaip ir automatizuoti 
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beprasmiai judesiai: veido lietimas ranka, akinių šluostinėjimas, galvos kraipymas 
ir pan. Pertarais užpildomos kalbos pauzės.

Endriejaviškių pravardės, atsiradusios dėl vartojamų pertarų: Vaikutis; Reiš
kia; Supranti, supranti; Zeimeris; Žiną, žiną; Rampampyrlis; Rukšmyžė.

8. Pravardės, siejamos su asmens gyvenamąja vieta
Didesnė dalis šių pravardžių nusako gyvenamąją vietą gamtos objekto ar 

toponimo atžvilgiu. Apibūdinami žmonės, kurių sodyba yra netoli kokio nors 
išskirtinio gamtos ar kitokio objekto. Tai gali būti miškas, krūmynai, fauna. 

Šiai grupei priklauso pravardės: Padomiškis – gyveno prie gatvės; Vilkas – gy-
veno miške; Kalnruškys – gyveno ant kalno. 

9. Nemotyvuotos pravardės
Nemotyvuotos pravardės yra dvejopos. Tai neaiškios ar nežinomos moty-

vacijos pravardės, taip pat vardinės pravardės.
Pateikėjai žinojo, kaip vadinamas vienas ar kitas žmogus, tačiau negalėjo 

paaiškinti, kodėl ir iš kur ta pravardė. Pavyzdžiui: Tadaušas, Krykis, Rūkštinis, 
Paukštelis.

Išvados
Pravardžių vartojimą lemia onomastinės ar psichologinės priežastys. Svar-

biausia yra onomastinė priežastis: kur reta bendrapavardžių asmenų, ten reta ir 
pravardžių. Pravardės duodamos dėl išskirtinio asmens bruožo, daugiausia dėl 
kokios nors fizinės ypatybės.

Daugiausia informacijos teikia pravardžių šaknys – jos turi nusakomųjų 
ypatybių simbolio reikšmę. Todėl pravarde gali eiti bet kokia šaknis resp. žodis, 
net ir neturįs asmens pavadinimo ar asmenvardžio formos; pravardėmis tampa 
net nesavarankiški žodžiai: pertarais virtę jungtukai, šūksniai, sustabarėjusios lek-
semos, neįprastos asmenvardžių santrumpos ir kt.

Pravardės turinyje glūdi individuali, skiriamoji žmogaus žymė, jo ženklas.
Iš surinktų pravardžių pastebime, kad vyriškų pravardžių yra (88 proc.) 

gerokai daugiau nei moteriškų (12 proc.). Moteriškų tik 12: Kopūstinė – buvo 
apsivogusi, pasiėmė kopūstų ir neatnešė; Rymkaus Uona – sena merga; Barakalė – 
aukšta ir plona; Girių mergelė – jauna girininkė; Auskarinė – visada nešiojo auskarus; 
Lapikė – pagal pavardę; Damba – apkūni mergina; Kaulinė – apie prakaulią moterį, 
Minička – apie dievotą moterį; Nertinikė – pagal amatą; Pašta – apie laiškanešę moterį; 
Pročka – Endriejavo vaistininkė. Tai rodo didesnį socialinį vyrų aktyvumą.

Naudota literatūra:
Butkus A. Lietuvių pravardės, Kaunas, 1995.

Surinktos pravardės ir jų aiškinimas
Alijošius – toks vardo perdirbinys;
Auskarinė – su auskarais;
Arklininkas – augino arklius;
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Amerikonas – turėjo giminių Amerikoje;
Bačkurys – perdirbinys iš pečkurys;
Bakonas – kas storų kojų;
Barakalė – aukšta ir plona;
Benkartas – apie pavainikį;
Berns – socialinė motyvacija;
Blakštinis – apie aukštą ir tiesaus ūgio;
Butvininkas – visada dalgį galando;
Bumšas – tvirtas ir nervingas;
Builis – veterinaras gyvulių sėklintojas;
Bumbolakis – apie dideles išsprogusias akis;
Bildukas – prisigeria ir naktį nemiega;
Čepajevas – su ūsais;
Čiurčilis – mažas, nevikrus (nezgrebnas);
Damba – apkūni merga;
Diedelė – nes buvo senas;
Dilda – su barzda;
Dirvelė – iš „Valstiečių laikraščio“ (žmogaus vardas Anupras);
Durnasis – pejoratyvinis asmens vertinimas;
Gavėninis – savo vestuves kėlė per gavėnią;
Girinis – jo tėvas apšepęs, susivėlęs;
Girių mergelė – jauna girininkė;
Greitabėgis – smulkiai, greitai eina;
Gelžinis – apie fiziškai stiprų vyrą;
Izaura – apie atsikėlusią į kaimą gyventi moterį;
Ilgvenskis – ilgas, liesas;
Isas – darbininkas (dirbo miške);
Juodvenskis – tamsaus gymio;
Juodruškis – tamsaus gymio;
Jonaitis – nedidelis, storas;
Kaulinė – apie prakaulią moterį;
Kalvis – buvo kalvis;
Kalnaruškis – gyveno ant kalno;
Kikildaužis – turėjo kepurę, su kirvuku mažus vaikus gainiodavo;
Kišjonis – perdirbinys iš Jonas;
Klebonas – apie vienišių paauglį;
Kliškojis – kas klišų kojų;
Kumpanosis – nes nosis kumpa;
Kuprinukas – apie kuprių;
Kreivaakis – kreivos akys;
Kareivis – pagal eiseną;
Kreivagalvis – turėjo kreivą galvą;
Kuprius – turėjo kuprą;
Krykis – neaiškios motyvacijos;
Kopūstinė – buvo apsivogusi – pasiėmė kopūstų ir neatnešė;
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Lapikė – pagal pavardę, buvo Lapaitė;
Lakadaris – išgeriantis;
Liurlikas – pardavinėjo degtinę;
Maušas – susivėlęs, apsileidęs;
Minička – apie dievotą moterį;
Mižas – pejoratyvinis asmens vertinimas;
Mokytasis – pejoratyvinis asmens vertinimas;
Nertinikė – pravardė pagal amatą;
Pačtaljonas – apie laiškanešę moterį;
Pašta – apie laiškanešę moterį;
Panašee – pravardė iš priežodžio;
Pročka – Endriejåvo vaistininkė;
Paukštelis – apibendrinamasis asmens pavadinimas;
Peininis – dirbo pieninėje, vežiojo pieną;
Pons – buvo išdidokas. Pasiturintis muzikantas;
Pliurpa – labai daug kalbėjo;
Padomiškis – gyveno prie gatvės;
Pieštukas – aukštas;
Rampampyrlė – apie storulį;
Raudonkepuris – apie milicininką;
Rukšmyžė – pravardė pagal asmens mėgstamą keiksmažodį;
Rampampyrlis – pravardė pagal priežodį;
Riebusis – storas;
Rūgštinis – iš žodžio „rūgštus“;
Radavasis – iš žodžio „rudas“;
Reiškia – pravardė pagal priežodį;
Ragažius – pindavo ragažus;
Rūsinis – turėjo daug rūsių;
Rymkaus Uona – Ona Rimkutė, sena merga – visi juokėsi;
Stalivarna – perdirbinys iš Stalinas;
Stapi papi baraban – buvo šveplas, vaikai juokdavosi;
Supranti, supranti – pravardė pagal priežodį;
Smogikas – buvo aukštas;
Samanėlė – pagal pavardę (pavardė Kerpė);
Šėpis – apie storulį;
Šiūlė – pravardė pagal eiseną;
Šmulis – apie netvarkingą vaiką;
Šikalis – labai bezdėjo;
Šėtonas – labai keikdavosi;
Šveplesas – neaiški kalba;
Švenčiausiasis – kaimo seniūnas, tarnavo bažnyčioje;
Tadaušas – iš vardo Tadas;
Tintalas – prašmatnus;
Varnelė – pavardės perdirbinys;
Vyturė – kas plonų kojų;
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Vytkotė – kas plonų kojų;
Vienaakis – teturėjo vieną akį;
Vienarankis – teturėjo vieną ranką;
Vaikutis – pravardė pagal priežodį;
Vengras – kiekvieną dieną eidavo medžioti užsikabinęs terbą (maišelį);
Viktadomis – mažas buvo;
Vaikas – prisigeria ir kvailioja;
Vilkas – gyveno miške;
Zeimeris – sakydavo „zeimuoti“ (pjauti pjūklu);
Žilvenskis – žilas;
Žiną, žiną – pravardė pagal priežodį.

Kalbos pavyzdžius teikė:
Vladislava Antanavičienė, gim. 1928 m., Lelėna¤
Vaclovas Dirgėla, gim. 1923 m., Lelėna¤
Barbora Gaudiešienė, gim. 1925 m., Endriejåvas
Birutė Jokužienė, gim. 1932 m., Endriejåvas
Kazimieras Jokužys, gim. 1932 m., Endriejåvas
Algis Kazragis, gim. 1947 m.
Stepanija Kontrimienė, gim. 1938 m., Lelėna¤
Stanislovas Lenkauskas, 1930 m., Ablingâ
Liucija Padagienė, gim. 1941 m., Rudgalvia¤
Bronislava Ruškienė, gim. 1922 m., Žemgulia¤
Kazys Sungaila, gim. 1907 m., Endriejåvas
Marijona Sungailienė, gim. 1913 m., Endriejåvas
Jonas Šiaulytis, gim. 1934 m., Ãuksoras
Antanas Tautvydas, gim. 1927 m., Endriejåvas
Paulina Tautvydienė, gim. 1926 m., Endriejåvas
Vytautas Urbonas, gim. 1957 m. 
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TAUTO SAKA

Pradžios žodis
Povilas Krikščiūnas

„Lietuvos valsčių“ leidybos projektas numato, kad serijos 
pavadinimas ir aprašomų vietų ribos siejamos su buvusių 
administracinių teritorinių vienetų – valsčių – pavadinimu1. 
Todėl rengiant serijos knygas remiamasi medžiaga, sukaupta 
pristatomoje vietovėje arba, kad ir fiksuota kitur, bet liudijančia 
jos gyvenimą. Tačiau anaiptol ne visi vietinės gyvensenos 
bruožai būna aprašyti vienodai išsamiai. Vienur tenka gerai 
pagalvoti, kas minėtina pirmiausia, kitur spragos kamšomos 
leidyklos organizuojamų ekspedicijų užrašais, specialiai tai 
knygai užsakomais straipsniais, naujai užrašytų tekstų pu-
blikacijomis.

Rengiant knygą apie Endriejåvą, medžiagos ieškota 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosa-
kos rankraštyne, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyriuje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos 
instituto Etnomuzikologijos skyriuje. Deja, bent dainų atsargos 
pasirodė labai menkos. Iš kelių atsitiktinių užrašų nesudėstysi 
vietinę tradiciją atspindinčios publikacijos, o kokie repertuaro 
ypatumai, nėra ko nė spėlioti. Matyt, neatsitiktinai nė vienos 
šių apylinkių dainos nerasime akademiniame „Lietuvių liau-
dies dainyne“. Todėl džiugiu radiniu tapo kalbininkės Birutės 
Jasiūnaitės parengtas Onos Martinkienės pateiktų pasakoja-
mųjų kūrinių ir trumpųjų posakių rankraštis2. Jame – per 
660 įvairių žanrų kūrinių. Skyriuje skelbiami ne tik kai kurie 
rinkinio tekstai, bet ir biografinis etiudas apie pateikėją.

Dainų stoka knygoje bandoma atsverti instrumentinio 
folkloro publikacija, rašiniais apie liaudies muzikantus ir 
giesmininkus. Jurga Zvonkutė pateikė savo užrašytų instru-
mentinių kūrinių publikaciją ir pluoštą įspūdžių apie sutiktus 
muzikantus. Spausdinami Juozo Beniulio prisiminimai apie 
vietinius muzikantus, Kalvarijų kalnų giedotojus.

Tiek spėta išgriebti iš visa apimančios užmaršties liūno. 
Negausi skelbiama medžiaga turėtų tapti paskata susidomėti 
savo gimtinės folkloriniu palikimu ir vietiniams gyvento-
jams, ir ją kartkartėmis aplankantiems 
išeiviams.

1 http://www.versme.lt/projektas.htm
2 LTR 6511.
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Endriejavo apylinkių muzikantai ir jų repertuaras
Jurga Zvonkutė

Šiame straipsnyje apžvelgsime Endriejåvo apylinkių muzikavimo tradicijas, 
repertuarą, muzikantų kasdienybę, linksmybes ir meilę muzikai.

Atvykus į Endriejavą ir pradėjus domėtis čia gyvenančiais ir gyvenusiais 
muzikantais, pavyko sužinoti vos keletą pavardžių. Žinia, ne kiekvienas miestelis 
gali didžiuotis muzikantų gausa ir džiaugtis jų griežiama muzika. Tačiau visi 
endriejaviškiai sutartinai traukė pečiais sakydami, kad nėra kada linksmintis ir 
niekas čia jau seniai negroja....

Miestelėnai „skelbė“, drįsčiau sakyti, melagingą informaciją... Gal nepasitikė-
dami „atvykėliais” (kompleksinės ekspedicijos dalyviais) nenorėjo atskleisti mies-
telio pažibų, o gal tiesiog užmarštin nuslinko čia gyvenusių muzikantų griežiama 
muzika ir trankios gegužinės iki paryčių.

Nors beveik visi paklaustieji apie Endriejavo muzikantus pasigirdavo turį 
puikią kapelą „Ežerėlis“ ir humoro grupę „Dešimt arklio jėgų“ (vad. Dalia Ra-
džienė), tik keletas leidosi į prisiminimus apie anuomet, prieš kelias dešimtis metų 
Endriejave visų žinotus žmones. 

Apie Vytautą Eismontą (1924–1991) pasakojo jo žmona Janina Eismontienė 
(gim. 1930 m. sausio 30 d. Auksoro k., Endriejavo vls.)1. J. Eismontienė pradinę 
mokyklą baigė Endriejavê, o gimnaziją – Šv¸kšnoje. Grįžusi į Endriejavą pradėjo 
dirbti mokykloje ir įstojo į Vílniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą 
(neakivaizdinės studijos). V. Eismontas gimęs Šilålėje. „Vyras lankė smuiko klasę 
Klaipėdos muzikos mokykloje, – prisimena J. Eismontienė, – ir jau septynerių metų 
pūtė triūbą. Dalyvaudavo Šilalėje vykusiuose festivaliuose.“

Mokytojų institute Kla¤pėdoje V. Eismontas studijavo gamtą ir geografiją. 
1949 m. pradėjo dirbti Klaipėdos švietimo skyriaus inspektoriumi ir atvažiuodavo 
į Endriejavą tikrinti pamokų. Taip jiedu ir susipažino. 1951 m. sausio 11 d. Jani-
na ištekėjo už Vytauto. Trejus metus J. ir V. Eismontai gyveno Endriejave, tada 
išsikėlė į Låbardžius. Ten pragyveno beveik 10 metų. Labardžiuosê V. Eismontas 
dėstė geografiją ir gamtą. 

„Labardžiuose buvo išpopuliarėję spektakliai. Pastatė: „Balti gluos-
niai“, „Raisto velniai“, „Karšta vasara“... Tep, linksmai gyveno... 
Reikėjo ruoštis ir saviveikloms, vaikų chorų apžiūroms, darba buva 
daugybi, taip kad nebuva kada nuobodžiauti... tik sukis...“

1962 m. J. ir V. Eismontai vėl atsikėlė gyventi į Endriejavą. Tada V. Eis-
montas dirbo Endriejavo mokykloje.

Endriejave V. Eismontas vadovavo kolūkio chorui. Choras yra laimėjęs ant-
rąją vietą Klaipėdos apskrityje. „Tai 
vis vien buvo neblogai,” įvertino vyro 
nuopelnus J. Eismontienė. Paklausta 
apie vyro būdą, jo kasdienybę, sakė: 

1 J. Eismontienės, gim. 1930 m. Auksoro k. Endrie-
javo vls., atsiminimai, užrašyti Jurgos Zvonkutės 
2004 m. Atsiminimų tarmė neredaguota.
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„Linksmas buvo. Mėgo kompanijas, dainas, 
šokius, mėgo bendrauti labai... Kultūros 
namuose repeticijas darydavo, mėgo vai-
dinti.“ V. Eismontas ir mokykloje, ir 
kolūkyje turėjo chorą, atskirai ruošdavo 
duetus – „taip sau, nebuva jokių tų etatų 
tada, negava nė viena rubli už sava visą 
darbą šitiek metų“, – pasakojo žmona. 
Kol gyveno Labardžiuose, V. Eismon-
tas nešiojosi savo akordeoną į kultūros namus ir atgal. Mat reikėjo ir mokykloje 
vaikų chorui groti. „Pri dainų, i chuoruose, i muokykloj, i muzikos pamokuos visada 

Endriejavo kapela „Ežerėlis“. Vad. Dalia  
Radžienė. Vilniuje, Nacionaliniame dramos  
teatre. Apie 2000 m. Iš D. Radžienės albumo

Prie Dievyčio(?) kalno, Šilalės r. gegužinėje  
Vytautas Eismontas pučia triūbą (pats 
mažiausias centre) 1936 m. Iš Janinos 
Eismontienės albumo
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akordeona nešdavuos... Jau buva prigimtis 
tokia.“

Muzikantas grojo akordeonu, 
pianinu, smuiku, bosine gitara, kon-
trabosu ir pūtė triūbą, „visokias triūbas, 
kokią bepaimsi, jis visokias pūtė“, – sakė 
J. Eismontienė. 

Instrumentų (triūbų, gitarų) bu-
vo kultūros namuose, o smuiką ir 
akordeoną V. Eismontas turėjo savo: 
„buva gavis irgi iš kultūras namų, buva 
atsipirkis“ (smuiką – aut. pastaba). Po 
vyro mirties J. Eismontienė smuiką 
atidavė kultūros namams. Akordeoną 
dar turi. Atvažiavęs sūnus kartais pa-
groja, sakė J. Eismontienė.

Mėgo dainuoti. „Labai turieji pa-
sisekimą... tuoki senberni daina dainava: 
metų dvidešimt ir trys, jaunas ir dailus 
Stasys... Nu, jau visi miega...“ (juokiasi). 
Dainuodavo V. Eismontas ir vienas, 
ir su vyrais, kvartetu, ir su Alfonsu 
Matučiu. V. Eismonto mama ir penkios 
seserys – visos buvo dainininkės. 

„Koks buva einamasis moments, 
kuokias dainuodava per radija, per televi-
zija, kuokias buva madoj, kokias i dainų 
šventės repertuara itraukdava, tai tuokias 

V. Eismontas diriguoja šventėje prie Kapstato 
ežero. Apie 1953 m. Iš Janinos Eismontienės 
albumo

V. Eismontas diriguoja chorui. „Dainų šventė“ 
Endriejave. Apie 1953–1954 m. 
Iš J. Eismontienės albumo
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i muokydava, juk ne jis pats sugalvuoda-
va...<...>“ – prisimena J. Eismontienė, 
paklausta, kokias dainas dainuodavo 
V. Eismontas. <...> „Bijūnelis žalias“, 
„Augo klevelis“ padainuodavom. <...> 
Mano mama buvo dainininkė, nu, anuodu 
tai jau sutikdava.“

Chorai, vadovaujami V. Eismon-
to, dalyvaudavo dainų šventėse Vilniuje, 
rajoninė kapela – konkursuose „Grok, 
Jurgeli“. V. Eismontas gavo daug garbės 
ir padėkos raštų: „Už aktyvų dalyva-
vimą meninėje saviveikloje“ (1951 m.), 
„Už dalyvavimą antrojoje (1952 m.), tre-
čiojoje (1953 m.), ketvirtojoje (1954 m.), 
rajoninėje dainų šventėje Rietave“, „Už 
dalyvavimą antrojoje kolūkio dainų 
šventėje“ (1954 m.), „Už žymius pa-
siekimus vystant meninę saviveiklą“ 
(1956 m.), „Už nuopelnus rengiant 
dainų šventę“ (1970 m.).

Pasak J. Eismontienės, vyras gegužinėse, vakaruškose 
ar vestuvėse negrodavo. 

„Nemiega, neji niekur i muzikantus <...> Uždarbiaut niekad neji 
<...>. Neturiu, saka, aš sveikatas... <...> Nu, tuos senuoviškus 
šokius jam pagruos... „Gričiniki“, krakuoviakus... Nu, jam pagruos, 
jis pasiklausys... Jis turieji klausa absoliuti – išgirs meluodiji ir 
pagruos. Užtai eidava, styguodava pianinus <...>. Jau išgirdo falšyva 
kokia nata, jau nepabiegsi nuo jo.“ 

V. Eismontas viską grodavo iš natų. „Gruodava visokius: i Štrausa valsus, ir 
Oginskio polonezą muokieji su akordeonu <...>. Kartais ir pats ką parašydavo.“

V. Eismontas mirė 1991 m., susirgęs lėtiniu plaučių uždegimu.
Be galo įdomi ir paslaptinga asmenybė – Kazys Sungaila (gim. 1907 m. 

liepos 21 d.), vadinantis save „visų galų meistru“, visą mūsų pokalbį į mane žiū-
rėjo kiek įtartinai, sakyčiau, su nepasitikėjimu... Pasakodamas apie turimas natas 
ir instrumentus iškart pridurdavo, kad nieko man nerodys, mat dar užsimanysiu 
iš jo ką nors paimti...

Paprašytas prisistatyti buvęs muzikantas išdidžiai išpoškino: „Vardus turiu 
net tris: Kazys, Kazimieras ir Kaziukas.”2 

„Kai pradėjau rėpliot, tai pradėjau ir gruot“, – 
atsakė Kazys – Kazimieras – Kaziukas, 

2 Kazio Sungailos, gim. 1907 m., atsiminimai, užrašyti 
Jurgos Zvonkutės 2004 m.

Šmaikštusis Vytautas 
Eismontas. Vaikaitė 
užrašė: „Senelis ant 
kiaulės joja“ 
1970 m. 
Iš J. Eismontienės 
albumo
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paklaustas, kada pradėjo mokytis groti. „Pradėjau nuo vargonukų 
(lūpinė armonikėlė – aut. pastaba), paskui – armuonikeli tuoki, 
o paskiau aš nusipirkau mandoliną, balalaiką. Balalaika – mažai, 
nu – gitarą. Vėliau nusipirkau smuiką – ne, nesiduoda (neišeina 
groti – aut. pastaba). Smuikas sunkiausias instrumentas yr. Paskiau 
nusipirkau Kauni ant turgaus bajaną. Aš neprirenku, nepritaikau... 
paskui bajaną išmainiau į akordeoną“, – pasirėmęs lazda, kieme 
prie malkinės pasakojo K. Sungaila. 

„Aš grajijau visuomet iš rašta. Be rašta mes negrajindavom.“ Natų jis mokėsi 
pas Jušką – „Oginskio kunigaikščio laikų muzikantą“. Mokėjo už pamoką po du 
litus, prisimena 97-erių metų stalius. 

Reikėtų pasakyti, kad endriejaviškiai neatsitiktinai mini Oginskio pavardę.
Anot Laimos Kiauleikytės, 

„Velnių raisto“ 
spektaklio Labardžiuose 
aktoriai. Iš kairės: stovi 
Julija Dikšienė – 
režisierė, V. Eismontas, 
iš kairės tupi – Juzefa 
Serapinaitė (su kasom). 
Šalia tupinčios 
neprisiminė, Zita 
Krėpštaitė – su 
kaspinu, Sigitas Ciparis 
(su pypke), Barbšys 
(tupi), Bronius Norkus 
(pasisukes profiliu), 
Janina Slaniutė. 
Apie 1956 m. 
Iš J. Eismontienės 
albumo

A. Žadeikis 
(su akordeonu) 
giminių susiėjime. 
Apie 1956 m. 
Iš J. Eismontienės 
albumo
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Aldonos Ašmontaitės 
ir Antano Rudžio 
vestuvės 1960 m. 
Iš J. Eismontienės 
albumo

„Balius“ pas 
Domininką Ašmontą. 
V. Eismontas su 
akordeonu prie jo 
klėties Auksoro 
kaime. Apie 1960 m. 
Iš J. Eismontienės 
albumo

Benas Stirbys groja 
fortepijonu 1948 m. 
Iš J. Eismontienės 
albumo
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„Kaimo kapelų sudėtį ir repertuarą smarkiai įtakojo XIX a. antro-
je pusėje dvaro bei bažnyčios orkestrai. Šių kultūrinis pakilimas 
labiausiai buvo pastebimas Žemaitijoje ir siejamas su Oginskių, 
Tiškevičių didikų giminėmis.“3

Garsių Europos dvarų pavyzdžiu Bogdanas Oginskis 1872 m. Rietavê įstei-
gė orkestrą, pasamdė vadovą, nupirko instrumentus. Orkestrantams mokėjo algą, 
suteikė išlaikymą, drabužius, paradinę uniformą. Jiems gyventi ir dirbti pastatė 
atskirą namą. Iš pradžių (1873–1880 m.) orkestrui vadovavo Vãršuvos konservatorijos 
(instituto) absolventas kompozitorius ir vargonininkas Juozas Kalvaitis (1842–1900)4, 
1883–1903 m. – čekas kapelmeisteris Josefas Hašekas (1864–1927). B. Oginskis, 
važiuodamas žiemą pro bažnyčią, išgirdo, kad kaimo „kapeliukai“, lydėdami ves-
tuvininkus, groja jam labai žinomą maršą, ir groja visai neblogai. Grįžęs į dvarą, 
nuėjo pas muzikantus ir sugėdino orkestrantus ir patį Hašeką, sakydamas: 

„Ko jūs mokotės ir kaip jūs grojate! Valgote mano duoną, gaunate 
algas. Pasiklausykite, kaip kaimo žmonės, mužikai groja daug geriau 
už jus tą patį maršą.“5 

Muzikinė dvaro kultūra ir jos įtaka krašto liaudies muzikai Lietuvoje nėra 
išsamiai tyrinėta. Gali būti, kad K. Sungailos minimo mokytojo Juškos – „Oginskio 
laikų muzikanto“ – dėka kai mo muzikantai susipažino ir su garsių kompozitorių, 
klasikų muzika. K. Sungaila negroja jau 20 metų, tačiau prisimena: „Turiejau 
tuoki krūva gaidų... Mocartą, Betkoveną, Paganinį... tai mes gruojom.“

K. Sungaila grodavo ir vakaruškose, ir vestuvėse, ir vienas, ir su kapela6. 
Grodavo 

„valsus, polkas, fokstrotus, krakoviaką, lelenderį, padispaną, suktinį–
paskutinį, maršą „Artilerija“, vestuvių maršą <...> Pavasarininkų 
organizacija tango neleido gruoti... nu, sak, čia per daug lytinės 
meilės <...> tango labai jautrius gruodavuom. Po puse lito Smeto-
nos laikais diedavo už šokius. Tarybiniais laikais – po rublį... Tai 
išeidavo po 10 rublių už vakarą.“

„Balsevičė užvis geriausia gruo-
ji,“ – išrėžė visų galų meistras Kazys, 
Kazimieras, Kaziukas Sungaila. Tuomet 
ir patraukiau ieškoti užvis geriausiai 
kadaise grojusių Balsevičių giminės.

„Bovosės Kretinguos apskrities An-
driejava valsčiaus Šlepštikū kaime XX om-
žiaus pradiuo givena vėsuo apilinkie gar-
sos mozėkonts Bolsevičė Konstantėns.“7 
(gim. 1882 m. Kuliuosê, Plùngės r., 
mirė 1965 m. spalio 30 d.).

3 Kiauleikytė L. Lietuvos dvarų muzikos kultūra 
tautinio atgimimo išvakarėse, Menotyra, 1998, nr. 1, 
p. 58–62.

4 Karčemarskas M. Lietuvių bosiniai strykiniai 
chordofonai. Basetlė, Lietuvos muzikologija, 2005, 
t. 6, p. 161–189.

5 Jurkštas V. Bogdano Oginskio orkestre, Muzika 
ir teatras, Vilnius, 1976, p. 164–173.

6 Kazio Sungailos, gim. 1907 m., atsiminimai, užrašyti 
Jurgos Zvonkutės 2004 m.

7 Auškėlatė O. Balsevičė kapelėjė, Žemaičių žemė, 
Vilnius, 2001, p. 12.
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„<...> augėna tris dokteris ėr veina sūno. Torieji maža ūkieli, bet 
daugiause laika liuob skėrtė ne anam, vuo mozėkuoms.

Grajėjė ons vėsuokes instrumentas: klarneto, smuiko, akuor-
deuono, potamases, mošamases, vėsas kitas, kuriū tas laikas tik 
galieje kaimė atrastė. <...> tuo sava patraukėma mozėka perdavė 
ėr sava vakams. Anei būdami auguma vuos sulig stalo, jau savo 
ronkuos liub laikitė smoika ar kėta kuri mozėkas instrumėnta. 
<...> Ka vaka praauga, sosėkūrė ėr ta garsiuojė Balsevičė kapelėjė. 
Tievs liuob grajitė su klarneto, vuo vaka – so smoikas. Grajijė 
kapelėjė vakareliūs, gegožėnies, veselies ėr vėsuokiuos šventies sava 
ir aplinkiniūs valsčiūs.

Konstantins bova mozėkonts savamuokslis, bet dėrba ne pras-
tiau už tus, katrie bova muokslus bėngė. Mozėka bova ta kalba, 
katrou K. Balsevičė liuob išsakitė ėr džiaugsma, ėr skausma.

Kostas Balsevičius 
caro kariuomenės 
kareivis. Stovi 
pirmas iš dešinės. 
Apie 1900–1904 m. 
Iš Adelės Putrienės 
(Balsevičiūtės) asm. 
archyvo

Dainų šventė 
Endriejave. Su 
smuiku centre – 
Kostas Balsevičius. 
Apie 1962 m. Iš 
Adelės Putrienės 
(Balsevičiūtės) 
asm. archyvo
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Pu kara iš Balsevičė vakū Lietovuo lėka jauniausiuojė doktie 
Adelė, katra ėr dabar tebgiven Endriejavė <...>.“

Adelė Putrienė (Balsevičiūtė) (gim. 1927 m. lapkričio 4 d. Šlepštikuose) 
apie savo tėvuką pasakojo su tokiu pasididžiavimu ir meile, kad nebuvo kada ir 
įsiterpti8. Vos paprašyta apie jį papasakoti, A. Putrienė, tarsi knygą skaitydama, 
tai susigraudinusi su ašaromis akyse, tai su didžiule nuostaba ir šypsena vis 
kalbėjo: 

„Susitaupė pinigų, nuoriejo eiti i vargonininkus, kažkas pavoge tuos 
pinigus. Paskui įsitaisė smuiką. Nu, ir pradiejo sau muoksliškai 
muokintis gruot. Eidavo į vestuves... Nespies iš vienų vestuvių, 
jau i kitas vestuves… Patalkėse grodavo, dainų šventėse... Nu, i 
tų muokinių atedavo, atsimenu... Kiek ans išmuokines yra... Anam 
akordeons mažiau tepatikdavo… Vakare kiek ans gruodavo... Na-
muose nebudava nei viena vakara, ka nepagruotu… Per dieną vež 
miešlus... vež, vež... nu, toki mada buvo, o paskui vakare nusi-
praus, i šuokdavo... Padispana, krakoviaka... Nu, kažkap nemiegau 
aš muzikos... Turiejau gitara, mokiejau biški smuiku groti... Nu, 
man gruoti jau netiko.“

„Nu, nežinau iš kur ans tas gaidas išmuoka... Ans pasiimdavo 
smuiką ir skambindava, ir rašydava, i sukurdava valsų ten visokių... 
Gražiai gruojo... Nežinau, iš kurs ans tuoks buvo... visai kituoks... 
O alpims buvo ont tuos muzikos... Nu, labiausiai ant smuika, 
nieks taip nebuvo gerai, kaip smuikas... Arba langus atsidaro... 
Kaimynai sakydavo: „Nu, jau jau Balseviče gruo, i nuor klausytis, 
pasiklausydavo...” O mudvi su seseria dainuodavom.“

Kostas Balsevičius grodavo su savo vaikais. Viena dukra ir sūnus grojo 
smuikais, kita dukra – basetle. Tik Adelė ir Kosto žmona negrojo. Basetlę Bal-
sevičiai turėjo savo. Gegužinėse grodavo su sūnumi arba su dukra – „kap kada, 
įvairiai. Dvijau gruodavo”. 

K. Balsevičius vadovavo Endriejavo kapelai. Repetuodavo namie. Smuiku 
kapeloje grojo Pranas Pipiras ir pats K. Balsevičius. Muzikantas vadovavo ir 
dūdų orkestrui. 

„Triūbas pūtė: Sidrovas, Jonas Jurkus iš Stonšaičių k., Grimalis 
iš Vėžaitiškių, Jurkus, Varnelis, Padagas, Norkus, Jensius, Joku-
baitis... <...> nu, beveik devyni ateidava…<...> būdamas 70-ies 
dar muokindavo kitus groti... Mokiniai ir 
ūgesni, ir jaunesni… Visus mokindavo 
triūba gruoti.“

 8 Adelės Putrienės (Balsevičiūtės), gim. 1927 m. 
Šlepštikuose, atsiminimai, užrašyti Jurgos Zvonkutės 
2004 m.
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Paklausta, ar tėvukui mokėdavo už pamokas, A. Putrienė atsakė: 

„Nu, ka ten muokies... Aš nežinau... Nesu girdiejus, kad tievelis 
imtū už muokyma kuokiū nors pinigū, a kuo nuors...“
„<...> daug instrumentų namie būdavo… Pats susitepdavo, susitvar-
kydavo, nu, ir ans viska muokieji pats… Ant sienos susikabindavo 
triūbas… Tievuko smuikas dabar pas seseri, basetla, atruoda – 
pardavi, klarneta, akordiona – pardavi.“

„Linksmas baise buvo, su jumoru. Gal ka muzikalus, gal 
i linksmas atrodi. Tuoks… geruos širdies... Dieną prieš mirtį dar 
pagruoji… Ketvirtadienį dar atsisiedis luovelie pagruoji... I teik ta 
meluodiji išeji... Mirė 83 metų. Pri širdies buva anam tas smuiks. 
Linksmo būdo buvo… kiek kas pažinuoji, visi saki, ka jau tuoks – 
linksmo būdo…”

Endriejavo dūdų 
orkestras. Iš kairės 
viršuje: Varnelis, 
Jonas Jurkus, Povilas 
Padagas, Juozapas 
Norkus, Grimalis. Iš 
kairės apačioje: I-as 
(neatpažintas), Kostas 
Balsevičius, Julius 
Tilvikas, Edvardas 
Balsevičius. Apie 
1948 m. Nuotr. iš 
Adelės Putrienės 
(Balsevičiūtės) asm. 
archyvo

Julija Balsevičienė 
(Jurkutė) 1876–196? 
ir Kostas Balsevičius 
1882–1965. Apie 
1964 m. Nuotr. 
iš Adelės Putrienės 
(Balsevičiūtės) asm. 
archyvo
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„Kazragys Juozapas Algirdas Juo-
zo,“ – prisistatė muzikantas, įsitaisęs po-
kalbiui kieme po kriauše (gim. 1947 m. 
kovo 18 d. Rietåvo r.)9. Endriejave 
gyvena 29 metus. Groti armonika ir 
akordeonu išmoko iš klausos, būda-
mas 10–12 metų. Dažniau muzikantas 
grodavo armonika.

„Nieks nerodė. <...> Išgirsdavau 
iš kaimynų <...>. Per vestuves atsisies-
davau ir siediedavau prie muzikantų, 
ir išmokau“, – linksmai šnekėjo J. A. 
Kazragys. Pirmąją armoniką nupirko 
tėvukas. „Daug armonikų sugrojau“, – 
gyrėsi muzikantas. Grodavo kiekvieną 
šeštadienį. „Pagrinde – šokiuose groda-
vau.“ Pradies jau aušt, ir skirstomės i 
namus.“ Paklaustas, ar pažįsta natas, ar-
monikierius trumpai atsakė: „nė kriukt“ 
(nepažįsta natų – aut. pastaba).

Muzikantas, pravarde Zeimeris 
(J. A. Kazragys) pasakojo, kad va-
karuškose po pirmos polkutės apeidavo kuris iš bernų su 
kepure, ir sumesdavo, kas kiek galėdavo, taip atsilygindami 
muzikantams. „Vaike sumes, nuo mergelkų neimdavom.“ <...> O 
pravardę Zeimeris aš pats prasimaniau“, – paaiškino J. A. Kaz-
ragys. Kartą, norėdamas pasakyti, kad reikia pagroti, pasakė: 
„reik pazeimuot“. „Nuo to syki mane i praminė „Zeimeriu“. 

J. A. Kazragys groja paprastai, be jokios ypatingos 
manieros. Repertuaras neplatus. Muzikantas pagrojo keletą polkų, valsų, krakoviaką, 
„jabliušką“, „Pjoviau šieną“, suktinį – paskutinį ir keletą savo kūrybos kūrinių.

Jonas Kuprys (gim. 1931 m. vasario 18 d. Kuliÿ vls. Kretingõs apskr.) į 
Endriejavą atsikraustė 1952-aisiais. Muzikantas grojo armonika, bandonija, akor-
deonu. Groti išmoko „iš galvos”. Natų nepažino, grojo iš klausos. Iš kur gavo 
armoniką, J. Kuprys nebeprisiminė. O bandoniją pirko, vėliau pardavė – „sunki 
grajit buva <…>, akordions – lengviausia gruot”. Muzikantui teko groti vestuvėse, 
o vakaruškose grodavo kiekvieną savaitgalį. Grodavo 

„polką, valsą, fokstrotą lelenderį, „Du broliukai“, viliotinį, suktinį, 
valsą, svingį, tango, senovinę polką, žingsninį valsą“, …būdavo 
naujokams polka <…> kas nemokiedavo šokti atėjes į vakaruškes, 
tomsia stuoviedavo už longa.”

„Tebesu sena pana”, – juokiasi mu-
zikanto Igno Budvyčio (1894–1982 m. 

Algis Kazragys 
„Derliaus šventėje“ 
Gargžduose. 
Apie 1996 m. 
Iš A. Kazragio 
albumo

9 Juozapo Algirdo Kazragio, gim. 1947 m. Rietavo r., 
atsiminimai, užrašyti Jurgos Zvonkutės 2004 m.
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Stonãičių k., Plungės r.) duktė Stasė Budvytytė (gim. 1921 m.)10. I. Budvytis grojo 
klarnetu ir akordeonu. Buvo vienturtis sūnus. Pats turėjo keturis vaikus. Duktė 
Stasė, kaip ir tėvas, mokėjo groti akordeonu, pažino natas. I. Budvytis grodavo 
Endriejavo ir Rietavo apylinkėse. „Jokio darbo nemiego, <…> nelabai ūkininkauti 
nuoriejo, <…> nuoriejo tik gruoti. Ir laikrodžius dar taisė <…>. Buvo linksmas, bet 
šeimoj nelabai geras”, – prisimena savo tėvą S. Budvytytė.

Jonas Mikalauskas (gim. 1923 m. birželio 30 d. Ãntkopčio k.), dėl žemo 
ūgio žmonių draugiškai vadinamas Metrinuku, armonika groti išmoko būdamas 
18 metų. Grodavo ir vestuvėse, ir vakaruškose. J. Mikalauskas negroja jau 
50 metų. Jo sūnus, būdamas penkerių, išpjovė armonikos dumplėse skylę, mat 
norėjo pažiūrėti, „kas ten ton lerma kel 
tuoki?...“ Muzikantas labai sirgo, todėl 
kalbėjo nenoriai ir jau nelabai daug 
prisiminė11.

Ablingoje 
A. Kazragys groja 
vestuvėse su 
akordeonu. 
Apie 1970 m. 
Iš A. Kazragio 
albumo

Šventėje Zita Janina 
Kazragienė 
(Dirgėlaitė), 
Algis Kazragys, 
Siga Kazragytė 
Apie 1995 m. 
Iš A. Kazragio 
albumo

10 Stasės Budvytytės, gim. 1921 m., atsiminimai, 
užrašyti Jurgos Zvonkutės 2004 m.

11 Jono Mikalausko, gim. 1923 m. Antkopčio k., 
atsiminimai, užrašyti Jurgos Zvonkutės 2004 m.
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Leonas Vytautas Banys (gim. 
1943 m. Ližių k., Endriejavo r.) – 
savamokslis vakaronių muzikantas12. 
„Pradiejau kokiu keturiolikos metų ido-
mautis <...>. Tievai nupirko armuoške, 
eidavo tievai i darba, aš pasiimdavau pats 
vienas. Tievuks ir biški gruojo su armuoš-
ke.“ Armoniką L. V. Baniui Klaipėdoje 
tėvai pirko už 500 rublių. O dviejų 
registrų akordeoną jis paštu užsisakė 
ir sumokėjo 1500 rublių. Vaikystėje 
buvo pradėjęs mokytis natų, bet dabar 
jų jau nepamena. 

„<...> Eidavau i šokius pasiklausyti ir 
išmokau. <...> Aš išgirdau maluodiji, mon 
žuodiu nereik. Iš šokiu pareidavau, jau 
budava i galva man prigruota. <...> Kožna 
šeštadieni, sekmadieni eidavau i šokius.“ 

Žiemą grodavo kolūkio salėje 
iki 2–3 val. nakties, vasarą lauke prie 
žibalinės lempos iki paryčių. 

„Išesi parūkyt, i tujau: mūsų muzikantus 
katinas papjuovi, ir kuojikis, i rankikis 
pelis išnešiuoji” (dainuoja – aut. pasta-
ba). Pasak L. V. Banio, muzikantams 
mokėdavo po 2–3 rublius. 

„Kon sugalvuoji, ton i gruoji per va-
karuškes: „Mudu du broliukai“, „Pjoviau 
šieną“, padispaną, krakoviaką, klumpakojį, 
polką, valsą. <…> „Bitute pilkoji“… je, 
būtina paskutinis – jau eik numy… arba 
jau marša užgrajin” (paskutinis šokis 
vakaronėje – aut. pastaba).

L. V. Banys grodavo ne tik va-
karuškose, bet jį kviesdavo ir į ves-
tuves. „Veselei su armuoške viens pats 
grajindavau. <...> Jei kas muokieji padore 
(groti – aut. pastaba), tai i kviesdavo.“ 
Pirmą kartą vestuvėse V. Banys grojo 
būdamas penkiolikos metų. O kartą 
per vestuves grojo net keturias naktis 

12 Leono Vytauto Banio, gim. 1943 m. Ližių k., En-
driejavo r., atsiminimai, užrašyti Jurgos Zvonkutės 
2004 m.

Jonas Kuprys. Žadeikių kaime. Apie 1961 m. 
Iš J. Kuprio albumo

Jonas Mikalauskas (su akordeonu) muzikuoja su 
draugu 1951 m. Iš J. Mikalausko albumo
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iš eilės. „Kas per vesele užsakydavo šoki ir mesdavo. Niekas nemokėjo (pinigų – aut. 
pastaba), kiek primeta, tiek.“

Muzikantas grojo ir armonika („Тульскaя“), ir akordeonu („Weltmeister“), 
tačiau lyg ir kuklindamasis, nenoriai... Pagrojo keletą šokių su pridainavimais: 
„Verkė žyds“, „Rupūž, rupūž“, mazurpolkę, krakoviaką, valsą, „Pjoviau šieną“, „Mudu 
du broliukai“, „Tu, Jadvyga“, Padispaną. L. V. Banys turėjo ir būgną, mušamą koja, 
kurį jam padovanojo muzikantas Strumyla. 

Zoniaus Vaclovo 
vestuvėse su 
akordeonu grojo 
Leonas Banys. Apie 
1960 m. Iš L. Banio 
šeimos albumo

Pažvelsio pradžios 
mokyklos mokiniai, 
tarp jų ir Leonas 
Banys. Mokykla buvo 
įkurta Kazimiero 
Aušros name. 
1953 m. Iš L. Banio 
šeimos albumo
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Leono Banio mama 
Magdalena prie 
kolūkio „Pažangos 
kelio“ karvių bandos. 
Apie 1962 m. 
Iš L. Banio šeimos 
albumo

Kapela „Ežerėlis“. Iš kairės (viršuje): Albertas 
Butkevičius – armonika, Dalia Radžienė – 
akordeonas, Vaclovas Budvydas – kontrabosas, 
Justas Kirstukas – barškučiai, Stanislovas 
Kuprys – armonika; antra eilė iš kairės: 
Robertas Kirstukas – triūba, Laimutė Kazragienė – 
vokalas, Edvardas Beniulis – mušamieji. Apie 
1998 m. Iš D. Radžienės albumo
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Kultūrinis ir muzikinis gyvenimas Endriejave tikrai 
klesti. Endriejavo kultūros namuose gyvuoja kaimo kapela 
„Ežerėlis“ ir humoro grupė „Dešimt arklio jėgų“. Humoro 
grupė susikūrė 1994 m., o pasivadino taip todėl, kad joje 
buvo 10 žmonių. Koncertavo Šiauliuose, Radviliškyje, Ute-
noje, Vilniuje.

Ir kapelai, ir humoro grupei vadovauja kultūros namų 
direktorė Dalia Radžienė (gim. 1958 m. kovo 5 d. Klaipė-
dos r. Macučių kaime). D. Radžienė baigė Gargždų muzikos 
mokyklos akordeono skyrių, vėliau mokėsi Šiaulių pedago-
giniame universitete. Nuo 1989 m. moteris gyvena ir dirba 
Endriejave. Kapela susikūrė 1991 m., o pasivadino taip todėl, 
kad anuomet repetuodavo Endriejavo valgykloje, kuri ir vadinosi „Ežerėlis“13. 
2003 m. kapela „Ežerėlis“ dalyvavo kapelų šventėje-varžytuvėse Širvintosê ir už-
ėmė garbingą trečiąją vietą šalyje, kapelų šventėje „Linksmoji armonika“ Utenojê, 
rajoninėse šventėse. Kapela drauge su miestelėnais švenčia Jonines, vasaros paly-
dėtuves – paskutinį rugpjūčio penktadienį, Kalėdas, Velykas. Kiekvienais metais 
švenčia balandžio 1-ąją.

Kapelos sudėtis: armonika (Sta-
sys Kuprys ir Aivaras Liutkevičius), 
kontrabosas (Vaclovas Budvytis), smui-
kas (Alvydas Ruigys), būgnai (Kęstas 
Birbalas). Dabar kapeloje dainuoja ir 

Satyros ir 
humoro grupė 
„Dešimt arklio jėgų“. 
Vadovė – Dalia 
Radžienė. Iš kairės: 
Eugenija Selskienė, 
Raimondas Radžius, 
Laimutė Kazragienė. 
2003 m. 
Iš D. Radžienės 
albumo

13 Dalios Radžienės, gim. 1958 m. Macučių k., Klai-
pėdos r., atsiminimai, užrašyti Jurgos Zvonkutės 
2004 m.
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Laureatų koncertas Utenoje „Juokis 2004“. Iš kairės: prie kontraboso – Vaclovas Budvytis, 
„Moteris“ – Raimondas Radžius, Marius Šunokas, Inga Staškevičiūtė, „Senė“ – Eugenija 
Selskienė, Laimutė Kazragienė, G. Užgarienė Endriejave, 2000 m. Iš D. Radžienės albumo

Endriejavo dūdų orkestras. Pirmas sėdi iš kairės – Pranas Pipiras. Apie 1960 m. Iš Prano 
Pipiro šeimos albumo
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Endriejavo kapela 
1970 m. Iš P. Pipiro 
šeimos albumo

Pranas Pipiras su 
sūnum Vytautu. 
Apie 1975 m. 
Iš P. Pipiro šeimos 
albumo

mušamaisiais groja Marius Šunokas. Dainininkai: Inga Staškevičiūtė, Laimutė Kaz-
ragienė, Genutė Selskienė. Kiek anksčiau, tik susikūrus kapelai, armonika grojo 
J. A. Kazragys, o smuiku griežė P. Pipiras. 

Pranas Pipiras (gim. 1920 m. vasario 20 d.) 1956 m. į Endriejavą gyventi 
atsikėlė iš Šilalės r.14 Klarnetu groti P. Pipirą išmokė mokytojas iš Kaltinėnų. 
Akordeonu groti, pasak muzikanto, jis 
išmoko „savaime“. O smuikas „man labai 
tika ir aš pramokau”. Smuiką P. Pipirui 

14 Prano Pipiro, gim. 1920 m. Šilalėje, atsiminimai, 
užrašyti Jurgos Zvonkutės 2004 m.
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nupirko tėvai, akordeoną ir klarnetą jis pirkosi pats. Klarnetas buvo „amerikoniš-
kas“. „Sunkus buvo pūsti.” P. Pipiras pažino natas ir vadovavo Endriejavo dūdų 
orkestrui. Jau nebegriežiantis muzikantas sakė, kad „namų darbo“ smuikai būdavo 
prasti, todėl geriau ieškodavo parduotuvėse.

Su kapela muzikantas dalyvaudavo dainų šventėse Vilniuje, rajoniniuose 
konkursuose. Vos pradėjęs griežti kapeloje P. Pipiras grojo antruoju smuiku, vė-
liau „kai pramokau brūžint, tada jau pirmuoju...“ Smuiką muzikantas pardavė prieš 
penkerius metus (apie 1999–2000 m.). Vestuvėse, kurios tuomet trukdavo tris 
dienas, grodavo trise arba keturiese. 

„Daug pramogų būdavo, daug...“, – nostalgiškai šypteli P. Pipiras. Gegužinės 
po talkų ir po atlaidų... Susirinkę po talkų visai naktį, apie 12–1 val., linksmin-
davosi ir šokdavo iki paryčių. O po atlaidų – šėldavo nuo 
vidurdienio iki vidurnakčio. „Žiemą šokdavom mokyklos salėje 
ar kur didesnės trobos buvo. <...> ir vakarienę muzikantams už 
grojimą duodavo“, – prisimena P. Pipiras. Vakaruškose grodavo 
polką, valsą, tango, anglų valsą, padispaną, kazoką, aleksandrą, 
krakoviaką, polką su ragučiais, „šlepoksą – mandrai šokams 

Endriejavo kapela. 
Vadovas – Alfonsas 
Matutis. Iš kairės: 
I smuikas – 
Eismontas, II sm. – 
Malukas, 
P. Pipiras – 
klarnetas, Vytautas 
Žadeikis – 
kontrabosas, Alfonsas 
Matutis – 
akordeonas, 
Algis Srėbalius – 
triūba. Apie 1980 m. 
Iš P. Pipiro šeimos 
albumo

Dainų šventė 
Gargžduose. Apie 
1980 m. Iš P. Pipiro 
šeimos albumo
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tas yra. <...> suktinis–paskutinis – jau 
tradicija buvo“. 

Pasak P. Pipiro, Endriejave gy-
vavo net keletas kapelų sąstatų:

vienas arba du smuikai, bando-
nija, kontrabosas;
du smuikai, armonika, triūba ir 
akordeonas;
du smuikai, akordeonas, klarne-
tas, triūba ir kontrabosas.
Endriejavo kapeloje, kai smuikais 

griežė Vytautas Eismontas ir Kostas 
Balsevičius, Pranas Pipiras pūtė triūbą. 
Kontrabosu bosijo Vytautas Žadeikis, 
akordeonu grojo Alfonsas Matutis. 

Vaikštinėdami po Endriejavo apylinkes, užsukome į Jono 
Dauskurto (gim. 1932 m. lapkričio 8 d. Laigių k., Endriejavo r.) 
sodybą Laigiuose. J. Dauskurtas sakė, esąs ne muzikantas 
ir ne dainininkas, tik prisimenąs, kaip kuldami, mušdami 
spragilais, sakydavo (rečituodavo – aut. pastaba): „Veins douna, 
du – kroupams, veins douna, du – kroupams...“15.

Norėtųsi išskirti trumpą, bet labai įdomų susitikimą 
su Vaclovu Dirgėla (g. 1923 m. Lelėnÿ k.). 81 metų muzi-
kantas, kadaise grojęs ir smuiku, ir armonika, ir balalaika, tuoj suskubo pasakoti 
apie karą. Išklausiusi liūdnų ir linksmų istorijų, šiaip ne taip įkalbėjau muzikantą 
pagroti. Smuiko ir armonikos jis jau neturėjo, tačiau balalaiką buvo išsaugojęs. 
Groti išmokęs 17 metų, jau daug metų nebegrojantis muzikantas pritardamas sau 
balalaika padainavo.

Juozas Beniulis (gim. 1954 m. sausio 4 d. Stončãičių k., Endriejavo apyl., 
Klaipėdos r.) 1972 m. baigė Endriejavo vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus 
valstybinį pedagoginį institutą (dabar – Vilniaus pedagoginis universitetas – 
aut. pastaba).

Šiuo metu J. Beniulis – Dauj¸nų pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas, 
gyvenantis Kríklinių mstl., Pùmpėnų sen., Påsvalio r. Jis septynstyge gitara pagrojo 
du kūrinius, kuriuos išmoko iš savo senelio – „Gimnazistų valsą“ ir polką. Taip 
pat keletą kūrinių pagrojo armonika.

„Dabar ir pats nebegaliu apsakyti, ar septynstyge gitara tais laikais 
grodavo todėl, kad kitokių parduotuvėse nebuvo galima nusipirkti?.. 
Tiesiog septynstygė – rusiška (gitara – aut. pastaba) tuo metu 
dominavo.“ 

Pasak J. Beniulio, senieji muzi-
kantai septynstyge gitara grodavo ne 
tik melodijas, bet ir akordais. 

Leonas Jakas – 
armonika, Barbora 
Jakienė, Vaclovas 
Dirgėla – balalaika. 
Apie 1950 m. 
Iš Vaclovo Dirgėlos 
šeimos albumo

15 Jono Dauskurto, gim. 1932 m. Laigiuose, Endrie-
javo r., atsiminimai, užrašyti Jurgos Zvonkutės 
2004 m.
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„Kiek atsimenu, jie užspausdavo visas 
stygas viename lade, bet daugiau nieko 
ir nespausdavo, tik kaitaliodavo pozicijas 
akompanuodami kitiems instrumentams. 
Kadangi jie grodavo dažniausiai mažorines 
melodijas, tai ir grojimas būdavo nesudė-
tingas. Stygas nuspausdavo iš abiejų grifo 
pusių pirštais arba šukomis, kartais – pa-
galiuku.“ J. Beniulis pamena du sep-
tynstygės gitaros derinimo būdus: 

1. d (1), h, g, d, H, G, D, 
2. d (1), h, g, d, c, G, D.

Bendraujant su Endriejavo mies-
telio gyventojais, pavyko sužinoti ir 
daugiau muzikantų, gyvenusių Endrie-
javo apylinkėse, pavardžių. Daugelio jų 
vardų žmonės nepamena. Gali būti, kad 
ir pavardės (ir/arba vardai) netikslūs.

Jonas Juknys, Vytautas Raudonis, 
Antanas Mockus, Tilvikas (gyve-
no Pažvélsyje) – grojo smuiku.
Vytautas Banys – bandonija (?).
Fortūnatas Songaila – armonika (?), smuiku (?), gyveno 
Paežeriÿ k.
Vacys Elijošius – armonika (?), klarnetu (?), gyveno 
Endriejave.
Jocys – armonika.
Romas Dargis – basetle (gim. 1911 m. ).
Kazimieras Stončius – lūpine armonikėle (gyv. Ku-
lių k.).
Kazys Saudargas – armonika (gyv. Šlepštikų k., gim. 
apie 1915 m.).
Stasys Lukauskas – akordeonu, armonika, saksofonu 
ir triūba (?).
Antanas Grevys – armonika. Gyveno Ližių k. (mirė 
apie 1994 m.).
Antanas Varpjotas (1925–2002 m.), gim. Žvagíniuose, 
Endriejavo r., grojo bandonija, išmoko iš tėvo. Per karą 
instrumentą pavogė rusai. Po karo, apie 1959 m., per-
sikėlė gyventi į Šilùtę.

Kai kurie Endriejave gyvenę ir gyvenantys muzikantai yra atsikėlę iš kitų 
rajonų. Tačiau visi, būdami žemaičiai, puikiai sutarė su endriejaviškiais ir savo 

Juozas ir Elena 
Dirgėlos su 
vaikaičiais. 
1955–1956 m. 
Lelėnai. 
Iš V. Dirgėlos 
šeimos albumo
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muzika linksmino miestelio apylinkių žmones per vakarones, vestuves, krikštynas 
ar patalkius. Tai: 

V. Eismontas, gim. Šilalėje; K. Balsevičius, gim. Kuliuose 
(Plungės r.); J. A. Kazragys, gim. Rietavo r.; J. Kuprys, gim. 
Žade¤kių k., Kulių vls. (Kretingos apskr.); Ignas Budvytis, 
gim. Stonaičių k. (Plungės r.); P. Pipiras, gim. Šilalės r.; 
D. Radžienė, gim. Macučių kaime (Klaipėdos r.)16;

V. Dirgėla, gim. Lelėnų k., Endriejavo r.; J. Mikalauskas, 
gim. Antkopčio k., Endriejavo r.; L. V. Banys, gim. Ližių k., 
Endriejavo r.; K. Sungaila, gim. Endriejave; Antanas Varpjo-
tas, gim. Žvaginiuose, Endriejavo r.; Juozas Beniulis, gim. 
Stončaičių k., Endriejavo apyl.17

Remiantis jau nebegrojančių muzikantų prisiminimais, galima teigti, kad End-
riejavo apylinkėse vyravo visi Žemaitijoje paplitę šokiai. Čia grodavo: „padispaną, 
„Pjoviau šieną“, maršą „Mudu du broliukai“, vestuvinį maršą, krakoviaką, „Kadagį“, 
„Tu, Jadvyga“, „jabliušką“, suktinį-paskutinį, polkas, valsus, svingį, tango.

Ir nors senųjų muzikantų griežimo jau nepavyko užrašyti (kapeloje „Ežerėlis“ 
groja jaunesnės kartos žmonės), klausant senų žmonių prisiminimų akivaizdu, kad 
muzikinė kultūra čia nuo senų senovės buvo labai svarbi ir aukštinama. 

Vertėtų atkreipti dėmesį į tikrai didelę instrumentų, kuriais buvo grojama 
Endriejavo apylinkėse, įvairovę. Čia buvo grojama smuikais, armonikomis, akorde-
onais, basetlėmis, gitaromis, lūpinėmis armonikėlėmis, pučiamaisiais, mušamaisiais 
instrumentais ir, kaip rašė Uona Auškėlatė, „vėsas kitas, kuriū tas laikas tik galieje 
kaimė atrastė“.

Dirgėlos su 
dukromis Danute 
ir Kastute. 
Apie 1951 m. 
Iš V. Dirgėlos 
šeimos albumo

16 Autorės pastaba. Muzikantai, gimę gretimose su 
Endriejavu apylinkėse.

17 Autorės pastaba. Muzikantai, gimę Endriejavo 
apylinkėse.
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Šėriau šėriau sau žirgelį*

Šėriau šėriau sau žirgelį rytą, vakarėlį /2x
Todėl šėriau, kad norėjau, kad jis gražus būtų,
Visos kaimo merguėlės į mane žiūrėtų.

* J. Zvonkutės asmeninis archyvas. Armonika pagrojo 
ir padainavo L. N. Banys. Transkribavo J. Zvon-
kutė.

** J. Beniulio asmeninis archyvas. Armonika pagrojo ir 
padainavo J. Beniulis. Transkribavo J. Zvonkutė.

Polka**
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Pjoviau šieną*

* J. Zvonkutės asmeninis archyvas.  Armonika pagrojo 
J. A. Kazragys. Transkribavo J. Zvonkutė.
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Verkė žyds*

Verkė žyds, verkė žyds
pri merguos kamaros / 2x
Merga žydo pasigailo.
į kamarą įsileido / 2x

* J. Zvonkutės asmeninis archyvas. Armonika pagrojo 
ir padainavo L. N. Banys. Transkribavo J. Zvon-
kutė.
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Be pavadinimo*

* Užrašyta iš J. Zvonkutės atminties. Padainavo 
Vaclovas Dirgėla sau akompanuodamas gitara.

** Septynstyge gitara pagrojo J. Beniulis.

Gimnazistų valsas**
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Valsas „Pakalnutė“*

* Septynstyge gitara pagrojo J. Beniulis.
** Septynstyge gitara pagrojo J. Beniulis.

Polka**
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Apie Kostą Balsevičių ir kitus Endriejavo  
senuosius muzikantus
Juozas Beniulis

Esame ir skirtingi ir panašūs
...Staiga klykteli armonika. Iššoka tarsi vyturys pilkoje pavasario priešaušrio 

tyloje ir nusiveda su savimi. Siela nušvinta ir kyla aukštyn, veržiasi tolyn – link 
horizonto, ten, kur tuoj pasirodys saulė... Bosai susigriebia ir dusdami, klupi-
nėdami šoka vytis melodiją. Dūsauja bosai, jau gražiai pataikydami į ritmą, lyg 
pakeldami nuo žemės vingrią melodiją, kurią vedžioja miklūs muzikanto pirštai. 
Visas pasaulis prisipildo kažkokio šviesaus džiugesio, visi rūpesčių ir vargų šešė-
liai pasitraukia į pašalius. Vedasi armonika paskui save, čia išraudama iš vietos 
smarkiam šokiui, čia iki ašarų sugraudindama... Didelė muzikos galia, ir niekas 
nuo jos negali niekur pasislėpti ar pabėgti.

Savotiškas tas mūsų, muzikantų, klanas. Esame ir skirtingi, ir kartu velniškai 
panašūs. Nuo paprasto kaimo senuko, sugrubusiais nuo sunkių darbų pirštais 
virkdančio smuiką, iki profesionalo virtuozo, koncertuojančio garsiausiose pasaulio 
didmiesčių salėse, nuo linksmo armonininko, vikriai raitančio nepaprastai vin-
grias melodijas, iki šiuolaikinio popmuzikos atlikėjo, elektrine gitara trenkiančio 
aštroką, rėksmingą muziką, varančią iš proto minias jaunimo, nuo besistengiančio 
įtikti svečių skoniui vestuvių linksmintojo iki klasikinės muzikos atlikėjo arba 
profesionalaus pučiamųjų orkestro muzikanto – visus mus sieja šventas dalykas – 
meilė jos didenybei MUZIKAI. Didžiulė instrumentų įvairovė, skirtingas grojimo 
lygis, mėgstami ir nelabai mėgstami kūriniai bei žanrai – taip, visa tai yra, bet 
yra ir ta jungiamoji grandis, ta nematoma gija, kuri suriša mus, traukia vieną 
prie kito, padaro panašius. Kaip tame Džozefo Radjardo Kiplingo kūrinyje apie 
Mauglį – užtenka tik pasakyti: „Mes abu vieno kraujo“, ir problemų kaip nebūta. 
Man pačiam yra tekę ne kartą muzikuoti su prancūzu. Kol nepaimi į rankas 
instrumento, visiškam vienas kito supratimui dažnai pakiša koją kalbos barjeras, 
tačiau muzika pašalina visas kliūtis. Užtenka vieno kito akordo, melodijos frazės, 
šyptelėjimo, ir mes jau kalbamės. Ne žodžiais, o muzika...

Muzika lydi žmogų nuo krikštynų iki laidotuvių. Be muzikantų gyvenimas 
būtų pilkas ir liūdnas, tačiau kartais į juos žiūrima truputį iš aukšto: „Ko gi iš jo 
norėti, jis gi muzikantas...“ Suprask: nerimtas žmogus, lengvai slystantis per gyveni-
mą. Šitokiam negalima patikėti atsakingo darbo ar posto, šitoks gali pamesti šeimą 
ir nueiti velnių keliais, nes kur muzika, ten ir įvairiausios pagundos... Žinoma, 
visko būna gyvenime, bet dažniausiai tokių „kritikų” lūpomis kalba paprasčiau-
sias pavydas, nes juk ne visi gali tapti muzikantais – tam reikia įgimtų gabumų, 
pastangų, valios ir, svarbiausia, tos vidinės ugnelės, didžiulio noro per gyvenimą 
eiti su muzika. Galima tapti muzikantu iš reikalo. Na, pavyzdžiui, tėveliai labai 
nori ateityje matyti savo vaiką muzikantu. Toks vaikas, būdamas dažnai net labai 
abejotinų gabumų, „įtaisomas” į muzikos mokyklą, kad ir sunkiai, bet „išragauja“ 
visą privalomų muzikos mokslų dozę, prisiversdamas, nenoromis išmoksta groti, 
pažinti natas, tačiau, tik baigęs mokyklą, numeta instrumentą ir niekada gyvenime 



777

T A U T O S A K A

nebepaima jo į rankas. Tokių atvejų būna, ir ne taip jau retai. Priežastis paprasta – 
nėra vidinės ugnelės, nėra didžiulio noro groti. Arba buvo persistengta suaugu-
siųjų. Būna ir priešingai – vaikas veržte veržiasi į muziką, tačiau įgyti muzikinį 
išsilavinimą jam sutrukdo įvairios aplinkybės, kartais netgi  tėvai tam priešinasi. 
Bet turint didelio noro, valios, užsispyrimo, tikslą galima pasiekti. Savamoksliai 
muzikantai kartais groja ne blogiau už baigusius specialiuosius mokslus. Ir natas 
„išgliaudo“, ir, vieną kartą išgirdę, sugeba atkartoti gana sudėtingas melodijas, ir 
patys kuria muziką. Bet tai jau priklauso nuo įgimtų žmogaus gabumų: klausos, 
muzikinės atminties ir, žinoma, darbštumo, kūrybingumo.

Savotiška ir dažnai gana prieštaringai vertinama muzikantų „rūšis“ – vestu-
vininkai. Į juos iš tikrųjų gana dažnai žiūrima iš aukšto. Dažniausiai pasitaikantys 
kaltinimai: groja banalią, ne labai aukšto lygio muziką, pataikauja svečių skoniui, 
arba, priešingai, būna šiurkštūs, nesiskaito su vestuvių svečiais. Iš švento, dvasinį 
peną žmogui teikiančio dalyko – muzikos – daro verslą, plėšia iš žmonių pinigus 
ir taip toliau. Žodžiu, vestuvių muzikantai kartais laikomi tiesiog amatininkais, 
siekiančiais pasipelnyti iš muzikos. Pasitaiko svečių, kurie į muzikantus  žiūri kaip 
į tarnus, su kuriais galima elgtis, kaip tau šauna į galvą. Dar ir dabar pasitaiko 
išgirsti iš senų laikų atėjusių dainuškų, kuriose vestuvių muzikantai lyginami netgi 
su šunimis, kurie privalo tarnauti svečiams. Vaikystėje iš senų muzikantų teko 
girdėti pasakojimų, kaip, nutaikę progą, kai kurie svečiai piktai pasišaipydavo 
iš muzikantų – lašiniais ištrindavo jiems smuikų smičius, kad nebegalima būtų 
išgauti garso. Gal tai ir pokštas, bet, sakyčiau, gana nevykęs...

Taip, būna visko, pasitaiko vestuvių muzikantų, kuriems rūpi vien tik pini-
gai. Tokie muzikantai stengiasi kuo daugiau „išsunkti” svečius, bandydami įtikti 
ne paties aukščiausio intelekto vestuvininkams, pažeria visiems savo šiurkštaus ir 
vulgaraus humoro. Pasitaiko, tiesa, retai, muzikantų, nemylinčių muzikos, bet gana  
profesionaliai ją grojančių vestuvėse. Jiems tai yra tiesiog juodas darbas, iki gyvo 
kaulo įgrisęs, bet  kurio neišeina atsisakyti. Iš šalies atrodo, kad viskas labai gražu, 
tačiau kai pakalbi su tokiu muzikantu... O vadinamųjų „labryčių“ arba pageidavi-
mų koncertų metu tenka išgirsti, švelniai tariant, ne visai profesionaliai atliekamų 
kūrinių... Tačiau ką daryti muzikantui, jeigu svečias užsako būtent tokį kūrinį, 
kurį tu nelabai sugebi pagroti? Argi įmanoma viską mokėti? O kaip patenkinti 
visus skirtingų skonių, skirtingo išsilavinimo žmones, susirinkusius į pobūvį ar 
vestuves? Kažkam vis tiek nepatiksi... O dėl banalios, nelabai aukšto lygio muzi-
kos – kokie poreikiai, tokia ir pasiūla. Kas nori klausytis profesionalų atliekamos 
muzikos, tegu eina ne į vestuves, o į klasikinės muzikos koncertą. Pastaraisiais 
metais vestuvėse dažnai groja muzikinį išsilavinimą turintys ir gana profesionalūs 
muzikantai. O kaip kartais linksmai ir graudžiai atrodo „žinovas“, nelabai gabus 
muzikai, netgi neturintis elementariausios klausos žmogelis, iš aukšto žiūrintis į 
vestuvių muzikantų atliekamą muziką, pats gi besiklausantis visiškai prastų kai 
kurių šiuolaikinių „atlikėjų“ įgrotų įrašų... Taip ir norisi pasakyti: „Žmogau, kaip tau 
dar toli iki vestuvių muzikantų lygio, kad tau nors šimtoji dalis jų gabumų...“ Abejoti-
na, ar teisingai priekaištaujama ir  dėl muzikantų uždarbiavimo. Atrodo, niekam 
neužkliūva nagingas stalius, kalvis, medžio drožėjas ar puodžius, savo gabumais 
ir triūsu besipelnantis duoną. Tai kuo nuo jų skiriasi muzikantas?
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Bet vis dėlto dauguma žmonių muzikantus myli. Įvairiausiuose susibūri-
muose, pobūviuose jie  dažniausiai būna visos kompanijos siela, geros nuotaikos 
architektai, sugebantys išrauti žmonių sielas iš pilkos kasdienybės, pakelti jas į 
nuostabų muzikos ir dainų pasaulį, nusivesti paskui save ten, kur nori... Sugebė-
jimas sukurti gerą nuotaiką, pralinksminti ar gražiai sugraudinti, sužavėti žmones 
yra išskirtinė muzikantų privilegija. Ir dauguma jų šituo puikiai pasinaudoja, todėl 
yra mėgstami ir mylimi. Kartais jiems ir pavydima (gerąja to žodžio prasme). Juk 
ne kiekvienas turi tokią galią pagal savo norą valdyti visą pulką žmonių. Noriu – 
staiga pakeliu visus iš apsnūdimo, atitraukiu nuo kalbų ir priverčiu dainuoti ar 
šokti, įkaitinu iki ekstazės, noriu – išspaudžiu ašarą ir nuvedu į kitą, šviesesnį 
pasaulį, į vaikystės ir jaunystės prisiminimus...

Šlepštikų maestro
Mano vaikystės laikais gretimame Šlepštikų kaime dar gyveno garsus kaimo 

muzikantas, savotiška mūsų krašto legenda – Kostas Balsevičius. Šita pavardė man 
ir dabar skamba kažkaip paslaptingai, ji atrodo neatsiejama nuo žodžio „muzika”. 
Daug apie jį girdėjau iš savo a. a. tėvelio Juozo Beniulio ir senelio Valentino 
Sungailos, dažnai paminėdavo jį ir kiti  kaimo muzikantai. Tai buvo jų mokytojas, 
vadovas,  įkvėpėjas ir organizatorius, kaimo inteligentas, šviesulys. Gaila, bet dėl 
per didelio amžiaus skirtumo man pabendrauti su šituo garsiu  mūsų apylinkių 
muzikantu jau nebeteko. Kai jis mirė, man buvo vienuolika metų.

Laikas nenumaldomai bėga, daug ką nukloja užmaršties dulkės, todėl 
jaunesnės kartos mano tėviškėnai, tiek tebegyvenantys vietoje, tiek išsiblaškę po 
kitas vietoves, retai kuris bežino šitą pavardę. O jau apie šio žmogaus gabumus, 
entuziazmą, aktyvią veiklą muzikos srityje, ko gero, iš viso mažai, o gal ir visai 
nieko nėra girdėję. Nevalia pamiršti tokių žmonių, nes jie tarsi žiburiai švietė 
aplinkiniams, traukė prie savęs, padėdavo užmiršti visas bėdas, vargus, neprite-
klius, skausmus ir pilką kasdienybę.

Nubraukti užmaršties dulkes nuo garsaus mūsų krašto muzikanto atminties 
paveikslo man padėjo jo duktė Adelė Putrienė, šiuo metu gyvenanti Endriejåvo 
miestelyje. Ji maloniai pasidalijo prisiminimais apie savo a. a. tėvelio gyvenimo 
faktus, šeimos istoriją.

Kostas Balsevičius gimė 1882 metais Kuliuosê, dabartiniame Plùngės rajone. 
Tėvai buvo gana stambūs ūkininkai. Pavardė leidžia spėti, kad Balsevičiai galė-
jo būti kilę iš bajorų, tačiau konkrečių žinių apie tai nėra. Nuo mažens Kostas 
nepaprastai mėgo muziką, tiesiog degte degė ja. Svajojo tapti vargonininku, net 
turėjo susitaupęs mokslams pinigų, tačiau tam griežtai pasipriešino tėvai. Matyt, 
jie manė, kad būti vargonininku stambių ūkininkų sūnui nelabai tinka. Svajonei 
nebuvo lemta išsipildyti, taip ir neteko baigti muzikos mokslų, tačiau muzikai 
Kostas liko ištikimas visą gyvenimą. Pats išmoko pažinti natas. Taigi jis buvo 
vienas iš tų savamokslių, kurie, skatinami vidinės ugnelės, įveikia visas kliūtis ir 
tampa gana aukšto lygio muzikantais.

Kodėl Kostas atsikėlė būtent į mūsų kraštą, sunku pasakyti. Tiesa, Kulia¤ 
nuo Endriejavo ne taip jau ir toli, jie yra į šiaurę maždaug už kokių penkiolikos 
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kilometrų, jeigu matuosime atstumą tiesiai, tačiau, važiuojant 
pro Vėžaičius arba pro Rietåvą, susidaro dvigubai didesnis 
atstumas. Šlepštikų kaime Kostas Balsevičius nusipirko tris 
hektarus žemės, vėliau prisipirko dar du. Trobesius statytis 
pradėjo dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Teko jam dalyvauti ir 
šiame kare. Tarnavo štabe raštininku. Galutinai įsikūrė, pabaigė 
statytis namus jau po Pirmojo pasaulinio karo. Vedė Juliją 
Jurkutę  iš Žade¤kių kaimo. Su ja užaugino keturis vaikus: 
sūnų Edvardą ir tris dukteris: Jovitą, Joaną ir Adelę.

Sūnus Edvardas savo gyvenimą, kaip ir tėvas, pasky-
rė muzikai. Turėjo muzikinį išsilavinimą, įgijo orkestrinio 
dirigavimo specialybę. Grojo daugeliu instrumentų. Gyve-
no Gargžduosê, buvo pučiamųjų orkestro vadovas. Mirė 
1978-aisiais metais. Jovita, gimusi 1914 metais, mokytojavo 
Båbtuose, netoli Ka÷no. Šiuo metu ten ir tebegyvena. Beje, Kosto Balsevičiaus 
vaikaitis Saulius Jonkus, Jovitos sūnus, iš savo senelio irgi paveldėjo didžiulę 
meilę muzikai. Joana gyvena JAV, netoli Čikagos. Adelė, anksčiau kartu su vyru 
Petru Putriumi gyvenusi tėvų namuose Šlepštikų kaime, vyrui mirus, išsikėlė į 
Endriejavo miestelį.

Iki Antrojo pasaulinio karo Balsevičių šeima vertėsi iš savo penkių hek-
tarų ūkio. Po karo, tikriausiai dėl garbaus amžiaus, kolūkyje nebedirbo, tačiau 
visas valdžios uždėtas normas vykdydavo: raudavo linus, sodindavo, ravėdavo ir 
raudavo runkelius. Visą laisvalaikį Kostas Balsevičius skirdavo muzikai. Jis grojo 

Kosto Balsevičiaus 
kapela. Jis sėdi vi-
duryje. Dešinėje sėdi 
Joana Balsevičiūtė, 
pirmas iš kairės stovi 
Edvardas Balsevičius, 
antras – D. Kaušys, 
trečias neatpažintas, 
ketvirtas –
J. Jokūbaitis. 
Iš Adelės Putrienės 
(Balsevičiūtės) asm. 
archyvo
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daugeliu instrumentų: smuiku, akordeonu, klarnetu, visais 
pučiamaisiais. Kadangi pažinojo natas, tarp kaimo muzikantų 
turėjo didelį autoritetą.

Po karo kartu su sūnumi Edvardu Kostas buvo subūręs 
kaimo kapelą ir pučiamųjų orkestrą. Šiuose kolektyvuose grojo 
mano senelis Valentinas Sungaila, jo draugas iš Lelėnÿ kaimo Antanas  Padagas, 
Jonas Jurkus (jis mokėsi pūsti tenorą ar baritoną). Visų dalyvių pavardes dabar 
išvardyti sunkoka, daugelis iš jų jau mirę. Šiek tiek pas Balsevičių groti smuiku 

Aldonos 
Lignugarytės 
vestuvės. Pirmas 
iš kairės: Kostas 
Balsevičius (smuikas), 
antras – Edvardas 
Balsevičius 
(akordeonas). 
Apie 1960 m. 
Iš Adelės Putrienės 
(Balsevičiūtės) asm. 
archyvo

Eduardo ir Vlados 
Balsevičių vaikai. 
Apie 1964 m. 
Iš Adelės Putrienės 
(Balsevičiūtės) asm. 
archyvo
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mokėsi ir mano tėvelis Juozas Beniulis bei jo brolis Jonas. Iš vaikystės prisimenu, 
su kokia pagarba jie kalbėdavo apie Balsevičių ir vis apgailestaudavo, kad trūko 
laiko muzikai. Iš savo senelio Valentino Sungailos ir aš išmokau senovinį valsą 
„Landyš“. Lietuviškai šis valsas turėtų vadintis „Pakalnutė”, bet kadangi  tiek 
Balsevičius, tiek mano senelis buvo gimę ir užaugę dar carinės Rusijos laikais, 
tai ir kūriniai tebebuvo vadinami rusiškais pavadinimais.

Kiek dar prisimenu, senelis minėdavo, kad Balsevičius grodavo gana sudė-
tingus valsus, kaip antai „Amūro bangos” ir kitus. Paprastiems kaimo žmonėms 
ne visada buvo suprantama ir priimtina Balsevičiaus grojama muzika. Tekdavo 
išgirsti ir tokių pasakymų: „Kartais Balsevičius groja labai gražią muziką, o kartais 
šiaip sau, bet ką...“ Gražia, matyt, buvo vadinama liaudiška, kaimiška muzika, o 
sudėtingesnė kaimo žmonėms ne visada patikdavo. Tai rodo, kad šis savamokslis 
kaimo muzikantas buvo pasiekęs gana aukštą lygį.

Kiti muzikantai ir dainininkai
Muzikantų Stončaičiuose ir kituose aplinkiniuose kaimuose būdavo ir daugiau. 

Visus juos sunku ir suminėti. Jie grodavo smuikais, armonikomis, septynstygėmis 
gitaromis, violončelėmis, bajanais ir kitokiais instrumentais. Iš senųjų muzikantų 
reikėtų paminėti Jokūbą Kiaulakį, Kazimierą Saudargą, Dominyką Astrauską. 
Tai buvo senieji kaimo armonininkai. Tiesa, kažkodėl šis instrumentas pas mus 
seniau buvo vadinamas ne armonika, o „dūdomis“. Mūsų karta armonikos jau 
taip nebevadino.

Muzikali buvo ir Dromantų giminė. Armonika grodavo Juozo Dromanto 
sūnūs: Algis (tragiškai žuvęs autoavarijoje miške tarp Šlepštikų ir Lelėnų kaimų), 
Aloyzas, Vacys. Jauniausias iš jų – Mykolas (mes jį kažkodėl vadindavome Ani-
cetu) pradėjo groti dar visai mažas. Suaugusieji juokdavosi, kad žmogaus iš už 
armonikos dar nesimato, o jis, matai, kaip šauniai plėšia „Ruoškis, sesute, ruoškis, 
jaunoji“...  Jeigu neklystu, armonika taip pat grojo jų sesuo Birutė. Gražiai akor-
deonu grojo ir kito Dromanto Petro sūnus Edvardas. Teatleidžia kiti Dromantų 
giminės muzikantai, kurių čia nepaminėjau. Meilė muzikai Dromantų šeimoje, 
taip pat visoje mūsų giminėje, atsirado, matyt, neatsitiktinai. Juk mano prosenelis, 
močiutės Paulinos Dromantaitės tėvas, kurio vardas, atrodo, buvo Jurgis, grojo 
garsiajame Oginskio orkestre Rietavê. Savaime aišku, prastų muzikantų garsus 
didikas savo orkestre nebūtų laikęs. Kokiu instrumentu grojo mano prosenelis, 
niekas dabar tiksliai negali pasakyti, bet, atrodo, kad tai buvo triūba (trimitas).

Gana plačiai pokario metais buvo žinomas armonikininkas ir bajanistas 
Antanas Lygnugaris. Jeigu gerai atsimenu, jaunystėje armonika šiek tiek grojo ir 
mūsų netolimo kaimyno Izidoriaus Lygnugario sūnūs. Mano senelis iš mamos 
pusės Valentinas Sungaila labai mėgo muziką, grojo smuiku, šiek tiek balalai-
ka. Paauglystėje ir ankstyvoje jaunystėje mes abu kartu grieždavome paprastas, 
liaudiškas melodijas – jis smuiku, aš – armonika. Muzika mus, nepaisant didelio 
amžiaus skirtumo, labai suartino.

Smuiku bei armonika grojo ir mano tėvelis Juozas Beniulis. Jaunystėje eidavo 
groti šokiams. Be to, šiek tiek skambindavo septynstyge gitara. Jo brolis Jonas irgi 
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virkdydavo smuiką. Dar iš vaikystės atsimenu šių savamokslių kaimo muzikantų 
susiėjimus, kada jie, tardami vienas kitam kažkokius, tada dar man nesuprantamus 
žodžius ar raides „Gie” „Die” „A” ir t. t., pagaliau suderindavo savo smuikus 
ir užgrieždavo „Mudu du broliukai“ ar „Nedėlios rytelį“. Aš jų klausydavausi 
išsižiojęs. Tik vėliau supratau, ką reiškė tos jų nesuprantamos raidės.

Labai mėgau klausytis ir dainų. Vardinių, krikštynų ir kitokių švenčių 
metu mes, vaikai, dažniausiai žaisdavome savo žaidimus ir nekreipdavome į 
suaugusiuosius jokio dėmesio. Tačiau kai šie uždainuodavo, aš viską mesdavau 
ir eidavau klausytis.

O pasiklausyti buvo ko. Mūsų giminė buvo labai daininga, daugelis turėjo 
gerus, stiprius balsus ir puikią muzikinę klausą. Gražiai dainavo visos penkios 
Sungailaitės: mano mamytė Ona, jos seserys Stefanija, Antanina, Danutė, Irena, taip 
pat jų pusseserės Aldona ir Jovita. Gražius ir stiprius balsus turėjo ir jų vyrai: 
Jonas Jurkus, Alfonsas Stonys, Kazimieras Vaitkus ir kiti. Visų nesuminėsi.

Stončãičiuose garsus dainininkas buvo Kostas Jankus. Jis turėjo aukštą ir  
stiprų balsą. Štai jis mane, tada dar paauglį, po kūlimo talkos pas savo seserį 
Oną Ložienę ir paskatino pirmą kartą viešai kartu su suaugusiaisiais užtraukti 
„Oi tu žirge, žirge“, kuri, pasirodo, tuo laiku buvo draudžiama.

O mūsų kaime ta daina buvo dainuojama visais laikais ir niekas nieko 
neįskųsdavo. Uždainuodavau tą dainą ir studijų laikais su kurso draugu žemai-
čiu Juozu Grikpėdžiu instituto bendrabutyje... Ir štai vieną kartą mano teta Irena 
Stonienė, užvedusi tą dainą per ekskursiją autobuse, paskui buvo pakviesta į 
KGB pasiaiškinti. O ir man, su Juozu Dauj¸nuose užplėšus „Gedimino pily tri-
spalvę iškelsiu“, rytojaus dieną kai kas pagrasino pranešti „kur reikia”, nes jaunas 
mokytojas su draugais „banditų“ dainas dainuoja... Štai tada ir supratau, koks 
buvo mano gimtinės ir mano kaimo žmonių solidarumas, ir kad ši daina niekada 
nebuvo dingusi iš mūsų atminties. O kai Atgimimo laikais Stasio Liupkevičiaus 
vadovaujama „Armonika” vėl pradėjo dainuoti šią dainą, ją pasigavo visi, net 
ir tie, kurie kažkada ją vadino „banditų daina”. Tiesa, mano gimtinėje ši daina 
prasidėdavo ne „Vai ko nusižvengei, bėrasai žirgeli“, o „Oi tu žirge žirge, žirge 
juodbėrėli“. Ir melodija šiek tiek skyrėsi, buvo lėtesnio tempo. Na, bet, žinoma, 
tai esmės nekeičia.

Dainingi buvo mūsų krašto žmonės. Sakau „buvo”, nors jie tebedainuoja ir 
dabar, tik jau ne savo buvusiose sodybose ant Stončaičių ir kitų kaimų kalvų... 
Per Velykas kaimynai eidavo lankyti vieni kitų ir eidami dainuodavo, net laukai 
plyšdavo. O krikštynos, vestuvės, patalkiai!

Ir dar vieną dalyką pastebėjau, daug metų gyvendamas Aukštaitijoje, Pås-
valio rajone – mano krašto žmonės buvo labai greiti uždainuoti. Aukštaičiai irgi 
labai gražiai dainuoja, bet jie yra kiek santūresni, dažniausiai uždainuoja tik tada, 
kai jau gerokai įkaušta, o iš tų, kurie anksti užplėšia posmą, kartais pasišaipo-
ma – matai, jau dainuoti patraukė, matyt, nemažai išgėrė... Mano kaime, būdavo, 
susėda vyriokai prie butelio šiaip sau, be jokios progos, ir po dviejų trijų taurelių 
jau užtraukia...

Mano paauglystės ir jaunystės laikais kaimo jaunimas dar tebešoko pagal 
armonikos ir akordeono muziką. Susirinkdavo vienoje ar kitoje vietoje – tai pas 
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Jankauskus, buvusiuose tremtinio Juozo Dausyno namuose, tai mokykloje, tai 
kieme pas Kanzerskius – ir šokdavo. Bet vasarą dažniausiai vykdavo gegužinės 
(nors jas dažnai vadindavome tiesiog šokiais) ant Matãičių piliakalnio, esančio 
maždaug už šešių kilometrų nuo mūsų kaimo. Ten susirinkdavo daug jaunimo iš 
aplinkinių kaimų, net iš Judr¸nų miestelio. Gražūs būdavo vakarai  ir naktys ant 
aukšto piliakalnio, šalia kurio tekėjo Šalpės upelis. Degdavo laužas, plyšaudavo 
armonika ir akordeonas, skambėdavo dainos*. Vėliau senoji šokių ant piliakalnio 
tradicija pamažu sunyko. Piliakalnis apaugo krūmais ir medeliais, pasidarė visiškai 
nebeatpažįstamas, nė kiek nebepanašus į daugelio mūsų jaunystės pasilinksmini-
mų vietą.

Mūsų jaunystės metai ir buvo tas didžiųjų perversmų  muzikoje laikas. 
Dar besimokydami mokykloje, pirmą kartą išgirdome apie „Bitlus“. Jų muzika iš 
pradžių buvo kažkokia keista ir nelabai suprantama, netgi šiek tiek šokiruojanti, 
tačiau vėliau ji mus pagavo ir nusivedė su savimi. Prasidėjo nauja era. Mūsiškė 
karta laikinai padėjo į šalį armonikas ir akordeonus, paėmė į rankas elektrines 
gitaras ir užlipo ant scenų. Mes sužinojome, kas yra adapteriai, stiprintuvai ir 
kolonėlės, kai kas net bandė patys pasigaminti elektrines gitaras. Laikas darė 
savo, mes negalėjome būti kitokie, ėjome kartu su visais...

Ir vis dėlto, kai dabar kur nors išgirstu staiga klyktelint armoniką, kažkaip 
nušvinta akys ir sieloje pasidaro  skaidru ir gera...

...O virš viso šito užmaršties rūko iškyla šviesus senojo kaimo muzikanto, 
Šlepštikų maestro Kosto Balsevičiaus paveikslas...

* Ant piliakalnio prie Šalpės upelio vykusius renginius 
autorius plačiau aptaria šios knygos straipsnyje 
„Gamtos“ skyriuje. Vyr. red. pastaba.
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Tautosakos pateikėja Ona Martinkienė
Birutė Jasiūnaitė

Visas šis tautosakos pluoštas užrašytas iš vieno žmogaus – mano senelės Onos 
Martinkienės (Jokužytės) (1895–1995). Per ilgą šimto metų gyvenimą ji matė šilto ir 
šalto. Gimė 1895 metų vasario 1 dieną Žemaitijoje, mažame Endriejåvo miestelyje. 
Augo penketo vaikų šeimoje. Tėvelis, mažai teturėdamas žemės, vertėsi visokiais 
amatais: žvejojo ežere, pirko ir pardavinėjo linus, kepė pyragus. 1905 metais kilus 
neramumams, plėšikai ant Plùngės kelio užmušė Onikės senelį – prekybininką. 
Tėvas paveldėjo žemės, statėsi naujus namus. Vyresnysis sūnus Povilas tarnavo 
caro kariuomenėje, todėl dirbti padėjo didžioji duktė – Onikė. Ligi dešimties metų 
buvusi valiūkė, dabar ji turėjo ir arti, ir akėti. Visas miestelis vadino ją Dzido-
riumi. Mažosios seserys ėjo į mokyklą, bet Onikės niekas neleido.

Tėvo viltis prasigyventi nušlavė Pirmasis pasaulinis karas. Vokiečiai supleški-
no visą Endriejåvą. Sudegė ir Jokužių namai. Visa šeima verkė, radusi degėsiuose 
pažįstamą indo šukelę. Dabar Jokužiai įkrito į vargą. Onikė savarankiškai pramoko 
siūti. Vėliau laikė arbatinę, kepė pyragus ir šiaip taip vertėsi.

Būdama gyvo būdo, Onikė mėgo susibūrimus, turėjo daug draugių: ir že-
maitikių, ir žydaičių. Endriejavo žydai sakė: „Ui, [V]onikė su naščiais gal[i] visas 
polkas išeiti!“ Į tabalus1 eiti mama nepavydėjo – leido. Šoko su klumpukais, vis 
pabarškindami, kad būtų gražiau. Onikė mėgo ir padainuoti, nors ir neturėjo 
labai gražaus balso. Kartą merginos susilažino su vaikinais, kad dainuos visą 
naktį. Patekėjo saulė, o dainos dar nebuvo išdainuotos. Vaikinai buvo prižadėję 
saldainių, bet taip ir nenupirko.

Endriejaviškiams studentams Eduardui Turauskui ir Juozui Talmantui pra-
dėjus organizuoti vaidinimus, Onikė pasidarė artistė. Vaidinti jai sekėsi. Sudėda-
vo net dainelių tekstus. Vaidmenis išmokdavo greitai. Vaidinimai buvo gražūs: 
„Pilėnų kunigaikštis“, „Mūsų gerasis“. Publikos nestigo: iš toliausiai atvažiuodavo 
arkliais.

1923 metais Onikė ištekėjo už Kåpstatų kaimo ūkininko Prano Martinkaus. 
Tiesa, kai kas neturtingą nuotaką peikė: „Pasiimsi pyragkepelę, nemokės nė kiaulės 
pašerti!“ Martinkus išdidžiai atsakė: „Kiaulę pašerti bi kas mok[a], [v]o pyrago iškepti 
bi kas nemok[a]!“ Dėl Onikės jis varžėsi su keliais kitais kavalieriais. Vienas jų, 
kalvis, negaišo veltui laiko. Nuvažiavo į Klaipėdą, nuėjo pas vokietį, nusipirko 
brauningą, išsivedė Onikę į pakrūmuką ir pasakė: „Tu mane nušauk, o paskui ženykis 
už to Martinkaus, už to bjaurybės!“ Senatvėje nuotaka su humoru atsimindavo šį 
dramatišką epizodą. Martinkai kartu išgyveno 53 metus.

Pirmaisiais metais Onikei skaudėdavo širdį, išgirdus už ežero dainuojant. 
Vėliau apsiprato. Buvo Lietuvos laikai. Niekas nespjaudė į akis. Ūkis po truputį 
kilo. Gimė trys vaikai: sūnus ir dvi dukterys. Namuose buvo Martinkienės tvar-
ka, nes Martinkus buvo labai lėto būdo. Šeštadienio vakarais troboje jaunimas 
susirinkdavo pašokti, padainuoti. Prie 
linksmybių prisidėdavo ir šeimininkė. 
Ant prieklėčio, pasidirbusi iš drobulės 1 Tabalai – čia vakaronės.
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uždangą, ji suruošdavo vaidinimus. Artistai buvo vaikai ir samdiniai. Samdytos 
merginos mėgo Martinkienę. Viena jų, Juzapina, ištarnavo net dešimt metų. Vaikai 
nežinojo, kad ji svetima. Juzapina labai gražiai sekė pasakas. Neatsiliko ir šeimininkė. 
Visokių istorijų parnešdavo šimtametis ubagas Trečiokas, kuris atsiminė baudžia-
vą. Vaikai iš namiškių kaulydavo jam centų, kad tik senelis nakvotų ir, žinoma, 
pasakotų. Pasakų mokėjo ir O. Martinkienės uošvė Barbora Martinkienė.

Taip po truputį, krislas po krislo, Onos Martinkienės atmintyje susiklostė 
čia pateikiamas tautosakos pluoštas. Ji niekada neieškojo žodžio kišenėje. Ypač 
noriai įvairiausiomis progomis pasakojo trumpas, sąmojingas istorijas. Jos mėgs-
tami personažai – įvairūs mulkiai, šykštuoliai, o ypač apsirijėliai, pilvatikiai. 
Pasakotoja nevengia hiperbolizuoti, grotesko elementų. Vyras iš karto sudoroja 
dvylika virtinių (kleckų), pavalgus šienpjovys – du kibirus bulvienės. Ėdri nuotaka 
sutašo vaišes, skirtas pulkui vestuvininkų. Endriejavas buvo Prūsijos pasienyje, 
todėl dažnai kliūva vadinamiesiems „vokiečiams“: pašiepiamas jų šykštumas, 
pragmatizmas, sentimentalumas. Pateikėja (nebūtų žemaitė!) visada mėgo sūrokus 
epizodus ir vadino daiktus tikraisiais vardais, todėl ir čia jokių kupiūrų neda-
ryta. Humoras bus padėjęs žmonėms išgyventi sunkius laikus, kada buvo liepta 
iššluostyti paskutinį grūdą iš miegos2, o jeigu ne – tuojau su šautuvu vedė į 
kaliūzę. „Tu nežinai, kokiomis kojėmis aš parėjau, ka pasirašiau į kulkozą!“, – sakė 
senelė. „[V]o i šiandieną tebesu gyva! Aš i dvėsdama kelsiu uodegą į aukštą!“

Gana ryškus daugelio senelės istorijų bruožas – kraupumas ir paslaptingu-
mas. Mums mažiems visada virpėjo kenklės, besiklausant „Mėlynanosio“. Velniais, 
kaukais ir baidymais senelė nelabai tikėjo, bet noriai apie juos pasakojo. Nuobodi 
racionalistė ji niekada nebuvo ir niekada už jokius pinigus nebūtų viena nakvojusi 
namie. „Naktį man negyv[a]s kuša!“ – sakydavo ji. Tiesa, iš kitų baimės ji pasišai-
pydavo: mėgo pasakojimus apie „netikrus“ velnius ir baidykles.

Senelė turėjo neabejotiną lingvistinę dovaną. Iš jos esu užrašiusi apie 7 000 
žodžių LKŽ. Jos stichija – taiklus palyginimas, kalambūras, komiškas nesusikal-
bėjimas. Nevertino žmonių, nesugeban-
čių gražiai, sklandžiai kalbėti, pasakoti. 

Onai Martinkienei – 
100 metų. Su 
artimaisiais Vilniuje 
1995 m. Iš asm. 
B. Jasiūnaitės 
albumo

2 Miega – aruodas.
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Toks esąs „mėmis“, „klumpis“. Bet nemėgo ir keiksmininkų, blevyzgotojų – tokius 
sugebėjo nutildyti. Pasakodama labai gerai imitavo personažo kalbėseną, moduliavo 
balsą. Jos prūsai paprastai kalba pro nosį, žydai žydžiuoja. Beje, jaunystėje yra 
mokėjusi ir jidiš. Kalbėdama nevengė išraiškingų gestų, mimikos.

Gyvenime niekada nebuvo estetė, vėliau praktiška. „Kitos rūpinos aplink rūtus, 
[v]o aš aplink burokus, kopūstus. Aš visuomet neturėjau čėsto!“ – sakė ji. Nelabai mėgo 
austi – daug čiupino, bet siuvo nuo vaiko metų. Ne per daug vertino išvaizdą, 
apsirengimą. Miestelio žydai sakydavę: „Ui, [V]one, tu būtum pasiutusiai graži merga, 
tik tavo nosė biškį didel!“ Nosies savininkė dėl to nesijaudino. Nemėgo formaliosios 
gyvenimo pusės: mandagybių, meilikavimų, liežuvavimų, visokių nereikalingų 
vaišių. Niekada neprisitaikė prie miestiško gyvenimo „gandrininčioje“ – daugia-
aukščiame name. Labai ilgėjosi gandro, gegužėlės, savo kiemo, kuriame „vištelės 
vaikščio[ja], šunelis bėgio[ja]“.

Didžioji čia pateikiamos tautosakos dalis užrašyta 1988–1995 metais, senelei 
gyvenant Vilniuje pas dukterį. Kai kurie tekstai yra mano diplominiame darbe (1981). 
Vienintelis spausdintas senelės tekstas paskelbtas 1970 m. išėjusioje chrestomatijoje 
„Lietuvių kalbos tarmės“. Jį apie 1960 m. užrašė mano teta Elena Adomavičienė 
(Martinkutė). Ji yra skelbusi ir senelės pateiktą etnografinę medžiagą. Nemažai 
senelės smulkiosios tautosakos dalykų (žinoma, anonimiškų) yra LKŽ kartoteko-
je. Kaip sakyta, pateikėja niekada nebuvo didelė dainininkė. Paskutiniuoju metu 
dainų ir nebebuvo galima užrašyti dėl amžiaus. Todėl čia apsiribota smulkiąja 
bei pasakojamąja tautosaka.

Tikiuosi, kad mano senelės Onos Martinkienės (Jokužytės) palikimas bus 
naudingas folkloro tyrinėtojams ir jaunesnės kartos endriejaviškiams.
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„Mano liežuvis ne votêgs*...“
Parengė Povilas Krikščiūnas
© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Šioje publikacijoje – endriejaviškės Onos Martinkienės (Jokužytės) pateikta 
sakytinė tautosaka. Keletą metų (1988–1995) trukę pateikėjos ir jos vaikaitės, kalbos 
mokslų specialistės Birutės Jasiūnaitės pasikalbėjimai vainikuoti gražiais rezultatais1. 
Užrašyta per 120 įvairių pasakojamųjų kūrinių, per 470 trumpųjų pasakymų (dau-
giausia patarlių ir priežodžių), apie 70 burtų, prietarų, tikėjimų. Baigus užrašinėti 
parengtas rankraštis, pravartus ne tik kalbininkams, bet ir tautosakininkams. Tai 
matydama, vieną jo egzempliorių Birutė Jasiūnaitė paskyrė Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutui. Dabar jis saugomas Lietuvių tautosakos rankraštyne2, visi 
čia skelbiami tekstai imti iš to rinkinio.

Grupuojant pasakojamuosius tekstus naudotasi Bronislavos Kerbelytės 
sukurta lietuvių pasakojamosios tautosakos klasifikavimo sistema. Pasiremta 
spausdintu tritomiu šio katalogo variantu3. Kadangi mūsų leidinys skiriamas 
plačiajai auditorijai, pasakų metrikose teikiamos ne elementariųjų siužetų (ES) 
nuorodos, o kol kas labiau įprasti Antti Aarne’s ir Stith’o Thompsono katalogo 
tipų numeriai4. Tačiau tai nereiškia, kad minėtu katalogu nesinaudota. Jis pa-
dėjo pasitikslinti lietuviškus pasakų atitikmenis ir jų kontaminacijos atvejus. ES 
nuorodos dedamos prie sakmių siužetų, kurių skelbiama daugiausia. Kadangi 
aukštesni klasifikacijos lygmenys (etiologinė ar mitologinė sakmė, jų skyriai) jau 
yra anotuoti prieš tam tikrą tekstų grupę, metrikose rašoma tik ES nuoroda arba 
skirsnio pavadinimas ir ES nuoroda (pvz., 1.1.1.17. arba Namų dvasios/Aitvaras/
Kaukas, 1.1.2.12.). 

Ketvirtasis minėto katalogo tomas, apimantis anekdotus ir pasakojimus, 
rengiant publikaciją buvo dar spaus-
dinamas. Jų klasifikuoti nesiimta, jie 
surikiuoti taip, kaip išdėstyti rankraš-
tyje. Jei siužetas anotuojamas minėtame 
tarptautiniame kataloge, nurodomas 
jo numeris.

Patarlės pateiktos abėcėlės tvar-
ka pagal atraminius žodžius. Atrami-
niu žodžiu laikomas pirmasis teksto 
daiktavardis, jo nesant – kitoks daik-
tavardžio savybių įgijęs žodis (pvz., 
Aklas pamatė...) ar, nesant ir šito, 
veiksmažodis (Ne tiek kanda...). Jis 
rašomas pasviruoju šriftu. Tokia kla-
sifikacija taikoma ir sisteminėje lietuvių 
patarlių bei priežodžių kartotekoje5, ir 
pradėtame leisti Lietuvių patarlių ir 
priežodžių sąvade6.

* Votegs – botagas.
1 Plačiau apie tai žr. šioje knygoje skelbiamą Birutės 
Jasiūnaitės apybraižą „Tautosakos pateikėja Ona 
Martinkienė“.

2 LTR 6511.
3  K e r b e l y t ė  B . Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas: Pasakos apie gyvūnus. Pasakėčios. Stebuklinės 
pasakos, Vilnius, 1999, t. 1; Pasakos-legendos. Parabolės. 
Novelinės pasakos. Pasakos apie kvailą velnią. Buitinės 
pasakos. Melų pasakos. Formulinės pasakos. Pasakos be 
galo, Vilnius, 2001, t. 2; Etiologinės sakmės. Mitologinės 
sakmės. Padavimai. Legendos, Vilnius, 2002, t. 3.

4 Skelbta: The Types of Folktale. A Classification and 
Bibliography, Antti Aarne’s Verzeichnis der Mär-
chentypen. Translated and Enlarged by Stith Thomp-
son, Folklore Fellow Communications, nr. 74, Helsinki, 
1928; nr. 184, Helsinki, 1961 (toliau – AT).

5 Kartoteką sudarė Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto paremiologai. Sistemos autorius – prof. 
Kazys Grigas.

6 Lietuvių patarlės ir priežodžiai, parengė K. Grigas, 
L. Kudirkienė, R. Kašėtienė, G. Radvilas, 
D. Zaikauskienė, Vilnius, 2000, t. 1.



788

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Garsų mėgdžiojimai ir erzinimai taip pat išdėlioti abėcėliškai – pagal mėg-
džiojamą gyvūną ar objektą, erzinamą asmenį ir t. t. Keiksmų ir keikimų seką 
nulėmė pirmojo frazės raidė.

Užrašinėtoja – Vílniaus universiteto Baltistikos katedros profesorė Birutė 
Jasiūnaitė. Rengdama rankraštį, skirtą Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
Lietuvių tautosakos rankraštynui, ji tekstų tarmę tvarkė savais principais, kuriuos 
aprašė taip:

„Redaguojant tautosakos tekstus, stengtasi išlaikyti jų morfologines 
ir leksines ypatybes. Fonetinės jų ypatybės neišlaikomos: tekstai 
transponuoti į bendrinę kalbą. Reikalui esant, iškritusios galūnės 
pateikiamos laužtiniuose skliaustuose: veln[ias]s, dirb[a]. Redaguojant 
atsisakyta pasikartojimų, apsirikimų.“7

Profesorei paprašius tekstų kalbos neredaguoti, jie pateikiami visiškai nekeisti. 
Tik prie kelių nepavadintų anekdotų pridėti pavadinimai. Jie įrašyti laužtiniuose 
skliaustuose.

* * *
Pasakos apie gyvulius

1. Vilkas ir lapė
Išsikasė žmogus girio[je] duobę – bene įkris koks žvėris anam. 

Vilk[a]s ginė lapę, ir sukrito abudu anuodu. Nu, i tup[i] anuodu 
to[je] duobėje. Lapė i klaus[ia] vilko:

– Ką tu misliji?
Vilk[a]s anai sako:
– Devynios mislės mane jem[a]! [V]o ką tu misliji?
Lapė jam atsakė:
– Aš misliju vieną, [v]o gerą!
Kai jau pajuto, kad ateit[a] žmogus, lapė brinkt ant žemės ir 

drybso kaip negyva. [V]o tas vilk[a]s šėlst[a], draskos po tą duobę, 
pamatęs žmogų. Žmogus paveizėjo:

– [V]o tu, bjaurybe, – sako, – tu i lapelę numūčijai!
Ans atsinešė mietą, ka pradės anam duoti per galvą, viseip mur-

dyti – i nugalabijo tą vilką. Įsilipo į tą duobę, paėmė lapę, pliumpt 
ir išmetė ant duobės krašto. Kaip išmetė, lapė šmurkšt ir pabėgo. 
Išlipo žmogus, veiz[i] – lapės nebėr. LTR 6511(606).

AT 33.

2. Kaip vilkas su šuniu driaugavo
Kitą kartą toks vien[a]s gaspadorius turėjo nognai8 seną šunį. 

Tas šuo nieko jau nebgalėjo: nebgirdėjo ausimis, nebmatė gerai aki-
mis. Gaspadorius nebnor[i] ano šerti. Ans 
nuvedė tą šunį prie eglės ir pririšo, kad 
vilkai suėstum.

7 Suformuluota raštu, originalas saugomas leidykloje 
prie publikacijos rankraščio.

8 Nognai – čia nepaprastai, labai.
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Ne kiek truko, ir beateitąs prie ano vilk[a]s. Persigando tas šuo, 
bet tas vilk[a]s tam šunie nieko nedarė. Anuodu surokavo driaugauti. 
Tas vilk[a]s i sako:

– Prie girios krašto žmonys pjaun[a] rugius. Tavo gaspadinė 
ateis į lauką rugiųn rišti ir atsineš mažą vaikutìlį. Aš pagrobsiu 
tą anos vaiką ir nešiuos į girią. [V]o tu, – sako, – lok cypdam[a]s, 
kaukdam[a]s – aš i pamesiu tą vaiką.

Teip anuodu i padarė. Kaip tik tas šuo pamatė, ka vilk[a]s 
vaiką neš[a], nutvėrė tą vilką už kenkliųn9, tas vilk[a]s pliumpt i 
pametė vaiką.

Nu, dabar tiems gaspadoriams, katrie aną išvarė, nebėr[a] ge-
resnio už tą šunį. Viseip aną kolij[a]10, nebžino nė su kuo bešerti. 
Prižadėjo aną laikyti, kol tik ans pats jau nusibengs.

Dabarčiuo tas šuo gyven[a] geriausiai, y priėdęs lig žandųn. Vieną 
dieną tie ano gaspadoriai kėlė didelę veselę. Tas šuo sumislijo, kad 
reik[ia] anam tą savo driaugą vilką pavaišinti. Tas vilk[a]s atìjo iš 
girios ir tupėjo pat[v]orė[je] už karklynuko. [V]o tas šuo velk[a], 
ką tik prigreib[ia]: i duoną, i mėsą, i pyragą. Paskui tas šuo įdrįso, 
įsivedė jau ir į trobą tą vilką. Anuodu abudu pasilindo po stalo 
ir kiūto. [V]o tie veselninkai begerdamis netyčiõms išpylė čerkikę  
[v]arielkos. Tas vilkas pakaštavojo, kad dideliai skani. Ans i išlaižė 
tą šnapšę visą. Po tuo stalu tupėdam[a]s, ans i sako tam šunie:

– Jau šauksiu!
Matai, tie veselninkai dainiuo[ja], ir anas nor[i] dainiuoti, šaukti 

po påsku. Tas šuo persigando dikčiausiai!
– Vajergau, tik tu tylėk! – sako.
Tas vilk[a]s, kur tau anas klausys? Kai tik tie prie stalo dainuoti, 

ir ans tuojau pradėjo kaukti:
– A-ū-ū-ū-ū!
Tie veselninkai išgirdusis visi kad pasiuto šaukti:
– Vilk[a]s! Vilk[a]s! Vilk[a]s po stalo!
Tuojau sugrobė kurs mietą, kurs šluotą ir tiek pritvatijo – amen! 

Čiut gyv[a]s bepaliko. Šiaip teip, šiaip teip benušliaužė į girią, 
gul[i], serg[a].

Dabar tas vilk[a]s ant to šunies pykst[a] be galo. Ir surokavo 
anie mušties. Tas vilk[a]s pasišaukė mešką ir šerną, [v]o tas šuo – 
katiną, vištą i gaidį.

Pasiskyrė dieną, kuomet jau pradės tą vainą. Tie žvėrys visi 
atìjo prie krašto girios. Tuojau meška įsilipo į eglę paveizėti, ar jau 
ateit[a] to šunies kariuomenė. Tas vilk[a]s už to medžio tūpęs[is], 
klaus[ia] meškos:

– A matai, ar ateit[a]?
– Matau, matau! – ta meška sako.
– [V]o kokie atrodo?
– Baisiai atrodo dikčiai! Vien[a]s po 

pirmu bėg[a] ir grįžt[a], bėg[a] ir grįžt[a] 
(tas, matai, buvo šuo: vis ans uosto pėdas). 

9 Kenklė – užpakalinė kelio dalis, pakinklis, linkmuo 
ar kojos dalis ties pokinkliu, kinklė.

10 Kolyti (kvolyti) – girti.
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Antras yr[a] su raudona kepure, ans eit[a] akmenis rinkdam[a]s. 
[V]o trečiasis eit[a] iškėlęs tokią baisią kartę. [V]o dar viena sako: 
„Kad kad kad – kad tik tuojau!“

Matai, tie buvo gaidys, katinas i višta.
Tie žvėrys visi persigando dideliai ir pasikavojo. Meška ten su-

sitraukė to[je] eglė[je], vilk[a]s įsilindo į karklyną, [v]o šern[a]s – į 
skruzdėlyną. Ans įsilindo ten ir kiūto įsilindęs. [V]o ano uodegos 
galiuk[a]s toks kudlot[a]s paliko biškį matyti. Tas uodegos galelis 
anam neužsiklojo, šmik šmik – i sumirgėjo. Katin[a]s kaip grobė 
nagais i sugnybo: anas pamislijo, ka pelė. Tas šern[a]s iš to strioko – 
lakõm į girią! [V]o tas katin[a]s persigandęs šoko į tą eglę. Meška 
pluipt iš medžio – bėgti! [V]o gaidys šaukti:

– Tik duokit! Tik duokit! Tik duokit!
[V]o višta:
– Kad tik tuojau! Kad tik tuojau!
[V]o tą vilką, mizerioką, meška, kaip krito iš eglės, ir nudaužė 

ant vietos. Teip tųn visųn žvėriųn ir nebliko nė vieno. Tam šunie 
nebebuvo su kuo bevajavoties. Tas šuo su tuo katinu, gaidžiu ir 
višta parìjo namie prie savo gaspadoriaus gyventi. LTR 6511(622).

AT 101 + 100 +104.

Pasakėčia

3. Žuvis ir kiaulė
Vieno gaspadoriaus kiaulė valójės[i] paprūdė[je]. [V]o ten buvo 

tokia lióka11, pélkė, molyn[a]s. Tai kiaulei ten dideliai tiko: ana buvo 
purvina baisiausiai. Žuvis iškišo galvą iš vandens i sako anai:

– Fi, kokia tu esi bjauri, purvina visa, į tave nė veizėti negãl!
– Ka mane, – ta kiaulė atsakė, – valgys, i pirštukus aplaižys, 

[v]o ka tave valgys – spjaudyses! LTR 6511(655).

AT 137.

Pasaka-legenda

4. Biesuo prižadėt[a]s sūnus
Kitą kartą gyveno toks biednas žmogus. Ans tiek nebtur[i] pinin-

gųn, tiek nebtur[i]. Eit[a] ans keliu dejuodam[a]s i susitink[a] tokį 
ponaitį, gražiai apsidariusį. Tas ponaitis i klaus[ia]:

– [V]o dėl ko tu tiek dejuoji?
Tas žmogus sako, kad teip i teip: piningųn gatavai nebtur[i].
– Prižadėk manie, ko namie nepalikai, aš tau duosiu piningųn, 

kiek tik tu norėsi!
Tas žmogus nieko blogo nemislydam[a]s i prižadėjo. Tuojau tas 

ponaitis parašė tokį raštelį, šmukš įpjovė anam į pirštuką i liepė 
pasirašyti. Ans i pasirašė.

Pareit[a] ans namie piningais nešin[a]s, 
linksmas. Mato, ka sūnus y gimęs. Tam 11 Lioka – bala, pelkė, klampynė.
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žmoguo dilkt į širdį ir įdūrė, ka tas ponaitis nebuvo geras: juk 
liepė atiduoti, ko nepaliko namie! Tas tėv[a]s nusiminė dikčiausiai. 
[V]o ką – reik[ia] kentėti.

Piningųn ans tur[i], gyven[a] gerai. Tas ano sūnus paaugo dideliai 
gudrus, pravornus12. Mokės gerai ir išìjo į kunigus. Vieną dieną 
tas sūnus, tas kunigas, mato, kad ka tas tėv[a]s dideliai nusiminęs 
sėd[i]. Ans i klaus[ia]:

– [V]o dėl ko tu, tėvali, toks nelinksmas šiandieną?
– Iš kur aš būsiu linksmas, – tas tėv[a]s sako, – kad aš esu tave 

biesuo pažadėjęs?
Ir ans viską papasakojo tam savo sūnuo. Bet tas sūnus buvo 

pravornus nognai, ans neišsigando. Sako ans:
– Tėvali, nelauksma, kol ateis tas biesas atimties mane!
Teip ans vieną dieną apsitaisė jau kaip kunigìlis gražiai, pasiėmė 

krapyklą ir švento vandens.
– Aš, – sako, – eisiu į peklą i parnešiu tą tavo raštelį!
Nu, gerai, tas kunigìlis ir išìjo. Ìjo ìjo, nuìjo į peklą, pasibalado[jo] 

į duris peklos.
– Aš, – sako, – atejau toks, kur esu prižadėt[a]s, ati§kitės 

mane!
Tie biesai ir įleido tą kunigą į peklą. Ans aniems sako:
– Ka man tuojau pat suvoktumet ir atiduotumet mano tėvo 

raštelį!
Tie biesai neatiduod[a], nežino, kame yr[a]. Tik tas pamirkė tą 

krapyklą į šventą vandenį – švykšt! Tie kipšai visi klykdamis į 
pasienius! [V]o biesai nuognai bijo švęsto vandens.

– Neatiduoset raštelį – aš peklos vidurė[je] pastatysiu bažninčią 
i kožną mielą dieną aš jumis krapysiu!

Tie biesai iš proto galėjo išeiti beklykdamis – nebsuvok[ia] to kipšo, 
katras tur[i] tą raštelį. Išvertė visus peklos pašalius. Ir pareit[a] an 
galo toks gatavai pasenęs, pražilęs, raišas kipšas: kliklimš, kliklimš! 
Ans tatai i buvo susitikęs tą tėvą.

– Še tą savo raštelį!
Tas kunig[a]s už to raštelio – i laukan iš peklos. Parìjo ans namie 

i gyveno gražiausiai. Matai, dabar žmonys i sako:
– Bijo kaip biesas švęsto vandens! LTR 6511(619).

AT 811.

Parabolė

5. Aplink poną, katras norėjo dieną pailginti
Vien[a]s pon[a]s liuob dejuos i dejuos, ka žmonys per dieną 

dideliai mažai padirbantys. Saulė užsileid[žia], anie ir eit[a] numie. 
Anam vis atrodė, ka diena per trumpa y[ra]. Nebžino tas pon[a]s,  
ką daryti, kad ana būtum ilgėlesnė ben biškį. I teip mislij[a], i 
teip. Vien[a]s toks žmogus mato, ka tu 
klumpis esi. Ans atìjo prie to pono į 
dvarą i sako:

12 Pravornus (rus. проворный) – vikrus, apsukrus, 
sumanus.
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– Ponåli, aš galiu padirbti, ka diena pailgėtum!
– Ui, [v]o kaip? – tas pons klaus.
– Teip i teip, – sako. – Reik[ia] padirbdinti tokią didelę šakę, 

su ta šake saulę priremti i laikyti. Saulė nebgalės benusileisti, diena 
i paliks ilgesnė.

– [V]o kas norint kit[a]s, – tas pon[a]s klaus[ia], – a negalėtum 
tos saulės palaikyti?

– Ne, ponali, – sako. – Niek[a]s kit[a]s negalės, tik tu pats. Jei 
kas norint kit[a]s laikytum, diena nepailgėtum. Kokia buvo, tokia 
i būs!

Nu, padirbdino tą šakę didelę, tą šakotį ilgą ilgiausį. [V]o buvo 
pati rugiapjūtė, pačios kaitros. To dvaro lauko gale buvo berž[a]s 
didelis. Tas žmogus liepė tam ponuo apsidaryti gerai, su ša»kais13, 
su palitu14.

– Nu, ponali, – sako, – dabarčiuo lipk tamista į tą beržą. Kaip 
tik saulė, – sako, – būs prie to beržo galūnºs, tu priremk i nebipa-
leisk. I pamatysi, – sako, – kokia diena būs ilga!

Tas pon[a]s su ta šake šeip teip į tą beržą įsiruopštė i sėd[i]. 
Saulė jau aukštai, jau reik anam laikyti. Ta šakė ilgiausi, sunkiausi, 
i laiko ans, mizeriok[a]s, saulę tatai. Vo apsidaręs storai, su šarkais, 
prakait[a]s varv[a], akis grauž[ia]. Ale aną džiaugsmas jem[a], ka 
dabar tai jau diena būs ilga, ano darbininkai šmotą padirbs.

Lig pietų šeip teip ištūrėjo dar. Tas žmogus ateit[a] paveizėti, 
a tu gyv[a]s tebesi.

– Nu, ponali, kaip bė[ra]? A pailgėjo diena?
– Ui! – tas pons sako, – dideliai ilga diena paliko! Nebištūrėsiu 

jau!
– Kentiek, ponali! – sako. – Jei tik paleistumi, diena tuoj sutrum-

pėtum, nė per aguonos grūdą nebūs ilgesnė!
[V]o tas pon[a]s jau nebatgaun[a] nė dvasios. Kentėjo kentėjo, 

tik ta ilgoji šakė šmukš ir iškrito iš nagųn. [V]o ans pats po påsku 
kebaldai, kebaldai iš to beržo an žemės, i nubrazdėjo.

Atbėgo ano tarnai – ponas nei gyv[a]s, nei miręs, nuleipęs ga-
tavai. Tuojau šalto vandens šliokšt, tuojau prie daktaro. Šeip teip 
aną beatgaivino.

– Jau daugiau, – sako, – nebnoriu dieną ilginti. Lai ana, – sako, – 
būn[a], kokia ana yr[a]! LTR 6511(85).

AT –.

Pasakos apie kvailą velnią

6. Kotryna už velnią mandresnė
Kitą kartą velnias susisporijo su Kõtryna, kurs greičiau pasi¿s 

a¹čvalkalį15. Tas biesas mislijos ìsąs grei-
tesnis: ans tą Kõtryną nuloš.

Ans nenorėjo tankiai siūlą į adatą verti 
ir įsivėrė ilgą ilgiausį. Su tuo siūlu, adata 

13 Šarkas – švarkas; sermėga, puspaltis, surdutas.
14 Palitas – paltas.
15 Ančvalkalis – pagalvės užvalkalas.
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nešinas, pro kaminą išlek[ia], nulek[ia] į peklą i vėl parmaun[a]. 
Išdūręs i vėl išlek[ia].

Teip ans i lakstė tatai. [V]o Kõtryna šmukš šmukš, trumpą 
siūlaitį įsivėrė i dideliai zgrebniai siuvo. Ana tuojau ir pabengė tą 
ančvalkalį, [v]o tas biesas dar nė pusės netur[i].

Teip Kõtryna paliko ir už velnį mandresnė. LTR 6511(617).

AT 1096.

7. Aš pats!
Į vieno žmogaus pirtį įsimetė biesas, i visi bijojo ten įeiti: ans teip 

liuob braižyses i braižyses po tą pirtį. [V]o vien[a]s vaikis nebijojo. 
Ans įsinešė ten tokį katilą, įdėjo deguto, visokių kelmų sudėjo, įkišo 
į pečių i virin[a]. Tas biesas nulipo nuo pečiaus i klaus[ia]:

– Ką tu čia verdi?
Sako:
– Akims vaistus:
Biesas sako:
– I mano akys teip yr[a] prastos, rasėt i mano pagydytumi?
– [V]o je, – sako, – galiu, galiu! Tai gulkis, tuojau išvirs!
Kaip jau gerai virė su ku¹kuliu, tą biesą paguldė ant akėčiÿn 

i prisirišo aną. Sako:
– Biškį ėda! Tu påsku šokinėsi!
Biesas, gulėdamas ant tųn akėčiųn, paklausė ano:
– Kuo tu esi pavarde?
Tas vaikis sako:
– Aš Pats!
Nu, ka prisirišo, i užpylė visą tą verdantį katilą biesuo an gal-

vos. Tas biesas pradėjo cypti, kaukti, su visoms ekėčioms lakstyti. 
Išpuolęs į jaujį. Supuolė visi biesai, klaus[ia] ano:

– Kas tau taip padarė?
– Aš Pats! Aš Pats!..
– Nu, kad tu pats, tai niek[a]s nėr[a] kalt[a]s!..
I nuo to laiko nė vieno velnio nebliko jaujė[je]. LTR 6511(628).

AT 1135.

Buitinės pasakos

8. Kas čirškė puodelìlė[je]?
Turėjo pati dideliai skūpą vyrą. Ans skundė pačiai valgyti. 

Išeidam[a]s liuob viską uždarinės, ka pati nesuvalgytum. Vieną sykį 
ana kažikaip iš kažin kur pasiėmė lašinių šmotelį. Kaip vyr[a]s išìjo, 
ana sudėjo tuos lašinius į puodelį ir įkišo į karštą pečių, ka iškep-
tum, – mislijo skaniai pasivalgyti. [V]o vyr[a]s tuojau sugrįžo i jau 
preimenė[je] išgirdo čirškiant. Pati pajuto įjeitant, išgrobė puodelìlį 
iš pečiaus i pakavojo. Tas vyr[a]s įjìjo į trobą i klaus[ia]:

– Kas čirškė puodelìlė[je]?
– Niek[a]s!
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– Aš girdėjau!
– Niek[a]s, tetìli!
– Pasakyk, kas čirškė puodelìlė[je]!
– Tetìli, niek[a]s!
– Aš mirsiu, jei nepasakysi!
– Vis tiek, tetìli, niek[a]s nečirškė!
Ans susirgo jau, ledva bepašnek[a], o vis tiek klaus[ia]:
– Kas čirškė puodelìlė[je]?
Ana vėl sako:
– Niek[a]s, tetìli, niek[a]s!
Jau miršta, ledva bepasako:
– Kas čirškė puodelìlė[je]?
– Tetìli, nemirk, niek[a]s nečirškė!
Numirė. Apdarė, padėjo ant lentos, suìjo žmonių į budýnę. Kaip 

ana tik prieit[a] artie prie ano, rėk[ia] atsikvempusi, ans šnibždom 
i klaus[ia]:

– Kas čirškė puodelìlė[je]?
Ana šnibždoms atsako:
– Tetìli, niek[a]s!
Įdėjo į grabą, išvežė laidoti, įleido į duobę. Kaip pradėjo žemes 

mesti, ans pradėjo spardyties po tą grabą, šaukti:
– Vyraliai, gyv[a]s esu, nekaskit, nekaskit!
[V]o pati sako:
– Vyraliai, kaskit, kaskit! Šeton[a]s buvo, ka buvo gyv[a]s, šeto-

n[a]s paliko i numiręs!
Ir užkasė. LTR 6511(585).

AT 1365 F*.

9. Te»ba, nešk pietus!
Kitą sykį toks tėv[a]s turėjo be galo gražią dukterį. Gražumo tai 

buvo graži, ale sli¹kė16 paskutinė: neduok, Ponadieve, nė davęs tokio 
slinkumo! Ana liuob drybsos per dieną lovo[je], ir gana.

Visi sodõs vaikiai tą žinojo. Nė vienas nenor[i] imti tokios pačios. 
Kur aną dėsi pasiėmęs: iš kåktos sviesto netepsi. Tas tėvalis nebžino 
nė ką daryti. Ale matai, visokių atsiranda per platį svietą – atsirado 
ir anai toks vaikiuk[a]s. Ir sako ans:

– Kraitis nemažas, merga kaip lėlikė, aš, tėvai, – sako, – jemu 
aną!

Tas anos tėvas ir sakąs:
– Ženteli, – sako, – a tu neapsiriksi – nuognai mano vaik[a]s  

y slinkâ.
– Ne ne, – sako, – dėl tos bėdos aš aną imsiu!
Nu, parvažiuo[ja] anuodu namie. Pirmąjį rytą ana gul[i] kaip 

karvė pelkė[je]. Ans atsikėlė, pasivalgė ir jau kìt[a] eiti. Ale prieš 
išeidam[a]s surankiojo, ką turėjo: duo-
ną, mėsą. Prie tos pačios lovos atsistojęs 
aiškin[a], sako: 16 Slinkė – tinginė.
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– Patele, kaip tik pietai b¿s, tu pati nieko, gulėk, tik pasakyk: 
„Te»ba, nešk pietus!“ Ana žino, kame aš esu, kame ariu, ana atneš 
man į lauką stačiai.

Tas išėjo, ta miegt[a] lig dvyliktos. Akis praplėšė, pasivalójo ir 
sako:

– Te»ba, nešk pietus!
Ta terba nė krust – nė kušėte nekuša.
– Te»ba, nešk pietus, aš tavie sakau!
Terba neklauso...
Nu, vakare, kaip saulė užsileido, pareit[a] tas vyras peralkęs.
– Patele, [v]o dėl ko nesakei terbai, kad neštų pietus?
– Tėvali, sakiau, sakiau. Manęs neklauso, čerapåkas17!
– Ajei, neklausė? Ansidėk aną ant pečių, aš anai parodysiu! – 

sako.
Tuojau ans nubėgo, atsinešė pantį, su tuo pančiu anai per pečius 

činkt, činkt!
– A klausysi mano pačios?! – sako.
[V]o ta pati jau nebegal[i] – tiek skaudžiai ans aną tvatija!
– Nu, gerai, – sako, – paleisk jau. Kad būčiau žinojęs, kad ta 

terba tokia slinka, aš aną ne tiek būčiuo pritvatijęs!
Antrą dieną ir vėl tas pats. Ana liepia:
– Te»ba, nešk pietus! Nešk, vaikåli, [v]o tu gausi tvatos šį vakarą!
Ne, kur ana eis! Vakare pareit[a] vyras – terba y gémbė[je]16. Nu, 

tai su tuo pančiu tiek aną primušo, kad visa nugara paliko vien[a]s  
skaudulys. Šiaip taip, šiaip taip į tą lovą benusviro...

Trečią dieną anas ar[ia], veiz[i] – parmaun[a] ano pati su terbale 
nešina.

– Joneli, balandėli, čia šitai išviriau košės, čia šitai turiu pieno 
rūgšto, [v]o čia šitai pieno saldžio!

I nuo to čėsto niek[a]s nebegalėjo beatsidyvyti iš ano pačios: prie 
darbuko buvo nesutižusi ir vyrą mokėjo mylėti, kaip ka reik[ia]. 
Teisybę žmonys i sako, kad vyro mūšis – kaip sviesto gniūžis. 
LTR 6511(586).

AT 1370.

10. Šventnevalgâ
Buvo tokia motriška padavatkº. Kad visi susisės prie stalo val-

gyti, ana nevalgys, ir gana. Juo kiti anos prašôs, juo ana neklausôs. 
Šeimynai liuob to kąsnio geresnio sk¼s19. Tokia jau tatai davatka – 
juk daug valgyti yr[a] griek[a]s, kur ana valgys! [V]o nusigavusi 
nuo šeimynos ana liuob ką nors skaniau pasivalgys – juk žmogus 
negal[i] gyvs būti. Į bažnyčią liuob dideliai tankiai bėgios.

Vieną rytmetį ana ėjo prie spavėdnės. [V]o buvo toks vaikis prie 
anųn gudrus. Ans užbėgo tai gaspadinei 
už akiųn, įsilindo į karklyną ir kiūto. Kai 
tik ana priìjo arti, ans tokiu aiškiu balsu, 
garsiai ir klaus[ia]:

17 Čerepakas (rus. черепаха)  – vėžlys.
18 Gembė – medinis kablys sienoje kam nors pakabinti 
ar pririšti.

19 Skųsti – čia šykštėti, gailėti.
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– Šve¹tnevalga, o kur eiti?
[A] ana buvo paliurbº. Ana pamislijo, kad tatai pondiev[a]s aną 

šnekin. Ana ir sako:
– Į bažninčìlę, Pondievìli, į bažninčìlę!
– Šve¹tnevalga, [v]o kuomet tu valgai?
– Valgau, Pondievìli, valgau, ka šeimynìlė nemato! 

LTR 6511(662).

AT 1373 A.

11. Aplink tris sveµpiancias seseris
Kitą sykį buvo tokios trys mergelės, trys seserys. Anos visos buvo 

gražios mergos, tiktai tokios ka švelpesìlės: anos nepašnekėjo kaip 
ka reikia. [V]o ištekėti be proto norėjo. Piršliai atvažiuo[ja] prie tų 
seserų, anos praded[a] bi ką šnekėti, anie ir išvažiuo[ja] apént20.

Vieną sykį anos i surokåvo, kad nešnekės nieko: sėdės, tylės, ir 
gana. Jaunos, vaikai, tie piršliai pamislys, kad anos nêdręsa.

Teip i buvo. Vieną vakarą atvažiavo tie piršliai, [v]o tos seserys 
visos sėd[i] prie stalo, murkso, nieko nesako. Anie visi pasivalgė, 
išgėrė lašą. Tie piršliai dar šnekėjos su tais tėvais. Buvo atdaros 
durys į pre¤menę. [V]o ant stalo buvo palikęs duonos kepal[a]s. Pro 
tas atdaras duris įjìjo iš kiemo višta, pasilipo ant stalo ir les[a] tą 
duoną. Visų didžioji sesuo kentėjo kentėjo ir sako:

– Vita duoną let[a]!21

Antroji, vidurinioji, sesuo klaus[ia]:
– A tu nebitenti?22

[V]o trečioji atsiliepė:
– At vitÿ madóji, vitÿ itmintingóji! Kad ir matau, nieko neta-

kau!23

Tie piršliai išgirdo, atsikėlė nuo suolo ir išvažiavo... 
LTR 6511(654).

AT 1457.

12. Seku seku pasaką
Seku seku pasaką, kaip vilk[a]s pašiko ašaką ant raudono kūlio24. 

Ilgą ilgą kaip smilgą, aukštą aukštą kaip šaukštą. Aš pasilipau ant 
to aukšto, pamačiau bažninčìlę. Eitu paveizėti, kokia ta bažninčìlė. 
Veiziu, veiziu: sūrio sienos, lašiniųn stog[a]s, pyraginės durys su 
kelbasâ užrakintos. Aš už tos kelbasos k¿pt, 
prie savęs tr¿kt, ir esu bažninčelė[je]. Vei-
ziu, veiziu: [v]o grožybė visur! Ka spind[i], 
ka žib[a]! Vaško altorius, paukščių vargo-
nai, medaus kunig[a]s mišias laiko. Aš to 
medaus grybšt, ans man per ausį tykšt! 
Aš bėgti, ans ginti. Aš į medį – ans pro 
medį. Aš ant stogo – ans nusprogo!..* 
LTR 6511(639).

AT 1932.

20 Apent – vėl.
21 Višta duoną lesa!
22 Ar tu neiškenti?
23 Aš visų mažoji, visų išmintingoji! Kad ir matau, 
nieko nesakau!

24 Kūlis – akmuo.
* Rengėjo pastaba. Rankraštyje po teksto pridėtas 
komentaras: „Pirmas sakinys gali būti ir toks: Aš 
jums papasakosiu pasaką aplink bagočiaus nabaštiką. 
Toliau – kaip tekste.“ 
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Etiologinės sakmės

13. Aplink žvėrių ir paukščių vainą
Naminiai gôvoliai ir miškiniai žvėrys susisporijo kitą kartą dik-

čiausiai su visais paukščiais i paskelbė aniems vainą. Susitarė, į 
kokią vietą susirinks – jau prasidėsma mušties. Ir mušos anie ilgai, 
ir pliekės. [V]o šikšnosparnis veizėjo, katrie viršų jem[a]. Jei žvėrys, 
tuojau prie žvėrių. [V]o jei tik jem[a] viršų paukščiai, šikšnosparnis 
purkš į a÷kštą.

Mušos anie, mušos: i tie stiprí, i tie. An galo i susitarė tą vainą 
pabengti. Tas šikšnosparnis teip i paliko nei šis, nei tas: nei ans 
yr[a] žvėris, nei ans paukštis yr[a]. Naktį ans laksto, [v]o dieną guli. 
Niekas ano nebnor[i] prie savęs priimti.

I žmogus tur[i] visur būti tikras žmogus, [v]o ne šikšnosparnis 
koks. LTR 6511(613).

Paukščiai, 1.2.1.16.

14. Dėl ko žmonės nežino, kada mirs
Vien[a]s žmogus žinojo, ka greitai mirs. Ir ans tver[ia] kiečių 

t[v]orą. Ir eit[a] pro šalį senelis. Sako:
– Ką čia juokus dirbi – tveri kiečių t[v]orą! Kiek ana b¿s?
[V]o žmogus sako, ka manie reiks greitai mirti. [V]o tas senelis, 

matai, buvo Pondiev[a]s. I tas senelis anam pasakė:
– Gyvensi dabar ir nežinosi, kuomet mirsi! LTR 6511(588).

Žmogus, 3.2.0.7.

Mitologinės sakmės

15. Kaip kaukolė rūkyti norėjo
Senuose kapuose kas duobę, ir ras vis tųn kaulų daug. Teip 

vieną sykį duobkasiai kasė i bekasdamis rado kaulelius, kaukolę 
žmogaus. Anie turėjo kišenė[je] taboko pasiėmusis i rūkė. [V]o ta 
kaukolė ten šalip25 gulėjo. Vien[a]s duobkasys buvo toks šposinink[a]s,  
ans norėjo pajuokuoti. Ans tai kaukolei sako:

– Aš misliju, kad i tavie tas tabok[a]s kvep[ia]. Rasėt ir tu no-
rėtumi rūkyti?

Iškasė tą duobę, parìjo anie namie. Naktį ans tik į lovą, tuojau 
i pristo[ja] prie ano ta kaukolė, ka duok rūkyti. I teip kelias naktis. 
Ans ejo rõdos klausti. Seniejai aną pamokė. Liepė s¸tuvę taboko 
pripjaustyties vakarą, naktį ir eiti į kapus.

– [V]o ka padėsi, – sako, – tą s¸tuvę, bėk greičiausiai iš tųn 
kapųn laukan!

Tas žmogus i nuìjo. Nunešė tą s¸tuvę, kame tą kaukolę buvo 
radęs, i padėjo. Pats bėgo laukan iš kapųn. Turėjęs tokį apsia÷stą an 
pečiųn. Toms dūšioms musėt mažai buvo to taboko. Nugróbė ano 
tą apsia÷stą, ir tą į smulkius truputeliùs 
suskåbė. Ans sakė: 25 Šalip – šalia.
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– Būtų i mane suskåbiusios, kad neišbėgęs!  
LTR 6511(649).

Vėlės. Numirėliai. Vampyrai, 1.2.1.16.

16. Kauk[a]s grūdus neš[a]
Vaikis malė grūdus. Mal[a] mal[a] – vis pilna i pilna geldålė. 

Ans mislij[a]: kas čia yr[a], vis negal[i] išmalti, pilnâ i pilnâ. An[a]s 
veiz[i] – atbėg[a] pelikė, bum bum išvem[ia] grūdus i vėl pabėg[a]. 
Ans vėl mal[a], mal[a] – pelikė vėl atbėg[a]. Ans tik cvankt tą pe-
likę ir užmušo. Kaip tik ans aną užmušė, nė kiek truko, i sumalė 
visus grūdus.

Parejo namie vaikis ir sako gaspadinei:
– Sumaliau jau, a beduosi daugiau?
Ta gaspadinė tik brinkt ir nuvirto. Ana suprato, ka vaikis gausynìlį 

užmušo. LTR 6511(623).

Namų dvasios/Aitvaras/Kaukas, 1.1.2.12.

17. Išvaryt[a]s kauk[a]s
Kitą kartą toks vaikis netyčioms pamatė, ka jaujė[je] po suolo 

y[ra] padėt[a]s šiupinio bliūdalis. Ans buvo išalkęs. Tuojau nuejo į 
trobą, atsinešė šaukštą ir tą šiupinį išėdė. Išėdęs prikriovė į tą bliū-
dalį arklio šūdo, [v]o į patį viduriuką dar įspaudė i kiaulės šūdą. 
Tuokart nunešė į tą pačią vietą i padėjo.

[V]o tas bliūdalis buvo ka÷kuo padėt[a]s. Tas kaukas atlėkė to šiu-
pinio ėsti. Pakaštavojo, ka nognai neskanus. Tas kauk[a]s i sako:

– Tpru kaka – šiupinuks,
Kiaulės šūds – lašinuks!

Ans suprato, kad ten tpru kakâ – arklio šūd[a]s. Tas kauk[a]s 
dikčiai supyko an to gaspadoriaus ir išejo nuo ano. [V]o išlėkdam[a]s  
i tą jaujį sudegino. LTR 6511(626).

Namų dvasios/Aitvaras/Kaukas, 1.2.1.16.

18. Koks kaukas atrodo?
Ir aš pati tą kauką esu mačiusi. Tuokart buvau dar gatavai 

jauna mergilikė. Vasarą, kai saulė užsileis, tyst, tyst ir eis toks kaip 
atva»slai26, spindąs, šviesus. Gerai mačiau: kaip atva»slai ilg[a]s, kaip 
žaib[a]s šviesus. Seniejai pasakė, kad tas yr[a] kauk[a]s. Aną dar 
vadino gausynìlis. Ir į žmogų teip tankiai liuob sakyti. Jei kas vis 
pareidam[a]s bi ką parneš[a], kiti sakėm:

– Tu esi mūsų gausynìlis! LTR 6511(48).

Namų dvasios/Aitvaras/Kaukas, 1.3.0.1.

19. Kaimynė avis kerpa
Vienai gaspadinei kožną naktį ateit[a] 

avių kirpti. Gird[i], kaip žirklės taukšt, 26 Atvarslai – vadelės, vadžios.
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taukšt, [v]o nieko nemato. Ejo klausti kunigo, ką reik[ia] daryti, kad 
girdam kerpant, [v]o nieko nematom. Kunig[a]s i sako:

– Uždek žvakę grabninčinę i apvožk su puodeliu. Kaip tik pradės 
kirpti, tą puodelį šmukšt numauk greitai, i pamatysi, kas kerp[a].

Teip ir padarė. Tuokart ir pamatė, ka kaimynė avis kerp[a]. 
LTR 6511(625).

Maginių savybių ir priemonių turintys žmonės/Raganos, 1.1.1.17.

20. Kaimynė – varlė
Per talką gaspadinė pamatė, kad varlė per ežią tik lip[a], lip[a], 

nešina mėšlais. Anan ateit[a] į tą dirvą to kaimyno, prisikand[a] 
pilnus žiódmenis mėšlo ir eit[a] nešina į savo dirvą. Ta mótriška 
sau su kapstykle šmôkš tai varlei! I tuojau atbėgo šaukdamis, kad 
kaimynė miršt[a], ka važiuotų kunigo parvežti.

Ta kaimynė buvo pasivertusi į varlę. LTR 6511(624).

Maginių savybių ir priemonių turintys žmonės/Raganos, 1.1.3.7.

Anekdotai
21. [Vyskupu nebus]

Mano dėdės nabaštik[a]s buvo Dominink[a]s. Ans liuob pareis 
iš bažninčios i sakys:

– Kunig[a]s bažninčio[je] šiandieną šaukė: „Dõme, būk vyskupu! 
Dõme, būk vyskupu!“27 Aš nemoku skaityti nė rašyti, kad aš ben[t] 
kunig[a]s galėčiuo būti, vyskupas nė iš tolo! LTR 6511(399).

22. [Merga ir vaikas]
– Mano [V]õnė jau ciela merga!
– O potrùs28 a mok?
– Kas ten, vaiks dar! LTR 6511(408).

23. [Ir užteko!..]
Gaspadinė guodės:
– Du kleckus dėdama, du imdama, du į stalą nešdama. Prie stalo 

prisėdau, dvylika suvalgiau – kaip kište užkišo! LTR 6511(411).

24. [Iškart pažino]
Gaspadinė pamatė atvežtą krikštyti vaiką ir džiaugės:
– Vajergau, koks gražus! Pats tėvelis, pati motinėlė! Sakykit, o 

kieno tas vaiks? LTR 6511(413).

25. Gaspadoriaus gerum[a]s
Šeimyna sėd[i] prie stalo, valgo. Gaspadorius i klaus[ia]:
– Motyna, a davei vaikiuo mėsos?
– Daviau gaidžio koją...
– Duok ir antrą – tenusprogst[a] beės-

dam[a]s!
Juk žinai, kiek mėsos tėr[a] gaidžio 

kojė[je]... LTR 6511(594).

27 Plg. lot. „Dominus vobiscum“ – „Dievas su ju-
mis“.

28 Potrai – poteriai.
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26. Vokýtės pyrag[a]s
Kitą kartą tų va§buolių buvo daugybė. Anos vakarą kad zengs, 

kad zengs. Tik veizėk – į kaktą cvankt!
Vokýtė parìjo iš veselės ir sako:
– Svetimomis gėdomis negali tverties! Susiedė atnešė pyragą – 

kaip va§buolių išla¹dytas! [V]o mano pyrag[a]s – kaip šlymas29!
Prūsė menko proto: jai atrodo, kad purus, akytas pyragas prastas, 

o sukritęs kaip molis geras. LTR 6511(603).

27. Ežio mielės
Kitą kartą liuob bi kokį alų dirbs ir turės mielių. Išsiuntė ežį 

Velykoms parnešti tų mielių. Ans parìjo Sekminėms. Lipo per slenkstį 
ir paliejo tas mieles. Tas ìžis ir sako:

– Iš skuboto darbo nieks neišeit[a]!.. LTR 6511(604).

AT 288 B*.

28. Vaikų zbitkai
Mano måmos jaunystė[je] niek[a]s nemokėjo skaityti. Mano mama 

pažino vieną raidę „a“, [v]o uošvienė nė vienos.
Kitą kartą motriškìlė skaityti nemokėjo, [v]o vis tiek kningas 

nešės  į bažninčią dėl gražumo. Pasiėmė bažnyčio[je] tą kningą ir 
skaito. [V]o kita veiz[i], kad ana tą knygą atbulai tur[i] pasiėmusi, 
i sako:

– Matušìle, juk tu atbulai turi kningą pasiėmusi!
[V]o ta motriškìlė i sako:
– Ale eik, eik, vaikåli. Gerai turėjau pasidėjusi. Per nedėlę tie 

vaikai patį brãntą30 apsuktų! LTR 6511(610).

29. [Tik negyvas]
– Joni, kas ten subildėjo?
– Tėv[a]s nukrito nuo trobos!
– A besveik[a]s?
– Dėl sveikumo sveik[a]s, tik nebgyv[a]s! LTR 6511(612).

30. Mergele, melskis pati!
Buvo tokia sena pana. Ana be galo norėjo ištekėti. Vieną sykį 

ana ėmė ir užmaµdė ubagus ant šventoriaus. Ana duod[a] vienam 
kapeikìlę i sako:

– Pasimelsk, kad ištekėčiuo!
Tas ubag[a]s pakėlė akis i mato, kad negraži, [v]o jau sena. Ans 

i sako anai:
– Mergele, melskis pati! Neatsiduok ant ubago maldos!.. 

LTR 6511(614).
29 Šlymas (šlynas) – pilkšvai melsvas arba balkšvas 
glitus molis su organinių medžiagų priemaišo-
mis.

30 Brantas – velnias, nelabasis.
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31. Apsiriko
Kitą kartą toks žmogiuk[a]s važiavo į turgų. Besivalkiodam[a]s 

po tą turgų ans dideliai išalko. Nusipirko du ba¹deliu i suvalgė. 
Bet neprivalgė. Ans eit[a] toliau i mato, ka žyd[a]s pardavo[ja] to-
kias gražias be¤geles31. Tas žmogus tuojau nusipirko vieną be¤gelę 
i privalgė iš anos.

– Vaje»gau, koks aš buvau durn[a]s! Juk aš galėjau iš sykio 
nusipirkti vieną be¤gelę, i būčiuo besąs priėdęs! [V]o dabar šita¤ ir 
už du bandeliu brangiai mokėjau! LTR 6511(616).

32. Matušìle, a nori ženyties?
Mano marti dideliai gera y motriška, [v]o aš žinau, kad yr[a] i 

kiteip po svietą. Žmonys prie mūsų liuob sakys:
– Marti – karti!
Kitą kartą pati išvirė vėdarųn. Parìjo vyras, valgo anuodu susi-

sėdusiu tuos vėdarus. [V]o matušìlė sėdėjo užpečkė[je] – suskretusi, 
subuvusi, nognai prastai apsidariusi. Kitos marčios tuos senuosius 
gatavai prastai liuob laikyti. Niek[a]s anos prie stalo nevadin[a]. Tas 
vyr[a]s vis tiek sūnus, anam motyna. Ans i klaus[ia] savo pačios:

– [V]o matušelei a davei vėdaro?
– Daviau, daviau, ana sakos[i] nenorinti, nevalgo.
– Ale eik, paklausk, rasėt valgys!
Pati nuejo į užpečkį i sako šnibždoms prie ausies tai matušelei:
– Matušele, a nori ženyties?
– Ale ką čia sumislijai, eik nuo mano galvos, nenoriu, nenoriu!
Ta marti parejo prie stalo i sako:
– Nu matai, ar aš nesakiau, ka nenor[i]!
Påsku džiaugės, ka tą vyralį apmovė. LTR 6511(634).

33. Raj¾kas vyras.
Toks vyr[a]s be kokio proto daug valgė. Anam kožną rytą pati 

turėjo virti po dvylika kleckų, [v]o ans visus i sutašys liuob. Vieną 
rytą anas atsibund[a] – tiek nepaslenk[a] keltis! Anas gulėdam[a]s  
i sako pačiai:

– Motyna, ar girdi? Teip esu sergąs, taip esu sergąs! Nebevirk 
šįrytais dvylikos kleckų, tevirk vieniuolika, tik biškiliuką padirbk 
didesnius! LTR 6511(636).

34. Jautis ir lapė
Kitą kartą lapė, po krūmalius bešmirinėdama, susitiko jautį. Ana 

įsiveizėjo, kad to jaučio kotarpė[je]32 besąs pakabintas dideliausis 
gabal[a]s mėsos. Tai buvo to jaučio kùlis. Ans ten i ti¹taliuo[ja], 
[v]o tai lapei atrodo, kad anas tuojau tur[i] kristi – tiek menkai 
teprikabint[a]s. Ana ir varinėjas tą jautį per cielą dieną. Vaikščiojo 
po påsku ir tykojo: kuomet tas gabal[a]s 
nukris, ana tuojau i pagaus. 31 Beigelė – riestainis.

32 Kotarpė – tarpukojis.
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Atìjo vakar[a]s, tas jautis ir pìjo namie, į la¤darą. Ta lapė priìjo 
prie vartų i sako:

– Kristi tai ans kris, ale kam ans teks? A vaikiams, a mergoms? 
LTR 6511(643).

AT 115.

35. Aplink šventą Martôną
Buvo toks pon[a]s. Šventą dieną anas neliuob liepti savo darbi-

ninkams dirbti. Žmonys pasiprašys, anas anuos i paleis liuob. Teip 
vieną sykį ateit[a] prie ano toks darbinink[a]s i sako:

– Ponåli, šiandieną šventâ!
– [V]o kokio šventojo?
– Ponali, Visí Šventa¤!
Kad apsidžiaugė tas pon[a]s:
 – [V]o, kaip gerai, – ans sako. – Šiandieną atšvęskit, [v]o dau-

giau nė kokių švenčių nebeb¿s, eiset į darbą!
Ir paleido tuos žmones namo. Neišėjo nė kelios nedėlės, i vėl tas 

pats žmogiuk[a]s ateit[a] prie to pono. Tas pon[a]s i klaus[ia]?
– O ko nori?
– Ponåli, šiandie šventâ!
– Kaip tatai šventa? Juk neseniai buvo visi šventai!
– Šiandieną švent[a]s Mãrtynas!
Tas ponas supyko:
– [V]o kame anas buvo, kai visus šventus šventėm? Nieko neb¿s: 

važiuokit tuojau į mišką medžių vežti!
Ką darys tie darbininkai? Jei ponas liep[ia], reik[ia] važiuoti. 

Nuvažiavo į girią, kame tie medžiai buvo sukriauti. Mato, ka dide-
liausia meška pasilipusi an tų medžių i sėd[i]. Anie nor[i] paimti, 

Ona Martinkienė
su kaimyne Barbora 
Uloziene 
Apie 1960 m.
Iš asm. 
B. Jasiūnaitės 
albumo
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ana u»zd[žia]. Anie nebžino, ką daryti. I vėl eit[a] tas žmogus prie 
pono. Tas pon[a]s klaus[ia]:

– [V]o ko atėjai dabar?
– Ponali, – tas žmogus sako, – negalem medžių parvežti. Švent[a]s 

Mãrtyn[a]s pasilipęs ten i sėd[i]. Mes norem atimties, ans neduod[a], 
ans pykst[a], u»zd[žia]!

Tas pon[a]s perpyko dikčiausiai. Tuojau liepė pakinkyti arklį į 
vežimålį i nulėkė į tą girią. Mato, kad tas žmogiuk[a]s teisybę sakė: 
meška ant medžių viršaus besėdanti. Tas pon[a]s su lazda priìjo, 
činkt činkt per pečius tai meškai! Ta meška nuo medžių ir įkibo 
į aną! Kad pradėjo aną niurkyti, kad pradėjo niurkyti! Supuolė tie 
darbininkai visi, šiaip teip beatėmė tą savo poną. Gerai, kad paliko 
gyv[a]s!

Purmon[a]s įsidėjo aną visą suniurkytą į vežimålį ir vež[a] namie. 
Bevažiuodam[a]s per mišką, tas pon[a]s kepurę nuo galvos šmukš 
nutraukė, su rankoms teip suspaudė i kiūsuoja tame vežimålė[je], i 
põtrė[ja]. Tas purmon[a]s atsisukęs pasiveizėjo į aną i klaus[ia]:

– [V]o dėl ko, ponåli, teip kiūsuoji? Dėl ko nemaunies 
kepurìlės?

– Veizėk, – tas pon[a]s anam sako, – švento Mãrtyno vaikai!
Matai, ans pamatė, kad ten voverės lakstė, kabinėjos[i] po me-

džius.
– Su šventaisiais – tas pon[a]s sako, – nepajuokúosi!
Kaip išgijo, tas pon[a]s visuomet liuob leis savo darbininkams 

šventą dieną švęsti. LTR 6511(644).
AT 1705 B + 1317*.

36. Ponai tai vis ponai
Toks vien[a]s žmogus parìjo iš pìklos. Kiti ano i klaus[ia]:
– Pasakyk, kaip ten y[ra] ponams?
Anas sako:
– Ponai tai vis ponai! Anie i peklo[je] y[ra] ponai! Anie sėd[i] 

sau smalos katile, [v]o mes vargstam: vis nešam ir nešam medžius, 
kišam ir kišam tuos šakalaičius ten!

[...] LTR 6511(651a).

37. Kaip vaikas klebonui uogas nešė
Viena motynìlė turėjo mažą vaiką. Ana įdavė tam savo vaikuo 

uogų i liepė klebonuo nunešti. Buvo dideliai karšta, i tos uogos 
benešant sutižo. Tas vaikas nuìjo prie klebono i sako:

– Kleboneli, mama įdavė tau uogų nunešti, bet kol atejau, į 
šūdą pavirto!

Tas klebonas anam sako:
– Bėk namie ir pasakyk: teateit[a] motina tavo!
Tas vaikas parbėgo i pasakė. Ta motriška ir eit[a], jei klebonas 

liep[ia]:
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– Motynìle, – tas klebon[a]s sako, – i kaip tu savo vaiką mokai? 
Kaip ans negražiai šnek[a] – baimė klausytis!

– E, klebonėli, – sako, – juk su šūdu nepasiremsi.
Tas klebonas supyko i liep[ia]:
– Teateit[a] – sako, – tavo vyras!
Nuejo tas vyr[a]s. Klebon[a]s anam sako:
– Tėvai, blogai šeimyną mokai! Ar tu žinai, kaip anie su kunigu 

šnek[a]?
– Kleboneli, – sako, – ka pareisiu, jau kaip duosiu, tai i šikti 

pradės!
Vo tai buvo mandagi žmonys! LTR 6511(652).

38. [By tik sūrymėlis]
Ìjo davatkìlė iš Endriejavo. An kelio susitiko caro kareivį. Tas 

kareivis anos klaus[ia]:
– Матушка, куда эта дорога ведет?33

O ana nieko nesuprato, nė vieno žodžio. Ana sako:
– Endriejave buvau, ponåli!
Tas kareivis ir vėl:
– Kуда эта дорога ведет?
– Silkelês pirkau, ponali!
Tas ir vėl tą patį varo.
– Po dvi kapeiki mokėjau!
Anam pagrįso, ans nusispjovė:
– Поцелуй на...3 4

Ans norėjo pasakyti, kad pabučiuok į vieną vietą.
– E, ponåli, bi ka sūrymėlis!..
[...] LTR 6511(653).

39. Žemaitijo[je] geriau!
Musís parlėkė iš Vokytijos i kitoms musims sakė:
– Geriau ka nelėkit į Vokytiją! Kad aš įkrentu į bliūdą, vokytkâ 

mane ištrauk[ia], nusulp[ia], nusiulp[ia] i pamet[a]!
– [V]o ka mes, – anos  sako, – įkrentam, mumis žemaitės 

ištrauk[ia], su visu šaukštu šliokšt į aslą, ar su samčiu, jei papuol[a] 
teip. Tai mes galem viešėt kiek norem, tiek!

Visos musys sakė, kad Žemaitijo[je] daug geriau. LTR 6511(659).

Pasakojimai

40. Klaidinimai
Esu buvusi paklydusi, pareidama iš Žadeikių. Žadeikiuos nak[v]o- 

 jau. Kokia aš buvau netikusi: svetur vieną naktį būti netiko. Kur 
dingsi: patį vakarą nuejau. Rytmetį pašokau ankstie, išbėgau namie. 
Per griovį iššokau, pasisukau į mišką – aš 
pagrybausiu. Maža kai buvau, liuobu ten 
karves ganyti. Da biškį, da biškį, i nuejau 

33 Motinėle, kur tas kelias veda?
34 Pabučiuok į...
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nuo kelio toliau. I priejau butus. Tie butai buvo žinomis gerai. Vo 
dabar tatai tie butai atrodė manie kaip kokie dvarai. Tokie, rodos, 
dideli anie, nematyti niekuomet mano.

I klaidinėjau aš ten. Nebišeitu į tą kelį ir nebišeitu. Ir aš išgirdau, 
ka gied[a]. Kažin kas buvo miręs Žadeikiuos[e], vežė nabaštiką. Tai aš 
an to balso išbėgau į kelį. Bėgau tekina. Ale netolie tebuvusi nuejusi. 
Anie važiuo[ja] su tuo nabaštiku ant Endriejavo, [v]o man atrodė, ka 
anie važiuo[j]a an Gargždų. Nu, misliju, anie vis tiek nevažiuo[ja] 
į Gargždus su tuo nabaštiku. Ir eitu iš paskos. Ka jau privažiavom 
Kubiliaus malūną, tuokart kaip maišelis nusmuko nuo akių...

Matai, ka iš tų Žadeikių ejau, ten buvo trys kryžiai. Mamos 
nabaštikė y pasakojusi, ka ten klaidino. Nu, misliju, ir aš dabar 
papuoliau. [V]o baimė kokia jem[a], kokia jem[a] baimė!

Mamos nabaštikė y pasakojusi, ka tarnavo ana prie Šunõko. [V]o 
kitą kartą buvo arotai35. Rytmetį kels ankstie ir eis į arotus. Atsikėlė 
vaikis ir išejo į arotus. Eit[a] ir eit[a], ir dar eit[a]. Ir ans sutinka 
žmonių, eitančių į arotus, i mislij[a]: „Dėl ko tie žmonys eit[a] į 
Rietavą?“ Ans vėl eit[a] ir eit[a], ir niekaip nenueit[a] į Endriejavą. 
Kaip ans pavargo, atsisėdo ant priegrindo36 pasilsėti. Kaip išaušo, ans 
pamatė, ka an savo klėties priegrindo, prie savo kamaros sėd[i].

Liuob pasakos, ka tôre y tokiųn vietų, ka aplink vieną kelmą 
žmogus eit[a] ir eit[a]. Kas pasidaro akims, kažin, kad kitaip rodos? 
LTR 6511(596).

41. Netikras velnias
Mūsų tėtis nieko nebijojo, nė kokio vel-

niuko. [V]o Venckaus nabaštik[a]s negalėjo 
vien[a]s pirties k¾rinti. Ir aš teip misliju, 

35 Arotai (rarotai) – ankstyvosios mišios per adventą.
36 Priegrindas – prieklėtis.

Pranas Martinkus 
su dvikinkiu vežimu 
veža šieną. 
1960 m. Iš asm. 
B. Jasiūnaitės 
albumo
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kad nė[ra] tųn baidykliųn. Nu, manie vis tiek vaidenas akėse. Taip 
ir miške: vaidenas, ir gana, kitam.

Kiek mano tėtis y pripasakojęs! Daug prisejo naktimis važiuoti, 
vaikščioti. Kitą sykį parvažiavo iš Rietavo naktį. I čia, a žinai, kur 
buvo mažasis i didžiasis tiltelis? Tuokart plento nebuvo, senuoju 
keliu važiavo.

Atvažiuo[ja] prieš tą didžiąjį tiltelį, mato, ka an to tilto stov[i] 
juod[a]s, su kumpais ragais veln[ia]s. Arkliai šnirpšt[a], neit[a], 
nepravažiuo[ja] ans. Tik sutempęs, sukirtęs arkliam – ir išlėkė. Ka 
ìjo arkliai į tą kalną! Sako, parvažiavau – neužmingu, ir gana.  
Rytmetį ankstéinais, sako, pašokau, bėgsiu an to tiltalio paveizėti, 
koks tas veln[ia]s ten buvo.

 [V]o buvo saus[a]s kadagys toks dvišakas. Vaikai įspréngu-
sis į tiltalį tą kadagį. Kokie bebuvo kitą kartą tie vaikai dykårai! 
LTR 6511(597).

42. Ubagìlio potrai
Kitą kartą prie mūsų liuob būti tų ubagų dideliai daug. Dabar 

aš nebžinau, musėtais išmirė anie visi. O anksčiau tiek anų liuob 
būs – baimė! Toks tatai Dírda – tas eis potrus kalbėdam[a]s. Įjeis 
prie mūsų:

– Šventa [V]ona, šventa matulìlė, šventa kleckýnė!
Tai tokie buvo ano potrai.
Kitą sykį, kai buvo didelis speig[a]s žiemos čėste, mes liuob įnešma 

kokį gyvolaitį į trobą. Tai tuokart avis su vaiku buvo įnešta, [v]o 
tas avinuks gulėjo tokiame tarankiùkuo. Tas [a] įjìjo prie mūsų:

– Tėve mūsų, katras esi danguo! Šventa Barbora, šventa [V]ona, 
už dūšiâs, už dūšiâs! Šventa kleckynė – avinìlis krìstė[je] begulįs! 
LTR 6511(638).

43. Medį graužk!..
Iš dvarųn žmonys vogė miškus, šieną. Visi vogė: tarnautojai, 

medinčiai. Neapmatomos galybės buvo. Kîekus37 miškùs turėjo – 
Dieve Dieve! Dideliai vogė iš kunigaikščio, ką tik prígreibė. Visi 
vogė: šioks toks. Vogti buvo didelis griek[a]s, [v]o nuo kunigaikščio 
pavogę nespaviedójės.

Nemokėjo tųn algųn kunigaikštis, makliavojo. Toks jaun[a]s me-
dinčius Mùsvydas nuvažiavo prašyti kunigaikščio algos. Tai anam 
kunigaikštis pasakė:

– Medį griaužk!
Kunigaikštis protą turėjo, kad anie vag[ia]. Kiek tam kunigaikš-

čiuo kliuvo, kiek nekliuvo. Medinčiai vogė i gana tuos miškus. 
Medinčiaus vietos visi norėjo. I alga buvo, i žemės davė. Ką tu 
misliji – kunigaikščio medinčius!

Po kiek ten čėsto Musvyd[a]s pragyveno. Kaip į tą dvarą suvažiuos 
medinčiai, išėjęs kunigaikštis i klaus:

– Kieno tas gražus arklys y[ra]? 37 Kiekas – koks.
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Sako:
– Musvydo!
– E, matai, ir išmoko jau medį griaužti!..
Mirė tas Musvydas seniai. LTR 6511(646).

44. Kunigaikščio teismas
[V]o mano mama žvejo duktė buvo, ant ežero krašto augo. 

Klaus matušìlės:
– Ką virsma šį vakarą?
– Žuvį, vaikåliai, – sakys.
Rėks vaikai atsisėdę:
– Nenorem žuvies!
Nes kasdien gaudavo. 
Šis gal[a]s ežero buvo kunigaikščio. [V]o ten antras galas vadinos 

karåliškių. Nu tai tie karåliškiai nebijojo kunigaikščio. Anie žvejojo, 
kiek norėjo, nebijodamis. Šiame gale nevãlnu buvo.

Mano tėčio nabaštik[a]s kitą sykį žvejojo šiame gale. I važiavo 
kunigaikštis tuo sendamiu (senuoju vieškeliu), kur eit[a] ant Gižie-
nės. Važiavo kunigaikštis i pamatė, kad toks žmogiuk[a]s pareit[a] 
nuo ežero. Tuojau purmoną liepė sustabdyti arklius, i kunigaikštis 
to žmogiuko paklausė:

– Kas ten žvejo[ja]?
To žmogaus pavardė buvo Šarkis. Tas Šarkis dideliai išsigando: tatai 

ne juokai, ka kunigaikštis apsistojo i pašnekino. Tas Šarkis sako:
– Jokužýs.
Nė kiek netruko, pareit[a] paviìsk[a]s į teismą stoti. Šarkis – 

kunigaikščio liūdininkas. Tas Šarkis buvo špitolnink[a]s. Prie mano 
tėvų rytą vakarą buvo ans. [V]o dabar ans įdavė Jokužį, kad Joku-
žys žvejo[ja] ant ežero. Nu, reik[ia] važiuoti an to teismo į Rietavą. 
Šarkis negal[i] pakeisti kiteip: čia kunigaikštis užsirašė.

Mano tėčio nabaštik[a]s buvo pagudrýs, ans tą Šarkį pamokė. 
Tas Šarkis kiteip negal[i] sakyti. Ka ano paklausė:

– A matei, kai Jokužys žvejo[ja]?
– Mačiau!
– Kame tu matei, ka ans žvejojo?
– Ka aš buvau mažas, mačiau, kad ans prūde žvejojo su kioca-

luku38!.. LTR 6511(647).

45. Piktoji kunigãikštienė
Matai, tas kunigaikštis buvo toks neprast[a]s žmogus, negãli 

sakyti, ale ta ano motyna, ta jau buvusi ragana baisiausi. Prast[a]
s žmogus negalėjo anai tropyti39. Ne ne, niekaip. Ta kunigãikštienė 
turėjo dideliai gražį sodną, ten visokių žoliųn, medžių. Ale buvo su 
t[v]orom aptvertas, kad koks prast[a]s žmogus neįeitų.

[V]o vien[a]s kažikoks žmogelis ejo ten 
pro tą sodą ir pasiklydo. Kaip anas ten 
papuolė, jau aš to nepasakyčio. [V]o po-

38 Kiocalukas – krepšys.
39 Tropyti – pataikyti, įtikti.
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nia kunigãikštienė ėjusi pasivaikščioti. I susitikusiu anuodu sodo 
vidurė[je]. Tas žmogus tiek persigando, ka nebžinojo nė ką darąs, 
grobė anai ranką bučiuoti. Ana perpykusi klyk[ia], [v]o klykia. Su-
puolė visi anos tarnai:

– Kas poniai? Kas poniai?
I ta ragana liepusi tą žmogų pakarti. Kunigaikštis norėjo atšnekėti 

aną. Ne, pakarti, ir gana! [V]o prie dvaro tuokart buvo tokie tarnai, 
katrie žmonis liuob liéti40. Ans tuos pasivadino i sako:

– Nėr taip dideliai kalt[a]s, įliekit i paleiskit.
[V]o motušìlė, ta kunigãikštienė, tą patį vakarą nor[i] pamatyti, 

ar tą pakorė, a nepakorė. Tas sūnus i såkąs anai:
– Matušìle, geriau neik. Tiek bjauriai atrodo, vis[a]s mėlynas, 

liežuvis išlindęs, tu gali pamačiusi susirgti!
Teip ans i palikęs gyv[a]s. LTR 6511(648).

Oracija

46. Rìpcekas nuo visųn ligųn
Visoms mergoms reikia žinoti, kaip vaikį prisivilioti. Reik paimti 

grybo sėklų ir kūlio šaknų. Suvirink, užduok, – sekios kaip veršis 
po pasku, nebeatsiginsi! LTR 6511(409).

Šantų41, pantų42, lakaryčių43,
Šantų pantų, lakaryčių,
Šiometinių, propernynkščių,
Skystimus išgerti,
Tirštimus pritverti,
Ant ledo atsigulti,
Ekėtėms apsikloti –
Tą pačią sveikatą
Kaip su ranka atims!

Tekstas buvo vartojamas Užgavėnių „žydų“ – persirengėlių ar šiaip pasi-
juokti vienam iš kito. Šantos – tokios vaistažolės nuo moteriškų ligų, vad. 
bobžolės. Lakaryčios – žiurkių nuodai. LTR 6511(410).
Užgavėnių persirengėlių (vengrų) oracija

Trumpųjų pasakymų tautosaka

Patarlės, priežodžiai,  
palyginimai

47. Visų rėkęs, akių neteksi (nebūtina dėl 
svetimų  graužtis). LTR 6511(163).

48. Po pírmu apluoku44 pasirūpink, pås-
kui veršį trauk (turėk namus, tik 
tada vesk). LTR 6511(245).

40 Lieti – mušti, plakti.
41 Šanta – paprastoji katžolė (Nepeta cataria).
42 Šiai situacijai tinkamos žodžio prasmės LKŽe ne-
rasta. Matyt, komiškam efektui sustiprinti pridėtas 
sklandžiai besirimuojantis žodis.

43 Lakaryčia – saldymedis (Glycyrrhiza) arba kulkšnė 
(Astragalus). Tikriausiai kalbama apie antrąją, nes 
joje esama nuodingo alkaloido svansonino.

44 Apluokas – aptvaras prie namų gyvuliams paganyti, 
kluonas, žardis.
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49. Kame tu rasi tokį arklį, kad avižų neėstum? (nėra vyro, ku-
riam nereikėtų moterų). LTR 6511(185).

50. Arklys an keturių kojų suklump[a], [v]o žmogus an dviejų 
kojelių da greičiau (visiem pasitaiko apsirikti). LTR 6511(125).

51. Katras arklys trauk[ia], tą ir plak[a] (Liuob žmonys teip sakys: 
katras... Kožn[a]s vis grob[ia] už darbininko. Tą slinkį kur 
dėsi?). LTR 6511(330).

52. Aš ne kas, bet ir man ne bet kas (pats nevykęs, bet nevykėlių 
nenori). LTR 6511(165).

53. Nė su atradimu, nė su gavimu negyvensi (lengvai gautą turtą 
greit prarasi). LTR 6511(243).

54. Aukso ôla i per sieną lend[a] (duok kyšį – visur prieisi). 
LTR 6511(332).

55. Ir birb[ia] kaip avis, į uodegą įkirpta (apie įkyriai zirziantį). 
LTR 6511(263).

56. Bėda viską žmogų išmoko, o råškažius – nieko gero (vargšas 
moka viską, turtuolis ne). LTR 6511(216).

57. Iš bėdos šuo va§buolę ėda (geriau neturėdamas, tenkiniesi 
prastu daiktu). LTR 6511(190).

58. Nuo savo neišbėgsi, [v]o ne savo nepagýsi (bus, kaip likimo 
lemta). LTR 6511(102).

59. Biesas nė prie vieno nemiegt[a] (visi turi ydų). LTR 6511(219).
60. Kol visiems įtiksi, pats nė biesuo nebtiksi (nereikia persistengt 

dėl kitų). LTR 6511(132).
61. Pasidalijo kaip biesai parakvíjoms45. LTR 6511(155).
62. Vienam biesas šika į košę, o kitam ir skylė[je] kaulas (vienam 

viskas sekasi, kitam ne). LTR 6511(17).
63. Visi biesai vîenu juodžiù (sakydavo apie Hitlerį ir Staliną: abu 

vienodi). LTR 6511(183).
64. Neėsk česnako – i nesmirdėsi (nedaryk blogai, ir niekas tavęs 

nekaltins). LTR 6511(267).
65. Dantis judini, užpakalį džiugini, [v]o kad reiks šikti, neb¿s ko 

(sako apie menką, nestiprų valgį). LTR 6511(60).
66. Kožn[a]s darb[a]s su galu (viskas pasibaigia). LTR 6511(320).
67. Kol didelis pasilenks, mažasis ir pagaus (sakoma kokiam daik-

tui nukritus). LTR 6511(36).
68. Už antrą dieną nei užvalgysi, nei užmiegosi (to negali padaryti 

atsargai). LTR 6511(49).
69. Tai dyvai, dyvai, kad [v]obelė[je] slyvai! (sako apie kokius 

nebūtus daiktus). LTR 6511(25).
70. Prie duonos reik[ia] ir pavilgõs (sausa duona negyvensi, 

reik[ia] ir kitko). LTR 6511(254).
71. Surūko visi dūmai prie vieno lango (sako, kai apninka kelios 

bėdos iš karto). LTR 6511(57).
72. Traškančioji eglė ilgiau stov[i], [v]o sveikoji greičiau nulūžt[a] 

(kas serga, ilgiau gyvena). LTR 6511(67).
73. Laksto kaip éitvarai (apie neklauža-

das). LTR 6511(192). 45 Parakvija – parapija.
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74. Eketė[je] su šūdu nepasiremsi (su smulkmenomis neišsisuksi iš 
bėdos). LTR 6511(124).

75. Ir smeigias kaip kiaulė į daržą (lenda neprašytas). 
LTR 6511(107).

76. Kas galvâ, tas prot[a]s (kiekvienas mano kitaip). LTR 6511(141).
77. Menka galva – kojėms paėdâ (ką užmiršęs, turi ir vėl grįžti). 

LTR 6511(177).
78. Kad būtų grybų – ir pap¾nis kąstų (sako, kai kas nors įsigei-

džia  nesamo daikto). LTR 6511(211).
79. Griek[a]s neplakt[a]s neit[a] į dangų (nebaramas niekas nesitai-

so). LTR 6511(64).
80. Jaučiai gyliuo[ja], veršiai nepasiliekt[a] (jei kvailioja didieji 

žmonės, tą patį daro ir prasčiokai). LTR 6511(118).
81. Toks jójamasis, toks važiúojamasis (abu labu tokiu). 

LTR 6511(71).
82. Didelis kamuolys, o galą turi (net ir ilgas žmogaus gyvenimas 

galų gale baigiasi). LTR 6511(4).
83. Pririetės kamuolėlis galą (kas nors blogai baigs). LTR 6511(148).
84. Anteit[a] karštis kaip vištai perėti (sako, jei užeina staigus 

noras dirbti). LTR 6511(296).
85. Guli kaip karvė pelkė[je] (apie miegalį). LTR 6511(191).
86. Ieško karvės šventoriuo (sako, kai ieško daikto jam nepridera-

moj vietoj). LTR 6511(117).
87. Įsiveizėjai kaip karvė į naujas kãrkles46 (sako, kai kas nors 

įdėmiai spokso). LTR 6511(70).
88. Kepalo beieškodamas, kąsnį pametė (sako tam, kas nesitenkina 

mažu). LTR 6511(97).
89. Ir smeigias kaip kiaulė į daržą (lenda neprašytas). 

LTR 6511(107).
90. Tvôlo47 kaip kiaulė, į ausį myžama (prasikaltęs nebežino, ką 

bepasakyti). LTR 6511(284).
91. Iš kinio48 ir į šikinę (vos atsikėlęs tuojau šoko valgyti). 

LTR 6511(139).
92. Užteks ir Klaipėdos vokiečiams (privirė košės cielą mūrį49 – ...). 

LTR 6511(100).
93. Ne kumeliai stovėjo (Ir ko čia maudais – ne... Sako, kai švarus 

prausiasi). LTR 6511(22).
94. Kieno laki, tam ir lok (esi priverstas pataikauti tam, nuo kurio 

priklausai). LTR 6511(328).
95. Ka šnek[a], kaip ledus kremt[a] (kalba sklandžiai). 

LTR 6511(140).
96. Mano liežuvis ne votêgs, tavo subinės nepraplaks (keikima-

sis, pikti žodžiai negali pakenkti). 
LTR 6511(38).

97. Liga raita atjo[ja], [v]o pilvu 
išslenk[a] (Greičiau išgyti nori, 
bet negali. Susergi visada greitai). 
LTR 6511(33).

46 Karklės – keliami (nesuveriami) vartai.
47 Tvyloti – tyliai, paslapčiomis, įtemptai sekant būti, 
laukti vienoje vietoje, tūnoti, glūdėti.

48 Kinis – gyvulio migis. Žmogaus guolis – suverstas, 
nešvarus, prastas.

49 Mūris – įmūrytas katilas. Paaiškinta rankraštyje.
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98. Kiaurą maišelį nepripilsi (visiems nepagelbėsi). LTR 6511(292).
99. Kaip du medu kupeto[je] (labai skanu). LTR 6511(299).
100. Kad meilė skys, ir kelnės plyš (meilei baigiantis, viskas iširs). 

LTR 6511(256).
101. Iš miego miegõs50 nepripilsi (tingėdamas neprasigyvensi).
102. Mietą gražiai apvilk – ir tas šmėkšos (sako, kai dabinasi ne-

gražios mergos). LTR 6511(30).
103. Nuo mirimo ir nuo šikimo nėr išsipirkimo (tų dalykų negali-

ma išvengti). LTR 6511(6).
104. Susiraukęs kaip naginė (apie niūrų žmogų). LTR 6511(253).
105. Ne visiems niekams Ponadievo šūd[a]s uostyti (ne visi yra 

gabūs, gudrūs). LTR 6511(55).
106. Dėl gero noro nėr prasto oro (norėdamas visada gali dirbti). 

LTR 6511(235).
107. Kas manęs neliūbij[a], į nosį tepatriūbij[a] (į nedraugus never-

ta kreipti dėmesį). LTR 6511(41).
108. Vienu pakaičiu51 senesnis (Už tave esu...: Labai menkai tesu 

vyresnis). LTR 6511(156).
109. Papénčio52 ieškodam[a]s kepalą pametė (dėl menkniekių nusto-

jo gero darbo). LTR 6511(268).
110. Ka užeit[a] pasiutimas, nemačij[a] nė mušimas. LTR 6511(254).
111. Ne pekla dega dega, o jei degs, nubėgęs nebeužmyši (nėra ko 

baisiai skubėti). LTR 6511(289).
112. Norint peklo[je], bi savo[je] (geriausia savo namuose). 

LTR 6511(228).
113. I vargst[a] kaip pelė po išrūgas 

(apie sunkiai gyvenantį, dirbantį). 
LTR 6511(307).

114. Ir pelės urve susiùržina53 (visiems 
pasitaiko susipykti). LTR 6511(257).

Ona Martinkienė
darže. Apie 1960 m.
Iš asm. 
B. Jasiūnaitės 
albumo

50 Miega – aruodas.
51 Pakaitis – pokaitis, pogulis.
52 Papentis – kepalo kampelis, galas.
53 Uržintis – pyktis, vaidytis.
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115. Ar į dù pilvù valgysi? (sako norinčiai turtingai ištekėti). 
LTR 6511(273).

116. Už ką pirkau, už tą ir parduodu (A buvo teip, a ne – ... 
Pasakoja, ką girdėjusi). LTR 6511(122).

117. Abudu vîena prekê (Tiek tas, tiek tas, abudu... Abu vienodi). 
LTR 6511(218).

118. A juoda putra, a balta – bi tik iš vieno katilo (jauniems ne-
svarbu, kaip gyvens, kad tik kartu). LTR 6511(229).

119. Rait[a]s gali joti į Rietavą an tokio peilio (nepagaląstas, neaš-
trus). LTR 6511(104).

120. Dirb[a] kaip išvirkščioms rankoms (dirba tingėdamas, atmesti-
nai). LTR 6511(322).

121. Tokiu raštu, bet ne tokiu kaštu (Išsiaudė... Ką nors nevyku-
siai pamėgdžiojo). LTR 6511(318).

122. Atbulais ratais važiuoja (sako, kai kas nors elgiasi atvirkščiai). 
LTR 6511(68).

123. Įsitaisė kaip rìpkė54 raka¹do[je]55. LTR 6511(217).
124. Ne tiek saulės, kiek pro langą (gėrio yra daug daugiau, negu 

žinai esant). LTR 6511(109).
125. Sėlenoms vandens mažai tereik[ia] (sako apie žmogų, kuris 

greitai supyksta). LTR 6511(205).
126. Ilg[a]s siet[a]s nutrūksta (kai ilgai draugauja, paskui neveda). 

LTR 6511(302).
127. Siet[a]s prie sieto, miet[a]s prie mieto – gôvolio nė plauko 

(apie neturtą). LTR 6511(61).
128. Dvi skūras nuo vieno jaučio nenulupsi (dukart nepasinaudosi 

tuo pačiu dalyku). LTR 6511(244).
129. Nedirbta skūra nediktúo[ja] (taip sakęs ubagas senelis Trečio-

kas, pono luptas bizūnu baudžiavos laikais). LTR 6511(31).
130. Smarvė ne karvė, nenudurs (ją galima pakęsti). LTR 6511(186).
131. Su viena subine du turgu neatliksi (Per vieną dieną su vie-

na... Negali gerai padirbti kelių darbų iš karto). LTR 6511(50).
130. Subinei péršveitalas (Čia neprivalgysi, tik... Apie menką val-

gį). LTR 6511(350).
131. Pro subinę dvasės neįpūsi (senam, ligotam nebepadėsi). 

LTR 6511(174).
132. Ir išskrido kaip subinė iš mėsos (išlėkė iš aukštos vietos). 

LTR 6511(204).
133. Ką subinė sumo[ja], tą liežuvis i lo[ja] (šneka, kas pakliuvo). 

LTR 6511(261).
134. Su šaukštu sriuob[ia], su kotu akis bado (tau meilinasi, o 

kitur nuėjęs tave šmeižia). LTR 6511(9).
135. Nei šūdas, nei vėdaras (nei šioks, 

nei toks). LTR 6511(199).
136. I tampos kaip šunys subingrobiu56 

(sako apie nepasidalijančius turto). 
LTR 6511(297).

54 Repkė – rupūžė.
55 Rakanda – nedidelė apvali iš plėšų ar karklų nupinta 
pintinėlė be lanko.

56 Subingrobis – išeinamoji žarna.
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137. I kauk[ia], kaip šuo prie lenciūgo57 (apie ką nors, sunkiai 
gyvenantį). LTR 6511(314).

138. Ranguojas kaip šuo po tara¹kį58 (sako apie nenusėdintį). 
LTR 6511(295).

139. Trump[a]s šuo prie uodegos (laiko maža, o reikalas sunkus). 
LTR 6511(144).

140. Nesusitaiso kaip tabok[a]s nosė[je] (sako apie ištižėlį). 
LTR 6511(58).

141. Kits tur[i] tale¹tą, [v]o kits pliką lentą (vienas gabus ir dalin-
gas, o kitas ne). LTR 6511(54).

142. Kaip ubago malda (Tas pats ir tas pats... Apie nuobodų dar-
bą). LTR 6511(62).

143. Plėpso59 kaip Užgavėnių Mõrė (apie negražiai apsirengusią 
moterį). LTR 6511(201).

144. Ką valgai, to prisivalgai (svarbu ne valgis, bet sotumas). 
LTR 6511(51).

145. Tau duok valią – pats krisk į nevalią (pasakyta apie mažą 
vaiką). LTR 6511(143).

146. Varlės akį gali užtepti (Sviesto davė: varlės... Mažai). 
LTR 6511(167).

147. Varna kąsnio negautų (Tokia išdžiūvusi yr – ... Apie liesą 
moterį). LTR 6511(74).

148. Va»nių ùbagams užteks (Kad priviriau putros – ... Labai 
daug). LTR 6511(99).

149. Neužrauki kaip velnias ežerą (Ir ko čia... Sako, jeigu kas ilgai 
dirba, krapštosi). LTR 6511(1).

150. Kur mūsų nėr, ten veršiai medų gér[ia], o nuvažiuok – nė 
påplavų nebėr (sako, jeigu kas be saiko garbina svetimus 
kraštus). LTR 6511(7).

151. Plemp[ia] kaip veršis paplavas (apie girtuoklį). LTR 6511(82).
152. Laksto kaip v¸trunga60 (labai energingas, greitas). LTR 6511(321).
153. Netikėk vilkù rãišu, kojos nepamušęs (netikėk, kad pavojus 

praėjo, jei ne pats jį pašalinai). LTR 6511(286).
154. I kauk kauk[ia] kaip vilk[a]s avietyne (sako kam nors garsiai 

negražiu balsu sušukus). LTR 6511(340).
155. Ir kåt[a] kaip višta, kiaušį padėjusi (apie moterį). 

LTR 6511(252).
156. Už seno vyro po barzda, už jauno po lazda (senas mylės, o 

jaunas muš). LTR 6511(37).
157. Pasiuto kaip vokietis po pietų. LTR 6511(290).
158. Apsidirbo kaip su vóvere (labai vikriai, sparčiai apsisuko). 

LTR 6511(196).
159. Išėjo žada¤s (Žadėjo žadėjo – taip 

ir... Sakoma neįvykdžius pažadų). 
LTR 6511(35).

160. Žiema pilvu slenk[a], vasara rai-
ta jo[ja] (vasara praeina greičiau). 
LTR 6511(287).

57 Lenciūgas – grandinė.
58 Tarankis – didelė apvali ar pusiau apvali pintinė 
pašarui nešti, kam susidėti; doklas.

59 Plėpsoti – sudribusiam, ištižusiam sėdėti, nieko 
neveikti.

60 Vėtrunga – stiprus vėjas.
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161. Žilė galvo[je], velnias uodego[je] (sako, kai senas laksto apie 
jaunas panas). LTR 6511(20).

162. An keršo žirgo (viskas dar tebėr an...: ateitis dar neaiški, 
miglota, netikra). LTR 6511(146).

163. Kožna žuvelė tur[i] savo sriubelę (kiekvienas rūpinasi savo 
reikalais, turi savo ydų). LTR 6511(184).

Greitakalbės
164. Gražybė, nuognybė, [v]o ka būt nenugnybę, kas bebūtų per 

gražybė! (Žodžių žaismas: „nuognybė“ (nepaprastumas) skam-
ba panašiai į „nugnybę“.) LTR 6511(382).

165. Bliūds plūdur vidur prūdo, pluta plūdur vidur bliūdo... 
LTR 6511(441).

Situaciniai pasakymai
166. – O ko čia ieškai?
 – Vakar dienos! (juokiasi iš klausimo). LTR 6511(14).

167. – Duok pyrago!
 – Papūsk į ragą! LTR 6511(361).

168. – Noriu miego!
 – Kišk subinę į sniegą!
 – Nėr sniego!
 – Kišk į miegą! LTR 6511(362).

169. – [V]o ką matei?
 – Mačiau žąsiną per t[v]orą myžant! LTR 6511(367).

170. – Duok pakåjų!
 – Jei duosiu pakajų, norėsi liokajaus!
 (Žodžių žaismas: „pakajus“ reiškia „ramybė“ ir „poniškas kamba-

rys“.) LTR 6511(387).

171. Ka žmogus liuob stovės įsirėmęs į šonus, kit[a]s tuojau klaus:
 – Kiek prašai už tą puodelį? LTR 6511(399a).

172. Jei vaikas neatsakys kaip reikint, tik po nosės subambės, 
babūnė juoksis:

 – Biese, a turí dūšią?
 – Uhù!
 Biesas, dūšią laikydam[a]s, neprasižio[ja]. LTR 6511(400).

173. Jei vaikuo bėgo smùrglis, sakė:
 – Ubag[a]s lazdą kiš[a]!  LTR 6511(420).
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Erzinimai
174. Antùni, parduok šunį,
 Pirk kalikę, padaryk biznikę! LTR 6511(444).

175. Antõnai,
 Maliavok geltónai! LTR 6511(456).

176. Ėjo Ìlena aplink peleną
 Šluota nešina, vaikais vedina.
 Vaikai myžt – kepalę61 kyšt! LTR 6511(454).

177. Jùrgi, ko čia burgi? LTR 6511(448).

178. Jùste, bulvių skusti!
 Kåste, bulvių kasti! LTR 6511(442).

179. Maríke, atdaryk kamarikę,
 Įleisk Jonuką prie smetonuko! LTR 6511(449).

180. Póvili, lipk į [v]obelį,
 Sugauk voverį pasipūtusia uodega,
 Nulupk skūrą, pasipūsk į rūrą! LTR 6511(443).

181. Pa÷lė kiaulė, ne mergelė,
 Nevadino į veselę! LTR 6511(445).

Garsų mėgdžiojimai
182. Balandis keikia nuognai:
 – Rupūže! Rupūže!.. LTR 6511(435).

183. – Rytą vakarą, rytą vakarą,
 Vis lapynė, vis lapynė!
 Blezdinga (kregždė) gieda. LTR 6511(438).

184. – Du duona, trets kruopai...
 Sakė, kuldami trise. LTR 6511(434).

185. – Lenta nutašyta,
 Kertė[je] pastatyta...
 Sakė, kai kūlė penkiese. LTR 6511(433).

186. – Slyvų, slyvų, vyvu, vyvu!
 Kas iš manęs dyvų, dyvų!
 Kiaušelius padėjau,
 Vaikelius išperėjau!
 Pempės vyvavimas. LTR 6511(436).

61 Kepalė – medinis indas su viena ąsa.
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187. Dedeklė [višta], padėjusi kiaušį:
 – Kad kad kad tu sudegtumi! LTR 6511(437).

188. Žvirbliai, medė[je] pamatę katiną, sako:
 – Vyrai, vyrai,
 Visi iš vieno, visi iš vieno!
 [V]o kuomet katin[a]s vieną žvirblį pagauna, sako:
 – [V]o brãnte, vieno nebėr! LTR 6511(439).

Keiksmai, keikimai
189. Eik į peklą velniams autų skalbti! LTR 6511(462).
190. Eik tu po bieso! LTR 6511(479).
191. Eik tu po kelmo! LTR 6511(478).
192. Eik tu po šimto nelabųjų! LTR 6511(475).
193. Kad tave šimt[a]s keturiolika! LTR 6511(476).
194. Kad tavęs vanag[a]s nelestų! LTR 6511(469).
195. Kad tu šikęs strėnų neatkeltumi! LTR 6511(461).
196. Karalaitis iš [v]ožkųn trobålės (Matai, koks... Apie pasipūtėlį). 

LTR 6511(480).
197. Kumelės kiaušis (Eik, eik – tikras...). LTR 6511(472).
198. [V]o kad tave kame ubag[a]s! LTR 6511(466).
199. Vėdaras be skūros (Eik, eik: tikras... Sako apie ištižusį žmogų.) 

LTR 6511(477).
200. Pašvilpk tu manie, kur šnypš[čia], kur kukuo[ja], kur pi-

pirais atsiduod[a]! (Vaikiai, mergos jei susibars ko, susipy-
kys, tatai i pagiedos tokią giesmę, i padroš cielą maliodiją.) 
LTR 6511(489).
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Orų spėjimai
Eugenija Žemgulienė

X IX  a. ir net iki X X  a. vidurio Endriejavo apylinkių gy-
ventojai rytdienos ir kelių artimiausių dienų orus spėdavo 
iš gyvūnų elgesio pokyčių bei įvairių negyvosios gamtos 
reiškinių. Todėl žmonių, ypač vyresnio amžiaus, atmintyje 
išliko daugybė orų spėjimų pavyzdžių. Endriejavo vidurinės 
mokyklos mokiniai 1976–1980 metais iš savo senelių, tėvų, 
kaimynų pasakojimų užrašė kelis šimtus orų prognozių. 
Spėjimai buvo renkami 17-oje kaimų ir apėmė visą buvusio 
Endriejavo valsčiaus teritoriją.

Liaudiškos prognozės dažniausiai remiasi gamtoje pa-
sikartojančiais reiškiniais, tai rodo, kad kaimo žmonės buvo 
pastabūs, be to, žinias perduodavo iš kartos į kartą. Tai 
patvirtina ir pateikėjų amžius – tuos pačius spėjimus pateik-
davo 80–90-mečiai ir vidutinio amžiaus žmonės.

Daugiausia buvo užrašyta spėjimų, pranašaujančių lietų 
arba numatančių giedrus orus, nes žemdirbiams tai buvo 
svarbu. Endriejaviškiai daugiau spėdavo šiltojo metų laiko 
orus pagal gyvosios gamtos reiškinius. Dauguma spėjimų – 
tradiciniai, žinomi ir kitose Lietuvos vietose, tai gandrų, 
kregždžių, varnų, vištų elgesys prieš orų kaitą. Gausu spėji-
mų iš naminių paukščių – vištų, žąsų – elgesio. Pavyzdžiui, 
prieš lietų vištos vakare ilgai neina tūpti, kudakuoja, pešasi, 
gaidžiai gieda, o jei lietui lyjant išeina toli į laukus, neina 
į pastogę – ilgai lis.

Kreipiamas dėmesys į šunų, kačių, karvių, avių elgesį: 
karvės prieš lietų gyliuoja, avys, susispietusios į būrį, bliauna, 
katės prieš šaltį glaudžiasi prie krosnies, šunys voliojasi.

Pateikėjai nurodė laukinių paukščių – kregždžių, gandrų, 
varnų, žvirblių, vanagų, volungių, strazdų, gegučių – elgesio 
pokyčių. Orų kaita prognozuojama pagal paukščių skrydį 
horizontaliai ir vertikaliai, pagal giesmės pobūdį ir laiką. 
Įvairių rūšių paukščiai skrenda įprastiniame aukštyje ir retai 
jį keičia. Iš kregždžių skrydžio prognozuojama, ar rytoj bus 
lietus, ar giedra. Pačios kregždės nežinia kaip skraidytų, bet 
jas skrydžio aukštį pasirinkti verčia įvairūs vabzdžiai, kuriais 
kregždės maitinasi. Orams pragiedrėjus, vabzdžiai skraido 
aukščiau, ir atvirkščiai.
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Kai orai sausesni, pastovesni, naktys šaltesnės – varnos tupi medžiuose 
ar kitose aukštesnėse vietose, o kai orai drėgnesni, nakvoja pažemėje. Nakčiai 
varnos tupia taip, kad snapas būtų prieš vėją – nešiauštų plunksnų: šilčiau ir 
tupėti tvirčiau.

Iš paukščių skrydžio orai spėliojami ir kitaip: jei pralekiantys ar iš mūsų 
išskrendantys paukščiai į pulkus renkasi ilgai, ramūs, – ruduo būsiąs ilgas ir 
gražus, o jei paukščiai klega, būriuojasi triukšmingai – ruduo būsiąs šaltas, drė-
gnas ir vėjuotas. 

Stebimi smulkūs gyvūnai: vabzdžiai, vorai, varlės, rupūžės. Musės, uodai 
prieš lietų skaudžiai kanda, skrenda į kambarius; bitės – prieš lietų labai piktos, 
skrenda į savo namelius; skruzdėlės apie skruzdėlyną neramios, lipa aukštai į me-
džius, atsiranda lekiančiųjų skruzdėlių, kurios sulenda į palanges – tai prieš lietų; 
žiogai prieš giedrą smarkiai čirškia medžiuose; vorai pavėsy mezga retus tinklus. 
Daugelis pateikėjų yra pastebėję, kad prieš lietų varlių oda patamsėja, jos smarkiai 
kurkia; vėžiai prieš perkūniją lenda iš urvų, rupūžės šliaužioja pamatais.

Artėjančias darganas, lietų, šaltį jaučia žmonės, sergantys sąnarių ligomis, 
tada jie darosi nervingi, pikti, jiems skauda sąnarius.

Orų kaita mažiau prognozuojama stebint augalus, nurodomi augalų požy-
miai prieš lietų: burokų, kiškiakopūsčių lapai apvytę; kiaulpienė, daržinė žliūgė 
neišskleidžia žiedo, plukė sutraukia žiedlapius; ant kalijos, klevelio, fikuso lapų 
galiuko atsiranda vandens lašelis. 

Visi pateikėjai prognozuoja orų kaitą iš negyvosios gamtos reiškinių. Ypač 
įvairiai komentuoja saulėlydį tiek prieš lietų, tiek prieš giedrą ir vasaros metu, ir 
žiemą: jei saulė leidžiasi į debesis, jei yra raudona ir skęsta mėlynuose debesyse, 
jei apie ją susidaro tamsus ratas arba per ją eina stulpas – bus lietaus; žiemą tie 
patys požymiai rodo šalčius.

Nedaug apie orus pasako mėnulis ir žvaigždės: vasarą prieš giedrą – dangus 
žvaigždėtas; žiemą prieš speigą žvaigždės „skraido“ po dangų, mėnulio rageliai 
statūs, apie jį yra ratas; jei danguje nematyti mažųjų žvaigždžių – bus vėjas.

Kad orai keisis, rodo rasa, kylantis rūkas, debesų rūšis, vaivorykštės spal-
vos, toli suskambusio garso aidas, vakare rasotos pievos, iš lenkių kylantis bei 
rytą krintantis rūkas pranašauja gražias giedras dienas. Vasarą, jei dienos karštos, 
o naktys šaltos, nusistovės ilga giedra. Apie giedrus orus gražiai pasakoma: jei 
vakarais žemose vietose ar virš vandens kyla rūkas – zuikiai pakuria pirtis; jei 
voratinkliai draikosi eglių šakose – juos ištąso laumės.

Mokiniai užrašė ne tik trumpalaikių, 1–3 dienų, bet ir ilgesnio laikotar-
pio, taip pat metų laikų orų prognozių. Pateikėjai aiškindavo sausos ir lietingos 
vasaros, šalto ar šilto pavasario, ankstyvos arba gilios žiemos požymius pagal 
pirmos perkūnijos datą, paukščių parskridimo laiką; pelių, žiurkių, voverių at-
sargų žiemai gausumą. Pavyzdžiui, jei pirmą kartą perkūnas sugruma dar ne-
išsprogus medžiams, bus giedri, sausi metai; jei gegutė užkukuoja dar kregždei 
neparlėkus, galima tikėtis šaltos ir lietingos vasaros; jei beržo lapai išsprogsta 
anksčiau už kitų medžių, bus giedra vasara; jei pelės suka lizdus aukštai, bus 
lietingas ruduo.
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Šiuo metu, kai orai stebimi, fiksuojami, tiriami meteorologinėse stotyse, kai 
dirbtiniai Žemės palydovai operatyviai renka visus reikalingus duomenis tikslioms 
orų prognozėms sudaryti ir jos per radiją ir televiziją pasiekia žmones, liaudies 
išmintis, atrodo, nebereikalinga. Tačiau ir dabar mokslininkus domina klausimas: 
ar gali gyvūnai išpranašauti orą? Ar gali gyvūnas konkuruoti su mokslininkais 
meteorologais, turinčiais modernius prietaisus? Pasirodo, kad daugeliu atvejų gy-
vūnai labai sėkmingai konkuruoja. Stebina kai kurių gyvūnų sugebėjimas iš anksto 
numatyti atmosferos reiškinius. Pavyzdžiui, varlės žiemoja žemėje, 60 cm gylyje. 
Prasidėjus pavasariui, išlenda į paviršių. Jos puikiausiai žino, kada galima išlįsti. 
Jų kūno temperatūra priklauso nuo aplinkos. Varlės „vidinis barometras“ nusako 
ne tik temperatūrą, bet ir slėgį. Slėgiui kylant varlės vakare pradeda kvaksėti 
daug anksčiau, o krintant nutyla, net sulenda į žemę.

Bitės – tikros skraidančios meteorologijos stotys. Su jomis atlikti bandymai 
parodė, kad jos labai tiksliai nustato artėjančią audrą su perkūnija ir lietumi. Ne-
abejotina, kad „vidinius barometrus“ turi daugelis gyvūnų rūšių. Toks sugebėjimas 
nuspėti orą gelbsti jų gyvybę, padeda išlikti.

Orų spėjimai, pranašaujantieji lietų
Vasaros vakarais arba rytais ant augalų nėra rasos (2, 18)
Gandras vaikšto juodas, paišinas, susitepęs (1, 5, 6, 9, 18, 23, 
27, 28, 31, 32, 33).
Kregždės žemai skraido (9, 6, 13, 14, 22, 24, 27, 31, 32).
Karosai plaukioja vandens paviršiuje, kiša iš vandens galvas 
ir burbuliuoja (17, 19).
Gandras neša mėšlus, šiaudus ar šieną (20, 25, 28, 32, 33).
Gandras stovi ant šieno kupetos arba ant vienos kojos (2, 9, 
14, 27, 29, 34, 36).
Musės skraido palubėmis; mažos musytės spiečiasi ant stiklų 
iš vidaus; musės lekia į kambarį (28).
Žvirbliai maudosi vandenyje arba purenasi smėlyje (13).
Karvės gyliuoja, laigo; avys sueina į būrius ir bliauna (1, 8).
Kurmiai rausiasi iš žemės (13, 38).
Musės, uodai ir kiti vabzdžiai skaudžiai kanda (6, 8, 9, 17, 
28).
Tvenkinyje varlės kurkia, kvaksi (8, 9, 12, 18, 23, 28, 30).
Skruzdėlės bėgioja ant skruzdėlynų neramios; lipa aukštai į 
medžius; sulenda prie palangių (5, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 
25, 29, 36).
Varlių oda patamsėja; dirvinės varlės oda pajuoduoja (8, 13, 
19, 34).
Varnos labai krankia; kranksėdamos lekia į vakarus (8, 32).
Bitės labai piktos, skrenda į savo namelius (8).
Šunys ir katės ėda žolę, nerimsta (5, 8, 17, 22, 26, 31).
Strazdai alksnynuose garsiai šūkauja (34).
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Juodvarniai skraido apie namus ir krankia; lekia į pietus; 
du juodvarniai aukštai skraido ir vienas kitą gaudo, tai bus 
lietaus su vėju (3, 6, 7, 11, 12, 13, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 
38, 39).
Varnos tupi pašakėse arba skrenda iš laukų į mišką (12, 18, 
28, 34, 38).
Perkūno oželis bliauna, kriokia (1, 12).
Žvirbliai nečiulba, bet krykštauja, lenda į pastoges (3, 24, 
25, 32, 35).
Vištos ilgai neina tūpti (11, 19, 23, 24, 30, 32, 33).
Varnos, kielės, balandžiai maudosi baloje (4, 9).
Gervės klykia, žąsys baloje šėlsta (10, 12).
Volungė negieda, bet rėkia, putpelės šaukia (32, 33).
Žiogai čirškia ant žemės (14, 34).
Gaidžiai gieda vakare, vištos kudakuoja (8, 30).
Miškai mėlynuoja (32).
Kalijos lapo gale atsiranda vandens lašelis (3, 9, 31).
Kvepia akacijos (3).
Plukės anksti sutraukia žiedus (22).
Ošia medžiai (18).
Kiaulpienė neišskleidžia žiedo (9).
Daržinės žliūgės žiedai neišsiskleidę (31).
Kiškiakopūsčio lapai apvytę (3, 9).
Ant fikuso lapo pakibęs vandens lašas (30, 36).
Ant klevelio lapo galiuko pakimba lašas (3, 5).
Burokų lapai nuvysta (9, 31).
Saulė nusileidžia į debesis; leidžiasi į miglą; saulė ūkanota 
(5, 6, 8, 12, 19, 20, 26).
Apie saulę yra pašvaistė; yra tamsus ratas; prie jos yra trys 
saulės (1, 8, 20).
Per saulę yra stulpas; vakare – du stulpai (1, 8, 20, 31).
Kai leidžiasi saulė, vakarai yra geltoni, o šiaurės vakaruose 
yra smulkių debesėlių, naktį nematyti žvaigždžių (7, 10).
Saulė labai kaitina, žolė parausta, nuvysta; labai tvanku (8, 
15).
Saulei leidžiantis, pietuose yra debesų arba žara nueina į 
pietus (35).
Saulė yra raudona ir skęsta mėlynuose debesyse (12, 19, 25, 
28, 32).
Saulė plaukia pasislėpusi už debesies (18, 28).
Jei dieną labai karšta ir tvanku, vakare bus lietaus (8, 12, 
18).
Prieš saulėtekį raudoni debesys, juodi debesys (23, 24).
Kamuoliniai debesys smarkiai padidėja, pasidaro panašūs į 
kalnus ir nėra vėjo (7, 10, 15).
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Jei debesys yra šiaurėje, rytą lauk lietaus (9, 14).
Jei rytuose yra vaivorykštė (9, 13).
Jei vasarą iki 10 valandos neišsisklaido debesys (5, 16).
Oras giedras ir permatomas, labai aiškiai matyti tolimi daik-
tai (2).
Aiškiai girdime tolimus ar tylius garsus (3, 17).
Ant dangaus yra srūgos (8).
Dūmai gula ant žemės, sklaidosi apie kaminą, netraukia ka-
minai (2, 5, 8, 11, 17, 23, 27, 29, 34, 36).
Akmenys yra šlapi (9, 39).
Rūkas kyla aukštyn (19, 24).
Ant puodo dega suodžiai; puodas ant ugnies cypia; ugnis 
blogiau dega (1, 29).
Žvakės dega tamsiau (1).
Rūkyta mėsa, lašiniai šlapi, rasoja (8, 11, 13, 22, 31, 36, 39).
Šulinyje, upėje sumažėja vandens; šulinio vanduo drumzlinas; 
pelkės sausta (26, 28, 30).
Neaiškus mėnulis; nepaprastas žvaigždžių mirgėjimas (2).
Juo žalesnė vaivorykštė, tuo daugiau lis (11, 26).
Jei vaivorykštė aiški – bus didesnis lietus (19).
Jei lyjant ant vandens susidaro burbulai – lis ilgai (2, 8, 19, 
21, 39).
Jei, pradėjus lyti, vištos išeina į laukus, tai lis ilgai (7, 11, 
13, 18, 30).
Jei po lietaus žemė tuojau apdžiūna, tuoj vėl lis (10).
Žmonėms skauda sąnarius; žmonės nervingi (2, 4, 20, 32).

Spėjimai, pranašaujantys giedrus orus
Vasaros vakare iš lenkių kyla rūkas; vakarais žemose vietose 
ar virš vandens paviršiaus pasidaro rūkas – zuikiai pakuria 
pirtis (2).
Rytą rūkas krinta ant žemės; iš ryto apsiniaukę ir iki 10–11 val. 
rūkas išsisklaido (7, 13, 15, 19, 30, 37, 39).
Vasaros vakare saulė leidžiasi raudona; raudoni debesys prieš 
saulėlydį; saulei nusileidus matyti sidabrinis spindėjimas be 
aiškių ribų; saulė leidžiasi skaisti (2, 6, 10, 17, 29).
Saulei leidžiantis, žara eina į šiaurę; vakare debesys dingsta (1).
Saulė leidžiasi be debesų ir aušra rudai raudona arba rusva 
(5, 29).
Jei dienos karštos, o naktys šaltos – bus ilga giedra (2, 6).
Giedra ir vėjo kryptis nesikeičia (5).
Vasarą apie saulę yra stulpas; ruožas; šviesus ratas (7, 17, 19).
Jei po lietaus pasirodo vaivorykštė, tą dieną nebelis (5).
Vaivorykštė yra vakaruose; pakibusi lanku aukštai; pasirodo 
vakare (7, 22, 30).
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Dangus rytą rausvas (29).
Dangumi slenka buriniai debesys (2, 10).
Naktį dangus žvaigždėtas; apie mėnulį didelis ratas (18, 
24).
Akiračiu pamėlynavę (28, 37).
Naktį miške šilčiau negu lauke (7).
Žiemą purus šerkšnas (11, 23).
Eglių šakose draikosi voratinkliai – juos ištąso laumės; voras 
pavėsyje mezga retus tinklus (7, 11, 17, 18).
Žiogai aukštai medžiuose smarkiai čirškia (3, 10, 18, 22, 34).
Rytą didelė rasa; pievos rasotos (1, 2, 5, 19).
Kregždės, vanagai, gandrai skraido labai aukštai (6, 7, 34).
Varnos tupi medžių viršūnėse, skrenda iš miško į lauką (4, 
5, 7, 10, 11, 17, 20, 34).
Žąsys, išplaukusios iš tvenkinio, rakinėja sparnus (8, 14).
Juodvarniai, krankliai skrenda į šiaurę, šiaurės rytus (30, 33, 
39).
Uodai lenda į krūmus (6, 17).
Vištos anksti eina tūpti (19, 22, 33, 39).
Vėžiai lenda į urvus (17).
Lekiančios skruzdėlės išskrenda iš namų (17).
Sapnuoji ugnį (39).

Spėjimai, pranašaujantys šalčius
Vėjas žiemą pučia iš šiaurės (8, 15).
Apie saulę yra stulpas, raudonas ratas (2).
Kai danguje yra raudonų juostų, bus speigai ir stiprūs, šalti 
vėjai (3, 19).
Po stipraus vėjo oras atšąla (17, 26).
Mėnulio rageliai statūs; apie jį yra ratas (29, 34).
Prieš patekant saulei, žiemą rytuose yra drūžė, dangaus pa-
kraščiais pasirodo mėlyna žaluma (11, 13, 16).
Jei šąlant tvoros traška, bus dar didesni šalčiai (2, 14).
Prieš speigą žvaigždės „skraido“ po dangų (6).
Saulė leidžiasi raudona (5).
Iš šaltinių vanduo veržiasi į viršų; dūmai kyla aukštyn (9, 13).
Katinas visą laiką tupi prie krosnies arba lenda į krosnį (12, 
13, 16, 26, 30, 32, 35).
Višta stovi ant vienos kojos (3, 14).
Juodvarniai, varnos lekia į rytus; tupi medžių viršūnėse 
(12, 30).
Žvirbliai vakare lenda į pastogę (21, 33, 34).
Nukėlus nuo ugnies puodą, ant jo dugno dega suodžiai; 
puodai šnirpščia (16, 26).
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Šunys ir katės voliojasi (5, 6, 13).
Kai pavasarį saulė leidžiasi raudona – bus šalna (16).
Kai varna, tupėdama medžio viršūnėje, atsisuka į vėją – lau-
kiama šalna (26, 35).

Spėjimai, pranašaujantys vėją,  
audrą, pūgą

Jei danguje nematyti mažųjų žvaigždžių – bus vėjas (6).
Saulė leidžiasi raudona; vakare dangus raudonas; pasirodo 
pašvaisčių – bus stiprus vėjas (2, 3, 8, 9, 11, 16).
Griaustinis žiemą – prieš smarkų vėją (4).
Mėnulio rageliai statūs prieš vėją; prieš pūgą apie mėnulį 
yra ratas (28, 31).
Jei vaivorykštėje daugiau raudonumo, bus vėjas (5, 11).
Paukščiai būriais skraido prieš didelį vėją (3, 14).
Jei saulei tekant pašvaistė raudona – diena bus vėjuota (13, 
17).
Žuvėdros klykia ir skrenda į sausumą toliau nuo jūros prieš 
audrą (30, 34, 38).
Kai mariose šokinėja didžuvės, veikiai pakils audra (33).
Varna ankstų žiemos rytą krankia medžio viršūnėje – bus 
pūga (38).
Gandras neša virbus, šakeles, velėnas – pakils vėjas (30, 33).
Jautis šonais trina sienas, ragais ardo ėdžias prieš audrą 
(8).
Prieš pūgą šėlsta arkliai, katinai, išdykauja avys (8, 15).
Žiemą prieš saulę du stulpai – bus pūga (31).
Žvirbliai, šarkos žiemą lenda į pastogę – pustys, bus pūga 
(15, 24, 31, 38).
Varlės šoka į kambarį prieš audrą (9).
Juodvarniai mušasi prieš audrą (8, 9).
Prieš audrą varnos renkasi į medžių viršūnes (30, 32, 33).
Prieš stiprų vėją ūžia šulinys (6, 16).

Spėjimai, pranašaujantys perkūniją
Jei vėžys turi replėse akmenuką, lenda iš urvo (7, 17).
Augalai daržuose išvysta (9, 31).
Upelio vanduo šiltas (16).
Perkūno oželis kriokia, skraido rėkdamas (1, 12).
Plaukdamos žuvys iškiša uodegą (6, 16).
Kovarniai skrenda link raustančios besileidžiančios saulės 
(30).
Rupūžės šliaužioja pamatais (6, 9, 11).
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Spėjimai, pranašaujantys orų  
pasikeitimą

Rytą, saulei tekant, vėjas pučia iš rytų, vėliau – iš 
šiaurės; dar vėliau iš vakarų (17).
Pasirodo saulės pašvaisčių; yra saulabrolių (24).
Miškas mėlynuoja (21).
Mėnulis matyti rūke (14).
Žmonėms, sergantiems reumatu, gelia sąnarius (3).
Labai kaukia elektros laidai; labai iš toli girdėti ma-
šinų ūžimas (12, 38).
Katinas ėda žolę, vištos kapojasi; gaidys gieda vakare; 
kalakutai skrenda į medį (9, 31, 34).
Varnos labai krankia; gulbės lekia į vakarus (6).
Prieš atodrėkį: rasoja langai, vanduo smarkiai garuoja; snaigės 
didelės ir sunkios; pietų metu vėjas atgabena šarmas; katinas 
laižo langą; varnos vaikšto ant kelio (6, 12, 31, 33).
Prieš bjaurų orą: paukščiai skrenda į langus; juodvarniai 
lekia į vakarus, maudosi pelkėje; karvės piktos; apie saulę 
yra raudona rykštė; miškuose ant voratinklių vandens lašai 
išsilaiko visą dieną; saulei nusileidus, pakyla vėjas; vėžiai 
išropoja ant upės kranto; gervės skrenda klykdamos (6, 8, 
21, 24, 31, 32).
Gulbės lekia į šiaurę – atšils (9).
Vabzdžiai puola gyvulius – bus karšta (6).

Ilgalaikės, sezoninės orų prognozės
Jei žiema yra saulėta – vasara bus karšta (14, 19, 33).
Jei žiemą medžiai būna dažnai apšarmoję – vasarą laukiama 
smarkios perkūnijos (13, 20).
Jei gruodžio mėnesį griaudžia perkūnija, bus bloga žiema 
(8).
Jei žiemą per pirmą atodrėkį ilgi varvekliai – gerai užderės 
linai (25).
Jei šaltinis „lipa į kalną“, bus sausa vasara, jei „leidžiasi 
žemyn” – bus lietinga (25).
Jei anksti pavasarį griaustinis eina aplinkui ir nelyja, tai visą 
vasarą su griaustiniu nelis (24, 34).
Pirma perkūnija iš pietų pranašauja šiltą vasarą, iš šiaurės – 
šaltą, iš vakarų – lietingą (2).
Koks gruodis, tokia visa žiema; jei gruodis sausas, tai ir 
pavasaris sausas (2).
Jei vasara lietinga, bus nešalta žiema; jei sausa – žiema šalta 
(15, 17, 30).
Jei spalis baltas – sausis nešaltas (33, 34).

Pateikėja Janina 
Stankienė. 2009 m. 
A. Žemgulio nuotr.
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Griaustinis rugsėjį pranašauja ilgą ir šiltą rudenį 
(25, 27).
Jei gegutė įkukuoja į lapus, bus geri metai (25, 28).
Jei anksti išskrenda paukščiai, bus ankstyva žiema 
(12, 18).
Jei šermukšnis turi daug uogų, bus lietingas ruduo 
(1, 6).
Jei beržas pradeda gelsti nuo viršūnės, bus šalta 
žiema (8, 32).
Jei beržo lapai pirmiau krinta nuo viršūnės, nebus 
žiemos; jei iš pašakių – bus daug sniego, gili žiema 
(3, 7, 9).
Jei beržo lapai išsprogsta anksčiau už kitų medžių, 
bus giedra vasara; jei anksčiau alksnių – vasara bus 
lietinga (25).
Jei perkūnija į neišsprogusius lapus įgruma, bus giedri, sausi 
metai; jei į lapus – drėgni metai (2).
Jei alyva su šermukšniu pražysta kartu – bus šaltas pavasaris 
(17, 19, 30).
Jei anksčiau pražysta lazdynas, o vėliau alksnis – bus šiltas 
pavasaris (17, 19, 30).
Jei anksčiau parlekia kregždės, o vėliau gegutės – bus šilta 
vasara; kai gegutė užkukuoja kregždei dar neparlėkus, galima 
tikėtis šaltos ir lietingos vasaros (25, 27).
Jei gandras išmeta vaikus iš lizdo, bus bloga vasara (6, 7).
Jeigu pelės suka aukštai lizdus, bus lietingas ruduo; jei pelės 
prisirenka daug grūdų, bus šalta žiema (6, 25, 30).
Jei papjovus kiaulę, kasa lygi, per visą žiemą bus vienodi 
šalčiai; jei storesnis galas nuo galvos – didesni šalčiai pirmoje 
žiemos pusėje; jei storesnis kitas galas – didesni šalčiai antroje 
žiemos pusėje (5).
Jei per „miegančius brolius” pradeda lyti, lis šešias savaites 
(5, 21).
Prieš gilią žiemą: pelės, žiurkės giliai įsirausia į kūgį; pamiš-
kėje daug išraustų kurmių urvų; daug riešutų, mažai grybų, 
ąžuolas turi daug gilių; kuo didesni rudenį skruzdėlynai; 
voverė susisuka lizdą žiemai (1, 2, 9, 14).
Balandis geriau šlapias, negu sausas. Jei balandis sausas, tai 
toks pat bus ir birželis, bet liepa bus lietinga. Jei balandis 
šiltas, lietus lyja – bus geri metai (33).
Jei gegužės viduryje lyja, negreit bus giedra (1, 2, 24).
Jei birželį šilta, tai gruodį bus labai šalta (33).
Jei sausis šiltas, negreit bus pavasaris, o vasara bus lietinga 
(33, 37).

Pateikėja Barbora 
Kalvaitienė. 
Iš asmeninio 
pateikėjos albumo
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Spėjimai, užrašyti žemaitiškai
Je gondra dėkte tonke kalen, laukem lytaus.
I špuoga švėlps priš lytu.
Je joudvarnis kronk, būs lytaus. 
Vo je ons medie kronk, būs pagada.
Je joudvarne vėins antra gondėn arba mošas, ta būs 
lytaus so smarkes viejes.
Je joudvarne kronk, mošas, lek i lek, ta žėnuok, kad 
būs dargana.
Je katėns veiz i pečiu a i ogni, ta būs šalta.
Je strazds pavasari top miedi vėršūnie, būs gret 
šėlomuos.
Vo je top pašakies, pavasari šėlomuos gret naso-
lauksi. 
Je varlės kork – rek būtėna siet mėižius.
Je ryta atsėkielės pamata balta saulė, būs vieji ė lytaus.
Je vakarūs saule nosėled, vo šiaurie būs rauduona, būs pa-
gada, vo je rauduona būs i pėitus – būs vies.
Je žvėrblis mauduos pelkie, būs lytaus.
Je varns veiz į vakarus, būs napagada.
Nosėtepės, kap gondros priš lytu.
Je nakti aplink mienoli y dėdėlis rats, ta po trėju dėinu būs 
napagada. 
Je mata žvaigždės dėkte papurosės, apsėtraukos balkšva spalva, 
tepat būs napagada.
Je žvaigždės mėrg, būs dėdėlė šalte.
Je gadys gėid ont tvoros i laukus veiziedams, lauk stėpriu 
vieju. 
Je žosės plakas vondėny, išlek i viel ilek, ta žėnuok, ka po 
trėju dėinu būs napagadas.
Je mėšks ūž, būs tepat napagada. 
Ka gondrs top ont kerali, būs lytaus.
Vo je gondrs neš žabarus į lėzda, būs vies.
Je gondrs dėkte balts, ta būs pagada, kap saka: saulė žemė 
rėtėniesas.
Žemaičių tarme užrašė Vida Šiaulytytė 1975 metais
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Pateikėjas 
Stasys Puškorius. 
Iš S. Puškorienės 
albumo
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Šuo butuose, sodybose etnografiniu požiūriu
Justas Vileikis

Šuo (lot. Canis lupus familiaris) yra žinduolis, prijaukintas, skirtingais ver-
tinimais, prieš 14 000–15 000 metų. Šiuo metu išvesta tūkstančiai šunų veislių, 
pasižyminčių stebinančia įvairove. Skirtingų veislių šunų ūgis siekia nuo kelių 
centimetrų iki beveik metro, kailio spalva gali būti nuo baltos iki juodos, taip 
pat ruda ir pilka. Šunys yra lengvai treniruojami1.

Šunys kilo iš tikrųjų vilkų, kurie Europoje pasirodė maždaug prieš milijoną 
metų, Amerikos žemynuose – maždaug 700 000 metų vėliau. Seniausi rasti šuns 
palaikai – apie 14 000 metų senumo Vokietijoje, 13 500 metų senumo Izraelyje. 
Šunys tikriausiai buvo pirmieji prijaukinti gyvūnai. Tai atsitiko maždaug prieš 
15 000 metų, gali būti, kad jie nepriklausomai prijaukinti keliuose regionuose, 
tačiau genetiniai tyrimai rodo, kad visi šunys kilę iš euroazijietiškos veislės, taip 
pat ir gyvenę Amerikoje iki atvykstant europiečiams. Manoma, kad anksčiausiai 
prijaukinti šunys – dabartinių laukinių Australijos dingo šunų protėviai2.

Šuo vadinamas šuneliu, šuniuku, šunyčiu. Šuo loja, amsi, kaukia. Šunį 
kviečia ciu ciu.

Lietuvos gyventojai šunis augino jau mezolite (VIII–V a. pr. Kr.). Jų kaulų 
rasta Galubalio ir Turlojiškės pelkėse (Marijampolės rajone). Šunų būta medžio-
klinių, sarginių ir mėsinių3.

Kadangi šuo padėjo žmogui namuose – saugojo jo būstą, lojimu pranešdavo 
apie artėjančius žvėris ar žmones, mokėjo sekti pėdomis, padėjo medžioti – per ilgus 
tūkstantmečius tapo svarbiu žmogaus pagalbininku. Minima, kad lietuviai aukodavo 
aukas Ževorūnai, tai yra kalei (Malalos kronika, 1261 m.).

Senovėje lietuviai labai mėgo medžioklę, šunį vertindavo lygiomis su žirgu. 
Po mirties juos net degindavo ant laužo kartu su didvyrių kūnais.

Kartu su Vytauto atsigabentais totoriais X IV a. Lietuvoje atsirado šiurkščia-
plaukių kurtų ir ilgaplaukių skalikų. 1566 m. Antrajame Lietuvos statute minima 
11 šunų grupių ir veislių: kiemsargiai, žvėrių sekikai, kurtai, vižlai, bebriniai 
šunys, bretonai, skalikai ir kt4.

Buvus šunų gausumą rodo visoje Lietuvoje pasklidę „šuniški“ upių, ežerų, 
pelkių ir kalvų pavadinimai: Šunupis, Šunabala, Kalės pelkė, Kaliakalnis ir kt5.

O kokio požiūrio į šunį laikomės mes? Sakome: šunbajoris, šunauja, šun-
galvis, šunsnukis. Paprastai „šuo“ vartojamas kaip keiksmažodis. Apie žmogų 
pasakyti „šuo“ ar „šuniškas“ jau yra įžeidimas, dėl kurio galima atsidurti teisme. 
Jeigu vėlesnės kartos šiuos žodžius suprastų tiesiogine reikšme, pamanytų, kad 
mes niekinome šunis. Tačiau juk mūsų požiūris į šunis nėra toks neigiamas. Daug 
šunų savininkų savo keturkojį prižiūri 
kuo puikiausiai. Jis jų draugas, pas 
tokius šeimininkus jam katino dienos. 
Yra ir tokių, kurie savo šuns nemyli 
arba net su juo elgiasi šiurkščiai. Tad 
šunis mes vertiname įvairiai.

1 Prieiga per internetą 2006 m. lapkričio 11 d.:  
http://lt.wikipedia.org/wiki/% C5% AŠuo

2 Ten pat.
3 Masilionis K. Kinologija. I dalis, 2002, p. 7.
4 Ten pat.
5 Ten pat.
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Čia pateikiame endriejaviškio, kalbininko doc. dr. Algirdo Ruškio surinktus 
šių apylinkių šnektos fragmentus, palyginančius ir išreiškiančius šuns ir žmogaus 
būsenas kalba.

Šuo sm. (4) 1. naminis gyvulys, laikomas namams saugoti, 
medžioklei ir kt.: Daa, veiziek, kuoks šou ožpols // 2. prk. niek. 
piktas, nedoras, kerštingas, klastingas žmogus: I kuoks na šou – 
pol ontraajeem į akis // – Kaap gyveni? / – Ne, kaap gyvensi, ką 
ož sėinas toram šonį [kalbama apie prastą kaimyną] // Tuoks 
šou bova, – pardaaug nieks nakriuokė [kalbama apie pasimirusį 
nedorą žmogų] // A Šou šonį, šou šonį, – šou oudėgą vėkst [sa-
koma, kai kas nors ką siuntinėja] // Šou žuolę jied, – bus dėdeli 
lytaa (lietūs) // Ta jau dyvaa, – kėinuo šou i pasėkuorė [sakoma 
labai kuo stebintis] // Juk sakau: išruomyk i pamesk šonėi [sa-
koma piktinantis lytine prievarta] // Ką somdyts šou tor geraa 
luote [taip bandoma atsisakyti piršliauti] // Šou šonį šokaava, 
uodegėlę bočiaava [juok. sakoma pamėgdžiojant] // Keporelė ont 
šalėis, – paneberėjė (išdidumas) kap šonėis [sakoma apie išdidų 
žmogų] // Do vyraa iš šalėis, – panebeerėjė (išdidumas) kap šonėis 
[juok. apie išdidžią moterį] // No teik skaaud, – jied kap šonį 
[sakoma apie maudžiantį skausmą, sergant osteochondroze] 
// Prarėjė kap šou moilą [juok. sakoma greitai ką suvalgius] // 
I laaksta kap Druomonta šou [sakoma apie lakstūną] // Būsi kap 
šonų malūne bovis [sakoma apie nuvargusį] // Skalyk če kap 
kuoks šou [sakoma apie įkyriai šnekantį, vambrijantį] // Kap šou 
lioub siedies pri pečaliaus (krosnies) [sakoma apie nusiminusį, 
liūdną] // Vo mieste kap šou iš būduos išbiegi ont broke (gatvės) 
[sakoma apie liūdną senatvę mieste] // I pol kap kuoks šou 
[sakoma apie akiplėšą] // Rodėnį bėjau šaaltė (šalčio) kap šou 
[sakoma apie bijantį šalčio dėl senatvės] // Ontsėtrauksi (vesi) 

Kudlotas Leono Banio 
šunelis. Ližių k. 
2004 m. V. Jocio 
nuotr.



830

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

muotrėšką (moterį,), – dėrbsi [sunkiai 
darbus] kap šou // Prirėš kaap šonis pri 
lenciūgą (grandinės) [sakoma kam ten-
kant sunkiai dirbti] // Anei monį pažįst 
kap šonį [juok. sakoma kam gerai ką pa-
žįstant] // Menks geroms [gyventi] I tavėi 
yr, ką tėi vaakaa kap šonės [nesugyvena] 
// I kuoks yr kap šou pasalounis [sakoma 
apie kėslų žmogų] // I vompasėi kap šou 
[sakoma apie įkyriai kalbantį] // O nei 
šuniui nei man „niekam (neduoti)”: No, 
mataa, kap so anou išee, – nee šonėi, nee 
monėi // šunies nevaromas „apie prastą 
orą”: Par tuokį uorą eek šonėis navaruoms 
// šunies vietoje „apie paniekintą”: Teik 
Ontonį yr panėikosi, – šonėis vėituo... // 
šuo subinę drasko vlg. „sakoma apie 
nenustygstantį vietoje”: Kuoks šou tau 
sobėnę draaska // šunys gyliuoja iron. 
„apie prastą orą”: Gers (geras) uors, – 
šonys gyliou // šunies subinę vlg. „nieko (negauti)”: Žovėis 
žovėis, – sobėnę šonėis [taip pamėgdžiojama kam prašant valgyti 
žuvies] // trumpas šuo prie uodegos priries „bus striuka 
(kam)”: Vo ką trumps šou pri oudėguos prirėis, nabžėnuos, kon 
badarytė //* 

Iš įvairių užrašytų minčių galima šiek tiek spręsti apie 
šunų vietą mūsų kultūroje.

Manoma, kad šuo pranašauja štai ką: jei šuo nesmagus, 
bus nesmagu namuose; jei malonėjasi ir uodega makaruoja, 
būtinai susilauksi laimės ir džiaugsmo, jei žolę ėda, bus 
lietaus.

Patarlės
Šuo mėnesį loja (1936, Papilė. LTR 1011(181))
Šuo šunį, šuo šunį, šunies uodega vikst (Žem. Kalvarija. 
LMD I 860(182))
Šuva ir neprašytas į skerstuves ateina (1934, Tauragė. LTR 
465(36/3275))
Šuns dantys nepirkti (1937, Girkalnis LTR 1050(2/1))
Šuns dantys ubago kinkoms nemieli (1930, Joniškis, LTR 
30(2648))
Šuns su lazda nenutildysi (1931, Jo-
niškis, LTR 30(115))

* Iš Algirdo Ruškio rengiamo „Žemaičių endriejaviškių 
šnektos žodynėlio”. Pavyzdžiai surinkti iš Žemgulių 
kaimo. Vyr. red. pastaba.

Didelis lietuviškų 
skalikų ir kitų 
medžioklinių šunų 
gerbėjas, kinologas, 
nacionalinės 
kategorijos ekspertas, 
kilęs iš Endriejavo, 
Juozas Beniulis su 
savo lietuvių skalikų 
veislės kalaite Fėja. 
2008 m. 
Iš J. Beniulio albumo
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Šuo, kuris daug loja, nekanda (1940, Šventvakariai, TD VII 
151))
Šuva dantų neprašys (1935, Rokiškis, LTR 713(95))
Šuva gėdos nežino (1925, TiŽ III 376)
Šunies liežuvis nepirktas, kojos nesamdytos (1935, Rokiškis, 
LTR 713(422))
Šuniui berno nereikia (1957, Vilkija, LTR 3017(105))
Šuns balsas dangun neina (1940, GK 1940, Nr. 3–4, 247))
Šuns balsą vėjai blaško (1930, Joniškis, LTR 30(2659))
Šuo ir kariamas papranta (1925, ST 15)
Šuo loja, vėjas nešioja (1930, BPG 7)

Mįslės
Šarangė varangė
Po suolu susirangė. (Šuo)

Keturi broliai patalą taiso, o vienas atsigula. (Šuo)

– Dėl ko šuo guldamas trissyk apsisuka?
– Ieško priegalvio.
– Dėl ko šuo uodegą judina?
– Dėl to judina, kad uodega mažesnė. Kad būt didesnė, 
uodega šunį judintų. 

Kas bėga negenamas? – Šuo. (LT, V, p. 515, 668–669)

Kad šunes nekąstų, einant per kaimą, reikia sukalbėti tris 
kartus: 
– Ėjau pro tris dvarus, regėjau – trys šunes guli. Pro visus 
praėjau – nė vienas nekliudė. (LT, V, p. 897).

Šuniukų šeimyna 
džiaugiasi etnologė 
Snieguolė Lauciūtė 
(dešinėje) ir šuniukų 
šeimininkė.  
Žadeikių k. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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Labai įvairūs šuns skleidžiami garsai. Erzinamas ar trukdomas jis urzgia, 
susižeidęs ar užmintas ant uodegos – skalija, uždarytas ar girdėdamas muziką – 
kaukia, pasiligojęs – inkščia, medžiojant „duoda garsą“. Ypatingas prijaukinto šuns 
požymis – lojimas, kuriuo jis reiškia domėjimąsi kokiais nors įvykiais. Lojimas yra 
šuns kalba, įgyta bendraujant su žmogumi. Įgūdis loti šuniui reikalingas dauge-
lyje specialiųjų tarnybų. Apsaugos tarnyboje šuo lodamas praneša apie pašalinio 
žmogaus ar ko nors kito artėjimą. Juo smarkiau loja kokį nors objektą saugantis 
šuo, juo jis naudingesnis. Paieškos tarnyboje šuo loja, kai randa pasislėpusį nu-
sikaltėlį, sunkius ar aukštai kabančius daiktus.

Šuniui žodis – tas pats, kas švilptelėjimas, suplojimas rankomis – garsinis 
signalas, pats savaime beprasmis ir be turinio, prasmingas pasidarantis tiktai dėl 
to, kad per patirtį yra susiejamas su tam tikru reikalavimu. Be abejo, šuniui sa-
komų žodžių intonacija svarbiau negu jų turinys. 

Taigi šuniui žodis, net ir toks, į kurį jis įpratęs atitinkamai reaguoti, reiškia 
ne tą patį, ką žmogui. Pastarasis turi gatavą vaizdinį ir, antra vertus, – žodžio 
simbolį. Jie toli gražu neatitinka vienas kito. Kai sakome „stalas“, tai nebūna aišku, 
ar tas „stalas“ apskritas, ar kampuotas, didelis ar mažas, rudas ar baltas, naujas 
ar nutriušęs. Ir vis dėlto – žodis sukelia mums konkretų vaizdinį. Nekalbančios 
būtybės suvokimai ir vaizdiniai yra drumstesni negu kalbančios. Su žodžiu ypač 
glaudžiai susijusi abstrakčių vertybių sistema.

Ar gali šunys galvoti? Čia svarbu, kaip suprasti žodį „galvoti“. Žmogaus 
mąstymas apima ir klausimą „kodėl“, kuris šunims niekada nekyla, be to, rem-
damasis įgyta patirtimi žmogus sugalvoja taisykles, o šunys to daryti nesugeba. 
Taigi žmogiškąja prasme šunys mąstyti negali. Bet jie, be abejo, gali pasimokyti 
iš savo patirties, o stebėdami įvairius dalykus įgyti tam tikrų žinių, parodyti 
įžvalgų elgesį. 

Musė – vyriausia Endriejave. Prieš 13 metų pamestinukę kalytę priglaudė 
buvęs mokyklos direktorius Antanas Žemgulis su žmona Eugenija. Tikslaus Musės 
amžiaus šeimininkai nežino, bet matė, kad trys jos speniai nukramtyti, todėl spėja, 
kad jai apie 15–18 metų. Palyginti su žmogumi, jai būtų apie 90 metų.

Kalė nueidavo prie plento, pasėdėdavo ir grįždavo. Žemguliai mano, kad 
ten ji buvo palikta. Tačiau dabar neatsitraukia nuo šeimininkų. Atplaukia pas 
šeimininką, tik pamačiusi jį valtyje, nors šiaip vandens nemėgsta. Buvo atsinešusi 
ir vaišino poną Antaną obuoliu. Pasak vieno kaimyno – šuo iš „kultūringųjų“. 

Taigi šunų dresavimas – tai individualus reikalas, ir šeimininko, ir šuns. 
Skirtingos veislės šunys ir dresuojami skirtingai. Kiekvieną šunį reikia dresuoti, 
atsižvelgiant į jo individualumą, charakterį. Su vienu reikia delikačiai elgtis, o 
kitam būtinas griežtas balsas ir stipri ranka.

Antanas Žemgulis žino, kaip spėti, kuris šunytis užaugs piktas:
– Pakeldavo šuniuką už keteros ir žiūrėdavo, kokia reakcija. Jei kantrus, 

nesimuisto, bus piktas. Jei inkščia, bus nepiktas. 
Pitbulio Runio šeimininkė sakė: – Jei trys plaukeliai ant barzdos, bus piktas 

šuo, jei du – taikus. 
Tamsus, dėmėtas gomurys taip pat vienas iš požymių.
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Šarūnas ir Laimonas Jociai, prižiūrintys vienuolikos metų Džerą ir dvejų 
Tiną, mano, kad pikto šuns didelės pėdos.

Teritorinė agresija. Šuo yra teritorinis gyvūnas – tai priklauso nuo to, 
kokiomis sąlygomis jis augo, kaip buvo auklėjamas ir dresuojamas. Ši agresija 
pasireiškia silpniau ar stipriau. Ypač agresyvūs yra šunys, išauginti savoje valdoje, 
kurios teritoriją juosia tvora, o pašaliniai asmenys pasirodo labai retai. 

Atokiame Endriejavo sklypelyje, aptvertame tvora, augo Ruzlis. Šunį lan-
kydavo tik šeimininkas. Taip išaugintam keturkojui sargui vėliau buvo patikėta 
saugoti grūdų sandėlį. Šuo sulaikė du vagis. Vienam jų įsilaužimas baigėsi mir-
timi, antrasis buvo sužalotas. Įdomiausia, kad vėliau šuo saugojo bažnyčią, kol 
ši buvo remontuojama.

Agresijos pasireiškimo laipsnis šiuo atveju paprastai nepriklauso nuo šuns 
socializacijos. Dažnai būna, kad toks šuo pasivaikščiojimo metu beveik nereaguo-
ja į aplinkinius, nes tai „ne jo“ teritorija. Tačiau savo kieme toks šuo gali būti 
ypač pavojingas. Pagrindinė agresijos priežastis čia – noras išvyti žmogų iš savo 
teritorijos. Todėl tai, kas dažnai tinka visais atvejais, kai norima išvengti nepa-
geidaujamo kontakto, čia nepriimtina. Beviltiška elgtis ramiai, neprovokuojančiai. 
Jau pats žmogaus buvimas šuns kontroliuojamoje teritorijoje laikomas provokacija. 
Vienintelis būdas – stengtis kuo greičiau apleisti tą vietą, kurią šuo laiko „savo“ 
teritorija. Žinoma, ne kiekviena tokia situacija baigiasi įkandimu. Dažniausiai šuo 
savo teritoriją gina tiesiog aplodamas. Teritorinė agresija nepasireiškia šeimos 
narių, kuriuos šuo pripažįsta savais, atžvilgiu.

Agresija, siekiant apginti savo gaujos (šeimos) narį. Šunys – ne tik teritori-
niai, bet ir bandos gyvūnai. O banda, net jei atsiduria svetimoje teritorijoje, visada 
siekia apginti savo narius. Ir čia visai nesvarbu, kokie bandos narių santykiai. 
Šuo visada aktyviai gina savo šeimininką ir šeimos narius.

Agresija grobiui. Visiems be išimties šunims įgimtas siekis persekioti gro-
bį – faktiškai bet kokį judantį objektą. Ir čia dauguma šunų tuo neapsiriboja – 
stengiasi dantimis sugriebti savo grobį, kuriuo dažnai tampa važiuojantys pro 
šalį dviratininkai, bėgiojantys maži vaikai. Kartais šuo vejasi nepažįstamą žmogų 
tiesiog norėdamas su juo pažaisti. Tačiau ne specialistui, žinoma, sunku atskirti 
agresyvų šuns elgesį nuo žaismingumo. Šiuo atveju, norint atsikratyti įkyraus 
persekiotojo, tereikia tiesiog sustoti vietoje. Stovėkite ramiai, nemosuodami ranko-
mis (ar kojomis!). Greit pasidarysite šuniui visiškai neįdomus nejudantis objektas, 
nevertas jo dėmesio.

Specialistai šunis skirsto į tokias grupes: medžioklinius, tarnybinius, ap-
saugos ir sarginius. Pagal žmogaus poreikius tai svarbiausios šunų rūšys. Tačiau 
šimtmečius ir tūkstantmečius apima istorija šuns, kuriam nieko nereikėjo atlikti, 
kuris tik savo buvimu ir gyvybingumu teikė džiaugsmo.

Remigijus iš Endriejavo, pravarde „Čarlis,“ turi urvinį šunytį, vardu Kuzma 
Ivanovič.

– Kai išeinu į mišką pagrybauti, Kuzma landžioja po lapių olas.
Neteko sutikti vaikų išgirto senbernaro, vadinamo Sioma. Jis dešimties metų. 

Tampo roges, pilnas vaikų. Buvo pabėgęs, vilkdamas kartu būdą.
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Boksis, devynerių metų, taip pat 
stiprus šuo. Žiemą tempia šeiminin-
ką ant slidžių. O kartais nutraukia 
grandines ir tada jo nepagausi. Todėl 
Jencių šeimyna nori atiduoti šunį, nes 
turi mažą vaiką. Anksčiau vieną šunį 
pakorė, nes buvo užpuolęs vaiką. 

Janina Eismontienė vargsta su 
trimis šunyčiais. Vienas, vardu Sul-
tonas, – juodas kaip smala. Jo galva 
maža, todėl nepririštas. Jis mėgsta 
lankytis ten, kur gauna ėsti. Kitas – 
dvylikos metų Čipas, kurį parsinešė 
vaikaitė, gyvena su katinais, net ėda 
kartu. Abu jie turi draugę Dikę, kuri 
labai padūkusi ir neklauso šeimi-
ninkės.

Auksoro kaime pas Dominin-
ką Ašmontą gyvena ketverių metų 
Rikis ir dvejų metų Meškis. Jaunes-
niojo skirtingos akys. Viena ruda, 
kita žydra.

Antano Paulauskio ketverių metų Lokė mėgsta važi-
nėtis automobiliais. Pamačiusi automobilį atviromis durimis, 
iškart šoka vidun.

„Medinio šuns” skulptūros autorius ponas Dapkus į 
sargybą mokykloje vedasi dešimties metų Bobiką.

Gyvena pas Eleną ir Antaną Šiaulyčius kieme šunelis 
Toris. 

– Vaikaičių šuo, tiktai man šerti reikia, – sako šeimi-
ninkė.

– Nei mums reikia šuns, nei ką... 
Manoma, kad dabartinio šuns protėviai leidosi prijaukinami žmogaus tam, 

kad galėtų lengviau pramisti, ėsdami atliekas nuo pirmykščio žmogaus „stalo“. 
Taip yra ir šiandien, dauguma Endriejavo šunų ėda likučius. Kai kurie 

gauna bulvių, nors jų šunys suvirškinti negali. 
Dažnas konfliktas tarp sodyboje prie būdos pririšto šuns ir palaido, kartu 

su šeimininku viename bute gyvenančio keturkojo. Kuriam šuniui labiau pasisekė, 
sunku pasakyti. Bute laikomas šuva yra fiziškai ir emociškai arčiau žmogaus. Todėl 
tokio augintinio pastangos ir pareigos yra pralinksminti šeimininką. Voljeruose, 
būdose ar prie ūkinio pastato pririšto šuns gyvenimas atšiauresnis. Tai dažniausiai 
didesni ir piktesni, saugantys visą šeimininko valdą sargai.

Endriejave dauguma – 72 proc. šunų laikoma sodybose, 28 proc. – butuose, 
kadangi sodyboje patogiau auginti ir ten aiški keturkojo paskirtis.

Endriejave prie 
daugiabučio 
nepavargdamas 
„tarnauja“ Petro 
Dapkaus išdrožtas 
šuo. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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Laikyti gyvūnus daugiabučio namo bute, privačiame name, kuriame gyve-
na kelios šeimos, leidžiama tik turint raštišką visų jame gyvenančių pilnamečių 
asmenų sutikimą6.

Daugiabučių namų butuose buto savininkui leidžiama laikyti vieną šunį 
ir vieną katę arba du šunis, arba dvi kates. Bute leidžiama laikyti šuniukų arba 
kačiukų vadas iki 4 mėn. amžiaus. Privačiose valdose gyvūnų laikymo statiniai, 
kuriuos statyti nereikia leidimo ir projekto derinimo (mažų žvėrelių ir paukščių 
narvai bei karvelidės, voljerai, būdos ir pan.), turi būti ne arčiau kaip 2 m nuo 
gretimų sklypų ribos. Atstumai gali būti keičiami tik turint gretimų valdų savininkų 
raštiškus sutikimus. Sodų bendrijose ir 
atvirose valdose prie atskirų privačių 
statinių šunys turi būti laikomi pririš-
ti arba uždaryti saugiuose voljeruose. 

Dažniausiai šuo 
pririšamas prie ūkinio 
pastato. Vilkšunis 
ilsisi. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.

Ir kilmingesni šunys 
sargauja. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.

6 Gyvūnų auginimo ir laikymo Plungės rajone taisyklės, 
patvirtintos Plungės rajono savivaldybės tarybos 
2005 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. T1-2-53. 
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Endriejavo apylinkėse 
daug šunų gyvena 
ūkiniuose pastatuose, 
į kuriuos patenka pro 
išpjautą angą vartuose 
ar duryse. 2006 m. 
Valentino Vileikio 
pieš.

Marijos Talačkienės 
vilkšunis. Ližių k. 
2004 m. V. Jocio 
nuotr.

Sibiro laika. 
Ližių k. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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Agresyvūs šunys turi būti laikomi pririšti ar uždaryti ne žemesne kaip 2 m aukščio 
tvora aptvertuose voljeruose, kad nekeltų aplinkiniams pavojaus. Uždarose, ap-
tvertose, užrakintose savininko valdose, kurių tvorų aukštis garantuoja aplinkinių 
saugumą (jei šuo agresyvus, tvoros turi būti ne žemesnės kaip 2 m), šunys gali 
būti nepririšti, o prie įėjimo į valdą turi būti pakabintas perspėjamasis ženklas ir 
užrašas (ženklo forma įvairi). Įėjimas į valdos teritoriją bet kuriuo paros metu turi 
būti užrakintas. Laikant nepririštus šunis, ženklas turi būti baltas 25 cm skersmens 
apskritimas su 3 cm pločio raudonu apvadu, kurio viduryje pavaizduotas juodas 
šuns galvos profilis – „Palaidas šuo“. Ženklai turi būti gerai matomi visą parą, 
nakties metu ženklas turi būti apšviestas7.

Šunis galima vedžioti tik tam skirtose aikštelėse bei laukymėse arba kitose 
retai žmonių lankomose vietose. Šunys, vedžiojami aikštelėse be pavadėlio, turi 
būti su antsnukiu8.

Sodyboje daug durų, kurias moka atidaryti šunys.
Klusnus juodas šunytis Bugis ypač gerai sutaria su aplinkiniais. Įvaro vištas 

į vištininką dėti kiaušinių, už tai pats jų gauna. 
2004 m. Endriejave užfiksuotas pasiutligės židinys. Skelbimas miestelio centre: 

„Prašome pririšti savo šunis, nes apylinkės inspektorius palaidų šunų savininkams 
rašys baudos protokolus“.

Pastebėję pasiutusią lapę, vyrai sugriovė palei kanalą olą, norėdami ją išva-
ryti, o toji prieš išeidama paliko „staigmeną“ – papjovė pririštą kiemsargį Vaslį 
ir arti 100 triušiukų.

Populiariausias šuns vardas Endriejavo apylinkėse yra Dikas (5 iš 64). Žemai-
čiai linkę vadinti šunis valiutų pavadinimais: Euras, Latas, Baksis, Lita. Juzapina 
Vaičekauskienė iš Žadeikių kaimo turi kalę – Tapkę.

7 Ten pat.
8 Ten pat.

Ištikimas kiemsargis. 
2004 m. V. Jocio 
nuotr.
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Eil.
Nr.

Šeimininkas Adresas Vardas Amžius Lytis Skie-
pytas

1. Algis Bendikas Ližių k. Reksis 6 m. Vyr. Taip

2. Olga Žadeikienė Ližių k. Čarlis 7 m. Vyr. Taip

3. Saulius Bendikas Ližių k. Rikis 3 m. Vyr. Taip

4. Kazys Grevys Ližių k. Čikis 3 m. Vyr. Taip

5. Genovaitė Kaluzevičienė Ližių k. Dikas 12 m. Vyr. Ne

6. Jadvyga Skuodienė Ližių k. Dikas 4 m. Vyr. Taip

7. Giedrė Bendikaitė Ližių k. Euras 1 m. Vyr. Ne

8. Robertas Vaitkus Ližių k. Baris 1 m. Vyr. Ne

9. Remigijus Vaitkus Žadeikių k. Bobikas 15 m. Vyr. Ne

10. Pranas Rimantas Žadeikių k. Meškis 8 m. Vyr. Ne

11. Juozapas Strauka Endriejavas Beris 4 m. Vyr. Ne

12. Stanislava Norkienė Endriejavas Sabalis 3 m. Vyr. Ne

13. Steponas Kontrimas Endriejavas Filis 3 m. Vyr. Ne

14. Augustas Montvydas Endriejavas Džeris 3 m. Vyr. Ne

15. Jolita Sauserienė Endriejavas Betovenas 7 m. Vyr. Ne

16. Stanislava Sakalauskienė Žadeikių k. Miksas 1 m. Vyr. Ne

17. Stanislava Sakalauskienė Žadeikių k. Rikis 4 m. Vyr. Ne

18. Jovita Žadeikienė Endriejavas Pukis 2 m. Vyr. Ne

19. Jovita Žadeikienė Endriejavas Dikis 2 m. Vyr. Ne

20. Genutis Ciprijonas Endriejavas Meškis 2 m. Vyr. Ne

21. Gražina Kairienė Žadeikių k. Stipis 2 m. Vyr. Ne

22. Birutė Lukienė Žadeikių k. Latas 2 m. Vyr. Ne

23. Strėkuliai Endriejavas Šuo 4 m. Vyr. Ne

24. Rasa Lapaitė Mokyklos g. 26 Pūkis 10 m. Vyr. Taip

25. Andrius Varnelis Kranto g. 2 Sargis 15 m. Vyr. Ne

26. Antanas Jencius Kranto g. 7 Boksis 10 m. Vyr. Ne

27. Rimantas Stanevičius Kranto g. 8 Džekis 2 m. Vyr. Ne

28. Antanas Žemgulis Mokyklos g. 1–4 Musė 14 m. Mot. Ne

29. Petras Dapkus Mokyklos g. 1–6 Bobikas 10 m. Vyr. Ne

30. Virginija Vičiulienė Mokyklos g. 14 Bimas 11 m. Vyr. Ne

31. Regina Žadeikienė Mokyklos g. 2–7 Čiba 2 m. Mot. Ne

32. Adomas Laucevičius Kranto g. 4 Barzdis 2 m. Vyr. Ne

33. Remigijus Laucevičius Ąžuolų g. 3–2 Drutis 5 m. Vyr. Taip

34. Domas Pocius Lelėnų k. Šarikas 1 m. Vyr. Taip

35. Kazys Urbonas Lelėnų k. Mažė 2 m. Mot. Ne

36. Stefanija Kontrimienė Lelėnų k. Rudis 1 m. Vyr. Ne

37. Jonas Metrikis Šlepštikų k. Dora 2 m. Mot. Taip

38. Vaclovas Vasiliauskas Šlepštikų k. Rokis 3 m. Vyr. Taip

39. Petras Papievis Šlepštikų k. Nordas 3 m. Vyr. Taip

40. Stanislava Rauktienė Sausių k. Bobis 3 m. Vyr. Taip

41. Juozas Berenius Klibių k. Jupis 3 m. Vyr. Taip

42. Nedas Račkus Endriejavas Nora 2 m. Mot. Ne

43. Stasė Grevienė Kapstatų k. Šuo 1 m. Vyr. Ne

44. Vytautas Paltanavičius Pyktiškės k. Šuo 2 m. Mot. Ne
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45. Antanas Šiaulytis Endriejavas Toris 1 m. Vyr.

46. Loreta Joknienė Žemgulių k. Šuo 4 m.

47. Steponas Venckus Rudgalvių k. Šuo 5 m.

48. Albertas Kalikas Rudgalvių k. Šuo 1 m.

49. Ona Venckienė Rudgalvių k. Šuo 5 m.

50. Robertas Jančauskas Rudgalvių k. Šuo 1 m.

51. Konstantinas Jokubauskas Paežerio k. Šuo 2 m.

52. Petras Kalcas Rudgalvių k. Pilkis 1 m.

53. Stanislava Stankienė Žemgulių k. Šuo 3 m. Mot. Ne

54. Adelė Genčiuvienė Tickinų k. Šuo 3 m. Mot. Ne

55. Vytautas Bagočius Ližių k. Maris 1 m. Vyr. Ne

56. Jūratė Šiaulytienė Rudgalvių k. Nora 2 m. Mot. Ne

57. Kazimieras Etminas Žadeikių k. Džipas 2 m. Vyr. Ne

58. Kazys Gudas Žadeikių k. Princas 1 m. Vyr. Ne

59. Regina Nekrevičienė Žadeikių k. Mirta 4 m. Mot. Ne

60. Juzapina Vaičekauskienė Žadeikių k. Tapkė 3 m. Mot. Ne

61. Barbora Jomantienė Žadeikių k. Dika 1 m. Mot.

62. Barbora Jamantienė Žadeikių k. Lupė 1 m. Mot.

63. Teresė Straukienė Žadeikių k. Šuo 2004 Vyr. Ne

64. Juozapas Zebrauskas Žadeikių k. Mirta 8 m. Mot. Ne

65. Jadvyga Laurinaitienė Žadeikių k. Sargis 3 m. Vyr. Ne

66. Antanas Striauka Žadeikių k. Kurmis 4 m. Vyr. Ne

67. Juozapas Stankus Žadeikių k. Aras 5 m. Vyr. Ne

68. Remigijus Vaitkus Žadeikių k. Tarzanas 8 m. Vyr. Ne

69. Jonas Čėsna Žadeikių k. Piratas 10 m. Vyr.

70. Antanas Jokšas Šilėnų k. Rolis 1 m. Vyr.

71. Janina Kėželienė Ližių k. Dikas 3 m. Vyr.

72. Edmundas Zvankauskas Kapstatų k. Princė 9 m. Mot.

73. Kazimieras Kaulius Žemgulių k. Meškis 2 m. Vyr.

74. Genovaitė Čeledinaitė Žemgulių k. Tuzikas 3 m. Vyr.

75. Rūta Venclauskienė Žadeikių k. Šuo

76. Birutė Rožnienė Žadeikių k. Šuo

77. Antanas Srėbalius Žadeikių k. Dailis 12 m. Vyr. Ne

78. Antanas Srėbalius Žadeikių k. Bertas 6 m. Vyr.

79. Edita Padleckienė Žadeikių k. Boksas 5 m. Vyr.

80. Regina Čeledinienė Rudgalvių k. Šuo 1 m.

81. Asta Grevienė Rudgalvių k. Lita 5 m. Mot. Ne

82. Stanislava Vaitkienė Laigių k. Šuo

83. Pranas Jurgutis Rudgalvių k. Šuo 9 m. Mot.

Registruota: 2003 05 22–2004 04 01.

Eil.
Nr.

Šeimininkas Adresas Vardas Amžius Lytis Skie-
pytas

(tęsinys)
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Jaunas skaliko ir 
vilkšunio mišrūnas. 
2004 m. V. Jocio 
nuotr.

Lietuvos nacionalinių gyvūnų ir paukščių veislių paroda, skirta Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimui. Vilnius, Sereikiškių parkas, 2009 07 04
Lietuviškų skalikų augintojus į parodą pakvietė Lietuviškų skalikų sąjungos valdybos narys, 
kinologas Juozas Beniulis (viduryje su Virginijaus Jocio augintiniu – Dubiu), iš kairės: Julija 
Zamaraitė su Atu, Vitoldas Mackevičius su Grantu; iš dešinės – Renaldas Kaupas su Aidu 
(Agu), Vykintas Jocys su Vėju. Mariaus Beniulio nuotr. Iš J. Beniulio albumo
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Laukinėje gamtoje nemirštama nuo senatvės. Tas, kas negali be pašalinių 
pagalbos kovoti už savo gyvybę, greitai žūva. Kai į pagalbą ateina žmogus ir 
pradeda rūpintis maisto paieška ir apsauga nuo priešų bei ligų, gyvenimo trukmė 
gerokai pailgėja. Gyvenant su žmogumi, šuns gyvenimo trukmė pailgėja pusantro 
ir net du kartus.

Šuo sensta daug greičiau negu žmogus. Kai kurie šeimininkai nori palygin-
ti, koks yra jų šuns amžius, perskaičiavus į žmogaus amžių. Iš pradžių vieneri 
šuns metai buvo prilyginami 4–5 žmogaus metams. Tokios aritmetikos paklaida 
yra labai didelė, ypač kai kalbame apie pirmus dvejus šuns gyvenimo metus. 
Teisingiau būtų pirmus metus prilyginti 14 žmogaus metų, antrus – 7, o kitus – 
po 5. Taip skaičiuojant trejų metų šuo atitinka 26 metų žmogų, dešimties – 61, 
penkiolikos metų – 86.

Deja, ir ši sistema turi trūkumų. Skirtingų veislių gyvenimo trukmė skiriasi, 
tai priklauso nuo šuns dydžio. Smulkių veislių šunys lengvai įveikia 14 metų 
slenkstį, o stambios veislės dešimtmetį atstovą priskiriame prie ilgaamžio. Dogai, 
senbernarai retai peržengia 9 metų ribą, o pekinai ir tojterjerai kartais išgyvena 
ir 20 metų.

Apytikris šuns ir žmogaus metų palyginimas

Šuns amžius Žmogaus amžius Atitikimo koeficientas

2 mėn. 14 mėn. 7,0

6 mėn. 5 metai 10,0

8 mėn. 9 metai 12,5

12 mėn. 14 metų 14,0

18 mėn. 20 metų 13,3

2 metai 24 metai 14,0

3 metai 30 metų 10,0

4 metai 36 metai 9,0

5 metai 40 metų 8,0

6 metai 42 metai 7,0

7 metai 49 metai 7,0

8 metai 56 metai 7,0

9 metai 63 metai 7,0

10 metų 65 metai 6,5

11 metų 71 metai 6,5

12 metų 75 metai 6,3

13 metų 80 metų 6,2

14 metų 84 metai 6

15 metų 87 metai 5,8

16 metų 89 metai 5,6
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Senoji žemaitiška sodyba
Snieguolė Lauciūtė

Ekspedicijos Endriejave tikslas – rasti ir užfiksuoti dar 
išlikusias senąsias žemaitiškas sodybas, pastatų jose išdėstymą, 
statinius, ypač gyvenamuosius namus – trobas. Aplankyta 8 
aplinkiniai kaimai – Žadeikiai, Tickinai, Laigiai, Ližiai, Auk-
soras, Kintrimai, Šilėnai, Rudgalviai, kai kurios vienkieminės 
sodybos, apklausti juose gyvenantys senesnieji gyventojai. Tačiau žmonių poreikis 
tobulinti savo namus, buitį bei aplinką šiuo atveju gerokai kliudė siekti tikslo: 
nė vienas statinys sodyboje nekeistas, netobulintas taip, kaip gyvenamasis namas. 
Beveik visos senosios trobos apkaltos vertikaliomis lentelėmis, ūkiniai pastatai 
apmūryti, šiaudinių stogų taip pat neteko pamatyti. Kai kurių sodybų net pastatų 
išdėstymas pakeistas – jie perstatyti arčiau vieni kitų, suformuojant taisyklingesnį 
stačiakampį (pagal tarpukariu sudarytus sodybų projektus). Rasta viena mažiausiai 
pakitusi sodyba Ližiuose ir dalis sodybos Tickinuose bei Žadeikiuose. 

Ližių kaime, apsupta miško, stovi Jono Rusteikos, gim. 1911 m. liepos 4 d., 
sodyba (1 pav.). Gyvenamasis namas – troba – statytas dabartinio savininko senelio 
Kazimiero Rusteikos 1896 m. (ši data įkirsta lubų balkyje). Jis tarpukaryje buvęs 
eiguliu, turėjęs dešimtinę (desinciną) (apytikriai 1,0925 ha) žemės. Pirma pastatyta 
troba, vėliau prie jos pristatytas klojimas su pirtimi (pirtis – linams, javams džio-
vinti) ir atokiau kiti statiniai – tvartas su daržine, rūsys, numalis, pirtis. Namas 
suręstas iš horizontalių rąstų (dabar apkaltas lentelėmis, pasak vietinių gyventojų, 
apipierytas), stogas buvęs keturšlaitis skliautinis skiedrų, dabar – dvišlaitis, deng-

1 pav. Jono ir Stasės 
Rusteikų gyvenamasis 
namas. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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tas toliu. Pamatai akmenų, surištų cementu. Išliko nepakitusios durys – pačios 
seniausios vienvėrės, viensluoksnės, sukaltos iš trijų plačių 25 ir 28 cm lentų, 
suleistų viena į kitą įlaidu (špuntu) ir sutvirtintų metalinėmis kalvio darbo juoste-
lėmis. Rankena metalinė, taip pat kalto metalo, vertikali, vadinamoji klemka. Kitos 
durys, matyt, vėlyvesnės, sukaltos iš keturių lentų, vienvėrės, dvisluoksnės, su 
kalvio darbo vyriais bei rankenomis, sutvirtintos skersinėmis juostelėmis. Senųjų 
durų plotis maždaug 80 cm, vėlyvesniųjų – apie 110 cm. Langai vėlgi skirtingo 
„amžiaus“ – senieji siauri, šešių dalių, 60 ×  75 cm, o vėlyvesni – 70 ×  75 cm, 
dvisluoksniai, baltai dažytais rėmais. Pagrindinio fasado langai su langinėmis, 

3 pav. J. Rusteikos 
gyvenamojo namo 
planas (M 1:100): 
1. priemenė, 
2. bakavė,
3. geroji troba,
4. alkierius,
5. špižarnė
6. pirtis

2 pav. J. Rusteikos 
sodyba (M 1:500): 
1. gyvenamasis 
namas, 
2. klojimas, 
3. numalis; 
4. tvartas,
5. rūsys, 
6. pirtis, 
7. šulinys, 
8. daržas,
9. miežiai, 
10. sodas
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baltai dažytais rėmais, puošti virš lango 
užkaltu trikampio formos antlangiu; 
kiti – taip pat su šešiais stiklais (šešia-
rūčiai), tačiau be langinių ir puošmenų. 
Virš durų taip pat prikalta dekoraty-
vinė trikampė detalė, tačiau nedažyta. 
Troba nėra didelė – 11,60 ×  6,80 ×  
2,40 (h) m; patalpos: dvi priemenės, 
bakava, geroji troba, alkierius, špižar-
nė, pirtis; pastaroji – ne maudytis, o 
javams, linams džiovinti. Krosnis bei 
viryklė vėlyvesnės, sumūrytos bakavoje 
ir alkieriuje. Pertvaros ręstos iš rąstų. 
Lubos vožtinės, suklotos ant balkių, 
išdėstytų kas 110–120 cm. Viename 
balkyje įkirsti statybos metai – 1896. 
Lubų lentos – 15–20 cm pločio, apati-
nė jų dalis obliuota. Pakraigėje lubos 
apšiltintos molio, maišyto su spaliais, 
mišiniu. Lentinės grindys, kaip mena 
pateikėjas, buvusios visose patalpose, 
tik priemenėje ir pirtyje buvusi asla. 

Įdomi molinė dūminė pirties 
krosnis (2,30 ×  1,20 ×  1,50 (h, m), 
statyta pateikėjo senelio K. Rusteikos 
(5a pav.). Kūrenama buvo gilioje paku-
roje, o krosnies priekyje buvo įtaisytas 
paaukštintas „gūbrys“ kibirkštims ge-
sinti. Kadangi krosnies viršus lygus, 
ant jo buvo dedami džiūti javai, linai. 
Pirtyje ardai džiovinti buvo sukalti 
dviem aukštais. Aukštutinė ardų eilė 
įtaisyta maždaug 2,10 m, o apatinė – 
maždaug 1,80 m aukštyje.

Tolėliau stovi ūkiniai pastatai: 
tvartas su daržine (11,3 ×  6,0 ×  3,1 m), 
rūsys (5,4 ×  2,8 ×  1,1 m), numalis 
(5,9 ×  4,6 ×  2,2 m) ir pirtis (4,3 ×  3,4 ×  
2,3 m). Tvarto su daržine tąsa – ge-
rokai vėliau pristatyta malkinė. Senoji 
klėtis, deja, neišliko. 

Sodyboje stovi medinis maždaug 
3,5 m aukščio kryžius. Jį pastatė patei-
kėjas J. Rusteika toje pat vietoje, kur 
kitados stovėjo jo senelės statytasai. 

4 pav. a) J. Rusteikos tvarto durys; 
b) J. Rusteikos trobos durys

5 pav. a) J. Rusteikos pirties krosnis (klojimas); 
b) durų rankena (klemka); c) ardkilo tvirtinimo 
detalė

a

b

a

b

c
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Kaimyno sodyboje stovėjusį kryžių nupjovė tarybiniai „aktyvistai“. J. Rusteika jį 
parsivežė – juk „negerai, kai šventintas daiktas mėtos patvoriais“. Kryžius, kaip ir dera, 
aptvertas statinių (parkanų) tvorele, apsodintas gėlėmis – sinavadais, pinavijomis, 
auskarėliais (prancūzais), serenčiais. Šalia auga maumedis, jazmino krūmas.

Nebūna sodybos be sodo. Šioje jų yra du – senasis, kur auga 5 obelys, 
3 vyšnios, trešnė, keli vaiskrūmiai, ir jaunesnis – 4 obelys, 1 kriaušė, agrastų ir 
serbentų krūmai. Sodybai pavėsį teikia ir puošia seni medžiai: uosis, klevas ir 
liepa, sodinti pateikėjo senelio, kaštonas, dideli kadagiai. Yra ir svirtinis šulinys. 
Jį po karo iškasė pateikėjo brolis Kazimieras senojo medinio šulinio vietoje. 

J. Rusteika pamena, kad šeima tarpukaryje turėjusi arklį, karvę, 2–3 kiau-
les, vištų. Ypač įsidėmėtinas buvęs gaidys – pradėdavęs giedoti 4 val. ryto ir 
toliau beveik tiksliai kas valandą. Tokį puikų „laikrodį“ pateikėjo motina išlaikė 
12 metų.

Kita sena sodyba – Barboros Vainorienės (Leonauskaitės), gim. 1929 m. 
gruodžio 15 d. Gaila, kad iki mūsų dienų išliko tik mažai pakitusi troba, o kitus 
pastatus sunaikino laikas ir žmonės.

B. Vainorienės sodyboje (7 pav.) išlikęs gyvenamasis namas ir dalis tvarto 
(kita dalis pristatyta vėliau – plytų mūras). Klėtis, buvusi geros būklės, apyti-
kriai prieš 20 metų išardyta ir rąstai parduoti. Trobos matmenys 18,0 ×  9,0 m; 
kada statyta, pateikėja neprisiminė; galima manyti, X IX  a. antroje pusėje. Patal-
pos: prisienis, priemenė, troba, vaikų alkierius, svečių alkierius, trobikė, špižarnė, 
geroji troba, alkierius. Apytikriai prieš 20 metų nuardyta dalis namo – kamaros 
pastato gale, nes supuvo rąstai. Troba sutrumpėjo ~4,0 m. Stogas buvęs dvišlaitis 
šiaudinis; apie 1960 m. uždengtas šiferiu. Trobos sienos – tašytų rąstų, apkaltos 
vertikaliomis lentomis. Pamatai – nesurišti akmenys. Sienojai suleisti „į kertę“. 
Statinys pasviręs, smenga į žemę. 

Trobos interjeras pakeistas, tačiau patalpų tūriai išliko kaip buvę. Autentiš-
kumu dvelkia geroji troba – didelė, erdvi, 6,7 ×  6,6 m. Sienos klijuotos tapetais, 
bet medinės grindys bei vožtinės lubos išlikusios nekeistos. Įdomi krosnis, statyta 

6 pav. Stasė 
Rusteikienė savo 
sodyboje. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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1948 m., su virykle bei šildomąja sienele (8 pav). Joje yra kelios angos malkoms 
ar batams džiovinti, 3 dūmtraukiai „liuktai“ šoninėje sienoje suodžiams išvalyti. 
„Alkieralis“ – nedidelė patalpėlė už gerosios trobos, naudojama kaip sandėliukas; 
ten buvęs langas šiuo metu užkaltas. Likusios autentiškos durelės – 143 ×  75 cm; 
vienvėrės, dvisluoksnės; vieno sluoksnio lentelės sukaltos taip, kad sudaro orna-

7 pav. B. Vainorienės 
(Leonauskaitės) sodyba 
(M 1:500)
1. gyvenamasis 
namas, 
2. tvartas-daržinė,
3. numalis,
4. klojimas 
(nugriautas),
5. klėtis (nugriauta),
6. tvartas 
(nugriautas), 
7. šaltinis,
8. sodas

8 pav. Krosnis su 
šildomąja sienele. 
B. Vainorienės 
(Leonauskaitės) troba
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mentą – rombą. Virtuvė anksčiau buvo priešais pagrindinį 
įėjimą; ten stovėjo duonkepė, kurios likę tik pamatai; dabar 
patalpa naudojama kaip sandėlis, malkinė, o virtuvė įrengta 
šalia alkierėlio. 

Priemenė išlaikyta kokia buvusi, išlikusi asla, durys – plačios, tačiau žemos 
1,50 ×  1,02 m. Kita trobos pusė pakeista, išlikę tik senųjų patalpų plotai. Grindys 
senos, medinės; lentos plačios ~ 30 cm. Lubos vožtinės. 

Langai pakeisti, tačiau ne visi. Išlikusiųjų matmenys – 1,05 ×  0,77 cm; 
įstatyti „į dėžę“. 

B. Vainorienė pasakojo, kad šeima turėjo 40 ha žemės; gyvulių laikė 4 ark-
lius ir 1 eržilą, 8 karves bei prieauglį, avidėje – 8–10 avių; paukščių. Kol suaugo 
vaikai, samdė darbininkų: mergą, 2 bernus. Vėliau, vaikams paaugus, teko dar-
buotis patiems. 

Tėvas Pranas Leonauskas už pagalbą partizanams 1949 m. buvo ištremtas 
į Sibirą. Nuteisė kalėti 25 metams, teko dirbti Intos anglių kasyklose. Po Stalino 
mirties 1956 m. grįžo į Lietuvą. Savoje sodyboje nebegyveno, persikėlė į Kintrimų 
kaimą, kur gyveno Lietuvoje likusi žmona ir vaikai. Barborai Leonauskaitei taip 
pat teko susidurti su tardytojais. Ją rusų tautybės kagebistai Klaipėdoje kankino, 
kvosdami, kur partizanų buveinės: angliniu lygintuvu nudegino nugarą, rovė nuo 
galvos plaukus. Pasak pateikėjos, rusų tautybės saugumiečiai vadinami „enkebė“, 
o lietuviai – stribais. 

Ūkyje buvę pastatai: klėtis, tvartas ir daržinė, arklių bei avių tvartas, jauja 
su kluonu ir pirtimi – džiovykla. Klėtyje buvo grūdinė, mėsos kamara, mergių ir 
vaikių kamaros. Arklių ir avių tvartas, jauja su kluonu ir pirtimi bei klėtis neišliko. 
Jų vietas žymi seni medžiai. 

Šulinio kasti nereikėjo, nes sodybos teritorijoje yra šaltinėlis.
Nukentėjo ir Jono Sauserio, gimusio 1919 m. spalio 27 d. Žvaginių kaime, 

sodyba (10 pav.). Ji yra gražioje kalvotoje vietoje, apsupta senų, dar pateikėjo 
senelio ir tėvo sodintų medžių. Sodybą įkūrė J. Sauserio senelis (vardo nepame-
na), tikėtina, X IX  a. antroje pusėje. Pastatai: gyvenamasis namas, dviaukštė klėtis, 
numalis, daržinė, „L“ formos daržinė-tvartas; kiti statiniai – pirtis ir daržinė bei 
„kiaulinykas“ – nugriauti pokario metais. Kiek pateikėjas pamena, visų statinių 
stogai buvę šiaudiniai, pusskliautiniai, su plačiomis nuosvyromis. Prieš karą šeima 

9 pav. B. Vainorienės 
(Leonauskaitės) 
gyvenamojo namo 
planas (M 1:100)
1. prisienis, 
2. priemenė, 
3. troba,
4. vaikų alkierius,
5. svečių alkierius,
6. trobikė (prastoji 
troba), 7. geroji 
troba, 8. alkierius,
9. špižarnė, 
10. kamaros 
(nugriautos)
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laikė nemažai gyvulių: 5 darbinius arklius, 1 eržilą, 6 melžiamas karves bei 2 te-
lyčias, po 8 skirtingų veislių avis, taip pat vištų, žąsų. Gyveno sodyboje ir reti 
valstiečių ūkyje „gyventojai“ – porelė povų. Mat kaimynai laikė šiuos paukščius, 
tai iš jų įsigijo ir Sauseriai. Sėjo visokiausių javų – rugių, kviečių, miežių, avižų, 
linų, taip pat šiek tiek kanapių Kūčių patiekalams. 

Samdomas darbininkas buvo vienas bernas – vaikis. 
Po karo, kaip ūkininkai, valdę 32 ha žemės, J. Sauserys su žmona dešimčiai 

metų buvo ištremti į Sibirą. J. Sauserys dirbo anglių kasykloje, o žmona Stefanija 
Sauserienė (Varpiotaitė) – medienos paruošimo darbus.

Nuo žmonių „veiklos“ labiausiai nukentėjo troba. Tai buvęs didelis 28,0 m 
ilgio ir 9,0 m pločio rąstinis pastatas, o šeimininkai, grįžę iš tremties, rado 9,1 m 
ilgio ir 7,5 m pločio namuką. Paaiškėjo, kad, nesant šeimininkų, jame gyvenę 
pašaliniai žmonės ardė namą ir kūreno krosnis. Po tremties grįžusi Sauserių 
šeima įsikėlė gyventi į išlikusią namo dalį, pakeitė šiaudinius stogus šiferiniais; 
ant daržinės stogo užkėlė medinį ratą ir jame, susukę lizdą, ligi šiol gyvena 
gandrai. 

10 pav. J. Sauserio 
sodyba (M 1:100)
1. gyvenamasis 
namas, 2. klėtis, 
3. numalis,
4. tvartas-daržinė,
5. daržinė, 
6. šulinys, 7. sodas
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Vietoj išvadų
Gražios banguotos Endriejavo apylinkės, puikūs ir 

mieli ten gyvenantys žmonės. Daug sužinota, dar daugiau 
pamatyta. Ir nesvarbu, kad aplankytuose kaimuose ir vien-
sėdžiuose senų pastatų ar mažosios architektūros elementų 
rasta nedaug. Dailesnių vartų, vartelių, tvorų, šulinių, inkilų, 
lipynių nepavyko rasti. Daugiausia aptikta mažosios sakra-
linės architektūros objektų – senų ir naujų kryžių, koplyts-
tulpių. Jų esama ir pakelėse, ir sodybose. Žinoma, matėme 
nemaža gražiai sutvarkytų, tiesiog išpuoselėtų sodybų, tačiau 
jos – fiksavimo objektai ateinančios kartos etnologams, mūsų tikslams jos tiesiog 
„pernelyg jaunos“.

Norisi tikėti, kad kažkur, toli nuo smalsių akių, dar slepiasi kelios senos 
trobos šiaudiniais stogais, tašytų rąstų sienomis, nedidukais šešiarūčiais langais. Ir 
laukia nesulaukia atradėjų. 

Tai paliudija architektės Marijos Purvinienės rasti senų sodybų fragmentai 
Endriejavo apylinkėse, pristatomi jos straipsnyje.

Pasakojo:
Jonas Rusteika, gim. 1911 m. liepos 4 d. Ližių k.;
Barbora Vainorienė (Leonauskaitė), gim. 1929 m. gruodžio 15 d. Ticki-
nų k.;
Jonas Sauserys, gim. 1919 m. spalio 27 d. Žvaginių k. 

11 pav. Stasė 
ir Jonas Sauseriai. 
2006 m. 
Nuotr. iš ES archyvo

12 pav. Etnologė 
Snieguolė Lauciūtė 
kalbina Joną 
Sauserį. 2004 m. 
V. Jocio nuotr.
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Endriejavo valsčiaus gyventojų mityba  
ir valgiai iki XX a. vidurio
Eugenija Žemgulienė

Duomenis straipsniui autorė rinko 3 etapais: 1975 m. ir 1985 m., padedant 
Endriejavo vidurinės mokyklos mokiniams, ir 2006 m. papildomai apklausė gyven-
tojus ir patikslino surinktą medžiagą. Apklausta 17 asmenų, gyvenančių Auksoro, 
Kapstatų, Kintrimų, Ližių, Lelėnų, Tickinų, Žemgulių, Endriejavo kaimuose. Kai 
kurios apklaustos moterys prisiminė valgius, gamintus iki Pirmojo pasaulinio karo 
ir pirmaisiais tarpukario metais, kitos – paskutiniaisiais tarpukario ir pirmaisiais 
po Antrojo pasaulinio karo metais.

Buvusio Endriejavo valsčiaus reljefas nelygus. Vietovaiz-
dyje vyrauja stambios kalvos, atskirtos plačiais supelkėjusiais 
upelių vagojamais duburiais, trukdančiais gerai įdirbti žemę. 
Dirvožemis – velėninis jaurinis glėjinis ir velėninis jaurinis 
vidutiniškai nujaurėjęs, rūgščios reakcijos, paveiktas erozi-
jos. Kadangi valsčiaus teritorija neturtinga gamtos išteklių, 
gyventojai visada vertėsi žemės ūkiu ir maitinosi tuo, ką 
paaugindavo savo žemėje. Jau XIX a. pabaigoje buvo įvykusi 
valstiečių diferenciacija į pasiturinčiuosius, kurie turėjo nuo 
20 iki 120 ha žemės, vidutiniokus, turėjusius 10–20 ha žemės, 
ir mažažemius bei bežemius. Tokia diferenciacija išliko iki 
XX a. vidurio.

Pagrindinis kaimų gyventojų verslas buvo žemdirbys-
tė. Daugiausia augino rugių ir miežių, mažiau kviečių. Dar 
augino avižas, linus, žirnius (rainiukus), bulves.

Daržuose daugiausia augino kopūstų, ilgų dryžuotų 
burokų. Dar augino sėtinius, morkas, cebules (svogūnus), ša-
balbonus (pupeles), pupas. Dalį daržo, net iki 2 arų, užsėdavo 
kanapėmis. Raudonuosius burokėlius, cukrinius runkelius, 
agurkus ir pomidorus pradėjo auginti tik prieš Antrąjį pa-
saulinį karą. 

Pasiturinčių ūkininkų sodybose buvo sodai. 
Juose augo obelys, griūšės (kriaušės), vyšnios, trešnės 
ir slyvos. Mažažemių soduose augo viena kita slyva 
ar vyšnia. 

Turtingiausi ūkininkai laikydavo po 15 karvių, 
iš kurių 7–8 buvo melžiamos, 4–6 arklius, vieną erži-
lą, 3 kumeliukus, 4 telyčias, vieną jautį, nuo 5 iki 8 
bekonų, 1–2 veislines kiaules, vieną kuilį, 10–12 avių. 
Vidutiniokai laikė 4 karves, nuo 7 iki 12 avių.

Valgymui pjaudavo avių prieauglį, po 4 bekonus 
ir 2 lašinines kiaules. Karvių prieauglį parduodavo žydams, 
4 veršelius palikdavo auginti.

Pipirų trintuvė. 
Iš Endriejavo 
vidurinės mokyklos 
muziejaus fondų 
(toliau – iš EVM 
fondų). Visų šio 
straipsnio nuotraukų 
autorius – 
A. Žemgulis. 2009 m.

Kavamalė. 
Iš EVM fondų
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Iš mėsos produktų daugiausia valgyta kiauliena. 
Kiaules pradėdavo skersti lapkritį ir baigdavo sausį. 
Skerdieną sunaudodavo pagal galimybes visą. Neval-
gė blužnies, tulžies, pūslės. Tulžį naudojo nuodyti 
tarakonams. Po skerstuvių mėsos valgydavo daugiau, 
ją virdavo, troškindavo, kepdavo kraujinius su mieži-
nėmis kruopomis vėdarus, virdavo kraujinius kleckus 
(kukulius). Iš minkštesnių raumenų gamino dešras. 
Mėsą dešroms karpydavo avikirpėmis žirklėmis, ku-
riomis avims kirpdavo vilną. Mėsai malti mašinėles 
įsigijo tik prieš Antrąjį pasaulinį karą (M. Matutienė). 
Mėsą sūdydavo mediniuose loviuose arba kubiluose, 
sūryme laikydavo iki pavasario. Tada su kadagiais 
išrūkydavo. Rūkytą mėsą laikė klėtyse, ant aukšto 
arba kamine.

Iš taukų, prastesnių lašinukų gamino užtriną 
(žr. valgių sąrašą nr. 23), kurį valgiui paskaninti 
naudodavo ilgai.

Avis pjaudavo rudenį, aviena buvo sezoninis 
produktas. Kai kurie gyventojai avienos kumpius 
išrūkydavo ir palikdavo vasarai. Kiekviename ūkyje 
laikė paukščių: vištų, žąsų. Mažiau augino ančių, 
kalakutų. Paukščiai daugiausia buvo skirti parduoti. 
Patys paukštieną valgė tik per šventes ar susirgę, 
pavyzdžiui, paukštienos išvirdavo pagimdžiusiajai 
kūdikį. Papjovę vištą ar žąsį, sunaudodavo net žarnas. 
Jas išplaudavo, dalį apvyniodavo ant paukščio kojos, 
įdėdavo pusę skilvio – tai buvo viena porcija.

Nepjovė arklių ir nevalgė arklienos.
Svarbią maisto dalį sudarė pienas ir jo pro-

duktai. Karvės nebuvo pieningos, pieno duodavo 
nedaug. Dalį pieno parduodavo Endriejavo pieninėje. 
Daugiausia suvartodavo saldaus, mažiau – rūgusio 
pieno. Grietinei gauti naudojo kanę, aukštą skardinį 
indą su kraneliu ir stiklo langeliu apatinėje indo 
dalyje. Kanę pripildavo pilną pieno, vasarą įleisdavo 
ją į šulinį ar šaltinį. Pienui vėstant grietinė pakil-
davo į paviršių, tada pieną nuleisdavo per apačioje 
esantį kranelį.

Iš grietinės mušdavo sviestą arba ja paskanindavo patiekalus. Iš sviesto ir 
grietinės gamindavo mėgstamą valgį kastinį (22).

Mažažemiai sviesto, varškės gamindavo mažai, tai buvo švenčių, svečių 
valgis. Pasiturinčiųjų namuose iš saldaus pieno, įpylus šiek tiek rūgusio, buvo 
gaminama varškė (saldus sūris). Iš rūgusio pieno, kartais įpylus saldaus, buvo 
slegiami sūriai, kuriuos džiovindavo ilgam laikymui. 

Sviestmušė. Iš EVM fondų

Forma sviestui. Iš EVM fondų 

Sviestmušė. Iš EVM fondų
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Šeimininkės rudenį darydavo piltinio pieno atsargas. Į medinį kubilą įpil-
davo saldaus pieno, jam surūgus, ant viršaus užpildavo saldaus pieno porciją, 
suraugindavo ir vėl užpildavo naują porciją. Tai kartodavo kelis sykius. Šis pie-
nas pasižymėjo labai rūgščiu skoniu, todėl prieš valgant būdavo atskiedžiamas 
saldžiu pienu. 

Stambiame ūkyje darbus dirbdavo visi šeimos nariai: šeimininkas, šeimininkė, 
jų vaikai, samdytas bernas ir merga. Pavyzdžiui: Tickinų kaimo ūkininkas Antanas 
Ašmantas valdė 29 ha ūkį, šeimoje augo 10 vaikų (6 broliai ir 4 seserys). Savo 
„Curriculum vitae“ žymus kalbininkas Andrius Ašmantas rašė: „Esu Žemaičių krašto 
sūnus. Augau kaip ir visi to krašto kaimo vaikai: ne sykį gaudamas žymiai sunkesnį 
darbą, negu leidžia metai.“1 

Samdinių gyvenimas buvo sunkus. Z. Jomantienė, gimusi 1925 m., pasakoja: 
„Tėvai Viržintų kaime tarnavo pas ūkininką Povilą Kuprį, turėjusį 60 ha žemės, samdžiusį 
2 bernus ir vieną mergą. Valgyti duodavo blogai. Kada penktadieniais išvirdavo košę, 
nereikėdavo zerkolo (veidrodžio – E. Ž.), joje matydavai savo veidą. Norint išprašyti 
kastinio spuotkelį (lėkštelę – E. Ž.), reikėjo klauptis prieš gaspadinę ant kelių. Mėsos 
kad ir duodavo vieną porciją, bet ji – vienas kaulas, o dirbti vis vien reikėjo.“

Ne ką geriau maitinosi bežemių, mažažemių ir vidutiniokų šeimos. Žemės 
ūkio augalų derliai buvo nedideli, šeimose valgytojų paprastai būdavo daugiau 
kaip dešimt žmonių. Kapstatų kaimo gyventoja Emilija Genčienė, gimusi 1911 m., 
prisimena: „Mūsų šeimą sudarė 13 asmenų – 11 vaikų ir tėvai. Gyvenome labai vargin-
gai, dažnai neturėjome ko valgyti. Būdavo, kai mama nuplikydavo balandras ar dilgėles, 
įdėdavo kelias bulves ir išvirdavo sriubą.”

Pasiturinčio ūkininko šeimoje kasdieniniai valgiai buvo ruošiami su kiauši-
niais, mėsa, taukais, sviestu, pienu, grietine.

Dienos režimas buvo toks pat tiek pasiturinčiose, tiek neturtingose šei-
mose. Šeima keldavosi dar saulei netekėjus. Pusryčiai buvo patiekiami 7 val. 
(pagal XX a. pradžios laiko skaičiavimą). Pagrindinis pusryčių valgis – bulvynė 
su užtrinu (1). Apie 11–12 val. būdavo pietūs. Pietums virdavo bulvines košes, 
kartais įmaišydavo kruopų arba miltų. Prie košės paruošdavo mirkalą (padažą): 
rūkytus arba šviežius lašinius patirpdydavo ir pakepindavo su svogūnais bei 
miltais, tada užpildavo pieno ir užvirindavo. Be to, kartais valgydavo gauruotą 
kiunkę (7), su mundieriais (lupenomis) bulves, bulvinius kleckus (kukulius). Tik 
Marija Matutienė, augusi Tickinų kaime, teigė, kad pusryčiams valgydavo košes, 
pietums – sriubą.

Vasaros darbymečiu pusryčiams virdavo burokų (batvinių) sriubą su mėsa 
ir bulvėmis. Burokai būdavo parauginti. Nuo pusryčių likusią sriubą valgydavo 
ir per pietus.

Apie 15–16 val. būdavo pavečerkai (pavakariai). Valgydavo kiunkę (5) su 
rūgusiu pienu; duoną su rūgusiu pienu; duoną su sviestu; sūrį; dažinį (į rūgusį 
pieną įdėdavo grietinės ir dažydavo su duona – M. Matutienė). Gera šeimininkė 
pakepdavo kresnų (lašinukų).

Vakarieniaudavo 20–21 val. Va-
karienei duodavo putrų – kleckynių iš 
kvietinių suomalinių (paprasto malimo) 1 Ašmantas A. Rinktiniai raštai, 1996, p. 6.
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miltų, vandens ir pieno (vieno kaimo bernai klecky-
nei davė spjaudagniaužės pavadinimą, nes matė, kaip 
šeimininkė, gnaibydama prie pirštų limpančią tešlą, 
paspjaudydavo pirštus), arba kruopynes su pienu.

Sekmadieniais pietums virdavo kruopines ko-
šes, taip pat duodavo mėsos. Jei šeima gyveno pa-
siturinčiai, mėsos duodavo tris kartus per savaitę. 
Gausiose mažažemių valstiečių šeimose mėsą motina 
supjaustydavo gabaliukais ir padalydavo kiekvienam 
šeimos nariui.

Išvardytas valgymo režimas ir valgiai buvo 
skirti vasaros metui. Rudenį valgiaraštį papildydavo 
kopūstai, burokai, morkos, sėtiniai. Valgydavo kotynes, 
lapynes, morkynes, kopūstynes, burokynes sriubas, 
bulvinius kleckus. Virdavo pienišką bulvinių kleckučių 
sriubą. Mėgstamas patiekalas buvo geltonųjų sėtinių 
kratinys. Sutarkuodavo sėtinį, įdėdavo grietinės, drus-
kos ir, uždengę indą, gerai sukratydavo. Valgydavo su 
virtomis bulvėmis. Žiemą daugiau valgė kopūstynę, 
su taukais ar lašiniais troškintus raugintus kopūstus, 
mėsą, kuoseną (šaltieną).

Sunkiausias metų laikas buvo pavasaris ir va-
saros pradžia, nes maisto atsargos būdavo išsekusios. 
Jį vadindavo pupžydžiu.

Visais metų laikais valgė ruginę duoną, daž-
niausiai kepė ūkišką duoną. Ją valgė prie visų patie-
kalų. Pyragą (suomalinį ir petlevotą) kepdavo tik per 
didžiąsias šventes.

Pusryčiams, pietums, pavakariams ir vakarienei ruošdavo tik vieną patie-
kalą. 

Valsčiaus gyventojų trobos dalys dažniausiai buvo šios: preminė (prieangis), 
bakavė arba prastoji troba, joje virdavo šeimai valgyti. Bakavė atstodavo ir valgomąjį, 
ir darbo kambarį. Alkierius – merginų miegamasis. Špižarnė (viralinė) – šeimininkų 
miegamasis, mažų vaikų auginimo kambarys. Geroji troba – salionas. Prisiednis – 
koridorius. Kamara – maisto sandėliukas (žr. planą).

Kai kuriose trobose būdavo dūminės krosnys. Jos stovėdavo preminės kampe. 
Asloje įrengdavo ugniakurą. Virš jo įtaisydavo dvi karteles, iš kurių viena būdavo 
pasukama. Ant jos kabindavo špižinį (ketaus) varinį (katilą) ir virdami atsukdavo 
virš ugniakuro, o išvirę – nusukdavo į šalį. Dūmai eidavo į preminę, todėl jos 
sienos būdavo labai aprūkusios. Preminėje taip pat susidėdavo malkas, todėl jos 
sienas išglaistydavo moliu.

XIX a. statytose trobose tarp dviejų preminių iš akmenų, molio ir nedeg-
tų plytų įrengdavo didelį kaminą. Jo sienos nuo žemės iki lubų ėjo stačiai, o 
nuo lubų iki šelmens siaurėjo ir užsibaigdavo kaminuku. Viename to kamino 
kampe būdavo įrengta ugniavietė: nedidelis paaukštintas plūkto molio plotelis, 

1 8

72

3

4 5

6

Bieliausko trobos planas, 
1975 m.
1 – prieangis, 2–3 – prastoji 
troba, 4 – viralinė, 
5 – alkierius, 6 – geroji troba,
7 – koridorius, 8 – kamara
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kurio kraštai apdėti akmenimis. Virš 
ugniavietės kabodavo vąšas. Valgį čia 
virdavo vasarą, kamino viršuje buvo 
rūkomi kumpiai, lašiniai, dešros.

Iki šių dienų dūminių ugniakurų 
ir kaminų neišliko, jų vietoje pastatytos 
viryklės.

Vasarą kūrendavo virbais arba 
senais žiogriais (kiemo tvoros dalys), 
žiemą – malkomis. Duonai kepti nau-
dodavo stambesnes malkas, o paprastai 
kūrenant – smulkesnes.

Šalia trobų viralinių nestatydavo. 
Valgį gamindavo bakavėje arba preminėje, 
kiaulėms jovalus virdavo preminėje.

Valgį ruošdavo šeimininkė, pa-
augus dukterims – vyriausioji duktė, 
jei samdydavo mergą – ruošdavo ji.

Valgiui gaminti ir paduoti į sta-
lą naudojo špižinius (ketaus) varinius 
(puodus), medinius samčius ir šaukštus, 
molinius arba blėkinius bliūdus (dubenis) 
bei bliūdalius (dubenėlius), molinius 
pieno puodus. Tešlą minkydavo me-
dinėse geldalikėse, kanapes grūsdavo 
medine grūstuve. Bulvių košei sugrūsti 
padarydavo medinį menturį iš jaunos 
eglaitės viršūnės. Pieną melždavo į 
medinius viedrus (kibirus). Tokiais ki-
birais ir vandenį nešdavo. Aukštiems 
pyragams kepti naudojo metalinius ki-
birus. Petelnes (keptuves) pirkdavo par-
duotuvėse. Sviestą mušdavo medinėje 
muštokėje (muštuvyje) arba sukdavo 
medinėje dėžutėje, kurios viduje buvo 
įtaisyti mediniai sparneliai, arba plakdavo moliniame puode su mediniu šaukštu. 
Virtas su lupenomis bulves sukratydavo į kreželiuką (pintą krepšiuką).

Prie stalo sėsdavo nustatyta tvarka, kiekvienas šeimos narys turėjo savo 
nuolatinę vietą ir savo šaukštą.

Košes visi šeimos nariai, išskyrus pačius mažiausius, kabindavo iš vieno 
dubens. Mažiesiems vaikams kiekvienam atskirai įkrėsdavo į mažus dubenėlius. 
Išvirtą košę sukrėsdavo į didelį dubenį, viduryje šaukštu padarydavo duobutę 
ir į ją įpildavo mirkalo. Kiekvienas valgantysis su šaukštu košę kabindavo iš 
savo pusės, pamirkydamas mirkale. Gera šeimininkė apie duobutę su mirkalu 
padėliodavo pakeptų lašinukų. Jei kuris nors valgytojas susigundydavo pakabinti 

Peilis koriams. Iš EVM fondų 

Puodas. Iš EVM fondų 

Geldelė. Iš EVM fondų 
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gardesnį kąsnį iš priešingos duobutės pusės, vyresnis šeimos narys barkštelėdavo 
per jo šaukštą savo šaukštu ir ištardavo pamokomą, dažniausiai kandžią repliką. 
Daugumoje šeimų valgydavo čepsėdami, garsiai sriubčiodami, pūsdami karštą 
viralą. Panašiai kaip buvo įpratę kasdieną, valgydavo ir svečiuose. Pavalgius stalą 
nukraustydavo vaikai, jie suplaudavo indus ir sudėdavo į lentyną.

Valsčiaus gyventojai dažnai pasninkaudavo, ypač per adventą ir gavėnią. Pas-
ninkaudavo trečiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais. Valgiai buvo ruošiami be 
mėsos ir pieno. Virdavo žirnių kiunkę (21), cebulynę (16), dirsių košę (20), žiūrę 
(19), burokynę užbaltindavo kanapių pienu (18). Bulves valgydavo su kepta ar 
kitaip paruošta silke (14), kanapdruske (17), raugintais kopūstais. Ypač daug valgių 
ruošdavo su silke: gavėnės padažas (13), makalynė (15). Prieš gavėnią nupirkdavo 
didelį kuodį (indą) silkės su rasalu. Jos užtekdavo visam pasninkui. 

Šventiniai valgiai buvo gaminami kalendorinių ir šeimos švenčių dienomis.
Naujųjų metų nešvęsdavo, specialių valgių neruošė. Kūčių vakarienę valgė 

ne visuose kaimuose. Kintrimų kaime iki XX a. vidurio nė vienoje šeimoje Kūčių 
vakarienės nevalgė. Nepuošė Kalėdų eglutės. Trečią valandą nakties išeidavo į 
Endriejavo bažnyčią, nes Piemenėlių mišios prasidėdavo ketvirtą valandą.

Tickinų kaime per Kūčių vakarienę valgydavo grybus, silkę, bulves su ka-
napėmis, žuvį, virtus kviečius su medumi, rainiukus žirnius, saldintus sacharinu, 
mėlynių ar bruknių uogienes, gėrė mėtų ar aviečių šakelių arbatą. Kūčioms ne-
kepė prėskučių (šližikų), neruošė aguonpienio. Kalėdų eglutę puošdavo saldainiais, 
obuoliais.

Kalėdų rytą, grįžę iš bažnyčios, valgė šiupinį, tai buvo pagrindinis šventės 
valgis. Kiauliena mėsa arba kiaulės snukis, kojos išverdamos pasūdytame vande-
nyje. Išvirusi mėsa išimama iš varinio, supjaustoma mažais gabaliukais. Į varinį, 
kur virė mėsa, suberiamos miežinės kruopos, mirkyti žirniai. Verdama, kol kruo-
pos ir žirniai suminkštės, vanduo išgaruos. Gatavas šiupinys supilamas į dubenį, 
vidury padaroma duobutė, į kurią sudedami mėsos gabaliukai. Gaspadoriai per 
Kalėdas atleisdavo samdinius. Buvo sakoma: šiupinys ant stalo – durys ligi galo. 
Per Kalėdas valgė suomalinį pyragą, sviestą.

Visų mėgstama šventė – Užgavėnės. Jų metu per kaimus eidavo „žydai”. 
Kaimo bernai į terbas prisipildavo pelenų, pridėdavo stiklo šukių, gelžgalių. Atėję į 
namus, kur būdavo mergų, prieš jas skambindavo, dulkindavo pelenais, sakydavo, 
kad turi daug pinigų. Gaspadinės vaišindavo apsilankiusius blynais, keptais iš 
suomalinių miltų (paprasto malimo), turtingesnės – tik iš pikliuotų miltų.

Viena gausiausiais valgiais pasižyminčių švenčių buvo Velykos. Kiekviena 
šeima kepdavo pyragą, patiekdavo mėsiškų valgių. Svarbiausias valgis – kiau-
šiniai. Kintrimuose XX a. pradžioje jų nedažydavo, vėliau nudažydavo svogūnų 
lukštais. Tickinų kaime nudažytus kiaušinius margino – skutinėdavo. Paruošdavo 
krienų su actu ir grietine. Pasiturinčiose šeimose Velykoms kepdavo visą kumpį: 
penktadienį užmerkdavo, kad nebūtų sūrus, šeštadienį iškepdavo, vakare, bažny-
čioje nuskambėjus varpams, leisdavo šeimynai valgyti. Dar paruošdavo varškės 
su aguonomis ir kiaušiniais (24). Varškę valgydavo su sviestu.

Kepdavo įvairių pyragų, pierninkų (sausainių), į juos dėdavo aguonų, 
kiaušinių, migdolų, cinamono. Kai kuriose šeimose kepdavo aukštą pyragą, va-
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dinamą babka. Jį kepdavo kibire. Iš pikliuotų miltų, alaus mielių arba raugintos 
sulos paruošdavo tešlą. Ją su įvairiu įdaru dėdavo į kibirą, kurio vidų ištepdavo 
taukais. Leisdavo tešlai dar kartą pakilti, viršų aptepdavo kiaušiniu. Kepdavo 
apie valandą. Kepiniams naudojo alaus mieles, kurių pasigamindavo raugindami 
klevų sulą. Per Velykas gėrė šviežią beržų arba klevų sulą. Atvelykiui kiaušinių 
nevalgė.

Kintrimų kaime būtinas Sekminių valgis buvo varškėti kleckai: iš paprasto ma-
limo miltų ir varškės padarydavo kleckus, juos išvirdavo, valgydavo su grietine.

Šeimos šventes – vestuves, krikštynas – švęsdavo nevienodai, priklausė 
nuo šeimos išteklių. Gausiausiai valgių ruošdavo vestuvėms. Vestuvininkams, 
jauniesiems grįžus iš bažnyčios, pirmiausia patiekdavo šaltų patiekalų: mėsos 
vyniotinių, šaltienos.

Antrasis patiekalas būdavo karštas: razai (suktinukai), virtos dešrelės ir troš-
kinti kauliukai. Juos valgė su karštomis bulvėmis. Suktinukai būdavo gaminami 
taip: mėsa supjaustoma pailgais gabaliukais, išmušama, apibarstoma prieskoniais, 
druska. Ant jos dedama maltos mėsos, smulkiai pjaustytų lašinukų, svogūnų, 
stipriai susukama, paskui kepama ir troškinama.

Pusnakčiui buvo valgoma bulvių košė su virta dešra arba paukštiena su 
ryžių koše. 

Antros dienos rytmečiui patiekdavo silkės, cebulynės, bulvių, virtų su lupe-
nomis, ir prie jų kastinio. Paskui buvo valgoma kopūstynė, įvairi mėsa.

Paskutinis stalas – svečių pietai (pietūs). Svečiai atsinešdavo mėsos (dešros, 
kumpio), bolkos (pyrago), saldumynų, vieną butelį gėrimo. Atsineštus valgius su-
dėdavo prieš svečią. Be to, sudėdavo visus saldžius kepinius, kurie buvo paruošti 
vestuvėms. Prieš jaunuosius padėdavo pyragą, papuoštą mėtomis, rūtomis. Pyragus 
kepė su aguonomis, razinomis, taip pat kepė babkas. XX a. trečiajame dešimtmetyje 
jau kepė tortus, kuriuos puošdavo pudra. Pudrą padarydavo sviestą plakdamos 
su sūriu. Tortą aptepdavo šokoladu, kurį pirkdavo parduotuvėse. Torto viršuje 
pudra išrašydavo ornamentus ar gėles.

Gimusį kūdikį krikštydavo po savaitės bijodami, kad, ilgiau laukiant, nenu-
mirtų be krikšto. Kintrimų kaimo vidutiniokai ir mažažemiai valstiečiai jokių vaišių 
neruošdavo. Grįžus iš bažnyčios, kūmams duodavo valgyti mėsos su bulvėmis, 
išgerdavo šnapšės (degtinės). Kūma naujagimio broliukus ir sesutes apdalydavo 
sukerkomis (saldainiais). 

Turtingesni ūkininkai keldavo krikštynas. Kūma kepdavo mėsos ir pyragų. 
Giminės ir kaimynai, ateidami į vaišes, atsinešdavo sviesto, sūrio, rūkytos dešros, 
degtinės, likerio. Vasarą vaišindavo obuoliais bei kriaušėmis.

Mirus šeimos nariui, budėdavo dvi naktis, tai vadino budyne. Vakarais 
kaimo giedotojai giedodavo „Kalnus”, dalyvaudavo kaimynai, giminės, artimieji. 
Pagiedojus duodavo valgyti silkės, mėsos su bulvėmis, suomalinio pyrago su me-
dumi, kavos. Mirusįjį aplankius dienos metu, vaišindavo pyragu su medumi, kava. 
Kavą pirkdavo parduotuvėje arba patys pakepindavo miežines kruopas. Palaidojus 
vykdavo pagrabiniai (geduliniai) pietūs. Jų metu duodavo kopūstynės su mėsa, 
kotletų, naminės rūkytos dešros, pyrago. Neturtingojo šie pietūs kuklesni – silkė 
su duona ar bulvėmis, kava su duona.
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Po pavasario sėjos ūkininkai 
rengdavo mėšlavežio talkas. Kaimynai 
vieni kitiems padėdavo, todėl susi-
darydavo iki dešimties padvadų (ve-
žimų), 10 pormonų (vežėjų), 10 mėšlo 
kabintojų. Dirbti pradėdavo anksti, 
tekant saulei. Kadangi darbas buvo 
sunkus, šeimininkė duodavo valgyti 
6 kartus. Pradedant darbą duodavo 
prištikį: pyrago, sviesto, alaus. Antrą 
kartą valgydavo 7 val. – tai pusryčiai. 
Valgė burokynę, mėsą, sūrius, kiauši-
nius. 10 val. priešpiečiams patiekdavo 
sūrio, sviesto. 13 val. buvo pietūs. Jų 
metu valgė kiunkę su mėsa. 16 val. 
valgydindavo kiaušiniene, sūriu, py-
ragu, alumi – tai pavakarės (pavaka-
riai). Kai pabaigdavo darbą, keldavo 
patalkį. Vakarienei sudėdavo viską, 
ką turėjo. Jaunimas ir visi talkinin-
kai šokdavo, dainuodavo, grodavo 
armonika.

Javus taip pat kuldavo su talka.
Linus mindavo naktimis. Su ar-

kline mašina išlauždavo linų šiaude-
lius, paskui braukdavo brauktuvais, 
šukuodavo šukuočiais. Dieną pirtyje 
linus džiovindavo kitos nakties darbui. 
Per linaminę taip pat kviesdavo tal-
kas. Pradėję dirbti vakare, talkininkai 
mindavo linus iki vidurnakčio, paskui 
eidavo miegoti, o po dviejų valandų 
poilsio vėl mindavo iki pusryčių. Tal-
kininkams duodavo valgyti. Vakarie-
nei gamindavo putrą. 21 val. būdavo 
mažasis prištikis, tada valgė bulves su 
šaltiena. Prieš vidurnakčio atgulį – vėl 
bulvės su šaltiena, kava. Prieš auš-
rą – prištikis. Duodavo vėdarų, kavos. 
Išmynę linus, pridžiaudavo pirtį kitai 
nakčiai, užkurdavo krosnį ir, grįžę į 
namus, valgydavo pusrytį – bulvynę 
su mėsa, gerdavo kavą. 

Tokios talkos buvo organizuojamos po Pirmojo pasaulinio karo. Apie talkų 
valgius ir darbus pasakojo Elena Dirgėlienė, gimusi 1898 metais.

Statinaitė. Iš EVM fondų 

Katiliukas. Iš EVM fondų 

Menturis. Iš EVM fondų 
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Su reikalais atėjusio kaimyno nevaišindavo. Jei 
tuo metu šeimyna pusryčiaudavo ar pietaudavo, atė-
jusįjį kviesdavo prie stalo valgyti tai, ką patys valgė. 
Atvykus iš toliau giminėms, Tickinų kaime kepdavo 
blynus, vaišindavo arbata, o Kintrimų kaime – kep-
davo kiaušinienę su lašiniais, duodavo duonos su 
sviestu, virdavo kavą.

Užėjus elgetai, duodavo pavalgyti to, ką tuo 
metu patys valgė. Išeinančiam įpildavo dubenėlį miltų 
ar kruopų, o pasiturintys duodavo lašinių, kiaušinių, 
pinigų. Atėjusįjį vakare – apnakvindindavo.

XX amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais alkoho-
linių gėrimų vartojo mažai, tik per šeimos šventes 
(vestuves, krikštynas) gėrė degtinę, likerį. Jų pirkda-
vo parduotuvėse. Geriančiųjų buvo mažai. „Susiėję 
kaimynai retai išgerdavo plėčkelę (butelį – E. Ž.) deg-
tinės” (M. Sungailienė). „Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
ir ypač karo bei pokario metais geriančių buvo daug” (M. Matutienė). Gėrė cukrinikę 
(namuose gamintą gėrimą), anodiją, mėlynikę (denatūratą), kuriuos kontrabandi-
ninkai pernešdavo per sieną iš Vokietijos. Vėliau iš ruginių miltų virė samagoną 
(naminę degtinę).

Iš džiovintos duonos, cukraus, apynių virdavo alų. Vien iš džiovintos duo-
nos paruošdavo girą. Vasaros darbymečiui ją gamindavo taip: ant medinio kibiro 
dugno paklodavo žirnių ankščių, ant jų sudėdavo duoną, ant duonos dėdavo 
šiaudų, paslėgdavo akmenimis ir užpildavo šaltu vandeniu. Gira įrūgdavo ir ją 
buvo galima gerti po dviejų savaičių.

Daugiausia svečiai, talkininkai, kaimynai buvo vaišinami įvairių džiovintų 
žolelių, ypač mėtų, aviečių lapų ir šakelių arbata arba kava, kurią pirkdavo 
parduotuvėse. Kavos pasigamindavo ir patys – pakepindavo miežių, kviečių, 
ąžuolų gilių. Pavasarį ir vasarą gėrė beržų bei klevų sulą. Prie sodybų daž-
niausiai augo po keletą klevų, jų sula saldesnė, skanesnė, nors jos pritekindavo 
mažiau. Sulą gėrė šviežią ir raugintą. Sulos pritekindavo ne vieną kubiliuką. 
Laikydavo ir statinėse su kranais arba kubiluose, pridengę lininėmis drobulėmis 
kad nepridulkėtų.

Maisto atsargų žiemai daug neruošdavo. Rudens derlių: dalį burokų, bulvių 
sudėdavo į miegas (aruodus) priešininke, kitą dalį – į kaupus, vadinamus rum-
piais. Jei turėjo sklepą (rūsį), bulves ir visas daržoves laikė jame. Kopūstus žiemai 
ir pavasariui užraugdavo statinėse. Grūdus laikė klėtyje. Duonai ir suomaliniam 
pyragui miltus Tickinų kaime malė Sauserio vandens malūne, Kapstatuose – pas 
žydą Jenkelį. Pikliuotus miltus pirko Klaipėdos, Gargždų, Rietavo turguose. Į šiuos 
turgus ūkininkai veždavo parduoti sviestą, kiaušinius, paukščius, grūdus.

Miško gėrybes – grybus ir uogas – daugiausia vartojo šviežias. Tickinų 
kaimo šeimininkės žiemai išvirdavo mėlynių ir bruknių uogienes, Kintrimuose 
uogienių nevirė, tik mėlynių uogas sudėdavo į butelius, iš aviečių uogų virė ir 
sunkė soką (sultis). Žiemai sūdė ir slėgė baravykų kepurėles.

Grūstuvė. Iš EVM fondų 
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Pasiturintieji prie namų turėjo po 
kelis bičių avilius, medų vartojo kaip 
maisto produktą, neturtingieji medų 
pirkdavo parduotuvėse ir vartojo tik 
per šventes ir duodavo ligoniams. 

Pradėjus auginti cukrinius bu-
rokus darė cukraus sirupą. Burokus 
nulupdavo, sutarkuodavo, užpildavo 
vandeniu ir gana ilgai virindavo. Tada 
nusunkdavo, gautą saldų vandenį to-
liau virindavo, kol pasidarydavo tirštas 
sirupas. Jei turėdavo, įdėdavo grietinės. 
Gautą masę tepdavo ant duonos ir 
valgydavo.

Seniausias ir pagrindinis maisto 
produktas buvo duona. Ją valgė kas-
dien – per pusryčius, pietus ir vaka-
rienę, kai kurie gyventojai valgė prie 
visų patiekalų. Duona labai branginta 
ir gerbta, vaikai iš mažų dienų pratinti 
gerbti duoną. 

Duoną kepė paprastą ir plikytą. 
Paprastą raugindavo tik per naktį, o 
plikytą – 2–3 paras. Iškeptą duoną 
vadino įvairiai. Sakoma, kad kiekvienoj 
troboj valgoma kitokio skonio duona. 
Apie tai galima spręsti ir iš užrašytų 
duonos kepimo būdų.

Ūkiška duona. Į lovį įsipilti 
ruginių miltų. Pasišildyti vandens ir 
gana šiltu užplikyti. Išplakti ir uždengti 
plačiu rankšluosčiu ar drobule. Padėti 
netoli krosnies ir per naktį palikti. Rytą 
išminkyti. Išminkyta duona pradeda 
rūgti, tada jau galima kepti. Kepti tris 
valandas. Agnė Venckienė.

Plikyta duona. Į lovį įsipilti ruginių miltų. Užsivirinti vandens ir pilti į 
miltus, kartu smarkiai plakti. Paskui uždengti ir palaikyti 15 min. Uždengiama 
plačiu rankšluosčiu. Paskui įpilti šalto vandens, t. y. apsaldinti, ir vėl uždengus 
palaikyti 15 min. Dar kartą užpilti šalto vandens. Paragavus tešla turi būti saldi. 
Palaikyti per naktį šiltai apdengus. Rytą dar kartą išplakti. Jeigu yra laiko, tai 
galima išplakti dar ir vakare, nes kuo daugiau plakama, tuo geresnė duona. Per 
naktį vėl palaikyti uždengus. Trečią rytą išminkyti ir pakepti. Kepti tris valandas. 
Iškeptą duonelę senelė peržegnodavo ir garsiai sakydavo: „Duona mūsų visų, duok 
ir mums šiandieną” Agnė Venckienė.

Girnapusės. Iš EVM fondų 

Ližė. Iš EVM fondų 

Geldelė. Iš EVM fondų 
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Močiutės duona. Į dubenį supilame miltus, įdedame kmynų, druskos, cu-
kraus pagal skonį ir užplikome verdančiu vandeniu. Tešlą rauginame tris paras 
pamaišydami ir paplakdami. Paskui išminkome ir vėl leidžiame rūgti. Paimame 
ližę, ant jos padedame klevo lapų, dedame tešlą, padarome kepalą, pašauname į 
duonkepę krosnį. Kepame pusantros valandos. Ištraukus iškeptą kepalą, pirštais 
reikia pabaksnoti, ar barška, jei barška, tai iškepęs. Tada paimame truputį van-
dens, sumaišome su cukrumi, aplaistome kepalo viršų, padedame, kad atauštų. 
Dedame ant kieto pagrindo, kad duona nesuklioktų.

Jeigu norime, kad duona būtų skanesnė, į suminkytą tešlą prikaišome rū-
kytų lašinių. Ona Genutienė.

Kaimiška duona. Karštu vandeniu užplikyti ruginius miltus. Įdėti druskos, 
kmynų. Padėti rūgti, rauginti tris dienas. Kai rūgdama tešla kyla į viršų, būtina 
plakti. Po trijų dienų dėti miltų ir minkyti rankomis. Išminkius palikti pakilti. 
Jei krosnis didelė, iškart iškepama po 6 kepalus, jei mažesnė – 3–4 kepalus. Genė 
Lygnugarienė.

Ruginė duona. Miltai užplikomi karštu vandeniu. Užplikius reikia atvėsinti ir 
plakti. Paskui įpilti truputį raugo ir rauginti tris dienas. Per tas dienas „bastanaun 
plakti ir plakti”. „Ka viskon padara, minka i kori pečių, kepi i valga.” Emilija Vaitkienė.

Ruginė duona. Miltus užpliko karštu vandeniu, maišo tol, kol atvėsta. Su-
deda raugą. Raugina ne mažiau kaip pusantros paros. Atminkymui deda miltų, 
pagal skonį cukraus ir kmynų. Laukia, kol tešla pradės kilti. Tada daro apvalius 
kepaliukus, deda ant klevo lapo ir kepa duonkepėje krosnyje apie dvi valandas. 
Janina Kerpienė.

Naminė duona. Užsivirinti vandens ir užplikyti miltus, gerai išmaišyti. 
Masę palaikyti pusę ar daugiau valandos, kol atvės. Paskui įdėti raugą ir sumai-
šyti. Jeigu neturime duonos raugo, galima išmirkyti duonos, įdėti mielių ir viską 
išmaišyti. Tada rauginti tris paras. Rauginant tankiai pamaišyti. Prieš minkant 
įdėti kmynų, druskos, cukraus pagal išrūgimą, kad būtų saldžiarūgštė. Minkant 
vandens nebepilti. Išminkius dar parauginti, kol pradės kilti. Kepti dvi su puse 
valandos. Elena Stonkienė.

Kasdieniai valgiai
1. Bulvynė. Į vandenį dėdavo miežinių kruopų ir virdavo. Pavirus dėdavo 

bulves, baigiant virti dėdavo užtriną. Kartais užtriną pakepdavo su svogūnais kep-
tuvėje. Jei turėdavo mėsos, bulvynę virdavo su mėsa. Kartais patirpindavo lašinių 
su svogūnais ir jais uždarydavo sriubą. Dažnai vietoj kruopų į sriubą įplakdavo 
truputėlį miltų. Stasė Norkienė, Aniceta Šiaulytienė, Marijona Sungailienė.

2. Rūgšti bulvynė. Penktadalis kilogramo bulvių, 1 litras pasukų, 1 svogū-
nas, 1–2 morkos, pipirų, 1 litras vandens, druskos.

Į verdantį vandenį sudedamos smulkiai supjaustytos bulvės, stambiai sutar-
kuotos morkos, svogūnas, pipirai, pasūdoma ir verdama, kol bulvės suminkštėja. 
Svogūnas išgriebiamas, užbalinama pasukomis ir užverdama. B. Genčienė.

3. Plaktynė. 2 litrai pieno, 2 kiaušiniai, 150 g miltų, pusė litro vandens, 
20 g sviesto.
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Kiaušiniai gerai išplakami, pla-
kant įmaišomi miltai, įberiama drus-
kos. Gauta tešla turi būti blynų tešlos 
tirštumo. Jei per tiršta, atskiedžiama 
pienu ar vandeniu. Vanduo su pienu 
užvirinamas, šaukštu suleidžiami pailgi 
kukuliai. Išvirusi sriuba paskaninama 
sviestu. B. Genčienė.

4. Žuvienė. 1 kg žuvies, 200 g 
bul vių, 1 svogūnas, 1 morka, krapų, 
kvapiųjų pipirų, laurų lapelių, 20 g 
sviesto.

Paruošta žuvis nuplaunama, iš-
imamos žiaunos, užpilama šaltu van-
deniu, užvirinama, nugraibomos putos, 
įdedamas svogūnas, morka, krapų stie-
bų, pipirų, laurų lapelių ir verdama ant 
silpnos ugnies apie valandą. Išvirusi 
žuvis išgriebiama, sultinys perkošiamas, 
sudedamos supjaustytos bulvės, pasūdo-
ma. Baigiant virti, sudedami nuo kaulų 
atskirti žuvies gabaliukai. B. Genčienė.

5. Kiunkė. Išverdamos bulvės 
su mėsa. Pakepama lašinukų, sude-
dama į bulves, sumaišoma. Valgoma su rūgusiu pienu, agurkais arba raugintais 
kopūstais. 

6. Pusmarškonė košė. Į katilą su vandeniu sudedamos kruopos ir bulvės. 
Išverdama, paskui viskas sugrūdama. Į pusmarškonę košę įpilama mirkalo. Val-
goma su rūgusiu pienu. Aniceta Šiaulytienė, gimusi 1917 m.

7. Gauronkiunkė. Į katilą sudedamos neskustos, per pusę perpjautos bulvės, 
įdedama druskos, svogūnų, česnakų. Taip išvirtos bulvės valgomos su rūgusiu 
pienu. Aniceta Šiaulytienė, gimusi 1890 m., Aniceta Šiaulytienė, gimusi 1917 m.

8. Pusmarškonė košė. Išvirti bulves, nenusunkus sugrūsti, įpilti miltų, iš-
maišyti.

Galima išvirus bulves nusunkti. Tada jas sugrūsti, įpilti pieno ir miltų. Bet 
čia jau bus poniškai. J. Venckienė.

9. Šiupinys. Išvirtos kiaulės kojos valgomos su bulvėmis. Petrė Lygnugarienė.
10. Pupinukai. Dvi stiklinės pupų, 1 kiaušinis, 1 stiklinė miltų, 100 g laši-

nukų, 1 šaukštas grietinės, 1 svogūnas, druskos.
Pupos išmirkomos, išverdamos, sumalamos, įmušamas kiaušinis, suberiami 

miltai, pasūdoma, užminkoma tešla. Iš jos daromi skrituliai, dedami į verdantį 
vandenį ir verdami 5–7 min. Išgriebti iš puodo pupinukai sudedami į molinį 
dubenėlį.

Lašinukai supjaustomi, paspirginami su susmulkintu svogūnu, supilama 
grietinė ir tuo padažu užpilami pupinukai. B. Genčienė.

Uždarui ruošti. Iš EVM fondų 

Ragas dešroms. Iš EVM fondų 
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11. Kviečių salotos. Maltus kviečius sumaišyti su krekenomis ar varške, 
pridėti truputį grietinės, cukraus. J. Venckienė.

12. Duonynė. Sudžiūvusią duoną pamerkti, truputį pasaldinti. Po kurio 
laiko galima gerti. Labai malšina troškulį. J. Venckienė.

Pasninko valgiai
13. Gavėnės padažas. Išvirti bulves, pakepti silkę. Bulves sutrinti, užpilti van-

deniu, įpjaustyti raugintų burokėlių, įdėti silkę. Aniceta Šiaulytienė, gim. 1890 m.
14. Kepta silkė. Ant anglių iškepama silkė ir įdedama į rūgusį pieną. Val-

goma su virtomis bulvėmis. Petrė Lygnugarienė.
15. Makalynė. Imama rūgusių burokėlių, žirnių, pupų, svogūnų, silkės. 

Sumaišoma ir valgoma. Aniceta Šiaulytienė, gim. 1890 m.
16. Cebulynė. Į vandenį įdedama druskos, sutrinamos virtos bulvės, įpjaus-

toma svogūnų. Viskas išmaišoma. Valgoma su virtomis bulvėmis. Aniceta Šiauly-
tienė, gim. 1917 m.

17. Kanapdruskė. Kanapės pakepinamos ir sutrinamos, įdedama druskos ir 
sumaišoma. Valgoma su virtomis bulvėmis. Petrė Lygnugarienė, Aniceta Šiaulytienė, 
gim. 1890 m., Aniceta Šiaulytienė, gim. 1917 m.

18. Burokynė. Ją virdavo iš burokų, bulvių ir kanapių. Katile užkaisdavo 
vandenį, kartu sudėdavo sutarkuotus burokus ir bulves, mėsos nedėdavo. Pa-
rūgštindavo, užbaltindavo kanapių pienu, kurio buvo gaunama gerai sutrynus 
kanapes. Petrė Lygnugarienė.

19. Žiūrė. Avižinius miltus išmaišyti vandenyje ir palikti dviem dienoms 
rūgti. Įdėti medžio anglių (užgesinus žarijas). Antrą dieną masę nukošti per rėtį, 
dar užpilti vandens ir virti, kol pradės tirštėti. Ją kai kurie žmonės valgė su 
bulvėmis, kiti su saldžiu pienu. Stasė Norkienė, Marijona Sungailienė.

20. Dirsių košė. Sumaltas dirses virdavo vandenyje tol, kol pasidarys košė. 
Jai išvirus, supildavo į dubenį, dar įdėdavo silkės. Jei silkė būdavo maža, dėdavo 
visą, jei didesnė – pusę. Košė, pasak senųjų žmonių, skoniu prilygdavo lašiniams. 
Stasė Norkienė.

21. Žirnių kiunkė. Išvirti žirnius, bulves. Bulves nusunkus, sukratyti žirnius ir 
sugrūsti. Valgoma su silke, padažu ar pienu. J. Venckienė, Marijona Sungailienė.

Kiti patiekalai
22. Kastinis. Pusė litro grietinės, 1 šaukštas sviesto, kmynų ar kitokių 

prieskonių.
Į molinį dubenį sudedamas sviestas, šaukštas grietinės ir sukama su me-

diniu šaukštu. Kiek pasukus, vėl dedamas šaukštas grietinės ir vėl sukama, kol 
sudedama visa grietinė. Kai pradeda tirštėti, pasūdoma, įberiama kmynų arba 
mėtų, kvapiųjų pipirų, česnako.

23. Užtrinas. Jis buvo gaminamas taip: papjovus kiaulę, tą pačią ar kitą 
dieną imdavo taukus (išskyrus žarninius), pilvaplėvę. Taukus, prastesnius lašinu-
kus sumaldavo, įdėdavo druskos, pipirų, česnakų ir kitų prieskonių. Gautą masę 
gerai sumaišydavo, suspausdavo, sudėdavo į pilvaplėvę, padarydavo kepalą ir 
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užsiūdavo. Po kelių savaičių naudodavo sriuboms uždaryti. Be to, patirpindavo 
ir pildavo ant virtų bulvių. Bulves sukratydavo ir valgydavo su pienu. Aniceta 
Šiaulytienė, gim. 1917 m.

24. Varškė buvo ruošiama taip: imama dvi dalys saldaus pieno, 1 dalis 
rūgštaus, 2 kiaušiniai. Kiaušiniai suplakami rūgusiame piene ir supilami į verdantį 
saldų pieną. Pienas gerai išmaišomas, atšaldomas, nusunkiamas ir paslegiamas 
sląstuose (sūrspaudyje). Marijona Matutienė.

1975 metais pasakojo:
1. Elena Dirgėlienė, gim. 1898 m. Lelėnų k.
2. Z. Jomantienė, gim. 1915 m. Viržintų k.
3. Petrė Lygnugarienė, gim. 1897 m. Kintrimų k.
4. Aniceta Šiaulytienė, gim. 1890 m. Auksoro k.
5. Aniceta Šiaulytienė, gim. 1917 m. Kapstatų k.

1985 metais pasakojo:
1. Emilija Genčienė, gim. 1911 m. Kapstatų k.
2. B. Genčienė, gim. 1919 m. Kapstatų k.
3. Ona Genutienė, gim. 1909 m. Tickinų k.
4. Janina Kerpienė, gim. 1946 m. Endriejave
5. Genė Lygnugarienė, gim. 1936 m. Ližių k.
6. Stasė Norkienė, gim. 1915 m. Endriejave
7. Elena Stonkienė, gim. 1930 m. Endriejave
8. Agnė Venckienė, gim. 1909 m. Kapstatų k.
9. J. Venckienė, gim. 1903 m. Endriejave
10. Emilija Vaitkienė, gim. 1916 m. Endriejave

2006 metais pasakojo:
1. Marija Matutienė (Stonytė), gim. 1923 m. Tickinų k., gyv. Endriejave, 
tėvai valdė 31 ha žemės.
2. Marijona Sungailienė (Gedvilaitė), gim. 1913 m. Kintrimų k., gyv. End-
riejave, tėvai turėjo 7 ha žemės.

Renkant medžiagą talkininkavę mokiniai:
Vaclava Dirgėlaitė, Rožė Kalvaitytė, Lidija Montvydaitė, Genė Lygnugary-
tė, Vida Šiaulytytė – 1975 metais.
Dalia Dromantaitė, Rima Gagilaitė, Vilma Genčaitė, Rimas Kerpė, Stefa 
Lygnugarytė, Alma Stonkutė, Vilma Straukaitė, Žydrė Stulgaitytė, Rasa 
Ulbaitė – 1985 metais.



864

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Senosios sodybos Endriejavo valsčiuje
Marija Purvinienė

2004 metų rugpjūtį kartu su Martynu Purvinu tyrinėjome senąsias Endriejavo 
valsčiaus sodybas. Ieškojome savitesnių, išlaikiusių šioms apylinkėms būdingus 
tradicinės liaudies architektūros bruožus.

Deja, po 1944 metų Endriejavo apylinkės labai pakito – absoliuti dauguma 
senųjų sodybų ir pastatų buvo sunaikinta ar įvairiai perdirbta. Pokarinės repre-
sijos išstūmė buvusius stambius ūkininkus, jų paliktos sodybos buvo suniokotos. 
Pasikeitus gyvenimo būdui, nedaugelis iš likusiųjų gyventojų stengėsi išsaugoti 
tradicines sodybas. Dar likę senovės fragmentai įvairiai pertvarkomi ir dabar.

Kai kur aptikę įdomesnių senųjų statinių, stengėmės iš dabartinių gyven-
tojų ką daugiau sužinoti ir apie tos sodybos praeitį, ten stovėjusius pastatus. 
M. Purvinas pagal gyventojų pasakojimus sudarinėjo buvusių sodybų planelius, 
kuriuose apytikriai pavaizduotas buvęs pastatų išdėstymas, paskirtis, įdomesni 
sodybos elementai.*

Suprantama, kad daugiau įdomių senų sodybų ar jų fragmentų aptikome 
nuošaliose vietovėse, kurias mažiau palietė sovietmečio pertvarkymai.

Šiame straipsnyje pateikiame kai kurių įdomesnių sodybų planų schemas, 
2004 metais tebestovėjusių senųjų pastatų fotonuotraukų ir fragmentiškų žinių 
apie sodybų praeitį.

Deja, dėl nuo 1944 metų vykusių didžiulių pokyčių dabar iš natūrinių tyri-
mų medžiagos (negausių praeities fragmentų) nebeįmanoma pateikti patikimesnių 
žinių apie šiose apylinkėse praeityje vyravusius tradicinių sodybų tipus, teritorinį 
bei kiekybinį paplitimą ir pan. Nebeįmanoma tyrimui pasitelkti mokslinių metodų 
(statistinės analizės ir pan.), nes liko per maža patikimų duomenų, nesudarančių 
sistemingesnės bazės. Kita vertus, likę nebegausūs senųjų sodybų fragmentai liudija, 
kad šiose apylinkėse būta labai didelės sodybų įvairovės. Čia vyravo vienkieminės 
sodybos, bet glaudžiau užstatytuose kaimuose būta ir kompaktiškesnių sodybų. 
Greta kuklesnių bei vargingų sodybų būta labai didelių, kuriose stovėjo stambūs 
pastatai. Be taisyklingiau suplanuotų (būdingesnių Paprūsės kultūriniam regionui) 
sodybų, čia buvo ir senajai Žemaitijai būdingų padrikųjų sodybų, kuriose pas-
tatai išdėstyti laisvai. Kultūrologiniu (liaudies architektūros) aspektu Endriejavo 
apylinkės labai įdomios kaip kultūrinio paribio zona, kur kirtosi Žemaitijos ir 
Mažosios Lietuvos tradicijos.

Ližių kaimo šiaurrytinėje dalyje užfiksavome senovinę Šiaulyčių sodybą. Ji 
buvo gana taisyklinga, dauguma jos pastatų buvo išrikiuota aplink stačiakampį 
kiemą (1 pav.). Įdomu, kad šiauriniame šone stovėjęs tvartas praeityje buvęs 
kampinis (L raidės formos plano) – tokių šiose apylinkėse aptikome nemažai. 
Sodyba (vienkiemis aukštumėlėje) buvo tankiai apsodinta medžiais. Praeityje ją 
juosė žiogrių tvora. Pokariu pasiturinti šeima buvo ištremta į Sibirą, kai kuriuos 
nusavintus pastatus nugyveno ūkis, 
kai kurie buvo visai nugriauti. Išliko 
senoji troba (2 pav.).

* Visi šio straipsnio planai ir nuotraukos darytos 
Martyno Purvino (Autorės pastaba). 
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Kitoje Ližių kaimo sodyboje už-
fiksavome Mažajai Lietuvai būdingo 
raudonplyčio ūkinio pastato liekanas 
(3–4 pav.)

Daugiausia įdomių sodybų ap-
tikome nuošaliame Lelėnų kaime, bu-
vusio Endriejavo valsčiaus tolimiausia-
me pietrytiniame pakraštyje. Atkam-
pų kaimą tebesupa Dauskių ir Lelėnų 
miškai.

Toje nuošalioje vietoje praeityje 
būta nemažai stambių ūkininkų (En-
drijauskis, Balčaitis, Balčeratas ir kiti). 
Pavardės rodo, kad kai kurie jų buvo 
kilę iš Mažosios Lietuvos – Prūsijos. 
Įdomu, kad šiame kaime (kaip ir visoje 
Paprūsėje) tebevartojami skoliniai iš vo-
kiečių kalbos („vinkelinis“ – kampinis, 
„rusverkis“ ir pan.). Net keliose kaimo 
sodybose stovėjo kalvės – matyt, čia 
gyventa daugiau amatininkų.

Eringienės sodyboje Lelėnų kai-
mo centre tebuvo du seni pastatai 
(namas ir rūsys su antstatu). Praeityje 
tai buvo gana taisyklingai suplanuota 
sodyba, kurios keli pastatai juosė sta-
čiakampį kiemą (5 pav.).

Iš kitų išsiskyrė Domo Pociaus sodyba – gal viena senesniųjų Lelėnų kaime, 
valdžiusi net apie 80 ha žemės. Pokariu ji buvo nusavinta ir suniokota.

1 pav. Buvusi Justino Šiaulyčio sodyba Ližių 
kaime: a – XIX a. statyta medinė troba, b – 
klėtis (buvo su prieklėčiu), b1 – nugriautoji 
klėtis, c – dabartinis tvartas (buvusi daržinė), 
c1 – nugriautieji dveji staldai (tvartai) su 
kamara bernams (samdiniams)

2 pav. Senoji troba 
J. Šiaulyčio sodyboje 
Ližių kaime – 
tradicinio žemaitiško 
gyvenamojo namo
pavyzdys
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3–4 pav. Mažajai Lietuvai būdingas 
ūkinis pastatas, sumūrytas iš 
raudonų plytų. Tos geros kokybės 
plytos galėjo būti atsivežtos iš 
Klaipėdos krašto plytinių, gal iš ten 
pasikviečiant ir meistrą, mokėjusį 
dailiai užmūryti langelio arkinę 
sąramą ir palangę. Įdomu, kad 
raudonomis plytomis (tik viena jų 
eile – siauru sluoksniu) buvo 
apmūrytas senesnis medinis 
priestatėlis. Gal tuo siekta ne 
vien prailginti medinio ūkinio 
pastatėlio amžių, bet ir jį papuošti 
(gal pasirodyti prieš kaimynus ar 
kt.). Ližių kaimas
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5 pav. Eringienės sodyba Lelėnų kaime: a – apie 1918–1919 m. statytas medinis gyvenamasis 
namas, c – buvę ilgieji tvartai, d – buvusi jauja, k – buvusi kalvė, l – akmens mūro rūsys su 
mediniu antstatu

6 pav. Buvusi Domo Pociaus sodyba Lelėnų kaime: a1 – buvusi didžioji medinė troba, 
b/a – buvusi didžioji klėtis su prieklėčiu (dabar gyvenamasis namas), c – išlikęs senasis medinis 
tvartas, c1 – nugriautojo „vinkelinio“ tvarto dalis, c2 – buvęs kiaulių tvartas, d – buvusi jauja 
su pirtimi, 1 – buvęs senas klevas, 2 – buvusi sena liepa, 3 – buvusi sena guoba

7 pav. Buvusi klėtis 
Domo Pociaus 
sodyboje Lelėnų kaime: 
paaukštinta statinio 
pastogė – ertikis 
(trempelis) – pakelta 
ant į išorę išsikišusių 
lubų sijų galų. Išliko 
dailiai profiliuoti 
senųjų sijų galai
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8–9 pav. Senasis kampinis 
(„vinkelinis“) tvartas ir jo detalės 
Domo Pociaus sodyboje Lelėnų 
kaime. Pietinis ilgojo tvarto galas 
(stovėjęs žemėjančioje sodybvietės 
dalyje) buvo pakeltas ant aukšto 
pamato, sumūryto iš akmens 
riedulių. Pastatą praeityje dengė 
vaizdingas laužytos čiukurinės 
formos stogas, dengtas šiaudais. 
Medines tvarto sienas pridengė 
plačios pastogės (išorėn išsikišusį 
stogą prilaikė lubų sijų galai bei 
įdomiai apipavidalinti viršutinių 
rentinio sienojų išorėn iškišti galai). 
Pastato proporcijos (jo masyvumas 
ir pan.) būdingi XIX a. Žemaitijos 
pastatams
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10–12 pav. 
Senasis kampinis 
(„vinkelinis“) tvartas 
ir jo detalės 
Domo Pociaus 
sodyboje Lelėnų kaime.
Prie likusios 
pietrytinės senojo 
pastato dalies 
sovietmečiu buvo 
pridurtas tuometinių
formų ūkinis statinys,
sumūrytas iš baltų 
silikatinių plytų. 
12 nuotraukoje 
užfiksuota būdinga 
senoji konstrukcinė 
detalė: išorėn 
išsikišančių sienojų 
galų suformuota tvirta
atrama, patikimai 
laikanti pakibusį (toli
išorėn iškištą) stogo 
kampą ir pagegninio
vainiko kabantį rąstą.
Sienojų ir gegnių 
galai buvo kiek 
grubokai padailinti
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Vienkieminė pakelės sodyba už-
ėmė didelį plotą, kuriame gana pa-
drikai buvo pastatyta daug didelių 
pastatų. Ten augę ir dideli tradicinių 
rūšių dekoratyviniai medžiai (klevas, 
liepa, guoba). Kitapus vieškelio dar 
buvusi kūdra – linmarka, kur merk-
davo linus (6 pav.).

Stovėjo labai didelė medinė troba 
su rūsiu po pastatu. Pokariu joje su-
tilpo raštinė, parduotuvė, biblioteka ir 
butai keturioms šeimoms. Deja, didysis 
namas 1952–1953 m. sudegė.

Didelėje medinėje šoninio tipo 
klėtyje (su prieklėčiu, ertikiu (trem-
peliu – paaukštinta pastoge) ir rūsiu) 
apie 1967 m. buvo įrengtas dabartinis 
gyvenamasis namas (7 pav.). Senajame 
rūsyje tebėra iš akmenukų išdėliota 
statybos data – 1892 (ar 1882) metai.

Buvusioje didelėje jaujoje buvo 
senovinė pirtis, kur dorodavo linus.

Dar pavyko užfiksuoti išlikusią mažesniąją dalį vaizdingo senovinio medi-
nio tvarto. Tai buvęs labai ilgas, „vinkelinio“ (zigzaginio) plano pastatas, dengtas 
laužytu čiukuriniu stogu, iškeltas ant aukšto akmenų pamato (8–12 pav.).

Lelėnų šiauriniame pakraštyje aptiktos didžiosios Makrūtų giminės sodybos 
liekanos. Tai buvo didelė vienkieminė pakelės sodyba, praeityje valdžiusi 42 ha 
žemės. Pastatai joje buvo išdėstyti padrikai, ją juosė eglių eilė, buvo didelis sodas 
(13 pav.). 

13 pav. Buvusi Makrūtų sodyba Lelėnų kaime: 
a – medinė troba, b – buvusi klėtis, c – 
buvęs kiaulių tvartas, c1 – buvęs didelis karvių 
ir arklių tvartas, d – buvusi jauja su pirtimi, 
1 – buvusi eglių juosta aplink sodybą

14 pav. Senoji medinė 
troba ir jos detalės 
Makrūtų sodyboje 
Lelėnų kaime. 
Būdingas XIX a.
žemaitiškas 
gyvenamasis namas, 
uždengtas masyvia 
laužyto čiukurinio 
stogo kupeta
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15–17 pav. Senoji 
medinė troba ir jos 
detalės Makrūtų 
sodyboje Lelėnų kaime.
Senojo pastato sienos 
buvo gana žemos 
(lyginant su aukštuoju 
stogu); didesni langai
buvo įstatyti vėliau.
Galiniame 
(šiauriniame) fasade
išliko tradicinis 
stoginukas, iš dalies 
dengęs nuo kritulių 
medinę trobos sieną.
Stoginuką puošė 
profiliuoti išorėn 
iškištų sijų ir sienojų
galai, prikalta 
dekoruota (apačioje 
padailinta bangelėmis)
gulsčia lenta. 
17 nuotraukoje 
matomas išlikusio 
senesniojo lango 
sandrikas („karūnėlė“),
kukliai dekoruotas 
padrožinėtu karnizėliu
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18–19 pav. Iš akmenų sumūrytas rūsys 
su mediniu antstatu – klėtele Juozo 
Jokūbaičio sodyboje Lelėnų kaime. 
Dailiai apkaltos (kiekviename tarpsnyje 
vis kitaip) medinės durys galėjo būti 
atkeltos iš dar senesnio (gal XIX a. ar 
ankstesnio) pastato. Puošnios ir 
brangios, tvirtai sukaltos durys neretai 
pergyvendavo sparčiau sudūlėdavusius 
medinius pastatus, todėl perstatymų 
laikais statytojai jas naudodavo ir 
kituose pastatuose
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20 pav. Buvusi Juozo Jokūbaičio sodyba Lelėnų kaime: a – dabartinis gyvenamasis namas, 
a1 – buvusi didžioji troba, c1 – buvęs kiaulinykas (kiaulių tvartas), c2 – buvęs karvių bei 
arklių tvartas su daržine, d – buvusi jauja su pirtimi, k – buvusi kalvė, l – akmens mūro 
rūsys su mediniu antstatu (klėtimi), m – buvusi malkinė, v – buvę ąžuoliniai vartų stulpai

21 pav. Buvusi Petro Čeledino sodyba Žemgulių kaime: a – medinė troba, c – senojo tvarto 
liekana, c1 – nugriauta tvarto dalis, c2b – kiaulinykas (kiaulių tvartas) su klėties galu, 
d – buvusi jauja su pirtimi, e – vėlesnis daržinės priestatas, š1 ir š2 – šuliniai 

22 pav. Petro 
Čeledino sodyba ir 
jos senieji pastatai 
Žemgulių kaime – 
nuostabus vienkiemis 
tarp laukų ir miškų.
Sodybvietę su jos 
pastatais dar juosė 
senieji medžiai (eilė 
eglių ir kt.). Tai 
būdingas senovinės 
žemaitiškos sodybos
su erdviai ir 
netaisyklingai 
išdėstytais pastatais 
pavyzdys, išlikęs 
nuošalioje vietovėje
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23–25 pav. Petro 
Čeledino sodyba ir jos 
senieji pastatai 
Žemgulių kaime. 
Vaizdas iš šiaurės –
senieji sodybos 
pastatai (kairėje – 
tvartas su klėtimi. 
dešinėje – troba) 
Tai XIX a. būdingas 
žemaitiškas 
gyvenamasis namas
su masyviu, 
čiukurinės laužytos 
formos stogu.
Vaizdas iš pietryčių – 
klėties galas senajame
ūkiniame pastate,
dengiamas toli išorėn
išsikišančių pastogių
ir masyvaus, 
čiukurinės laužytos 
formos stogo. Senųjų 
pastatų pusžiedis 
supo nedidelę 
pakilumėlę – erdvų 
sodybos kiemą
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Drožiniais dekoruotos trobos 
antrajame gale iki sovietmečio veikė 
pieninė, ten stovėjęs separatorius. Di-
delį senovinį medinį pastatą vainika-
vo tradicinis laužytas čiukurinis stogas 
(14–17 pav.).

Sodybvietės pakraštyje stovėju-
si didelė medinė jauja su „vinkeliu“ 
(kampiniu priestatu). Joje buvusi pirtis, 
kurioje išmūryta didelė molinė krosnis. 
Daržinės gale kraudavo javus. Kitame 
gale stovėjęs arkliais sukamas „rusver-
kis“ kuliamajai.

Pokariu buvo nugriautas ir dide-
lis medinis tvartas su „vinkeliu“.

Didelė dviaukštė medinė klėtis 
buvo pakelta ant aukšto akmenų pa-
mato. Drožiniais puoštas pastatas po 
1944 m. nyko, kol galop sudegė.

Iš Lelėnų kaime stovėjusios di-
delės Juozo Jokūbaičio sodybos te-
liko vienintelis senas pastatėlis – iš 
akmenų sumūrytas sklepas (rūsys) su 
mediniu antstatu (18–19 pav.). Ten 
praeityje buvusį stačiakampį kiemą juosė net šeši dideli ir mažesni mediniai 
pastatai – jauja su pirtimi, kalvė ir kiti. Tvarkinga sodyba buvo aptverta tvora, 
įtaisyti vartai su ąžuoliniais stulpais (20 pav.). Pokariu nusavinus pastatus, senoji 
sodyba sunyko.

26 pav. Buvusi Kuprio (?) sodyba Žemgulių 
kaime: a – apleista ilgoji medinė troba, c – 
griūvantis medinis kampinis tvartas

27 pav. Senoji medinė 
troba Kuprio (?) 
sodyboje Žemgulių 
kaime – XVIII–XIX a. 
būdingas labai didelis 
medinis gyvenamasis 
namas (matyt, 
priklausęs turtingam 
ūkininkui), dengiamas
masyvaus čiukurinės
laužytos formos stogo
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28 pav. Senoji medinė 
troba Kuprio (?) 
sodyboje Žemgulių 
kaime. Jos lėpis 
(pastogė prieš įėjimą) – 
būdingas seniausiems 
Žemaitijos pastatams – 
numams

29 pav. Gėlių g. 
Nr. 22, 24 pastatai 
Endriejave. Siauruose 
miestelio sklypuose 
būdavo statomi 
aukštesni (ir daugiau 
kaip 2 aukštų) 
gyvenamieji namai, 
siekiant įsikurti šalia 
gatvės

30 pav. Gėlių g. 
Nr. 26 pastatas 
Endriejave. Žemaitijos 
miesteliams būdingas 
medinis pastatas su 
šoniniu mezoninu 
(mansarda) gatvės 
pusėje, prieangiu (namo 
praplėtimu) kiemo 
pusėje. Tokie pastatai 
buvo populiarūs XX a. 
I-ojoje pusėje, nes turėjo 
daugiau naudingo ploto 
nei senesni 
vienaaukščiai namai
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Sunykusio Žemgulių kaimo vakarinėje dalyje pavyko 
užfiksuoti dviejų įdomių senų sodybų liekanas.

Vienkieminė Petro Čeledino sodyba praeityje valdė 
15,5 ha žemės. Aukštumėlėje įsikūrusioje sodybvietėje pastatai 
daugmaž ratu supo erdvų kiemą (21 pav.).

Praeityje sodyboje stovėjo didelis tvartas, apylinkėms būdinga jauja su pir-
timi. Pokariu visa tai sunyko. 2004 m. tebestovėjo medinė troba, senasis ūkinis 
pastatas (22–25 pav.).

Netoli tilto per Veiviržo upelį, ties sovietmečio gamybinio centro liekanomis 
aptikome savitos Kuprio (?) sodybos likučius (26 pav.). Ten stovėjo labai ilga 
medinė troba su lėpiu šiauriniame gale, papuošta įdomiais elementais (27–28 pav.). 
Tebebuvo medinio „vinkelinio“ (L formos plano) didelio tvarto griuvėsiai. Ši so-
dyba gal sietina su senuoju vandens malūnu, stovėjusiu netoliese.

Paties Endriejavo centre dar išliko keli mediniai vaizdingesni namai, būdingi 
Žemaitijos miesteliams (Gėlių g. Nr. 22, 24 ir 26, parodyti 29–30 pav.). Veivir-
žėnų gatvėje tebestovėjo Mažajai Lietuvai (ir Paprūsei) būdingas mūrinis namas 
su ertikiu ir mezoninu (31 pav.). Tai rodo šioms apylinkėms būdingą skirtingų 
kultūrinių įtakų bei liaudies architektūros tradicijų susipynimą.

2007 m. dar užfiksavome ir XIX a. (ar net XVIII a.) būdingų pastatų bei jų 
liekanų. Tai rodo, kad gausių modernizacijų, masinių perstatymų laikais Endriejavo 
apylinkėse dar buvo gajos tradicionalistinės nuostatos – neskubėta griauti senų, 
nebemadingų pastatų. 

31 pav. Veiviržėnų 
gatvės pastatas 
Endriejave
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Papročių teisės reliktai*
Venantas Mačiekus

Žemės teisė
Ūkininko žemės sklypą ar rėžį nuo kaimyno žemės skyrė ežia, nuo ke-

liasdešimties centimetrų iki metro ar daugiau pločio abiejų ūkininkų nedirbamos 
žemės juosta. Idealiu atveju žemės riba turėjo eiti ežios viduriu. Jeigu ant ežios 
išaugdavo medžių, juos tarpusavio susitarimu, paprastai perpus, pasidalydavo 
abu ūkininkai. Žemės ribų posūkio taškai buvo žymimi riboženkliais (kapčiais, iš 
lenk. kopiec – kauburys). Riboženklis – medinis stulpelis, aplink apipiltas žemių 
kauburiu. Kauburio centre kyšojo keliasdešimties centimetrų aukščio viršutinė 
stulpelio dalis, rodanti žemės ribą iki kito riboženklio. Kad būtų galima atsekti 
žemės ribą stulpeliui supuvus ar piktavališkai kam nors jį sunaikinus, po stulpe-
liu buvo pakasama anglių, akmenų. Kartais, kad stulpelio nebūtų galima lengvai 
išrauti, prie apatinio stulpelio galo buvo pritvirtinama kryžiavonė, kuri, supylus 
kauburį, atsidurdavo po žeme.

Pagal paprotį upeliuose ar didesnėse upėse žvejoti galėjo visi – nesvarbu, 
kieno žemė priėjo prie vandens. O privačiuose ežerėliuose ir kūdrose svetimieji 
neturėjo teisės žvejoti.

Medžioti svetimoje žemėje buvo galima tik tos žemės savininkui leidus. Buvo 
priimta, kad norintis kaimyno miške uogauti ar grybauti, juolab rinkti riešutus 
ar pjauti rykštes šluotoms, turėjo prašyti miško savininko leidimo.

Tiltus per dideles upes tiesdavo savivaldybės (valsčiai). Tiltelius savo že-
mėje pasidarydavo patys ūkininkai. Kai tiltelio reikėdavo keliems ūkininkams, jie 
pasistatydavo jį bendromis lėšomis.

Jeigu atskridusio bičių spiečiaus neatsivydavo jo savininkas, jis priklausy-
davo tą spiečių radusiam ir jį susėmusiam. Kai kada patyręs bitininkas pas bičių 
neturintį kaimyną susimetusį savo spiečių padovanodavo tam kaimynui. Tuomet 
abu kaimynai tapdavo bičiuliais: kartu kopinėdavo padovanoto spiečiaus medų, 
padėdavo vienas kitam nudirbti darbus, vaišindavosi. Buvo tikima, kad bitės 
prineš daug medaus tik bičiuliams gerai sutariant, nesipykstant.

Šeimos ir paveldėjimo teisė
Pagal tradiciją ūkininkas ūkį perleisdavo vyriausiajam sūnui, o kitiems vaikams 

išmokėdavo dalis. Dalies dydis priklausė nuo ūkio ekonominio pajėgumo, vaikų 
skaičiaus, tėvų valios. Antai neturtingos šeimos turtas po Pirmojo pasaulinio karo 
trims vaikams taip buvo padalytas: sūnui – arklys, vienai dukteriai – remontuo-
tina troba, kitai dukteriai – 500 Lt. Tėvai turėjo teisę jiems nepaklūstantį ar labai 
prasikaltusį vaiką atskirti nuo šeimos turto, t. y. neduoti dalies. Tekėdamos duk-
terys savo dalį pasogos pavidalu atsinešdavo į vyro ūkį. Pasoga – pinigai, gyvuliai 
(arklys su važiavimo priemone, karvė 
ir pan.), baldai (stalas, kėdės, spinta, 
lova), kartais žemė. Pasoga priklausė 
abiem sutuoktiniams. Pagal tradiciją 

* Medžiagą apie papročių teisės likučius pagal Fe-
likso Bugailiškio sudarytą anketą 1979 m. rinko 
VU Istorijos fakulteto studentė Laima Bražinskaitė. 
VUB RS f. 82, b. 73.
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žmona dar turėjo atsineštinį turtą – kraitį, kurį sudarė įvairūs audiniai (drobė, 
lovatiesės, rankšluosčiai), drabužiai. Padedama motinos, kraitį iki vestuvių susi-
rengdavo pati duktė. Kraitis priklausė tik jaunamartei, ji disponuodavo juo savo 
nuožiūra. Vyro ar žmonos skolos buvo padengiamos bendrai valdomu turtu. 

Pagal tradiciją mirus vienam sutuoktinių našlė galėjo ištekėti po vienerių 
metų, našlys vesti ir greičiau, nepraėjus metams. Nesilaikančius tokių draudimų 
būtų smerkusi viešoji nuomonė, kurios tradicinėje kultūroje buvo labai paisoma.

Kai mirdavo abu sutuoktiniai ir likdavo nepilnamečių vaikų, valsčius ūkiui 
valdyti ir vaikams prižiūrėti skirdavo globėją (apekūną), paprastai ką nors iš gimi-
nių. Našlaičių ūkį tvarkydavo globėjas arba žemė buvo išnuomojama. Našlaičiai 
buvo globojami, kol vyriausiasis jų sulaukdavo pilnametystės.

Perduodami ūkį įpėdiniui tėvai užsirašydavo išimtinę, t. y. sudarydavo sutartį 
dėl išlaikymo, kurioje buvo smulkiai išvardijami ūkio įsipareigojimai išimtininkams. 
Išimtinės sutartyje buvo nurodoma patalpos, kuriose gyvens išimtininkai, ūkio 
kasmet duodamas grūdų, mėsos kiekis, aptariama išimtininkų karvės išlaikymas, 
aprūpinimas kuru, ūkio paslaugos transportu ir kiti klausimai. Kartais, užuot 
pasirinkę išimtinę, fiziškai dar pajėgūs tėvai pragyvenimui pasiskirdavo kelis 
hektarus žemės. 

Nesantuokinio vaiko susilaukusios merginos viešosios nuomonės buvo 
smerkiamos, vadinamos paleistuvėmis, nusidėjėlėmis, nedorėlėmis. Kai kurios 
psichologiškai palūždavo ir žudydavosi (skandindavosi, kardavosi, nuodydavosi). 
Nesantuokinį vaiką augindavo pačios motinos ar jų tėvai. Pavainikis viešosios 
nuomonės irgi buvo išskiriamas iš kitų vaikų: vadinamas benkartu, bastriuku.

Prievolių teisė
Ūkininko gyvenimas buvo susijęs su įvairiomis sutartimis: pirkimo–pardavi-

mo, mainų, nuomos, samdos ir kt. Kartais pirkėjas brangesnę prekę (pvz., karvę, 
gerą arklį ir pan.) pirkdavo iš namų ir su pardavėju sulygdavo kainą, bet dėl 
pinigų stygiaus ar kitų priežasčių negalėdavo iš karto sumokėti sutartos pinigų 
sumos ir pasiimti prekės. Tada norėdamas sutvirtinti sudarytą sutartį, pirkėjas 
pardavėjui sumokėdavo dalį sumos (rankpinigius) ir sutardavo, kada sumokės 
visą sumą ir atsiims prekę. Gavęs rankpinigių, pardavėjas įsipareigodavo prekės 
neparduoti kitam asmeniui, kuris galbūt pasiūlytų geresnę kainą. Jeigu pirkėjas 
sutartu laiku nesumokėdavo likusių pinigų ar iš viso atsisakydavo pirkti prekę, 
tuomet jis, kaip sulaužęs sutartį, pagal paprotį galėdavo prarasti rankpinigius. 
Jeigu susitarimą sulaužydavo pardavėjas, jis privalėdavo grąžinti rankpinigius ir 
atsiprašyti pirkėjo.

Dažniausias mainų objektas buvo arkliai. Mainų iniciatoriai daugiausia buvo 
čigonai, siūlydavę mainyti arkliais mugėse (jomarkuose) ir turguose, taip pat va-
žinėdami po kaimus. Čigonų tikslas buvo ne tik išsimainyti geresnį arklį, bet ir 
gauti kokį nors priedą pinigais ar maisto produktais (pvz., mainų sutartį sudarant 
pas ūkininką – nors duonos kepalą).

Nepajėgiantys dirbti savo žemės ar dėl kitų priežasčių ūkininkai žemę 
nuomodavo. Visas ūkis galėjo būti išnuomotas iš pusės derliaus ar už pinigus. 
Ūkininkai taip pat nuomojo ganyklas bežemiams karvėms ar avelėms ganyti. Nuo-
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mos mokestis šiuo atveju dažniausiai buvo atodirbiai per darbymetį (mėšlavežį, 
šienapjūtę, rugiapjūtę, bulviakasį, kūlimą). 

Iki Pirmojo pasaulinio karo ir vėliau linai buvo vienas pagrindinių ūkininkų 
pajamų šaltinių. Neturintys linmarkų ūkininkai buvo priversti nuomotis iš kaimynų. 
Nuomos mokestis dažniausiai buvo atodirbiai sudorojant linmarką išnuomojusio 
ūkininko linų derlių ar dirbant kitus darbus per darbymetį.

Ūkininkai tarpusavyje skolindavosi žemės dirbimo padargus, retesnius įran-
kius. Svarbesnės buvo pinigų skolinimosi sutartys. Skolindamas pinigus ūkininkas 
stengėsi užsitikrinti, kad jie bus grąžinti. Senesniais laikais pinigai buvo skolinami 
susitariant žodžiu, vėliau atsirado rašytinės sutartys – vekseliai. Kai pinigai buvo 
skolinami ant žodžio, tuomet skolininkas dažnai reikalaudavo užstato, kokio nors 
skolinamų pinigų vertės daikto (kailinių, pakinktų ir pan.). Jeigu skolininkas 
sutartu laiku negrąžindavo pasiskolintų pinigų, skolintojas turėjo teisę pradėti 
naudotis užstatu.

Samdos sutartys kalendoriniams metams buvo sudaromos kirvelninkų turguo-
se, kurie vykdavo sausį miesteliuose. Tai įprasti turgūs nusistovėjusiomis savaitės 
turgaus dienomis, bet pagal tradiciją į juos rinkdavosi norintieji pasisamdyti. 
Seniau tokiuose turguose būsimi samdiniai vyrai už juostos turėdavo užsikišę 
kirvį, merginos – kultuvę žlugtui velėti. Tai buvo būsimo samdinio tradiciniai 
simboliai-orientyrai, leidžiantys ūkininkams pradėti derybas dėl samdos sutarties. 
Ūkininkai samdinių ieškodavo ir važinėdami po kaimus, bet ne aklai, o paprastai 
iš anksto apsiklausę. Piemenys dažniausiai buvo samdomi namuose, nes samdos 
sutartys buvo sudaromos su jų tėvais. Ūkininkai samdė bernus (vaikius) ir pus-
bernius (pusvaikius), mergas (merges) ir pusmerges, piemenis. Vyriški ir moteriški 
darbai buvo nusistovėję: ūkininkas dirbti lengvesnį vyrišką darbą (pvz., su arkliais 
akėti) mergos galėjo tik prašyti. Tradiciškai samdos sutartis baigdavosi antrąją šv. 
Kalėdų dieną, piemenų tarpukario metais – iki Visų Šventųjų dienos (lapkričio 
1 d.), nes piemenų amžiaus vaikai privalėjo lankyti mokyklą. Todėl sudarant 
samdos sutartį daugiausia buvo deramasi dėl algos. Tarpukario metais samdinio 
algą maisto produktais ir apranga pamažu keitė alga pinigais. Menko sudėjimo 
septynmečius piemenis ūkininkai pasisamdydavo ir už duoną, t. y. piemuo gany-
davo gyvulius tik už pavalgymą, negaudavo jokios algos. Vietoj tradicinių žodinių 
samdos sutarčių tarpukario metais vis daugiau ėmė rastis rašytinių. 

Per darbymetį rugiams kirsti, linams rauti, bulvėms kasti ir kitiems darbams 
buvo samdomi padieniai darbininkai. Linų rovėjai už dienos darbą mokėjo 2–3 
Lt. Kartais, jeigu padienininkė sutikdavo, už darbą būdavo sumokama maisto 
produktais (mėsa, kiaušiniais) ar net pačiais linais. 

Jeigu dėl samdinio neatsargumo ar savavališkų veiksmų ūkininko turtui 
buvo padaroma žala, ūkininkas turėjo teisę reikalauti, kad samdinys žalą padengtų 
savo alga. Jeigu dėl ligos krisdavo ganomas gyvulys ar buvo sudraskytas vilkų, 
piemuo už tai neatsakydavo.

Jeigu samdinys nevykdė ūkininko reikalavimų, blogai dirbo, ūkininkas turėjo 
teisę nutraukti samdos sutartį. Tokiu atveju ūkininkas dažniausiai sumokėdavo 
už dirbtą laiką. Sunkiau samdiniui buvo išsireikalauti užmokestį, kada dėl blogo 
maisto ar kitų priežasčių samdos sutartį nutraukdavo pats samdinys.
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Sutartys dėl amato mokymo irgi 
dažniausiai buvo sudaromos žodžiu. 
Jose buvo numatoma, kiek laiko mo-
kysis mokinys, kaip bus atsilyginama 
meistrui. Paprastai amato buvo mo-
komasi dvejus metus. Už pirmuosius 
mokslo metus mokinys turėjo mokėti 
meistrui sutartą pinigų sumą ar kaip 
nors kitaip atsilyginti. Antraisiais me-
tais amato pramokusiam mokiniui jau 
pats meistras kiek primokėdavo.

Dažnai be liudininkų, žodžiu su-
daromos sutartys galėjo egzistuoti dėl 
aukštos kaimo dorovės. Viešoji nuomo-
nė smerkdavo duoto žodžio nesilaikan-
čiuosius. Tokie žmonės buvo vadinami 
melagiais, su jais buvo vengiama su-
darinėti bet kokias sutartis. Tikintieji, 
kurių buvo absoliuti dauguma, žodžio 
netesėjimą traktavo kaip nuodėmę, ku-
rią reikėjo išpažinti kunigui.

Prievolių teisei priskirtinas ir žalos, kurią gyvuliai ar 
naminiai paukščiai padarė svetimiems pasėliams, daržams ar 
pievoms, atlyginimas. Kai ūkininkas savo žemėje rasdavo žalą 
darančius gyvulius ar paukščius, juos stengdavosi uždaryti 
tvarte, kol ateis savininkas jų atsiimti. Su žalą padariusių 
gyvulių ar paukščių savininku buvo apžiūrimi nuniokoti 
pasėliai ir stengiamasi įvertinti žalos dydį. Jeigu abi šalys 
sutardavo dėl žalos dydžio, žalos atlyginimo formos (natūra, 
atodirbiais ar pinigais) ir termino, tuomet gyvuliai ar paukščiai buvo grąžinami. 
Jeigu susitarti nepavykdavo, tuomet buvo keliami vyrai, t. y. kviečiamas kaimo 
vyresnysis (seniūno padėjėjas, įgaliotinis ir pan.) ir pora sumanesnių, autoritetą 
turinčių kaimo ūkininkų (kaimo galvočių), kad jie įvertintų žalos dydį. Tokios ko-
misijos sprendimas paprastai buvo galutinis.

Pagal paprotį už svetimam žmogui šuns suplėšytus drabužius, padarytas 
žaizdas turėjo atlyginti šuns savininkas.

Atodirbinės kūlimo (mašinavojimo), mėšlavežio ir pan. talkos taip pat pri-
skirtinos prievolių teisei, nes buvo susijusios su privalomais įsipareigojimais: už 
kaimyno talką reikėjo atsilyginti tokia pat talka.

Baudžiamoji teisė
Lietuvių papročių teisės normos numatė sankcijas už bet kokį slaptą svetimo 

turto pasisavinimą, išskyrus dvaro ar valstybės miško vogimą. Vyravo nuostata, 
kad dvaro ar valstybės miško yra labai daug, kad jo niekas neaugino, t. y. neįdėjo 

Endriejavo kolūkio 
karvių bandos 
kerdžius. Apie 
1949 m. Iš Birutės 
Varnelienės (Jocytės) 
šeimos archyvo
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darbo, kad jis išaugtų (sakydavo: Dievas augino), todėl jis esąs visų nuosavybė. 
Dvaro ar valstybės eiguliai esą tik dirbtinės kliūtys, kurias svarbu mokėti apeiti. 
Viešoji nuomonė tokį mišką sėkmingai vagiančius ir neįkliūvančius vyrus vertino 
teigiamai. Vogti ūkininko mišką viešoji nuomonė laikė nusikaltimu.

Didžiausia, labiausiai viešosios nuomonės smerkiama vagyste buvo laiko-
ma arkliavagystė, nes arkliai buvo pagrindinė traukiamoji jėga ir jų praradimas 
ekonomiškai silpnino ūkius. Korumpuota caro policija silpnai kovojo su arkliava-
giais. Todėl ūkininkai buvo priversti patys organizuotis ir gaudyti arkliavagius, 
kurie dažniausiai veikė ne pavieniui, o bandomis. Iš visų vagių arkliavagiai buvo 
skaudžiausiai baudžiami: žudomi, luošinami, plakami rykštėmis ir rimbais. Susi-
kūrusi pirmoji Lietuvos respublika bendromis policijos, šaulių, visuomenės jėgomis 
arkliavagystę Lietuvoje per kelerius metus įveikė. 

Viešoji nuomonė laikėsi nuostatos, kad kitų asmenų sukurstyti nusikaltimai 
yra lengvesni, nes be postūmio iš pašalės galbūt žmogus nebūtų nusikaltęs. Taip 
pat lengviau buvo baudžiami bandymai nusikalsti.

Pasakojo:
1. Ona Dromantienė, gim. 1907 m. Mataičių k.
2. Paulina Gedvilienė, gim. 1905 m. Kapstatų k.
3. Kazimieras Jucys, gim. 1903 m. Lelėnų k.
4. Barbora Jurevičienė, gim. 1904 m. Ližių k.
5. Ona Mazrimienė, gim. 1902 m. D. Mostaičių k. (Plungės r.)
6. Konstantinas Melnikas, gim. 1903 m. Ližių k.
7. Kostas Mulskis, gim. 1906 m. Rudgalvių k.
8. Benas Nekrevičius, gim. 1910 m. Lelėnų k.
9. Stanislovas Stonkus, gim. 1909 m. Lelėnų k.
10. Ona Šiaudytienė, gim. 1919 m. Lelėnų k.
11. Morta Tarvydienė, gim. 1906 m. Žutautų k. (Kretingos r.)
12. Paulina Tinkūnienė, gim. 1908 m. Ližių k.
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Lurdo grota Ablingos kaime
Veronika Lileikienė

Tyrimo objektas – Ablingos kai-
mo Lurdo grota. Pagrindiniai tyrimo 
metodai – retrospektyvinė lyginamoji 
analizė, interviu, tipologinis metodas, 
sintezė.

Metodologinė tyrimo nuostata – 
nacionalinio identiteto koncepcija, tei-
gianti, kad tautinės tapatybės suvoki-
mas yra pirminė tautinės savimonės 
apraiška ir dvasinio ryšio su tuo, ką 
tauta savo istoriniame kelyje patyrė, 
ką nuveikė, ką prarado, dėl ko kovoja, 
ko siekia, supratimas. Tai suvokimas, 
kokiomis kultūrinėmis vertybėmis ir 
ūkinėmis gėrybėmis tauta realizuoja 
savo būtį nūdienoje1.

Straipsnio tikslas – atskleisti 
pagrindinius Ablingos kaimo Lurdo 
grotos kilmės, statymo aplinkybių, 
kraštovaizdžio, architektūros, apeigų 
ir papročių bruožus.

Ištyrus Lurdo grotos statymo 
kilmės priežastis, nustatyta, kad toje vietoje, kur susiker-
ta du kaimai (Ablingos ir Žvaginių), už Dirsteikos upelio 
Ablingos kaimo pusėje buvo pastatyta Lurdo grota. Vietos 
gyventojų teigimu, šioje vietoje, ant daubos krašto, gyvenu-
si grotos sumanytoja M. Čiuldienė, kuri ištekėjo ir išvyko 
gyventi pas vyrą. Išvykdama iš tėviškės, moteris pastačiusi 
Lurdo grotą kaip atminimą, kad ji čia gimė, augo, gyveno. 
Norėdama realizuoti savo idėją, M. Čiuldienė paprašė, kad 
statybos darbais pasirūpintų A. Jakševičius. Fiksuojama, kad ji pati buvo statinio 
fundatorė, ir 1930–1933 m. Lurdo grota buvo sumūryta2 (žr. 1 pav.).

Be to, tyrinėjant Ablingos kaimo Lurdo grotos statymo priežastis buvo nusta-
tytas dar vienas faktas, kuris galbūt turėjo įtakos Švč. Mergelės Marijos skulptūros 
pastatymui. Teigiama, kad V. Čiuldie-
nei pasirodžiusi Marija pranešė, kad 
Lietuvą ištiks visokios nelaimės ir kad 
Apsireiškusioji galės padėti, jei šioje 
vietoje bus garbinama3.

Ablingos kaimo Lurdo grotos 
statymo aplinkybių analizė parodė, 

1 Kuzmickas B., Astra L. Šiuolaikinė lietuvių tautinė 
savimonė. Vilnius: Rosma, 1996.

2 VDU ER b. 867, l. 179. Papasakojo S. Sauserienė, 
gim. 1927 m. Žvaginių k., Klaipėdos r. Užrašė 
V. Lileikienė, 2004.

3 VDU ER b. 867, l. 86. Papasakojo A. Šiaulytis, 
gim. 1935 m. Ablingos k., Klaipėdos r. Užr. 
V. Lileikienė, 2003.

1 pav. Lurdo grota 
I-osios Lietuvos 
Respublikos 
laikotarpiu, apie 
1933–1935 m. 
Iš A. Šiaulyčio 
asmeninio archyvo
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kad šiame kaime prie Dirsteikos upelio esanti Dievo Moti-
nos Marijos Lurdo grota yra pastatyta apie 1930–1933 m.4 
(žr. 2 pav.).

Kaip liudija lentelė prie grotos, ją pastatė A. Jakševičius. 
Pateikėjos Z. Rupšienės teigimu, Lurdo grotos fundatore tapo 
M. Čiuldienė. Prie grotos kalvos buvo šulinys, kurio vanduo, 
žmonių pasakojimu, atrodė tarsi verdantis. Vanduo laikytas stebuklingu. Žmonės 
pasisemdavę vandens, gerdavę jį ir pagydavę nuo įvairių ligų. Vėliau, prasidėjus 
melioracijos darbams, vandens šulinyje nebeliko5.

Kaip teigė informatorius A. Šiaulytis, 1941 m. žmonės bėgę slėptis Lurdo 
grotos link, visai netoli Dirsteikos upelio. Ten daug žmonių vokiečiai sušaudė ir 
visą kaimą sudegino. A. Ruškio (2002) knygoje „Endriejavo žemė. Kančių ir vilties 
istorija“ kaip poeto reakcija į kaimo tragediją pateikiamos tokios eilės:

„Beliko tik kalvų kalneliai,
Marijos Lurdas pakelėj.
Šnarės upelis Ablingai gėla
šaltinio gyvojo versmėj“6.

Toje vietoje vėliau buvo pastatyti 
keli mediniai kryžiai, kuriuos meliora-
cija beveik visus sutraiškė. Tik vienas 
laikinai buvo išlikęs.

2 pav. Šių dienų 
grota, 2004 m. 
Iš autorės asmeninio 
archyvo. V. Lileikienės 
nuotr.

4 Grigas A. Alfonsas Šiaulytis įamžina Ablingos 
tragedijos atminimą. Klaipėda, 1995, nr. 104, geg. 6, 
p. 4.

5 VDU ER b. 867, l. 40. Papasakojo Z. Rupšienė, gim. 
1929 m. Ablingos k., Klaipėdos r. Užr. V. Lileikienė 
(Gvazdinskaitė), 1996.

6 Ruškys A. Endriejavo žemė. Kančių ir vilties istori-
ja. Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, 2002, p. 18.



885

E T N I N Ė  K U L T Ū R A

Informatoriaus A. Šiaulyčio tei-
gimu, Lurdo grota dar niekuomet ne-
buvo taip apleista ir net išniekinta, 
kaip po Antrojo pasaulinio karo. Į 
Švč. Mergelės Marijos statulą šaudė 
girti stribai, Dievo Motinos skulptū-
rai buvo nudaužta galva ir rankos. Į 
Lurdo grotos vietą buvo pilamos iš 
kolūkio atvežtos šiukšlės ir nuo laukų 
nurinkti akmenys. Grotos vietoje buvo 
planuojama statyti suomišką pirtį, bet 
dėl netikusio dirvožemio grunto šio 
sumanymo atsisakyta.

Pašnekovas gimė toje vietovėje, 
todėl jis negalėjo susitaikyti su tuo, kad 
jo vaikystės maldos vieta paverčiama 
purvynu. Tad jis ėmėsi Lurdo grotos 
atkūrimo darbų – sutvarkė aplinką, su-
klijavo Švč. Mergelės Marijos skulptūrą. 
Skulptūrą žiemą vis užpustydavo, o nuo lietaus ji pažaliuodavo, 
todėl A. Šiaulytis grotoje įtaisė rėmus su langais, be to, prie 
grotos išgrindė takelius, o iš suverstų akmenų ėmė statyti 
paminklus Ablingos kaimo žudynių aukoms pagerbti7.

Todėl, kaip teigia Z. Rupšienė, vietos gyventojai Al-
fonsą Šiaulytį vadina naujosios Lurdo grotos fundatoriumi. 
1988 m. rugpjūtį prie grotos buvo viešai paminėta Ablingos kaimo tragedija8 
(žr. 3 pav.). Grotoje įmūrytoje lentelėje nurodoma: „Pirmas Mišias šioje vietoje at-
našavo kun. A. Šeškevičius 1988 08 06“.

Lurdo grotų Lietuvoje tyrimas jų vietos kraštovaizdyje požiūriu atskleidė, 
kad grotose įrengtus šulinėlius žmonės paprastai vadina šaltinėliais. Toks šulinėlis 
buvo užfiksuotas ir Ablingos kaimo grotoje. Nors ilgai jo nebuvo, prieš keletą 
metų šulinėlis atstatytas.

Kaip įprasta, Lurdo grotos Lietuvoje būdavo statomos netoli upelio, siekiant 
didesnio autentiškumo, susijusio su prancūziškuoju Lurdu (Lourdes). Ablingos 
kaimo Lurdo grota tikslingai pastatyta prie Dirsteikos upelio.

Svarbus ir kitas Lurdo grotų statymo kraštovaizdžio požiūriu momentas – 
kalvų papėdžių parinkimas. Lurdo grotos paprastai statytos, siekiant pasinaudoti 
kalva, kuri yra ypač palanki vieta akmeninei grotai sumūryti. Be to, kalvose 
dažnai aptinkami šaltiniai, kurie vėliau tapdavo Lurdo grotų šaltinėliais. Kalvos 
papėdėje pastatyta ir Ablingos kaimo 
Lurdo grota.

Architektūrinių ypatumų tyri-
mas atskleidė, kad Švč. Mergelės Ma-
rijos skulptūra Ablingos kaimo Lurdo 
grotoje gana tiksliai atitinka Lurdo 

3 pav. Ona 
Šiaulytienė prie 
grotos, 1988 m. 
Iš A. Šiaulyčio 
asmeninio archyvo

7 VDU ER b. 867, l. 86. Inf. A. Šiaulytis, g. 1935 m. 
Ablingos k., Klaipėdos r. Užr. V. Lileikienė, 
2003. 

8 VDU ER b. 867, l. 40. Inf. Z. Rupšienė, g. 1929 m. 
Ablingos k., Klaipėdos r. Užr. V. Lileikienė (Gvaz-
dinskaitė), 1996.
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Švč. Mergelės Marijos skulptūros tipą. 
Grotai būdinga ir daugelio grotų tu-
rima akmeninė niša.

Kitus Ablingos kaimo Lurdo grotos vizualinius elementus sudaro tai, kad 
joje aptikta Kristaus, Lurdo Marijos ir kitus Švč. Mergelės Marijos vaizdavimo 
tipus atspindintys paveikslėliai bei angeliukai (žr. 4 pav.). Kadangi Lurdo grota – 
maldos vieta, natūralu, kad prie grotų pastatomi klauptai. Ablingos kaimo grotos 
link veda betonuotas takelis, ant kurio 
žmonės klaupiasi melsdamiesi.

Be to, prie Lurdo grotos buvo 
aptiktas ir suolelis, o užfiksuotos įreng-
tos durelės skirtos grotos vidui apsau-
goti nuo sniego, lietaus ir kitų gamtos 
reiškinių poveikio.

Prie grotos identifikuoti įvairūs 
užrašai, kurie teikia informacijos apie 
Ablingos kaimo Lurdo grotos pastaty-
mo datą, šv. Mišių aukojimą ir kita.

Grotoje rastos trys lentelės:
Dešinėje pusėje akmenyje yra 

iškalti Maironio žodžiai: „Marija, Ma-
rija, skaisčiausia lelija, dangaus karaliene 

4 pav. Grotoje esantys votai, 2004 m. Iš autorės 
asmeninio archyvo. V. Lileikienės nuotr.

5 pav. Grotoje esanti plokštė su Maironio 
žodžiais, 2004 m. Iš autorės asmeninio archyvo. 
V. Lileikienės nuotr.
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šviesi! Užstok prieš Aukščiausį, Tu žmogų menkiausį! Taip daugel pas Dievą gali!“ 
(žr. 5 pav.).

Po šiuo akmeniu randama kita lentelė su užrašu: „Skulptorius A. Jakševičius. 
Statyta apie 1930“.

Kairėje pusėje yra lentelė su užrašu: „Pirmas Mišias šioje vietoje atnašavo 
kun. A. Šeškevičius 1988.08.06. Organizatoriai: Stončienė, Šunokai, Šiaulyčiai“.

Ištyrus apeigas ir papročius, atliekamus prie Ablingos kaimo Lurdo grotos, 
nustatyta, kad puoselėjamos tradicinės apeigos, kasmet minima Ablingos tragedija, 
fiksuojami su vandeniu susiję papročiai.

Šv. Mišios paprastai aukojamos bažnyčiose ar koplyčiose. Tačiau gavus 
atskirą leidimą jos aukojamos ir prie Lurdo grotų ar grotose. Šv. Mišios auko-
jamos tose vietose, kur yra palankesnės sąlygos – vieta altoriui, patogu prieiti 

6 pav. Ablingos 
tragedijos 50-mečio 
minėjimas, 1991 m. 
Iš A. Šiaulyčio 
asmeninio archyvo

7 pav. Telšių 
vyskupo J. Borutos 
aukojamos šv. Mišios 
prie Ablingos grotos, 
2005 m. 
Iš A. Šiaulyčio 
asmeninio archyvo
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ir kita. Minint jubiliejines Ablingos tragedijos datas, šv. Mišios prie grotos taip 
pat yra aukojamos. Aštuoniolika metų rengiamas Ablingos tragedijos minėjimas 
kiekvienų metų vasarą prie grotos (žr. 6 pav.). Minėjimo pradžioje aukojamos 
šv. Mišios (žr. 7 pav.). Paskui dalijamasi prisiminimais, dainuojamos patriotinės 
dainos, švenčiama agapė – vaišinamasi suneštinėmis vaišėmis.

2001 m. minėtas Ablingos tragedijos 60-metis, kuris buvo itin iškilmingas: 
giedota Visų Šventųjų litanija, skaitytos nužudytų žmonių pavardės, kalbėtos 
maldos, profesionalus choras giedojo giesmes9.

Prie Ablingos kaimo Lurdo grotos buvo nustatytas vandens gėrimo ir prau-
simosi paprotys (žr. 8 pav.), kuris paprastai puoselėjamas prie šaltinėlius ar šu-
linėlius turinčių grotų.

Išvada. Pagrindiniai Ablingos kaimo Lurdo grotos kilmės, statymo aplinkybių, 
kraštovaizdžio, architektūros, apeigų ir papročių bruožai darniai įsikomponuoja į 
Lietuvos miestelių Prancūzijos Lurdo pavyzdžiu pastatytų grotų visumą. Grotos 
gyvavimas natūraliai atspindi sudėtingos lietuvių tautos istorijos raidos pastarojo 
šimtmečio svarbiausius etapus ir išreiškia Ablingos gyventojų egzistencines viltis.
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8 pav. Vandens 
gėrimas. 
Apie 2000 m. 
Iš A. Šiaulyčio 
asmeninio archyvo
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Medžiotojų būrelių tradicijos Endriejavo apylinkėse
Antanas Žemgulis, Kęstutis Velička, Vaclovas Dvaržeckas

Endriejavo medžiotojų būrelis
Antanas Žemgulis

Lietuvos medžiotojų ir žvejų 
draugija po Antrojo pasaulinio karo 
vėl pradėjo gyvuoti 1947 metais. 
Steigėsi skyriai visoje Lietuvoje, at-
sirado pirmieji pavieniai medžiotojai 
ir Endriejavo valsčiuje. Nenustatyta, 
kada kuris medžiotojas gavo bilietą 
ir įgijo teisę medžioti, tačiau žinoma, 
kad pokario metais valsčiaus ribose 
medžiojo Antanas Slanius, Antanas 
Lygnugaris, Stanislovas Ložys, Jonas 
Jurkus, Antanas Jankus ir kiti. Vakarais 
iš Kapstato ežero į Endriejavo pelkes 
skrendančias antis buvo pamėgęs me-
džioti mokytojas A. Elzbergas. Vienam 
iš vyresnių medžiotojų, Jonui Jociui 
iš Auksoro kaimo labai sekėsi kiškių 
medžioklė.

Medžioklės sąlygos buvo sunkios, pasirodyti miškuose 
ar laukuose vykstant rezistencinei kovai buvo pavojinga. 
Ginkluoti medžiotojai galėjo tapti tiek partizanų, tiek enka-
vedistų taikiniu.

O miškai ir laukai viliojo, nes buvo prisiveisę kiškių, lapių, vilkų. Pastarų-
jų, nekalbant apie stirnas ir kiškelius, ūkininkai net kilpomis pagaudavo. Todėl 
medžiotojams nutolti nuo namų nebuvo jokio reikalo, nušauti kiškį jie galėjo net 
savo sklype ar sode.

Iš pradžių Endriejavo medžiotojai priklausė Rietavo medžiotojų būreliui. 
1961 metais į Medžiotojų ir žvejų draugiją įstojo mokytojai Algirdas Liaudanskas 
ir Antanas Žemgulis. 1962-aisiais Endriejavo apylinkė, panaikinus Rietavo rajoną, 
prijungiama prie Klaipėdos rajono. 1962 metais susikuria Endriejavo medžiotojų 
būrelis. Pradėta griežčiau laikytis medžioklės taisyklių, pavienes medžiokles keičia 
grupinės, medžioti leidžiama, jei dalyvauja bent trys medžiotojai, įsiteisėjo leidimai, 
licencijos žvėrims sumedžioti. Iki 1961 metų Endriejavo medžiotojams Rietavo 
medžiotojų būrelyje atstovavo Antanas Slanius. Susikūrus Endriejavo medžiotojų 
būreliui, jo pirmininku tapo Algirdas Liaudanskas. Medžioklės vykdavo maždaug 
penkių kilometrų spinduliu apie Endriejavą: pėstiems per dieną ir taip netrumpas 
kelias susidaro, o transporto jokio nėra. Be to, esant gausybei kiškių ir laimikį 

Endriejavo medžiotojų 
būrelio vėliava. 
A. Žemgulio nuotr.
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tenka su savimi tempti. Žiemą, užėję 
pas kokį ūkininką, medžiotojai išsi-
nuomodavo (už riebų kiškį) rogutes 
ir laimikį parsiveždavo. 

Prie medžioklės sėkmės daug 
prisidėdavo medžiokliniai šunys, be 
kurių medžioti ne taip sekdavosi ir 
būdavo gana nuobodu. Medžioklės 
su šunimis autoriui paliko neišdildo-
mą įspūdį. Ypač gerą skaliką turėjo 
A. Lygnugaris. Jo šuo kiekvieną žvėrį 
varydavo vis kitaip lodamas, todėl 
mes, jauni medžiotojai, greit išmoko-
me skirti, ką mūsų keturkojis pagal-
bininkas varo, kokį užtaisą į šautuvo 
vamzdį įdėti. 

Kur pasirodys kiškis ar lapė, ge-
riausiai numatydavo „sìniai“ A. Lyg-
nugaris ir A. Slanius, o mes, prade-
dantieji, iš jų mokėmės. Tai jie daž-
niausiai paskęsdavo dūmų debesyje (dūminis parakas), nuo 
jų ataidėdavo dūslus šūvio trenksmas. A. Lygnugaris išdidžiai 
pakeldavo laimikį, perlaužęs savo „Simsoną”, išpūsdavo iš 
vamzdžių dūmų likučius. Visi žinojome, kad tokį šautuvą turi 
nedažnas medžiotojas. Bet draugui nepavydėdavome; mums 
žadėtą laimikį ir mes nuskindavome „Tulka“ ar „Ižu“.

Medžiotojų būrelis gausėjo, kasmet prisidėdavo naujų 
medžiotojų. Netrukus valdžia susidomėjo miškuose braidančiu 
gyvuoju turtu – briedžiais, šernais, stirnomis – sumanė žvė-
rieną eksportuoti į užsienį. Endriejaviškiai medžiotojai gerai 
vykdė nustatytus planus, šaudė taikliai, beveik nepasitaikė nušautų ir nerastų 
žvėrių. Buvo atvejų, kai, baigiantis briedžių sumedžiojimo terminui, vienas ar 
kitas būrelis paprašydavo endriejaviškių jų plotuose sumedžioti eksportui žvėrių. 
Ir padėdavome. Pagal principą: baigei darbą – ateik į talką kaimynui. Ne blogiau 
sekėsi būrelio medžiotojams vadovavimą perėmus J. Dirgėlai, o nuo 1976 metų – 
V. Dvaržeckui. Tuo laiku būrelio medžiotojai, tarp jų ir pats Dvaržeckas, yra nušovę 
keletą vilkų. Pastarasis vieną vilką nušovė apeidamas kvartalą prieš medžioklę. O 
juk aišku, kad, norėdamas pamatyti vilką, pats turi slinkti per mišką nelyginant 
šešėlis. Ne blogiau V. Dvaržeckui sekėsi medžioti lapes. Per sezoną jų nušaudavo 
po keliolika. Draugai patyliukais kalbėdavosi, ar vadovas traukiant numeriukus 
nepasilieka sau to, kuris leis jam atsistoti ant lapių tako. Tačiau vienas įvykis 
privertė medžiotojus suabejoti kalbomis apie vadovo gudravimą. 

Iki pietų V. Dvaržeckas nušovė dvi lapes, bet, paslydęs ant ledo, nulaužė 
šautuvo buožę. Prieš naują varymą išlipo iš mašinos ir žvilgsniu nulydėjo me-
džiotojus į miškelį, kuris, apsuptas laukų, stūksojo už puskilometrio. Jam medžio-

Vienas vyresnių 
Endriejavo medžiotojų 
Jonas Jocys iš 
Auksoro kaimo. Jis 
turėjo medžiotojo 
bilietą ir medžiojo. 
Apie 1955 m. 
Iš K. Jocio šeimos 
albumo
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klė – baigta: argi šausi į rankas paėmęs nuogą vamzdį? Bet 
šūvis vis dėlto nuaidėjo iš jo šautuvo. Laputė galėjo sprukti 
į kitus stambesnius miškus, bet nuskuodė link stovinčios 
mašinos ir čia padžiovė kailinius.

 – Nesusilaikiau, pridėjau prie vamzdžių buožgalį ir..., – 
lyg pasiteisino V. Dvaržeckas.

Sovietmečiu medžiotojai sąžiningai globojo gamtą, žvėris ir paukščius, tenki-
nosi leistu sumedžioti kiekiu. Nors briedžių buvo daug ir juos nuolat medžiodavo 
eksportui, bent jau man atrodo, kad briedienos taip ir neparagaudavo, tenkinosi 
šernais, stirnomis, kiškiais. Medžiodavo antis, nes šaudmenys buvo palyginti pi-
gūs. Pasitaikydavo sumedžioti tetervinų; jie iki ištisinės melioracijos nebuvo jokia 
retenybė. Tetervinų burbuliavimo pavasario rytais galėjai klausytis net Endriejavo 
miestelyje. Akiai pamiklinti medžiotojai vykdavo į slankų medžiokles. Buvo reika-
laujama šaudyti valkataujančius šunis ir kates, naikinti šarkas, varnas, jų lizdus. 

Nuo 1992 metų uždrausta medžioti briedžius. Sparčiai jų mažėti pradėjo 
praeito amžiaus devintajame dešimtmetyje, tačiau ypač didelis pavojus šiems miš-
kų galiūnams iškilo sovietmečio pabaigoje ir pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos 
metais. Pagrindinė priežastis, mano galva, – išplitęs brakonieriavimas, kuriam 
fantastiškas galimybes atvėrė graižtvinių šautuvų antplūdis. Aišku, selekcinėms 
medžioklėms graižtviniai šautuvai – gera priemonė, bet kai kiekvienas medžiotojas 
pretenduoja tapti selekcininku, čia jau medžioklės ūkio tragedija. Prie kiekvieno 
„graižtvininko“ jėgerio nepastatysi. Dar ir dabar briedį pamatyti – didelis nuotykis, 
jie gyvena nuošaliausiose miškų vietose.

1990 metų pavasarį nuo Endriejavo medžiotojų būrelio atsiskyrė kai ku-
rie medžiotojai ir pasivadino „Volungės“ vardu. Dviejų Endriejavo seniūnijos 

Endriejavo medžiotojai 
su šeimomis 
medžiotojų šventėje 
Gargžduose. 1996 m. 
A. Žemgulio nuotr.
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būrelių plotus vieną nuo kito atskyrė senasis Že-
maičių plentas: šiaurinė dalis atiteko volungiškiams, 
pietinė – endriejaviškiams. Tos skyrybos – kaip ir 
visos kitos – nė vienam būreliui didelio džiaugsmo 
nesuteikė: prasidėjo rūpesčiai dėl medžioklės plotų, 
kurių ir vieniems, ir kitiems pasirodė per maža, o 
prisidurti nebuvo iš kur. Mažiausia problema buvo 
medžiotojų gretų papildymas, tačiau, trūkstant me-
džioklės plotų, didesnis savanorių antplūdis nebuvo 
pageidaujamas.

Endriejavo būreliui 1990–1996 metais vienas po 
kito vadovavo trys vadovai: Kostas Simutis, Andriejus 
Vainius ir Adomas Birbalas. Jų vadovavimas iš viso 
truko apie šešerius metus, kol būrelio pirmininko pareigos 
1996 metais atiteko Pranui Beniuliui. Toliau pateikiamas 
Garbės medžiotojo Prano Beniulio pasakojimas. 

„Šiuo metu Endriejavo medžiotojų būrelis turi 32 medžiotojus. 
Visi jie vyrai. Keturiolika medžiotojų gyvena Endriejave, likusieji 
18 atvyksta iš Gargždų, Klaipėdos miestų ir kitų rajono seniūnijų. Per pastaruosius 
dvejus metus į būrelį įstojo 5 jauni medžiotojai. Prieš tai jie turėjo 18 kartų dalyvauti 
planinėse medžioklėse varovais, dirbti žvėrių globos darbus. Į būrelio kasą kiekvienas jų 
įmokėjo po 500 litų. Atrodytų, kad daug, tačiau kai kurie kiti būreliai reikalauja dešim-
teriopai didesnio įnašo. Visi medžiotojai žvėrių pašarams kasmet įmoka į būrelio kasą po 
100 litų. Norinčių būti medžiotojais kandidatų netrūksta, tačiau mes neturime „laisvų 
vietų“. Be to, pirmenybę teikiame būrelio medžiotojų šeimų nariams, iš jų dažniausiai 
ir pasipildo medžiotojų eilės.

Medžioklės plotai. Iš viso būrelis naudojasi 3410,2 ha plotu.
Rietavo savivaldybės teritorijoje 574 ha:
1.1. Nemedžiojami plotai (Kapstatų kaimas) – 4 ha.
1.2. Privataus miško savininko 32,49 ha.
1.3. Miškai – 387,03 ha.
1.4. Laukai ir krūmai – 180,7 ha.
1.5. Vandens telkiniai (melioraciniai grioviai) – 2,27 ha.
2. Klaipėdos rajono teritorijoje – 2836,2 ha.
2.1. Nemedžiojami plotai (Endriejavas, Paežerė, Klibiai, Kaps-
tatai, Pyktiškė ir kiti kaimai bei vienkiemiai) – 327,01 ha.
2.2. Miškai – 978,29 ha.
2.3. Laukai ir krūmai – 1488,3 ha.
2.4. Vandens telkiniai (Endriejavo ežeras, melioraciniai grio-
viai) – 42,6 ha. 
Projekto autorius      Parašas       Edmundas Venckus

Garbės medžiotojas 
Endriejavo medžiotojų 
būrelio pirmininkas 
Pranas Beniulis. 
Iš asmeninio albumo
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Kaip matyti, plotai nėra dideli, tačiau svarbiausia, kad jie 
mūsų būreliui patvirtinti, o tam reikėjo padėti daug pastangų, nes 
prieš man perimant vadovauti, plotai nebuvo patvirtinti, todėl į 
juos galėjo pretenduoti kiti būreliai. 

Mūsų medžioklės plotų ypatybė yra ta, kad pietinėje pusėje 
juos riboja autostrada. Kaip tai atsilieps žvėrių gyvenimui – kol kas spręsti ankstoka, 
tačiau jau dabar matyti, kad tvora palei autostradą žvėris sulaiko, jų daugiau susirenka 
į šėryklas ir pašarų aikšteles. 

Pastaraisiais metais būrelis daug daugiau dėmesio skiria žvėrių globai, šėrimui. 
Tai pats efektyviausias būdas žvėris prisivilioti ir užlaikyti savuose medžioklės plotuose. 
Stirnoms turime 10 šėryklų ir pavėsinių, šernams – 4 šėryklas, 4 pašarines, apsėtas 
įvairiomis kultūromis aikšteles, kurių bendras plotas yra 4 ha. Per šią vasarą žvėrims 
sušerta apie 8 tonos kukurūzų, nupirkta 10 tonų kviečių. Medžiotojai atveža nuosavuose 
sklypuose užaugintų daržovių ir grūdų atliekų. Stirnoms šėryklas darome dengtas, kad jos 
galėtų pasislėpti nuo darganų, atsigulti ant sausos žemės. Mūsų plotuose žvėrių šėrimo 
taškai išdėstyti apgalvotai, jų yra pakankamai, į juos reguliariai pristatomi pašarai.

Nuo gegužės 1 dienos iki spalio 1 dienos šernai medžiojami iš bokštelių palaukimu. 
Kiekvienas medžiotojas turi nuolatinę jam skirtą vietą, bokštelį, todėl gali pasirūpinti, kad 
šernai jo medžioklės ploteliuose rastų pašaro. Laimikiais medžiotojai nesiskundžia. Per 
praeitą sezoną sumedžiojome 33 šernus, šiemet jau nušauti 23. Malonus faktas, kad iš 
šiemet sumedžiotų šernų nė vienas nesirgo trichinelioze. Nesirgo ta liga ir visi pernai 
sumedžiotieji, tik užpernai sirgo vienas. Net pavasarį nušauti gerai peržiemoję šernai yra 

Pranas Beniulis 
papildo pašarais šernų 
šėryklą. A. Žemgulio 
nuotr.
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riebūs, jų mėsa šviesesnė, negu būdavo 
seniau. Nuo spalio 20 dienos pradėsime 
planines medžiokles. Manau, kad laimikiais 
nenusivilsime. 

Dar palyginti neseniai Endrieja-
vo seniūnijoje žmonėms nerimą keldavo 
laukinių ir naminių gyvūnų pasiutligė, 
susirgimų ta pavojinga liga kasmet pasitai-
kydavo kelios dešimtys, visą laiką buvome 
tarp rajono prizininkų. Galima suprasti, 
kad medžiotojams pasiutligė taip pat kėlė 
nerimą. Dabar, po oralinių vakcinacijų, 
padėtis stebėtinai pasikeitė į gera.

Kad visi būrelio nariai būtų patenkinti, būrelio valdyba patvirtino medžioklių tai-
sykles. Palaukimo būdu medžiojame antradieniais, penktadieniais ir šeštadieniais, o kiti 
būreliai medžioja kasdien. Kiekvienas medžiotojas sėdasi į savo bokštelį. Vadovas privalo 
žinoti, kuriame bokštelyje kas sėdi. Iššovęs į žvėrį medžiotojas tuoj pat turi pranešti va-
dovui, į ką šovė, pataikė ar prašovė. Prasižengimus įvertina būrelio valdyba. Ypač griežtai 
vertinami laimikio nuslėpimai, šaudymas į šernes, vedžiojančias šeimynas. 

Licencijų reikia stirnoms ir elniams medžioti. Šernams medžioti licencijų neberei-
kia. Be licencijų medžiojami bebrai, lapės, kiškiai. Briedžių medžioklė uždrausta. Vilkai 
medžiojami nustatytą laiką gruodžio mėnesį. Šaliai nustatomas leidžiamų sumedžioti 
vilkų kiekis. Vos tik leidžiamas pilkių skaičius sumedžiojamas, vilkų medžioklės tuoj pat 
nutraukiamos. 

Nors medžioklė yra savotiškai malonus poilsis gamtoje, tačiau medžiotojai turi 
ir savo švenčių bei tradicijų. Pažymima pirmoji medžioklės diena ir sezono pabaiga. 

Endriejavo medžiotojai su svečiais. Iš kairės: 
M. Negara, P. Ramonas, „Dianos“ būr. vad. 
K. Balčiukonis, V. Budginas, „Žvelsos“ būr. vad. 
V. Skuodas, A. Uosis, E. Vaisiauskas, 
V. Dvaržeckas, „Volungės“ būr. vad. K. Velička, 
Gargždų MŽD pirm. R. Ališauskas, V. Kuncė, 
Endriejavo būr. pirm. P. Beniulis, 
L. Grūdzinokas, E. Kubilius, J. Bendikas, 
R. Girkontas, S. Narmontas, K. Pakamorė, 
A. Valiūnas, E. Jurgutis. 2007 m. Iš P. Beniulio 
albumo
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Endriejaviškiai yra gamtoje šventę Kalėdas, sutikę Naujuosius metus. Kas dveji metai 
vyksta rajoninė medžiotojų šventė. Ji reikalauja ypač rūpestingo pasiruošimo, visų bū-
relio narių susitelkimo ir geranoriškumo. Reikia atrinkti ir paruošti eksponatus trofėjų 
parodai, įsirengti ir papuošti stovyklavietę (rengiami konkursai), pasiruošti šaudymo, 
„šerno“ vilkimo, virvės traukimo ir kitoms varžyboms. Per visas keturias šiame šimt-
metyje vykusias šventes endriejaviškiai tapo prizininkais, o 2006 metų šventėje laimėjo 
komandinę pirmąją vietą.“ 

Kaip matyti iš šio pasakojimo, Endriejavo medžiotojų būrelio gyvenime per 
pastaruosius metus įvyko nemažai pokyčių. Sumažėjus medžioklės plotams ir 
medžiotojų skaičiui, imta tvarkytis geriau, galima sakyti – ūkiškai. Stebina žvėrių 
gausa ir medžioklių laimikiai. Miškuose, kuriuose prieš keletą dešimtmečių šernai 
tik trumpam apsistodavo, dabar jų braido šeimynos. Net intensyvi medžioklė jų 
nepriverčia iš čia kraustytis. Nenoromis kyla mintis, ar žvėrys, gyvendami lyg 
voljere, nepraras gebėjimo susirasti maisto pablogėjus sąlygoms. 

„Volungės“ medžiotojų būrelis
Kęstutis Velička, Vaclovas Dvaržeckas

Volungė – šaipūnė, švilpūnė, „Ieva, Ieva, neganyk po 
pievą“. Greta žalvarnio, tulžio, kukučio volungė yra vienas 
iš gražiausių mūsų krašto paukščių, ypač patinas. Senas pati-
nas kaip auksas geltonas su juodomis juostelėmis sparnuose, 
uodegoje ir prie akių.

Pavasarį atskrenda vėliausiai, net gegužę, kai visi me-
džiai būna sužaliavę. Išskrenda anksti – pirmomis rugsėjo 

Prie sumedžioto 
briedžio patino. 
1979 m. 
Iš „Volungės“ 
medžiotojų būrelio 
archyvo (toliau – iš 
„Volungės“ archyvo)
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dienomis. Peri abu. Minta vabzdžiais. Jeigu volungė švil-
piniuoja – gražus oras dar pasilaikys, bet jei katinu 
kniaukia – lauk darganos.

Daugeliui žmonių yra įgimtas potraukis gamtai 
ir medžioklei. Keletas tokių 1962 metais įkūrė Endrie-
javo medžiotojų būrelį. Tai Antanas Žemgulis, Antanas 
Mičiulis, Vytautas Dyglys, Vytautas Bendikas, Vaclovas 
Čeledinas, Jonas Čėsna.

1970 metais būrelio narių padaugėjo iki 65. Me-
džioklės ūkiui tada vadovavo Klaipėdos medžiotojų ir 
žvejų draugija, jos gretose buvo ir Endriejavo medžiotojų 
būrelis. Jam vadovavo amžiną jam atilsį Juozas Dirgėla.

Prasidėjo briedžių medžioklės, jų produkcija buvo eks-
portuojama į Vakarų šalis. Būreliui nustatyti sumedžiojimo 
planai – per sezoną skirta sumedžioti iki 20 briedžių, 40 stirnų, 20 šernų. Tiesa, 
tais laikais būrelio neskriaudė su medžioklės plotais, jų turėta 22 tūkstančiai 
hektarų, iš kurių 7 tūkstančiai hektarų miško. Didžiąją dalį sudarė vadinamieji 
kolūkiniai miškai, tarp kurių buvo pasėliai. Daug pasėlių, daug žvėrių. Valsty-
binius planus kaimo būrelio medžiotojai vykdė labai gerai ir keletą metų buvo 
Klaipėdos medžiotojų ir žvejų draugijos (MŽD) prizininkais.

Nuo 1976 metų būreliui pradėjus vadovauti jaunam medžiotojui Vaclovui 
Dvaržeckui, į būrelio gretas įsiliejo keletas Gargždų miesto gyventojų, panorusių 
susieti savo gyvenimą su gamta, medžiokle ir žūkle. Ir toliau vyko planinės me-
džioklės, vykdyti planai. Medžiotojai, kaip ir visi tuo metu, už planų nevykdy-
mą buvo linksniuojami aukštesnėse instancijose, nes medžioklė, žvėrių eksportas 
tuometinei valstybei buvo užsienio valiutos šaltinis. Intensyviai medžiojant, nuo 
1984 metų akivaizdžiai pradėjo mažėti briedžių, todėl buvo mažinami jų sume-
džiojimo planai. Būreliui leidžiama sumedžioti ne daugiau kaip šešis briedžius. 
Tiesa, šernų ir stirnų padaugėjo. Dar po keleto metų kai kuriuose rajonuose 
briedžių medžioklė buvo sustabdyta, o nuo 1992-ųjų uždrausta visoje Lietuvoje. 
Nedaugelis būrelių tuo metu galėjo pasigirti turį ir moteriškosios lyties atstovių. 
1977 metais į būrelį įstojo jauna medžiotoja Konstancija Dyglienė. Ji būrelyje me-
džiojo penkiolika metų ir tik dėl ligos 1992-aisiais buvo priversta nutraukti savo, 
kaip medžiotojos, veiklą.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, medžioklės ūkyje taip pat prasideda per-
tvarkymai. Daugelis medžiotojų panoro sukurti atskirus būrelius, klubus, draugijas. 
1989 metais įkuriama Gargždų MŽD, kurią sudarė penki medžiotojų būreliai ir 
vienas žvejų klubas. Skilimo neišvengė ir Endriejavo medžiotojų būrelis, jis 1990 m. 
gegužės 28 d. pasidalijo į du būrelius: Endriejavo medžiotojų būrelį ir medžio-
tojų būrelį „Volungė“. Nuo tos dienos ir pradėtas kurti „Volungės” medžiotojų 
būrelio metraštis. 1991 metais į būrelio gretas įstojo nemažai jaunų medžiotojų, 
kurie gana aktyviai įsiliejo į būrelio gyvenimą. 1993 metais prie būrelio prisidėjo 
Plungės urėdijos ir Kulių miškininkai, būrelį sudarė 62 medžiotojai. Tuo metu 
Lietuvos medžioklės ūkyje prasideda suirutė. Įstatymai ir medžioklės taisyklės 
keičiamos, papildomos po kelis kartus per metus, medžioklės ūkis perduodamas 

Būrelio logotipas ir 
vėliava. Iš „Volungės“ 
archyvo
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Po sėkmingo varymo 
2008 11 19. 
Iš „Volungės“ 
archyvo

Bebrų užtvankos 
ardymas užtvenktame 
miško kvartale. 
2008 11 03. 
Iš „Volungės“ 
archyvo
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tvarkyti miškininkams. Miškininkai pradeda kurti savo būrelį 
ir komercinius medžioklės plotus. Tai daro vienašališkai, 
nepaisydami visų „Volungės“ būrelio narių interesų. 1995 
metais prasideda bylinėjimasis dėl medžioklės plotų teismuose, 
iš mūsų, galima sakyti, atimamas Peklinės miškas, mums 
paliekami tik septyni neperspektyvūs medžioklės ūkiui Pekli-
nės miško kvartalai. Būreliui atiteko tik buvusio „Ablingos“ 
kolūkio laukai ir kolūkiniai miškeliai. Tiesa, 1999 metais pavyko prisijungti apie 
400 hektarų Stalgėnų mišką.

2001-aisiais išrinkta nauja būrelio valdyba, būrelio pirmininku tapo Kęstutis 
Velička. Jaunam medžiotojui norisi pagerinti būrelio veiklą, jis turi įvairių suma-
nymų ir planų, tačiau ne viską pavyksta įgyvendinti. Kiekvienais metais kuriami 
nauji įstatymai ir taisyklės, o ir medžioklės darosi kitokios, gal europietiškesnės, 
tad ne taip lengva jaunam vadovui visa tai perkąsti. 

Priėmus naują įstatymą dėl medžioklės plotų peržiūrėjimo, 2003 metais vėl 
prasideda varžybos dėl medžioklės plotų, nesutarimai tarp būrelių dėl ribų. Nors, 
varstant valdininkų duris, ir buvo stengiamasi įteisinti esamą padėtį, vis tiek kai 
kuriuos medžioklės plotus praradome – Stalgėnų mišką, dalį Tauralaukio ir vadi-
namąjį Kėdžiaus mišką. Kolektyvinės medžioklės pasidarė skurdžios, „Volungės“ 
medžiotojų būrelis, kuriam priklausė daugiau kaip penkiasdešimt medžiotojų, 
tiesiog nebeturi kur medžioti. Liko tik laukai, apžėlę piktžolėmis ir krūmynais, 
bei tūkstantis hektarų miškų, iš kurių didžioji dauguma – buvę kolūkiniai miš-
keliai. Kai kurie medžiotojai palieka būrelį ir pereina į kitus medžiotojų būrelius 
ir klubus. Tačiau ir sunkiomis sąlygomis valdyba ir medžiotojai ginklų nesudėjo. 
Statomos stacionarios šėryklos, viliojimo aikštelės apsėjamos avižomis, žirniais bei 

Medžiotojų ir žvejų 
šventė. Iškovota 
antroji komandinė 
vieta. 2008 m. 
Iš „Volungės“ 
archyvo



899

E T N I N Ė  K U L T Ū R A

jų mišiniais, sukaupta nemažai grūdinių ir gumbinių pašarų. Prasidėjo intensyvus 
papildomas žvėrių šėrimas ir viliojimas ištisus metus, kuris davė rezultatų. 

Rengiama medžioklės bazė, pirminio žvėrių apdorojimo aikštelė buvusiame 
Kačių kaime, atitinkanti visus veterinarijos reikalavimus. Šioje bazėje medžiotojai 
su šeimų nariais rengia medžioklės sezono atidarymo varžybas, pagerbia mirusių 
medžiotojų atminimą. Anapilin jų jau išėjo gana gausus būrys: S. Ložys, V. Žadei-
kis, A. Liaudanskas, A. Slanius, J. Gajauskas, P. Paulauskas, J. Norkus, B. Poška, 
A. Poška, A. Merliūnas, V. Girgždys, J. Jurkus, V. Petruškevičius, Z. Mikalaus-
kas, K. Krištupis, J. Dirgėla, S. Zabinas, J. Miliauskas, A. Norbekovas, L. Kukys, 
V. Norbekovas, E. Gružinskis, R. Paškevičius, B. Žilius.

2005 metais vėl keliami nauji reikalavimai būreliams ir klubams (pagal viešo-
sios įstaigos įstatus būrelis nebegali vykdyti savo veiklos). Valdyba turėjo parengti 
naujus įstatus pagal asociacijų įstatymą. Tai sėkmingai ir padarėme, 2006 m. ge-
gužės 11 d. įregistravome registrų centre, kartu įgydami paramos gavėjo statusą. 
2006 m. liepos 20 d. valdybos narių susirinkime buvo priimtos ir visuotiniame 
būrelio narių susirinkime vėliau patvirtintos vidaus tvarkos ir medžioklės taisyklės. 
Būrelio nariai dalyvauja visose Gargždų draugijos MŽD rengiamose medžiotojų 
ir žvejų šventėse. Nors prizinėmis vietomis pasigirti negalime, bet – svarbu ne 
laimėti, o dalyvauti. 2008 metais organizuotose Gargždų MŽD medžiotojų ir žvejų 
sporto varžybose iškovojome antrąją vietą. 

Šiuo metu būrelyje yra 36 medžiotojai, iš jų viena moteris – Jurgita Bidvienė. 
Turime du medžioklės ploto vienetus, kurių bendras plotas yra 11 220,6 ha. Kre-
tingalės–Tauralaukio vienetą sudaro 6072,6 ha, iš jų medžioklės plotas – 4360,6 ha 
(medžiojamas gal truputį daugiau nei trečdalis ploto, nes daug kur vyksta in-
dividualių namų statybos), nemedžiojamas plotas – 1712 ha, miškai – 247,4 ha, 
laukai ir krūmynai – 4026,4 ha, vandenys 86,8 ha. Šiame medžioklės ploto vienete 
medžiojama iki 15 stirnų, 6 šernų, 10 lapių, 10 kiškių, 50 ančių. 

Ablingos–Endriejavo vienetą sudaro 5148,9 ha, iš jų medžioklės plotas – 
3604,9 ha, nemedžiojamas plotas – 1544 ha, miškai – 1018,2 ha, laukai ir krūmai – 
2519,4 ha, vandenys – 67,3 ha. Šiame medžioklės ploto vienete medžiojama iki 
20 stirnų, 15 šernų, 50 bebrų, 30 lapių ir mangutų, 10 kiškių.

Medžiotojų ir žvejų 
šventės akimirka. 
Prie laužo. 2008 m. 
Iš „Volungės“ archyvo
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Medžiai ir gėlės sodybose
Gražina Žumbakienė

Kiekvienas žmogus, tik pradėjęs 
kurti savo ūkį, iš karto sodinosi įvai-
rius augalus. Vieni buvo dėl maisto, 
kiti – dėl grožio ir kitų sumetimų. 
Šiame straipsnyje rašoma apie XX a. 
pirmojoje pusėje augintus dekoraty-
vinius medžius ir krūmus, sodus ir 
gėlių darželius Endriejåvo apylinkėse. 
Straipsnis parašytas remiantis autorės 
2004 m.  „Versmės“ ekspedicijos metu 
surinkta medžiaga.

Dekoratyviniai  
medžiai ir krūmai
Sako, kad be medžių sodyba 

būtų atrodžiusi plika. Dažnai gyveno 
dar senelių įkurtose sodybose, tai greta 
senų medžių sodino ir naujus: „Iš senų 
senovės sodybos palikta, turi ir toliau žiū-
rėti, seni medžiai nudžiūna, paliks plika 
sodyba“ (Vaclovas Jakutis). Medžiai tei-
kė grožį, užuovėją, pavėsį, gerą skanų 
kvapą, saugojo nuo žaibo: „Prie namo turėjo būti aukštas medis. 
Kai perkūnija trenk – į aukštą medį“ (Kleopa Lučinskienė). Kai 
kurių medžių atskiras dalis naudojo vaistams. 

Miestelių ir kaimo sodybų apželdinimas skyrėsi. Mies-
teliuose dekoratyvinių medžių beveik nesodino, nes sklypai 
dažniausiai maži, tai pasisodino tik vieną kitą vaismedį, dar 
turėjo daržiuką (1 pav.): „Medžių nebuvo, sklypas nedidelis, ir 
daržo reikia“ (Barbora Kuprienė). Vienkiemiuose vietos platu, 
tai medžių galėjo sodinti kiek kas norėjo (2, 3, 4, 5 pav.).

Iki Pirmojo pasaulinio karo Endriejavo apylinkėse, kaip ir visoje Lietuvoje, 
sodybose sodino vien tik lapuočius medžius, pasitaikė vienas kitas spygliuotis. Tik 
tarpukariu ėmė sodinti egles (paprastoji eglė – Picea abies H. Karst.), dažniausiai 
kaip apsaugą nuo vėjo sodams, bitėms (4 pav.).

Ąžuolas (paprastasis ąžuolas – Quercus robur L.). Ąžuolų kiemuose, prie 
trobesių mažiau buvo, nes „jie didelį plotą užima, kur ten sodinsi“. Juos sodino 
prie žardienos, taip pat miškeliuose, kuriuos vos ne kiekvienas turėjo savo ūkio 
ribose. Dar sako, kad jie ilgai auga ir vėlai pavasarį sprogsta, esą geriau medžiai, 
kurie greitai „diktai sulapoja“.

Irena (kairėje) ir 
Genovaitė Maciutės 
darželyje prie 
piliarožės. Apie 
1946 m. Šašaičių k. 
Iš Irenos 
Liaudanskienės albumo
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Beržas (karpotasis beržas – Betula pendula Roth.). Nelabai buvo: „Prie butų 
mažai, kitas pasisodino vieną kitą“ (Benediktas Matutis). Iš beržo leido sulą. Vaistams 
naudojo jo pumpurus, kuriuos užpylė degtine. Įsipjovus buvę pirmi vaistai.

Gluosnis (Salix L.). Prie prūdų sodino. Jei buvo arti daržas, tai dideles šakas 
apipjaustė iki pat kamieno, „kad daržo nesmelktų“. Šakas malkoms suvartojo.

Kaštonas (paprastasis kaštonas – Aesculus hippocastanum L.). Sodino dėl 
gražumo, kad dideli lapai ir pavasarį dideli žiedai išauga, baltuoja.

Klevas (paprastasis klevas – Acer platanoides L.). Šį medį vadino kleviniu. 
Klevas buvo vienas iš dažniausiai sodinamų medžių kiemuose, prie pastatų. 
Mėgo, kad jo dideli lapai sodybą gražina. Pavasarį anksti žydi, kvepia. Klevai 
aukšti užauga, tai apsauga nuo perkūno. Gera mediena, kieta. Darė iš jos oblius, 
leistuvus, baldus, pačiūžas. Klevo labai saldi sula. Jau kovo mėnesį pradeda leisti, 
kai naktį šalta, o dieną jau atšyla. Duoną kepė ant jo lapų – ant ližės padėjo. Po 
klevu geras pavėsis – vasarą ir stalą kada išnešę lauk po juo valgė.

Daržas

D a r ž a s

Tvartas

1  –  kalvė
2  –  gėlių darželis
Ob  –  obelis
Tr –   trešnė
Al  –  paprastosios 
  alyvos
Šv –  juoduogis
  šeivamedisTroba

Kapų gatvė Nr. 5
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2  –  jauja
K  –  klevas
L –   liepa
Al  –  alyvos

1 pav. Barboros 
Kuprienės sodyba. 
Endriejave

2 pav. Marijonos 
Matutienės sodyba. 
Tickinų k.
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Liepa (mažalapė liepa – Tilia cordata Mill.). Liepos, kaip ir klevai, buvo 
daugiausia sodinamas medis. Greitai auga, jų žiedai skaniai kvepia, vaistingi, me-
dingi – bitės labai gerą medų iš jų neša, o dar ir šaknys nelabai kenkia kitiems 
augalams: „Visų geriausioji liepa – bitės, medus, žiedai, šaknys neina platyn“ (Vaclovas 
Jakutis). Pateikėjai prisimena jų sodybose augusias senas drevėtas liepas. Vaclovas 
Jakutis sako, kad tose senose liepose įlindęs galėjai pasislėpti. Per Pirmąjį pasaulinį 
karą jose mėsą slėpė, buvo vinių prikalinėta viduj. Marijona Matutienė prisimena, 
kad jų sodyboje buvo sena liepa: „Liepa buvo mylimiausia, mes maži, ta liepa buvo 
jau senelė. Tokia graži“. Joje buvo drevė, kurioje pelėda gyveno, perėdavo vaikus. 
Jos akys buvo tokios didelės, kad pakreips galvą, drąsi buvo, nebijodavo žmonių. 
Į liepą įkeldavo spietlines (bičių spiečiams gaudyti), daug spiečių parlėkdavo, 
juos parnešdavo, į avilį dėdavo. Liepoje buvo įkelta koplytėlė – Marija ant kelių 
laiko nukryžiuotą Jėzų. Į liepą įgręžė ir mediniais vinimis koplytėlės patį viršų 
prikalė. Jų tėtė sakė, kad viskas geriau pasidarė, geriau sekėsi, „kai Marija parėjo 
arčiau“.

Šermukšnis (paprastasis šermukšnis – Sorbus aucuparia L.). Sako, kad šer-
mukšniai kur paribiais augo. Jis esąs labai šventas medis. Velnias jo bijo. Lazdą 
ar virbą turėti. Ypač naktį jei eini, pasiimti šermukšninę lazdą. Kazys Sungaila 
pasakojo, kad žmonės anksčiau norėdami paslėpti kasė žemėn pinigus. Jei numirė, 
kiti ieško. Pradeda kasti, prisistato pikta dvasia. Apsibrėžti šermukšnine lazda, 
neperžengs. Iškasi, jei nebus užkeikimo, o jei bus – kasi ir eis žemyn.

Tuopa (Populus L.). Vadino topeliais, topoliais. Sodino už tvartų. Sako, kad 
tai nei statybai, nei malkai negeras. Tik todėl, kad greitai augantys, sodino prie 
pastatų. Vieni paseno, kiti iš atžalų išaugo. Tuopų pumpurus naudojo vaistams. 
Pririnkdavo, su degtine, geriau namine, užpildavo. Ta užpiltine gydė žaizdas: 
„Ar nusideginsi, ar įsipjausi – vaistas nepamainomas“. Trynė skaudamus sąnarius, 
po šaukštuką išgėrė. 

Tvartas
Daržinė

Troba

S o d n u k a s
(6–8 obelys)
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ObK             K            K            K

1  –  gėlių darželis
2  –  lanksvos  
  gyvatvorė
K  –  klevas
L –   liepa
T  –  tuopa
Ob – obelis

Barboros 
Anužienės 
sodyba. 
Šilėnų k.
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Jono Sauserio sodybos kampelis 
pavasarį. Iš klevų tekinama sula, 
toliau bitynas. Ablingos k. 2005 m. 
V. Jocio nuotr.

Stanislavas Stonys ir Figenija 
Gedgaudaitė 1938 m. Tickinų k. 
Iš Marijonos Matutienės (Endriejavas) 
albumo
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Uosis (paprastasis uosis – Fraxinus excelsior L.). Uosius 
nelabai sodino. Kiti sako, jei pats patvory išdygo, tai paliko. 
Nepatiko, nes vėlai sulapoja, šaknys plačios, daug maisto me-
džiagų ištraukė: „Blogiausias medis. Įleidžia šaknis kaip varputis. 
Kiek ano šakos išsiplečia, tiek šaknys. Iki pusės vasaros beveik be lapų, o rudenį – pirma 
šalna – ir vėl be lapų. Statybai netinka, tik baldams“ (Vaclovas Jakutis).

Sodybose sodino ir dekoratyvinius krūmus. Tai daugiausia buvo tie krū-
mai, kurie ne tik gražiai žydėjo, bet jų žiedai ar lapai skaniai kvepėjo: bezdai 
(paprastosios alyvos – Syringa vulgaris L.). Jas dažniausiai sodino prie vartelių į 
darželį ir į kiemą įeinant. Buvo beveik kiekvienoje sodyboje; brukšmonai, mirtos 
(paprastasis buksmedis – Buxus sempervirens L.); dievmedžiai (diemedis – Arte-
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Š
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S
O

D
A

S

G
el

to
no

si
os

 s
ly

vo
s 

ir 
tr

eš
nė

s 
p

at
vo

ry

Kūdra

Šv

K

Jz

GL

4

6

5

1

2
2

Ob

E E

Sl 3

K
Kr

K

Tr

Š

Mamuko (babos) daržas

Troba

G l u o s n i a i

Gelt.
slyvos

Jauja

Kalvė

Tvartas

Daržas
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serbentai

1  –  klėtis
2  –  gėlių darželis
3  –  lanksvos
4  –  erškėtrožė  
  balta
5 –  gėlės viendienės
6 –  jurginai
GL  – gluosnis
K –  klevas
E – eglė
Kr – kriaušė
Ob – obelis
Sl – slyva
Tr – trešnė
Jz – jazminas
Šv – šeivamedis

5 pav. Janinos 
Eismontienės sodyba. 
Auksoro k.
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misia abrotanum L.); erškėtrožės (erškėtis – Rosa L.). Patiko 
jų žiedų kvapas. Augino baltas, raudonas, pilnaviduriais 
žiedais. Sodino prie namo, prie kryžiaus; jazminai (darže-
linis jazminas – Philadelphus coronarius L.). Jų taip pat kaip 
alyvų beveik kiekvienas turėjo, tik jazminų kiek mažiau; karklukai (lanksva – 
Spiraea L.). Baltai žydėjo. Jų gyvatvore darželius kai kurie apsisodino; vijoklis 
(sausmedis – Lonicera L.). Šį vijoklinį sausmedį sodino prie namo kampų; baltasis 
bezdas, vaistinis bezdas (juoduogis šeivamedis – Sambucus nigra L.). Jo žiedai 
buvo „didžiausi vaistai“. Juos džiovino nuo plaučių uždegimo, gripo. Sako, kad 
visas krūmas „smirdantis, kvapas kaip į mižalus“.

Sodai
Sodybose sodino vaismedžius: „Juk tėviškė negalėjo būti plika, turėjo būti su 

sodu“ (Vaclovas Jakutis). Iki Pirmojo pasaulinio karo sodai buvo mažesni, tar-
pukariu imta sodinti daugiau. Sodo dydis priklausė nuo turėtos žemės kiekio ir 
nuo pomėgio. Kuris turėjo daug žemės, galėjo ir didesnį sodą turėti. Benediktas 
Matutis prisimena, kad jų kaimynas Lapinskis turėjo 80 ha žemės ir sodą apie 
1,5 ha, kiti – tik po kelias obelis. Ypač, jei gyveno miestelyje, sklypai maži, nebuvo 
vietos, turėjo 2–3 obelis. Vaclovas Jakutis turėjo ne tik daug žemės – 40 ha, bet 
ir palinkimą. Jo tėviškėje buvo tik apie 10 obelų, o jis „Smetonos laikais“ praplė-
tė sodą iki 90 arų ir dar plėtė ir plėtė. Sako, „jei nebūtų rusai užėję, dar daugiau 
būčiau plėtęs“. Ir dabar dar augina medelius. Išgirsta, kas turi gerą vaismedį, va-
žiuoja ieškot. Pasodinus medelį, vaisių reikia laukti keli metai. Jis kritikuoja tuos, 
kurie nesitiki sulaukti vaisių: „Jauni dabar sako: „Man nepriaugs“. Jei neauginsi – ir 
nepriaugs“. V. Jakučio kaimynas Čeledinas taip pat turėjo pamėgimą: tik 7 ha 
žemės, o sodas didelis, gal dar didesnis už V. Jakučio. 

Š
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1  –  kamašiukai mėlyni
2  –  kamašiukai mėlyni su baltu
3  –  parstupas (korėsi į namą)
4  –  žemčiūgai
5 –  ružavas biliūnas
6 –  jurginai
7  – šontos, matruškos
8 –  pentinius
9 – altorius
10 – macica
11 – geltonos lelijos (žydi 6 mėn.)
12 – raudonas biliūnas
13 – balsenkos
14 – rožikės
15 – nastulkos

6 pav. Janinos 
Eismontienės gėlių 
darželis. Auksoro k.
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Žinojo tik dalies augintų vaisme-
džių veisles. Dažniausiai vadino pagal 
išvaizdą, vaisių skonį, prinokimo laiką 
ar kt. požymius.

Kriaušės: vadino griušėm. Sodino 
nedaug.

Obelys, obuoliai: alyvinė; anta-
niniai, antaninės; Astrachanės; barškan-
tieji: „Išnoks, pajudinsi – ir sėklos barškės“; cariniai: „Seni buvo, iš caro laikų“; cukrinės, 
cukriniai, cukrinukai; grabštainis; molinukai; pepinai; rudeniniai; rudens dryžėtieji; 
rūgštinė, rūgštinukai; saldiniai, saldinė (dideli); rudeninė saldinė; vasarinė saldinė; 
žieminė, žieminukai. J. Eismontienė prisimena, kad jie šeimoje buvo keletą obelų 
kaip ir pasiskirstę: „Čia iš tavo obels iškrito, čia iš mano – kaip žaidimas“. Sesuo 
„buvo apsirinkus“ molinukus, brolio – padaržinė (prie daržo augo). Prie močiutės 
gėlių darželio augo alyvinė obelis, tai ją vadino mamuko (močiutės) obelim. O 
pati J. Eismontienė „buvo apsirinkusi“ naujai paskiepytą obelaitę prie daržo, kurią 
vadino skiepu.

Slyvos: geltonosios (didelės); mėlynos (didelės, kauliukas atsiskirdavo); rau-
donosios (nedidelės); žieminės (džiovindavo).

Vyšnios.
Trešnės: geltonosios ir raudonos. 
Augino juoduosius ir raudonuosius serbentus. Raudonieji buvę maži, rūgš-

tūs. Taip pat turėjo geltonų agrastų. Sodino ir avietes. J. Eismontienė sako, kad 
jie sodo kampe turėjo kultūrinių, labai didelių, skanių raudonų aviečių, kurias 
buvo gavę iš kaimyno Turauskio.

Aldona Rudienė (Ašmontaitė) išvažiuoja iš 
tėviškės per vestuves į vyro namus (iš Auksoro 
į Laigius). Prie kabinos – jaunosios tėvas 
Domininkas Ašmontas ir priekyje Juozas Kaušys 
(jaunosios dėdė iš mamos pusės). Apvainikuotos 
durys ir mašina. Apie 1959 m. Iš Janinos 
Eismontienės albumo
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Senieji sodai iki Pirmojo pasaulinio karo ne eilėm buvo 
sodinti: „Kur pamisliji, ten sodini“. V. Jakutis sako, jis jau 
sodinęs eilėmis: obelis viena nuo kitos ir eilė nuo eilės – kas 
7 metrai. B. Matutis prisimena, kad pas Lapinskį buvo kas 
9 metrai. Jis ten sodino. Kasė apvalias duobes pusės metro 
gylio ir vieno metro skersmens.

Sodinukus pirko iš medelynų ir iš žmonių, kurie au-
gino. Bet daugiausia patys skiepijo. Parsinešdavo laukinių 
iš miško. V. Jakutis prisimena: „Pats ėjau po miškus ieškodamas obelikių. Įsodinsi, 
įskiepysi kitąmet ar vėliau, pagal meduko stiprumą“. Laukinukai esą patvaresni, kiškiai 
negriaužia. Skiepų parsinešdavo vieni iš kitų. Vienas kaimynas turės tokių, kitas 
kitokių, paragaus, pasiskiepys. Kol maži, tarp jų daržą sodino, nes žemė aplink 
purenama, medeliai geriau auga. Senus vaismedžius mėšlu apdėjo, tik 10–20 cm 
paliko nuo kamieno.

Kad turėjo kalkių, tai pavasarį medelius baltino. B. Matutis aiškina, kodėl 
baltino: „Baltino, kad vėliau sprogtų. Šalnos užeis, neiššals žiedai. Nubaltinsi, saulę 
akins, taip neįšils medis ir vėliau sprogs, saulė taip nekimba“.

Endriejaviškiai sodo vaisius (trešnes, obuolius) veždavo parduoti per atlaidus, 
turgus į Gargždùs, Rietåvą, Veivíržėnus.

Didžiausi sodų, ypač jaunų medelių, priešai buvo kiškiai: „Yra tokių zuikių, 
kad atsistojęs stačias šakas metro aukštumo prigauna. Sodininkams geriau, kad anų ne-
būtų“ (V. Jakutis). Todėl jauni sodinukai reikėjo aprišti rudenį prieš pat šalčius. 
Jei paliko, ypač kai užsninga, nebėra žolės, kiškiai ieško maisto ir nugraužia. 
V. Jakutis aprišdavo nendrėmis. Jų žemėje buvo „tyrukas“, kur augo nendrės. 
Parsinešdavo, apstatė aplinkui ir aprišo per 3–4 vietas. Pavasarį nuėmęs surišo, 

Aldona Ašmontaitė 
ir Antanas Rudys 
Laigiuose, vyro 
tėviškėje. Apie 
1959 m. Iš Janinos 
Eismontienės 
(Ašmontaitės) albumo
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padėjo. Keliems metams tiko. Sako, kiškiai „trešnių visai neužgauna“, o vyšnių „tik 
šakikes ima jaunas“.

Gėlių darželiai
Kiekvienoje sodyboje buvo darželis, didesnis ar mažesnis, gražesnis ar ne 

taip gražus.
Visų pirma, darželį rengė dėl grožio, kad sodyba būtų gražesnė, ją puoštų. 

Moterys nuo mažens mylėjo gėles visą gyvenimą. Kleopos Lučinskienės uošvienė 
mirdama jai sakė: „Martel, neaplaisk darželio, savo gyvenime brangink darželį“. Irena 
Liaudanskienė pasakoja, kad jos sodybos Endriejave visas patvorys pagal gatvę 
apsodintas gėlėmis ir pagal tai tą gatvę pavadino Gėlių gatve, kai dėjo vardus.

Darželis buvo ir dėl pasidžiaugimo: „Jei neturi darželio, neturi nei kur eiti, 
džiaugsmas“. Ypač jaunystėje visas džiaugsmas buvo darželis. Susitikusios mergaitės 
kalbėsis: „Koks tavo darželis, koks tavo darželis“. Kai nueis pas kaimynkas, tuoj ves 
į darželį. Pagal darželį sprendė apie sodybos mergaites: „Jei gėlės nemyl – nieko 
nemylės, tokios stagarinės (užkietėjusios, negeros), visur blogos, neturėjo artimo meilės, nieks 
su jom nedraugaus, atžolės: „Ot, kokios atžolės tos mergos“ (Marijona Sungailienė).

Darželio vieta, jo plotas ir lysvelių išdėstymas
Darželį rengė prie gyvenamojo namo, jo plotas nebuvo didelis: „Didelių 

darželių nebuvo, po gerosios trobos langais“ (Paulina Tilvikienė). 
Iki Pirmojo pasaulinio karo kasė apvalias, ketvirtainiškas lysveles. Tarpukaryje 

imta kasti trikampio, širdelės formos. K. Lučinskienė sako, kad jos močiutės buvo 
ketvirtainiškos lysvelės, uošvienės – apvalios, o ji jau pasidarė įskripą (rombą) ir 
kampus. Pas Rozaliją Ramanauskienę gale trobos buvo apvalios lysvelės, o atgavus 
nepriklausomybę, padarė Gedimino stulpų formos lysveles. Įdomiausia, kad šioje 
apylinkėje, skirtingai nei visoje Lietuvoje, gėlių lysvelės lyg ir neturėjo pavadinimo. 
Tiesiog vadino kiekvieną lysvelę pagal formą: „Apvalus darželis, trikampis darželis, 
širdelės formos darželis“ ar „Apvaliajam daržely tas auga, keturkampiam tas auga“.

Prie gėlių darželio. 
Iš kairės Barbora 
Srėbaliūtė ir Stasė 
Ruškienė (buvo 
gaspadinės). 
Rudgalvių k. Keblio 
sodyba. Apie 1960 m.



909

E T N I N Ė  K U L T Ū R A

Lysvelių kraštų tvirtinimas
Daugiausia kraštus tvirtino ne-

dideliais akmenukais, kuriuos baltino: 
„Akmenukais į rinkį apkrauta“. Kartais 
dalį lysvelių – kraštines ar ketvirtainiš-
kas lentom apdėjo. Janina Eismontienė 
prisimena, kad jos mamukas (močiutė) 
apvalią lysvelę, kurios pakraščiuose 
buvo pasodintos nasturtės, buvo apdė-
jusi akmenukais, o už akmenukų dar 
apsmaigstė nužievintais karklų lanke-
liais, kad nasturtos neišvirstų.

Darželio augalai
Darželiuose ar šalia jų augo ne 

tik gėlės, bet ir prieskoniniai, vaistiniai 
augalai.

Daugiametės: šalnojai, Mykoliu-
kai (astras – Aster L.); gondrasnapis, 
karalienės auskarai, lenkų ašaros, pa-
navijos (dailieji auskarėliai – Dicentra 
spectabilis DC.); šalavija (balzamininis 
skaistenis – Tanacetum balsamita L.): 
„Vaistai ir labai kvepianti“; pavasarinis biliūnas, raudonas 
biliūnas, panavijas (vaistinis bijūnas – Paeonia officinalis L.); 
biliūnas (baltažiedis bijūnas – Paeonia lactiflora Pall.); karkliukai, 
karklukai, levendra (daugiametis flioksas – Phlox paniculata 
L.); goštautos, žarijos (goštautinė gaisrana – Lychnis chalce-
donica L.); kunkolis (vainikinė gaisrena – Lychnis coronaria 
(L.) Desr.): „Nuo seno“; yzopas (vaistinė juozažolė – Hyssopus 
officinalis L.); šontos (katžolė – Nepeta L.): „Pirmoj vietoj darželiuose“; baltės, tvyreliai 
(pievinė kraujažolė f. pilnavidurė – Achillea ptarmica var. multiplex Haimerl.). Irena 
Liaudanskienė sako, kad vokietės labai vertino šias gėles. Jos giminaitės tėvas 
veždavo į Klaipėdą parduoti. Vokietės pirkdavo, nes puokštės ilgai stovi, taip pat 
išdžiūvusios žiemą gražiai atrodo. Ir I. Liaudanskienei jos labai patiko: „Čia buvau 
visus patvorius užsisodinus, pagal gatvę buvo tvyreliai ir pavadino gatvę Gėlių vardu“; 
batukai, bernadinai, kamašiukai (mėlynoji kurpelė – Aconitum napellus L.), buvo 
mėlynos spalvos žiedais ir mėlynais su baltu; margalapės (melsvė – Hosta Tratt.); 
gauruotos mėtos (mėta – Mentha L.); šalmėtrės (mėta – Mentha L.); ožkabarzdžiai 
(paprastoji pakalnutė – Convallaria majalis L.). Jų neaugino, eidavo pasiskinti į 
mišką; geltonieji jurginai, žieminiai jurginai (plunksnalapė rudbekija – Rudbeckia 
laciniata L.). Šias aukštas gėles sodino daugiau prie vartelių ir darželio ir iš kie-
mo išeinant; rūta (žalioji rūta – Ruta graveolens L.). Svarbiausia gėlė buvo rūta: 
„Be rūtų nebuvo darželio“; cinavadas, cinavatos (paprastasis sinavadas – Aquilegia 

Janina Eismontienė 
(Ašmontaitė) ramunių 
lauke prie Kapstato 
ežero. 1950 08 18. 
Iš Gražinos 
Ašmontienės albumo
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vulgaris L.); moterėlės, matruškos (skaistenis – Pyrethrum 
Scop.); šparas (vaistinis smidras – Asparagus officinalis L.). Šis 
augalas ypač tiko puokščių papuošimui; viendienės (rausvoji 
viendienė – Hemerocallis fulva L.); mirtos, vijoklinės mirtos 
(šliaužiančioji žiemė – Vinca minor L.).

Vienmetės: lineliai (darželinis gludas – Coreopsis tinctoria 
Nutt.); amerikankos (paprastoji kosmėja – Cosmos bipinnatus 
Cav.); nagatkos (vaistinė medetka – Calendula officinalis L.); 
nasturtos, nastulkos, paleipos (nasturtė – Tropaeoleum L.). 
Buvo viena iš pagrindinių gėlių, nes daug žydi, nereikli; 
žemčiūgai (kvapusis pelėžirnis – Lathyrus odoratus L.); astros 
(kininis ratilis – Callistephus chinensis Nees.): „Buvo ne tokios 
gražios, ne tokios purėtos“; razatos, razetos (kvapioji razeta – Raseda odorata L.): 
„Sėdavo prie langų, kad skaniai kvep“; roželės (darželinė rožūnė – Lavatera trimestris 
L.); gvaizdikai (serentis – Tagetes L.); balsenkos (balzamininė sprigė – Impatiens 
balsamina L.); šiaudiniai (darželinis šlamutis – Helichrysum bracteatum Willd.). Su-
džiovindavo. Kambaryje pasidėdavo, jaunosios žiemą puokštes darydavo; levukai 
(didysis žioveinis – Antirrhinum majus L.).

Dvimetės: barbariniai gvaizdikai, panatuncija, panų tunciai, šepetukai, šiuriai 
(šiurpinis gvazdikas – Dianthus barbatus L.): „Gražiausia gėlė, ilgai stovi pamerkta“; 
našlaitės (tikroji našlaitė – Viola wittrockiana Gams.): „Nebuvo kaip dabar tiek, tada 
daugiausia nastulkos“; tulpė, žieminės roželės (paprastoji piliarožė – Althea rosea 
Cav.): „Anos prie pat sienos būdavo“; dobiliukai, dobilėliai (saulutė – Bellis peren-

Troba

Darželis

T  –  tuja
1  –  vijoklinis sausmedis
2  –  raudona erškėtrožė
3  –  geltonieji jurginai

Kiekviena Gedimino stulpų
„šaka“ apie 1 metro pločio. 
Apsodinti rūtomis

T

T
1

1 3 3

Š

Š

2

7 pav. Rozalijos 
Ramanauskienės 
darželio fragmentas. 
Trepkalnio k.

TROBA Geroji pusė

Š

8 pav. Marijonos 
Sungailienės gėlių 
darželis. Kintrimų k.

9 pav. Kleopos 
Lučinskienės gėlių 
darželio fragmentas. 
Rudgalvių k.
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nis L.): „Pas kiekvieną buvo, plikvidu-
riai, dabar jau yra purėtų“; nakpijolkės 
(kvapioji vakarutė – Hesperis matrona-
lis L.).

Svogūninės: šv. Jono lelija, Ju-
zapo lelijos (lelija – Lilium L.). Baltais 
žiedais: „Šv. Jono lelijos mažesni žiedukai 
kaip Juzapo lelijos“; Juozapo rykštės, 
karūnos (lelija – Lilium L.). Geltonos. 
Žydi liepos–rugpjūčio mėn.; altorius 
(margutė – Fritillaria L.); lelijos, bal-
tosios lelijos (baltasis narcizas – Nar-
cissus poeticus L.). Buvo pilnaviduriais 
ir nepilnaviduriais žiedais. P. Tilvikie-
nė prisimena, kad jos mama turėjo ir 
geltonų lelijų (narcizų), kurias vadino 
Jurginėmis: „Jau pražydo Jurginės leli-
jos“. Mama buvo tarnavusi Judr¸nų 
klebonijoje, iš ten ir gavo jų.

Gumbasvogūninės: Juozapo rykš-
tės (kardelis – Gladiolus L.).

Šakniagumbinės: jurginai (Dahlia 
Cav.).

Įvairiose sodybos vietose (kieme, 
darže, darželyje, sode) augino ir kitus 
vaistinius augalus: melisas (kvapio-
ji aniūžė – Elcholtzia ciliata (Thunb.) 
Hyl.): „Daržo gale“; ilgauodeges (balan-
da smirduolė – Chenopodium vulvaria 
L.). Augino darže ar darželyje; čiobre-
lius (Thymus L.); durnaropes, trakropes 
(juodoji drignė – Hyoscyamus niger L.). 
Buvo darže, darželyje, sode; parstupus, 
parstapus (baltoji driekana – Bryonia 
alba L.). Dažniausiai sodino prie trobos 
durų, kai nėra prieangio: „Parstupas 
korėsi į namą“. Kartu jis puošė duris: 
„Prie durų kaip vainikas. Įduri kartikes, 
prie sienos prišlieji galiukus ir auga“; 
metyles (pelynas – Artemisia absinthium 
L.). Sodino daržo kampe, darželyje, kur 
nors pašalėj, patvory; taukžoles (vais-
tinė taukė – Symphytum officinale L.); 
devynmaces, macicas, trejas devyneres 
(tubė – Verbascum L.).

Sėdi Ona Ašmontienė, ant jos kelių Rimantas 
Eismontas (vaikaitis), stovi duktė Ašmontaitė. 
Auksoro k. Prie namo matyti margalapis ir 
karkliukai. Apie 1955 m. Iš G. Ašmontienės 
albumo

Rimantas Eismontas viščiukų pulke. 
Apie 1955 m. Iš G. Ašmontienės albumo
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Kleopa Lučinskienė sako, kad vaistinius darželio augalus vadindavo „bob-
žolėmis“. Sakydavę – „bobų darželis“, nes „bobžolės“ auga. Kai ji išėjo atskirai 
gyventi, nesodino „bobžolių“, nenorėjo, kad būtų kaip bobų darželis. Sodino 
našlaites, dobiliukus, rūtas, gvazdikus, nasturtas.

Darželio pakraščiuose daugiausia sodino vaistažoles, žiemines gėles.

Augalų įsigijimas
Sėklų, daigų nebuvo mados pirkti. Pačios prisirinko, viena su kita dalijo-

si. Svarbesnes gėles, ypač bijūnus, tekėdamos moterys veždavosi iš savo namų, 
nes šių gėlių niekas nenorėjo dalinti. Irena Liaudanskienė ir dabar turi iš savo 
tėviškės smidrą ir gelsvai baltą bijūną. Tas bijūnas jai „brangesnis už auksą“, nes 
iš tėviškės.

Darželio priežiūra
Gėlių darželį tvarkė dukterys. Dažnai mamos turėjo daug vaikų, darbų, jos 

neturėjo laiko gerai prižiūrėti, tai paaugusios dukterys nuo 8–9 metų jau perimdavo 
darželį. Perimdavo vyriausioji, jai išvykus – sekanti, ši vėl perduodavo jaunesnei. 
Jei dukterų nebūdavo, o sūnus parvesdavo žmoną, tai ši tvarkydavo.

Darželio ir kitų sodybos augalų vartojimas vaistams
Ilgauodeges (balanda smirduolė) karvėms davė, jei jos susirgo, nebeėdė. 

Sako, „gromulį“ duodavo. Tešlą, iš kurios kepė duoną, sumaišydavo su ilgauo-
degėmis („sėklikes, lapelius nusmaukdavo nuo kotuko“). Tada „gumuliukus“ padary-
davo ir sukišdavo karvei į gerklę. Parstupu (baltoji driekana) gydėsi sumušimus: 
„Susidaužius, susimušus, pasisukus žalius lapus sutrinsi su rūgščiu pienu ir apdėsi 
skaudamas vietas. Jei yra – ir uogas“ (Kleopa Lučinskienė). Žiemai pasidžiovinda-
vo. Vartojo ir šaknį. Apipylė degtine, palaikė dvi savaites ir trynė skaudamus 
sąnarius. Čiobrelių arbatą gėrė nuo širdies. Diemedžio arbatą vartojo „prie dusulio 
(nuo širdies troškinimo)“. Drignės pasidžiovino. Jei dantį skaudėjo, užpildavo 
karštu vandeniu, užsisiausdavo galvą ir kvėpavo tuos garus. Juozažolės arbatas 
gerdavo. Šontos (katžolė) – „nuo moteriškų ligų“. Gauruotas mėtas dėjo į kraujinius 
vėdarus, į troškinamą mėsą. Šalmėtrių arbatą gėrė: „Gersi tankiai, skani“. Nas-
turtes rudenį nusiėmė su lapais ir žiedais. Kai kaklas skaudėjo („angina pakilo“), 
jas virindavo („sušutino“), sudėjo į „lininį drabužį“ ir pridėjo prie kaklo. Metylės 
buvo pirmi vaistai gyvuliams ir žmonėms nuo pilvo skaudėjimo, dėl viduriavimo, 
nuo skrandžio nevirškinimo. Rūtas valgė nuo pilvo skaudėjimo: „Lapuką nusisky-
nei, suvalgei“. Taip pat davė karvėms, kad pienas būtų geras: „Su duonos tešla 
(kai minkė duoną) rūtų žalių susmulkins, kad pienas nebūtų tįstus. Gumuliukus darė, 
įkišdavo į nasrus ir pienas pasitaisydavo“ (Kleopa Lučinskienė). Šalavijos (balzami-
ninis skaistenis) arbatą gėrė nuo gerklės, kosulio. Matruškos (skaistenis) – „nuo 
moteriškų ligų“. Taukžole (tauke) gydė skaudamas vietas: „Šaknį prapjauni – kaip 
lašiniai riebi. Žalią šaknį išrausi, nuplausi, smulkiai supjaustysi, apipilsi samagonu ir 
trinsi skaudžias vietas“ (Kleopa Lučinskienė).
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Iš kairės Grasilda Bagdonienė ir brolienė 
Adelė Venckienė. Stovi iš kairės neatpa-
žintas, Kazys Venckus (brolis). Dvynukių 
Danutės ir Elenytės Bagdonaičių krikštynos. 
Mergaičių rūbeliai papuošti rūtelėmis. 
Endriejavas, apie 1950 m. Iš Paulinos 
Venckienės albumo

Vytauto ir Elenos Grimalių vestuvės. 
Jiems iš dešinės vyriausieji pabroliai 
Jurgis ir Eugenija Liveriai. Žalumynais 
išpintos jaunųjų pirmosios raidės ir 
papuošta siena. Apie 1960 m. Iš K. Jocio 
šeimos albumo
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Vardadieniai
Vainikavo lauko duris, taip pat kartais ant sienos, kur 

sėdėjo, pakabindavo išpintą širdį.
Lauko durims pynė ilgą vainiką – aplink visą staktą. 

Pynė iš ąžuolo, margalapių (melsvės), ožkabarzdžių (pakal-
nučių) lapų. Kartais tarpais įdėjo jurginų ar kitų gėlių, žiūrint, koks metų laikas. 
Kai vardinės buvo žiemą, tai ėjo po sniegu kasti bruknių.

Širdis buvo gal pusmetrio didumo, išpinta iš bruknių, rūtų, šundreikio 
(pataiso).

Vestuvės
Jaunajai pynė „mažuliuką vainikiuką rūtų“. Jaunajam – irgi vainikiuką arba 

prisegė rūtų šakelę kartu su „baltu kaspinuku su kokardike“. Pabroliams – kaspinas 
ir rūtų šakelė. Jaunajai ir ant veliumo priekio uždėdavo rūtų šakelių ar vainikėlį. 
Ąžuolų vainiku apvainikuodavo duris. Arkliams už kamanų užkišdavo žalumynų, 
gėlių. Žiemą vežimą apipindavo bruknių šakelėmis.

Iš vakaro būdavo pintinės, pintuvės. Pirmoji pamergė pindavo vainikėlį. 
Taip pat papuošdavo kėdę: „Iš bruknių (žiemą) nupins vainiką ir apvainikuos kėdę, 
pasodins jaunąją ir apdainuos“. Po vestuvių jaunosios vainikėlį ir jaunojo gėlikę ar 
vainikėlį suvyniodavo į „šilko skepetėlę“ ir padėdavo į skrynios „prikalką“ (stalčiuką). 
M. Sungailienė prisimena, kad „ten mamos karoliai, nosinė, smulkūs dalykiukai, ten 
ir vainikėlis“. Vainikėlis būdavo prieš tai padžiovintas, kad nesupelėtų skrynioje. 
Ir ten turėjo būti iki mirties.

Kazimiero ir Birutės 
Jocių vestuvės 
1958 m. Iš K. Jocio 
šeimos albumo
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Stengėsi rūtų turėti visą laiką. Žiemai lysvelėse augančias 
rūtas aplink apstatė stipriomis eglišakėmis ir viršuje surišo. 
Išsilaikydavo žalios: „Anos sušąla, bet saulės negauna ir žalios 
stovi. Ištrauki žiemą, į šaltą vandenį, atsiteka (pagyvėja), paliekt 
žali, graži“ (K. Lučinskienė).

Verba
Į bažnyčią nešė šventinti tik kadagį. Jį būtinai rankoje reikėjo turėti, kad 

velnias uodegos neįkištų: „Geriau kad kadagį, o ne jo uodegą“. Parnešę namo, pasikišo 
po balkiu ir laikė troboje, kad būtų šventa. Verba saugojo nuo piktų jėgų: „Velykų 
rytą šventins butus su ta verba – smilkys, kad išeitų visos piktos dvasios“ (Paulina 
Tilvikienė). Mirštantį žmogų su verba parūkė, su švęstu vandeniu pakrapijo, kad 
pikta dvasia neprieitų.

Vainikai (Dievo kūno šventė)
Per šią šventę nešė šventinti rūtas, kietį, beržo šakikes. Šventintas rūtas nau-

dojo vaistams: „Puokštes didžiausias kaip šluotas kitas atsinešė, juk bus vaistas“ (Kleopa 
Lučinskienė). Kiečius su rūtom drauge šventino kaip apsaugą nuo perkūnijos. 
Parnešę užkišo ant viršaus po gegnėm. Pradėjus perkūnui „grumėt“, smilkydavo. 
Beržo arba nešėsi, arba nusilauš bažnyčioj šakelę, kur jų buvo pristatyta. 

Per Vainikus karves vainikavo su beržais. Šeimininkės pavaišino, sūrį davė. 
Namuose beržų šakelėmis palubius apkišo, lovas: „Lovos galus prie galvos, kvepės“. 
Lauko pusėje ant durų ir ant vidaus visų durų prie šonų užkišo po šakelę krūtinės 

Pirmosios 
Šv. Komunijos šventė 
Endriejave 1960 06 26. 
Iš Marijonos 
Matutienės albumo
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aukštyje. Ir prie kryžiaus užkišo, kiek pasiekė. „Taip pat beržų 
šakeles prisegdavo prie vartų. Virš vartų įspraus ar prisegs prie šulo“ 
(Paulina Tilvikienė). Taip iškaišyta ir buvo apie porą savaičių.

Žolinė
Per Žolinę nešė šventinti po 2–3 javų varpas (avižų, kviečių, 

miežių, rugių), lauko ir darželio žalumynus, kai kurios nešė ir 
obuolių su šakele. Iš darželio nešė žydinčias gėles ir gražesnių iš 
lauko. Marijona Sungailienė prisimena, kad seni žmonės sakyda-
vę: „Visos gėlės lenk galvą, kad nuskint nunešt pašventint“. Būtinai 
kartu nešė šventinti ir dagį (dygioji usnis – Cirsium lanceolatum 
Scop.), esą be jo neapsišvenčia Žolinės puokštė. M. Sungailienės 
mama sakė: „Ir dagys lenkia galvą“. Vienos nešė mažą, kitos didelę puokštę: „Čielą 
šluotą, buntą prisiriš. Daug nešdavos, kaip švęstą vandenį kibirais“ (M. Sungailienė). 
Žolinės žolynus smilkė drauge su kadagiu nuo perkūnijos. Įdėjo į kokią lėkštelę 
žarijų, užmetė ant jų žolelių ir nešiojo po kambarius. Taip pat gyvulius smilkė 
išleidžiant į ganyklą.

Gėlių nešimasis į bažnyčią
Eidamos į bažnyčią, sekmadieniais mergaitės nešėsi mažas puokštikes ran-

koje ar turėjo maldaknygėje: „Kokius 2 ar 3 žiedukus, rūtų lapuką, biliūno (raudono) 
žiedą vieną nusiskins. Dar mažos – ir mes nešamės. Kokį turėjo, tokį nešės“ (M. Sun-
gailienė).

Nežinomo 
studento laidotuvės 
Rietave. Beržais 
ir iš žalumynų 
pintomis 
girliandomis 
papuošta mašina, 
vežanti karstą. 
Apie 1955 m. 
Iš R. Šiaulyčio 
albumo
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Išvados
1. Endriejavo apylinkėse iki Pirmojo pasaulinio karo sodybose beveik išskir-

tinai sodino lapuočius medžius. Tik tarpukaryje ėmė sodinti paprastąsias egles. 
Daugiausia mėgiami buvo klevai ir liepos. Dekoratyvinius krūmus labiausiai mylėjo 
tuos, kurie ne tik gražiai žydėjo, bet, svarbiausia, skaniai kvepėjo.

2. Sodai iki Pirmojo pasaulinio karo buvo mažesni – vienas kitas vaismedis, 
pasodintas kur papuolė. Tarpukaryje imta sodinti daugiau, eilėmis. Sodo dydis 
priklausė ne tik nuo turėto žemės kiekio, bet ir nuo pomėgio. Augino kriaušes, 
daugiausia obelų, slyvas, vyšnias, trešnes.

3. Kiekvienoje sodyboje buvo gėlių darželis. Jį rengė prie gyvenamojo namo, 
dažniausiai po gerosios trobos langais, dėl grožio, gėlių reikėjo įvairių apeigų 
metu, vaistams. Iki Pirmojo pasaulinio karo buvo apvalios ir keturkampės lysve-
lės. Tarpukaryje imta kasti įvairesnių: trikampio, širdelės, valstybingumo ženklų 
formos. Visoje Lietuvoje lysvelės turėjo savo pavadinimus, o šioje apylinkėje kie-
kviena atskira lysvelė tiesiog vadinama darželiu. Darželiuose daugiausia augino 
daugiametes gėles. Svarbiausia gėlė – rūta.

Pasakojo:
1. Barbora Anužienė, gim. 1928 m. Ãntkopčio k.
2. Janina Eismontienė, gim. 1930 m. Ãuksoro k.
3. Vaclovas Jakutis, gim. 1915 m. Šil¸nų k.
4. Barbora Kuprienė, gim. 1921 m. Endriejåve
5. Irena Liaudanskienė, gim. 1928 m., gyv. Endriejåve
6. Kleopa Lučinskienė, gim. 1923 m. Šil¸nų k.
7. Zita Mačiulienė, gim. 1948 m., gyv. Endriejåve
8. Marijona Matutienė, gim. 1923 m. Tickinÿ k.
9. Benediktas Matutis, gim. 1924 m. Ãntkopčio k.
10. Morta Mažonienė, gim. 1925 m., gyv. Endriejåve
11. Rozalija Ramanauskienė, gim. 1931 m., gyv. Endriejåve
12. Marijona Sungailienė, gim. 1913 m. Kintrimÿ k.
13. Kazys Sungaila, gim. 1907 m. Endriejåve
14. Paulina Tilvikienė, gim. 1923 m. La¤gių k.
15. Agnietė Venckienė, gim. 1934 m., gyv. Endriejåve
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Paskutinis Oginskio vežikas
Juozas Beniulis

Jeigu, atvykęs į vietovę, kurioje iki šiol dar neteko buvoti, panorėsi sužinoti, 
kokios pavardės čia labiausiai paplitusios, užeik į kapines. Užrašai ant paminklų 
tau daug ką pasakys. Yra pavardžių, kurios būdingos beveik visiems Lietuvos 
kampeliams, pavyzdžiui, Jankauskai, Petrauskai, Kazlauskai, Bieliauskai ir kitos. 
Tačiau kiekvienas kraštas turi specifinių, tik toje vietovėje daugiausiai paplitusių 
pavardžių, kurios iš kitur atvykusiam žmogui kartais skamba gana neįprastai. 
Jeigu, pavyzdžiui, aukštaičiai turi daug pavardžių su priesagomis „-ūnas“, „-onis“ 
(Morkūnas, Tamošiūnas, Vaičiūnas, Vaitonis, Petronis, Kazilionis, Matulionis ir 
pan.), tai žemaičiams būdingos trumpos pavardės, pavyzdžiui, Vaitkus, Jurkus, 
Petkus, Mockus, Misius, Stončius, Mickus, Ruškys, Rauktys, Rupšys ir t. t. Žinoma, 
Žemaitijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, daug pavardžių su lenkiškomis, tiesa, šiek 
tiek sulietuvintomis priesagomis „-auskas (-ovskij)“, „-inskas“ (-inskij), „-evičius“ 
(-ėvič). Prie jų buvo prilipdytos lietuviškos šaknys, taip, pavyzdžiui, Petkus tapo 
Petkevičiumi, Jankus – Jankevičiumi ir t. t. Tiktai žemaičiai truputį kitaip taria 
tokių pavardžių galūnes, sako ne Jankauskas, o Jankauskis, ne Petrauskas, o 
Petrauskis.

Turbūt daugelyje Lietuvos vietovių yra buvę atvejų, kada svetimtaučiai, pa-
čiais įvairiausiais būdais apsigyvenę mūsų krašte, ilgainiui tampa savais, susilieja 
su vietiniais gyventojais, tampa neatskiriama to krašto dalimi. Nieko nebestebina 
ir jų pavardė, kuri dažniausiai šiek tiek iškraipoma, transformuojama pagal vietinę 
tarmę. Panašiai atsitiko ir mano gimtajame Stončaičių kaime.

Vaikystėje bei jaunystėje manęs, ir ne tik manęs, nė kiek nestebino netolimų 
kaimynų Kanzerskių pavardė. Jie gyveno maždaug už kilometro. Tai buvo įpras-
tas, savaime suprantamas, nieko nestebinantis dalykas. Tiesa, vietiniai žmonės tą 
lenkišką pavardę tardavo kiek iškraipydami, būdavo galima išgirsti įvairių šios 
pavardės variantų: Komzerskiai, Kumzerskiai, Kanzerskiai, Kunzerskiai. Su šita 
šeima ir pavarde susijusi visa mano vaikystė ir dalis jaunystės. Tiesa, su gerokai 
vyresnėmis už mane Stanislovo Kanzerskio dukterimis Zita ir Ksaverija (Savute) 
man mažiau teko bendrauti, nors jas kuo puikiausiai prisimenu, tačiau su sūnumis 
Juozu, Povilu, Algiu, Jonu, dukra Aniceta teko kartu eiti į mokyklą, su kai kuriais 
iš jų netgi į vieną klasę, jie buvo įvairių mūsų vaikystės žaidimų draugai, vėliau 
kartu lankėme šokius ir gegužines. Buvau pažįstamas ir su dabar jau a. a. Rimu, 
jauniausiu Kanzerskių sūnumi (jis, dar būdamas jaunas, nuskendo), tačiau dėl 
didesnio amžiaus skirtumo bendrų reikalų turėta mažiau. Kanzerskių namuose 
ilgą laiką buvo mūsų kaimo parduotuvė, jų kieme vasarą vykdavo jaunimo pasi-
linksminimai, kuriuose ir man yra tekę virkdyti armoniką ir, žinoma, pašokti. Jau 
vaikystėje žinojau, kad mano kaimynų ir mokyklos draugų senelis buvo lenkas. 
Šiek tiek prisimenu ir jį patį. Toks orus, nedidelio ūgio, šiek tiek išdidus senukas 
su žilais ūsais. Prisimenu, kaip nuo mūsų kieme augusios tujos buvo laužomos 
šakelės ir pinamas laidotuvių vainikas senajam Kanzerskiui. Prisimenu tą turbūt 
pirmą kartą apėmusį prisilietimo prie mirties jausmą, keistos, nenusakomos baimės 
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dvelktelėjimą, išgirdus žinią apie šio senuko mirtį. Žinojau, 
kad jis buvo Rietavo kunigaikščio Oginskio vežikas, bet kaip 
jis atsidūrė, kaip apsigyveno mūsų krašte, kokie keliai jį 
atvedė į mano tėviškę, nenutuokiau. Mano kaime galutinai 
įleido šaknis jo vaikai ir vaikaičiai. Šiek tiek apie tai buvo 
pasakojęs mano a. a. tėvelis Juozas Beniulis, tačiau galutinai 
mano smalsumą patenkino mano tetos a. a. Stefanijos Jurkienės 
vyras, dabar jau irgi a. a. Jonas Jurkus. Jį, pamestą motinos, 
nuo septynerių metų užaugino senasis Juzefas Kanzerskis, 
buvęs paskutinis Oginskio vežikas. Augino ir mylėjo kaip 
tikrą sūnų, o Jonas jį ir vadino tėvu.

Taigi koks buvo tas kelias, atvedęs į mano gimtąjį Stončaičių kaimą lenkų 
tautybės žmogų? Dabar, žinoma, sunku viską preciziškai atkurti, trūksta kai kurių 
tos istorijos grandžių, tačiau bandykime nors apytiksliai nustatyti tas aplinkybes, 
privertusias Juzefą Kanzerskį keisti savo gyvenamąją vietą ir galutinai apsigyventi 
Stončaičiuose.

Kaip J. Jurkui yra pasakojęs pats J. Kanzerskis, tą guberniją, kurioje jis 
gyveno, žiauriai nusiaubė kruša. Ledai išdaužė viską: pasėlius, daržus, netgi gy-
vulius sužalojo. Gyventojams grėsė badas. Kokia tai buvo gubernija, niekas dabar 
nebegali pasakyti, galima tik spėlioti. Po 1815 m. Vienos kongreso Lenkijos kara-
lystė galutinai atiteko Rusijai, ten, kaip ir visoje Rusijos imperijoje, buvo sudaryti 
rusiški administraciniai vienetai – gubernijos. Galbūt tai buvo Augustavo, gal Su-
valkų, o gal ir kokia kita gubernija? Šio nuo gamtos stichijos nukentėjusio krašto 
žmones rusų valdžia iškeldino į kitas vietoves. Taip į Oginskių dvarą Rietave 

Dvikinke karieta 
vežami garbūs svečiai. 
Paradine uniforma 
pasipuošę vežikas ir 
liokajus (tarnas). 
Šveicarija, apie 
1944–1945 m. 
Iš Karolinos 
Masiulytės-Paliulienės 
šeimos archyvo
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buvo atkelti du lenkai: Rakas, o gal 
Ragas) ir Kanzerskis. Pastarasis tapo 
Oginskio vežiku. Tuo metu Rietavo 
dvarą valdė Bogdanas Oginskis, kuris 
mirė 1909 m. balandžio 5 d., būdamas 
61 metų. Taigi Juzefas Kanzerskis tuo 
metu galėjo turėti apie 20–30 metų. 
Bogdano Oginskio valdymo laikotar-
piu Rietave buvo įsteigta šešiametė muzikos mokykla, suorganizuotas 60 žmonių 
simfoninis orkestras, įsteigta žemės ūkio padargų gamykla. Pradėtos rengti žemės 
ūkio parodos. Tačiau turbūt pats reikšmingiausias dalykas buvo pirmosios Lietu-
voje elektrinės pastatymas. 1892 m. Oginskių dvare pirmą kartą įsižiebė elektros 
lemputė. Nei viename Lietuvos dvare iki tol elektra nebuvo naudojama. Oginskis 
važinėdavo keturiais arkliais ir tik šuoliais. Vežikas turėjo mokėti juos pakinkyti, 
gerai valdyti, iš vietos paleisti šuoliais. Kadangi Oginskis turėjo ne vieną dvarą, 
išsiruošęs į tolimesnę kelionę, pakelėje liepdavo vežikui pakeisti nuilsusius ar-
klius. Tokios arklių keitimo vietos buvo Baltoji karčiama, kurios pastatas ir dabar 
tebestovi prie Žemaičių plento, maždaug pusiaukelėje tarp Rietavo ir Endriejavo 
ir, atrodo, Vėžaičiai. Savo augintiniui J. Jurkui J. Kanzerskis yra pasakojęs apie 
tai, kaip būdavo pietaujama Oginskių dvare. Pietaujant visada grodavo orkestras, 
o ant stalo „tarnaudavo“ išmokytas katinas. J. Kanzerskio mokėjimas pakinkyti ir 
valdyti keturis arklius jam pravertė ir vėliau. Artimas mūsų kaimynas ir giminaitis 
a. a. mano senelio Valentino Sungailos brolis Andriejus Sungaila irgi mėgdavo 
pasivažinėti keturiais arkliais, tačiau kaime niekas, išskyrus Kanzerskį, keturių 

Jono ir Stefanijos Jurkų vestuvės. Stovi 
(iš dešinės) Antanas Dromantas ir straipsnyje 
aprašomas Juzefas Kanzerskis. Iš kairės – buvęs 
Oginskių orkestro muzikantas Juozas Balsevičius 
su smuiku, greta Antanas Lygnugaris su bajanu. 
Susirinkę giminės, kaimynai. Šlepštikų k. Apie 
1950 m. Iš J. Beniulio šeimos albumo
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arklių nemokėjo pakinkyti ir valdyti. 
Taigi tekdavo kreiptis į buvusį Ogins-
kio vežiką...

Kodėl Kanzerskis buvo priverstas 
palikti Oginskio dvarą, sunku pasakyti. 
Galbūt, mirus Bogdanui Oginskiui, jis 
paprasčiausiai nebeteko darbo. O gal tai 
įvyko kiek vėliau ir dėl kitų priežasčių? 
Štai tada jis ir atsikėlė į mūsų kraš-
tą. Rašydamas „mūsų kraštas“, turiu 
omeny aplinkinius Stončaičių, Šlepšti-
kų, Kintrimų kaimus, kurie šiaip jau 
yra visai netoli Endriejavo, o nuo En-
driejavo iki Rietavo tik 14 kilometrų... 
Pirmiausia Kanzerskis apsigyveno šalia 
Stončaičių esančiame Šlepštikų kaime, 
Lygnugarių sodyboje. Po Kanzerskių 
toje sodyboje vėliau gyveno Striaukai, 
po to Kurmiai. Iš šios vietos J. Kan-
zerskis išsikėlė į Kintrimus. Gyveno 
Čeledinų sodyboje, dirbo eiguliu. Po to 
vėl išsikėlė į Norgėlų kaimą, į Kerpės 
namus. Savos žemės vis dar neturėjo, 
tekdavo ją nuomoti. Ir štai iš Norgėlų 
atsikelia į Stončaičius, kur ir praleido 
visą likusį gyvenimą. Tai buvo apie 1936-uosius metus. So-
dyba, kurioje jis apsigyveno, priklausė Budvyčiams. Mirus 
šeimininkui, jo žmona ištekėjo už Lankučio. Vėliau Lankučiai 
išsikėlė į Gargždus, o jų žemę ėmė nuomoti J. Kanzerskis. 
Tos žemės buvo nemažai – apie 36 hektarus. J. Kanzerskis 
turėjo tris vaikus: dukrą Zofiją (Zosę), gimusią 1913 m. ir 
vėliau ištekėjusią už Kardelio, sūnų Stanislovą, gimusį 1915 m., 
vedusį vietinę merginą Anicetą Metrikytę, ir dar vieną dukterį 
Stefaniją, gimusią 1916 m., taip ir neištekėjusią. Stefaniją, šiuo metu jau mirusią, 
mano gimtinėje visi prisimena kaip visokių švenčių, vestuvių šeimininkę. Sūnus 
Stanislovas, kurio vaikai ir buvo mano vaikystės ir mokyklos draugai, jau irgi 
guli Endriejavo kapinėse. Po savo tėvo mirties jis ir liko gyventi Stončaičiuose, 
tuose pačiuose namuose gyveno ir jo sesuo Stefanija. Beje, nei Stanislovas, nei 
Stefanija, nei tuo labiau Stanislovo vaikai lenkiškai jau nebekalbėjo, tačiau lenkišką 
kilmę išduodavo šeimoje vartojamas žodis „papa“ vietoj „tėvo” arba „tėvelio”. 
Niekas daugiau taip kaime savo tėvų nevadindavo. Kokia buvo Juzefo Kanzerskio 
žmonos mergautinė pavardė, niekas neprisimena, tik viena aišku, kad tai buvo 
vietinė moteris, žemaitė. Kadangi sūnus Stanislovas irgi vedė vietinę merginą, tai 
jo vaikų kraujas jau buvo gerokai „atskiestas“ žemaitišku, nors lenkiškas charak-
teris, gal temperamentas neretai prasimušdavo pro atsargų, gana uždarą ir lėtoką 

Stefanija 
Kanzerskytė – garsi 
visokių švenčių, 
vestuvių gaspadinė 
(šeimininkė). Apie 
1960 m. Iš J. Beniulio 
šeimos albumo
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žemaitišką būdą... Iš senelio, matyt, buvo paveldėtas ir stiprus potraukis valdyti 
arklius bei dirbti su jais. Gerai prisimenu du Lelėnų kolūkiui priklaususius ar-
klius: Žaibą ir Brisoną, su kuriais ilgus metus dirbo Kanzerskių šeima. Tai buvo 
visiškai skirtingų konstitucijų arkliai, daugelį metų kinkomi į porą. Žaibas, nežinia 
kaip priklydęs į mūsų kraštą (sakydavo, kad nuo karo laikų, bet nelabai tikėtina, 
nes arklys pagal metus vis tik buvo per jaunas – nuo karo pabaigos buvo praėję 
apie 20 metų), buvo aukštas, plonakojis, prakaulus ir labai greitas. Tikriausiai tai 
buvo trakėnų, o gal kitokios jojamųjų ar ristūnų veislės arklys. Atrodė, kad jis 
kažkaip per klaidą buvo įkinkytas ilgiems metams į kolūkinį vežimą kartu su 
Brisonu. Ant prakaulios Žaibo nugaros atsisėdęs, ir aš esu išbandęs šio arklio 
greitumą. Brisonas buvo visiška priešingybė – gerokai žemesnis, kresnas, šviesiais 
karčiais, vešlia uodega ir stambiomis kanopomis. Atrodo, kad tai buvo beveik 
tipiškas Lietuvos sunkiųjų veislės arklys, tik kiek žemesnio ūgio (gal turėjo šiek 
tiek žemaitukų veislės kraujo?). Žodžiu, šita savotiška arklių pora man ir dabar 
kažkaip asocijuojasi su Kanzerskių šeima. Netgi daugiau, nors tai gal kiek pasi-
rodys keista ir juokinga, kartais norisi tarp tų dviejų dalykų išvesti tam tikras 
paraleles – kaip kartais skirtingų konstitucijų ir temperamentų arkliai sukinkomi į 
vieną porą visam gyvenimui, taip ir skirtingų tautybių, likimų, charakterių žmonės 
visam laikui tampa kaimynais ir dalinasi vargais bei džiaugsmais.

Jonas Jurkus su dėkingumu prisimena senąjį Kanzerskį, labai jį mylėjusį, 
tačiau neslepia ir dar vieno savo įtėvio charakterio bruožo – nepaprasto taupumo, 
netgi šykštumo. Galbūt tas ilgas kilnojimasis iš vienos vietos į kitą, tikro savo 
kampo neturėjimas, nelengvas gyvenimas ir padarė jį tokį? O gal ir ne, gal tai 
buvo įgimtas dalykas? Šitą savo įtėvio bruožą Jonas Jurkus pailiustruoja šitokiu 
prisiminimu. Kartą daržinėje kraudamas šieną rado nemažą maišiuką, prikimštą 
popierinių pinigų, gal litų, o gal markių. Šį maišiuką buvo paslėpęs pats šeiminin-
kas ir tikriausiai pamiršęs, kur jį padėjo. Jonas, žinoma, galėjo pasiimti šiek tiek 
pinigų, o likusius atiduoti Kanzerskiui, tačiau, būdamas sąžiningas ir tikėdamasis 
iš įtėvio gauti „radybų“, tą maišiuką atnešė ir atidavė jam. Senasis Kanzerskis net 
nepadėkojo (apie radybas nebuvo net kalbos), tik paklausė: „Kur tu jį radai?”... 
Tiesa, kai Jurkus ruošėsi vesti savo kaimynę a. a. mano tetą Stefaniją Sungailaitę 
ir paklausė, ką įtėvis jam duosiąs „pasogos”, Kanzerskis nutarė būti dosnus ir su 
stipriu lenkišku akcentu, bet žemaitiškai pasakė: „Dousu karvu, avu i paršelu!“

Tai štai šitokia gana įdomi ir spalvinga buvo lenko Juzefo Kanzerskio, 
prigijusio mūsų krašte ir atgulusio amžino poilsio senosiose Endriejavo kapinėse, 
asmenybė.
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Apie Kazio Grikšo (1923 03 04–2004 03 15)  
atsiminimus
Virginijus Jocys

Baigiant rengti „Endriejavo“ knygą pavyko aptikti informaciją apie Kazį 
Grikšą, Lietuvos bibliofilų ir muziejininkų labai vertinamą kaip solidžios asme-
ninės bibliotekos kūrėją. Juo daugiau susidomėjome, kadangi jis kilęs iš buvusio 
Endriejavo valsčiaus, tačiau endriejaviškiai apie jį mažai ką prisimena. Kazys 
Grikšas gimė 1923 m. kovo 4 d. Kretingos apskrities, Endriejavo valsčiaus Tic-
kinų kaime. Motina Petronelė Grikšienė (Selskytė-Lygnugarienė), tėvas Kazys 
Grikšas vertėsi siuvėjo (kriaučiaus) amatu. Raseinių krašto istorijos muziejaus 
muziejininkė Lina Kantautienė šioje knygoje detaliau pristato dalį Kazio Grikšo 
dovanotos bibliotekos spaudinių, pateikia biografinių duomenų. (Plačiau žr. šioje 
„Endriejavo“ knygoje.)

Renkant duomenis apie šį kraštietį trūko informacijos apie jo gyvenimo 
tarpsnį Endriejavo valsčiuje. Tų žinių suteikė K. Grikšo dukra Nomeda Grikšaitė 
pateikdama jau sutrumpintą solidų pluoštą savo tėvo atsiminimų, taip pat žinomus 
biografinius duomenis papildė naujais, už tai jai esame labai dėkingi.

Šį atsiminimų pluoštą pats autorius pavadino taip: „Geografinė ir etnografinė 
Endriejavo aplinka, kurioje teko augti, bręsti ir gyventi“. Pats pavadinimas pasako, kad 
tai daugiabriaunė, daugialypė medžiaga, galinti būti įdomi etnologams, geografams, 
istorikams, tautosakininkams ir kt. dalykų žinovams bei skaitytojams.

Patys atsiminimai dar gali būti vadinami etnografine, autobiografine apy-
braiža, nes juose daug autobiografinių duomenų.

Savo atsiminimų pradžioje Kazys Grikšas filosofiškai bando nustatyti savo 
atsiminimų, vaizdinių kilmę ir jų poveikį augančiam individui.

Savo pasakojimą pradeda: 

„Aplinka, kurioje pradėjau save justi, buvo tokia: nedidelis kambarys 
su juodomis, dūmais nurūkusiomis sienomis ir lubomis, moliu plūkta 
asla“. [...] „Į [lovytės] groteles įsikibdamas aš išmokau atsistoti ir 
jų prisilaikydamas vaikščioti. Tokia buvo mano gyvenimo pradžia, 
taip aš pradėjau gyventi ir jausti šiame pasaulyje.“ (Iš K. Grikšo 
atsiminimų)

Pirmieji atsiminimų puslapiai sudėlioti iš tam tikrų įvykių, nutikimų, aplinkos 
stebėjimo miniatiūrinių pasakojimų. Atsiminimai buvo surikiuoti tam tikra seka, kai 
kurie fragmentai pasikartodavo. Rankraštį rengiant, tekstinė dalis šiek tiek buvo 
pagrupuota Kazio Grikšo dukros Nomedos Grikšaitės ir leidėjų. Šio rankraščio 
vertę sudaro tai, kad visur pasakojime dalyvauja tų laikų gyvi personažai, vienaip 
ar kitaip pakliuvę į kitų šios „Endriejavo“ knygos autorių straipsnius. Minimi 
kaimynai, giminaičiai, tuometinės Endriejavo bendruomenės nariai. Pasakojime jie 
tampa gyvesni su savo kasdieniškos gyvensenos, gražaus sutarimo bei žmogiškų 
paklydimų smulkmenomis.
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Tyrinėjant atsiminimus kilo klausimas, kada jie rašyti? 
Į tai 2009 09 21 laišku atsakė dukra N. Grikšaitė: 

„Manau, kad šią mintį jis puoselėjo ir nešiojosi širdyje nuo jau-
nystės. Šį teiginį bandau pagrįsti jo archyve rastu dar jauno žmo-
gaus braižu rašytu lapeliu, kurio tekstu ir prasideda atsiminimai. 
Šio lapelio kitoje pusėje braižas jau pasikeitęs, bet toliau aprašomi 
patirti išgyvenimai.“ 

Čia šias archyvines teksto faksimiles ir pateikiame. 
Atsiminimų kalba, matyt, literatūrinta paties autoriaus, dukros Nomedos 

Grikšaitės. Autentiškas tekstas redakcijos nežymiai redaguotas, sakiniuose palikti 
vienas kitas tarmiškas žodis, slavizmai bei germanizmai, jie paaiškinami skliaus-
teliuose. 

Atsiminimai suskirstyti į kelis stambesnius skyrius:

Manojo Aš atsiradimas;
Patėvis;
Tolesnis gyvenimo pažinimas po patėvio mirties;
Katechizacija ir kiti įvykiai Endriejavo parapijoje;
Mokslai ir išdaigos trečiajame skyriuje;
Paauglystė. Romantinis mokslo siekimas ir kaimiško 
gyvenimo proza;
Jaunimo pasilinksminimai;
Elgetos ir kaimiški juokai.

Kazio Grikšo rašytų 
atsiminimų skirtingu 
metu rašysenos 
pavyzdžiai. Faksimilės 
iš K. Grikšo šeimos 
archyvo. Pateikė 
Nomeda Grikšaitė
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Tekste palikta smulkesnių poskyrių, pastraipų, arba išskirta redaktorių re-
daguojant pagal medžiagos sudėtį. Didesnė dalis atsiminimų pateikta nuosekliai 
nuo ankstyvos vaikystės iki pilnametystės 1941 m. Dėstydamas medžiagą autorius 
laikosi geografinės erdvės bei įvykių chronologinės sekos, tačiau pateikiama infor-
macija ir apie kitas gretimas vietoves: Klaipėdą, Plungę, Kretingą, Kulius.

Šis atsiminimų skirstymas atspindi kūdikystės, vaikystės, paauglystės gy-
venimo tarpsnius. Kadangi buvo vienas ir našlaitis, labai mylėjo ir gerbė savo 
mamą. Apie savo statusą ir būseną rašo:

„Mačiau, kad šeimose, kuriose teko lankytis, yra keli vaikai, jie 
bėgioja, žaidžia, o aš esu vienišas – neturiu broliukų ar sesučių, 
kurių norėjau turėti. Šalia visokių išdykavimų, buvau giriamas kaip 
geras vaikas.“ (Iš K. Grikšo atsiminimų)

Prisiminimų autorius augo vienas su mama, tad patėvio atėjimas kaip 
berniukui turėjo didelį auklėjamąjį, pažinimo poveikį. Todėl šiems tarpusavio 
sugyvenimo santykiams K. Grikšas skiria daugiau dėmesio. Nuo skyrelio „Patė-
vis“ autorius pateikia daugiau istorinės, etnografinės, tautosakinės informacijos. 
Ar būtų aprašoma gyvenamoji aplinka, ar vestuvės bei laidotuvių scena – visur 
gausu daug kasdieniškų detalių. Poskyryje „Pasakotojų vakarai“ pateikiami keli 
vaizdingi pasakojimai apie Kapstato ežerą, apie paslėptus lobius, apie klaidžiojančią 
kaukolę. Aprašydamas savo patėvį autorius vaizdžiai su smulkmenomis pasakoja, 
kokius darbus mokėjęs, ką iš jo išmokęs. 

Matyti, jog atsiminimų autorius turi pasakotojo gebėjimų ir kūrybingai val-
do plunksną. Kiekviename mažesniame ar didesniame pasakojime galime justi to 
laikmečio dvasią, konkrečios vietos aplinką su sodriais vaizdiniais. Labai atvirai 
pasakoja savo nelengvos vaikystės išgyvenimus, kartu su mama patirtus nepri-

Kazys Grikšas apie 
1941 m. Iš K. Grikšo 
šeimos archyvo
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teklius. Skyrelyje apie tai, kuo maitinosi endriejaviškiai, regis, pateikta medžiaga 
ne tik iš gimtų Endriejavo vietų, bet ir iš kitų Žemaitijos vietovių. 

Tą prielaidą iš dalies paliudija ir dukra Nomeda Grikšaitė: 

„Vartydama archyvą randu etnografinę medžiagą, rinktą apie Ša-
teikius, Gintališkę ir kitas vietoves. Tai maždaug nuo 1973 m., 
kai gyveno Plungės r., Rūdaičiuose“. (Iš N. Grikšaitės el. laiško 
2009 09 21 V. Jociui)

Patėvio mirtis vėl pakoregavo augančio berniuko gyvenimą. Vėl ant jo jaunų 
pečių gulė nauji gyvenimo išbandymai. Nuo mažumės pagal išgales dirbo visokius 
darbus ir samdėsi pas įvairius ūkininkus, tad ta patirtis irgi įvairi, kartais net 
skaudi. Aišku, tie santykiai tarp samdomojo ir samdytojo turėjo ne tik ekonominę 
išraišką, bet ir bendražmogišką. Jaunas žmogus dirbdamas naujus darbus taip pat 
klysta ir mokinasi. Jis pats apie tai užsimena:

„Būdamas 7 ar 8 metų pradėjau pardavinėti savo vaikiškas vasa-
ras, pajutau samdinio – piemens gyvenimą, kuris nebuvo lengvas. 
Čia reikėjo ne tik ganyti, bet buvau ir prie visokių darbų darbelių 
varinėjamas, o lėkštė prie stalo galo buvo vis mažiau soti. Todėl 
ne visur muštrą ištvėriau, teko ir pabėgti.“ (Iš K. Grikšo atsi-
minimų)

Kazio Grikšo atsiminimai nuo skyrelio „Tolesnis gyvenimo pažinimas po 
patėvio mirties“ darosi informatyvesni, plečiasi pažinimo ir bendravimo su aplin-
kiniais laukas. Daugėja įdomesnės medžiagos.

Čia endriejaviškis ar kitų specialybių atstovas – etnologas, istorikas ras 
įdomių žinių apie Endriejavo istorinio valsčiaus, parapijos žmonių tarpusavio 
sugyvenimą, kartais ir konfliktus, bendruomeninį elgesį, etiketo normas. Šį atsi-
minimų ir dalykinių pastebėjimų tekstą Kazys Grikšas rašė perkošdamas per savo 
atminties ir patirties sietą. 

K. Grikšas buvo labai apsiskaitęs, pervertęs visą tuo metu prieinamą katali-
kišką literatūrą ir spaudą, todėl neatsitiktinai jo tekstuose daug specifinių bažnyčios 
apyvokos daiktų pavadinimų, liturginių ir biblinių žodžių.

Autorius buvo gabus mokslams, tad pasirengimas Pirmajai Komunijai ir 
išpažinčiai, kitaip kalbant, katekizmo mokymas taip pat sekėsi. Šiuose atsimini-
muose yra vertingas iki 1941 m. stovėjusios Endriejavo bažnyčios vidaus (interjero) 
aprašymas. Ten pat pateikiama informacija apie krikščioniškų švenčių, katalikiškų 
ir kitų visuomeninių organizacijų veiklą.

Baigęs Pažvelsio pradžios mokyklą 1936 m. labai norėjo toliau mokytis, 
tačiau nerado rėmėjų. Romantiškas mokslo siekimas neišblėso, tačiau reikėjo ir 
duoną užsidirbti. Apie tai atsiminimuose jis rašo: 

„Įžengus į paauglystę su romantiniu mokslo siekimo gumbu teko 
mokytis paprastos kaimiško gyvenimo prozos. Tos prozos pagrindą 
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sudaro darbai žemės ūkyje, miško kirtimas ir šiaip pripuolami 
darbai.“ (Iš K. Grikšo atsiminimų)

Kadangi mėgo knygas, aprašo savo pirmosios asmeninės bibliotekos kaupimo 
aplinkybes, darbą pavasarininkų knygyne, kuriame buvo apie 1000 knygų.

Matyt, dėl savo socialinio statuso buvo labiau kairesnių pažiūrų, tačiau meilė 
knygai ir jos vertės suvokimas lydėjo visą gyvenimą ir buvo ta atrama ir atskaitos 
taškas, neleidęs nuklysti į didelius ideologijų transformacijų kraštutinumus.

Iš kitų biografinių faktų, pateiktų dukros Nomedos Grikšaitės bei muzieji-
ninkės Linos Kantautienės, sužinome jo biografijos tolimesnę raidą.

1941 m. K. Grikšas buvo Endriejavo skaityklos vedėjas. Pirmosiomis karo 
dienomis užpuolus naciams buvo suimtas ir atsidūrė Dimitravo kalėjime, tačiau 
nesant rimtų kaltinimų, o gal padėjo ir vokiečių kalbos mokėjimas, paleistas be 
teisės išvykti. (Plačiau žr. A. Bubnio ir L. Kantautienės str. šioje „Endriejavo“ 
knygoje)

Karo metais žuvo jo sukaupta pirmoji vertinga biblioteka.
Po karo Kaziui Grikšui teko dirbti įvairius darbus pradedant Endriejavo 

valsčiaus sekretoriumi (net 6 mėnesius pavadavo valsčiaus pirmininku dirbusį 
M. Sungailą), komjaunimo instruktoriumi, baigiant tarybinio ūkio pirmininku.

Čia reikėtų išvardyti nors keletą pagrindinių jo darboviečių, tai galėtų 
palengvinti bibliofilų, muziejininkų darbą tiriant ir nustatant, iš kokių rajonų, 
apylinkių galėjo būti įsigyjami leidiniai ir kaupiama tolimesnė pokarinė K. Grikšo 
biblioteka.

1946 m. Kretingoje dirbo LKJS k-to instruktoriumi, kaip pats jis rašo: 

„Palikęs dirbti instruktoriumi, atsivežiau ir savo bibliotekėlę su visa 
spinta, apie tūkstantį knygų ir žurnalų komplektus. Naudojomės mano 
biblioteka mes keli jauni instruktoriai. Pasiėmę knygų nueidavome 
į Tiškevičiaus dvaro parką ir suradę patogią vietą skaitydavome, 
daugiausia „Naujosios romuvos“ komplektus ar grožinę literatūrą.“ 
(Iš K. Grikšo atsiminimų)

Nelabai tikėtina, kad tuo metu buvo galima laisvai parke skaityti Naująją 
romuvą. Matyt, po tokių kultūringų pasiskaitymų ir buvo konfiskuota jau an-
troji jo asmeninė biblioteka. (Plačiau žr. L. Kantautienės str. šioje „Endriejavo“ 
knygoje)

„1948 m. dirbo Klaipėdos žemės ūkio skyriaus vedėju, 
vėliau netoli Palangos, Nemirsetės kolūkio pirmininku.
1957 02 žvejybiniu laivu „Petras Cvirka“ išplaukė į Šiaurės 

jūrą.
1959 m. dirbo Skuodo r. Rukų k. „Pergalės“ kolūkio pir-

mininku.
1960 07 02 vedė Genovaitę Bazaraitę, Rukų aštuonmetės 

mokyklos pradinių klasių mokytoją.
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1962 m. Skuodo r. Trumplaukės tarybinio ūkio skyriaus 
valdytojas.

1964 m. Kretingos r. Grūšlaukės apylinkės pirmininkas. 
1967 m. Kretingos r. „Žemaičių žemės“ kolūkio partinės 

org. sekretorius.
1969 06 28 baigė Klaipėdos žemės ūkio technikumą, kur 

įgijo agronomo specialybę.
1971 m. buvo Plungės r. Šateikių apylinkės pirmininku, 

vėliau Plungės r. Rūdaičių kol. statybininkų brigadininku, Šateikių 
tarybinio ūkio kadrų inspektoriumi.

1978 m. persikėlė į Raseinių r. Žaiginio tarybinį ūkį, žmonos 
tėviškę. Žaiginio t. ū. dirbo hidroagronomu. Išėjęs į pensiją keletą 
metų dirbo tarybinio ūkio miškininku.

K. Grikšas su žmona Genovaite išaugino tris dukras: No-
medą, Vitaliją ir Zinaidą Augustę.“ (Iš N. Grikšaitės el. laiško 
2009 09 29 V. Jociui)

Kaip matome, Vakarų Žemaitija buvo jo darbo ir veiklos teritorija iki 1978 m. 
Iš spaudai pristatytų dalies K. Grikšo knygų ir spaudinių galime spręsti, kad bi-
blioteka sukaupta daugiausia iš Vakarų Žemaitijos pavienių savininkų, gal kartais 
ir išmetamų rinkinių, pripažintų ideologiškai kenksmingais tuometinei sovietinei 
santvarkai. Pokariu sukaupta biblioteka savo kiekiu buvo žymiai gausesnė (ke-
liolika tūkstančių vnt. įvairių spaudinių), tačiau, kaip pats K. Grikšas užsimena, 
prieškarinės bibliotekos vertei neprilygo.

Taigi šie K. Grikšo atsiminimai – etnografinė, autobiografinė apybraiža – ver-
tingas šaltinis, papildantis kitų šios knygos autorių (L. Kantautienės, T. Petreikio, 
K. Misiaus, A. Gliožaičio) straipsnius apie knygos, spaudos vietą endriejaviškių, 
Vakarų Žemaitijos, kartu visos Lietuvos valstietiškoje kultūroje. Šie atsiminimai 
gausiai iliustruoja kitus šios knygos etninės kultūros, tautosakos, istorijos straips-
nius nauja medžiaga, įvairiais faktais.
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Geografinė ir etnografinė Endriejavo aplinka,  
kurioje teko augti, bręsti ir gyventi*
Etnografinė, autobiografinė apybraiža

Kazys Grikšas

Kaip gyveno mano tėvai ir seneliai, iš kur jie, koks buvo jų gyvenimas ir 
kokią darė man įtaką. Norint atsakyti, kaip ir kokiomis aplinkybėmis susiformavo 
manasis aš, reikia apžvelgti mano gyvenimo geografinę, etnografinę (iš dalies ir 
archeologinę) bei socialinę aplinką formuojantis mano asmenybei ir įsitvirtinant 
(kiek tai buvo galima) į gyvenimą, pakelti jo sunkumus ir džiaugtis tuo, ką ga-
lėjau pasiekti, o dėl ko galėjau per daug neliūdėti.

Pirmiausia noriu apžvelgti geografinę ir etnografinę aplinką, kurioje teko 
augti, bręsti ir gyventi.

Pirmiausia teko pradėti nuo Endriejavo valsčiaus ir jo centro – miestelio. 
Apžvelgti kaimų, kuriuose teko gyventi ir pabuvoti, taip pat ir arčiau esančius 
miestelius, į kuriuos dažnai tekdavo nukeliauti. Susipažinti su tų vietovių praei-
timi ir gyvenimo būdu.

Manojo Aš atsiradimas**
(Prūsiškai „Kas tau esi?“/ Lietuviškai „Kas tu esi?“)

Sunku nutraukti užmaršties šydą, kuris jau spėjo pridengti tolimą vaikystę, 
ir ją atkurti tokią, kokia iš tikrųjų buvo. Ta vaikystė, kuri pilna saulės ir paukš-
čių čiulbesio, kuri dar mano vaikystės pasaulėlyje skleidėsi įvairiomis ryškiomis 
spalvomis, tarsi muzikos akordų skambesys atsiliepia visą gyvenimą. Pasakyti, 
kada užsifiksuoja ir pasilieka visam gyvenimui, yra nelengva.

Viskas prasidėjo lyg tirštame 
rūke (viskas buvo miglų migla). O 
tada ir nerūpėjo iš kur ir kam aš at-
siradau, bet pradėjau suvokti, kad esu. 
Pamažu ėmiau jausti aplinką, kurioje 
atsiradau, o toje aplinkoje dar ir kitą 
esybę, kuri manimi rūpinasi, išmaudo, 
nuprausia, valgydina, guldo į lovy-
tę, rytmetį iš lovytės iškelia, užvelka 
kokį drabužėlį. Tiesa, dažniausiai tik 
marškinėlius, kurie yra iki bambos, ir 
aš dažniausiai repečka šliaužioju po 
moliu plūktą aslą.

Aš tą šalia esančią asmenybę 
išmokau vadinti Mama, ir ji dažnai 
man buvo reikalinga. Todėl ją pradėjau 
labai branginti ir visokiuose reikaluose 

* Apie atsiminimų rašymo aplinkybes ir patį autorių 
plačiau žiūrėkite V. Jocio straipsnį šioje „Endriejavo“ 
knygoje „Apie Kazio Grikšo (1923 03 04–2004 03 15) 
atsiminimus“. Vyr. red. pastaba.

** Autoriaus komentarai ir filosofinės šio rašymo 
apsisprendimo įžvalgos. Aš filosofiniu atžvilgiu yra 
pirmykštis sąmonės dėmuo, kuris gali būti apibrėžtas 
tiktai nurodant jo santykius su kitais sąmonės momen-
tais. Aktyvios sąmonės elementas ne tik turi santykį su 
visais jos turiniais, bet ir yra jų pagrindinės vienybės 
tvarkingumo sąlyga. Aš pasireiškia: 1) sąmonės reflek-
tavimu, visi jos vyksmai (mintys, vaizdiniai, pagavos, 
jausmai ir t. t.) lydimi savivokos, t. y. aiškaus ir 
neaiškaus žinojimo, kad tai mano aš pergyvenimai, 2) 
sąmonės priešingumu išoriniam pasauliui: kiekvienas 
suvokia savo aš, nusimanydamas save stovintį prieš 
ne aš (aplinką) ir besiskiriantį nuo jo. Aš negali būti 
pagaunamas bei įžiūrimas kaip savarankiškas objektas 
skyrium nuo sąmonės turinio, stebėjimui prieinamas vien 
savo aktų padariniais ir būsenos pasireiškimais. Atskiras 
realus aš individualus, su individualiu kūnu susijęs. 
Sąmonės sferoje jis atstoja individualinę asmenybę ir 
todėl paprastai su ja tapatinamas. Vyr. red. pastaba.
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šaukdavausi jos pagalbos. Ji visada buvo man jautri ir paslaugi. Už tai ją labai 
branginau, o jos netektis būtų buvusi tragiška.

Aplinka, kurioje pradėjau save jausti, buvo tokia: nedidelis kambarys su 
juodomis, dūmais nurūkusiomis sienomis ir lubomis, moliu plūkta asla. Kamba-
rio pakraštyje buvo sieninė krosnis su prie jos pamūryta virykle. Vienas langas, 
durys išeiti iš kambario. Kambaryje stovėjo stalas, keli krėslai (kėdės), Mamos ir 
mano lovos.

Mano lovytė buvo su aukštokomis grotelėmis (Mama sakė, kad ją nupir-
kęs tėvelis). Į tas groteles įsikibdamas aš išmokau atsistoti ir jų prisilaikydamas 
vaikščioti. Tokia buvo mano gyvenimo pradžia, taip aš pradėjau gyventi ir jausti 
šiame pasaulyje.

Pabudimas

Pabundu mažytėj
Kūdikio lovelėj,
Kai saulutė žėrė
Spindulius plačiai.

Tai buvo pirmasis mano pabudimas, iki tol pasaulis man neegzistavo. Pa-
bundu, išlipu iš lovytės, apsižvalgau – nematau Mamos, nors žinau, kad ji yra. 
Pribėgau prie lauko durų, jos buvo uždarytos. Iš karto mane prislėgė Mamos 
netektis, puoliau į desperaciją. Pasistatęs kėdutę, užsiropščiau ant palangės, kumš-
čiukais daužiau lango rėmą ir šaukiu – mama, mama! iki pavargau, bet tai nieko 
nepadėjo – Mamos nebuvo ir neatsirado. Pavargęs, netekęs vilties prišaukti Mamą, 
kritau ant lovos ir užmigau. Vėl pabudęs pamačiau Mamą ir puoliau jai į glėbį. 
Mama paklausė: „Ar valgyti nori?“ Aš atsakiau: „Mama, tavęs noriu!“

Stanislovas Grikšas 
savo kalvėje prie  
priekalo (pirmas iš  
dešinės ?).  
Atsiminimų autoriaus 
K. Grikšo giminaitis. 
1927 m. Iš Raseinių 
krašto istorijos 
muziejaus fondų 
(Kazio Grikšo šeimos 
perduotos bibliotekos). 
Toliau – iš RKIM 
fondų
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Tas medis...
Prie mūsų namelio augo didelis šakotas medis. Pavasarį jis pražydo baltais 

žiedais. Žydėjo, žydėjo, paskiau žiedlapiai pradėjo kristi žemyn. Aplink tą medį 
žemė pasidarė balta. Žiedai nukrito, o ant šakų pradėjo atsirasti nedideli kamuo-
liukai. Tie kamuoliukai ėjo vis didyn ir užaugo kumščio dydžio.

Kartą Mama dubenėlyje atnešė tų kamuoliukų. Jie buvo gražūs, viena pusė 
rausva, ir sako: „Valgyk, tai obuoliai, nuo mūsų obels, juos galima valgyti, dabar 
jie skanūs.“ Aš prakandau vieną, kitą, tie obuoliai tikrai buvo skanūs – saldžiai 
rūgštūs. Nuo tada pamėgau tą medį – obelį, prie jos glaudžiausi dėkodamas už 
jos gerumą, rinkau ir valgiau jos kamuoliukus – obuolius.

Prūdas
Netoli už lango,
Tyvuliavo prūdas,
O prie jo pritūpęs,
Senasis malūnas,
Vandenėlį prūdo
Pilstė pamažu.

Tas prūdas, užtvenkus Veiviržos upę, buvo didelis. Kai švietė saulutė, bangos 
mirguliavo saulėje. Tai buvo gražu. Prūdas mane viliojo prieiti arčiau, bet Mama 
man vienam vaikščioti neleisdavo, sakydavo: „Įtrauks tave prūdas ir tu nebeišlipsi.“ 
Tada aš maniau, kad prūdas yra gyvas, piktas dėdė ir turi ilgas rankas.

Prie prūdo nueidavau, kai Mama skalbdavo drabužius. Vaikščiodamas 
pakrantėmis prisirinkdavau sraigių kiaukutų ir su jais žaisdavau. Prie prūdo 
užtvankos stovėjo vandens malūnas. Į jį, ypač rudenį, dėdės vežimais veždavo 
malti grūdus. Buvo girdėti ir girnų ūžesys, bet ten aš nenueidavau.

Kas buvo aplink
Prie mūsų trobos buvo mažas kiemelis, aptvertas tvorele, o prie lango gėlių 

darželis, kuriame buvo jurginų, pinavijų ir šiaip žydinčių gėlių bei rūtų. Darže-
lio kampe augo šeivamedis ir diemedis. Pro kiemą ėjo „amžinas takas“, kuriuo 
žmonės žiemą vasarą ėjo į bažnyčią ar šiaip į miestelį. Iš šiaurės pusės buvo 
klampi krūmuota pieva, kurioje augo ir alksniai. Toje pievoje buvo šaltinis, į kurį 
kiek pakasus buvo įleista be dugno silkbačkė. Iš to šaltinio Motina nešė vandenį 
valgiui ir prausimuisi. Gyvulių mes neturėjome, nebuvo nei šuns, nei katino.

Motina duoną sau ir man uždirbo verpdama, megzdama ir kaip padienė 
darbininkė.

Marcijonė ir jos sūnus Jurgis
Mūsų troba, kad ir nedidelė, buvo dviejų galų. Viename gale gyvenome 

mes su Mama. Čia buvo dvi patalpos (kambariai). Viename – gerajame kamba-
ryje stovėjo krosnis, viryklė, Mamos ir mano lovos, stalas ir kelios kėdės. Kitas 
kambarys buvo šaltas ir tamsus. Jame buvo vienas mažas langelis ir šiaip visokie 
maži reikalingi daiktai.
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Kitame gale buvo vienas gyvenamasis kambarys, jame – sieninė krosnis ir 
viryklė, o kitas negyvenamas, nes dėl kiauro stogo lyjant lietui jame telkšodavo 
pelkės.

Tame antrajame gale Mama buvo priėmusi gyventi Marcijonę su už mane 
dvejais metais jaunesniu sūnumi Jurgiu. Jurgis buvo šviesiaplaukis, plataus veido 
nesantuokinis mergos vaikas (benkartas).

Abi mamos, mano ir Jurgio, dažnai išeidavo padieniai uždarbiauti. Mes 
likę vieni su Jurgiu išsigalvodavome visokių žaidimų. Jurgis turėjo kelis medinius 
arklius, tie arkliai, kaip ir tikri, turėjo ašutines uodegas ir karčius. Buvo keršų, 
obuolmušių ir rudo plauko. Pas Marcijonę užeidavo preikšas (vadinamasis nesan-
tuokinis vyras, jis Jurgiui ir atnešė tuos arklius).

Kartą sutarėme arklius išvesti į kiemą pasiganyti. Prisilaužę vytelių užsitvė-
rėme ganyklų aptvarus. Jurgis į aptvarus suleido visus savo arklius. Aš turėjau 
aptvarą, bet neturėjau arklių. Prašiau jo, kad man duotų arklį ar du, bet Jurgis 
nedavė. Tuomet aš čiupau vieną arklį ir įleidau į aptvarą. Jurgis čiupo tą arklį 
atgal ir skėlė man į kaktą. Nuo smūgio iškilo didelis gumbas. Grįžusi Mama 
paklausė, iš kur aš gavau tokį „didelį ragą“. Pasakiau, kad tą ragą man pritaisė 
Jurgis. Tada Motina įėjo pas Marcijonę ir pasakė, kad jos Jurgis galėjo užmušti 
jos vaiką (jeigu būtų pataikęs į smilkinį). Marcijonė būdama ant kvatieros (nuo-
mininkė), bijodama, kad mano Motina jos neišmestų, prižadėjo Jurgį nubausti. 
Netrukus ji įėjo pas mus ir paprašė ateiti pažiūrėti, kaip ji nubaudė Jurgį. Aš su 
Motina užėjau į Marcijonės kambarį. Jurgis gulėjo ant suoliuko pliku užpakaliuku, 
per kurį sruveno kraujas. Man buvo gaila Jurgio. Aš sakau, kad iš mano kaktos 
kraujas nebėgo ir gumbas labai neskauda. Kelias dienas mes su Jurgiu nedrau-
gavome ir nesikalbėjome. Tačiau mes buvome vaikai, greitai viską pamiršome ir 
toliau drauge žaidėme. Artinantis žiemai Marcijonė su Jurgiu išsikėlė kitur. Mes 
likome vieni.

Pas Matulę
Mama rudenį padieniai dirbti eidavo pas Matulę. Mama rišdavo vasarojų, 

kasdavo bulves, raudavo daržus ir kt., o aš visą laiką sukausi apie Matulę. Jų ūkis 
buvo didelis. Dideli buvo ir pastatai, bet mes su Matule daugiausia būdavome 
virtuvėje. Ta virtuvė buvo didelė, tamsi ir skendėdavo dūmuose, bet dėl to, kad 
buvau mažas ir dar atsisėsdavau ant trinkos, tų dūmų mažai prisiuostydavau. 
Blogiau, mano manymu, buvo Matulei, bet prie to ji, matyt, buvo pripratusi, 
nekosėdavo ir neašarodavo. Matulė man buvo gera, duodavo keptų obuolių ir 
kriučkų (sėtinių). Obuoliai buvo kepami ant lankainių arba tiesiai ant čigūninės 
(špyžinės) lentos, kuri buvo virš viryklės pakuros. Todėl kepamų obuolių apačia 
pasidarydavo juoda (apanglėdavo), o viršuje jie dar buvo savo spalvos. Kepami 
šnypštė ir putojo. Aš norėjau, kad keptų obuolių visada būtų ir juos su apetitu 
valgiau. Kartais pabrukdavo keptos varškės ar duonos su medumi.

Matulė turėjo du sūnus: Jurgį ir Joną, kurie buvo aukšti ir stambūs vyrai. 
Kai aš lauke gulėdavau ant žolės, tai vos matydavau jų galvas.

Vakare po darbo einant namo Mama vis kartodavo: „Gera Matulė“. Aš šir-
dyje pritardavau ir išeidamas pabučiuodavau Matulei į ranką.
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No... tpru...
Be malkų mes negalėjome gyventi. Jų reikėjo valgiui išsivirti ir kambariui 

pasišildyti. Malkų uždirbdavo Motina, padieniai dirbdama pas kaimyną Papievį. 
Papievis buvo ūkininkas, per kurio žemę tekėjo Veiviržo upė, ištekanti iš Kapstato 
ežero. Upės pakrantėmis augo alksniai, kuriuos kirsdavo malkoms. Prikirsdavo ir 
storesnių malkoms ir žabarams. Papievis tų malkų ir žabarų Motinai atveždavo 
kelis vežimus.

Arklius jis turėjo gerus. Kai arkliai pradėdavo eiti greičiau, jis šaukdavo 
tpru... tpru. Kai arkliai eidavo lėčiau, sakydavo: no... no... nooo.

Taip atvežė Papievis, prikirtęs prie Veiviržo, storesnių ir plonesnių baltalks-
nių kelis vežimus. Mama juos kirviu kapojo ir krovė į pastogę. Ji sakė: „O, kad 
Dievas davė, tai davė“. Prikapotų virbų buvo ir priemenėj, ir prie krosnies, ir ant 
krosnies. Pakuroje virbai degė, šnypštė, kaip žmonės sako – kits kitą pūtė. O jei 
degant pasigirsdavo cypimas, sakydavo, kad tai vėlelė kenčia ir gailiai šaukia.

Kelionė pas Babą
Mama sakė, kad ir ji turi Mamą, gyvas dar ir tėvas, kad jie yra mano 

seneliai ir mes turime juos aplankyti. Tą lankymą vis atidėliojant, vieną kartą 
tikrai išsiruošėme.

Kelionė buvo ilga, bet įdomi. Ėjom takeliais ir visokiais šunkeliais. Einant 
reikėjo aplenkti daug telkšančių pelkių. Buvo matyti kalvos ir kalneliai, kurių 
nebuvau matęs. Jie man atrodė įdomūs. Patakiais ir pakeliais matėme daug kryžių, 
koplytėlių su visokiais šventaisiais.

Taip eidami ir pailsėdami prie miško, Žemgulių kaime, priėjome seną tro-
belę, kurioje ir gyveno mano seneliai Selskiai. Mus gražiai priėmė ir kuo turėjo 
vaišino. Senelė jau buvo senoka, nedidelio ūgio ir labai judri. Senelis dėvėjo ke-
purę su raudonu lanku ir rūkė pypkę, o kad tabako netrūktų, tai peiliu pjaustė, 
padėjęs ant kaladės tabako lapus. Į lauką mažai ėjo, lauko darbus nudirbdavo 
jau paaugęs sūnus Jonas. 

Kiek ilgai mes buvome pas senelius, nepamenu, bet ten buvo gerai. Jo sūnus 
Jonas šalia senelio namo statėsi naują gyvenamąjį namą. Todėl statyboje buvo 
daug mažų klucių (kaladžių), iš kurių aš irgi stačiausi namus, net ištisą kaimą.

Pirmą kartą į bažnyčią
Buvo tai šiltas pavasario rytas, sekmadienis. Mama mane puošė naujais 

baltais marškinėliais ir baltomis juodais taškeliais kelnaitėmis, naujais bateliais. 
Įdavė į rankas gėlių puokštę ir sakė, kad eisim į bažnyčią.

Mes išėjome laukų takeliu, pakeliui reikėjo pereiti Veiviržo upę, per ku-
rią buvo nutiestas ilgas medinis lieptas su turėklais. Mama sakė per lieptą eiti 
atsargiai – žiūrėti, kur dedi koją ir laikytis turėklų. Aš, nors ir kiek bijodamas, 
sėkmingai perėjau. Lieptą perėję vėl ėjome gerai sumintu laukų takeliu, ir jau 
buvo matyti miestelis ir tarp medžių išniręs bažnyčios bokštas.

Miestelyje buvo daug namų, o aikštėje pristatyta daug vežimų, pakinkytų 
arkliais, kurie pririšti kramsnojo jiems padėtą žolę.
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Kai įėjome į šventorių, atsisėdome ant suolelio po klevais ir apsiavėme 
bateliais, nes į bažnyčią pėstieji taupumo dėlei eidavo basi ir tik šventoriuje apsi-
audavo bateliais. Aunantis bateliais Mama sakė, kad bažnyčioje reikia nesižvalgyti, 
garsiai nekalbėti, kai visi klaupiasi – klauptis, o kai atsistoja – atsistoti.

Įėjus į bažnyčią, vienoje pusėje buvo vyrai, o kitoje pusėje moterys su 
vaikais. Mums įėjus suskambo varpelis, žmonės subruzdo. Užgrojo niekada ne-
girdėti vargonai, pragydo giesmininkai, retkarčiais buvo girdėti kunigo balsas 
nesuprantama kalba. 

Pasibaigus pamaldoms kunigas bažnyčioje pasilipo aukštai (į sakyklą), kalbėjo 
daug, pasibardamas. Moterėlės pradėjo verkti, ašaroti. Po visų maldų ir pamokslo 
iš bažnyčios atėjome į miestelio aikštę. Ten Mama iš žydės nupirko baronką (ries-
tainį). Aš buvau praalkęs ir, eidamas su Mama namo, kramsnojau riestainį.

Danguje matau Mariją
Kiek man buvo metų? Ketveri, gal jau buvau ir į penktus įkabinęs. Iš Ma-

mos pasakojimų žinojau, kad danguje gyvena Dievo Motina Marija.
Buvo vasara, vakaras ėjo tamsyn, danguje pradėjo ryškiau žibėti žvaigždės. 

Vakaras buvo šiltas, dangus giedras, aš sėdėjau ant suoliuko prie savo namų ir 
žiūrėjau į skaisčiai žibančias žvaigždes. Viena iš jų buvo didelė, ryški (Vakarinė 
žvaigždė) ir mano akyse mirguliavo. Kuo aš labiau į ją žiūrėjau, tuo ji darėsi 
didesnė ir skaistesnė, kol man pradėjo rodytis, kad ten yra moteris su gražiu 
šviesiai mėlynu apsiaustu ir, rodėsi, kad žengia. Aš kiek pažiūrėjęs nubėgau pas 
Mamą ir sakau: „Mama, aš dangaus žvaigždėje mačiau Mariją“. Mama pasiklausė ir 
tiek tepasakė: „Gal tau taip pasirodė“. Bet mano akyse tikrai buvo Marijos vaizdas, 
kuris galėjo susidaryti dėl ilgo įtempto žiūrėjimo.

Giedam giesmes ir dainuojam
Rudens ir žiemos vakarais, kai Mama nebematydavo verpti, mes eidavome 

gulti. Mama pasiimdavo mezgamą kojinę, siūlus ir virbalus. Prie lovos ant lenty-
nėlės degdavo maža lempelė (vadinama žliba). Mane pasiguldydavo šalia savęs 
ir pradėdavome giedoti ir dainuoti. Dažniausiai giedodavome: 

Marija Magdalena, kad Jėzaus ieškojo,
Pilnus takus ašarų kaip perlų priklojo...

O dainos? Tų dainų Motina mokėjo daug, bet labiausiai mudviejų buvo 
dainuojamos: „Augo kieme klevelis“, „Bėgo pelė vingurdama“, „Pragys gaidys 
pusėj nakties“ ir kt.

Giedodavom ir dainuodavom kol pavargdavom, apimdavo miegas. Mama 
mane įkeldavo į mano lovelę, užgesindavo žlibę ir mes užmigdavome.

Tada dar nebuvo nei radijo, nei televizoriaus, jokių kinų ar teatrų, tik giesmė 
ir daina nuramindavo ir paguosdavo širdį.
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Iš ko mes gyvenom
Žemės mes neturėjom, nieko nesėjom ir nesodinom. Prie namo buvo ma-

žas gėlių darželis ir obelis. Gyvenamas (jau senas) namelis. Tai ir visas mūsų 
turtas.

Mama duoną uždirbdavo sukdama ratelį – verpdama, o pavasarį, vasarą 
ir rudenį dirbdavo pas ūkininkus laukų darbus, sodindavo ir ravėdavo daržus. 
Vasarą grėbdavo šieną, rišdavo vasarojų, grėbstė ražienas, o rudenį kasdavo bul-
ves, raudavo daržus.

Pas tetutę
Mano Mama turėjo seserį Barborą, kuri buvo ištekėjusi už Etmino į Viržintų 

kaimą. Tetutė Barbora augino dvi dukteris – Barbę (Barborą) ir Onę (Oną). Barbė 
buvo su manimi vienmetė, o Onė vyresnė, jau suaugusi mergina. Tarnavo pas 
Plungės valsčiaus viršaitį. Tetutės vyras, kuriantis Lietuvos valstybei, buvo mobi-
lizuotas, iš fronto grįžo pasiligojęs ir netrukus mirė. Kaip buvęs Lietuvos kareivis, 
buvo gavęs kelis hektarus žemės, į kurią pretendavo ir greta gyvenęs Čiulčinskis. 
Kai tetutė paliko viena, tas Čiulčinskis, nesant apgynėjo, kiek įmanydamas kenkė. 
Tetutė, turėdama kelis hektarus žemės, laikė karvę ir turėjo pieno.

Kada pirmą kartą patekau (atsivedė Mama) pas tetutę, negaliu pasakyti, 
bet tai buvo, kol Mama dar nebuvo ištekėjusi už A. Šiaulyčio į Ližių kaimą. Pas 
tetutę buvo gera – buvo ko pavalgyti ir pienelio. Mudu su Barbe išgalvodavome 
visokių žaidimų. Be to, ji turėjo grafitinę lentelę ir grifelį. Toje lentelėje pasikeis-
dami piešdavome „Atsiskyrėlį Antanėlį“.

Štrale vale per girelę
Kartą, turbūt sekmadienį, pas Motiną atėjo ta tarnaujanti Onė ir mes visi 

trys – ji, aš ir Barbė išsirengėme eiti pas senelius Selskius, kurie turėjo jau pa-
augusį sūnų Joną. Einant pas senelius reikėjo pereiti mišką. Eidami užtraukėm 
dainą „Štrale vale per girelę, Jonis davė pinigų“. Ar iš tikrųjų Jonis davė pinigų, 
nežinau, bet tokią dainą eidami tikrai dainavome.

Į birštvą
Būnant pas kūmą (krikšto motiną), vieną pavasarį išsirengėme eiti į birštvą 

(krūmuotą pievą) apvalyti ją nuo nukritusių medžių šakų ir nugrėbti praeitą rudenį 
nukritusių lapų. Kūma kartu su seserimi Barbora rinko šakas ir grėbė lapus.

Pieva buvo ne tik apaugusi krūmais ir medžiais, bet vietomis ir pelkėta. 
Tose pelkėse augo aukštastiebės su gražiais geltonais dideliais žiedais lauko gėlės, 
kurias vadino bumbolais.

Eidami į pievą nešėmės ir kibirą. Prie pelkės į jį įsėmė vandens, o mane 
pristatė tuos bumbolus skinti ilgais kotais ir merkti į kibirą. Taip priskyniau ir 
primerkiau pilną kibirą. Namie buvo daromos puokštės, pridedant, kad būtų 
gražiau, šparų ir surišama spalvota juostele. 

Rytojaus dieną buvo ruošiamasi važiuoti Klaipėdon į turgų. Be gėlių puokš-
čių, dar buvo vežama vadinamųjų iš šiaudelių padarytų kurulių (sietynų), kurie 
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buvo kabinami kambario palubėje kaip papuošalas. Į Klaipėdą išvažiuota anksti, 
kai mes visi likę dar miegojom. Diena praėjo kaip įprasta vaikams, tik saulėlydžiu 
prasidėjo laukimas – ką gi parveš iš Klaipėdos?

Keleiviai grįžo jau sutemus apsikrovę ryšuliais. Dabar rūpėjo, ką gi ištrauks 
iš tų ryšulių. Man išėmė medauninką (meduolį), papuoštą kremu, ir du ilgus sal-
dainius (lazdutes), išpuoštus spalvotais popieriukais. Meduolį suvalgiau tuoj, o 
saldainius atsilauždamas čiulpiau ilgesnį laiką.

Tačiau pas kūmą gerai ir be Klaipėdos pyrago, nes buvo bankrutavusi Klai-
pėdoje gyvenusio Gliožio sūnaus smulkių prekių parduotuvė. Tėvai išmokėjo to 
sūnaus skolas, o parduotuvės prekių likučius parsivežė pas save. Čia buvo siūlų, 
adatų, sagų, dažų ir kitokių smulkių prekių, kurios manęs nedomino, bet buvo 
ir kas net labai domino. Tai kramtomoji guma. Ji buvo plono cigariuko formos, 
juodos spalvos, su geltonu kaip auksiniu galiuku. Tą kramtomąją gumą įdėjus į 
burną reikėjo čiulpti, o skonis buvo malonus. Kita prekė buvo kaleidoskopas, į 
kurio galą žiūrint per skylutę, ir vis pasukant, atsirasdavo vis kitų geometrinių 
spalvotų figūrų vaizdai. Tačiau pats įdomiausias dalykas buvo vadinamasis žiūro-
nas. Tai optinis pastumdomas stiklas, kurio priekyje padedamas atvirukas (skirtas 
rašyti atvirlaiškiams, kurio viena pusė paveiksluota). Tokių įvairių atvirukų tarp 
krautuvės likučių buvo daug, ir aš juos pasistatęs prieš tą žiūroną, pastumdy-
damas pirmyn ir atgal optinį stiklą, matydavau vaizdus erdvėje kaip tikrus. Jei 
miškas, tai buvo tarsi tikras miškas, jei žmonės, tai kaip tikri žmonės, jei gyviai, 
tai kaip gyviai erdvėje.

Pas krikšto motiną
Žadeikių kaime gyveno Gliožio šeima, pas kuriuos ilgus metus (apie 20 metų) 

buvo tarnavusi mano Motina. Iš pradžių kaip auklė, o vėliau jau kaip merga. 
Ten tarnavo iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos – kol ištekėjo už Lygnugario 
į Tickinų kaimą. Gliožiai buvo ūkininkai, vidutiniokai, valdę apie 15 ha žemės. 
Augino keturis vaikus – du berniukus ir dvi mergaites. Vienas berniukas buvo 
vardu Antanas ir gyveno pas tėvus. Kitas, kurio vardo nežinau, gyveno Klaipė-
doje ir turėjo smulkių prekių parduotuvę. Duktė Barbora (Basė) buvo paprasta 
namų darbininkė, visur padėjusi šeimininkauti motinai, Ona (Uonė) buvo siuvėja, 
o sūnus Antanas dirbo visus ūkio darbus, nes tėvas buvo baigęs, dar prie caro, 
narodnaja (pradinė liaudies mokykla) ir buvo storasta (seniūnas).

Ona Gliožaitė buvo mano kūma (krikšto motina). Ji mane mylėjo, todėl 
Gliožių namuose aš ilgiau pabūdavau.

Pirmą kartą pasigėriau. Kadangi Gliožys buvo seniūnas, tai į jo namus viso-
kiais reikalais dažnai ateidavo žmonių. Jie susieidavo ir ilgai šnekučiuodavosi apie 
savo visokius reikalus. Ant stalo buvo dėžutė tabako, jie jį kimšdavosi į pypkes 
arba susisukdavo į baukrutkę (cigariuką) ir šnekučiuodami rūkydavo. Per ilgesnį 
laiką taip pridūmydavo kambarį, kad reikėjo atidaryti duris. Būdavo, kad ant stalo 
pasistatydavo butelį, iš kurio pripilta čerkelė (stikliukas) keliaudavo aplink. 

Kartą jiems besišnekučiuojant užėjo nematytas žmogus, kurį žemaičiai va-
dina šmukulninku. Nusivilko apsiaustą ir nusiėmė nuo kupros ten buvusią kiek 
išlenktą metalinę kanistrą, kuri buvo gerai prigludusi prie nugaros. Toje kanistroje, 
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šnekėjo vyrai, buvo vadinamoji olandinė degtinė, kurią pernešdavo iš Vokietijos 
per sieną, nes valdiška buvo brangi ir žmonės mieliau pirkdavo tą olandinę, kuri 
buvo pigesnė.

Vyrai sutarė degtinės nupirkti. Iš visur surinko tuščių butelių ir juos pri-
pylė. Šmukulninkui išėjus, vyrai pradėjo ragauti olandinę. Aš sėdėjau kampe ant 
lovos, nes vaikams buvo draudžiama lįsti prie vyrų ar kištis į jų kalbą. Tačiau 
vyrai, jau įsismaginę, patys pasišaukė mane, pripylė stikliuką degtinės ir davė 
išgerti, kad būčiau kaip tikras vyras. Aš paėmiau stikliuką ir kaip niekur nieko 
išgėriau. Praėjus keletai minučių viskas pradėjo suktis aplinkui. Sukosi stalas su 
visais vyrais, sukosi langai, grindys ir lubos. Viskas sukosi, lėkė. Aš paleidau 
dūdas. Negelbėjo ir lova. Ir ten viskas lėkė aplink, o aš šaukiau – maniau, kad 
mirsiu. Išgirdusios mano bliovimą atbėgo moterys ir suprato, kas nutiko. Pradėjo 
barti vyrus, kam davė vaikui degtinės, o man liepė užsimerkti. Užsimerkęs nu-
siraminau, o netrukus ir girtumas praėjo.

Prūdo dovanos. Esu kūrėjas
Gliožio sodyboje buvo didelis prūdas. Tame prūde buvo karosų. Juos 

žvejodavo tinklu, vadinamu bride. Bridę imdavo du žmonės. Iš pradžių bridę 
išskleisdavo plačiai ir pagal prūdo dugną vilkdavo vis siaurindami bridės plotį. 
Vietomis tekdavo bristi iki juosmens, o 
vietomis iki kaklo. Privilkę prie kranto, 
susiaustą bridę ištraukdavo iš vandens, 
o joje knibždėdavo žuvys – karosai. 
Didesnes žuvis sumesdavo į ant kranto 

Žvejybos su dvibride tradicijos tęsiasi. Iš kairės 
Vladas Kryžanauskas, jo duktė Danutė ir kt. 
Endriejavas. 1950 m. Iš D. Lukminienės šeimos 
albumo



938

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

su vandeniu pastatytą kibirą, mažesnes paleisdavo. Taip bridę per prūdą traukda-
vo, kol prižvejodavo pilną kibirą. Parnešus žuvį būdavo žuvienės, virtos ir keptos 
žuvies, kurią su apetitu valgydavome.

Esu kūrėjas. Kitame prūdo gale vanduo buvo seklesnis ir krantas apaugęs 
ajerais. O pats krantas molingas. Aš prisirausiau molio ir, jį pašlapindamas van-
denyje, gerai išminkiau. Iš paruoštos medžiagos pradėjau kūrybinį darbą: nulip-
džiau paukščiukų, arkliukų, šuniukų, katinų – tapau kūrėju. Saulėje išdžiūvę jie 
man atrodė kaip tikri. Tik bėda, pamiršau (kaip Kristus legendoje) jiems įpūsti 
gyvybę. Jie būtų skraidę ir vaikščioję. 

Prūdas norėjo mane pasiglemžti. Taip pamėgau tą prūdą, kad dažnai apie 
jį slankiodavau. Iš vienos prūdo pusės buvo status krantas ir gilu. Kažkaip atsi-
dūręs toje vietoje, per neatsargumą pliumptelėjau ir panirau į vandenį. Kas ten su 
manimi atsitiko, ar daug prigėriau vandens, nieko nepamenu. Gerai, kad Mama 
netoli ravėjo daržą ir pamatė, kaip panirau. Pribėgusi dar visai neprigėrusį spėjo 
mane ištraukti ir aš atsigaivaliojau. Jei arti nebūtų buvę Motinos, tai jau nebebūtų 
ir kas atsiminimus rašo. Po šio įvykio buvau griežtai įspėtas prie prūdo nebelįsti, 
nes atsakyti turės mano dugnas. Kokia būna dugno atsakomybė, jau ne kartą 
teko patirti. Todėl prisakymą, kad ir nenorom, vykdžiau.

Kelnių prisimatavimas
Būnant pas kūmą, Mama, nupirkusi medžiagos, paprašė ją, kad man pasiūtų 

kelnes. Siuvant kokį drabužį kaimo kriaučiai (siuvėjai) visada reikalavo ateiti ant 
primierkos (tą drabužį pasimatuoti – galutinai pritaikinti). Mama mane privedė 
prie kūmos, liepė nusimauti kelnes, kad galėtų primatuoti siuvamas. Kategoriškai 
atsakiau, kad prie moterų, aš, būdamas vyras, kelnių nenusimausiu, nes prie 
moterų vyrui pasirodyti plikam negražu. Tada Mama paėmė mane už rankos 
ir nusivedė į priemenę, kur buvo sudėta beržinių šakų. Numovė man kelnes ir 
beržine šaka iš mano užpakalio išmušė moralę. Taip apčaižytas ir bejėgis turėjau 
prisimatuoti siuvamas kelnes.

Mokausi būti muzikantu
Dėdė Antanas (kūmos brolis) mokėjo groti smuiku ir grodavo jaunimo 

vakarėliuose. Vieną vasarą per pakaitį (perpietį), atsivedęs į sėdnių (ten jis mie-
godavo), pradėjo mane mokyti groti smuiku. Po smakru pakišo smuiką, į dešinę 
ranką įdavė smičių, o kaire rodė, kur pradėjus traukyti smičių, paspausti stygas. 
Ilgokai mudu vargome, bet man nieko neišėjo, nes aš neturėjau tam gabumo. 
Pagaliau Antanas nusispjovė ir pasakė, kad iš manęs muzikanto nebus. Ir toliau 
gyvenime, prie kokio grojimo instrumento lindau, nieko neišėjo. Grojant armoni-
ka ar pianinu, ką dirbo dešinė, tą kartojo ir kairė. Net lūpine armonikėle groti 
dorai neišmokau.

Medžioklėje
Dėdė Antanas turėjo medžioklinį šautuvą. Kartą vieną ankstyvą pavasarį, 

kiek pradėjus švisti, nuėjom į pievas medžioti tetervinų. Vienoje sausoje aikštelėje, 
prie kelių medžių, medžiotojui pasislėpti iš medžio šakų buvo pastatyta būda, 
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ten ir sulindom. Kiek labiau pradėjus švisti, atlėkė tetervinas. Iš pradžių nutūpė 
medyje, paskui apsižvalgęs įskrido į aikštelę, ten pradėjo pūstis ir burbuliuoti 
laukdamas pasirodant patelės. Kai jis bešokinėdamas ir beburbuliuodamas kiek 
aptilo, Antanas iššovė ir pataikė. Paukštis suspurdėjo ir pradėjo agonijoje blaškytis, 
kol visai nusilpo. Tada Antanas čiupo jį už uodegos ir parsinešėm namo.

Jaunimo pasilinksminimai
Jaunimas visada būna jaunimas, kiekvienas jaunas žmogus nori linksmintis 

(žem. sako padūkti, pasiusti). Tai daugiausia vyksta vasarą po atviru dangumi, 
kieno nors sodyboje. O žiemą įsiprašo pas kokį ūkininką į erdvesnę trobą. Mano 
kūma, jos sesuo Barbora ir Antanas su smuiku linksmintis ėjo į tame pačiame 
kaime esančią sodybą prie senojo kelio (damo – žvyruoto vieškelio), kuriuo žmonės 
važiuodavo į Gargždus ir pasiekdavo Klaipėdą.

Kai prasidėdavo šokiai, aš žiūrėdavau pro langą ir matydavau, kaip jaunimas 
šoka polką, eina ratelius. Tokie šokiai kaip fokstrotas ar tango dar nebuvo žinomi. 
Jaunimas mėgdavo ir dainas. Dainuodavo vyrai ir merginos, dažniausiai kiekviena 
grupė atskirai. Vienas dainos posmas (tik jis vienas) išliko mano atmintyje, tai:

Kauniečiai, kauniečiai, Dievs jums nepadės
Nušovėt bernelį, kas mane bemylės.

Kas kada ir dėl ko nušovė bernelį, daina neaiškino.

Žadeikių kaimo kapinės
Žadeikių kaimo vakarų pusėje, netoli Gliožio sodybos, buvo kapeliai, 

apaugę aukštais medžiais. Tuos kapelius žmonės vadino maro kapais. Čia, pa-
gal senųjų pasakojimus, buvęs pasikoręs Stirbys. Todėl naktį čia pasirodydavo 
vaiduokliai.

Pavasarį, kai jau laukai apsėti, dažnai būdavo sausros, todėl žmonės 
rinkdavosi ant tų kapelių pasimelsti ir paprašyti Dievą, kad duotų lietaus. 
Lietaus prašant buvo giedama giesmė „Pone karaliau, dieve Abraomo duok mums 
lietaus“. Žmonės į kapines rinkdavosi kartu su vaikais. Kai suaugusieji meldėsi 
ir giedojo, mes, vaikai, lakstėme apie kapines, vienas kitą gaudėme ir šiaip 
žaidėme. Jeigu vaikai įeidavo į kapines, tai tėvai įspėdavo nemindyti kapų 
kauburėlių, jų dar buvo matyti, už kapelių mindymą Dievas nubaus – gali 
ištikti kokia nelaimė.

Vakare, kai ilgai įsižiūrėdavau į tas kapines, man rodėsi, kad tuose kape-
liuose matau pakaruoklio Stirbio pamėklę (vaiduoklį).

Mano žaidimų draugė
Pagrindinė Žadeikių kaimo dalis buvo išsidėsčiusi prie damo (kelio). Buvo 

kaip gatvinis kaimas. Tik keletas sodybų buvo išsimėčiusios toliau laukuose. Todėl 
aplink Gliožio sodybą nebuvo mano amžiaus berniukų. Tik netoli vienoje sodyboje 
buvo mano bendraamžė mergaitė, su kuria ir susidraugavau.
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Už Gliožio klėties buvo nedidelėje dirvelėje pasėta rugių. Tuose rugiuose 
mes ir susimetėme gyventi. Rugiai buvo aukšti ir tankūs ir juose susisukome pa-
lapinę (jurtą), kurioje ir apsigyvenome. Aš atsinešiau iš kūmos siuvyklos surinkęs 
visokių medžiagų skiaučių, šiek tiek siūlų ir pradėjome daryti lėles. Mano žaidimų 
draugės lėlės buvo gražesnės. Ji jas valkstė vis kitokiais drabužėliais, valgydino, 
migdė, supo. Manosios buvo ne tokios išvaizdžios, blogiau prižiūrimos. Aš jas 
vadinau ne lėlėmis, o kraukėmis. Už neklusnumą užbraukdavau į dugną, todėl 
jos greičiau suirdavo. Galop mečiau su jomis užsiiminėti.

Kokio amžiaus būdamas vieną ar dvi vasaras gyvenau pas kūmą, tiksliai 
nežinau. Man tada buvo ketveri ar penkeri metai. Kai Motina ištekėjo už Šiau-
lyčio, netrukus ištekėjo ir kūma. Ji greit apsikrovė savais vaikais, o aš ūgtelėjau 
iki mokinio. Juo būdamas vasarą ėjau piemenauti. Taip kūmos ir nebegalėjau 
sutikti, o ji matyti mane, nes bėgant laikui savų vaikų vis daugėjo, jų buvo 
per dešimtį. Bolševikmečiu tapo Motina didvyre. Ją pokario metais aplankęs, 
turėdamas pinigų, jai daviau didelę sumą ką nors geresnio nusipirkti, atminčiai 
už jos gerą širdį.

Į Škapliernos (Škaplierinės) atlaidus
Kartą su Motina išsirengėme kelionėn – į atlaidus, kurie vyko vasaros vi-

duryje Kulių bažnyčioje. Tai buvo toloka, apie 14 km. Kol nuėjome pėsčiomis, 
abu privargome. Kulių miestelyje ir bažnyčioje buvo daug žmonių.

Kulių bažnyčia – didelė mūrinė su aukštu bokštu. Einant pro ją, kai slinko 
debesys, man atrodė, kad bažnyčios bokštas virsta ir užgrius mane. 

Į bažnyčią reikėjo grūste įsigrūsti, ten buvo labai tvanku. Pamaldų metu 
prasidėjo procesija (ėjimas apie bažnyčią). Vyrai pradėjo imti vėliavas. Buvo atneštas 
baldakimas, po kuriuo su monstrancija rankose pasirodė kunigas, o prieš jį mažos, 
baltais drabužėliais apsirėdžiusios, su vainikais ant galvos jaunos mergaitės. Jos 
turėjo gėlių žiedų krepšelius, iš kurių rankomis barstė žiedus prieš einantį kunigą. 
Už baldakimo pasirodė keli keturių žmonių nešami puošnūs altorėliai. Suskambo 
varpai ir procesija pajudėjo. Priešais procesiją ėjo bažnyčios maršalka. Jis rankoje 
turėjo ilgą storoką lazdą, kurios gale buvo metalinis barškalas (vadinamas kužiu). 
Ta lazda stengėsi praskirti taką, kuriuo iš bažnyčios žygiavo procesija. Žmonės 
vieni traukėsi į šonus, jei tai buvo galima, kiti, kad atlaisvintų taką, iš bažnyčios 
ėjo į šventorių.

Išėjus iš bažnyčios, choras ir šiaip žmonės giedojo giesmes, kas jautėsi turįs 
geresnį balsą. Kiti tyliai slinko paskui procesiją.

Prie varpinės buvo išnešti keli dideli būgnai, kuriuos mediniais muštuvais 
mušė pasikeisdami keli stiprūs vyrai. Todėl einant pro šalį mušamų būgnų dun-
dėjimas net slopino, o einant pro bažnyčios bokštą vis atrodė, kad jis virsta.

Po procesijos netrukus baigėsi pamaldos ir mes su Mama išėjome į šven-
torių. Ten Mama sutiko savo seserį (tetutę) su dukterimis, ir mes susėdome 
šventoriaus paunksmėje. Mamos sesuo ir Mama turėjo po ryšulėlį, kuriame buvo 
šis tas pavalgyti. Tetutė buvo turtingesnė, ji turėjo sūrio ir sviesto. Todėl iš jos 
ryšulėlio daugiau ir sotinomės. Kiek užkandę išėjome pas Tetutę į Viržintus, ten 
pernakvoję, nešini atlaidų įspūdžiais, ryte išėjome į namus.
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Liga
Sakoma, kad mažas vaikas turi persirgti savo ligas. Viena tokia mano liga 

buvo koklėša (kosulys) – kosėjimas iki uždusimo. Na ir kosėjau iš visos sveikatos 
įsikibdamas į stalą, atsiremdamas į krosnį. Gydytojų tada, kaip dabar, nebuvo 
o jei ir buvo, tai tolimesniuose miesteliuose (Veiviržėnuose ar Rietave), ir mūsų 
sąlygomis tai nepasiekiama. O jei Motina būtų nusamdžiusi vežėją, tai dar būtų 
reikėję mokėti gydytojui ir už vaistus. Motina pinigų neturėjo. O kai pinigų neturi, 
tai pats išgyk arba mirk. Tiesa, ir mirusiojo nepalaidosi be pinigų – irgi išlaidos. 
Tačiau tokius numirėlius kaimiečiai laidodavo be didelių ceremonijų – iškasdavo 
duobę, nuveždavo į kapus ir užkasdavo. Tokie vaikai kaip aš buvo laikomi esą 
dar be nuodėmių ir jų sielos, manoma, keliaujančios į dangų.

Kad ir be gydytojų, Mama, pasitardama su senesnėmis moterimis, virino 
man gerti visokių žolių nuovirus, vaistinėje nupirko kažkokių lašiukų, ir nuo 
to man darėsi lengviau, nuo geriamų žolelių ir vaistų, ar pačiai ligai nusibodo 
mane kankinti, ir aš išgijau.

Antroji liga, kurios ir liga galima nevadinti, buvo dedervinės. Galvoje, ne-
toli kaklo, buvo išplikę plaukai. Jei tai būtų buvę kiek arčiau pakaušio, būčiau 
atrodęs kaip kunigėlis su praskusta tonzūra. Bet Mama liepė tą dedervinę gydyti. 
Tam anksti rytą, kai dar aprasoję langai, patarė nuo stiklo pirštu braukti rasą ir 
ja vilgyti praplikusią vietą. Taip dariau, o dedervinė kaip buvo taip ir liko. Ją 
turėjau dar eidamas į mokyklą. Paskiau ji išnyko pati, be „gydymo“.

Kruvinas darbas
Aš suradau Tėvo, buvusio siuvėjo, veidrodį, kurį paduodavo klientui pasižiū-

rėti, kaip atrodo su naujai pasiūtu drabužiu. Veidrodis buvo įrėmintas į skardinį 
nikeliuotą rėmą ir per laiką labai apdulkėjęs – aptukęs. Norint jį nuvalyti reikėjo 
plauti. Įsipyliau į dubenį vandens ir, ten pamerkęs, ėmiau stiklą plauti. Metalinio 
rėmo pakraščiai prie šonų buvo atplyšę ir aštrūs. Aš per neatsargumą atplaiša 
smarkiai įsipjoviau pirštą. Ištraukęs veidrodį, mečiau prie krosnies ir ėmiau plauti 
pirštą, iš kurio smarkiai tekėjo kraujas, ir kiek tik ploviau, tiek jis tekėjo, kol 
visas vanduo tapo kruvinas. Motina, pamačiusi mano bėdą, palubiais sugraibė 
voratinklių ir, prispaudusi įdrėkstą piršto odos gabalą, uždėjusi voratinklių, pirštą 
subintavo. Pirštas užgijo, nors įdrėskimo retys dar ilgai buvo matyti. Dabar jis 
išnykęs. Nors medicina ir peikia voratinklių dėjimą ant žaizdos, bet man nieko 
blogo neatsitiko.

Gaisrininkas
Kartą rudenį Mama su manimi nuėjo kasti bulvių pas Leonauską, kuris 

gyveno kitoje pusėje. Po pusryčių visi suaugusieji nuėjo į bulvių lauką, o mes, 
vaikai, didesni ir mažesni, likome namuose ir užsiėmėme visokiais žaidimais. Prieš 
pietus kažkuris iš namiškių vaikų sumanė pasišildyti. Į vieną kambarį, kuris buvo 
be grindų, vadinamą špežarne, atnešė šiaudų ir juos pradėjo deginti. Kambarys 
priėjo dūmų, o kibirkštys lakstė palubiais. Man pasirodė, kad blogai elgiamės su 
ugnimi, ir nubėgęs pasakiau suaugusiesiems. Šeimininkai puolė namo žiūrėti, kas 
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ten darosi. Persigandę užgesino ugnį, kūrentojams įkrėtė į dugnus, o aš buvau 
„geras vaikas“, nes kitaip galėjo sudegti namai.

Tvenkinys žiemą
Žiemą tvenkinys apsidengdavo ledu. Tad jaunimas, o ir suaugusieji, norėdami 

po sunkių darbų pabūti laisviau ir linksmiau, tvenkinyje įtaisydavo karuselę. Lede 
prakirsdavo skylę ir į tvenkinio dugną įkaldavo storą pagalį, o ant jo virš ledo 
pritaisydavo kitą, kurį galėjo sukti. Prie jo pritvirtindavo ilgą kartį, prie kurios 
ilgesnio galo pritaisydavo nedideles roges. Už kito galo vienas ar du vyrai tą 
kartį sukdavo aplink. Vieni sukdavo kartį, lakindami roges, o kiti, į roges susėdę, 
dainuodami ir krėsdami visokius pokštus lėkė kaip vėjas. Prisivažinėję važiuotojai 
pakeisdavo sukėjus, taip linksmai pasivažinėdavo visi.

Žiemą ir žvejodavo. Tame tvenkinyje iškirsdavo eketę ir įleisdavo tinklą, 
kuriuo pagaudavo žuvį. Jei ir nežvejodavo, tai tvenkinyje ekečių vis tiek prakirs-
davo, kad neištrokštų žuvys.

Sauseriene, atnešk man vaiką
Prie malūno spūskos (užtvankos), netoli malūno sukimo rato vandenyje buvo 

skrynia. Kai su Mama eidavom pro tą malūną, tai Mama sakydavo, kas Sauserienė 
toje skrynioje laiko mažus vaikus ir kam jų reikia tai ir atneša.

Kada vienur ar kitur mane nusivesdavo, matydavau po kelis vaikus, tai 
dabar žinojau, kad juos atnešė Sauserienė. O aš buvau vienas kaip pirštas, todėl 
norėjau turėti nors broliuką ar sesutę. Todėl vakare grįžtant nuo Leonauskų, pra-
einant pro malūną, aš sušukdavau: „Sauseriene, atnešk man vaiką“.

Kaip maitinomės, ką valgėm
Prie namų ar kur kitur žemės neturėjom, todėl nieko nesėjom ir neso-

dinom. Mama už darbą kartais pas kokį ūkininką išsilygdavo pasisodinti pūrą 
(apie 60 kg) bulvių. Namuose buvo laikomos kelios vištos. Kieme stovėjo vedanti 
skanius obuolius obelis. Visi maisto produktai buvo gaunami už darbą: verpiant, 
mezgant ir dirbant padieniui pas ūkininkus. 

Valgėm sriubą, išvirtą iš raugintų burokų (burokienę), bulvienę, parūgštintą 
pieno parūgomis ar mušant sviestą susidariusiomis pasukomis. Virė bulves su 
mundurais – neskustas, nes taip taupiau, ir valgėm pasisūdydami į kanapdruskę 
(tai piestoje grūstos kanapės pridėjus smulkiai apgrūstų svogūnų). Bulves valgėm 
ir su cibulyne (į vandenį pripjaustyti svogūnų, silkės ir pipirų bei druskos). Vir-
davo ir miltinę (iš rugių, miežių miltų) košę, valgėm su liesu mirkalu, o gavėnios 
metu į išvirtą karštą košę įkišdavo gabaliuką silkės, iš kurios susidarydavo šiek 
tiek žuvų taukų. Rudenį, kai žmonės pradėdavo pjauti avis ir kiaules, Mama 
parsinešdavo tų gyvulių kraujo ir virdavo kruvinus kleckus (kukulius). Kartais 
gaudavo ir vėdaro galą, kurį pasikepinę skaniai valgėm. Ilgai pastovėjęs kraujas 
pradėdavo rūgti ir išvirti kleckai (kukuliai) būdavo rūgštūs. 

Duona namie nebuvo kepama, nes nebuvo iš ko ir kur iškepti. Duonos 
Mama parsinešdavo gavusi už darbą, tai papentį (atpjovą nuo kepalo), tai pus-
kepalį, retai kada visą kepalą. Bet duonos buvo ne visada, jos pritrūkdavo. Kad 
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buvo obelis ir obuolių, tai išsivirdavom obuolinės košės, kurią valgėm užsitepę 
ant duonos. 

Kartais buvo kepami ir mieliniai blynai. Valgomi su obuoliene, o jei jos 
nebuvo, tai užsigerdavom ramunėlių, čiobrelių ir kitokių žolių arbata. Kai išvir-
davo kiaušinių ar iškepdavo kiaušinienę, tai buvo šventė. Mėsiškas valgis buvo 
retenybė. Valgio turėjom ne per daug ir jo negalėjom rinktis, teko valgyti tą, ką 
turėjom, o išalkus juoda ir balta, šilta ar šalta – viskas buvo skanu.

Tačiau ne visada viskas buvo skanu. Kartą gavėnios metu Mama man val-
gyti padavė žiurės (tai rauginta avižinių miltų košė). Aš jos pasikabinęs šaukštu 
įsidėjau į burną ir iš karto išspjoviau, nes buvo karti ir rūgšti, todėl užrikau: 
„Mama, kam tu man duodi surūgusios košės“. Daugiau tokios košės nebegaudavau. 
Dar senesniais laikais, kaip pasakojo žmonės, tokią košę – žiurę, kai buvo griežti 
pasninkai, žmonės valgė užsitepę ant duonos ir užgerdami vandeniu.

Kubilu per prūdą
Kitoje pusėje buvo Leonausko ūkis. Norint mus pasiekti, kad nereikėtų eiti 

aplink prūdą, buvo keliaujama vandeniu. Mama Leonauskams verpė ir mezgė. 
Jų duktė pas mus atvykdavo įdomiu būdu. Jų pusėje prie prūdo kranto buvo 
įmerktas didelis kubilas plokščiu dugnu. Į jį su verpalais ar nėriniais įsilipdavo jų 
15–16 metų mergaitė ir pasistumdama kartimi atplaukdavo pas mus. Atveždavo 
verpalų, mezgimui siūlų ir kalvaratui (verpimo rateliui) tepalo – lašinių, taukų 
ar sviesto. Žinoma, tokiu tepalu ratelis nebuvo tepamas, tai buvo daroma tik 
pagal senovišką paprotį. Ratelį reikėjo tepti, bet jis buvo tepamas nebetinkamais 
naudoti taukais arba višttaukiais, nes višttaukių Žemaitijoje niekas nevalgė. Jais 
ir tepdavo kalvaratus ar kitus tepimo reikalaujančius įrankius, arba naudojo kaip 
vaistą užsidėjusiems šašams gydyti, nes višttaukiai veikė minkštinančiai ir šašai 
greičiau nugydavo.

Antras gumbas
Buvo tai ruduo, paskutinis mano gyvenimo Tickinuose metas. Mamos nebuvo 

namie, o aš jau buvau didelis vyras, man jau buvo penkeri metai. Aš vaikščio-
jau apie trobą ir išėjau į tą didįjį taką, kuriuo žmonės ėjo į Endriejavą. Priešais 
pamačiau du ateinančius taku paauglius berniukus. Priartėję prie manęs per kokį 
20 žingsnių, sviedė į mane nukultu butelio dugnu (pataikė į kaktą) ir pabėgo.

Man kaktoje iššoko didelis gumbas ir skaudėjo, aš pradėjau bliauti. Grįžo 
Mama ir, radusi mane su dideliu gumbu ir bliaunantį, paklausė, kas nutiko. Aš 
viską papasakojau. Mama palingavo galvą ir pasakė, jog gerai, kad nepataikė 
į akį, būtų akį išmušę, o jei į plonimą, galbūt ir užmušę. Matyt, kad mes čia 
nebegalėsim gyventi. Mat žemę, ant kurios stovėjo mūsų troba, savinosi Grūšys 
ir vis užsipuldinėjo, kad mes išeitume iš jo žemės. Ta troba, o gal ir žemė buvo 
palikta Mamos pirmojo vyro Lygnugario. Lygnugaris buvo jau miręs, jokio do-
kumento nepalikęs, tad jo našlę, kuri nebeturėjo apgynėjo, kas norėjo, tas galėjo 
pulti, nes niekas jos negynė.

Antra, žmonės pasakojo, kad Motina dažnai dirbo pas ūkininką Stonį, 
gaudavo pavalgyti, bet dažnai tai šio, tai to prašinėjo. Tie prašinėjimai Stonienei 
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įkyrėjo ir ji sugalvojo mano Motiną išpiršti už Antano Šiaulyčio į Ližių kaimą. 
Piršlybos, matyt, sekėsi ir Motina, nebeturėdama kur dingti, sutiko tekėti už 
trečio vyro. Mes pas būsimą patėvį iškeliavome prieš Visus Šventuosius 1928 m. 
rudenį.

Patėvis
Paliekame namus, kuriuose gimiau ir praleidau ankstyvąją vaikystę. Tai 

įvyko 1928 m. rudenį prieš ar po Visų Šventųjų, bet dar nešalo, telkšojo balos ir 
gurgėjo upeliai. Per balas ir upelius mane pernešė Mama. Keliavome ir keliavome, 
kol pasiekėme patėvio, būsimus mūsų gyvenimo namus. Kaip čia bus – geriau 
ar blogiau – dar nežinojome, mus čia atvedė būtinumas gyventi.

Patėvio namus pasiekėme apie pusdienį. Kai įėjome į kambarį, pirmiausia 
pamačiau būsimąjį patėvį. Tai buvo senas, stambaus kūno sudėjimo žmogus, su 
pražilusia didele barzda ir ūsais. Vaikščiojo jis ant kriukių (lazdų), kuriuos laikė 
įrėmęs pažastyse. Kaip buvau Mamos primokytas, pribėgęs pabučiavau jam ranką, 
kuria jis man galvą paglostė, tas mane maloniai nuteikė.

Pagal jo paties pasakojimą, jo tėvai nemylėję ir dar jaunutį anksti rytą 
išsiuntę paganyti arklių (buvęs ankstyvas pavasaris). Labai norėjęs miego, at-
sigulęs ant žemės, persišaldęs, susirgęs ir jam vieną koją pritraukę ties antros 
kojos kelėnu. Tėvai, stambūs ūkininkai (valdė daugiau kaip 60 ha žemės), jam 
paaugus iki tokio amžiaus, nenorėdami namuose turėti invalidą, suradę samdinę 
mergą, iš ūkio atrėžę tris dešimtines (dešimtinė – 1,0925 ha žemės), davę miško 
medžiagos pasistatyti namą ir ūkinius pastatus. Gyvendamas su pirmąja žmona 
Marijona išauginęs du sūnus ir tris dukteris. Vienas sūnus prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą išvykęs į Ameriką. Kitas sūnus, Petras, tarnavo pas ūkininkus, vedė samdinę 
merginą. Jo brolis ir jos brolis buvo JAV. Petro brolis turėjo salūną (smuklę), o 
jo žmonos brolis tarnavo Čikagos banke. Dukterys gyveno Lietuvoje, dvi iš jų 
ištekėjusios, o trečioji, Barbora, netekėjusi.

Motina, įžengusi į naują būsimą gyvenimą, kiek pailsėjusi griebėsi darbo, 
kūrė ugnį ir ką suradusi virė pietus. Pietus pavalgiusi, ėmėsi tvarkyti kambarius, 
kurie buvo apleisti. Juos išvalė, paklojo lovas. Patėvis įsitaisė vadinamoje gerojoje 
troboje, kurioje buvo lova prie krosnies, platus suolas su čiužiniu, ant kurio, ap-
siklojęs antklode, patėvis miegojo. Lovos jis nemėgo. Tame kambaryje prie lango 
buvo ir varstotas (darbastalis) su daugybe įrankių. Už gerosios trobos buvo alkierius 
(kambarys svečiams), kuriame buvo lova, staliukas ir kelios kėdės.

Mudu su Mama įsitaisėme virtuvėje (vad. bakavoje). Man lovą pastatė prie 
laukinės sienos, o Mama turėjo lovą prie vidinės kambario sienos. Virtuvėje buvo 
stalas, prie kurio valgėme. Patėviui valgyti nešdavo į jo kambarį. Už virtuvės 
buvo špižarnė (kitas kambarys), kuriame laikydavo bulves, daržoves ir kitas maisto 
atsargas. Namas buvo dviejų galų, tarp jų ėjo koridorius, kuriame vasarą, ant uršo 
pakabinus katilą, virdavo valgyti, ir buvo rankinės sukamos girnos. Antrajame 
gale buvo dvi kamaros. Vienoje, geresnėje, stovėjo lova, buvo laikomi drabužiai, 
antroje, prastesnėje, sudėta šiaip prastesni daiktai ir laikomi visokie niekai. Už jos 
buvo nedidelis tvartelis, kuriame laikė kiaulę. Prie gyvenamojo namo antrojoje, 
negyvenamoje dalyje buvo priglausta malkinė.
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Už namo buvo tvartai, o prie jų daržinė, kurioje laikomas pašaras. Tvarte 
stovėjo žemaitukų veislės arklys, o daržinėje – ratai ir rogės. Kiek toliau buvo 
kitas pastatas, jauja, kurią vėliau, kaip nereikalingą, pardavė. 

Prie namo stovėjo didelis šimtametis neapkabinamas beržas. Buvo apynotas 
ir keli slyvmedžiai. Kieme stovėjo kryžius. Netoli namų buvo miškas ir žvyrduobė. 
Tai ir visas patėvio ūkis, kuris buvo nepalyginti didesnis už mūsų buvusį. 

Netrukus po mūsų čia apsigyvenimo įvyko oficialios vestuvės. Pagal savo 
išgales Mama su kaimyne paruošė vestuvinius pietus ir su patėviu išvažiavo į 
bažnyčią ant šliūbo (sutuoktuvių ceremonijai). 

Likusi namie moteris padengė stalą, išdėliojo lėkštes ir stiklines, o prie 
sienos prikalė greta vienas kito du rūtų vainikėlius.

Grįžę iš bažnyčios jaunieji ir svečiai, iškinkę ir pašėrę arklius, sėdo prie 
stalo. Moterys atnešė valgius, pastatė ant stalo butelį degtinės. Jauniesiems taurelė 
buvo apvainikuota, o svečiams paprasta. Tų svečių buvo nedaug: viena patėvio 
duktė su vyru, duktė Barbora, J. Šiaulytis (patėvio brolio sūnus) ir dar vienas 
kitas, kurių, kas jie, nebepamenu. Svečiai valgė, gėrė, šnekučiavosi, tik nešoko ir 
nedainavo. Pavalgę, pasikalbėję, gerai nusiteikę išvažiavo, palikę Mamą ir patėvį 
jau susituokusius. 

Po vestuvių atėjo žiema, ta šaltoji, gilioji 1928–1929 m. žiema, kurios tokios, 
kaip žmonės pamena, seniai nebuvo. Sniego prisnigo daug, o šaltis spaudė ir 
spaudė be atkričio. Kai užšaldavo ežeras, žmonės į miestelį važiuodavo ar eidavo 
per mūsų kiemą. Važiuojant į bažnyčią ar šiaip žiemos metu arkliui prie juostos 
parišdavo varpelį, kuris arkliui bėgant risčia skambėdavo. Esant tokiems šalčiams, 
manęs į lauką neišleisdavo, o aš norėjau pamatyti, kas važiuoja ir taip maloniai 
skamba varpelis. Langai buvo užšalę per centimetrą ledu. Tad aš pradėjau pūsti 
į ledą, norėdamas padaryti skylutę, per kurią matyčiau pravažiuojančiuosius. Pa-
mačiusi tai Motina mane išbarė, girdi, taip darydamas galiu susprogdinti lango 
stiklą, o kas ir iš kur jį įdės. Taip buvo panaikinta ir paskutinė galimybė ben-
drauti su pasauliu.

Tą šaltą žiemą, kai namuose pritrūkdavo druskos, žibalo ar kito ko būtino, 
pasikinkęs arklį į roges patėvis važiuodavo į miestelį nupirkti. Užsivilkdavo kai-
linius, kurių nesusisegdavo, užsimaudavo vasarinę kepurę ir taip pliku kaklu ir 
ausimis sėsdavosi važiuoti. Motina atnešdavo juostą apsivynioti kaklą ir skarelę 
ausims apsirišti. Jis viską atmesdavo sakydamas: „Kaip gali gyvas žmogus nušalti.“ 
Išvažiuodavo ir parvažiuodavo gyvas ir sveikas – nenušalęs.

Tik jau gerai pavasarėjant, prieš Velykas, šviečiant saulei Mama, šilčiau mane 
aptaisiusi, pirmą kartą išleido laukan. Aš vaikščiodamas (sniego paviršiumi) apie 
tvartą pamačiau sniege gaurų, pešiau, bet neišpešiau. Įėjęs į kambarį pasakiau 
Mamai, ką mačiau. Mama paėmė kastuvą ir iškasė didelį kiškį. Matyt, vargšas ėjo 
į daržinę norėdamas rasti ką paėsti, bet, netekęs jėgų, sušalo sniege. Nebegyvą 
kiškį parnešė į kambarį, parodė patėviui ir sako: „Reikia išmesti, nes nudvėsęs.“ 
„Nemesk, – sako, – medžiotojai nušautą kiškį pakabina ir laiko savaitę ar daugiau, kad 
lupant iš po kailio kirminai byra, o čia tik sušalęs, reikia palaukti iki atitirps, nudirsiu 
kailį ir mėsą drąsiai galima valgyti.“ Taip ir buvo padaryta, mes pavalgėme kiškie-
nos ir nieko neatsitiko.
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Netrukus vėl vieną gražią dieną, kai saulutė švietė, mane išleido laukan. 
Vaikščiodamas po kiemą pamačiau, kad mūsų link slenka žmogaus galva. Įbėgęs 
į kambarį užrikau, kad pas mus ateina žmogaus galva. Mama išėjo pažiūrėti ir 
suprato, kad iškastu per sniegą taku eina vaikas, kurio tik galva matyti. O to sniego 
tiek prisnigta ir dar vietomis pripustyta, kad tik tvorų mietų galai matomi. Mūsų 
gyvenamojo namo buvo užleistas stogas, todėl po pustymo ne vieną rytą atsikėlusi 
Mama turėdavo sniegą nukasti nuo langų, nes ir tie būdavo užpustyti.

Pasakotojų vakarai
Kad ir gili bei šalta buvo žiema, pas patėvį vakare ateidavo vienas ar du 

kortuotojai lošti kortomis. Susėsdavo arčiau krosnies, pasistatydavo spingsulę ir 
lošdavo „Tūkstantį“, „Uodegą“ ir kitus lošimus. Lošdami kortomis pasakodavo savo 
nuotykius ir išgyvenimus. Įdomiausi būdavo patėvio pasakojimai iš Jėzaus Kristaus 
bei Šventųjų gyvenimo, pasakos ir padavimai. Aš mėgdavau jų klausytis, tam 
užsiropšdavau ant prie krosnies padaryto bereklio, kur kartais berdavo džiovinti 
grūdus. Ten būdavo šilta ir gera, o aš vis klausydavausi jų pasakojimų. Labiausiai 
patikdavo pasakos ir padavimai, kurių kelis, kiek atsimenu, pateiksiu: 

Sykį, rudenį, grįžtant iš tolimo miestelio turgaus, privargo arklys ir pats 
užsinorėjo miego. Žvalgosi, kur gauti nakvynę. Nenorėdamas žadinti žmonių, 
važiuodamas nuo namų pamatė jaują. Arklį pririšo ir pašėrė, o pats nuėjo į pirtį, 
kur džiovinami linai. Pirtis buvo šilta, nes buvo linamynis, ir prie pirties pečiaus 
atsigulęs pamiegoti. Buvo jau bemiegąs, tik girdi – bildėdamas krito vienas ar-
das, netrukus kitas. Supratęs, kad tai velnio darbas, norint jį išbaidyti, tai taręs: 
„Nu, velnie, ar daugiau nebeturi“, bet tuo tarpu, girdi, pragydęs gaidys ir velnias 
prapuolęs. Taip nedaug numigęs išvažiavęs. 

Kitą sykį, dar jaunas būdamas, vieną sekmadienį nuėjęs prie Kapstato ežero, 
sėdęs į valtį ir plaukiojęs netoli tos vietos, kur į ežerą įteka Dievupis, pamatęs 
didžiulę lydeką, tokio dydžio, kad galėjo apversti valtį. Tai palengva nuo jos 
atsitraukęs. Pasakojo, kad Kapstato (Endriejavo) ežeras požemine upe susisiekiąs 
net su Platelių ežeru, ir ta žuvis tuo požeminiu vandeniu plaukioja iš vieno ežero 
į kitą ir ji išaugo tokia didelė, kad jos niekas negali sugauti. 

Legenda apie Kapstato ežero atsiradimą yra plačiai žinoma:

Kartą vasarą, grėbiant šieną, priėjęs ponaitis ir sakąs: „Skubėkit 
grėbti, svečias ateina!“ Jo paklausė, koks tas svečias, o jis atsakęs: 
„Kap stats“!

Ponaičiui nuėjus, pasirodęs juodas kuilys ir kriuksėdamas pa-
virtęs vandeniu. 

Žiemą, kai ežeras jau užšalęs, lede lieka neužšąlančių skylių, vadinamų 
akimis. Iš jų kartais girdėti dejonės. Dejuoja, nes laukia ir nesulaukia, kad kas 
ežere skęs. Išgirdę dejones žmonės ir sako: jau kas nors ežere skęs.

Yra ir pajuokiantis pasakojimas. Ežere esančios trys akys (lede neužšąlan-
čios vietos). Viena sako – karai, karai, kita – badai, badai. Ką sako trečioji, reikia 
įminti, neįminus trečioji akis sako: „Pabučiuok kumelei po uodega ir vėl bus gerai.“
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Apie lobį pasakojo taip. Einant taku į Endriejavą netoli Dievupio yra aukš-
tumėlė, ten prancūzai traukdamiesi užkasę auksinį dievuką. Anksčiau netoli tos 
vietos augęs alksnis (dabar jo seniai nebėra). Nuo to alksnio reikėjo pažengti į 
šoną kelis žingsnius ir žiūrėti tiesiai į Endriejavo bažnyčios bokštą ir jei jis gerai 
matyti pradėti kasti. Auksinio dievuko ieškodami mėgėjai yra prirausę duobių, bet 
nieko nerasta. To dievuko ieškoti buvę atvažiavę ir prancūzai. Ieškojo su kažkokiu 
aparatu, bet nerado, nors auksinis dievukas tenai yra užkastas. 

Kitas pasakojimas yra apie Kačkalnį, per kurį ėjo senas kelias Gargždų link. 
Čia vidurnaktį prieš dvyliktą nakties ties didžiuliu akmeniu sėdi boba ir daužo 
tą akmenį, kad net kibirkštys lekia. Jeigu pasitaiko tuo metu kam važiuoti, tai ir 
mato. Po dvyliktos valandos ta boba prapuola.

Viena žiauri pasaka mane paveikė ir turėjau daug bėdų. O buvę taip. Mi-
ręs žmogus. Berną pasiuntė iškasti duobės. Bernas kasęs, kasęs ir prieš baigiant 
prisikasęs kaukolę, ją išėmęs ir pastatęs ant duobės krašto. Užbaigęs kasti išlipęs. 
Iš kišenės išsitraukęs tabako ir pypkę, ją prisikimšęs ir užsirūkęs. Pažiūrėjęs į 
kaukolę sako: „Tu gyvas būdamas gal rūkei ir dabar nori“. Paėmęs žiupsnį taba-
ko ir įkišęs jai į nosį. Parėjęs į namus, vakare nuėjo gulti. Jau pradėjus migti, 
atriedėjo į kamarą, kur jis gulėjo, kaukolė ir prašo tabako, taip antrą, trečią ir 
ketvirtą vakarą. Ji jam neduoda ramybės, prašo ir prašo tabako. Nors bernas ir 
buvo drąsus, bet, negalėdamas jos atsikratyti, nuėjo pas kunigą klausti patarimo. 
Kunigas pasakęs, kad kitaip neišsigelbės – turi duoti jai tabako, o padaryti reikia 
taip! Reikia apsivilkti paltu, bet jo nesusisagstyti ir rankų į rankoves nekišti, tik 
susirišti siūlu, kad lengva būtų numesti. Paimti tabako makelį, prieš dvyliktą 
nakties nueiti į kapus, įsilipti į kryžių ir, kai kaukolė pakils iš kapo, pradės po 
kapines lakstyti, pribėgs prie kryžiaus, mesti jai tabaką ir paltą, o pačiam iššokus 
iš kryžiaus sprukti iš kapinių. Rytą nuėjęs į kapines pasižiūrėti, kas iš jo palto 
likę, bernas pamatęs tik skutus. Pasakęs apie tai kunigui, kunigas jam atsakęs, 
kad jei jis taip nebūtų padaręs, iš jo paties būtų likę skutai, ir patarė daugiau su 
mirusiais taip nesielgti, o jų kaulelius atsargiai vėl sudėti į kapą.

Panašų pasakojimą girdėjau tokį: žmogus mėnesieną naktį ėjęs per kapines 
taku, kurio pakraščiai prižėlę karklų. Išgirdęs kažkokį papsėjimą, žiūri – taku 
prieš jį atšliaužia kaukolė, papsi. Žmogus išsigando ir sustojo, žiūri, kas toliau 
bus. Arčiau prišliaužusi kaukolė pradėjo vartaliotis. Iš jos išsiropštęs ežys ir 
papsėdamas įlindęs į karkliukus. Žmogus nuo tako atsargiai paėmęs kaukolę ir 
nunešęs prie šepo (patalpa, kur laikomi laidojimo reikmenys ir surinkti kapuose 
besimėtantys kaulai).

Tas pasakojimas taip įaudrino mano psichiką, kad per sapną matydavau tą 
kaukolę ir iš išgąsčio šokdavau iš lovos ir prašydavau Mamą priimti pas save. 
Tai truko ilgokai. Paskui tie sapnai savaime išnyko.

Šalia Laigių kaimo aukštumos, šiaurės pusėje buvo pelkėta Laigiškių gany-
kla. Rudenį ir pavasarį ją daug kur apsemdavo vanduo. Rudens tylią naktį iš jos 
pakildavo vienas ar keli žiburiai ir klajodavo aplink, kol išnykdavo. Žmonės jų 
bijojo ir stengėsi arti neprieiti. Artyn priėjus, matydavo, kad burbule, panašiame 
į išpūstą muilo burbulą, viduryje spragsėdama dega liepsnelė. Bijojo dėl to, kad 
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priėjus arti tas žiburys gali sprogti ir apnuodyti žmogų. Nuo žiburio negalėjo 
bėgti, nes jis vijosi ir pasivijęs sprogdavo.

Kortuotojai bepasakodami tarp savęs susipykdavo ir vienas ant kito šaukė: 
„Tu makliavoji (suki). Ne aš, tu“. Kad lošė ne iš pinigų, tai nesusipešdavo, užtek-
davo tik pasižodžiauti.

Nauji rūpesčiai
Netrukus po vestuvių Mama atsivežė savo baldus ir namų apyvokos rei-

kmenis, kartu ir mano lovą su grotelėmis, kurią pastatė atokiau nuo sienos, nes 
siena buvo apipuvusi, vietomis kiaura ir, kad nepūstų vėjas, užkamšyta skudurais 
ir pakulomis. Nors atvežtoji lova buvo su grotelėmis, aš, susapnavęs tą nelemtą 
kaukolę, ir per groteles iššokdavau iš lovos.

Žiema buvo šalta ir snieginga, o pavasaris – staigus ir šiltas, sniegas tirpo 
putodamas. Kai kiek apdžiūvo keliai, patėvis sutelkė talką, kuri nuvažiavusi į 
Tickinus sugriovė mano gimtąjį namą, o medžiagą atvežė į mūsų kiemą. Geres-
nius rąstus atrinko apipuvusioms lauko sienoms remontuoti, o kitus panaudojo 
kaip malkas. Taip, ištikus bėdai, nebeliko galimybės iš čia pabėgti, nes, nugriovus 
mūsų buvusią trobą, nebūtų buvę kur galvą priglausti.

Apsigyvenus Ližių kaime pas patėvį, artimiausi kaimynai buvo Vaitkienė 
(vad. Čigonienė) su vaikaičiu Stasiu, su kuriuo greit susidraugavome. Rūstei-
kienė (vad. Vosterkienė) turėjo du sūnus: Joną ir Kazimierą, kurie jau buvo 
pusberniai. Tolėliau gyveno Vytė, kuris mėgo anksti keltis, todėl buvo pramin-
tas Vyturėliu. Čia visi buvo pravardžiuojami. Pravardžiuojamas buvo ir patėvis 
graf. Šapskevičia dėl to, kad toliau kiemo važiavo važiuotas ir barzdą išpūtęs. 
Nepravardžiuojami buvo arčiau ežero gyvenantys ūkininkai, kurie save nuo 
senovės laikė karaliukais (yra buvę ne baudžiauninkai, bet duoklininkai, kara-
liaus dvare, karališkieji). 

Peržiemojus susitvarkius namus, užgriuvo pavasario darbai. Kadangi turėjome 
savo žemės, reikėjo ją dirbti, paruošti sėjai ar sodinimui. Bet dirbome jau sau, 
ne svetimiems. Mažesni žemės sklypeliai daržui ir bulvėms buvo ariami žambiu, 
nes naudoti plūgą patėvis nenorėjo, sakydavo: „Ariant plūgu apgeležinėjama žemė, 
kas beaugs.“ Plotą vasarojui suarti (plūgu) padėdavo Rūsteikiukai, ir pasėdavo, o 
akėdavo pati Mama. Sodindavo apie 10 maišų bulvių, daržovių: kopūstų, agurkų, 
morkų, kručkų (sėtinių), sodindavo kiaulės burokų. Nedidelį daržiuką užsėdavo 
kanapėmis. Prie tvoros galo buvo apynotas, jį prismaigstydavo karčių, kad apyniai 
turėtų kur vyniotis. 

Ką valgė ir gėrė endriejaviškiai ir kiti žemaičiai
Turėdami savo žemės, turėjom bulvių, daržovių, laikėm vištų – buvo ir 

kiaušinių, nusipenėdavom kiaulę, todėl jau nebereikėjo elgetauti, galėjom skaniau 
ir sočiau pavalgyti. Žemaitijoje nuo senovės (panaikinus baudžiavą) nusistovėjo 
tradicinė valgių gaminimo ir valgymo tvarka. Žiemą paprastai valgydavo tris 
kartus per dieną. Pusryčiams dažniausiai buvo sriuba ar košė. Jei pusryčiams 
valgė košę, tai pietums buvo geresnė sriuba, daugiausia virta su mėsa. Vakare 
bulvės ar vėl kokia sriuba. Pavasarį, parskridus gandrui buvo valgoma paldienis, 
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padvečerka (pavakarė). Pavakariams duodavo duonos su sviestu ar sūriu, kartais 
kiaušinienės, užsigeriama buvo kava. 

Tradiciniai žemaičių valgiai. Iš sotesnių valgių buvo košė, ją gamindavo 
įvairiai. Kruopų košė daugiausia iš miežinių kruopų, be miltų, duodama su svies-
tu, mirkalu (paspirginus lašinius), o paskui valgoma su rūgusiu pienu. Ruginių 
miltų košė – vienų ruginių miltų, virtų vandenyje. Į košę pagal žmonių skaičių 
įkišama po pusę silkės, kam tenka uodega, kam galva. Karštoje košėje silkė su-
šusdavo, palikdavo sūrumą ir riebalus. Tokia košė daugiausia verdama pasninko 
dienomis. Pusmarškonė košė verdama iš bulvių. Kai bulvės apverda, dedami miltai 
ir maišoma, kol lygiai susimaišo ir išverda. Bulvynė su užtrinu buvo verdama 
dažnai, ypač pusryčiams. Užtrinas (užtrynas) – tai kiaulę papjovus, mėsinėjant 
iš vidaus išimti taukai. Jie ištiesus sluoksniais apiberiami prieskoniais (pipirais ir 
kt.), pasūdomi, kietai susukami, apsiuvami marška ir padedami virtuvėje aukštai 
prie balkio, arčiau krosnies, kad būtų šilta. Taip laikoma iki pavasario, o pavasarį 
išnešama į kamarą. Bulvynė (bulvienė) su raugintais kopūstais buvo verdama su 
mėsa ar sviesto pasukomis (buvo valgoma trečiadieniais, šeštadieniais ir sekmadie-
niais). Saldžioji bulvienė, verdama su morkomis, kartais įdedama kriučkų (sėtinių). 
Virdavo balintą saldžiu pienu. Ūkiuose baltinama dažniausiai separuotu pienu. 
Todėl sakydavo: „Ubagais eidamas saldžios bulvynės gausi“ arba „Gyvenk prie bobutės 
ir saldžios bulvienės gausi.“ Plioržė – išvirtas bulves sugrūdus užpila vandeniu ir 
kiek pieno, beria aguonų. Valgo su duona. Bulvės su mundurais. Išverda neskus-
tas bulves, karštas deda ant stalo, nusilupęs lupeną valgo su mirkalu ar rūgusiu 
pienu. Pasninko dienomis valgo su kanapdruske (spirginti ir piestoje sugrūsti 
kanapiai). Duonynė. Į vandenį (jį pasaldinus cukrumi, dažniausiai sacharinu ar 
medumi) dėjo duonos gabaliukų, džiovintų obuolių. Panašiai duonos gabaliukų 
dėdavo ir į miežių kruopų sriubą. Tokią sriubą vadindavo ubagyne. Putra (sriuba), 
dar vadinama „žiurkyne“, klerkyne. Padaro iš ruginių miltų tešlą ir su šaukštu 
deda į verdantį puodą. Sriuba buvo užbalinama karvės pienu, aguonomis ar ka-
napių pienu. Kukulynės (kleckynės). Vienos jų buvo verdamos kaip „žiurkynė“ iš 
kietos smulkiai sugnaibytos ruginių miltų tešlos. Kita tokiu pat būdu daroma iš 
žalių tarkuotų bulvių, jas gerai nusunkus. 

Rudenį, kai skerdžiami gyvuliai ir paukščiai, buvo verdami, paskui taukuose 
kepami vėdarai, prikimšti miežinių kruopų, gerai prisigėrusių skerstų gyvulių 
kraujo. Plekynė gaunama iš plikyto kiaulės skrandžio, apvirinus, atšaldžius ir 
smulkiai supjausčius sudėdavo į bulvienę, kuri ir vadinosi plekynė. Juka. Išverda 
mėtų su paukščių krauju, prideda svogūnų, pipirų, druskos ir valgo su duona.

Pavalgius ar ištroškus, norėjosi atsigerti. Tam buvo ruošiami gėrimai: pavasarį 
sula, vasarą duonos gira, obuolių gira, o rudeniop virtų burokėlių gira. 

Prie namų augo didelis beržas, kuriame pavasarį, išėjus pašalui, grąžtu 
išgręždavo gilesnių skylių, į tas skyles įkaldavo parvagius, viršutinį trumpesnį, o 
apatinius vis ilgėjančius. Ties paskutiniu parvagiu ant žemės statydavo puodą, į 
kurį bėgdavo sula. Kai puodas pribėgdavo pilnas, jį išpildavo į neplačią aukštą, 
lygiais šonais statinę, į kurią tilpdavo keli kibirai sulos. Toje statinėje prie dugno 
buvo įkalamas parvagis, užkemšamas mediniu, pakulomis apvyniotu kamščiu. 
Norėdami įsileisti sulos, kamštį palengva atitraukdavo ir prisileisdavo reikiamą 



950

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

kiekį sulos. Sulai parūgus, kai ji pradėdavo putoti viršuje, užberdavo avižų, kurios 
sudrėkusios sudarė velėną ir neleido sulai nugaruoti. Tokios sulos, jei jos turėdavo 
daugiau, užtekdavo iki šienapjūtės. Pritrūkus sulos, darydavo duonos girą. Rugi-
nės duonos plutas ir šiaip ruginę duoną supjaustydavo riekelėmis, džiovindavo 
iki parusvės. Džiūvėsių gabaliukus sumesdavo į katilą ir užpildavo verdančiu 
vandeniu, palaikydavo, kol atvės. Taip paruoštą girą perkošdavo per maršką, 
įdėdavo mielių ir cukraus ar sacharino, uždengdavo ir raugindavo. Įrūgusią girą 
supildavo į tokią pat statinaitę kaip sulą. Girą laikydavo uždengtą šaltai. Gira 
susifermentuodavo per 4–5 dienas ir ją buvo galima gerti. Vasarą darydavo ir 
šiaip greitai padaromą gėrimą. Į vandenį įpildavo norimo rūgštumo acto, įmes-
davo tabletę (girnikę) sacharino ir įberdavo arbatinį šaukštelį sodos. Maišydavo 
ir, gėrimui pradėjus putoti, skubėdavo gerti. Rudeniop atsiradus obuolių, daryda-
vo obuolių gėrimą. Iki atsirado cviklių (raudonųjų burokėlių) žmonės sodindavo 
vadinamuosius valgomuosius burokus. Rudenį, kai jie paaugdavo, moterys juos 
raudavo, nuplaudavo, nulupdavo, smulkiai supjaustytus ar sutarkuotus užpildavo 
karštu vandeniu ir statydavo ant krosnies šiltai. Paskui atvėsintus pasaldindavo, 
įdėdavo mielių ar duonos ir toliau porą dienų raugindavo. Paskui nukošdavo. 
Taip paruoštą girą supildavo į statinaitę, uždengdavo ir laikydavo šaltai. Tokią 
girą darydavo ir žiemą. 

Pavasario ir kitų metų laikų rūpesčiai ir nutikimai
Per pirmą ir antrą žiemą po vestuvių buvo sukūrenti visi atvežti trobelės 

sienojai. Reikėjo pasirūpinti malkų iš miško. Kadangi patėvis turėjo arklį ir ve-
žimą, tai, pasiprašę eigulio, važiavom malkauti į mišką. Buvo leista imti malkai 
papelkiais nudžiūvusių alksnių stuburius, kurie dar nesupuvę gulėjo ant žemės, 
nusilaužti dar stovintį stuburį, rauti padžiūvusias eglaites bei pušaites, bet rauti 
taip, kad neliktų kelmo ir tą vietą išlyginti. Taip susirinkom keletą vežimų mal-
kų žiemai, o vasarai atsiveždavom pasirinkę nulūžusių, nukritusių šakų ir, jas 
sukapoję kirviu, kūrendavom.

Patėvis pasakojo, kad jis bemalkaudamas yra išvažinėjęs tą visą servitutinį 
mišką ir arčiau Kapstatų tyro aukštesnėse vietose yra matęs eilėmis išdėstytų 
panašiai kaip pastatų pamatai akmenų, o kitur ir ratu sustatytų akmenų, kaip 
apjuosiami kapai. Todėl sakydavo, kad ten senų senovėje gyventa žmonių. 

Atėjus pavasariui, pradėjau susitikti su Stasiu (kuris buvo benkartas, mergos 
vaikas), motinos paliktas pas senelę (motina tarnavo Veiviržėnuose žydams). Bet 
mes greitai su juo susidraugavom. Jis turėjo „automobilį“, tai nuo šaknų išaugusio 
kadugio iškumpas. „Automobilis“ buvo išpuoštas visokiais pakabukais ir spalvotais 
popieriukais bei kaspinais. Tuo „automobiliu“ jis lakstė taku nuo namų pro mūsų 
žvyrduobę iki Rusteikienės. Aš „automobilio“ neturėjau, bet greitai jį pasidariau. 
Patėvis iš lazdyno medžio, sulenkęs vieną jo galą, aprišo virvute, kad neatsitiestų. 
Aš jį kaip mokėdamas papuošiau. Nebuvo jis toks puošnus kaip Stasio, bet vis 
tiek „automobilis“. Turėdami „automobilius“, lakstėm vienas paskui kitą pypdami 
pypypy, kol nusibosdavo.

Nusibodus važinėti „automobiliais“, įsitaisydavome žvyrduobėje ir ten filo-
sofuodavome gana sunkiomis temomis: sprendėme klausimą, ant ko laikosi Žemė, 
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ir priėjome prie išvados, kad Žemė laikosi ant šakelių ir lapelių, kita – kodėl 
žvėrys – kiškis, lapė, šernas – turi keturias kojas, o žmogus tik dvi. Nusprendėme, 
kad žvėrys turi keturias kojas dėl to, kad žmogus jų nepagautų, nes jie, turėdami 
keturias kojas, yra greitesni. Taip befilosofuodami vieną kartą pamatėme, kad 
nuo žvyrduobės krašto byra smulkūs akmenukai ir žiba kaip auksas ir sidabras. 
Sutarėme, kad radome didelį lobį ir būsime turtuoliai. Tam lobiui susemti nubė-
gome atsinešti po du skardos indelius. Atėję pradėjome krapštinėti ir pamatėme, 
kad tai ne akmenukai o į žvynus panašios (aukso ir sidabro) skiltelės. Pradėjome 
rinkti ir rūšiuoti, kol nusibodo [...]. 

Patėvis nuo jaunytės garsėjo savo stiprumu, ypač rankų. Statant namą pats 
vienas, nors ir invalidas, į ratus susikilnojo rąstus. Kai užeidavo noras pasportuo-
ti, atsinešdavo ratą (tekinį), atsistodavo ant kaladės ir, įsiūbavęs jį, permesdavo 
per savo trobos stogą. Ir dabar, jeigu panorėdavo ką „maloniai“ pasveikinti, taip 
spūstelėdavo ranką, kad iš panagių ištrykšdavo kraujas.

Patėvis buvo ne tik stiprus, bet ir visų galų meistras. Megzdavo tinklus, 
drubicus, bučius. Taisė metalinius indus – lopė jų skyles, darė pypkes (panašias į 
bavariškas) ilgais kandikliais. Mokėjo padaryti medinius kibirus ir kubiliukus. Siuvo 
naujus kinkymus, odines plėškes darbui ir išeigai. Audė kanapines juostas – kin-
kymams ir juos siuvo. Suko virves, išdirbdavo odas. Taisė batus. Šiems ir kitiems 
darbams atlikti turėjo varstotą (darbastalį), litavimo ir virvių vijimo įrankius. Jo 
darbastaliu per žiemą domėjausi ir aš. Ko ten nebuvo – kaltų, grąžtų, pjūklų, 
pjūklelių ir kitų įrankių, kurių pavadinimų nežinojau. Jam dirbant kuo galėdamas 
stengiausi padėti. Už darbą gaudavo pinigų, o kartais imdavo produktais: pienu, 
sviestu, duona ar duoniniais miltais – maisto produktais, kurių mes neturėjome. 
Neužsakytus dirbinius veždavo parduoti į turgų, daugiausia į Veiviržėnus ir Rie-
tavą. Aš su patėviu į turgų pradėjau važinėti kitais, 1930 metais. Nuvažiuojant 
vadeliodavo jis pats, o grįžtant išsipardavus su pažįstamais nueidavo pas žydą 
į traktierių pavalgyti ir išgerti. Prie vežimo grįždavo daugiau ar mažiau išgėręs, 
atnešdavo man beigelę (riestainį) ar bandelę. Daugiau išgėręs atsiguldavo vežime, 
vadelioti turėjau aš. Tą metą rytai buvo labai migloti, miglos išsisklaidydavo tik 
apie 11–13 val., o nuo pietų kepindavo karšta saulė.

Vieną kartą grįžtant iš Veiviržėnų, patėvis buvo išgėręs ir gulėjo ratuose. 
Privažiavus Kapstato ežerą, patėvis liepė pasukti į netoli kelio esančią brastą 
pagirdyti arklį. Aš, privažiavęs brastą, iššokau iš vežimo ir išžabojau arklį, nes 
pažabotas jis negali tinkamai atsigerti. Įvažiavus į brastą, arklys puolė gerti, o jį 
įnirtingai pulti visokie gyliai, kurių prie vandens apstu. Arklys, gindamasis nuo 
jų, toliau brido į vandenį, o kadangi buvo išžabotas, aš jo negalėjau atsukti. Brido 
jis ir brido, o vanduo jau pradėjo apsemti vežimą, kuriame gulėjo patėvis. Laimei, 
pasitaikė moteris, kuri ten skalbė drabužius ir, pamačiusi mūsų bėdą, brisdama 
vandeniu aukščiau juosmens, atskubėjo gelbėti ir, paėmusi arklį už apynasrio, 
atsuko vežimą atgal ir išvedė iki kranto. Jei ne jos pagalba, nežinau, kas būtų 
buvę. Aš kaip mokėdamas jai padėkojau, ir mes laimingai grįžom namo.

Į miestelį ir turgų patėvis važiuodavo ir vienas. Jei grįždamas užsukdavo 
į savo gimtinę pas Šiaulyčius, ten pavalgydavo ir išgerdavo, tai važiuodamas 
į namus užtraukdavo dainą „Išlek gulbelė ant marių“. Dainuodavo ir taip: 
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„Laimingas žmogus, kursai už Petronės 
(Petronė mano Mama), nežuvo ir tas, 
kurs už Marijonės“ (Marijona jo buvusi 
pirmoji žmona).

Iš visų patėvio darbų, dirbinių 
vienas buvo labai keistas. Jis iš ilgo 
nestoro vamzdžio susuko į spiralę pa-
našų sukinį, paskui ant ilgų vamzdelių 
prilitavo skardinių plokščių dėžučių. 
Tą visą aparatą įleido į medinį pu-
skubilį, kurio dugne išgręžė skylę ir 
per ją prisuko kraną. Su tuo aparatu 
nuvažiavom į Žalakiškę (Žalakius) pas 
jo sesers sūnų ūkininką dvivalakininką. 
Antrą dieną vėl darė kažką nesupranta-
mą. Priemenės kampe stovėjo metalinė 
statinė, jai padarė tvirtą dangtį, per 
jį įkišo metalinį vamzdį ir tą vamz-
dį sujungė su mūsų atvežtu aparatu. 
Vakare, kai jau sutemo, po vakarienės 
vyrai tą metalinę statinę užkėlė ant 
pakuros ir užkūrė ugnį. Ugnis degė, 
o statinėje kažkas smarkiai burbulia-
vo, net šokinėjo. Kai jau užvirė, prie mūsų atvežto aparato 
pastatė didoką puodą, atsuko kraną, ir iš jo pradėjo lašėti 
skystis, o paskui bėgti srovele. Vyrai sakė „gerai bėga“, bet 
kas bėga, nesakė, ir aš nežinojau, tik maniau, jeigu vyrai taip 
sako, kad gerai bėga, tai čia nėra nieko blogo. Man buvo 
pataisyta lova ir aš nuėjau miegoti. 

Antrą dieną prieš vakarą vyrai vėl pradėjo rinktis. 
Moterys virė, kepė, čirškino, o aš vis apie jas sukiojausi. Jos 
man paduodavo ką skanaus valgyti. Prisivalgęs, prisisotinęs nuėjau pas vyrus. 
Ant stalo buvo visokių valgių ir butelis degtinės (vakar virtos naminukės). Vyrai 
valgė ir suko aplink taurelę. Kai įsismagino, paprašė mane, kad pagiedočiau ar 
padainuočiau. Patėviui pritariant, aš pagiedojau „Marija Magdalena“ ir uždainavau 
„Bėg upelė vingiuodama“. Vyrams, matyt, patiko, ir jie pradėjo mane girti: „Toks 
dar nedidelis, o taip gražiai gieda ir dainuoja ir balsas gražus.“ Aš to pagyrimo gal 
pasigėdijau – nesupratau, ar mane giria ar juokiasi, todėl nuo jų pabėgau pas 
moteris.

Kitą dieną vyrai vėl susirinko, susėdo apie stalą, atnešė valgių ir pastatė 
didelį butelį atsipagirioti. Po pietų mes su patėviu pakilom važiuoti namo. Mo-
terys pridėjo pilną krepšį visokių gėrybių parvežti į namus lauktuvių. Patėvis 
šiaip taip įsiropštė į vežimą ir atsigulė ant šieno, o aš arklį parvadeliojau namo, 
kur mūsų laukė Mama.

Parodos „Naminės 
degtinės žalai 
pavaizduoti“ leidinėlio 
antraštinis puslapis. 
Apie 1928 m. 
Iš PKAS rinkinio. 
T. Petreikio nuotr.
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Patėvio duktė Barbora prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo išėjusi tarnauti 
pas dvivalakį ūkininką Šunoką, gyvenantį Laigalių (Laigių) kaime. Šunokas buvo 
tarnavęs carinėje rusų kariuomenėje, nevedęs, todėl, prasidėjus karui, buvo mo-
bilizuotas į rusų kariuomenę. Ūkį valdyti ir tvarkyti paliko Barborai. Pats su 
kariuomenės daliniais pasibastęs po Rusiją, paragavęs fronto ugnies, revoliucijai 
Rusijoje atslūgus po 1918 metų grįžo į Lietuvą – į savo ūkį ir gyveno kartu su 
Barbora. Begyvendami kartu sugyveno sūnų, kurį pakrikštijo Jonu. Klebonas, tai 
žinodamas, ypač kalėdodamas, liepdavo Šunokui vesti ir negyventi nuodėmėje 
su Barbora. Bet Šunokui ūkininkui, kaip jis sakydavo, „pliką Barbę be geros dalies“ 
vesti neleido jo ūkininkiška ambicija.

Pats Šunokas, praslinkus keleriems metams, iš kažkokio giminaičio Amerikoje 
gavo dolerių, už kuriuos nusipirko „Doič“ markės motorą ir pelinę kuliamąją 
mašiną. Rudenį, baigus nuimti derlių, važiuodavo kulti vasarojų ar žiemkenčius. 
Sustačius kuliamąją reikėjo vežti motorą. Jis buvo užvedamas sukant smagratį 
rankena. Užvedus pasitaikydavo, kad motoras pradeda dirbti ir suka ratą pasiutu-
siu greičiu. Taip lėkdamas pradėdavo lėtėti, suktis palengva, kol visai sustodavo. 
Kuliamosios savininkas Šunokas, neturėdamas žinių ir patirties prie mechanizmų, 
krapštydavosi apie motorą. Bernai su mergomis kirkinosi ant sukrauto vasarojaus, 
o vyrai, susėdę lauke, rūkė pypkes, spjaudėsi ir keikėsi, kad be reikalo leidžia 
laiką. Jei vėl pavykdavo užvesti motorą ir jis normaliai dirbdavo, tai prasidėdavo 
kūlimas. Vieną stipresnį pusbernį statydavo „milžti ožį“ – su grėbliu krapštyti 
iš po kuliamosios grūdų su pelais ir sviesti toliau. Darbas buvo skubus, todėl 
reikėjo dirbti iki prakaito, paskendus dulkėse. Todėl visas palikdavo murzinas ir 
juodas kaip negras.

Jei nepavykdavo pačiam sutvarkyti ir paleisti normaliai dirbti motorą, talką 
tekdavo paleisti, o motorui remontuoti kviesti „inžinierių“. Už tai reikėjo mokėti, 
ir taip dažnai kainuodavo daugiau negu uždirbdavo. Tokio kūlėjo ūkininkai ne-
kviesdavo, todėl jis visą rudenį daugiau kuldavo pas mažažemius (babyzninkus).

Jam užsiėmus kūlimu, namuose visi darbai ir rūpesčiai gulė ant Barboros 
pečių, todėl namuose nebuvo geros tvarkos. Žemės dirbo nedaug. Samdydavo 
pusbernį ir pusmergę. Ūkiui vesti dažnai trūko pinigų. Tad pardavinėdavo miško 
medžiagą: ąžuolus, beržus ir spygliuočius. Kita bėda – dažnai juos aplankydavo 
gaisrai: degė gyvenamasis namas. Šiam sudegus, pasistatė būdą, kur virė valgyti 
ir gyveno. Sudegė ir būda. Kadangi turėjo savo miško, tai paprašė giminaičių ir 
artimųjų kaimynų talkos būdu pastatyti gyvenamąjį namą (kaimuose buvo paprotys 
padegėliui talkos būdu pastatyti namą). Talkininkai pjovė, kirto mišką, vežė, tašė 
rąstus ir statė (statybai meistrą reikėjo nusisamdyti), kol pastatė naują trobą.

Barbora, nors ir nedažnai, ateidavo pas Tėvą pasiguosti savo bėdomis, rūpesčiais 
ir nuoskaudomis. Tėvas, žinoma, užjautė, tik padėti materialiai neturėjo galimybių. 
Atėjus Barborai, mano Motina sakydavo: „Barbele, kokia tu drūta, kokia sveika.“ Tikrai, 
Barbora, eidama pro duris, turėjo eiti skersa, ir Motinai sakydavo: „Je, kad kas atimtų 
nuo manęs tą drūtumą, daug duočiau. Man ir vaikščioti sunku – dūstu.“

Antrą ar trečią metą po vestuvių Motina iš brolio atsivedė žalą melžiamą 
karvę. Turėjome savo pieno. Buvome ponai. Kol neturėjome savos karvės, rūgusio 
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pieno po kibirą atnešdavo iš ūkio Barbės sūnus Justynas. O gavėniai atgabendavo 
visą statinaitę. Patėvis mėgdavo į miežinę putrą įsidėti rūgusio pieno ir srėbdavo 
su apetitu, kad net ūsai būdavo apkibę rūgusio pieno žildiniais.

Turėdami savo karvę, turėjom ir pieno, sviesto, grietinės. Mama suspaus-
davo ir sūrį. Atėjus žiemai, artėjant gavėniai, į statinaitę pildavo rūgusį pieną, 
kuris vadinosi supiliniu. Prasidėjus gavėniai, kai nebuvo galima valgyti mėsos, 
košę ar bulves valgydavome su tuo supiliniu pienu, kuris buvo gerokai rūgštus 
ir apkartęs.

Nuėjęs pas Rusteikienę, kartais pasiskųsdavau patėviu. Vieną kartą ji man 
sako: „O tu jam paimk kriukius (lazdas) ir ką jis tau bepadarys.“ Sykį patėvis užmigo, 
aš tyliai paėmiau kriukius ir nunešiau paslėpti. Atsibudęs žiūri, nebėra kriukių. 
Aš buvau netoli ir žiūriu kas bus. Jis manęs klausia: „Gal kur matei mano kriukius, 
būk geras, atnešk, aš noriu į lauką.“ Kad nepiktai prašė, aš atnešiau kriukius. Jis 
paėmė vieną kriukį ir norėjo man užbraukti per užpakalį, bet spėjau pasitraukti. 
Kriukiu kliuvo į praviras duris, kurios ilgokai birbė. Daugiau nebemėginau atimti 
kriukių, nes žinojau, kas gresia.

Patėvis Motinos ranka nebuvo užgavęs, bet žodžių „liežuviu“ ją dažnai 
„ėdė“. Vieną kartą tam ėdimui iki „gyvo kaulo“ įgrisus, Motina nutarė nuo patėvio 
bėgti. Kai patėvio nebuvo namie, susirišo į paklodę patalynę, pagalves, paklodes, 
ir, manimi vedina, išėjo prieglaudos pas Rusteikienę (dėl priėmimo, matyt, iš 
anksto susitarusi). Dar kartą nuėjusi paėmė mano ir savo būtiniausius drabužius. 
Grįžęs patėvis neberado žmonos. Kelioms dienoms praėjus, pasiramsčiuodamas 
kriukiais atlingavo pas Rusteikienę. Ilgokai jis pabuvo, kalbindamas mus grįžti. 
Po ilgesnio derėjimosi mes grįžome.

Girkontų šeimos 
statomas namas prie 
Žemaičių plento, 
Endriejave apie 
1946 m. Didesnė 
dalis namų iki XX a. 
vidurio buvo statoma 
talkų būdu samdant 
tik vieną gerą 
meistrą. 
Iš S. Girkonto 
šeimos albumo
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Netrukus Motina nuėjo pas brolį Joną į Žemgulius ir paprašė jo, kad ateitų 
pas patėvį pasikalbėti, kad jis jos taip „neėstų“. Bet kartu įspėjo, kad neprieitų 
taip arti, kad patėvis jo negalėtų pačiupti į glėbį ir „paminkyti“. Brolis Jonas 
buvo aukštas, stambokas, stiprus vyras, kaip sakydavo, „sausgyslynas“. Jis at-
sakęs: „Čiups jis mane į glėbį ar ne, aš jo nepabūgsiu“. Netrukus ir atėjo. Motina 
pataisė valgyti, brolis išsitraukė butelį. Jie valgė, gėrė ir ilgokai šnekučiavosi. Po 
to patėvis žodžiais taip nebežeidė Motinos.

Patėvio mirtis
Patėvis, nors skaitė religinio turinio knygas (iš Kristaus ir Šventųjų gyveni-

mo, bažnyčios istorijos ir kitas), nė karto nemačiau, kad jis būtų bent sekmadienį 
paėmęs maldaknygę ar rožančių. Ant kaklo nešiojo ant siūlo parištą religinį agnasėlį 
(medalikėlį). Prieš Velykas važiuodavo atlikti velykinę išpažintį, nes, nepriėjus 
velykinės išpažinties, mirusį laidoti nepriimdavo į kapines. Tokius laidodavo kur 
nors kapinių pakraštyje – patvoryje.

Po šių įvykių patėvis ilgai nebegyveno. Tai atsitiko per Velykas. Motina 
pataisė velykinį stalą, išvirė kiaušinių, kuriuos patėvis su apetitu valgė. Pavakarį 
vėl užsiprašė išvirti kiaušinių, naktį jam pasidarė blogai (gal sustojo virškinimas). 
Kokia liga pradėjo sirgti, buvo neaišku, gydytojų nebuvo. Motina virdavo visokių 
žolelių arbatą. Nors patėvis ją gėrė, bet ėjo vis blogyn ir blogyn. Motina nubėgo 
į Šiaulyčių ūkį, pasakė, kad patėvis sunkiai serga, kažin ar išgis, reikia atvežti 
kunigą. Susirinko aplinkinių bobelių, atvažiavo kunigas, išklausė išpažinties, davė 
paskutinį patepimą. Už kelių dienų patėvis pradėjo merdėti. Tai atsitiko prieš 
atvelykį. Motina su marintuvais buvo pasikvietusi kaimynę Vaitkienę, kuri jam 
merdint kalbėjo maldas prie mirštančiojo, skambino „sčeslyvo smerčio“ varpeliu 
ir vis klausė: „Untonai, ar girdi? Prašyk Dievą atleidimo, kad priimtų dūšelę į dangų.“ 
Marinant Motina mane pasiuntė mušti į lentą. Kad lentos lauke pakabintos nebu-
vo, tai, atidaręs lauko duris, geležiniu kabliu daužiau kiek galėdamas. Tai buvo 
ankstyvas rytas, jau prašvitus. Kas girdėjo, vienas kitas atbėgo į marintuves. 

Patėviui mirus, reikėjo rūpintis jį pašarvoti – nuplauti, apvilkti švaresniais 
drabužiais, užkelti ant lentos. Tai padaryti padėjo kaimynės ir atėję kaimynai. 
Motina tuo metu turėjo susirasti karstadirbį. Karstą patėviui padaryti nebuvo 
paprasta dėl sutrauktos kojos. Ir mirusiam jos neištiesi. Todėl karstadirbis tu-
rėjo ateiti ir išsimatuoti karsto dydį ir formą. Pakeliui einant pas kleboną dėl 
laidotuvių užsukti į Šiaulyčių ūkį, kad ateitų į pagalbą ir nuvežtų į bažnyčią. 
Nuėjusi į Endriejavą užėjo į kleboniją tartis dėl palaidojimo, užpirkti mišias, 
vėliavas ir prašyti, kad palydėtų į kapines. Už tai klebonas pareikalavo 20 litų. 
Motina pinigų neturėjo ir, nebeišmanydama ką daryti, nuėjo pas miestelio žydą 
Iciką (Ickę), kuris supirkinėjo gyvulius mėsai. Motina jam pasiūlė pirkti mūsų 
karvę. Tą pačią dieną po pietų atėjęs žydas Ickė apžiūrėjo karvę. Karvė buvo 
nedidelė, pavasarį liesoka. Tai už karvę ir pasiūlė 20 litų. Motina, neturėdama 
kitos išeities, sutiko, tik prašė: „Ickele, pridėk dar penklitį, 20 litų aš turiu atiduoti 
bažnyčiai, reikia naktipiečiams nupirkti, kavos, cukraus.“ Žydas ir sako: „Ui, Šiaulytiene, 
aš tave žinau, tu gera moteriška, aš tau duodu penkis litus, kada turėsi, man atiduosi.“ 
Sumokėjęs už karvę 20 litų ir davęs penklitį skolon, Ickis karvę išsivedė. Taip 
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likom be karvės. Gerai, kad žydas pirko ir dar penkis litus skolino. Klebonas 
jokių nuolaidų nedarė ir skolon neaptarnavo. Patėvis buvo kilęs iš didelio ūkio 
ir visa giminė turtinga. Pamėgink palaidoti be bažnyčios, neturėsi kur akių dėti 
ir visokių apkalbų prisiklausysi.

Padarius karstą, galutinis patėvio pašarvojimas buvo perkeltas į alkierių. 
Karstą, nuėmus viršų, įnešė per duris. Du vyrai lavoną įkėlė į karstą, uždegė 
prie galvūgalio dvi žvakes, aplink, kiek turėjo, papuošė žalumynais. Vakare 
pradėjo rinktis žmonės budėti, didžiausią būrį atsivedė Šiaulyčiai, surinkę visus 
palžemiškius. 

Atnešė didelę cilindrinę lempą, kurią pakabino palubėje. Apie stalą susėdo 
giedotojai. Pagiedoję šiaip giesmes, kaip įprasta Žemaitijoje, pradėjo „Kalnus“. 
Užtraukė giesmę moterys, o kai pradėjo pritarti vyrai, tai ta cilindrinė lempa 
nuo vyrų sukelto balsų gausmo ne kartą užgeso. Po „Kalnų“ žmonės pradėjo 
skirstytis, paliko tik dukterys: Emilija su vyru ir Barbora. Anksti rytą atvažiavo 
gerais arkliais, dideliu vežimu Šiaulyčiai. Kiek pagiedojus, uždarė karstą ir ruo-
šėsi vežti laidoti. Uždaryto karsto jau nebegalėjo išnešti pro duris. Laimei, dideli 
buvo alkieriaus langai, tai karstą vyrai iškėlė per langą. Vežėme karstą užkėlę 
ant paaukštinimo ir aplink apkaišę eglaitėmis. Į kitus vežimus susėdo giedotojai, 
giminės ir palyda. Giedant „Amžinąjį atilsį“ ir litaniją, patėvį išvežė iškilmingai, 
kaip kokį kaimo turtuolį ūkininką. Motina su viena kita moterėle mane paliko 
namie. Nors neverkiau, bet širdyje patėvio gailėjau.

Po laidotuvių į mūsų namus grįžo patėvio vaikai ir artimi jo giminaičiai. 
Ką turėjome, buvo paruošta valgyti, ant stalo atsirado butelis. Jo vaikai ir artimi 
giminės tarėsi, ką daryti su patėvio palikimu – žeme ir pastatais. Nutarta mano 
Motinai palikti pusę gyvenamojo namo ir 20 arų žemės bulvėms ir daržui, o visa 
kita parduoti ir gautus pinigus atiduoti kaip dalį Barborai.

Praėjus devynioms dienoms po patėvio laidotuvių, buvo daromas atmi-
nimas. Mama išėjo į bažnyčią, o mane paliko saugoti namų. Aš sėdėjau prie 
krosnies. Prie jos sienoje į priemenę buvo mažas langelis, per kurį galėjai matyti 
tik žmogaus galvą. Besėdint pasigirdo neįprastas garsas, aš pakeliu akis, žiūriu – 
langelyje žmogaus galva su iškištu liežuviu. Aš persigandau, maniau, kad vėl 
mane persekioja kaukolė, bet kaukolė neturi liežuvio. Liežuvį turi tik žmogus, 
tad supratau, kad mane baido. Griebiau šluotražį, atidariau duris, matau, kad 
Stasys jau neria laukan. Aš jį vijausi norėdamas suduoti šluotražiu, bet nepavi-
jau, jis paspruko.

Po patėvio mirties pavasarį, orui sušilus, Mama prisikrovė į krepšį rūtų, 
našlaičių, lelijų ir mes, šventiškai apsirengę, išėjome į Endriejavą aplankyti kapinių. 
Į kapines reikėjo įeiti per aukštus mūrinius vartus, kurių viršuje viduryje stovė-
jo Mykolo archangelo skulptūra. Archangelas Mykolas rankoje laikė svarstykles 
sieloms sverti, pagal svorį rūšiavo, kurią praleisti į dangų, skaistyklą ar pragarą. 
Vartų viršuje, šonuose buvo du angelai, iš kurių vienas pavaizduotas pučiantis 
ilgą triūbą paskutinio teismo dienai. Vartai buvo uždaromi geležiniais vartais, pro 
kuriuos nešė numirėlį ir jį lydėjo palyda.

Už vartų prasidėjo vadinamieji senieji kapai. Čia buvo prilaidota daug 
žmonių ir kunigų. Patėvio kapas buvo geroje vietoje, kur buvo laidojama Šiau-
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lyčių giminė. Priėję jo kapą, abu su Mama atsiklaupėme, sukalbėjome poterius ir 
„Amžinąjį atilsį“. Mama gražiai išlygino kapo paviršių ir prisodino gėlių.

Sutvarkiusi ir papuošusi patėvio kapą, Mama mane nusivedė prie Tėvo kapo. 
Tėvo kapas buvo žemumoje, naujuose kapuose. Čia kapų kauburėliai buvo apžėlę 
paprasta laukų žole ir kur ne kur stovėjo prie kapo akmuo, ant kurio viršaus 
buvo pritvirtintas metalinis kryžius su nukryžiuotuoju. Prie Tėvo kapo paminklo 
nebuvo, o ant paties kapo buvo gėlių. Prie kapo atsiklaupėme, sukalbėjome po-
terius ir „Amžinąjį atilsį“. Nuėję nuo Tėvo kapo, kiek pavaikščioję, radome dar 
kauburėlių, apžėlusių žole. Mama sakė, kad čia palaidota mano sesutė Regina 
(čia, manau, buvo palaidotas ir Mamos pirmasis vyras Lygnugaris). Atsiklaupėme, 
vėl sukalbėjome poterius ir „Amžinąjį atilsį“. Aplankę kapus, pasimeldę, grįžome 
į namus.

Netrukus atsirado ir žemės pirkėjas. Mus nupirko Alekna, valdė ūkį ir 
vertėsi miško pirkimu ir statybinės medžiagos gabenimu į Klaipėdą. Už žemę ir 
pastatus jis Barborai sumokėjo tris tūkstančius litų. Gavusi tris tūkstančius, ji jau 
nebebuvo „plika Barbė“ ir galėjo ištekėti už Šunoko, pas kurį gyveno.

Antrų metų vasarą, po patėvio mirties gimtinės aplankyti iš Amerikos at-
važiavo jo sūnus, kuris prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo išvykęs į JAV. Vyras 
buvo stiprus, dirbo anglių kasykloje. Užsidirbęs pinigų, nusipirko mieste namą 
ir įrengė smuklę (salūną). Amerikoje prohibicija buvo paskelbta (buvo draudžia-
ma vartoti svaigiuosius gėrimus). Tad Šiaulytis savo smuklėje pardavinėjo savo 
gamybos gėrimą (munšaisį – mėnulio šviesa). Taip versdamasis uždirbo daug 
pinigų, gerai gyveno ir nusipirko automobilį „Ford“, kuriuo, perplaukęs Atlantą, 
važinėjo Lietuvos keliais kaip prezidentas A. Smetona.

Atvažiavęs į Lietuvą, apsistojo pas žmonos tėvus, kurie buvo ūkininkai, 
ir davė žinią, kad atvažiuos aplankyti gimtinės. Mama, kaip galėjo, susitvarkė 
kambarį, baltai padengė stalą, kažkur gavusi atsinešė jazminų ir pamerkė, kad 
kvepėtų kambarys. Sakytą dieną į mūsų kiemą atburzgė atlingavo juodai dažyta 
ištaigi mašina, iš jos išlipo amerikonas Šiaulytis su žmona. Motina įsivedė juos 
į kambarį. Pakalbėjo apie patėvį, jo gyvenimą kartu su mano Motina, mirtį ir 
laidotuves. Kas buvo padėta ant stalo, užkando, iš automašinos atsinešė alaus, 
išgėrė ir dar kiek pabuvę, pasižvalgę aplink, rengėsi išvažiuoti. Išvažiuodami 
Motinai davė 10 dolerių (arba litais – penkiasdešimt litų).

Gyvenant kartu su patėviu, iš jo sūnaus Amerikoje nebuvo jokių žinių, jis 
nesiuntė laiškų ir dolerių. Patėvis turėjo tik jo atsiųstus du medvilninius megztu-
kus, kuriuos kaip sūnaus atmintį laikė labai pagarbiai. Vieną per kokias šventes 
užsivilkdavo, o kitą išsiėmęs iš skrynelės tik pagarbiai pavartydavo.

Už tuos pinigus motina nusipirko ožką. Ožka buvo nerami, norėdavo bady-
tis. Įvesta į tvartą, ragais duodavo į sieną, kad ta net drebėjo. Eidamas pro šalį 
turėjai apsižiūrėti, kad pasišokusi netrinktelėtų į užpakalį. Vieną kartą eidamas 
pro ožką neapsižiūrėjau, tai man ir tvojo ragais į sėdynę. Aš sugriebiau ją už 
ragų, paguldžiau ir jos ilgus ragus įmurdžiau į žemę, taip aukštyn kojom gulinčią 
palikau ir pamiršau ją išlaisvinti. Išėjusi laukan Motina pamatė, kad ant žemės 
pilvą išvertusi guli ožka, sušuko: „Jėzau Marija, ožkelė nebegyva“. Priėjusi prie ož-
kos pamatė, kad ožka gyva, tik negali atsikelti, nes ragai įmurdyti į žemę. Netoli 
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stovėjau ir aš. Pamačiusi mane, ėmė šaukti: „Kaze, parmazone, tai tavo darbas, ar 
galima taip mūčyti (kankinti) gyvulį?“

Pažvelsio mokykla ir piemenėlio vasaros
Po patėvio mirties tą patį pavasarį pradėjau lankyti Pažvelsio pradžios mo-

kyklą. Ten mokytojas buvo vyras. Be mūsų, „pipiriukų“, mokėsi ar tą mokyklą 
baigė jau didoki „bimbirėzai“ (berniukai ir mergaitės), kurie buvo labai nera-
mūs. Pertraukų metu atverčiamomis lentelėmis daužė suolus, mums į pakaušius 
trynė „griūšius“ (nykščiu spausdami plaukus, juos trynė nykščiu). Per pamokas 
pasikumščiuodavo. Tai pamatęs, mokytojas juos įspėdavo, o jei neklausydavo 
ir toliau tai darydavo, tai nuo stalo paimdavo liniuotę, liepdavo neklaužadoms 
ištiesti delną ir ta liniuote tvodavo į delną. Mus mažesnius mokė pažinti raides, 
iš jų sudaryti skiemenį, o iš skiemenų žodį, dažniausiai mama, mala ir panašiai. 
Lentoje užrašydavo kokią raidę, kurią mes sąsiuvinyje kelis kartus turėdavome 
gražiai parašyti. Pavasarį mokė apie du mėnesius.

Mokyklą užbaigus, po šienapjūtės atėjo Justinas Šiaulytis ir pradėjo mane 
prašyti eiti ganyti karvių. Mamai sutikus, su Justinu išėjau. Ganyti pradėjau netoli 
savo namų, jų žemėje, vadinamoje Šiaulyčio pievele (apie 3–4 ha ploto). Raguočių 
buvo keturios karvės, vienas bulius ir kelios telyčios. Ganant ateidavo Stasius, 
žaisdavome. Susikurdavom lauželį, jis atsinešdavo bulvių, druskos ir jas lauželyje 
kepdavom ir valgydavom. Pievoje ant aukštumėlės augo keli dideli ąžuolai, o po 
jais dygdavo ir baravykai. Didesnes baravykų galvas, pasmeigę ant pagaliukų, 
kepdavom. Nukirtus ir nuvežus rugius, kai jau buvo apganyta pievelė, karves 
pervarė į rugienas. Dalis Šiaulyčio žemės tebebuvo rėžiais. Kiekviename tokiame 
rėžyje, kuris nebuvo platus, šalia Tenkučio žemės, aš ir ganiau. 

Vieną kartą samdinė merga man atnešė pavakarį, su mėsa virtą bulvienę. Aš 
bevalgydamas užmigau, atėjęs bulius išvertė ir išėdė bulvienę ir su ragu pradėjo 
mane budinti. Pabudęs matau, kad mano karvės priėjusios prie Tenkučio burokų 
daržo, o senoji Tenkutienė atbėga parsivaryti mano ganomas karves. Tenkutienė 
ryšėjo rausva skarele, tad bulius, ją pamatęs, užrietė uodegą ir šuoliu pasileido 
Tenkutienės link. Ta, pamačiusi atbėgantį įnirtusį bulių, užsiplėšė aukštyn sijoną 
ir kiek įkabindama spruko namo. Aš parsivariau karves, parėjo ir bulius. Karvės 
buvo tik priėjusios prie daržo ir išrovusios keletą burokų. 

Vakare pas Justiną Šiaulytį nešinas susuktom vadžiom atėjo (man perti 
kailį) Tenkutis ir skundžiasi, kad aš nuganęs jų daržą. Justinas paklausė: „Ar tos 
karvės pas jūsų?“ „Ne“, – sako Tenkutis, – motina pabūgo jūsų buliaus, o piemuo 
nusivarė karves“. Justinas tarė: „Nu dabar, mūsų bulius niekam nieko nėra padaręs, nei 
vieno nėra subadęs. Tai jei karvių neturite paėmę, tai ten tokia ir iškada“. (Mat buvo 
paprotys, jei koks gyvulys padarė nuostolį, tai jį parsivaro namo, o savininkas 
turi išpirkti.) Taip Tenkutis šį kartą nieko nepešė, tik eidamas per kiemą man 
pagražėjo tom susuktom vadžiom.

Visą laiką ganydamas, kas savaitę pas Justiną turėdavau eiti išpažinties, 
ar nesiklausęs neroviau sėtinių, morkų, ar nemušiau karvių per nugarą, o svar-
biausia, ar negulėjau su mergom. Išpažinus nuodėmes, atgailai užduodavo nuvyti 
botagui stimburį. Pasakiau, kad aš dar nemoku stimburio vyti, tai per popiečio 
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atgulas jis mane išmokė ir davė gerai iššukuotų linų saują. 
Nuvijus stimburį, kai jau gerai išmokau, duodavo saldainių 
ar vieną kitą dešimtį centų. Taip ir atgailą atlikdavau, ir 
uždarbiavau.

Vasaros gale, kai karvės dar zyliuodavo, jas parginus 
į tvartą, surišus ir pašėrus, piemenukas be reikalo laiko ne-
leisdavo: jam liepdavo kiaulėms prirauti žolės ar prilaužyti buroklapių, prinešti 
malkų, buvo ir kitų darbų darbelių.

Kartą pati senoji Šiaulytienė, Justino motina, kartu su ja pristatė skusti 
bulves. Aš skutu bulves ir sakau: „Aš, kai paaugsiu, paprasto darbo nedirbsiu.“ Tai 
ji sako: „Ką tu jau dirbsi?“ Aš atsakiau, kas būsiu mokytas ponas. Ji tik palin-
gavo galvą ir tik tepasakė: „Vaikams į galvą lenda visokių minčių, tik gerai, kad jos 
nebūna blogos.“

Man piemenaujant pas Šiaulytį, pats gaspadorius, Justino ir Jono tėvas, 
po insulto jau keleri metai buvo paralyžiuotas, gulėjo lovoje ir buvo slaugo-
mas. Kalbėjo nedaug ir nesuprantamai – vienas žodis lietuviškas, kitas rusiškas, 
dar bažnyčioje girdėtas lotyniškas, baisiai neaiškus inkštimas. Man ten esant, jo 
sveikata visai pablogėjo, buvo parvežtas kunigas, netrukus ligonis mirė. Mirus 
tokiam stambiam ūkininkui, buvo ruošiamos iškilmingos laidotuvės. Į budynę 
rinkosi daug žmonių, kaip žemaičiai sakydavo – „kirsena“ (gaus daug ir skaniai 
pavalgyti). Tam mane su viena samdine mergina pasiuntė į tolimą Lelėnų kaimą 
parvesti mitulį bulių (matyt, kažkokią skolą). Bulių šiaip taip atsitempėm, vienas 
vedėm, kitas iš užpakalio varėm.

Po Šiaulyčio laidotuvių susirinkusi giminė, visi stambūs ūkininkai, sprendė 
ūkio likimą. Pagal paprotinę teisę ūkį turėjo paveldėti vyriausiasis sūnus (Justinas), 
bet jam reikėjo rasti pinigingą nuotaką, kad galėtų išmokėti dalis broliui Jonui 

Laidotuvių ceremonija 
Endriejavo kapinėse 
apie 1927 m. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo
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ir seseriai. Paieškojus metą kitą, tokios nuotakos neatsirado. 
Tad prisiėjo ūkį pasidalyti. Justinui su motina paliko dau-
giau kaip 30 ha žemės, o likusią po 16 ha paskyrė broliui 
Jonui ir seseriai. Davė miško medžiagos pasistatyti namui 
ir ūkiniam pastatui. Jonas vedė merginą iš gretimo kaimo, 
o sesuo ištekėjo už klumpdirbio, kuris atėjo užkuriu į jos 
žemę. Abeji pasistatė po gyvenamąjį namą, prie kurio pri-
statė ir ūkinį pastatą (tvartą ir daržinę). Taip Justino brolis 
ir sesuo tapo vidutiniokais naujakuriais. Gavę iš ūkio ir 
gyvulių, bėdos neturėjo.

Ruduo buvo ilgas ir šiltas, tas karves į tvartą uždarė prieš Visus Šven-
tuosius. Aš gavau paviržį (dovaną maistu) – didelį kepalą duonos, galą kumpio 
ir lašinių, susirišęs į mazgą, parsinešiau namo. Ką dar gavo Mama už mano 
piemenavimą, nežinau.

Grįžęs pas Motiną, tą rudenį aš turėjau pradėti lankyti mokyklą. Mama į 
mokyklą nuvedė tik po Visų Šventųjų. Mokykloje visi suolai jau buvo užsėsti 
ir mokytoja mane pasodino į patį galinį suolą, kur jau sėdėjo du mokiniai, o 
susodinus tris sėdėti buvo labai ankšta. Aš sėdėjau šalia Barbės Šiaulytaitės ir 
besisukinėdamas ant jos knygos (vadovėlio) išliejau rašalą ir taip sugadinau knygą. 
Mokytoja mane išbarė ir liepė atsivesti Motiną. Atėjusi Motina turėjo sumokėti už 
sugadintą knygą, o mane vestis namo, nes nėra kur pasodinti. Taip tą metą per 
žiemą išbuvau namie iki pavasario. Pavasarį išėjau piemenauti pas tą ūkininką 
(Pažvelsyje), kur buvo mokykla. 

Antrų metų rudenį Motina vėl nuvedė į mokyklą, kurioje buvau priimtas 
į pirmą skyrių be didelių nuotykių, o vasarą išėjau piemenauti į Dausynų kaimą 

Nežinomo 
endriejaviškio 
laidotuvės. Apie 
1930 m. Iš K. Grikšo 
šeimos archyvo, 
kopijavo Nomeda 
Grikšaitė. (Toliau – 
iš GŠ archyvo)
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Pažvelsio pradžios mokyklos mokiniai su 
mokytoja A. Bertašiūte sporto šventėje. 
Endriejavas. 1935 m. Faksimilė su autentišku 
parašu, 26 mokinių pavardėmis. Iš RKIM fondų
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pas Dausyną ganyti žmonių suvestas avis. Šis piemenavimas man baigėsi nesėk-
mingai.

Baigus du skyrius susipažinau su mokykla ir jos aplinka. Mokyklos patalpa 
buvo dideliame ūkininko kambaryje, kur tilpo apie 30 mokinių. Toje patalpoje 
ant sienos kabojo kryžius ir didelis Antano Smetonos portretas. Stovėjo rašomoji 
lenta ir skaitytuvai, mokytojo stalas ir kėdė, o vaikams susėsti dvi eilės suolų, 
sėdint po du. Mokyklos grindys buvo medinės. Vienoje sienos pusėje buvo sieninė 
krosnis, kuri žiemą buvo šildoma. Atėję į mokyklą prieangyje turėjome pasidėti 
klumpes ir kabykloje pasikabinti viršutinius drabužius. Mokykloje vaikščiojome 
tik su kojinėmis.

Tačiau vis tiek prisinešdavom purvo, kuris ant grindų džiūdavo ir mums 
per pertrauką bėgiojant kildavo daug dulkių, tad reikėdavo atidaryti duris ir 
langus. 

Pamokas pradėdavome malda „Tėve, mūsų...“, o pamokoms pasibaigus 
kalbėdavome „Ačiū tau, Viešpatie Dieve...“ Kartą per savaitę atvažiavęs kunigas 
pravesdavo religines pamokas. 

Trečiame skyriuje kilo mano asmenybė. Anksčiau aš buvau stambesnis ir savo 
pajėgumu „ant menčių guldydavau“ savo bendraamžius, o dabar, pradėjęs bręsti, 
išstypau (išaugau), suplonėjau, tačiau sparčiai vystėsi protinės galios ir atmintis. 
Aš pamažu tapau vienu pirmaujančių mokinių. Trečiame skyriuje aš jau gerai 
skaičiau ir pamėgau knygas. Mokykla turėjo savo bibliotekėlę, kuri buvo laikoma 
mokytojo kambaryje, spintoje. Toje bibliotekėlėje buvo pasakų, Pr. Mašioto ir kitų 
mokyklinio amžiaus vaikams tinkamų knygų. Ir šeštadienį po pamokų mokytoja, 
prisivedus prie knygų spintos, išduodavo vaikams po vieną, rečiau po dvi knygas. 
Vienos, dviejų knygų man būdavo mažai, prašiau daugiau, bet mokytoja nedavė. 
Aš pradėjau gudrauti – pamačiau, kad tarp knygų yra apiplyšusių, ir pasisiūliau 
jas sutaisyti – suklijuoti. Tada davė skaityti ir klijuoti. Parsinešęs, paruošęs pa-
mokas, puldavau vakare, jau sutemus, skaityti knygas. Skaičiau daugiausia prie 
spingsulės lempos, nors turėjom ir cilindrinę, šviesesnę, bet jai reikėjo daugiau 
žibalo, o mūsų kišenei tai buvo per brangu. Man ilgai užsiskaičius, Mama vary-
davo gulti, sakydavo: „Eik gulti, o pagadinsi akis.“ Kartais paklausydavau, o kartais 
ir ne. Tada Mama pradėdavo piktai barti ir grasinti, kad užpūs lempą.

Tolesnis gyvenimo pažinimas po patėvio mirties
Alekna, nupirkęs žemę ir dalį trobesių su ūkiniu pastatu, ten gyventi įleido 

stalių, kuris dirbo Aleknai pardavimui duris, langus ir kita, kas buvo reikalinga, 
vežti į Klaipėdą. Aš žiemą būdamas laisvas, ką mokėdamas ir galėdamas padėjau 
staliui. Sukau bandžiogį (juostinį pjūklą). Išmokau kaltu prakalti ir pragręžti skylę. 
Stalius buvo neseniai vedęs ir turėjo jauną žmoną, kurios kojos žėlė plaukais. 
Kartą kažkur išėjęs, grįžęs rado žmoną kambaryje, užsidegus skiedrą, besvilinant 
plaukuotas kojas. Ją išbarė, girdi, pradeginsi blauzdas, kas tada bus. Moteris su-
sigėdo, užgesino degančią skiedrą ir pasitraukė iš akių.

Kitą kartą prieš Velykas stalius sumanė pasidaryti trakalės. Pripylė kanistrą 
(30–40 litrų talpą) miežinio raugo su apyniais, įdėjo nemažai cukraus ir pastatė 
prie krosnies rūgti. Raugas rūgo ir kai jau atslūgo, pasidarė trakalis (svaiginantis 
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alus). Atidarė kanistrą, pripylė į ąsotį trakalio ir sako: „Paragaukim“. Tas trakalis 
buvo rūgščiai saldus, skonis panašus į alų. Dailidė sako: „Einam į lauką prasivė-
dinti“. Mes išėjom į lauką, kiek pasivaikščiojom, jis sako: „Lipkim ant tvarto stogo, 
pakukuosim gegute.“ Kopėčių nebuvo, bet mes kažkaip sugebėjom užlipti tiesiog 
ant pat kupelio (stogo viršaus) ir ten užkukavom gegute. Jo žmona buvo išėjusi į 
netoli esantį prūdą skalbti baltinių. Mes nulipom nuo stogo ir nuėjom prie prūdo, 
kur jo žmona skalbė. Stalius griebė visą baltinių krūvą ir sumetė į prūdą. Žmona 
pradėjo šaukti: „Ką tu, išprotėjai!“ Tada jis mėgino ją čiupti ir nešti į prūdą, bet 
ji išsisuko ir pabėgo.

Pavasarį, sužaliavus žolei, atėjo ūkininkas, tas, pas kurį Pažvelsyje buvo 
mokykla, samdyti mane už piemenį ir išsivedė. Tai buvo mano antra parduota 
vasara.

Netoli nuo jo namų buvo valdiškas miškas, nuo senovės bendra kaimo 
ganykla. Žmonės, stokodami pašaro, karves ganyti išgindavo anksti pavasarį. 
Taip į bendras ganyklas karves suvarė keli ūkininkai, o piemenų būdavom ir 
keletas. Žolės buvo dar nedaug, karvės vaikščiojo šen ir ten, kur ras kokią žolę. 
Tos miškingos ganyklos viduryje buvo aukštuma, o apie ją papelkiuose jau buvo 
prižėlę žolės. Karvės paėdusios suguldavo prie aukštumos sausesnėje vietoje, o 
mes, piemenys, raudavom kadagius ir susikurdavom laužą. Laužui išdegus, šo-
kinėdavom po jo dūmus, lenktyniaudami, kas ilgiau ištvers. Taip šokinėjom, iš 
akių sruvo ašaros, kosėjom, priausėjom, kol nusibosdavo. Kartą raunant kadagius 
laužui, iš po vieno kadagio šaknų pasirodė gyvis, panašus į vėžį, bet gerokai 
didesnis. Visi subėgo žiūrėti, ir nė vienas tokio gyvio niekur nebuvo matęs. Aš 
prisiminiau patėvio pasakojimą, kaip vienas ponas atsinešus jam valgyti prie lango 
įtaisė vamzdį (rynę) ir per ją po kelis šaukštus sriubos ar kito maisto išpildavo 
laukan į palangę, norėdamas matyti, kas per laiką bus, gal išaugs koks gyvūnas. 
Taip elgėsi ilgą laiką, kol palangėj susidarė daug buizos. Kartą eidamas pro šalį 
pamatė, kad buizoje kažkas juda. Priėjęs arčiau pamatė nematytą gyvūną, parsi-
nešė jį į kambarį, nuvalė ir įdėjo į dėžę, kurią pastatė šiltesnėje vietoje ir padavė 
buizos, jį maitino. Netrukus tas gyvis užpildė visą dėžę, ponas į kambarį įnešė 
didesnę dėžę ir toje dėžėje gyvūnas išaugo, kad jau nebetilpo. Tada ponas tarnui 
paliepė jį nugabenti į pamiškę ir ten maitinti. Gyvūnas vis augo, jo nasrai pasidarė 
dideli, pilni aštrių dantų. Jis nebesitenkino duodamu maistu ir žmogaus balsu 
prašneko, kad jam būtų kas savaitę suryti atvežama po mergaitę. O jei neatveš, 
tai pasiims pats, nesvarbu, ar mergaitė mužiko, ar pono duktė.

Tai nusprendėm, kad ir šis nežinomas gyvūnas gali išaugti į smaką ir 
geriausia jį sudeginti lauže. Tai ir padarėm manydami, kad sudegindami jį iš-
gelbėsim žmoniją. 

Vienas iš mūsų buvo vyresnis, gal kokių keturiolikos ar penkiolikos metų. 
Jis pasigyrė turįs sugavęs pelėdą. Aš užsinorėjau pelėdos ir prašau, kad ją ati-
duotų man. Jis sutiko atiduoti, jei jam sumokėsiu litą. Aš sutikau ir jis pelėdą 
man atidavė. Parsinešiau namo, įleidau į špežarnę ir prašiau, kad Mama man 
duotų litą. Mama pinigų neturėjo, ir aš tam piemeniui negalėjau tuoj atsilyginti. 
Tada jis, būdamas už mane stipresnis, visaip kankino ir grasino iškastruoti. Kartą, 
grįžęs namo, radau Mamą ant pelėdos įpykusią, nes ji naktį po špežarnę skraido, 
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daužosi, ūkia ir teršia. Aš įėjau į špežarnę jos pasižiūrėti, tai ji puolė mane, įsi-
vėlė į plaukus ir apdraskė galvą. Aš ją čiupau ir išmečiau į lauką. Taip pasibaigė 
mano ir pelėdos draugystė, tik nesibaigė skola. Negavęs iš Mamos pinigų, užėjau 
pas kaimyną Goferį, kuris, buvęs eiguliu, gavo pensiją, valdė apie 8 ha žemės ir 
gerai gyveno. Aš pas jį nueidavau padirbėti. Pasiskundžiau savo bėdomis ir pa-
prašiau lito. Jis paklausė, ar aš moku botagui nuvyti stimburį. Sakau, kad moku 
ir galiu nuvyti, tik neturiu iš ko. Tai jis man davė litą ir linų. Aš užsimokėjau 
skolą, nebebuvau kankinamas ir netrukus nuvijau stimburį. Radęs tinkamą kadagį, 
padariau botkotį, prie kurio pririšau nuvytą ilgą stimburį, ir nunešiau Goferiui. 
Jis pagyrė mane ir padėkojo už botagą su visu stimburiu.

Viskas būtų buvę gerai, jei ne vienas įvykis. Tai buvo apie vidurį gegužės. 
Mes, anksti rytą išvarę karves, susirinkom į vieną vietą. Saulutė švietė, buvo 
šilta, karvės ganėsi, o mes bėgiojom, žaidėm, išsimėtėm pievutėje savo medines 
klumpes, o karves nusivarėm toliau į mišką. Apie pietus pradėjo šalti, pūtė šiaurės 
vėjas ir kilo debesys. Netrukus ėmė snigti. Karvės sulindo į eglynėlius, o mes 
sulipom į medžius. Prisnigo daug. Šeimininkai išsiuntė merginas ieškoti mūsų 
ir parvaryti karves. Kol mus surado, praėjo laiko. Mes medžiuose buvom sušalę 
ir basi. Išlipę iš medžių kol basom kojom pasiekėm namus, pašalome kojas. Aš 
netrukus pajutau pilvo skausmus ir pradėjau viduriuoti. Šeimininkė virino visokių 
arbatų, degino žąsies plunksnas ir jų pelenus liepė gerti su vandeniu, bet niekas 
nepadėjo. Nusilpau, nebepajėgiau ganyti ir teko eiti namo. Parėjus namo buvo tas 
pats, aš viduriavau su krauju, pasirodė geltos požymiai, pagelto akių obuoliai ir 
šiaip ėmiau visas gelsti. Atsitūpęs jau sunkiai pasikėliau. Mama nuėjo į miestelio 
vaistinę, papasakojo, kuo aš sergu. Vaistininkas davė kažkokių lašiukų, tablečių. 
Aš tuos vaistus gėriau, bet pagerėjimo greit nebuvo. Organizmas, matyt, pats 
turėjo jėgų atsispirti ligai, aš pradėjau sveikti ir pagijau.

Auklė, medkirtys
Man pagijus stalius su žmona buvo išsikraustę kitur, o jų vietoje apsigy-

veno patėvio duktė Ona, kuri Klaipėdos krašte buvo ištekėjusi už Dobrovolskio 
ir turėjo sūnelį Benį, kuris tebebuvo lopšyje. 

Alekna šalia nupirktos patėvio žemės dar nupirko vieną rėžį žemės, kuris 
buvo priaugęs lapuočių medžių: beržų, juodalksnių ir kur ne kur ąžuolų. Tuos 
medžius rauti ir pasamdė Dobrovolskį. Šis nusipirko seną klipatą arklį. Toliau 
nuo kamieno atkasęs, pakirsdavo viršutines šaknis, paskiau, įlipęs į medį, arčiau 
viršūnės pririšdavo storą ilgą virvę ir, pakinkęs arklį, išversdavo medį. Paskui 
apkapodavo išversto medžio žemėje buvusias šaknis ir taip palikęs eidavo prie 
kito medžio.

Eidamas į darbą Dobrovolskis kišenėje visada turėdavo butelį mėlinikės 
(denatūrato). Išgerdavo gerą gurkšnį, bet jo nenurydavo, „laikydavo už lūpos”, 
taip darant, sakydavo, greičiau pasėsta į galvą, todėl pigiau.

Man pasveikus jo žmona Ona manęs paprašė, kad aš dieną pabūčiau su 
Beniu, o ji eis pas ūkininkus dirbti padieniais, nes iš vyro uždarbio sunku pra-
gyventi. Aš tapau aukle. Benis tebebuvo lopšyje, jį reikėjo supti, sausinti ir atlikti 
kitus būtinus reikalus. Išeidama Ona palikdavo Beniui buteliuką pieno ir man šį 
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tą valgyti. Benis buvo didelis rėksnys, supi – zyzia, nesupi – rėkia. Žiūrėk, čia 
bus apsišlapinęs, čia daugiau ir tirščiau pridaręs. Valyk, pervystyk ir vėl supk. 
Padavus pašildyto pieno buteliuką patraukdavo ir netrukus užmigdavo. Tuo tarpu 
turėjau kiek ramybės. Pabunda ir vėl tas pats. Taip mes su Beniu vargom iki 
vėlyvo rudens – kol Ona į darbą jau nebėjo. Prieš žiemą Dobrovolskis išsikraustė 
kitur. Mes su Mama likom vieni.

Prieš žiemą pradėta kirsti medžiai buvusioje bendroje kaimo ganykloje, kuri 
buvo laikoma servitutu. Tame miške augo daug storų šimtamečių neapkabinamų 
eglių. Kertant tą mišką dalyvavo ir Jonas Rusteika, kuris neturėjo pagalbininko. 
Tuo pagalbininku pasiėmė mane. Rusteika buvo vyras stiprus, turėjo ilgą gerai 
išgaląstą pjūklą. Išėmęs vieną rankeną, jos vietoje pririšo virvutę. Pasiėmę tą 
pjūklą ir kirvius nuėjome kirsti miško. Jis pjovė stumdamas pjūklą į priekį ir 
traukdamas atgal, o aš antrą pjūklo galą kiek spausdamas prie medienos laikiau, 
kad pjūklas nevyzduotų. Kelias dienas pavargę pradėjom darbe sutarti. Taip 
medžius nuversdavome nuo kelmo, paskiau abu genėjom ir pjaustėm, plonesnius 
ir su mažiau šakų pjaustėm į metrines popiermalkes. Pjūviai turėjo būti tiesūs. 
Storesnes, sveikas egles pjaustėm į rąstus, kaip buvo užsakyta, 6–8 m ilgio. Viduje 
įpuvusias ar sausegles pjaustėm po metrą ir suskaldytas (skilai po 15 cm) krovėm 
į rietuves. Taip vargom visą žiemą, kuri nebuvo labai šalta ir snieguota. Valgėm 
pas jo motiną, ji įdėdavo ir pietus: sriubos, mėsos ir duonos. Sriubą nešdavomės 
katiliuke, kurią per pietus pasišildydavom ant laužo. Man už savaitės darbą 
duodavo du, o kartais ir tris litus, o piemeniui už piemenavimą per metus retai 
kam mokėdavo 50 Lt. Taigi dirbdamas miške aš uždirbau dvigubai.

Dausyno avys
Tą pavasarį į mūsų kiemą įdardėjo eržilu pakinkyta puošni brika. Iš jos 

išlipo Dausynų k. Dausynas (bajoriškos kilmės) – stambus ūkininkas ir valsčiaus 
viršaitis. Mama kiek išsigando, kad toks didelis ponas įvažiavo į mūsų kiemą. 
Įėjęs į kambarį pradėjo kalbinti, kad aš eičiau pas jį ganyti avių. Avių nieka-
da nebuvau ganęs, bet Mamai išleidžiant, pasiėmęs savo drabužius, išvažiavau 
kartu su Dausynu. Tai galėjo būti apie balandžio mėnesio vidurį. Įvažiavus į 
Dausyno kiemą, išlipus iš briko, jis iškinkė arklį ir nuvedė į tvartą, o aš dai-
riausi po kiemą. Gyvenamasis namas buvo didelis su daug langų, aplink dideli 
ūkiniai pastatai. Abu įėjom į kambarį, mus pasitiko pati šeimininkė, kuriai, kaip 
buvau Mamos primokytas, pabučiavau į ranką. Ji truputį šyptelėjo ir visi išėjo. 
Aš atsisėdau ant suolo ir dairiausi aplink. Diena jau ėjo vakarop ir į kambarį 
pradėjo rinktis šeimyna. Samdytų buvo trys bernai, trys merginos, piemuo ir aš, 
būsimas aviganis. 

Kai pradėjo suvedinėti žmonių avis, pirmą dieną man į pagalbą davė mergi-
ną. Suvestos avys buvo sužymėtos kiekvieno būrio kitokiais ženklais, ant sprando 
užrištu vienodos spalvos kaspinu. Ganyti reikėjo didelėje kadagių priaugusioje 
ganykloje, kurioje žolės dar buvo mažai. Pirmą dieną, kol avims buvo naujiena, 
jos bėginėjo ieškodamos žolės, bet mes jas išganėme. Vakare žmonės ateidavo 
parsivaryti savo avių. Suvestos avys laikėsi atskirais būreliais ir pradžioje aš jas 
šiaip taip suvaldžiau. Bet vėliau jos, kiek užėdusios, pradėdavo lakstyti vienas, 
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kitas būrys tolti. Kol vienas, antras būrys atitoldavo nuo pagrindinio būrio, aš 
dar sugebėdavau jas suvaldyti. Pavasaris buvo šaltas, dienos apsiniaukusios, be 
saulės, todėl avys būdavo neramios ir pradėdavo bėgioti namo, pasibarstydamos į 
visas puses. Tad vakare parvarydavau tik vienas Dausyno avis, kurių buvo didelis 
būrys. Taip kelis kartus išbėgiojus avims, kaimynai pradėjo skųstis Dausynui, kad 
aš blogas, niekam tikęs piemuo, nesuvaldau avių, jos ne laiku parbėga namo, 
parbėgdamos daro žalą. Nesiliaujant tiems skundams Dausyno tėvas, kuris tvarkė 
ūkį, nes sūnus važinėjo į valsčių, vieną rytą pasakė: „Kad nesugebi ganyti avis, 
eik namo“. Išvarė, aš pasiėmiau savo drabužius ir išėjau išbuvęs ten apie mėnesį. 
Man išeinant, už piemenautą laiką nieko nedavė, net duonos puskepalio. Parėjęs 
viską papasakojau Mamai, bet ką darys Mama, ji mane užtarti prieš tokį poną 
negalėjo. O kaip Motina manęs neišvijo – priėmė. 

Katechizacija ir kiti įvykiai Endriejavo parapijoje
Po šio nevykusio piemenavimo aš pagal amžių jau turėjau mokytis katekiz-

mo ir prieiti pirmos išpažinties. Tas pats klebonas, kuris laidojo patėvį, pravedė 
ir katechizaciją. Nustatytu laiku mane nuvedė užrašyti katechizacijos pamokoms. 
Esant geresniam orui mokė šventoriuje, o esant blogam orui bažnyčioje. Poterių 
mokė pasikeisdami klebonas ir kunigas. Pasimokius savaitę ar dvi, atėjo vargoni-
ninkas ir, patikrinęs balsus, atrinko, kas gali giedoti chore, ir išsivedė būrelį pas 
save. Vargonininkas gyveno prie Endriejavo–Veiviržėnų gatvės. Atsivedęs pas save 
pradėjo mokyti giedoti „Pulkim ant kelių”, paskui „Prieš taip didį sakramentą” 
ir „Štai užbaigėm auką gausią”. Per savaitę turėjom po du tris užsiėmimus. Iš 
pradžių ėjo sunkiai, kol suderinom balsus. Pagiedojus gerą pusvalandį išleisdavo 
į lauką pabėgioti. Ties jo namu buvo aukšta, nuolaidi kelio sampila, apaugusi 
dilgėlėmis. Tarp mūsų vienas „giedorius” buvo pavarde Končius. Iš dykumo 
sugalvota tą Končiuką užsivesti ant kelio ir jo šlaitu parvertus vilkti už kojų per 
dilgėles žemyn giedant: „Atmink, o žmogau, ką Končius kentėjo, velkams per dilgėlyną 
nestenėjo.” Končius velkamas tik veidą prisidengdavo delnais, o rankos ir sprandas 
būdavo nudilginti, bet jis nesiskundė ir mums nekeršijo.

Per katechizacijos pamokas aiškino katekizmą, Kristaus gyvenimą, šiek tiek 
bažnyčios istorijos ir liturgijos. Pamokos gale paklausinėdavo, kaip ką mes supra-
tome ir atsimename. Kadangi buvau prisiklausęs visokių pasakojimų iš Kristaus 
ir Šventųjų gyvenimo, pasidariau vienas geriausių mokinių. Stovėdamas pirmoje 
eilėje rankos plaštaką pradėjau kaišyti į delną, taip pakeisdamas vieną ranką kita. 
Tai pamatęs klebonas priėjo prie manęs ir ties manimi atkišo savo rankas. Su-
gniaužė kumščius, paliko atkištus abiejų rankų tik rodomuosius pirštus ir pradėjo 
juos sukti apie vienas kitą. Sukami (judinami aplink vienas kitą) pirštai vienas 
sukosi į vieną pusę, kitas į kitą. Klebonas pasakė: „Tai ir tu, padaryk taip.” Aš 
pamėginau, bet nieko iš to neišėjo, abu mano pirštai sukosi į tą pačią pusę, aš 
negalėjau perlaužti reflekso, ir kiek kartų savo gyvenime mėginau pasukti pirštus 
kaip klebonas, niekada nepasukau.

Grįždami namo iš katechizacijos pamokų, mes eidami pakeliui mėtėm akme-
nukus į telefono vielas, lavindami taiklumą. Pataikius į vielas jos suzvimbdavo 
ir banguojančiu zvimbimu ilgokai skambėdavo. Toks skambėjimas mums patiko, 
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tad vis akmenukais taikydavome į vielas. Vienas Stasio mestas akmuo krisdamas 
kruvinai prakirto man pakaušį. Aptekau krauju, o nusišluostyti ar nusiplauti ne-
buvo kur. Nusigando ir Stasys. Taip patekę į bendrą bėdą, priėjom Dievupį. Aš 
nusiploviau veidą ir galvą, kiek palaukus sukrešėjo prakirstoje vietoje kraujas. Ten 
sėdėdami prie upelio sutarėm, kad būsim kraujo broliai iki amžiaus galo, nes aš 
jam buvau pramušęs akmeniu kaktą, o jis man pakaušį. Sutarėme, kad apie tai 
niekam nieko nesakysiu ir kaip niekur nieko parėjau namo.

Baigus katechizacijos pamokas, maždaug už gero pusvalandžio pasakytą 
dieną turėjom rinktis pas vargonininką. Tokią dieną Mama duodavo 10 centų ką 
nors nusipirkti valgyti. Miestelio aikštėje netoli savo namų žydė Sorė pardavi-
nėjo riestainius (žyd. gaibel, žem. beigeles). Riestainiai buvo sudėti ant staliuko ir 
pridengti marška. Aš vaikščiojau apie staliuką, valgyti norisi, o Sorės kaip nėr, 
taip nėr. Tada pakėliau maršką, paėmiau vieną didelį riestainį ir vietoj jo padė-
jau savo dešimtį centų. Sorė per langą, matyt, žiūrėjo, kas čia bus, ir man dar 
nepaėjus nuo staliuko išbėgo laukan ir pakėlė triukšmą. Subėgo aplinkinių žydų 
būrys ir jaunų, ir senesnių, norėdami mane pačiupti kaip vagišių. Aš leidausi 
bėgti. Nors šiaip buvau greitokas, bet kur tu žmogau pabėgsi nuo būrio žydų. 
Jie mane nučiupo už apykaklės ir tempia į žydiją. 

Iš patėvio buvau girdėjęs, kad žydai gaudo vaikus, meta juos į rūsį. Be to, 
sklido kalbos, kad Tauragėje žydai, sugavę vaiką, taip nugalabijo. Tai aš supratau, 
kad man jau viskas, negrįšiu namo ir nebematysiu Mamos. Visaip draskiausi ir 
rėkiau, kad aš ne vagis, aš norėjau valgyti, nesulaukęs Sorės paėmiau baronką 
ir padėjau dešimtį centų. Žydai prisitempė mane prie staliuko, pakėlę apdangalą 
rado tą dešimtį centų ir pagrasino, kad daugiau taip nedaryčiau. Aš jaučiausi 
kaip naujai užgimęs ir nuėjau pas vargonininką giedoti. [...]

Netrukus baigėsi katechizacijos pamokos. Mes turėjome prieiti pirmosios iš-
pažinties iš viso gyvenimo. Tam reikėjo atsiminti visas nuodėmes, žinoti jų skaičių, 
bet kur tu žmogus per tokį ilgą laiką viską atsiminsi – kiek kartų nusikeikei, kiek 
kartų Mamos neklausei, kur ir kiek visokių baikų iškrėtei. Ar ėmei nesiklausęs 
ką svetimą: obuolius, morkas ir t. t. Artimiausią nustatytą sekmadienį turėjome 
atlikti išpažintį ir priimti Švenčiausiąjį Sakramentą. Kokia buvo ta išpažintis, tai, 
kas šovė į galvą, papasakojau kunigui, ką tikrai prisiminiau. Žinoma, buvo ir 
fantazijos. Kunigas davė išrišimą, pasakė, kokius poterius kalbėti atgailai. Visa 
tai atlikę rinkomės prie presbiterijos grotelių. Klebonui ruošiantis mišioms, var-
gonininko atsiųstas choristas mus, giedotojus, įleido į presbiteriją netoli altoriaus, 
sustatė į dvi eiles pagal balsus. Prasidėjus pamaldoms, užgrojus vargonams, mes 
pragydom „Pulkim ant kelių”.

Prieš pakylėjimą vėl pragydome – „Prieš taip Didį Sakramentą”. Po pakylėjimo 
pradėjo mums dalyti ostijas. Tam reikėjo atsiklaupti, prasižioti, kiek iškišti liežuvį, 
ant kurio kunigas, tardamas „Corpus Domini”, dėjo ostiją. Pirmosios Komunijos 
jausmas buvo neįprastas, aš jaučiausi be nuodėmės kaip koks angeliukas. Mišioms 
baigiantis vėl užtraukėm „Štai užbaigėm auką gausią”. Sumai pasibaigus galėjom 
skirstytis. Aš bažnyčioje susiradau Mamą, ji mane prisiglaudė. Po evangelijos ir 
pamokslo iš bažnyčios išėjom. Mama nupirko man riestainį, būdamas išalkęs, nuo 
vakar vakaro nevalgęs, tuoj jį sužiaumojau. Mes išėjom namo.
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Priėjus išpažinties ir Komunijos 
kunigai vis ragino rašytis į Angelai-
čių sąjungą, į kurią Mama mane ir 
įrašydino. Angelaitis buvo ir Stasys. 
Tačiau kokie buvom angelaičiai, pa-
rodė gyvenimas. Pirmiausia užsiėmėm 
akmenukų svaidymu. Ranką tiek iš-
lavinom, kad akmenukai lėkdavo į 
medžių viršūnes. Akmenukų primė-
tėm ir į Rusteikienės ganyklą. Netoli 
jos namų toje pačioje ganykloje buvo 
prūdas, iš kurio girdė gyvulius, mes 
tame prūde maudėmės, braidėm, siu-
tom ir taip sumaišydavom su dumblu 
vandenį, kad jis gyvuliams girdyti jau 
netiko. Visokių eibių prikrėsdavom ir 
kitur, todėl kaimynės sakė, kad mes 
ne angelaičiai, o velnaičiai. 

Priėjus pirmosios išpažinties ir 
įsirašius į angelaičius, prasidėjo tikras 
religinis gyvenimas. Buvo reikalaujama 
kas sekmadienį eiti į bažnyčią ir kartą 
per mėnesį eiti išpažinties, vengti nuo-
dėmės ir pasninko dienomis pasninkauti. Taip teko visiškai 
įsitraukti į religinį gyvenimą.

Bažnyčia buvo medinė, jau sena, pučiant dideliam 
vėjui net sienos tratėjo. Įeinant į bažnyčią pirmoji patalpa 
buvo bobinčius. Įėjus į bažnyčią stovėjo akmeninė žegnony-
čia, kurios viršuje padaryta talpa šventam vandeniui įpilti. 
Šventame vandenyje pamirkius pirštus reikėjo persižegnoti ir pabučiuoti kryžių. 
Šalia jo prie sienos buvo pritvirtintas metalinis skritulys, kurį kaip relikviją taip 
pat reikėjo bučiuoti. Ties presbiterija buvo dar vienas įėjimas, per kurį daugiau-
sia ėjo kunigai bei ponai ir buvo įvesdinamos į bažnyčią po gimdymo moterys. 
Pagrindinė bažnyčios dalis (patalpa) buvo nava (kaip šv. Petro laivas). Kairėje 
navos pusėje melsdavosi moterys, su jomis buvo ir maži vaikai, dešinėje – vyrų 
pusė. Abiejose tose pusėse buvo suolai, kuriuos sėdėti ar klūpoti užsipirkdavo 
turtingieji, per vidurį buvo paliekamas takas eiti. Bažnyčios pasieniais iš abiejų 
pusių buvo klausyklos, kuriose sėsdavosi kunigai klausyti išpažinčių. Moterų 
pusėje aukštai sienoje buvo pritvirtinta pusapvalė sakykla, išpuošta medinėmis 
angeliukų skulptūromis ir girliandomis. Į sakyklą kunigas įlipdavo iš zakristijos. 
Per bažnyčios vidurį ėjo storas balkis, ant kurio buvo didelis medinis kryžius. 
Prie jo stovėjo dvi moterys, o atokiau nuo jų po angelą. Ant to balkio stambiomis 
raidėmis užrašyta: „Mano namai, maldos namai yra“. Navos gale užtverta grote-
lėmis buvo presbiterija, kur stovėjo trys altoriai: didysis – šv. Andriejaus, šoninis, 
vyrų pusėje – Dievo Apvaizdos, o moterų pusėje – Marijos vardo. Altorius turėjo 

Šv. Andriejaus 
Endriejavo bažnyčios 
didysis altorius. 
Apie 1935 m. Iš GŠ 
archyvo
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daug meninių papuošimų, įvairių statulėlių. Presbiterijoje buvo 
krikštykla ir dailus didelis suolas susėsti ponams. Turtingesni 
per pamaldas sėdosi į suolus arba stengėsi būti arčiau presbi-
terijos grotelių. Prie presbiterijos grotelių atėjusi spraudėsi ir 
inteligentija. Prastuomenė glaudėsi pakraščiais, arčiau sienų, 
o jei žmonių būdavo daug, tai stovėdavo bobinčiuje. Todėl 
žmonės sakydavo: „Turtingo priklaupimas vienu keliu reiškia 
daugiau nei vargšo malda visą dieną. Turtingas yra ypatingoje 
Dievo palaimoje, nes nė vienas plaukas nuo galvos nenukrinta be Dievo valios.“

Vasaros atostogų metu į savo gimtinę parvažiuodavo dideli ponai, kur 
turėjo savo didelių ūkių. Tai E. Turauskas, buvęs Eltos direktorius, paskutiniu 
laiku dirbęs Lietuvos pasiuntinybėje Čekoslovakijoje. Jis buvo vedęs Prancūzijoje 
gimusią ir augusią kažkokio Lietuvos didžponio dukrą. Ši ponia į bažnyčią at-
eidavo ištaiginga šilko suknia. Ant galvos turėjo baltą plačią skrybėlę ir karštą, 
saulėtą dieną ėjo su skėčiu, kad saulė neįdegintų jos skaistaus balto veido. Ant 
rankų buvo užmautos ilgos iki alkūnių baltos pirštinės. Antras ponas – tai Jur-
gis Talmantas, kalbininkas, vadovėlių ir žodynų autorius, knygų vertėjas. Su juo 
atvykdavo ir žmona. Prie jų kartais prisidėdavo koks svečias ar jų globojamas 
studentas ir jie visi per pamaldas susėsdavo presbiterijoje jiems skirtame suole. 
Ponija ir inteligentija bažnyčioje būdavo per mišias, o per pamokslą, išklausę 
evangeliją, iš bažnyčios išeidavo. Ponai į savo ūkius ar pobūvius, o inteligentija, 
vyrai ir moterys ar merginos, eidavo prie ežero. Po jų buvimo ten pakarklynais 
galėjai rasti tuščių butelių ir saldainių popierių bei kitokios taros. Paprasti žmo-
geliai klausydavo pamokslo, kartais gana graudinamo ir trankaus. Dalyvaudavo 
mišparuose (nors ne visi) arba eidavo kryžiaus kelius palei bažnyčios sieną, su-
stodami prie paveikslų, vaizduojančių Kristaus kančią. 

Endriejavo 
inteligentai, 
jaunuomenė prie 
Kapstato ežero. Apie 
1930 m. Iš Janinos 
Eismontienės 
asmeninio archyvo
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Po mišių sekmadieniais būdavo ir sutuoktuvių, daž-
niausiai turtingesnių ir iškilmingesnių, su didesne palyda. 
Grodavo vargonai, o žmonės žiūrėjo, kartais vienas su kitu ir 
paliežuvaudami. Paprasti žmonės tuokdavosi paprastą dieną. 
Prieš tai turėdavo apsilankyti klebonijoje, kur buvo tikrinama, 
ar moka poterius ir katekizmą. Jei to nemokėjo, tai turėjo eiti 
pas kokią davatką mokytis. Po poterių būdavo paduodami 
užsakai, kuriuos per pamokslą skelbdavo kunigas, sakydamas: 
„Jei kas žinote kokių kliūčių šiai santuokai, prašau pranešti.“

Vasaros metu, kai būdavo šilta, bažnyčioje trošku, kai kurie žmonės, ypač 
jaunimas, per pamaldas būdavo šventoriuje. Sėdėdavo ant mūro, kuriuo buvo 
apsuptas bažnyčios šventorius, ir tik išgirdę skambinant pakylėjimui nušokdavo 
nuo mūro ir atsiklaupdavo.

Endriejavo bažnyčioje per metus buvo treji atlaidai: Penktiniai (penktą 
sekmadienį po Velykų), Šv. Marijos vardo – vasarą ir Šv. Andriejaus – rudenį. 
Į tuos atlaidus suplaukdavo žmonių ir iš kitų parapijų, ne vien pasimelsti, o 
ir susitikti su gimine ar pažįstamais. Turtingesni atvykėlius kviesdavo į namus 
pasisvečiuoti, pasikalbėti, pasivaišinti, o vargingesni, susėdę pašventoriuje, pasi-
kalbėdavo, pasiguosdavo vieni kitų bėdomis ir artimi giminės, paspaudę vienas 
kitam ranką ar pasibučiavę, išsiskirstydavo kas sau. 

Vienas iš didžiausių to meto religinių įvykių buvo Šventieji metai, skirti 
tikėjimui sutvirtinti, atgailai ir prašyti Dievą, kad atitolintų visokias nelaimes, kad 
neužeitų karas. Tam pirmiausia ir buvo meldžiamasi, vyko misijos. Šventoriuje 
buvo pastatytas naujas medinis kryžius. Prieš šventinimą jį išpuošė, apvainika-
vo. Vieną sekmadienį jį iškilmingai pašventino ir turėjome visi prie jo prieiti ir 
pabučiuoti.

Vykstant misijai į Endriejavą atvyko vienuolis Tėvas Kazimieras, jis sakė 
visokius graudinančius pamokslus. Įsisakęs, įsismarkavęs iškeldavo kaukolę virš 

Nenustatytų 
endriejaviškių 
vestuvės su didele 
palyda (parėdka). 
Priekyje laikomas 
jaunavedžių vainikas. 
Apie 1936 m. 
Iš RKIM fondų
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savo galvos ir šaukdavo: „Jūs, nuodėmingieji žmonės, žiūrėkite, į ką pavirsite, todėl 
taisykitės, atgailaukite už savo nuodėmes.“ Jausmingesni žmonės, ypač moterys, su-
klupdavo, puldavo ant žemės, mušdavosi į krūtinę ir net balsu verkdavo. Vieni 
žmonės sakė, kad ta kaukolė esanti tikra, kiti – kad medinė.

Po tokios atgailos ir verksmų buvo paskelbta, kad bažnyčia duos antrą 
krikštą ir būsiančios atleistos visos nuodėmės. Kunigas, apsirengęs visa liturgine 
puošmena, su krapylu krapydamas perėjo bažnyčios viduriu ir netoli sienų vis 
krapydamas – krikštydamas. Iš bažnyčios po krikšto žmonės išėjo kaip naujai 
užgimę, be nuodėmės kaip angeliukai. Tik turėjo budėti, nebenusidėti, o nusidėję 
eiti išpažinties ir melstis.

Katalikiškos ir tautinės organizacijos
Tuo metu jau buvo susikūrusios katalikiškos ir tautinės organizacijos. Katali-

kiškos: ateitininkai, pavasarininkai ir angelaičiai. Tautinės: tautininkų, jaunalietuvių, 
šaulių. Prie jų pradėjo priskaityti ir jaunuosius ūkininkus. Tautininkus žmonės pra-
vardžiavo „mėlynbambiais“ (aliuzija į ponišką kraują), pavasarininkus „veislininkais“ 
(nes jie turėjo veisti tvirtas katalikiškas 
šeimas), o socialistinės pakraipos orga-
nizacijas, kurių buvo mažai ar visai jau 
nebebuvo, vadino „raudonbambiais“.

Smetonos valdžia neleido ka-
talikiškoms organizacijoms veikti per 
mokyklas ir gimnazijas. Tad kunigai 
neįleido į bažnyčią jaunalietuvių, kurių 
vėliavoje buvo įrašyta: „Visas jėgas tau, 

Endriejavo jaunuomenė su parapijos kunigais. 
Antroje eilėje (iš kairės) sėdi Barbora 
Dausynienė, Antanas Dromantas, trečias 
neatpažintas, ketvirtas – Vencislovas Lapė, 
šeštas – altarista Kazimieras Žagrakalis, 
septintas – klebonas Jonas Kalvaitis; trečioje 
eilėje (iš kairės) penkta – Paulina Budraitė. 
Apie 1928 m. Iš Antano Ruškio šeimos albumo
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tėvyne“, nes neminimas Dievas kaip pavasarininkų vėliavoje – 
„Dievui ir Tėvynei“. Todėl eidami į bažnyčią organizuotai, su 
vėliava, jaunalietuviai vėliavą ir vėliavnešį su dviejų žmonių 
garbės sargyba palikdavo šventoriuje, o patys išsirikiavę ne-
trukdomi sueidavo į bažnyčią.

Vasarą angelaičiai po pamaldų šventoriuje darydavo 
susirinkimus, kuriuos vedė kunigas, mokydamas angelaičius 
dorai katalikiškai gyventi. Tokius susirinkimus šventoriuje 
darė ir pavasarininkai, o mes, angelaičiai, laikydavomės ne-
toli, nes po susirinkimo kunigas pavasarininkus vesdavosi 
į Paukštinės mišką. Tame miške buvo parinkta žema žole apžėlusi aikštelė, kur 
galėjome pasportuoti ir šiaip pasilinksminti, pašokti, padainuoti. Prie jų prisi-
dėdavome ir mes, angelaičiai. Angelaičiai turėjo nusipirkę futbolo kamuolį. Ten 
žaidėme kvadratą arba, sudarę dvi komandas, spardydami kamuolį stengėmės kuo 
toliau atgal nuvaryti priešingą komandą. Pasidarydavom šokdynę, ant kurios vis 
aukščiau keldavom peršokimo kartelę, norėdami pasirodyti, kas aukščiau iššoks. 
Aukščiausiai pakeltą kartelę peršokęs buvo skelbiamas nugalėtoju. Šokinėjom ir į 
tolį, vis didindami peršokimui tarpą. 

Endriejave buvo švenčiami Penktinių atlaidai. Per atlaidus, norėdami susitikti 
su savo giminėmis ir pažįstamais, atvažiuodavo arba ateidavo žmonių ir iš kitų 
gretimų parapijų. Po pamaldų vaikščiodamas po miestelio aikštę aš atradau nedi-
delę popierinę dėžutę, joje pamačiau kelias gumikes. Įsidėjęs į kišenę parsinešiau 
namo, parodžiau Stasiui ir pradėjome jas tyrinėti. Gumikes galėjome išvynioti, jas 
išvyniojus pasidarė kaip neilga žarna, vienas galas aklinas, kitas kiauras. Suma-
nėm pūsti kaip pūslę. Tą gumikę buvo galima išpūsti kaip balioną, tik vienas, 
tas aklinas galas išsipūtęs atrodė kaip storas didelis pirštas. 

Endriejavo 
pavasarininkai. 
Pirmoje eilėje, iš 
kairės trečias klebonas 
Petras Bulvyčius, 
vikaras Pranas 
Bagdonas. Apie 
1936 m. Iš RKIM 
fondų



973

E T N I N Ė  K U L T Ū R A

Kartą einant su pavasarininkais į Paukštinę, priekyje ėjo kunigas, už jo 
bernai, o paskutinės merginos. Aš tų gumikių turėjau kišenėje, vieną daviau 
Stasiui, kitą pradėjau pats pūsti, norėdamas pasipuikuoti savo balioniukais prieš 
kitus. Viena mergina atsisukusi atgal pamatė mūsų balionus, kumštelėjo kitai, 
pradėjo tų merginų atsisukinėti daugiau ir juoktis, kvatotis. Mudu liovėmės 
tuos balionus pūsti ir įsidėjome į kišenę. Mums buvo įdomu, kodėl merginos, 
pamačiusios mūsų balionus, taip kvatoja. Pamatėm atokiau pažįstamą kaimyno 
berną, parodėme jam tas gumikes ir pasakėme, kad merginos žvilgčioja į juos 
ir juokiasi. Bernas, pažiūrėjęs į tas gumikes, sako: „Jūsų gumikės (prezervatyvai) 
yra tik suaugusiems vyrams, jos nerodomos, o naudojamos slaptai. Jeigu pamatys jūsų 
gumikes kunigas ar kas, pasakys, kad jas čia viešai rodote tarp pavasarininkų ir ange-
laičių, tai jums nebus leista kartu su jais eiti į Paukštinę“. Tai sužinoję daugiau tų 
gumikių – balionų nebepūtėme. 

Angelaičiai ir pavasarininkai dvasiniu katalikišku gyvenimu neapsiribojo. 
Miestelyje dar buvo davatkynas, kurio dalis gyveno parapijos špitolėje, o kita 
savo namuose. Davatkos kiekvieną rytą ėjo mišių ir kitų maldų. Bėrė maldas kaip 
žydas pipirus, ravėjo klebonijos daržus ir po miestelį nešiojo visokias paskalas. 
Retai kuris buvo neaplotas. 

Išskyrus davatkas, susiorganizavo tretininkai (trečias šv. Pranciškaus ordi-
nas). Tretininkės daugiausia buvo pagyvenusios moterys ir vienas kitas vyras. 
Tretininkai turėjo tam tikras regulas: būti maldingi, laikytis pasninkų, nešioti ant 
juosmens aštrias „raudonas“ juosteles. Sekmadieniais po pamaldų dalyvaudavo 
susirinkimuose, kurie vykdavo zakristijoje. Juos vesdavo kunigas arba klebonas. 

Endriejavo parapijoje tarp tretininkų buvo ir vienas vyras, pramintas „da-
vatkų bitinu“. Buvo išbalusio veido ir sirgo džiova. Gaudė šunis, juos korė, lupo, 
ėmė taukus, o juos ištirpdęs gėrė. Kiek pasveikęs, metė davatkystę. 

Kita religinė veikla buvo prieš Kalėdas – kalėdojimas. Kur bus kalėdojama, 
pranešdavo iš sakyklos, be to, prieš kalėdojimą po kaimą vaikščiojo davatka ir 
pranešdavo kokią dieną bus kalėdininkai. Žmonės davatkai į krepšį šį tą valgomo 
įmesdavo. Kalėdininkų važiuodavo būrelis: kunigas, vargonininkas, zakristijonas ir 
bažnyčios maršalka. Laukdama kalėdininkų katalikiška šeima gražiai sutvarkydavo 
kambarį, baltai apklodavo stalą, ant stalo padėdavo lėkštę ir valgomų dalykų, 
suslėpdavo vilnas, kad nebūtų akyse, nes bažnyčios tarnai, pamatę „geroje vieto-
je“ ką padėta, nesigėdydavo „nudžiauti“ – pasiimti. Įėję į kambarį sugiedodavo: 
„Sveikas, Jėzau, gimusis“ ir šiaip bendrai pasimelsdavo. Jei būdavo ūgtelėjusių 
vaikų, klausinėdavo poterių ir šį tą iš katekizmo. Jei vaikai gerai atsakinėjo, 
gaudavo saldainių, o jei nemokėjo poterių, tai tėvus išbardavo. Šiaip kunigas, 
pasikalbėjęs su tėvais, čia pat siūlydavo užsisakyti katalikišką spaudą: „Mūsų 
laikraštį“, „Žvaigždę“, o vaikams „Žvaigždutę“ ar kitą kokį, žinoma, katalikišką. 
Ant stalo buvo padėta kunigui pinigų. Neturtingi dėdavo litą ar du, o turtingi 
5 ar 10 litų. Kunigas, paėmęs pinigus, ant lėkštės padėdavo kelis plotkelius. Baž-
nyčios tarnams duodavo smulkesnių pinigų ar ką nors valgomo: svogūnų, sūrio 
ar kitko. Ūkininkai į maišus įpildavo grūdų. Taip prisikalėdoję išvažiuodavo. 
Dieną važinėję, vakare pas kokį turtingą ūkininką nuvažiuodavo vakarienės ir 
ten vaišindavosi iki pusiaunakčio.
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Stebuklingos vietos
Stebuklingos vietos Žemaitijoje buvo Kretingoje Šv. Antano, Kalvarijoje 

(Varduvoje) per Kalvarijas ir Šiluvos Švč. Panos Marijos oktavos. Be jų, dar buvo 
lankomas Pabrėžos kapas Kretingoje ir Plungėje kapucinų vienuolynas. Žmonės į 
tuos atlaidus plaukdavo važiuoti ir pėsčiomis. Į Kalvariją ir Šiluvą eidavo orga-
nizuotai pėsčiomis su vėliavomis, maldomis ir giesmėmis. Per minėtus atlaidus 
apžadais nuo visokių ligų ir nelaimių priveždavo ar prinešdavo visokių aukų ne 
tik pinigais, bet ir visokiomis kitomis gėrybėmis: gyvuliais, rečiau grūdais, kad 
kunigai ir bažnyčios tarnai galėtų sočiai valgyti. Anot vyskupo M. Valančiaus, Kre-
tingos vienuoliai ir broliukai, susėdę prie kalnais valgių nukrautų stalų, sakydavo: 
„Broli, ar tu mane matai?“ Į didžiuosius stebuklingų vietų atlaidus atkeliaudavo 
ir daug elgetų, kurie ten maldomis rinkdavo alūžną (aukas). Apsigyventi iš ūki-
ninkų nuomodavo daržines ir ten per naktį, prisipirkę visokių gėrybių ir gėralų, 
linksmindavosi. Pasibaigus atlaidams Kalvarijoje elgetos traukdavo į Platelius ir 
ten ežere, vadinamoje Ubagsalėje kelias paras keldavo orgijas. Gudresni bernai per 
atlaidus Kalvarijoje ir Šiluvoje iš šeimininkų išsilygdavo po kelias išeigines dienas 
ir keliaudavo į Kalvariją ar Šiluvą. Ten apsivyniodavo kojų blauzdas kruvinomis 
kiaulių ar veršių žarnomis ir jas kaip atviras žaizdas atsismaukę kelnes rodydavo 
maldininkams. Šie iš pasigailėjimo jiems, „nelaimingiems“, mesdavo aukas.

Be šių didžiųjų stebuklingų vietų, stebuklingu buvo laikomas ir Pabrėžos 
kapas Kretingoje. Pabrėžos kapą lankė ir meldėsi nelaimingos moterys, bevaikės 
ar sergančios kokiomis nors moteriškomis ligomis.

Ligonius gydyti buvo sumanęs ir Plungės kapucinų vienuolynas. Čia buvo 
pardavinėjamos pašventintos, vadinamosios, raudonosios drobės atraižos. Mama, 
sirgdama migrena, nusipirko tos drobės atraižą. Vyniodavosi galvą, bet jai tas 
nieko nepadėjo.

Man būnant paaugliu, vienos kojos kirkšnyje pradėjo augti gumbas, žmonės 
tai vadino nauju kaulu. Tas gumbas jau veržė koją per linkmenį. Daryti operaciją 
neturėjom lėšų. Mama buvo girdėjusi, kad Ablingoje yra stebuklingas šaltinėlis, 
prie kurio stovėjo Lurdo Marijos statula. Abu ten suklupę pasimeldėm. Aš tą 
gumbą ploviau ir tryniau to šaltinėlio vandeniu. Po to gumbas pradėjo mažėti ir 
visai išnyko. Ar tai buvo stebuklas, ar tai įvyko natūraliai, nežinau.

Angelas bažnyčioje. Stambus ūkininkas Lapė Patyrio kaime augino našlaitę, 
kuri sekmadieniais ateidavo į bažnyčią ir klūpojo arba tupėjo prie presbiterijos 
grotelių veidu į žmones. Jai buvo gal 12 metų. Turėjo šviesius garbiniuotus plau-
kus ir buvo švelnių veido bruožų, aš žiūrėdavau į ją ir negalėdavau atsižiūrėti 
jos veido grožiu. Ji man atrodė kaip angelas. Gal tai buvo pirmas mano moters 
grožio pajautimas, bet aš nedrįsau ją sutikti ar kalbinti. Ilgainiui mano akyse jos 
grožis pradėjo blukti, matyt, tai buvo laikinas įvaizdis.

Bendikinė – miškelis, kuris priklausė Bendikui, gyvenančiam Kačių kaime. 
Bendikinė, kai augome, buvo mudviejų su Stasiu žaidimų vieta. Ten buvo ir 
gyvačių, kurių reikėjo saugotis. Gyvatės ateidavo ir į prie mūsų trobos esantį 
apynotą, kur einant taip pat reikėjo būti atsargiam – apsižiūrėti, kad neužmintum 
ir neįkąstų. Bendikinėje buvo daug mėlynių, augo grybai: baravykai, raudonviršiai 
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(raudonikiai), kalvose gaidukai (voveraitės) ir kiti valgomieji grybai. Į miškelį atei-
davo lazda pasiramsčiuodamas ir pats Bendikas. Miškelio pakraštyje augo storos 
ir lieknos pušys. Bendikas lazda padaužydavo jų liemenis, jam jos skambėdavo 
kaip varpas. Mama, pamačiusi Bendiką, prašydavo, kad leistų pasirinkti žabarų 
ir kokių pakeliamų išvirtusių alksnių. Bendikas to negailėdavo ir leisdavo, saky-
damas: „Rokov saka, rokov saka, tik nepalik on taka“, t. y. nedaryk žalos geriems 
medžiams. 

Bendikas buvo nevedęs, gyveno su seserimi, neturėjo vaikų, todėl jo miškelis 
atiteko brolio ar sesers sūnui, kuris per kelerius metus tą miškelį iškirto. Gavęs 
daug pinigų, pradėjo linksmai gyventi – girtuokliauti, nuolat gerdamas pasiligojo 
ir mirė. Neliko Bendikų, neliko ir miškelio.

Aplinkos pažinimas ir darbai darbeliai
Užbaigęs katekizaciją ir tapęs tikru kataliku, kaimynų prašomas pradėjau 

ganyti žmonių karves. Iš pradžių buvome trys piemenys ir kerdžius (kerdžius 
buvo kortuotojas Kalvaitis). Ganėme servitutiniame miške, bet daugiausia Kapstatų 
tyre. Varant karves į tyrą du piemenys varė mišku, o vienas pamiške eidamas ar 
bėgdamas saugojo, kad karvės neišeitų į Rasučio pievą, vadinamą margiais. Tyras 
buvo dviejų dalių: žemasis ir aukštasis. Žemasis tyras buvo prižėlęs vaivorų, gailių 
ir vištkojų. Vaivorų krūmeliai turėjo uogų, panašių į mėlynes, tik uogos buvo 
stambesnės ir ne tokio gero skonio. Mama neleisdavo jų rinkti. Gailiai skleidė 
svaiginantį kvapą ir ilgiau tarp jų pabuvus pradėdavo svaigti ir skaudėti galvą. 
Vištkojai vasarą prinokdavo, jų uogos buvo didelės, panašios į stambias braškių 
uogas ir sultingos, todėl mes, piemenys, ištroškę jas noriai valgydavome. Žema-
jame tyre karvėms trūkdavo žolės, todėl jas nusivarydavome į Aukštąjį tyrą, kur 
buvo daug karvėm tinkamos žolės. Kai karvės prisiėsdavo ir pasidarydavo karšta, 
jos pačios pareidavo į sausą lapuočių priaugusią kalvelę, vadinamą veršininku. 
Jos ten pakrūmėje suguldavo ir gromuliuodavo. Mes pavalgydavome pietus, ką 
turėjom įdėta. Aplink tą veršininką augo kerokšlės pušaitės, kurių kamienai buvo 
palinkę į žemę, o viršūnės plačiai išsišakojusios. Mes įlipdavome į tokią pušaitę 
ir, atsisėdę jos viršūnėje, kaip soste supdavomės. Kai oras kiek atvėsdavo, karvės 
sukildavo ir mes jas nusivarydavome toliau į tyrą. Taip ganydami tyru slinkom 
vis tolyn ir tolyn. 

O tyras darėsi vis klampesnis, vietomis po kojų linguodavo velėna. Karvės 
čia sustodavo, baubdavo ir tolyn nebeidavo. Žmonės pasakodavo, kad tyro gale 
yra atvirų neužžėlusių duburių, vadinamosios akys. Kadangi karvės tyre negalėjo 
kur nueiti ir toli buvo matomos, mes nuėjom ieškoti tų akių ir dvi radome. Tos 
akys nebuvo labai didelės (jų skersmuo 15–20 m). Akyje vanduo buvo tamsus 
ir atrodė kaip rašalas, aplink akį krantai buvo kieti. Žmonės pasakodavo, kad, 
surišus dvejas trejas vadžias (25–35 m), prie jų pririšus akmenį, dugnas dar ne-
pasiekiamas. Be akių, iš tyro įdomybių buvo pasakojama, kad jo gale prie Pauš-
kių kaimo (Rietavo vls.) yra didelis akmuo su Marijos pėda. Mat ant jo buvusi 
nužengusi Marija ir palikusi savo pėdos atspaudą. Tai greičiausiai pagonybės 
laikų aukakmenis, o tokie aukakmeniai su įdubimais ir buvo vadinami Marijos 
pėda ar Velnio akmeniu.
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Iš pradžių, kol turėjom kerdžių, jis, karves parvarius, pūsdavo į iš alksnio 
žievės padarytą triūbą (trimitą), kurią pučiant toli galėjo girdėti. Išgirdę trimitavimą 
žmonės atskubėdavo pasiimti karvių. Tokį trimitą pasidaryti išmokė ir mus. Tam 
buvo imamas 10 cm ar kiek storesnis kamienas baltalksnio. Žemiau peiliu aplink 
aprėžiama žievė iki medienos ir spirališkai rėžiama aplink kamieną – kylama į 
viršų. Apačioje perpjovus pirmą sukinį žievė plėšiama ir vyniojama į kamuoliu-
ką, kol privyniojama reikiamo ilgio, kad būtų galima susukti trimitą. Žievė buvo 
lupama pavasarį, kai lengvai atsiskiria nuo medienos. Kerdžius pamokė, kaip iš 
nuluptos žievės pasidaryti trimitą ir kaip pūsti.

Kada karvės geriau įprato pasiekti ganyklą, o mes išmokome ganyti, kerdžius 
pasitraukė ir mes ganėme vieni. Vakare prieš pat saulėlydį jas pargindavome, jų 
pasiimti jau laukė žmonės. Taip ganėme, kol po šienapjūtės paželdavo žolė ir jas 
kiekvienas galėjo raišioti namie.

Stasio baba, ji, jos vyras ir vaikai
Vaitkienė su savo vyru ir šeima, kokią jie turėjo prieš Pirmąjį pasaulinį 

karą, buvo išvykusi į JAV ir ten kurį laiką gyveno. Jos vyras Vaitkus dirbo vienoj 
didelėj lentpjūvėje ir maitino šeimą. Virtus didelei krūvai lentų, jis buvo mirtinai 
sužalotas ir mirė. Po vyro mirties Vaitkienė su vaikais grįžo į Lietuvą. Čia Ližių 
kaime nusipirko trobelę, prie kurios buvo 0,5 ha žemės. Turėjo karvę ir augino 
vaikus. Gyvenimas jai ir vaikams nebuvo lengvas, ėjo per žmones, tai šio tai to 
parsinešdama (todėl ir buvo vadinama cigoniene). Vaikai kiek ūgtelėję ėjo tarnauti. 
Mums gyvenant pas patėvį dvi jos dukterys Stasė (Stasio motina) ir jaunesnioji 
Juzė tarnavo Veiviržėnuose žydams. Vyresnioji duktė buvo ištekėjusi į Patyrio 
kaimą už mažažemio ūkininko. Sūnus tarnaudamas pas ūkininkus užsidirbęs pi-
nigų, išmoko staliaus amato, mokėjo statyti ir pastatus. Jis mums perstatė trobelės 
šiaurinę sieną ir man padarė medines rogutes. Kadangi Stasio motina visą laiką 
tarnavo, tai baba nuo pat lopšio Stasį užaugino ir Stasys babą vadino mama.

Vaitkus, dirbdamas Amerikoje (lentpjūvėje), gyvybę, matyt, buvo apsidraudęs 
ir profsąjunga per advokatus iš įmonės išieškojo draudimą. Apmokėjus advo-
katams, per banką Vaitkienė gavo daugiau kaip 20 000 litų, o tai buvo didelė 
pinigų suma, kurią pasidalijo su vaikais, pati pasiimdama kiek didesnę dalį. Tad 
Vaitkienė nebebuvo vargšė, pinigų skolindavo ir kitiems patikimiems žmonėms 
paimdama vekselius, o palūkanų gaudavo karvei pašaro, žiemą – bulvių, grūdų 
ar kitko, ko jai reikėjo.

Šalia išdykavimo ir kovos (darbų) už kasdieninį duonos kąsnį, ėmiausi ir 
ligonių slaugymo. Ilgus metus paralyžiuota lovoje gulėjo Rusteikienės motina, kilusi 
iš Kačių kaimo. Kad galėtų kiek pasikelti ar pasisukti ant šono, prie balkio buvo 
parišta virvė. Pati jaunoji Rusteikienė ir jos sūnūs Jonas ir Kazimieras, užsiėmę 
darbais, prie ligonės negalėjo pabūti. Jai atnešdavo tik valgyti ir iškeldavo gamti-
niams reikalams atlikti. Todėl atliekamu laiku aš pas tą senutę nueidavau pabūti. 
Jai paduodavau, jei ko prašydavo, ir šiaip ji nebuvo vieniša. Senoji mokėjo daug 
pasakų, kurių aš mielai klausiausi. Bet atėjo laikas, kai jos sveikata visai ėmė silpti, 
ji ėmė šaukti: „Vežkit mane į Aglūną“. Kur ta Aglūna ir ko ją ten vežti, niekas 
nežinojo. Dar labiau pablogėjus jos sveikatai, buvo parvežtas kunigas išklausyti 
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išpažinties ir suteikti sakramentus. Kunigo laukti susirinko 
aplinkinės moterėlės ir jam įėjus pas ligonę užtraukė giesmę: 
„Angoj tavo, Dieve, stoviu“. Netrukus ji mirė. 

Kitas ligonis atsirado gretimame Laigių kaime. Tai buvęs 
stalius, mėgęs išgerti ir plačiai klajojęs po svietą (pasaulį). 
Susirgo kažkokia sunkia skrandžio liga. Grįžo namo į savo trobelę. Motina jau 
buvo mirusi, o su juo namuose dar buvo jauna mergaitė, kuri jau mokėjo išvirti 
valgyti ir maitinti ligonį, bet viena negalėjo jo iškelti iš lovos ir perkloti lovą. 
Tai aš, kiek leido laikas, ten nueidavau ir padėdavau ligoniui. Taip slaugydamas 
ligonius išmokau slaugymo, prie kurio vyrai nelabai linkę.

Netrukus susirgo Stasio mama, tarnavusi pas žydą Veiviržėnuose. Nebe-
galinčios dirbti žydas nelaikė, todėl ji grįžo pas motiną. Čia vis labiau įsisirgo. 
Motina parvežė gydytoją, pirko vaistus, bet niekas nepadėjo, ligonės sveikata ėjo 
blogyn. Netrukus Stasė atsigulė į lovą. Vaitkienė buvo prietaringa ir manė, kad 
dukterį apžavėjo žydai. Tad pirko mišias, darė apžadus prie šv. Antano, maldė 
elgetas, užpirko poterius miestelio davatkoms, bet niekas nepadėjo. 

Kieme augo trys dideli beržai. Kai ligonė pradėjo visai blogėti, į tuos beržus 
atskrisdavo didelė varna ir, ten nutūpusi, atsisukusi ligonės pusėn, krankdavo. 
Vaitkienė baidydavo tą varną, bet nubaidyta ji vėl atskrisdavo ir krankdavo. Ne-
apsikentusi Vaitkienė pakvietė medžiotoją tą varną nušauti. Atėjus medžiotojui, 
varna neatskrisdavo. Išėjus medžiotojui varna vėl atlekia ir krankia. Tas dar labiau 
stiprino įtarimą apie žydo burtus.

Prieš ligonės mirtį varna iš beržo atskrisdavo prie trobelės, nutūpdavo ant 
statinių (žiogrio) tvoros, kuria prie ligonės kambario buvo aptvertas darželis, ir 
ten krankdavo, pagaliau puldavo tiesiog į langą. Netrukus Staselė mirė. 

Juzės Vaitkutės 
laidotuvės apie 
1935 m. Iš GŠ 
archyvo
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Po Staselės mirties, antrą metą iš Veiviržėnų tarnavusi pas žydą grįžo jau-
niausia duktė Juzelė. Vėl vežė gydytoją, pirko vaistus, o nepadedant, kaip Staselei, 
užpirkinėjo mišias, davė apžadus, leido pinigus, bet viskas veltui. Ligonei atgulus 
į lovą, vėl atskrisdavo varna ir darė tas pačias komedijas. 

Juzelę laidojo iškilmingai, buvo daug vainikų, karstą vežė gražiu išpuoštu 
žalumynais vežimu, apkaišytu berželiais, apstatę vainikais. Palydoje buvau ir aš su 
Motina. Bažnyčia mirgėjo žvakėmis, buvo skaitomos egzekvijos, grojo vargonai. Mišios 
buvo prie dviejų altorių. Į kapus lydėjo pats klebonas, buvo nešamos vėliavos.

Po metų kitų susirgo ir sūnus Kazimieras. Jis sirgo savo namuose ir jį lai-
dojo ne Endriejave, todėl tiek težinau, kad jis sirgo ir mirė ta pačia liga kaip ir 
seserys. Jos abi, kaip išaiškėjo, mirė džiova. Joms sergant aš dažnai lankydavausi 
pas Vaitkienę, bet liga neprikibo.

Labai įdomus faktas varnos atskridimas, krankimas ir puolimas į langus. 
Esu girdėjęs žmones šnekant, kad varnos taip puola tuos, kuriuos kaip nors matė 
draskant jų lizdus ir atsekė. O varnų lizdus draskėme mes abu, bet varna, matyt, 
pasekė ir atsivijo Stasį. 

Tą patį metą aš vis dažniau padieniam darbui pradėjau eiti pas Alekną 
(jį žmona vadino Lekna). Buvęs paprastas bernas, mirus Užgaliui, atėjo į Ližių 
kaimą tarnauti pas Užgalienę. Po Užgalienės pirmojo vyro (Užgalio) mirties ji 
pagimdė sūnų, kurį metrikavo kaip Stasį Užgalį. Netrukus Užgalienė ir Alekna 
susituokė. Alekna sakė ir norėjo, kad Stasys būtų Alekna, bet jis buvo gimęs 
prieš sutuoktuves ir metrikuotas kaip Užgalis. Todėl Stasiui augant į vyrus, tarp 
jo ir Leknos kildavo ginčų. Lekna nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet turėjo 
didelių gabumų verslui. Jis užpirkinėdavo statybinę miško medžiagą, ją pagal 
užsakymą išpjaudavo lentpjūvėje į lentas, blankas ir rąstus sienojams ar balkiams, 
samdė stalių daryti langams, durims ir visą taip paruoštą medžiagą, turėdamas 
užsakymus, veždavo į Klaipėdą. Taip versdamasis užsidirbdavo daug pinigų, už 
kuriuos supirkinėjo žemę ir pasistatė gražų gyvenamą namą ir ūkinius pastatus. 
Visų pastatų stogai buvo dengti skiedromis, nudažyti raudonai, dažytos buvo ir 
kai kurių pastatų sienos, o viduryje kiemo stovėjo ir perkūnsargis. Leknos sodyba 
buvo ant kalniuko, todėl žmonės sakydavo: „O, Lekna ant kalniuko, jis nebijo nė 
velniuko.“ Lekna buvo gabus ne tik verslui, bet ir nagingas žmogus. Jis pats pa-
sidarydavo tvirtus ratus, roges ir kitus reikiamus ūkiui medinius padargus. Taip 
jis iš samdinio tapo vienu turtingiausių kaimo ūkininkų. Tik jam neramu buvo 
dėl įpėdinio. Jo žmona už jį buvo gerokai senesnė, be to, sudavatkėjusi, priklausė 
tretininkams. O Stasys vis rietė ragus ir sakė, kad jis Užgalis. Tik kai iš Leknos 
norėjo gauti pinigų, sakydavosi esąs Lekniukas.

Mokslai ir išdaigos trečiajame skyriuje
Kol nereikėjo eiti į mokyklą, aš čia dirbau visokius darbus. Padėjau per šiena-

pjūtę, derliaus nuėmimą, kapojau atvežtas žalias eglišakes gyvuliams kreikti, kapojau 
virbus ir dirbau kitus darbus, kuriuos buvau liepiamas ir jau galėjau atlikti. 

Rudenį prasidėjus mokslui mokykloje, nuo trečio skyriaus man mokslai 
gerai sekėsi – buvau vienas geriausių mokinių, bet gerai sekėsi ir paišdykauti. 
Žmonėse plito garsas, kad atsirado plėšikas Rickus. Policija, padedant šauliams, 
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jį gaudo, bet nesėkmingai. Rodos, Rickus čia buvo, pradeda jį siausti, bet jis 
tarsi į vandenį dingsta ir jo nepagauna. Tad pertraukų metu ir mes, mokiniai, 
sugalvojom gaudyti Rickų. Tuo Rickumi išsirinkome Kazį Žemgulį, kuris buvo 
kumpanosis, šiurkštaus veido ir greitokas. Jis bėgdavo laukais, o mes, pasivertę 
tariamais policininkais, jį gaudydavome. Taip begaudydami įsismagindavome ir 
kartais grįždavome tik į antrą pamoką. Už tai mokytoja visus „rickininkus“ per 
pertrauką suklupdydavo ir neišleisdavo į lauką. Artėjo Velykos, o per Velykas, 
prieš jas ir po jų mokiniai prisidirbdavo sprogstamų kamščių (kurie buvo pana-
šūs į tikrus butelių kamščius, tik viduje turėjo sprogstamą užtaisą). Tas užtaisas 
sprogdamas žalos nepadarydavo, tik sprogimo garsas buvo panašus į pistoleto 
šūvį. Tais kamščiais šaudydavo iš žaislinio pistoleto arba sprogdindavo padėję 
ant akmens ir suduodami kitu akmeniu.

Netoli mokyklos buvo Narbuto sodyba, kurioje gyveno du broliai: Simonas 
ir Jonas, o su jais kartu ir sesuo Apolonija. Broliai buvo nevedę, o sesuo netekė-
jusi ir visi lėto mąstymo. Taip kartą anksti rytą prieš Velykas sutarėme Narbutus 
pagąsdinti. Vienas iš mūsų turėjo kamštinį pistoletą ir kamščių. Keli atsargiai 
prisėlinom prie durų ir pro rankenos skylę žiūrim, kas ten viduje. Matome, kad 
Jonas ir Simonas sėdi prie stalo ir laukia pusryčių, o Apolonija, baigusi virti 
pusryčius, sriubą supylė į didelį molinį dubenį ir neša dėti ant stalo. Tuo tarpu 
prie tos durų rankenos skylės buvo prikištas pistoletas ir iššauta. Apolonija iš 
išgąsčio išmetė dubenį, kuris sudužo ir išsiliejo, o mes sprukom lauk ir pasileidom 
bėgti į netoli esantį tankų miškelį. Atsigręžę žiūrim, kad mus kiek įkabindamas 
vejasi Jonas. Mes sulindom į miškelį. Jonas pavaikščiojo, pavaikščiojo po miškelį 
mums grūmodamas, bet mūsų nerado, o mes aplinkiniu keliu nuėjom nepavė-
lavę į mokyklą. Taip šį kartą mums pasisekė išnešti sveiką kudašių. Tačiau tas 
pasisekimas skatino toliau daryti nedorus darbus.

O tai įvyko Atvelykio savaitę. Mes per mokyklos langą matydavome, kad 
Jonas kapoja virbus. Tad sutarėm pasiimti iš namų grąžtą, kamščių turim. Prigrą-
žyti kaladėj, ant kurios Jonas kapoja virbus, ir ten įdėti kamščių. Kaip buvome 
sumanę, taip niekam nematant ir padarėme, o patys nuėjom į mokyklą ir žiūrim 
pro langus. Atėjo Jonas ir pradėjo kapoti virbus. Kerta, kerta, tik vieną kartą 
pataikė į kamštį ir jis sprogo. Jonas numetė kirvį, apsižvalgė ir vėl kapoja. Vėl 
kamštis sprogo. Matyt, supratęs, kad tai mūsų – mokinių – darbas, pasibruko 
kirvį po pažasčia ir ateina į mokyklą. Mums pasidarė aišku, kad šį kartą geruoju 
nesibaigs. Pamoka jau buvo prasidėjusi. Mokytoja matė, kad Jonas įėjo į koridorių, 
tad nubėgo jo pasitikti. Matyt, jis apie abi mūsų išdaigas, pirmą ir šią, papasakojo 
mokytojai, o ši jį apramino, kad kaltininkus nubaus ir daugiau to nebus. Jonas 
išėjo. Į klasę įėjo išraudusi iš pykčio mokytoja ir griežtai paklausė, kas tai padarė. 
Mes neprisipažinom, nebuvo nei išdavikų. Tad pasibaigus pamokoms mokytoja 
visą klasę suklupdė ir klūpėjom, kol pradėjo temti. Tada įėjusi mokytoja liepė 
eiti namo, o rytoj po pietų kad ateitų į mokyklą tėvai.

Po tėvų susirinkimo namie mes visi gavom gerai pipirų ir buvo pasakyta, 
kad jei ir toliau išdarinėsime tokias baikas, tai krės į kailį taip, kad visą amžių 
atsimintume. Po šio įvykio buvome ramesni. Per pertraukas kas žaidėme kvadratą, 
kas kiaulę į bravorą varėme, kas per virvutę šokome. 
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Per pamoką sėdėdami suole matydavome tik priekinių nugaras ir spran-
dus. Mokinių sprandai buvo raudonai išmarginti blusų, o kai kam per nugarą ir 
utėlė rėpliodavo. Jei priekyje sėdėjo mergaitė, tai ją už plaukų papešdavo, įžnyb-
davo ar bakstelėdavo pieštuku, ta atsisukusi norėdavo užtvoti per snapą (nosį) 
išdykėliui, bet nežinojo katram. Pamačiusi mokytoja tokį išdykėlį paklupdydavo, 
bet ar visus matysi. Ji viena, o išdykėlių apie 30, o ir klupdymo bausmė ilgam 
nesudrausmindavo.

Viena mergaitė – mergos duktė (pavainikė), praminta Dize, iš mokyklos 
grįždavo kartu su mumis, kurių buvome keturi berniukai ir kelyje ją visaip skriaus-
davome. Tai pastumdavome, tai įvarydavome į pelkę, kur prisemdavo klumpes. 
Pasiskųsti ji neturėjo kam. Seneliai, pas kuriuos gyveno, buvo seni, motina tarnavo 
kažkur toli. Taip mūsų skriaudžiama vieną kartą pasiskundė mokytojai. Mokytoja 
mus išbarė ir suklupdė, bet ar tai padėjo. Kartą žiemą grįždami iš mokyklos ją 
pervertėm ir prikišom kelnaites sniego, kad praeitų karštis skųstis. Paskui lyg ir 
liovėmės, jos taip nebekankinom.

Mokslo – pamokų krūvis, lyginant su dabartine ketvirtosios klasės mokymo 
programa, buvo daug didesnės apimties. Buvo mokoma aritmetikos: neskaitant 
paprastų uždavinių, trupmenos paprastos, mišrios, dešimtainės, visi aritmetikos 
veiksmai. Geometrijos – kvadrato, kubo, apskritimo, trapecijos, cilindro, paviršiaus 
ploto ir tūrio apskaičiavimas. Lietuvių kalbos, mokoma rašybos ir skyrybos, isto-
rijos, geografijos ir kitų dalykų.

Kadangi buvau mokymosi pirmūnas, gerai atlikau rašybos ir aritmetikos 
užduotis iškviestas prie lentos, tai mokytoja kartais mane palikdavo vesti pamoką. 
Iš mokinio tapdavau ir mokytoju, pagal mokytojos nurodymą.

Egzaminai. Iš ryto į mokyklą, kur turėjo vykti egzaminai iš viso pradžios 
mokyklos keturių skyrių kurso, atėjau anksčiau. Mokytoja paklausė, ar turiu 
metrikus, aš jų neturėjau. Tad prisiėjo bėgte nubėgti į Endriejavą apie 4 km, 
gauti metrikus ir bėgte grįžti. Nors ir prakaituotas, spėjau metrikus atnešti iki 
egzaminų pradžios. Egzaminuose dalyvavo komisija: mokytoja A. Bertašiūtė, 
mokytojas K. Gudauskas (iš Endriejavo), kun. Pr. Bagdonas, klebonas P. Bulvi-
čius, viršaitis M. Dausynas ir tėvų komiteto pirmininkas J. Bagočius. Fortunatas 
Bagočius, jo brolis, JAV buvo teisininkas ir visuomenės veikėjas. Rašė JAV lie-
tuvių spaudoje.

Mus susodino suoluose po vieną, tik man greta pasodino tėvų komiteto 
pirmininko, stambaus ūkininko sūnų Juozą Bagočių, kuriam ėjo jau penkiolikti 
metai. Bagočiukas buvo su kuprele, negabus mokslui, o tėvai norėjo, kad baigtų 
bent pradinę mokyklą, nes po 15 metų jau varė iš pradinės mokyklos. Todėl ir 
pasodino prie manęs, kad iš mano sąsiuvinio galėtų nusirašyti aritmetikos bei 
kitas užduotis, taip pat diktantą.

Egzaminus išlaikiau sėkmingai ir ištempiau Bagočiuką. Mano mokyklos 
baigimo pažymėjime iš viso kurso: tikybos, lietuvių kalbos, aritmetikos, krašto 
pažinimo, geografijos ir Lietuvos istorijos, gamtos mokslo ir higienos buvo pen-
ketai (pats aukščiausias įvertinimas).

Įskaitant mokslo baigimo pažymėjimą, mokytoja dovanojo sąsiuvinį su vo-
kiečių gotiškos rašybos abėcėle, kurio viršelio vidinėje pusėje užrašė: „Prisimini-
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mui – Mielas mano mokiny, dirbk, mokykis ir rašyk, kiek pajėgsi. Išmokęs nesigailėsi. Šį 
sąsiuvinį tau skiriu prisiminimui mokyklos vargams, nes mokykloje mokeis. Mokykis šiame 
sąsiuvinyje rašyti ne tik lietuvišku raštu, bet ir kitu raštu, pvz. vokiečių kalbos, nes su 
ta kalba gal daugiau prisieis susidurti. Todėl sėkmingo mokymosi! To linki tavo auklėtoja 
ir mokytoja. 1936.II.04. Pažvelsio pradinė mokykla.“ Šį palinkėjimą iš autentiško teksto 
tiksliai nurašiau, nes pats sąsiuvinis nuo drėgmės ir įvairių persikraustymų suny-
ko ir liko tik trupantis jo viršelis, kurį iki šiol išlaikiau. Dėl mokymosi vokiečių 
rašybos ir kalbos įrašyti žodžiai palinkint mokytis vokiečių kalbos, kad „gyvenime 
gal daugiau prisieis susidurti“ buvo pranašiški. Tik tos kalbos reikėjo mokytis ne 
iš sąsiuvinio ar vadovėlio, o mokė gumeknipelis (bizūnas).

Paauglystė (mokyklą užbaigus)
Iki pradžios mokyklos užbaigimo prabėgo tarsi iš rūko išplaukusi kūdikystė. 

Parėjo pirmas susipažinimas su pasauliu ir su jame esančiomis būtybėmis. Mačiau, 

Kazio Grikšo 
Pažvelsio pradžios 
mokyklos baigimo 
pažymėjimas nr. 16, 
1936 06 23. 
Faksimilė iš GŠ 
archyvo
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kad kiti vaikai turi ne tik mamą, kuri labai reikalinga, bet ir tėvą. Mačiau, kad 
šeimose, kuriose teko lankytis, yra keli vaikai, jie bėgioja, žaidžia, o aš esu vieni-
šas – neturiu broliukų ar sesučių, kurių norėjau turėti. Šalia visokių išdykavimų, 
buvau giriamas kaip geras vaikas.

Didelių pasikeitimų įvyko palikus gimtuosius namus ir persikrausčius pas 
patėvį, kuris Mamai ir man ne visada buvo geras, bet ir rūstus. Jis buvo vyriš-
ka asmenybė, kuri padėjo formuotis mano būsimam vyriškumui. Jį stebėdamas 
išmokau kai kurių vyriškų darbų, kurie gyvenime labai pravertė.

Aš augau ir kiekvienais metais tvirtėjau ir vis daugiau pažinau gyvenimą. 
Būdamas 7 ar 8 metų pradėjau pardavinėti savo vaikiškas vasaras, pajutau sam-
dinio – piemens gyvenimą, kuris nebuvo lengvas. Čia reikėjo ne tik ganyti, bet 
buvau ir prie visokių darbų darbelių varinėjamas, o lėkštė prie stalo galo buvo 
vis mažiau soti. Todėl ne visur muštrą ištvėriau, teko ir pabėgti.

Persirgau vaikiškas ir kitokias ligas, ne kartą nuo bendraamžių turėjau kaktoje 
gumbų, bet viskas baigėsi laimingai, aš augau ir tvirtėjau, kol pasiekiau moky-
klos suolą. Nors pirmais, antrais metais nelabai sekėsi, vėliau tapau pirmaujančiu 
mokiniu. Taip augdamas, pamatęs ir šilto, ir šalto, baigiau pradinę mokyklą ir 
savo vaikystę, įžengiau į paauglio gyvenimą, iš kurio kelias ėjo į jaunystę, kuri 
gyvenime buvo viena ir nepakartojama, nors ta mano jaunystė, kaip matysime, 
nebuvo rožėmis klota.

Baigęs pradžios mokyklą, turėdamas gabumo ir didelio noro mokytis, ieš-
kojau būdų, kaip prasiskinti kelią į gimnaziją. Pirmiausia nuėjau pas kleboną, tas 
išklausęs mano norų pasakė, kad jis jau senas ir negalės remti mano mokymosi. 
Gretimame kaime buvo apsigyvenęs jaunas vyras, kuris dirbo kultūrtechniku. 
Moteris, pas kurią gyveno tas kultūrtechnikas, patarė kreiptis į jį, nes jis esąs 
geras žmogus, gal man padės. Kreipiausi ir į jį, bet jis atsakė, kad yra vedęs, 
turi šeimą, auga vaikai ir man kad ir labai norėdamas padėti negali.

Kartą į kaimą atsibaldė iš Kretingos vienuolyno pranciškonas, rinkdamas 
vienuolių abitams vilną, drobes, pinigus vienuolynui. Buvau girdėjęs, kad Kretingos 
vienuolynas turi gimnaziją, tai prašiau, gal vienuolynas mane priimtų mokytis, o 
aš tapčiau vienuoliu ir garbinčiau Dievą. Tačiau vienuolis atsakė, kad į gimnaziją 
priima tik turtingus už pinigus. O aš, kad neturtingas, Dievą garbinti galiu ir 
nemokytas.

Taip neradęs kelių į mokslą padūsavau, kartais dar ir apsiverkdavau, bet ką 
tas padės, teko susitaikyti su likimu. Pasiguodžiau, kad ir turtingam mokslą ne 
visada tenka pasiekti. Mano draugas Stasius dėl turto būtų galėjęs eiti mokslus, 
bet jam pinigų senelė savo ir iš motinos palikimo būtų davusi tik jei Stasius būtų 
ėjęs į kunigus. O, deja, jis buvo mergos vaikas (pavainikis), o tokių į seminariją 
nepriėmė. Taip abu ir likom vieno likimo draugai. Išsipildė pranašiški senosios 
Šiaulytienės žodžiai: „Vaikams į galvą lenda visokių minčių, tik gerai, kad jos nebūna 
blogos.“



983

E T N I N Ė  K U L T Ū R A

Paauglystė. Romantinis mokslo siekimas  
ir kaimiško gyvenimo proza
Nepavyko rasti rėmėją, kurio padedamas būčiau galėjęs įstoti į gimnaziją. 

Mano mokslai ir Dievui nebuvo reikalingi, nes Dievą garbinti galėjau ir nemo-
kytas. Tačiau galvoje mokslo žinių siekimo gumbas neišnyko, bet vis augo. Teko 
griebtis savišvietos. O tai galėjau gauti iš knygų, todėl pradėjau jų ieškoti. Razučio 
sūnus buvo baigęs kunigų seminariją, tapęs kunigu ir išvykęs į Vatikaną toliau 
tęsti mokslus. Tad pas Razutį buvo likę visokių jo knygų, tarp jų ir vadovėlių. 
Razutienė kaip nereikalingų jų negailėjo ir mielai man jų davė. Kitas knygų 
radinys buvo pas moterį, kurios vyro tėvas buvęs knygnešys ir pas juos buvo 
daug knygų ir žurnalų, kurių man taip pat davė. Knygų gauti turėjau vilties ir 
iš Bagočiaus, kurio brolis buvo Amerikoje. Jo sūnus sakė, kad jų namuose yra 
pilna skrynia knygų, atsiųstų iš JAV, kurių niekas neskaito. Man besiruošiant 
keliauti, jų gyvenamasis namas sudegė, sudegė ir knygos.

Iš Tėvo palikimo Mama rado dvi knygutes: „Mūsų žydai“ („Tėvynės sargo“ 
leid.) ir Briuso šimtmetinį kalendorių. Patėvio kambaryje virš lango buvo lentyna, 
apkrauta knygomis, tarp kurių buvo Ivinskio ir Tilžėje leistų kalendorių, dvasinio 
turinio knygelių ir šiaip populiarių knygučių.

Knygų gaudavau ir iš kitų žmonių, todėl susidarė nemaža bibliotekėlė. Aš 
jas skaičiau, iš jų sėmiausi žinių, ypač geografijos, aritmetikos, chemijos, istorijos 
ir kt.

Įžengus į paauglystę su romantiniu mokslo siekimo gumbu teko mokytis 
paprastos kaimiško gyvenimo prozos. Tos prozos pagrindą sudaro darbai žemės 
ūkyje, miško kirtimas ir šiaip pripuolami darbai. Daugiausia padieniai teko dirbti 
pas Goferį ir Alekną bei Goldino ir brolių Boršteinų lentpjūvėje ir vienerius metus 
pamėginau tarnauti pas Dromantą Sausių kaime.

Pas Goferį nuo pavasario ruošėm dirvą žiemkenčiams. Jo žemės gabalas – 
aukštesnė kalvelė – priėjo prie mūsų pievelės (ganyklos, kur kitąsyk ganėsi mūsų 
arklys). Ta kalvelė buvo kupstuota, apžėlusi kadagiais, o vienur kitur kyšojo ir 
akmenys. Pirmiausia nurovėm ar nukirtom kadagius, paskiau kastuvais nuo žemės 
nugrandėm iš samanų susidariusius kupstus, kuriuos vežė į tvartus ir kimšo į 
laidarį. Pagaliau iškėlę iš žemės akmenis, juos velkėmis išvežėm į būsimos dirvos 
pakraštį. Ta kalva buvo suarta, kiek galima palyginta ir rudenį pasėti rugiai.

Baigiant šiuos darbus aš panorau pažuvauti, tad, suradęs plonesnį, ilgą, 
lankstų lazdyną, iš jo pasidariau meškerės kotą. Gavau iš Goferio arklio uodegos 
šerių, susimazgiau ilgą meškerės stimburį. Nusipirkęs kabliukų, vieną pririšau prie 
meškerės koto ir, prisirišęs plūdę bei prisigaudęs dėžutę sliekų, išėjau į Kapstato 
ežerą meškerioti. Pagavęs keletą didesnių žuvų – raudžių – grįždavau namo. 
Mama žuvį iškepdavo arba išvirdavo žuvienę. 

Prieiti prie ežero kranto ne visur buvo tvirta žemė. Einant velėna įlinkdavo, 
o jos apačioje buvo šaltas vanduo. Aš sušlapdavau ir sušaldavau kojas. Vieną rytą 
buvo šaltoka ir tvyrojo rūkas. Pajutau savyje kažką negero, buvo sunku kvėpuoti 
ir purtė šaltis. Todėl pagavęs kelias žuvis ėjau namo. Grįžtant reikėjo eiti per 
kelmuotą Šiaulyčio arklių ganyklą ir, kol ją perėjau, kelis kartus atsisėdęs ant 



984

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

kelmo ilsėjau. Parėjęs namo nusirengęs kritau į lovą. Vakarop iš kambario kampo 
pradėjo lįsti audeklai, o aš juos rijau ir rijau. Danguje, karietose su skambučiais 
važinėjo angelai ir šventieji. Aišku, tai buvo aukštos temperatūros padariniai. 
Kvėpuoti ir kosėti buvo sunku. Aš degiau, Mama tai matė, virė žolelių arbatą ir 
mane girdė. Po kelių dienų temperatūra ėmė kristi ir aš atkutau. 

Man išgijus, prasidėjo šienapjūtė. Nuėjau pas Goferį. Jis mane išmokė tin-
kamai įsitverti dalgį, jį ant priekaliuko iškalti ir pradėjo mokyti, kaip reikia dalgį 
valdyti – pjauti. Davė man įtvertą su gera geležte dalgį, vadinamą austrijaku. 
Dalgis, nors buvo ir apdilęs, išmokus pjauti, per žolę nėrė kaip per vandenį. 
Taip tapau pjovėju.

Pas mus, iš Aleknos nupirkęs buvusią patėvio žemę ir pastatus, apsigyveno 
Kazarauskis, kilęs iš Kulių parapijos ir vedęs kortuotojo Kalvaičio seserį, vardu 
Emilija (žem. Melikė). Kazarauskis buvo zimagoras (paprastasis darbininkas) – miško 
kirtėjas. Kirto mišką ir valė tą pirktos žemės gabalą. Po metų ar daugiau Melikė 
pradėjo storėti ir jai priėjo laikas gimdyti. Namie pagimdyti ji negalėjo, todėl buvo 
nuvežta į Kretingą, kur, padarius cezario pjūvį, išimtas vaikas ir pasakyta, kad 
ji daugiau gimdyti nebegalės, dėl to abu Kazarauskiai labai išgyveno. Ligoninėje 
Kazarauskienė išbuvo apie dvi savaites. Už tai reikėjo sumokėti 300 litų, o tai 
buvo dideli pinigai. Teko skolintis, kad galėtų grąžinti skolą. Pasirūpino ir augi-
no kelis paršiukus. Kad paršiukai gerai augtų, pirko ir šiaip darbui netinkamus 
arklius, juos pjovė, lupo, o mėsa šėrė kiaules.

Papjauto arklio mėsa buvo laikoma daržinėje, ji greit pasmirsdavo. Dvokė 
laikoma, dvokė verdama. Nemalonus dvėselienos kvapas skverbėsi ir į kamba-
rius. Todėl aš ne tik kad nemėgau ožkos pieno, bet ir nepakęsdamas smarvės 
stengiausi kuo mažiau būti namuose. Ėjau dirbti pas Goferį, o daugiausia pas 
Lekną: važiuoti į mišką ir dirbti lentpjūvėje. Aš Leknai buvau įtikęs, nes buvau 
darbštus ir prie darbo nežiopsojau. Važiuodami į mišką kartais ir dviem vežimais 
jokių rąstų kėlimo priemonių neėmėm. Įkeliant rąstą apversdavom ratų priekį 
ir dalbomis į jį nesunkiai įritindavome ir storą sunkų medį. Jį atritę į priešingą 
ringą, keldavom kitą. Į vežimo galą, jeigu sunkus, keldavome tuo pačiu būdu, 
o jei plongalys buvo lengvesnis, tai dalbomis ir rankomis. Ant pirmųjų dviejų 
stambesnių rąstų dėjau lengvesnius dalbomis ir rankomis. Visur reikėjo dirbti 
sumaniai ir nežiopsoti.

Goldino lentpjūvėje daugiausia buvo dirbama keimariu – apipjaunami lentų 
pakraščiai. Prieš juos apipjaunant plona virvute, ją pertraukus tarp dviejų apdegintų 
pagalių buvo išbloškiama pjovimo linija. Taip sužymėtų lentų pakraščiai buvo 
atpjaunami. Atpjovimą tvarkė ir reguliavo daugiau šiame darbe patyręs žmogus. O 
antras turėjo, nekraipydamas į šalis, traukti lentą ir atmesti atpjovas. Tam darbui 
tikau aš. Į darbą ir iš darbo, pasisodinęs ant dviračio karties, nuveždavo Stasys 
Užgalis. Su juo ir zeimuodavome (apipjaustydavome) lentas. Kada būdavo vežama 
į Klaipėdą paruošta statybinė medžiaga, jos kubatūrą apskaičiuodavau aš.

Mano draugas Stasys buvo turtingesnis, gražiai rengėsi į bažnyčią: ėjo iš-
lygintomis kelnėmis ir šilkiniais baltiniais. Sukinėjosi apie pavasarininkus ir buvo 
pasiųstas į pavasarininkų jaunimo stovyklą Karmėlavoje, kuriai vadovavo prof. 
Eretas. Ten buvo mokoma sportuoti ir vadovauti sportui, retorikos ir kt. Grįžęs 
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iš stovyklos jau atrodė sportiškai, dalyvavo pavasarininkų iškylose, išvykose į 
gamtą, sportuodavo. Jo namuose abu taip pat užsiėmėm sportu, lenktyniavom, 
kuris greičiau bėga. Jis turėjo nusipirkęs ietį, tad mokėmės tą ietį mesti, šokinė-
davom į tolį ir kt.

Aš tą pavasarį pas žydą Goldiną kapojau ir pjausčiau kurui lentų atraižas, 
jas kroviau į eiles. Jei reikėjo malkų kurti krosnį, nunešdavau žydei. Už tai ji 
mane pavaišindavo sriuba, virta su vištiena, duodavo baltos duonos. Kartą man 
davė macų. Neimti ir nevalgyti buvo nepatogu, bet valgant macus buvo koktu, 
nes vis sklisdavo įvairios kalbos, kaip jie kepami [...]. Man čia bedirbant atėjo 
šienapjūtės laikas. Pas mane atėjo Vencislovas Lapė ir kvietė pas save ateiti per 
šienapjūtę pjauti šieno ir prie kitų šienapjūtės darbų.

V. Lapė iš tėvo (buvusio Grižilo ūkio) sūnui buvo davęs du valakus žemės, 
kurios dalis buvo drėgnos ir karklynuotos pievos. Tad aš, pasiėmęs savo „austri-
jaką“, ten ir išėjau. Pjovėme, vargome, džiovinome tų pievų žolę, išdžiūvusią iš 
kupstų reikėjo vežti į daržinę. 

V. Lapės žmona buvo mirusi ir palikusi krūvą mažų vaikų, vyriausiai jo 
dukrai buvo gal 13–14 metų. Ji turėjo prižiūrėti broliukus ir sesutes ir išvirti valgyti. 
Samdyto nieko nebuvo, todėl ir vežimus nukrauti teko man. Iš pradžių išeidavo 
nekokie, bet paskiau išmokau ir nukraudavau didelius ir dailius vežimus.

Čia dirbant valgis buvo nekoks, bet tai pusė bėdos. Didžiausia bėda buvo 
tai, kad čia buvo daug parazitų: blakių, tarakonų, netrūko ir utėlių bei blusų. Aš 
nesitverdamas miegoti išeidavau į daržinę. Jei tų parazitų kiek ir atsinešdavau, 
bet miegoti buvo ramiau. 

Rudeniop, nuėmus derlių, intensyvėjant servitutų kirtimui, mudu su J. Rus-
teika, jau abu kaip vyrai, išėjom kirsti miško. Virvutė iš pjūklo galo atrišta ir 
jos vietoje įtaisyta pjūklui traukti rankena. Vertėm medžius nuo kelmo, genėjom 
ir rūšiuodami pjaustėm ką į rąstus, ką į popiermedžius ar malkas. Pjaunant po-
piermedžius po metrą, pjūvis turėjo būti tiesus – neskersas, nemolduotas, todėl 
reikėjo mokėti gerai išsigaląsti pjūklą, kad jo dantys būtų lygūs, tiksliai iškraipyti. 
Sušalusiems medžiams pjaustyti pjūklo dantis praretindavo ir jie būdavo smul-
kesni. Dirbdamas kartu ir aš išmokau susitvarkyti pjūklą ir jį tinkamai išgaląsti. 
Netinkamai supjausčius medieną, firmos brokorius (surūšiuotojas) ar eigulys už 
medienos gadinimą išvarydavo iš miško.

Tais metais plačiai sklido gandas, kad Tauragėje žydai mirtinai sužeidė vaiką. 
Žmonės pergyveno ir norėjo kelti žydams pogromus. Tam atsirado proga. Velykų 
nakčiai žmonės ėjo į bažnyčią prie Kristaus karsto ir laukė jo prisikėlimo. Naktys 
dar buvo ilgos, todėl bažnyčioje, ypač bobelės, pradėjo snausti, kitos ir primigo. 
Tai piemenūzai ir šiaip bimbirėzai (paaugliai) slankiodavo apie jas ir kaišiodavo po 
nosim atkimštą amoniakinio spirito buteliuką. Moteris, įtraukusi į nosį amoniako, 
pašokdavo ir pradėdavo čiaudėti, kad net skambėjo bažnyčia. Bet to neužteko, su-
sibūrė grupė tų bimbirėzų (paauglių) ir sutarė keršyti žydams už vaikų skriaudimą. 
Mažesnieji rinko akmenukus, o didesnieji miklesnėmis rankomis juos nuo šventoriaus 
mėtė į žydų namus. Geriausias taikinys buvo žydo Ickės namas, kurio stogas buvo 
dengtas skarda. Akmenys taip tankiai krito į tą stogą, kad atrodė, jog šaudoma 
iš kulkosvaidžio. Nebeiškentęs žydas nubėgo į policiją prašyti pagalbos, bet ką tie 
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vienas ar du policininkai padarys tokiai gaujai. Policija bėga gaudyti nenaudėlių į 
vieną pusę, tie jau duoda iš kitos pusės. Policija pasikvietė į talką šaulius, bet ir 
tie negalėjo suvaldyti įsisiautėjusios gaujos. Tik pradėjus švisti viskas nurimo. 

Pradėjo plaukti pėsti ir važiuoti žmonės laukti prisikėlimo. Pradėjus pri-
sikėlimą buvo nešama prisikėlusio Kristaus statula, už jos buvo baldakimas, po 
juo – kunigas, nešantis monstranciją, o eisenos priekyje ėjo maršalka su baršku-
čiu skindamas taką procesijai. Žmonių spūstis didelė, o vaikėzai prie didžiųjų 
bažnyčios durų ir kur turėjo eiti procesija metė šaudomuosius kamščius, kurie 
užminti garsiai sproginėjo. Moterys, užmynusios tokį kamštį, šaukdavo: „O Jėzau, 
o Jėzau.“ Bet procesija vis tiek ėjo, giedojo: „Linksma diena mums nušvito, kėlės 
Kristus, mirtis krito“. Skambėjo vargonai. Didįjį varpą traukė net du vyrai, mušė 
būgnus. Po prisikėlimo visi skubėjo į namus, manydami, kad kas pirmasis kaime 
pasieks namus, tam per metus viskas gerai seksis.

Žemaičių plento tiesimas
Pradėjus kirsti servitutus, tiesti Žemaičių plentą, atsirado daug zimagorų. 

Jų šeimos apsigyvendavo pas žmones. Vyrai dirbo pjūklais, kirviais, o moterys 
genėjo šakas ir krovė jas į krūvas. Daug šakų išsiveždavo žmonės, o kitas su-
degindavo.

Tarp jų atsirado rusų, žmonių vadinamų starovierais 
(sentikiai). Rusai daugiausia dirbo gaminant špalus (pabėgius). 
Tam atitinkamo ilgio rąstai buvo užkeliami ant pastapkų (aukštų 
pastolių) ir apipjaustomi specialiu išilgai medį pjaunančiu 
pjūklu, kurį traukdavo du žmonės. Vienas viršuje, uždėdamas 
kirtį, stūmė pjūklą žemyn, kitas, būdamas apačioje, jį traukė 
žemyn. Plonesni rąstigaliai, skirti pabėgiams, buvo aptašomi 

Žemaičių plento 
darbininkai, 
pravardžiuojami 
zimagorais. 
Apie 1937 m. 
Iš GŠ archyvo
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skliutais (tai ploni kirviai siaurais ašmenimis). Tuos pabėgius 
gamino siųsti į Angliją. Jie turėjo būti dailiai apdirbti, todėl 
jų gamintojai turėjo būti įgudę. Žmonės kalbėjo, kad tie 
starovierai yra tikintys žmonės, laikosi savo tikėjimo ir esant 
pasninkui labai pasninkauja.

Kitą zimagorų grupę sudarė melioratoriai, kurie E. Tu-
rausko ūkyje kasė didelį magistralinį griovį ir dėjo drena-
žą. Tai buvo inteligentiški žmonės. Atėję į miestelį, laikėsi 
viename būryje, buvo geri darbininkai. Dainuodavo: „Mes 
zimagorai esam manerkiai, dainas dainuojam, niekad neverkiam“. 
Atėję į jaunimo pasilinksminimus elgėsi mandagiai, tarp jų 
ir kaimiečių nebuvo konfliktų.

Žemaičių plento 
grunto kasimo darbai. 
Apie 1937 m. Iš GŠ 
archyvo

Žemaičių plento trasą 
apžiūri kelininkai 
inžinieriai, kitų 
žinybų atstovai. 
Apie 1938 m. 
Iš GŠ archyvo
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Pradėjus tiesti Žemaičių plentą ir darbams nuo Rietavo 
einant Gargždų link tų zimagorų priplūsdavo daug. Vieni 
jų dirbo su kalamačkomis (brikais). Tai vienkinkis plačiomis 
lentomis išgrįstas vežimas su neaukštais bortais (žem. dum-
peklėmis). Pakinkytas vienu arkliu, kuriam ant nugaros buvo 
lankas, kas Žemaitijoje neįprasta. Tas lankas nuo vežimo ienų 
priekinių galų ėjo per arklio nugarą. Gal jis buvo reikalingas 
vežimui pasunkinti, kad arklys, sukdamas vežimą ienomis, jų 
nenulaužtų, mat čia darbe sukinėjimosi buvo daug. Kalamačkomis buvo vežamas 
žvyras, akmenys ir akmens skalda. Paprasti darbininkai kelio ruože nukasdavo 
velėną, sklaidė smėlį, ant jo žvyrą, dėjo skaldą, o kai kur ir akmeninį grindinį. Jų 
darbą prižiūrėjo ir užrašinėjo kelio meistrai, kurių darbą kontroliavo inžinieriai.

Baigus mokyklą ir jau mūsų namuose gyvenant Kazarauskiams, vasaromis 
griaudėdavo, ypač naktimis. Žmonių sodybų pastatų stogai buvo šiaudiniai, tai į 
juos kritęs žaibas padegdavo. Žiūrėdami pro langą matydavom – čia raudonuoja, 
ten raudonuoja. Motina labai bijojo griaustinio. Todėl, pasmilkę kambarį švęstais 
kadagiais ar žolelėm, eidavome pas Vaitkienę. Vaitkienė viename kambaryje ant 
gražiai uždengto stalo buvo įrengusi altorėlį. Ant jo stovėjo Marijos paveikslas, 
kryžius ir dvi žvakės. Griaudžiant griaustiniui uždegdavo dvi žvakes, o mes su-
klaupę kalbėjome Visų Šventųjų litaniją, tikėdami, kad Dievas išklausys ir nuves 
į šalį griaustinį.

Visa vasara buvo karšta ir sausa, išdžiūvo šuliniai ir prūdas. Žmonės, prisi-
krovę ratus statinių ar kubilų, važiuodavo į ežerą vandens. Būdavo, dieną pradeda 
tvenktis nedideli, bet stori (kamuoliniai) debesys, pradeda smarkiai žaibuoti, kai 
kur padegdavo net rugių kupetas, o lietaus nukrisdavo tik vienas kitas lašas.

Žemaičių plento, 
nenustatyto kelio 
ruožo ties tiltu, 
oficialus atidarymas. 
Apie 1938 m. 
Iš GŠ archyvo
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Dar viena nevykusi tarnyba pas ūkininką
Prieš atvelykį pas mane atėjo Dromantas iš Sausių kaimo samdyti mane 

už pusbernį. Aš nelabai norėjau eiti tarnauti pas ūkininką, nes ten duonos bu-
vau ragavęs. Bet Dromantas neatlyžo, kalbėjo, neatstojo ir prikalbėjo eiti su juo 
tarnauti. Išėjome. Atėję į ūkį sustojom kieme. Jis ir sako: „Žmonės šneka, kad pas 
mane blogai, valgyti prastai. Tu čia pastovėk, aš einu atnešti kamaros rakto. Tu pama-
tysi, ar yra pas Dromantą ką valgyti, ar ne.“ Atėjo, atsinešė kamaros raktą, visa 
palubė buvo prikabinta lašinių, kiaulių ir avių kumpių. Aš pažiūrėjau, pažiūrėjau 
ir įėjome į kambarį.

Dromantas buvo nevedęs, gyveno su sena merga, kuri buvo kaip šeiminin-
kė (gaspadinė), ir turėjo samdytą gal 16–17 metų merginą. Taip ten ir prasidėjo 
gyvenimas.

Dromantas buvo bažnyčios rožančinis, kas rytą ėjo į Endriejavą giedoti 
rytmetinių giesmių. Eidamas ėmė su savimi didelį metalinį ąsotį, kuriame nešė 
parduoti žydams grietinę.

Darbo buvo – užteko, – o pavalgyti? Rytmetį verda miežinių kruopų sriubą 
ar bulvienę, kartu verda ir pietus – bulvių su mundurais (neskustų). Sriubą ar 
bulvienę valgome prisikąsdami duona, o bulves pietums sukrato į didelį dubenį, 
deda į lovą ir ant jų viršaus uždeda pagalvę. Parėjus tos bulvės atnešamos ant 
stalo, padedamas dubenėlis taukų, nusilupus bulvę, ji pamirkoma į taukus, iš 
kurių ištraukus bulvę, tik matyti, kad ji buvo įmerkta taukuose. Kartu padėtas 
dubuo separuoto rauginto pieno, kurį valgydami bulves srebiame. Ir taip kiekvieną 
dieną. Taip mums gyvenant atėjo bulviasodis. 

Bulvėms sodinti į dirvą reikėjo išvežti mėšlą. Tvarte mėšlą kabinome ir 
metėme į vežimą mudu su samdine mergina. Vežimą į dirvą vadeliavo šeiminin-
ko pakviestas berniukas, o pats gaspadorius lauke vertė mėšlą iš ratų. Kol tuščias 
vežimas grįždavo į tvartą, mudu su mergina pailsėdavome, paišdykaudavome ir 
pasižnaibydavome. Tai truko dvi dienas. Mergina man patiko ir jau buvau girdėjęs, 
kad vakare bernai eina pas merginas, o kaip eina ir ką ten veikia nuėję, nežino-
jau, bet nutariau baigus tą mėšlavežį vakare nueiti pas merginą. Kai aptemo, aš 
patyliukais nuėjau. Mergina nakvojo klėties kamaroje. Tai per tvorą palipau ant 
prigrindo ir pabeldžiau į duris. Mergina paklausė: „Kas čia, kas beldžia?“ Manau, 
nesakysiu, pasakysi – gali tokio kavalieriaus neįsileisti. Pastovėjau, palaukiau. 
Tyla... Pasižvalgiau, žiūriu – kamaroje langas, per kurį laisvai galiu pralįsti. Langas 
buvo užkaltas keliomis parūdijusiomis vinimis. Aš jas tyliai atlanksčiau ir langą 
išėmiau. Lango rėmas buvo papuvęs ir imant mano rankose sukiužo, o stiklai 
skambėdami pažiro ant prigrindo. Mergina, matyt, buvusi pradėjusi migti, pabu-
do ir pradėjo šaukti: „Jėzau, Marija, vagys puola!“ Jai taip rėkiant aš mečiausi į 
kojas ir kiek pabėgęs kritau už tvoros. Kilus tokiam triukšmui, gaspadorius išėjęs 
į lauką pradėjo šaudyti. Man vis rodėsi, kad taiko į mane. Nutilus triukšmui ir 
šaudymui, aš patyliukais įslinkau į savo kamarą prie kiaulių tvarto.

Rytą bulviasodžiui susirinko žmonių. Per pusryčius gaspadorius ir klausia 
merginą: „Tai kas šiąnakt pas tave buvo?“ Mergina tyli, o aš kaip niekur nieko 
srebiu bulvienę ir, matyt, manęs niekas ir neįtarė. Tai palaikyta paprastu kaimo 
bernų pokštu, turint tikslą pagąsdinti merginą.
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Taip mes gyvenome ir toliau. Nuo tokio maisto man pradėjo smarkiai skaudėti 
vidurius, aš silpau fiziškai. Atėjo Sekminės, o gretimoje Rietavo parapijoje dideli 
atlaidai. Tą sekmadienį pagal papročius man buvo laisva išėjimo diena (kas antrą 
sekmadienį) ir aš pasiruošiau eiti į Rietavą. Po pusryčių paprašiau gaspadoriaus 
duoti man penkis litus, nes noriu nusipirkti batelius. „Je, – sako jis, – duosiu aš 
tau penkis litus, bene tu bepareisi?“ Aš atkirtau: „Jei aš nuo tavęs pabėgsiu, bėgsiu ir 
be penkių litų.“ Tada jis pasėdėjo, pasėdėjo, nuėjo į kitą kambarį ir, atnešęs saują 
centų, smarkiai dėjo ant stalo. Centai pabiro po kambario aslą, pariedėjo į pasuolę 
ir palovę. Manau, ką dabar daryti, rinkti ar nerinkti. Nerinksi – nieko negausi. 
Kiek sugebėjau, susirinkau ir daugiau negrįžau. Tai buvo dar viena nevykusi 
tarnyba pas ūkininką.

Brolių Boršteinų lentpjūvė
Nuo Dromanto pabėgęs, nuėjau dirbti į Boršteinų lentpjūvę Kapstatų kai-

me. Lentpjūvė buvo didelė, joje dirbo du gateriai dviem pamainom. Buvo krū-
vos atraižų ir netinkamų lentoms pačvarčių (atpjovų). Tas atpjovas ir pradėjau 
pjaustyti. Šalia manęs atpjovas pjaustė dar ir kitas už mane amžiumi vyresnis 
bernas. Lentpjūvėje visiems darbams kaip prižiūrėtojas vadovavo žydas, dėl savo 
šiurkštaus būdo pramintas Hitleriu. Lentpjūvės darbininkai, išskyrus gateristus, 
buvo valandininkai, todėl darbo metu jie negalėjo stovėti be darbo ar atsisėsti. 
Jie turėjo judėti ir judėti. Jei prižiūrėtojas pamatydavo ką bestovint ar sėdint, 
tuoj mažindavo atlyginimą. Tad darbininkai viską dirbo neskubėdami, jei neturėjo 
kokio darbo, tai tik vaikščiojo, o nestovėjo. 

Mes pjaustėme atpjovas ir krovėme į štabelius (rietuves). Pjaustoma buvo 
po du metrus, o trumpesni kraunami suduriant. Už kubinio metro supjaustymą 
mokėjo 60–70 centų. Per dieną galėjai supjaustyti ir sukrauti 3–4 m3. Antras mano 
bendrininkas buvo gudresnis, jis trumpų atpjovų krūvoje nesudurdavo, bet krau-
davo pakraščiais ir dvimetriniais juos pridengdavo. Mūsų darbą priimdavo žydas, 
vadinamas Hitleriu. Kartą jam šovė į galvą užlipti ant pakrautų atpjovų krūvos 
ir ant mano bendrininko krūvos įlūžo. Krūvos buvo kraunamos dviejų metrų 
aukščio, tai išsikabarnojo įsiutęs ir tą pjaustytoją tuojau pat išvijo nesumokėjęs 
už darbą. Aš ten dirbau iki derliaus nuėmimo.

Tais metais Mama, gavusi iš brolio kelias dešimtis litų jai priklausiusios 
pasogos (dalies), nupirko man kad ir nelabai geros medžiagos atraižą kostiumui. 
Pamušalą, sagas ir kitką, ko reikia kostiumui pasiūti. Kostiumą siūti nunešiau 
savo krikšto kūmui A. Grikšui. Už kostiumo pasiuvimą aš jam turėjau tašyti 
mietus tvorai tverti. Taip keletą dienų, kol man siuvo kostiumą, aš tašiau mietus 
ir susipažinau su jo šeimos gyvenimu. Turėdamas kostiumą, aš sekmadieniais 
bažnyčioje ir miestelyje jau atrodžiau kaip kavalieraitis.

Sutvirtinimo sakramentas (dirmavonė). Prieš Sutvirtinimo sakramentą porą 
savaičių turėjome dar kartą mokytis poterių. Pakartotinis poterių mokymasis ne-
buvo toks griežtas, kaip einant Pirmosios Komunijos, todėl jautėmės laisviau. Aš, 
dirbdamas pavasarininkų knygyne, buvau gerai susipažinęs su tikėjimo tiesomis, 
bažnyčios istorija ir liturgija, todėl šis papildomas katekizmo mokymas man nieko 
naujo nedavė.
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Prieš Sutvirtinimo sakramentą reikėjo susirasti kūmą (dvasinį tėvą). Aš, jam 
neprieštaraujant, pasirinkau Joną Rusteiką ir paskirtą dieną su juo stojau švento-
riuje į laukiančiųjų sakramento eilę, kuri tęsėsi per visą šventorių. Sutvirtinimo 
sakramentą teikė iš Telšių atvykęs vyskupas Staugaitis, kuris buvo apsirengęs 
vyskupiškai ir rankoje laikė vyskupišką lazdą. Jam iš paskos ėjo kunigas ar klieri-
kas su kamža, rankoje laikydamas indą su šventu aliejumi. Vyskupas, priėjęs prie 
sutvirtinamojo, merkė pirštą į tą aliejų ir tepė jam kaktą, tardamas kelis lotyniškus 
žodžius, o nueidamas neskaudžiai suduodavo per skruostą. Teikiant sakramentą 
kūmas laikė uždėjęs rankas ant sutvirtinamojo pečių. Iš eilių pradėjom skirstytis, 
kai jau visiems buvo suteiktas sutvirtinimas.

Išsiskirstę nuėjome į miestelį, kur buvo pristatyta daug bagamazninkų (smul-
kių prekių pardavėjų) būdų, o jose buvo visokių valgomų daiktų, papuošalų ir 
kitokios smulkmės. Vaikščiojant su kūmu, jis man nupirko meduolį, saldainių, 
veidrodėlį ir lūpinę armonikėlę. Dar pavaikščiojome po miestelį, jis pasikalbėjo 
su vienu kitu pažįstamu, ir mes išėjom namo. Veidrodėliu ir lūpine armonikėle 
aš džiaugiausi, bet groti, kaip ir kitais muzikos instrumentais, gerai neišmokau. 
Aš negrojau, bet birbinau.

Tolesniame gyvenime mes su kūmu Jonu buvom draugiški, ką galėjo, jis 
man padėjo, pamokė. Religiniu atžvilgiu aš jau buvau tikras katalikas, nors į 
davatkišką religinį gyvenimą nepuoliau.

Rudenį derliaus nuėmimo laiku pas mane atėjo Tenkutis iš Paežerio ir pa-
prašė ateiti avižų pjauti. Sutartą dieną aš nuėjau. Tenkutis turėjo keleriais metais 
už mane vyresnį drūtą, stiprų sūnų, kuris turėjo ilgą platų dalgį su ąžuoliniu 
kotu, o aš atsinešiau savo „austrijaką“. Pradėjome pjauti avižas. Jis kirto pirmas, 
plačiai pražergęs kojas, kiek pjovė, kiek rovė. Buvo visas nušilęs, nuplukęs. O aš 
su savo „austrijaku“ be didelio vargo ir prakaito sekiau įkandin. Iki saulėlydžio 
vis dėlto mes nupjovėm 2 ha avižų, o tai jau nemažai.

Mes su Stasiu vis pasisukinėdavome apie pavasarininkus. Kad esu buvęs 
angelaitis ir šiaip bažnyčią lankiau, nuo pavasarininkų nebuvau atstumtas, bet 
pavasarininku ir būti nenorėjau. Bet kažin ar ir norėdamas būčiau galėjęs, nes 
samdinių bernų ir mergų ten kaip ir nebuvo.

Pavasarininkai turėjo knygyną, anksčiau tai buvo parapijos knygynas. Aš 
apie tą knygyną dažnai sukinėjausi, ėmiau knygas skaityti ir kartais pakeisdavau 
to knygyno knygininką – knygų išdavėją skaityti. Knygininke dirbusi mergina 
ištekėjo, tad, kunigui sutikus, knygininku tapau aš. Tame knygyne buvo apie 
1000 knygų. Čia galėjai rasti spausdinių nuo spaudos draudimo laikų. Knygos ir 
laikraščių komplektai buvo religinio turinio. Grožinės literatūros „Misijų“ leidiniai, 
apsakymai ir romanėliai ir kita čia esanti grožinė literatūra buvo persmelkta reli-
ginės dvasios. Pasaulietinio turinio, kaip sakydavo, „geltonoji literatūra“, nebuvo 
įsileidžiama, nes knygas tikrindavo kunigai. Bet vis dėlto buvo biblioteka ir buvo 
ką skaityti. Aš pasirinkdamas nešiausi ir skaičiau.

Kitais metais aš vėl pas Lekną. Buvo statoma mūrinė klėtis (svirnas). Reikėjo 
padavinėti plytas, skiedinį. Pastačius klėtį, vėl miško darbai ir lentpjūvė. Apdirbta 
miško medžiaga buvo vežama ir dviem vežimais. Vieną vežimą vadelioti į Klaipėdą 
jau davė man. Stanislovas važiuodavo pirmas, o aš paskui jį. Išvažiuodavome vasarą 
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vakare. Arkliai buvo įpratę sekti vienas kitą, užtai važiuojant galėjau ir primigti. 
Tik atvažiavus į Klaipėdą, važiuojant gatvėmis reikėjo budriai dairytis aplinkui, nes 
gatvėse būdavo ir spūsčių. Rankoje reikėjo laikyti ne tik vadžias, bet ir botagą. 
Žandaras, pamatęs vežiką važiuojant be botago, stabdė ir baudė. Negalima buvo 
kirsti arkliui botagu per nugarą ir šonus. Jei žandaras pastebėdavo kirčio žymes 
arklio nugaroje ar šone, taip pat bausdavo. Arkliui užkirsti buvo galima tik per 
kojas, ypač jei arkliai kiek pasibaidę traukiasi atgal. Klaipėda, nemačius didelio 
miesto, atrodė nuostabiai, daugybė žmonių ir parduotuvių su visokiomis gėrybė-
mis. Nuvažiavę į miestą, iškrovę medžiagą, pašerdavome arklius ir duodavome 
jiems pailsėti. Patys pavalgydavome, kas būdavo įdėta. Nusipirkdavome bandelių 
ir limonado ir taip pailsėję pavakary grįždavome namo.

Pastačius klėtį, viena kamara buvo įrengta mergoms, kita bernams, ir kada 
mūras išdžiūvo ir sutvirtėjo, mudu su Stanislovu miegoti persikėlėm į klėtį. 

Stanislovas jau buvo suaugęs šaunus bernas. Turėjo išeigai brangius puoš-
nius drabužius, kvėpinosi įvairiais kvepalais, o plaukus tepėsi briliantinu. Juose 
padarydavo bangas. Važinėjo puikiu anglišku dviračiu ir netolimame kaime turėjo 
mylimą merginą, kurią lankydavo šeštadienio vakarais, mane palikdamas vieną.

Stanislovas ne tik turėjo mylimą merginą, bet ir buvo jaunalietuvis, lankydavo 
jų susirinkimus. Kartą, jau naktį grįžęs iš susirinkimo mane išbudino ir sako: „Mes 
tokius kaip jūs sunaikinsime“. Aš sakau: „O kas jums darbus dirbs?“ „Eė, – sako, – 
maža bėda, mes prisipirksime gerų mašinų ir jūs mums būsite nereikalingi.“ Aš nieko 
nebeatsakiau, nes nebuvau pratęs į ginčus leistis. 

Man esant paaugliui kilo keli dideli gaisrai. Pirmas gaisras įsiliepsnojo 
Plungėje. Plungėje buvo daug žydų. Patėvis yra pasakojęs, kad senovėje, dar 
caro laikais buvo surašomi žydai. Tai surašymo metu iš visokių slėptuvių buvo 
ištraukiami visokie žydai išsigimėliai. Išsigimėliai buvę dėl to, kad žydai tuokėsi 
ir artimi giminės. Žydų namai stovėjo prispausti arti vienas kito, todėl, kilus 
gaisrui, nesant tinkamų gaisro gesinimo priemonių, degė, pleškėjo visas kvartalas. 
Kad Plungės žydija buvo didelė, tai gaisro dūmai padange atplaukė iki namų – 
apie 30 km ir toliau.

Antras gaisras įvyko Boršteinų lentpjūvėje, kur teko dirbti ir man. Gaisras 
kilo, kai jau buvo baigtas pjauti miškas ir gateriai stovėjo be darbo. Lentpjūvės 
teritorijoje buvo likusi statybai netinkanti medžiaga ir didelis plotas apkrautas 
tomis atpjovomis, kurias mes pjaustėme. Gaisras tiek įsiplieskė, įsisiūbavo, kad 
ir arti negalima buvo prieiti. Degdamos atpjovos dėl susidariusios traukos kilo 
į padangę. Taip visa lentpjūvė, jos pastatai ir likusi medžiaga, net negesinama, 
supleškėjo, liko tik pelenų krūvos.

Trečias gaisras kilo Endriejave, degė špitolė. Špitolės gelbėti bėgo visi, kas 
buvo arčiau. Bėgau ir aš, nes ten buvo knygynas. Prasidėjus gaisrui, vietiniai 
žmonės spėjo iš špitolės išnešti viską, kas buvo panešama. Išnešta buvo ir knygų 
spinta su knygomis. Subėgę žmonės su kibirais stojo į eilę iki miestelio šulinio ir 
per rankas padavinėjo vandenį gesinti gaisrui. Atsirado ir rankinė priešgaisrinė. 
Tačiau įsismarkavusi ugnis, nežiūrint žmonių pastangų gaisrą užgesinti, nieko 
nepadėjo. Špitolė sudegė iki pamatų. Pavyko išgelbėti tik kitus arčiau buvusius 
pastatus pilant ant jų vandenį.
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Sudegus špitolei pavasarininkų (parapijos) knygynas 
buvo perkeltas į kleboniją. Sekmadieniais kunigas aktyvesnius 
pavasarininkus pasikviesdavo pas save. Su jais būdavau ir 
aš. Kunigas mus pavaišindavo sausainiais ir saldainiais. Jis 
turėjo didelį „Telefunken“ radijo aparatą, pasiklausydavome 
muzikos, dainų. Kartais ir patys mėgdavom padainuoti.

Apie Kazimierą ir Joną Rusteikas
Šį rudenį Stanislovas išėjo atitarnauti kariuomenėje. Tai Alekna pasamdė už 

berną Kazimierą Rusteiką, jau atitarnavusį kariuomenėje ir stiprų, turintį didelį 
žemės ūkio darbų patyrimą. Jam mokėjo didelę 500 Lt algą. Jis pats turėdavo 
atsikelti, pašerti ir pagirdyti arklius ir, pasikabinęs ant svirties žibintą, kapoti 
eglišakes, kol išauš. Pavalgius pusryčius su šeimininku važiuodavo į mišką ar 
lentpjūvę. Taip jiems besidarbuojant atėjo gavėnios metas. Aleknos žmona buvo 
tretininkė ir kiekvieną ankstų rytą samdinei merginai supasakojusi darbus pati 
išskubėdavo į bažnyčią mišių.

Vyrams važiuojant į darbą plonai pietums patepliodavo sviestu duoną ar 
įdėdavo po pusę silkės. Miške darbas sunkus, nesant ko geresnio pavalgyti – ne 
darbas. Tai Lekna sakydavo Kazimierui: „Tu Kaze, lipk ant trobos, kamine yra laši-
nių ir dešrų, paimk, kad turėtume ką pavalgyti.“ Kazimieras, gaspadoriaus liepiamas, 
nukeldavo lašinių ir dešros. Taip per gavėnią kamine gerai apnyko lašiniai ir 
dešros. Kartą prieš Velykas šeimininkė (Leknienė) pasižiūrėjo į kaminą ir pamatė, 
kad lašinių likę nedaug, o dešrų nebėra, tai užsipuolė tą merginą klausti, kur 
dingo lašiniai ir dešros. Mergina norom nenorom pasakė, kad šeimininko liepiamas 
Kazimieras ėmė lašinius ir dešras vežtis į mišką pietums.

Per didelį gaisrą 
1937 m. sudegė dalis 
Veiviržėnų miestelio, 
taip pat ir klebonija. 
Matyti tik kyšantis 
senovinis kaminas. 
Iš GŠ archyvo
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Po Velykų jau pavasarį, pagal įpratimą kas mėnesį keisti vyrams apatinius 
baltinius, Leknienė atnešė Kazimierui naujus pakulinius baltinius ir kelnes. Atnešti 
pastatyti kampe jie stovėjo stati, buvo stori, grubūs, spaliuoti ir aštrūs. Tokius 
atnešė tam, kad juos dėvėdamas pakūtavotų (atgailautų) už nuodėmes, kam ga-
vėnios metu valgė lašinius ir dešras. Kazimieras, pamatęs kampe tuos atneštus 
apatinius baltinius tarė: „Nu jau, velne, aš tų baltinių nenešiosiu, nors ir neturtingas, 
apatinius nusipirksiu.“

Tėvas vežė sūnų gardėse pasodinęs, o sūnelis gailiai verkė sūrį apkabinęs 
ir dainavo: „Už Lietuvą, už tėvynę, srėbsiu rūgštą roputinę.“ Žinoma, tai buvo Lie-
tuvos kariuomenės kūrimosi pradžioje. Dabar, kai gyvenimas susitvarkė, taip jau 
nebebuvo. Tačiau pirmą tarnybos pusmetį naujokai jautė alkį, nes nuo bulvienės 
išsipūtę pilvai kareivišku maistu nebuvo užpildomi. Tik vėliau, pilvams susitrau-
kus, jie pradėjo jaustis sotūs.

Rusteikos Jonas ir Kazimieras abu buvo tarnavę Lietuvos kariuomenėje. Jonas 
tarnavo Klaipėdoje, pėstininkų pulke, o Kazimieras Plungėje, kavalerijos pulke. Ka-
zimieras buvo išsitarnavęs iki puskarininkio laipsnio. Atostogų atvykdavo su kardu 
prie šono. Mudu su Stasiu, jau būdami paaugliai, norėjome girdėti pasakojimus iš 
kariūnų gyvenimo, nes metai kiti ir mums prisieis tarnauti kariuomenėje. Jono ir 
Kazimiero pasakojimai būdavo įdomūs, pilni kareiviškų nuotykių. Pasakojo, kad 
kariuomenėje yra didelė drausmė. Už nevykdymą kokių nurodymų po užsiėmimų 
pristato bulvių skusti, šluoti, plauti kazematus (kareivines). Išeiti į miestą galima 
tik su leidimu, išėjęs turi laiku grįžti, o savavališkai išėjęs baudžiamas stovėti 
valandą po šautuvu, pakartotinai tai padaręs statomas po šautuvu pilna karine 

Jonas Rusteika (dešinėje) su tarnybos draugu 
Klaipėdos kareivinėse. Faksimilė su dedikacija 
K. Grikšui 1934 09 07. Iš GŠ archyvo
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apranga, po kojų kulnimis dar pastatomos degtukų dėžutės, jei stovėdamas jas 
sumaigo, turi stovėti pakartotinai. Būna, kad už didesnį nusikaltimą įmetamas į 
karcerį ir gauna tik duonos ir vandens.

Kariuomenėj mėgstama ir pamerginėti. Plungės kariuomenėje buvo žinoma 
dainelė: „Plungės mergužėlės vidutinio būdo, lenda prie kareivių, kaip musės prie šūd...“ 
Kita dainelė, apibūdinanti žemaičius: „Imkim tokį Džiugą Simą, regis, nuo Rietavo, 
po naujokų priėmimo mums komandavo. Buvo tai vyras, bet va, ilgumo trys kartys ir 
arklio galva“. Pasakojama apie pirmus metus (iki priesaikos) tarnaujančių kareivių 
sunkumus, kuriuos pažymi ir dainelė: „Seni kareiviai namo važiuoja, o naujokėliai... 
stuoja“, jie visų stumdomi, muštruojami.

Rusteikoms pasakojant apie kareivišką gyvenimą, mes su Stasiu atsinešdavom 
„Mūsų laikraštį“. Paskaitydavom vidaus ir užsienio naujienas. Tame laikraštyje 
buvo tęsiamas aprašymas apie vieno lietuvio kelionę po svetimus kraštus ir jo 
nuotykiai, kurių visi su įdomumu klausydavomės.

Užgalio vestuvės
Tarnaudamas kariuomenėje Stanislovas susirgo pleuritu, gulėjo ligoninėje. Iš 

kariuomenės buvo atleistas ir namo grįžo dar ligotas, negalėjo sunkiai dirbti. Bet 
pamažu jo sveikata taisėsi. Jis pasveiko. Atitarnavę kariuomenėje vyrai ir praleidę 
metus kitus žvalgėsi vesti merginą. Jo turėta mylima mergaitė, kad ir jauna, graži, 
bet vidutinioko duktė. Jo, kaip turtuolio, būsimo ūkio paveldėtojo, imti neleido 
prestižas. Todėl kažkaip susipažino ir vedė į žmonas Endriejavo klebono gaspadinę 
(šeimininkę), už jį keliais metais vyresnę, bet turtingą.

Įvyko sutuoktuvės ir veselija. Prieš santuoką į jų kiemą buvo privežta daug 
visokio turto: ūkio padargų, pora gerų arklių, vežimų ir karieta. Atsivaryta karvių 
ir prieauglio. Privežta gerų ir puošnių baldų.

Vestuvių vakarą stalai lūžo nuo valgių, ant stalo stovėjo kleboniškos (degti-
nės) buteliai. Sukviesta daug svečių: turtingų kaimynų, miestelio ponijos, o mane, 

Lietuvos kariuomenės 
kavaleristai. Antras 
iš kairės Vaclovas 
Jakutis iš Šilėnų k. 
Apie 1926 m. 
Iš Antano Žemgulio 
asmeninio archyvo
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užkinkius tuos kleboniškus arklius į karietą, išsiuntė atvežti kleboną. Nuvažiavau, į 
karietą įsodinau kleboną ir kaip mokėdamas, ragindamas arklius, šauniai atvežiau 
kleboną. Išlipant iš karietos padaviau jam ranką ir pro gonkelį įvedžiau į salę, 
kur vyko puota. Iškinkęs arklius, juos pašėręs, į kambarį įėjau ir aš. Kai svečiai 
jau gerokai įsismagino, atėjęs Alekna paprašė, kad nubėgčiau pakviesti į vestu-
ves du netoli gyvenusius bambyzininkus. Šeimininko liepiamas, nors ir tamsoka, 
aš bėgau per laukus tų bambyzininkų kviesti, du kartus klupau, įsidūriau nosį į 
ražienas, bet užduotį įvykdžiau. Prieš ateinant bolševikams susidraugavimas su 
bambyzininkais kai kam išėjo į naudą.

Prieš rytą kleboną reikėjo vežti atgal. Vėl pakinkiau arklius ir šauniai jį 
nuvežiau į kleboniją. Matyt, klebonas manimi, kaip vežėju, buvo patenkintas, tai 
ištraukęs iš kišenės davė du litus, žinoma, tai man buvo netikėti pinigai.

Lekna buvo dar nesenas žmogus, todėl atiduoti ūkį Stasiui nesirengė. O 
gyventi čia jau dviem šeimoms nebuvo prasmės, todėl Stanislovas su savo pačia 
pradėjo ieškoti kur įsikurti. Tam Plungėje nusipirko namą ir įsirengė kepyklą. Kai 
kepykla buvo įrengta, Stanislovas atvykęs pas mane siūlė su juo važiuoti į miestą 
minkyti pyragų. Sužinojusi tai, mano Mama sakė: „Nevažiuok, vaikeli, į miestą, ten 
išdyksi, kas iš tavęs bus, ir aš liksiu viena.“ Paklausiau Mamos ir į Plungę minkyti 
pyragų neišėjau.

Jaunimo pasilinksminimai
Miestelyje juos rengdavo organizacijos: šauliai, jaunalietuviai, pavasarininkai. 

Rudenį, žiemą jie vykdavo Endriejavo mokykloje, o vasarą prie Kapstato ežero. 
Pasilinksminimai, šokiai vykdavo ir kaime, kokio ūkininko troboje ar kieme.

Miestelyje vykstantys pasilinksminimai buvo iškilmingesni, tvarkingesni. 
Juose grodavo dūdų orkestras arba Balsevičiaus kapela: kornetas, armonika ar 
akordeonas, smuikas. Balsevičius buvo garsus muzikantas, grojęs Oginskio dvaro 
kapeloje Rietave. Tokie pasilinksminimai buvo su bilietais. Tvarką pasilinksmi-
nimo metu saugojo tos organizacijos nariai, kurios vardu ir buvo organizuotas 
pasilinksminimas. Šaulių ir jaunalietuvių pasilinksminimuose buvo šokami visokie 
šokiai, kuriuos užgrodavo muzika. Muziką galėjo ir užsakyti tokią (šokio), kokios 
norima, bet už užsakomą muziką mokėjo užsakytojas. Užsakytojas su savo part-
nere pirmas ir pradėdavo šokį.

Nuo miestelio pasilinksminimo vakarų ar gegužinių labai skyrėsi kaime 
organizuojami šokiai, vadinami tabalu, nibre ir kitaip. Į kaimo tabalą rinkdavosi 
daugiausia to kaimo jaunimas, bet ateidavo ir iš kitų kaimų. Be kaimo jaunimo, 
atsiradus zimagorų į tabalą ateidavo ir jų. Tarp kitų kaimų jaunimo ir zimagorų su 
vietiniu kaimo jaunimu dažnai įvykdavo peštynių, nes atėję svetimieji stengdavosi 
prisivilioti to kaimo merginas.

Peštynės prasidėdavo ieškant dingsties peštynėms. Trobose būdavo ir paau-
glių berniukų. Tada, norint pradėti peštynes, koks vietinis bernas prieidavo prie 
kokio vaikinuko ir sakydavo: „Gausi saldainių, e ir tokiam, ir tokiam dėdei įdurk 
smeigtuku į užpakalį.“ Kai berniukas tai padarydavo, tai įdurtasis atsisukęs jam 
duodavo antausį, o muštynes organizavę pradėdavo šaukti: „Aa – vaiką muši, 
eik muštis su vyrais“. Ir prasidėdavo. Kambaryje pešėsi kumščiais, lauke laužė 
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baslius ir jais talžėsi. Būdavo kraujo ir sužeistų. Merginos 
klykdamos puldavo per duris ir langus slėptis ir nesivelti 
po kojų.

Ir mieste, ir kaime per pasilinksminimus buvo matyti 
luominis skirtumas. Turtingųjų merginos stovėdavo susika-
binusios atskirame būrelyje. Jas išvesti šokti galėdavo tik 
ūkininko sūnus ar koks poniukas. Merginos nėjo šokti ir su 
paaugliais, kuriems jau 17–18 metų. Rimčiau draugaudavo su 
vyrais, kurie jau atitarnavę kariuomenėje. Paaugliai vaikinu-
kai šokdavo oirę, imituojančia seksą, tuo pašiepdami tokius 
suaugusiųjų šokius – fokstrotą ir kt.

Jaunimas vakarėliuose ne tik šoko, linksminosi, bet ir dainuodavo, nes 
„dainos širdį ramina, rūpestėlius panaikina“. Dainavo bernai į šokius eidami. Daina-
vo šokiuose ratelius eidami. Šokyje, šokant dviem ratukais ir einant priešingon 
pusėn, dainuodavo: „Grybs, grybs, baravykas, visų grybų pulkauninks. O jūs bobos 
netrukdykit, virkit grybus ir maišykit.“ Kiti mėgstami rateliai buvo: „Išdygo žilvitis 
tėvelio sodely“, „Užaugo žilvitis tėvelio sodely“, „Žilvitis žaliuoja, jaunimas dainuoja“, 
„Pasėjau linelį ant pylimo, dėl jauno bernelio dėl mylimo...“ Šokių pertraukų metu 
bernai kieme, sustoję ratu, dainuodavo liaudies ar šiaip jaunimo dainas. Merginos 
taip pat sustojusios rateliu užtraukdavo dainą.

Tarpukario metais dainuodavo ne tik jaunimas, bet ir suaugusieji talkomis 
šienaujant ar kertant rugius. Išvarę barą vyrai sužvangindavo dalgiais ir sustoję 
galingais vyriškais balsais, linguodami ir tęsdami dainos žodžius, uždainuodavo. 
Jiems stengdavosi atsiliepti kitas talkininkų būrys. Taip dainomis skambėdavo 
pievos ir laukai.

Endriejavo jaunimas 
šventėje. Iš dešinės 
pirmas sėdi 
V. Sungaila, už jo 
su klarnetu garsus 
muzikantas 
P. Balsevičius. 
Apie 1936 m. Iš GŠ 
archyvo
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Dainuodavome ir mudu su Sta-
siu, tai pavieniai, tai abu. Nuo mūsų 
dainų skambėdavo Bendikinė ir šiaip 
laukai. Stasys dainą vesdavo pirmas, 
o aš tenoru pritardavau. Groti nesu-
gebėjau, o dainuoti mėgau ir galė-
jau. Dainavau ne iš gaidų, o išgirstą 
melodiją arba ją susikurdavau pats. 
Dainuodavau ir vienas kur eidamas 
ar iš kur pareidamas. Dainuodavau ir 
kambaryje, jei nebūdavo Mamos. Taip 
įsidainuodavau, kad katinas imdavo 
gailiai kniaukti. Aš jį griebdavau už 
uodegos ir išmesdavau lauk. Kartą 
man taip bedainuojant Mama grįžo 
nuo Rusteikienės, pašoko ant suolo ir 
pradėjo šokti „striptizą“. Tai pamatęs 
aš išsigandau, maniau, kad ji išprotėjo, 
ir „paleidau lyrą“. Mama nuo suolo 
nulipo ir atsigulė į lovą. Atsikėlusi 
man taip nusiminusiam pasakė, kad 
ji pas Rusteikienę buvo prigėrusi trakropės (svaiginančio 
augalo arbatos).

Man dar piemenaujant pas Šiaulytį, Justinas sakydavo, 
jei jo artimas kaimynas dainuoja, tai greit lis, o jei sūnus – 
tai tik rytoj lis. Kiek tas prietaras buvo teisingas, nežinau. 
Tik pas Mažoną mudu su Stasiu nueidavome sekmadienio 
pavakare, kai jo sūnus nebuvo darbe, sueidavome į jo ka-
marą ir ten traukdavome dainas. Stasys pirmas, aš tenoru, 
o Mažoniukas pritardavo bosu. Taip įsismaginę ir gražiai 
uždainuodavom.

Jaunimas ne tik šoko ir dainavo, jaunimas turėjo ir mokytis. Pradžios moks-
las visiems buvo privalomas. Už neleidimą į mokyklą valdžia gąsdino baudomis. 
Turtingųjų vaikai visi lankė pradinę mokyklą. Tačiau buvo beturčių, biedniokų ir 
skurdesnių vidutiniokų, apsikrovusių vaikais. Sakydavo: „Vaikai bėdniokų duona.“ 
Tokių žmonių vaikai miestuose tapdavo gatvės valkatomis, o kaime nuo 7 metų 
išeidavo berniukai piemenauti, o mergaitės – auklėmis. Berniukai grįždavo pas 
tėvus apie Visus Šventuosius ar Kalėdas ir ką nors uždirbę parnešdavo tėvams. 
Mergaitės auklėmis išbūdavo be pertraukos kelerius metus. Tokių žmonių vaikai 
gerai, kad baigdavo vieną, du skyrius. Išmokdavo paskaityti maldaknygę ir pa-
sirašyti. Valdžia stengdavosi nubausti tėvus už vaikus, kurie nelanko mokyklos. 
Bet kaip juos nubausi, kad jis „plikas kaip tilvikas“, o vaikų apie krosnį dvi 
trys eilės. 

Kitaip buvo su turtingais ūkininkais, su tiek daug vaikų Dievas jų nelai-
mino. Daugiausia jie turėdavo 2–3 vaikus. Tokiu išskaičiavimu: vienas paveldi 

„Savišvietos“ mokslo 
instituto leidinėlio 
antraštinis puslapis 
su šūkiu, verčiančiu 
susimąstyti. Apie 
1926 m. Iš PKAS 
rinkinio. T. Petreikio 
nuotr.
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ūkį, kitą išpasogina, o trečią jo pasogos sąskaita leidžia į 
mokslus. Pirmiausia leidžiamą į mokslus sūnų norėdavo pa-
daryti kunigu, nes tai buvo pelningiausia ir žmonių daugiau 
gerbiama tarnyba. Išleisti į kunigus stengėsi ir vidutiniokų 
šeimos. Jei buvo suaugusių jo brolių ir seserų, tie išeidavo 
tarnauti, kad uždirbtų pinigų broliui, kuris eina mokslą ar 
jau yra seminarijoje. Jam tapus kunigu, o vėliau klebonu, čia 
sesutė bus šeimininke, o bernas įsitaisys klebonijoje ūkvedžiu, 
o ir šiaip šeimą gerokai parems pinigais. O tėvams didelė 
garbė, kad sūnus tapo kunigu.

1937–1940 m. Endriejavo valsčiuje buvo du klierikai iš vidutiniokų. Gimna-
ziją lankė 15–20 jaunuolių, o studijavo Kauno universitete du. Vienas jų, Andrius 
Ašmontas, tapo kalbininku. Kitas buvo „amžinas“ studentas, daugiau valkiojosi 
negu studijavo. 

Iš kitos pusės, buvo kalbama, kad mokytam žmogui yra per daug sunku 
įsidarbinti – gauti tarnybą. Leidžiamo satyrinio leidinio „Kuntaplis“ metiniame 
priede „Kuntapliava“ buvo šaržas, kaip studentas, baigęs mokslus, skaldo akmenis. 
Tą galima buvo matyti ir gyvenime: inteligentiškesni žmonės kasė kanalą ir dėjo 
drenažą E. Turausko ūkyje. Jie smulkino akmenis ir tiesiant Žemaičių plentą.

Pas mus gyvenantys Kazarauskiai savo šeimoje, nekviesdami svečių, surengė 
kažkokią šventę, į ją pakvietė ir mane. Buvo pataisyta valgių ir ant stalo stovėjo 
buteliukas. Mes sėdome, valgėme ir po mažą stikliuką gėrėme iš to buteliuko. 
Kazarauskiai paprašė mane padainuoti, ir aš užtraukiau vieną kitą liaudies dainą. 
Kazarauskiams tai patiko ir jie paprašė dar ką nors padainuoti, tad užtraukiau 
Maironio „Graži tu, mano brangi tėvyne“, storindamas ir plonindamas balsą pla-

Veiviržėnų mokiniai 
su mokytoja 
Petrauskaite (sėdi 
centre). 1921 m. 
Parašas: „Danielius 
Venckus, Mataičių 
kaimas“. Iš GŠ 
archyvo



1000

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

tesniu diapazonu. Jie mano dainavimo 
buvo nustebinti ir sakė, kad aš galįs 
būti choristas. Žinoma, tapti choristu 
aš niekada negalvojau.

Tuo metu netikėtai susirgo Rus-
teikienė. Ji sirgo šiltine, atvežė kunigą. 
Moterėlės sugiedojo „Angoj tavo, Die-
ve, stoviu“. Taip pasirgusi Rusteikienė 
mirė. Po jos mirties sūnus Jonas vedė 
savo mylimą merginą ir apsigyveno 
motinos ūkelyje. Mudu su Stasiu ru-
dens ir žiemos vakarais ten nueidavome. Stasys turėjo užsisakęs „Mūsų laikraš-
tį“, savaitinį leidinį. Atsinešdavo jį pas Rusteiką ir mudu pasikeisdami skaitėme 
naujienas iš Lietuvos ir pasaulio. Labiausiai buvo mėgstamas tęstinis aprašymas 
apie vieno lietuvio keliones ir nuotykius keliaujant po pasaulį.

Sekmadieniais aš vis dar klebonijoje esančioje bibliotekoje tebeišdavinėjau 
knygas skaitytojams. Kartą klebonijoje buvo sušauktas bažnyčios maršalkų su-
sirinkimas. Aš sėdėjau bibliotekos kambaryje, skaitytojų nebuvo, tad per sieną 
girdėjau, kaip klebonas sakė maršalkoms, kad artėja bolševikai ir bažnyčia turi 
daugiau susirūpinti vargšais ir skurdžiais, jais rūpintis, šelpti ir globoti.

Vokiečiams pradėjus karą su Lenkija, Lietuvoje vyko mobilizacija, buvo 
šaukiami tarnavę kariuomenėje atsarginiai, tarp jų papuolė ir Kazarauskis. Mo-
bilizacinį šaukimą jam atnešė sutemus ir jis nedelsdamas turėjo išvykti. Mes 
išlydėjome jį gailėdami, o žmona verkė. Bus ar nebus karas, nežinojome, bet jei 
jau mobilizacija vyksta, galima tikėtis.

Endriejavo valsčiaus tarybos nariai, kraštiečiai 
studentai ir kiti susirinkę pagerbti diplomato 
Edvardo Turausko apsilankius tėviškėje, o gal 
kita proga. E. Turauskas sėdi centre, pirmoje 
eilėje penktas iš kairės, septintas – Ignacas Jonu-
šis. Antroje eilėje, iš kairės šeštas – lituanistas 
studentas Andrius Ašmontas, septintas – viršaitis 
Mykolas Dausynas. Priekyje pritūpęs, iš kairės 
trečias germanistas studentas Petras Navardaitis. 
Apie 1927 m. Iš GŠ archyvo
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Lenkija, staigiai užpulta, nepajėgė gintis, puolė ją vokiečiai ir rusai, todėl 
daug lenkų kareivių ir civilių veržėsi į Lietuvą. Reikėjo juos priimti ir internuo-
ti, o kad tokių buvo masė, tvarkai palaikyti teko skelbti mobilizaciją. Kareiviai 
daugiausia buvo internuojami kurortuose ir laikinose stovyklose. Žemaitijoje jų 
daugiausia buvo internuota Palangoje. Internuoti kareiviai labai užteršė kurortines 
patalpas, kareiviškais batais išbrūžino grindis, pridarė kitokių negerovių. Karui 
pasibaigus, kareiviai buvo grąžinti atgal, grįžo dalis ir civilių, išskyrus žydus, 
kuriems grįžti buvo pavojinga. Jie liko Lietuvoje.

Netrukus pasirodė ir pirmieji Raudonosios armijos daliniai. Jie Žemaičių 
plentu ir senuoju keliu žygiavo pro Endriejavą Gargždų link. Vienas dalinys 
laikinai buvo sustojęs prie Kapstato ežero ir ten pasistatė palapines. Mes, vaiki-
nukai, kareivius ir karininkus matėme iš toliau, bet arčiau prieiti bijojome. Apie 
žygiuojančią kariuomenę buvo visokių kalbų. Kalbėjo, kad kareiviai yra apiplyšę, 
išbadėję, kojos apvyniotos bintais, o batai kiauri. Žmonės kalbėjo, kad į Plungę 
traukiniais atvažiuoja ir karininkų žmonos (jas vadino Kaliūsomis). Jos apsirengusios 
drabužiais, pasiūtais iš zuperinių (superfosfatas) maišų, dažniausiai basos. Rusų 
karininkai bėginėja po parduotuves nupirkti savo žmonoms suknelių ir batelių, 
nes kitaip jos neišdrįs išlipti iš vagonų ir pasirodyti žmonėms. Kur kariuomenė 
sustodavo pailsėti ar stovyklaudami valgydavo, likdavo maisto likučių, tarp jų ir 
suspaustų su taukais ryžių pakelių. Moterys į juos žiūrėdavo, bet neišdrįsdavo jų 
imti, nes buvo kalbama, kad jie sumaišyti su žmogaus taukais.

Neilgai trukus po Raudonosios armijos atėjimo Endriejavo miestelyje vieną 
sekmadienį po pamaldų įvyko mitingas. Žmonių mitinge buvo daug. Mitinguoti iš 
Rietavo atvažiavo karininkas. Palipęs prie vieno namo ant aukštų laiptų, kalbėjo 
rusiškai. Mes, jaunieji, rusų kalbos nesupratome. Tik vyrai, tarnavę dar carinėje 
armijoje, artimiesiems šį tą perpasakojo. Mitingui baigiantis, tas karininkas paklau-
sė: „Vopros budiet?“ Tų klausimų atsirado, jie buvo tokie: „Ponuli, ar žibalo bus?“ 
„Budet“, sakė rusas. „Ponuli, ar druskos bus? „Budet“, sakė rusas ir jam. 

Vokiečiams užpuolus Lenkiją pradėjo trūkti būtiniausių prekių, kai kurios 
jau buvo normuojamos. Todėl žmonėms ir buvo svarbu žinoti, ar atėjus tiems 
elgetoms rusams prekių bus.

Praėjus dar mėnesiui ar dviem Rietave buvo sporto šventė, į kurią ir aš 
nuvykau. Sporto varžybos vyko vienoje Rietavo dvaro parko aikštėje. Be visokių 
sportinių pasirodymų, aikštės viduryje stovėjo aukštas stulpas (kartis), kuris buvo 
nuteptas kažkokia slidžia mase. Jo viršūnėje kabojo butelis. Reikėjo tuo stulpu 
įlipti ir nukelti tą butelį, o už tai buvo skiriama premija. Bernai ir vienas, ir kitas 
bandė, bet vis slydo žemyn, tačiau atsirado vienas, kuris įlipo, nukėlė butelį ir 
atsiėmė premiją. Žmonės šnekėjo, kad jis kažkuo buvo susitepęs rankas, todėl ir 
neslydo.

Sporto varžybose pasirodė ir rusų kareiviai, daugiausia gimnastai ir kazokai. 
Įdomiausiai pasirodė kazokai. Jie, jodami arkliui bėgant, gulsčiom išsitiesdavo 
prie arklio šono, arkliui lekiant palįsdavo po jo pilvu. Paskui ilga eile iš vienos 
ir kitos pusės prismaigstė aukštesnių karklų, o raitelis jodamas šuoliu iš abiejų 
pusių kardu juos nukapodavo.
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Elgetos ir kaimiški juokai
Tarpukario Lietuvos kaime mažai kas turėjo radiją, nebuvo televizijos, kino 

ar teatro, todėl tenkintasi elgetų, žydų, čigonų apsilankymu ir kaimo juokdariais. 
Kaime, kuriame aš augau, dažniausiai teko matyti elgetų. Viena vietinė elgeta 
buvo moteris iš netolimo kaimo, praminta „griešnike“. Ji vaikščiojo po kaimus 
pasirinkdama, kas ką duodavo. Kartu su savimi vedžiojosi dukters dukterį (ben-
karčiukę). Įėjus pas žmogų klupdavo ant kelių ir abi pragysdavo: „O griešnike, 
griešnike, koks tavo gyvenimas. Reikia griekus apverkti kruvinoms ašaroms.“ Kita elgeta 
buvo Rozalija. Jai ne viskas buvo namie – trūko protelio. Jeigu kas pasakydavo 
„Rozalija pakalnių“, tai pykdavo ir gražodavo lazda, o jei sakydavai „Tu su Jesiu 
Dromantu gulėjai“, tai siekdavo suduoti lazda arba kas buvo po ranka. Vieną kar-
tą man dirbant pas ūkininką per pietus atėjo Rozalija. Pavalgiau pietus, nuėjau 
nuo stalo, o Rozalija sėdėjo ant lovos. Aš pasakiau: „Rozalija, tu šiąnakt gulėjai su 
Jesiu.“ Ji greit nusimovė klumpę ir sviedė į mane. Spėjau atšokti, klumpė kliuvo 
į sieną ir suskilo. Ateidavo elgetų ir iš toliau. Vieną kartą Mama virė košę. Įėjo 
nepažįstama elgeta, atsisėdo prie krosnies, sukalbėjo poterius. Mama, neturėdama 
ką duoti, įdėjo į dubenį išvirtos košės, pripylė pieno ir pasiūlė jai valgyti. Ta 
elgeta kad suriko: „Šviesiausias Karaliau, prie košės!“ Košę, žinoma, suvalgė.

Kitas elgeta – Komšlys – buvo aklas, per žmones ar miestelį važiuodavo 
važiuotas, su savimi kartu vežėsi pravadnyką (vadovą): berniuką ar mergaitę. Turėjo 
gerą balsą ir armoniką. Atvažiavęs į kaimą, padainuodavo ir pagrodavo. Gerai 
elgetauti jam sekėsi miesteliuose turgaus ir atlaidų dienomis. Jis dainuodavo ir 
grodavo, o žmonės jam gausiai aukodavo. Todėl jis buvo turtingas elgeta.

Prie elgetų buvo priskiriamas Dirda, pusamžis kvanktelėjęs vyras. Jis vaikš-
čiodavo po žmones ir miestelius turgaus dienomis, giedodavo neįprastas giesmes: 
„Šventa matulele“, „Šventa konkolyne melskis už dūšeles“. Kartais jis turėdavo 
išklerusią armoniką ir ją tampydavo. O jei kas įpykdė, tai duodavo tą armoniką 
į žemę ar stulpą, kad iš jos likdavo tik skutai.

Kaimas neapsiėjo ir be juokdarių, kurie patys juokino žmones arba žmonės 
visokiems juokams juos išprovokuodavo. Vienas tokių buvo vardu Jonas iš Kačių 
kaimo, pramintas „Didvyriu“. Kartą, atėjęs pas Šiaulytį, kieme sutiko Justiną. 
Tas ir sako: „Kaip tu, Jonai, čia atėjai? Antai patvory guli avinas, kuris puola žmogų 
durti.“ Jonas, vadinamas „Didvyriu“, net pašoko: „Nu, dabar pasakė, bijosiu avino, 
aš su juo galiu eiti badytis“ ir atsistojo prieš aviną keturpėsčias. Iš patvorio pakilo 
ir avinas. „Jonai, – sako Justinas, – tu būk atsargus, avinas tau pramuš galvą. Antai 
yra medinis kibiras, aš tau jį užmausiu ant galvos.“ Taip ir padarė. Avinas bjauriai 
sumekeno, įsibėgėjo ir ragais smogė į tą kibirą. Išmušė kibiro dugną, padarė Jo-
nui kaktoj gumbą. Jonas apsipylė kibiro šulais ir lankais. Pamatę tą cirką, arčiau 
buvę žmonės turėjo skanaus juoko. O Jonas nusikratęs nuo savęs kibiro šulus 
ir metalinius lankus, atsitiesęs sako: „Tai jūsų avinas tik kibirus daužo, o aš nė iš 
vietos. Ne avinas mane nugalėjo, o aš aviną, ana patvory jau drybso.“

Kitą sykį, nešdami spalius paklode, kupeliojo tvarto stogą. Jiems kupeliuo-
jant, atėjo „Didvyris“. Jonas pradėjo bėdoti, kad sunku nešti spalius ant stogo, 
aukštai lipti, dar trukdo vėjas, gali nukristi. „Didvyris“, išgirdęs tokį bėdojimą 



1003

E T N I N Ė  K U L T Ū R A

sako: „Tokie vyrai, o paklodės spalių ant stogo neužneša. Pripilk man paklodę spalių ir 
aš ją kaip nieką ant stogo užnešiu.“ Jonas su Justinu gerai pripylė paklodę spalių, 
užrito „Didvyriui“ ant nugaros. Kopėčiomis jis spalius ant stogo užnešė, o eidamas 
stogu pradėjo vytuotis ir taip nuo stogo su visais spaliais nusirito į laidaro buizą 
(prie tvarto angos iškasta negili duobė, į kurią tekėdavo srutos ir buvo metami 
apipuvę šiaudai ir kitos atliekos). Atsidūręs laidare „Didvyris“ buvo visas šlapias, 
kol išsikapstė aplipęs dvokiančia buiza. Toks jau niekur eiti negalėjo, tad jam 
davė apsivilkti padėvėtus drabužius ir atsiprausti.

Vieną vasarą pas Lekną buvo talka. Talkoje buvo Jonas Šiaulytis. Eidamas 
pro šalį pas talkininkus atėjo ir „Didvyris“. Buvo pietų metas. Pavalgius pietus, 
pagal paprotį merginos ėmė laistytis vandeniu, siekdamos viena kitą aplieti. Ne-
vengė palieti vandenį ir ant vyrų. Po pasilaistymo vyrai nuėjo parodyti savo jėgą. 
Tarp jų buvo ir „Didvyris“. Rodant jėgą buvo kilnojamas plūgas. Plūgą paima 
už rankenų ir stengiasi iškelti į viršų – virš galvos. Vienas kėlė tą plūgą, kitas, 
bet nepakėlė. Priėjo prie plūgo Jonas Šiaulytis ir be didelių pastangų jį iškėlė. Tą 
pamatęs „Didvyris“ šokosi, duokit man tą plūgą, aš jį kaip plunksnelę pakelsiu. 
Priėjo, tampė, tampė tą plūgą, pūtėsi, raudonavo, kol kliuvo į kelnes ir pasmirdo. 
Visiems buvo juoko, o „Didvyris“ pilnomis kelnėmis išsinėšino.

Pradėjus tiesti Žemaičių plentą reikėjo daug akmenų. Plentą tiesiant firma 
iš žmonių pirko akmenis, kurių laukuose buvo ir gana didelių. Juos reikėjo su-
sprogdinti. Tokio darbo ėmėsi „Didvyris“. Dideliame akmenyje buvo iškalama 
skylė, įpilama sprogmenų, įkišama dagi virvutė (knatas) ir uždegama. Uždegęs 
knatą sprogdintojas kiek įkabindamas bėgo šalin, kad jam nekliūtų skeveldra. Tas 
darbas „Didvyriui“ sekėsi. 

Antrajam karui pasibaigus apie darytus gynybos įtvirtinimus buvo užmi-
nuota dideli plotai laukų. Minas ėmė lauk kariuomenės daliniai, bet darbas už-
sitęsė. Žmonės, norėdami, kad laukai būtų greičiau išminuoti, jas išimti sumanė 
pakviesti ir „Didvyrį“. Jis kurį laiką minas išimdavo sėkmingai. Bet vienas kartas 
nemelavo – ar jis ant minos užlipo, ar per neatsargumą mina sprogo ir mirtinai 
sužeidė „Didvyrį“. Taip ir baigėsi jo gyvenimas.

Kitas artistas buvo Simeonas Norbutas, gerokai kvanktelėjęs, tad su juo taip 
pat išdarinėjo visokius juokus. Vieni tokių juokų buvo Simeono piršlybos. Greti-
mame kaime gyveno ūkininkas, kuris turėjo dukterį, vardu Barbora, ir jai patiko 
visokie juokai. Tai ten vyrai ir veždavo ar vesdavo piršliais Simeoną, kuris atvestas 
prikrėsdavo visokių juokų, bet, žinoma, Barbora už jo netekėjo. Kai piršlybos vis 
nepasisekdavo, vyrai sumanė įkalbėti Simeoną pas Barborą piršlyboms nuvažiuoti 
vasarą su rogėmis, įlipus į statinę, tada Barbora už jo tikrai ištekės. Taip važiuoti į 
piršlybas Simeoną nesunku buvo prikalbėti. Pakinkytas arklys į roges, o Simeonas 
įlaipintas į statinę nuvažiavo į piršlybas. Ilgainiui Barboros motinai tos piršlybos 
nusibodo. Duktė paaugo į galinčios ištekėti merginos amžių, be to, buvo ūkinin-
kaitė ir ją pradėjo lankyti tikri piršliai. Tai motina įpykusi pasakė: „Mano duktė 
ne kokia šliundra, o padori mergaitė ir tokio jaunikio prašau nebevežioti.“

Nutrūkus piršlyboms, išgalvota kitų vaidinimų. Pradėjus kirsti miškus, 
atsirado zimagorų. Viena zimagoro šeima apsigyveno pas Rusteikienę. Simeonas 
pas Rusteikienę buvo dažnas svečias. Kartą rudenį Rusteikos Jonas ir Kazimieras 
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sumanė parodyti zimagorų šeimai Simeono teatrą. Tam pakvietė Simeoną. Išvirė 
vakarienę, ant stalo pastatė buteliuką. Pavalgius ir išgėrus, Jonas paėmė armo-
niką ir ėmė groti, o Simeonas šoko ir dainavo: „Marš, marš ant Kaukazą, plikom 
štikom žigu žagu“ (buvo paimtas tarnauti caro armijon, bet kaip kvanktelėjęs greit 
paleistas). Po šokių ir dainos Simeonas užsinorėjo namo. Buvo jau sutemę, tai 
jam ir sakoma, nebeik Simeonai, ruduo, naktis tamsi, dar vilką sutiksi. O vilką 
„sutikti“ jau buvo susimokyta. Simeonas vis eiti ir eiti. Na, jei jau eiti, tai duosim 
apsivilkti ilgą paltą, kurį surišo siūlu. Jei jau vilkas griebs už palto, tai Simeonas 
gali pabėgti. Prieš tai Jonas išėjęs atsigulė prie namo galo, kur Simeonas turėjo 
eiti, o Kazimieras toliau įsilipo į kerokšlę pušį prie tako, kuriuo Simeonas ir tu-
rėjo eiti. Taip aptaisę jį išleido namo. Praeinant pro namą Jonas griebė Simeonui 
už palto ir jį nutraukė. Simeonas pradėjo šaukti: „Palione, (Apolonija), Jonai, vilks 
(vilkas), vilks“ ir pasileido bėgti. Bėgant taku pro pušį, iššokęs iš pušies čiupo 
už švarko Kazimieras, o Simeonas kiek įstengdamas bėgo ir šaukė: „Vilks, vilks, 
Palione, Jonai gelbėkit!“

Juokdarių ir juokų buvo ir daugiau. Visų neprisiminsi ir nesurašysi. Jie 
gyveno tarpukario nepriklausomybės metais. Užėjus bolševikams ir karui, nebuvo 
juokaujama, nes daugiau buvo ašarų negu juoko.
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Senieji medžio meistrai bei kitos  
etnografinės smulkmenos
Dovilė Blaževičiūtė

Kadangi nuo 2002 m. studijavau Lietuvos žemės ūkio universitete, Miškų 
fakultete, tai Endriejåve „Versmės“ leidyklos surengtoje ekspedicijoje 2004 08 01 
pasirinkau tyrinėjimo temą „Medžio apdirbimo darbai“. Man pavyko pakalbinti 
nemažai vyresnio amžiaus meistrų bei kitų žmonių, kurie papasakojo apie senes-
niais laikais naudotus darbo įrankių bei medžio paruošimo būdus. Kitaip kalbant, 
apie visa tai, ką galima padaryti iš medžio, išvilkto iš miško jį nupjovus. Taip 
pat rinkau ir informaciją apie kitus amatus, sodybos aplinkos tvarkymą, maisto 
gaminimą.

Man teko bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis. Endriejåvo apylinkėse 
jų amžius buvo nuo 73 metų iki pačio seniausio gyventojo, gimusio 1911 m. 
Jono Rusteikos, kuriam 93 metai. Tokio amžiaus sulaukęs žmogus buvo bene 
seniausias Ližiuosê, kaip ir jo žmona. Senolis labai įdomiai 
pasakojo ne tik apie senovėje namuose naudotus medinius 
indus, įrankius, kurių ten vis dar yra išlikę, tačiau ir apie 
anuometinę rūbų madą, žmones, išskirdamas jų pasikeitimą 
dabartinėje visuomenėje. Maloniai pasakojo, kaip jo tėvelis 
(tėvalis) meistraudavo iš medžio įvairius daiktus: medines 
šakes (dvišakes), grėblius, spragilus, jiems verventus (ta spra-
gilo dalis, kuri sukasi), dalgiams kotus. Jis prisiminė karo 
žaizdas, padarytas žmonėms. Senolis turėjo tokią gerą, šviesią 
atmintį, kad su didžiausiu malonumu pasakojo visos savo 

Prosenolių Petro ir 
Marcijonos (Kerpaitės) 
Lygnugarių XIX a. 
vienkiemyje vaikaičiai 
stato rąstinį namą 
vasarojimui. Apie 
2003 m. Ližių k. 
Iš B. Lygnugarytės 
šeimos albumo
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jaunystės prisiminimus. Senolis turi 
pirtį, paskutinį kartą kurtą tik Antrojo 
pasaulinio karo metu, kurią mūsų dai-
lininkas sugebėjo nupiešti akvareliniais 
dažais. Jų namų stogas dar dengtas 
drebuliniu skiedravimu. 

Taip pat lankėmės Ablingoje. 
Ten seniausias gyventojas buvo Jo-
nas Sauserys, gimęs 1919 m. gruodžio 
13 d. Jis pasakojo, ką stalius Kazimie-
ras Pareigys, miręs prieš daug metų, 
darydavo sau ir aplinkiniams žmo-
nėms – brikeles (vienračius vežimus 
su vienu arkliu), brikas (vežimus su 
dviem arkliais), šlajus (roges), ratus, 
langus, langines, puošnias vėjalentes 
namų stogams. Pasakojo apie darytus 
rusvelkius (maniežas transmisija sujung-
tas su kuliamąja ar kitu įrenginiu), 
spragilus, kitus kūlimo įrankius, teko 
išgirsti žodžius, kuriuos dainuodavo 
kuldami spragilais įvairius javus, kaip 
juos rišdavo į pėdus, o dalį jų, išdžiovintų, naudodavo kaip 
medžiagą stogams dengti. Miręs tame kaime Kazimieras 
Pareigys ir buvo geriausias stalius-dailidė. 

Aplankėme Joną Kuprį, gimusį 1931 m. ir dabar gy-
venantį Žade¤kiuose. Jis buvo pats geriausias kaimo mu-
zikantas (muzikontas) ir stalius, tačiau dabar jau nebegroja 
ir nebemeistrauja, iškrypę nuo reumato pirštai apsunkino 
senoliui buvusias guvias rankas. Tačiau jis papasakojo, kaip 
pats darydavo langus, duris, kirvakočius, dar pats juos 
padrožinėdavo, kadangi jam labai patinka dailė ir dabar. 
Darbus pradėdavo vos nupjovus medį su dvitraukiu pjūklu 
(pjauna žmonės iš dviejų galų pjūklu). Pranas Sakalauskas, 
Benis Stankus buvę geriausi to kaimo staliai, kurie taip pat 
darydavo daug medinių dirbinių – kirvakočius, kastuvams kotus, langus, duris, 
kurias mėgdavo išraižyti įvairiais raštais, droždavo šaukštus. 

Pranas Kairys taip pat gyvena Žade¤kiuose. Senolis gimęs 1924 m. rugsėjo 
6 d. Jo troba buvo sudegus, vėliau atstatyta. Jis ne tik papasakojo, ką anuome-
tinė valdžia darė, bet ir parodė daugybę senovinių daiktų, kurių ne kiekvienas 
dabartinis jaunas žmogus yra regėjęs. Senolis norėtų padaryti muziejų, kad visa 
tai galėtų matyti ateities kartos. Jis mano, kad tai tikrai padėtų ne vienam. Dau-
gybė senovinių užrašų, knygų, senovinės spaudos, yra pieštų karikatūrų iš dviejų 
pusių, kurias pavertus įžvelgsi vis kitokį veidą.

Ližių kaimo senbuvis 
Jonas Rusteika, 
pamiškėje gyvenęs 
ir ekspedicijos metu, 
2004 m. mums buvo 
neišsenkantis savo 
epochos žinovas ir 
pasakotojas. 
Demonstruoja kūlimo 
įrankį spragilą. 
2004 08 09. V. Jocio 
nuotr.
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Ištrauka iš knygelės (nėra vir-
šelio): 

„Ardami griovius, kasdami ar žvyrą keliui 
taisyti imdami, dažnai randame keistų 
akmeninių, žalvarinių, sidabrinių ir kitokių 
akmenukų, tai kirvį, tai apyrankę, keistą 
sagtį, tai ieties galą...“ („Naujoji Lietuva“, 
Kazys Binkis, Kaunas, 1938 m.)

Ant aukšto sukrauta daugybė 
senovinių daiktų: senovinės medinės 
skrynios, išardytos audimo staklės, nes 
nėra tiek vietos, tačiau tie, kas nematęs 
jų, turėtų ką pažiūrėti; vyžos, seno-
viniai lygintuvai, kuriuos įkaitindavo 
žarijomis, medinės geldos, sviestamušė, 
sukučiai linams apdirbti, dvitraukis 
oblius, skabteklis geldoms, geležinės 
svarstyklės, muštuvė, odinės vadelės 
arkliams, sėtuvė, pinta iš vytelių, svies-
to matuoklis ir kt. 

Valdas Šileika, Juozas Žebrauskas – staliai iš Ablingõs 
kaimo. Tai jaunesnio amžiaus staliai, stengiantys atkurti to 
meto senolių prisiminimus ir namams suteikti kuo daugiau 
senovinio įvaizdžio. V. Šileika darbuojasi jau apie 6 metus, 
savo namuose jis atkuria senovinį įvaizdį. Tai senovinės sta-
tinės, šunims būdos su langais, vežimai senoviniais mediniais 
ratais, kuriuos tepa nafta, kad nepūtų mediena, senoviniai 
šulinių dangčiai, kurie kieme naudojami ir kaip apvalūs 
stalai, kelmai, kuriuos leidžia žmonai naudoti kaip vazonus 
gėlėms ir kurie puošia aplinką. Taip pat naudoja senovinius 
kalvio nukaltus įtaisus durims uždaryti (klemkas), rankenas. 
Visiems šiems darbams naudoja kaltus, įvairius pjūklus, 
grąžtus, dildes (pilyšius). Ateityje žmogus planuoja pastatyti 
senovinį medinį malūną iš pjautinių rąstų.

Jonas Dauskurtas – stalius, gyvenantis La¤gių kaime. Senolis pasakoja, kad 
daręs anuomet naudotus senovinius medinius plūgus, duonkubilius, ližes, medi-
nes akėčias su virbalais, kirvakočius, kastuvams kotus, medines klumpes. Darbo 
įrankiai buvę klumgelžė (įrankis klumpėms daryti), drožtuvas, kirvis, dvitraukis 
ir vientraukis pjūklai. Pradedant darbus, pirmiausia išdžiovinama mediena, kad 
vėliau nesideformuotų, pavyzdžiui, klumpės daromos iš sausos medienos, nes 
vėliau išdžiūvus jos gali skilti pusiau. Tačiau daug ką darydavo ir iš žalio medžio 
ir tik vėliau džiovindavo.

Ilgametis eigulys 
Steponas Petrikauskas 
mėgstantis meistrauti, 
turi medžio apdirbimo 
įrankius, modernų 
kalvės žaizdrą. 
Demonstruoja, kaip 
patogiai atsisėdus 
galima išsikalti dalgį. 
Antkopčio k. 
2004 08 09. 
V. Jocio nuotr.
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Juozupas Greivys – jau miręs stalius, apie kurio darytus darbus papasakojo 
našlė žmona, gimusi 1926 m. rugsėjo 7 d., vis pabrėždama, kad jos vyras buvo 
geriausias kaimo stalius. Jis darė šakėms kotus, tvoreles, kūjelius, taip pat vaikams 
žaislus. Buvo savamokslis, kasdien vis ką nors nauja sugalvodavo.

Vaclovas Navardauskis, gimęs 1931 m. ir gyvenantis La¤gių kaime su žmona 
Marija Navardauskiene, taipogi papasakojo apie anuomet darytus senovinius daiktus 
ir naudotus įrankius. Dabar senolis jau nebedirba, nes sveikata nelabai leidžia ir 
kojos nelabai laiko. Dirbtuvės lentynos pilnos prikrautos smulkių medienos drožlių 
ir daugybės įvairių įrankių – pjūklų, grąžtų, liūdžių (gulsčiukų) ir kt. Taip pat 
parodė savo sumeistrautus peilius mediniais ąžuoliniais kotais, padarytą stalą, 
kėdes, papasakojo apie darytus langus, duris, stogus, ratus. Jo pačio dirbtuvėse 
stovi senovinis stalas (varstotas), kurį naudoja kiekvienas stalius, tačiau jis gavo šį 
stalą iš ūkininko, kuris jį jam atidavė. Stalas iš tvirtos ąžuolo medienos, todėl dar 
ilgai bus naudojamas. V. Navardauskio tėvas Kazys Navardauskis buvęs taipogi 
stalius, tačiau jau miręs. 

Stasys Vaitkus ir 
Romas Kieželis 
susimeistravę stakles 
sau ir kitiems drožė 
skiedras. Skiedras 
drožė dažniausiai iš 
drebulės, kartais iš 
eglės ar kitos 
medienos. 
Norėdamas 
pademonstruoti 
skiedrų panaudojimo 
galimybes apkalė jomis 
visą ūkinės paskirties 
namą: stogą, sienas, 
skliautus. Ližių k. 
2004 08 09. V. Jocio 
nuotr.
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Genovaitė Kaušytė prisiminė Liverių šeimą, gyvenusią 
išnykusiame tuometiniame Kintrimÿ kaime. Liveris, buvęs 
geriausias kaimo dailidė, skrybėlių pynėjas, viską darė iš šiaudų (virbalų), jį net 
vadindavo Skrybėlium (kadangi pindavo skrybėles), jo žmona Ona Liverienė buvo 
verpėja. Ji, gimus 1930 m. tame pat kaime, pasakoja prisiminus visas nuoskaudas 
karo metais. Tai bene vienas skaudžiausių laikotarpių visiems žmonėms. Apie 
pokarį moteris galėtų daug ką papasakoti su menkiausiomis smulkmenomis. Šiuo 
metu ji gyvena Gargžduosê.

Vaclovas Navardauskis 
staliaus amato išmokęs 
iš tėvo Kazio 
Navardauskio, tačiau 
reikalui esant gali 
pasiūti pakinktus iš 
odos, suriesti kalvėje 
pasagą ar kitą 
metalinį daiktą. 
Meistras stovi prie 
varstoto (darbastalio), 
rodo juostinio pjūklo 
stakles ir kitus paties 
darytus ar iš tėvo 
paveldėtus įrankius. 
2004 m. Laigių k. 
V. Jocio nuotr.
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Kalvės įranga. Centre žaizdras, greta priekalas, dešinėje – spaustuvai, 
kairėje – gręžimo staklės. Auksoro k. 2004 m. V. Jocio nuotr.

Domininkas ir Marytė Ašmontai. Statinaitė sulai baigta. Sula kūnui, 
koplytėlė dūšiai. Apie 2003 m. Auksoro k. Iš A. Žemgulio asmeninio 
archyvo
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Lankiausi ir Ãuksoro kaime, 
nuostabioje sodyboje, kurioje gyvena 
Domininkas ir Marytė Ašmontai. Do-
mininkas gimęs 1934 m. liepos 27 d. Jis 
yra laikomas geriausiu kaimo staliumi. 
Marytė gimus 1934 m. vasario 22 d. 
Domininkas dar yra ir kalvis. Šiuo metu jis stengiasi pasidaryti ką gali tik sau, 
nes, kaip sako jis pats, ir amžius ne tas, ir sveikata nelabai leidžia, tačiau jei ateina 
žmogus ir ko nors paprašo, negali atsisakyti. Domininkas visuomet besišypsantis 
ir trykštantis energija senolis. Jis parodė, kiek grožybių yra padaręs per savo 
gyvenimą. Užklaustas apie senovę, prisimena viską su smulkmenomis ir pasakoja 
su didžiausiu malonumu ne tik apie medienos ruošą, jo darytus daiktus, bet ir 
apie senovinius drabužius, kuriais rengdavosi, apie tai, kokias dainas dainuodavo, 
kokius šokius šokdavo. Tokių mielų žmonių yra nedaug. Įėjus į didžiulį kiemą, 
iš karto akys nušvinta, pamačius tiek gražių medinių daiktų – senovinę medinę 
patranką, didžiulius medinius grybus, pridygusius po lietaus, didžiules medines 
ramunes ant namo sienos. Suręsta stovi medinė pavėsinė su staliuku viduje ir 
suoliukais ratu. Jos viršus išraižytas įvairiais raštais ir spalvotas, o vidus išgra-
žintas. Čia iškart ir pasiūlė prisėsti ir ramiai pasikalbėti. Tai jo mėgstama vieta, 
tačiau ne taip dažnai tenka joje sėdėti dienos metu, nes yra tiek darbų, kurių ir 
taip nespėja nudirbti. Paklaustas, ką gali dar parodyti, nusišypso ir su didžiausiu 
džiaugsmu vedasi į namo vidų ir rodo medinius baldus (lovą, spinteles su senovi-
niais elementais), veidrodį, įtaisytą į medinius apvadus, bei kitus pačio padarytus 
daiktus. Išėjus laukan papasakoja apie namo rekonstrukciją. Išlikęs tik skiedro-

Domininkas Ašmontas kaimynų apsupty 
(iš dešinės antras) prie savo gražiosios klėtelės. 
Susibūrimo proga – kryžiaus Auksoro kapinėse 
ir koplytėlės savo sodyboje šventinimas. 
Auksoro k. 2004 08 09. V. Jocio nuotr.
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mis kaišytas medinis stogas, o namas 
jau plytinis. Anksčiau jis visas buvęs 
medinis. Dabar daugiau žiūrima ilga-
amžiškumo. Jo pačio dirbtuvėse buvo 
įvairiausių įrankių: skrostuvas, skab-
teklis, drožtuvas, skriestuvas (cirkelis), 
kampainis (vinkelis), grąžtas, diskinis 
pjūklas, leistuvas, kaltas, žaizdras, te-
kinimo staklės, gręžiamoji, suvirinimo 
aparatas (svarkė) ir kiti instrumentai. 
Senolis pabrėžė, jog daugumos darbų 
gražumas ir gerumas priklauso nuo jo 
nuotaikos – jei nėra nuotaikos ką nors 
meistrauti (daryti), tuomet padarytas 
daiktas nebus niekuo ypatingas ir jį 
reikės perdaryti. Papasakojo, kiek yra 
išdrožęs savo šeimininkei daiktų, skirtų 
namų ruošai – šaukštų, medinių peilių 
sviestui tepti, pipirinių, druskinių bei 
kitų smulkmenų. Taip pat parodė me-
dines roges, kurioms pirmiausia pats 
ištekino metalinius rėmus, o vidų vėliau 
išgražino mediena, senovinius mažyčius medinius vežimus, 
inkilus, net medinį kryžių, kurį išdrožė per ilgesnį laiką ir 
kuris buvo pašventintas mūsų ekspedicijos metu. Man pa-
dovanojo to kryžiaus mažą kopiją.

Pranas Jurgutis – 1934 m. Rudgaµvių kaime gimęs 
stalius. Apsilankius jo sodyboje, taip pat buvo galima pa-
stebėti ten esančius medinius pastatus, apkaltus lentelėmis, 
kapliams padarytus medinius kotus, kirvakočius, inkilus ir 
kitus dirbinius iš medžio.

Vaclovas Dirgėla, gyvenantis Lelėnÿ kaime, visą laiką 
buvęs eigulys, papasakojo apie čia gyvenusius stalius, kurie iš 
medžio darydavo įvairius daiktus – duris, langus, papuošimus 
langams, šaukštus, kirvakočius, šakėms kotus, medinius ratus vežimams ir kitus 
gaminius. Paminėjo, kad Pranas Mickus, Jokimas Voratačius – jau mirę staliai.

Kazys Urbonas, gimęs 1921 m., papasakojo apie anuomet darytus stalių 
darbus iš medienos. Tai buvo medinės durys, langai, kirvakočiai, kastuvams kotai, 
įvairiais raštais išdrožti mediniai šaukštai ir kiti mediniai gaminiai.

Nedas Račkius – jaunas eigulys iš Endriejåvo, gimęs 1970 m. vasario 12 d., 
ten jis gyvena ir eiguliauja. Eigulys maloniai sutiko pabendrauti. Paklaustas, kiek 
šiuo metu kertama medienos, atsakė, jog 5–7 m3 per dieną. Endriejavo miestelyje 
gyvena ir anksčiau buvęs girininkas Adomas Laucevičius, gimęs 1934 m., dirbti 
pradėjęs 1956 m. Telšiuosê. Jis taip pat papasakojo apie tai, kiek medienos anks-
čiau kirsdavo. Pabrėžė, jog, kaip ir anksčiau, paklausą turi pušys, eglės, ąžuolas, 

Domininko Ašmonto 
padarytomis supynėmis
pasisupa apsilankę 
vaikaičiai ir kiti 
svečiai. Supasi 
ekspedicijos dalyvės, 
iš dešinės Vilma 
Balsytė, Austėja 
Jocytė. Auksoro k. 
2004 08 09. V. Jocio 
nuotr.
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Arklinė kuliamoji* Rusvelkis (maniežas)

Rusvelkio mediniai krumpliaračiai Velkės rąstams iš miško traukti

Rulis (volas) sėmenims kulti

Antanas Žemgulis 1974 m. vasarą lankėsi ir 
fotografavo našlės Anicetos Kuzminskienės ūkyje, 
Viržintų kaime. „Stambūs ūkininkai Kuzminskai 
buvo ištremti. Sodybos pastatais ir inventoriumi 
naudojosi vietos kolūkis. Ūkininkai turėjo visas 
būtinas mašinas grūdams, linams, gyvulininkystės  
produktams apdirbti, reikmenis naminiams 
rūbams pasigaminti. Tai buvo gerai tvarkomas, 
sakyčiau, natūrinis ūkis. Viskam pasigaminti 
buvo naudojama mediena.“ Čia pristatoma dalis 
A. Žemgulio nufotografuotų objektų. (Red. past.)

beržai. Pačiame Endriejavê taip pat yra ir medienos ruošos įmonės, lentpjūvės. 
Apsilankę ten maloniai pabendravome su lentpjūvės viršininku, darbuotojai parodė 
medžiagas, paruoštas prekybai. Daugiausia ten daromos durys, langai, tačiau pa-
brėžė, jog dabar nelabai madinga daug raštų, kad lietuviai mėgsta kuklius raštus, 
todėl dauguma gaminių yra vienodi. Durys daromos zigzagu iš kelių medienos 
sluoksnių. Taip pat yra daug naujos technikos, su kuria galima pagaminti koky-
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biškesnius gaminius, viskas daugiau 
automatizuota, sparčiau vyksta dar-
bas. Apsilankius kitose lentpjūvėse, 
buvo pastebėta, kad ruošiami medie-
nos gaminiai – tik klijuotos lentelės, 
kurios eksportuojamos į užsienį ir ten 
gaminama visa produkcija jau neturi 
nieko bendro su čia paruoštais gaminiais. 

Čia paminėti ne visi buvę darbštūs, nagingi meistrai. Kiti liko užmaršty. Jų 
padaryti daiktai, pastatai, įrankiai, koplytėlės tarnauja ir dar tarnaus ateinančioms 
kartoms džiugindami akį, primindami apie buvusius meistrus.

Veikęs arklių sukamas rusvelkis Turauskų 
ūkyje. Neatpažintas Edvardo Turausko 
svečias prie įrenginio. Paežerio k. 
Apie 1939 m. Iš Karolinos Masiulytės-
Paliulienės šeimos archyvo (iš KMPA (ET) 
rinkinio)
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Endriejavo apylinkių vestuvių papročiai
Vilma Balsytė

Vietoj įžangos*
Vestuvių ceremonija ir tradicijos, kaip ir kiti dabartinio žmogaus gyvenimo 

ciklo virsmai pradedant gimimu ir baigiant mirtimi, patiria kardinalius pokyčius. 
Straipsnio autorės Vilmos Balsytės 2004 m. „Versmės“ leidyklos ekspedicijoje 
Endriejave surinkta informacija apie vestuves fragmentiškai aprėpia laikotarpį 
iki XX a. pradžios. Pateikėjai, gimę XX a. antrajame–ketvirtajame dešimtmetyje 
(žr. sąrašą gale), prisimena savo, savo giminių ir kaimynų vestuves ir dalijasi 
savo tėvų prisiminimais.

Vestuvių apeigų ciklas būdavo ilgesnis arba trumpesnis – tai priklausė nuo 
jaunųjų šeimų (tėvų) ūkių ekonominio pajėgumo. Didesnė dalis visuomenės XX a. 
pirmojoje pusėje dirbo žemės ūkyje, kurio gyvenimui ir klestėjimui didelę įtaką 
turėjo metų laikų ciklas. Pavasaris – sėja, vasara – šienapjūtė, ruduo – derliaus 
nuėmimas, žiema – darbai apie namus, samdiniai, išėję nuo vienų ūkininkų, 
dairosi pas kitus. Tas laisvesnis tarpsnis, priderintas prie krikščioniškų švenčių 
kalendoriaus, būdavo naudojamas vestuvėms. 

Aišku, vestuvės būdavo keliamos ir kitu metų laiku. Prie metų ciklo nebuvo 
labai „prisirišę“ dirbantieji pramonėje, kitose ne žemės ūkio srityse. Kol gyvuoja 
šeimos institucija, tol vestuvės turės savo paslaptį, sakralumą, galime pavartoti 
žodį jaunavedžių statuso virsmo jaudulį, ar jis būtų prieš Dievą, ar civilinės 
metrikacijos skyriuose. 

Vestuvių apeigose per šimtmetį įvyko daug medžiaginių pokyčių: papuo-
šimai iš gyvų bruknių lapų, berželių ir rūtų palaipsniui virsta į dirbtines gėles 
ir balionus, buvusios karietos, brikelės, šlajos ir vežimai – į daugiaviečius (8–12) 
limuzinus, džipus ar keturačius visureigius. 

Anksčiau vestuvių eigą prižiūrėjo vyresni šeimos nariai, piršliai, muzi-
kantai, dabar šią funkciją bando perimti privačios paslaugų firmos, nusižiūrė-
jusios į užsienio šalių vykusius ir nelabai vykusius pavyzdžius. Ko jau ko, bet 
pamėgdžioti esame išmokę daug geriau nei branginti savo tradicijas ir jomis 
didžiuotis – mat, norint didžiuotis savo krašto tradicijomis, reikia pastangų, ne 
tik bendrų, bet ir individualių. Ar pinant jaunavedžiams vainiką, ar dainuojant 
natūraliai (ne karaokę) užstalės dainą, ar tarmiškai sakant tostą, ar pamokantį, 
humoristinį palinkėjimą. 

Taigi jauno žmogaus branda, išėjimas iš namų – ar tai būtų daugiabutis, 
ar vienkiemis, ar kotedžas – visada yra jaudinantis. Tėvų palinkėjimas sėkmės ar 
palaiminimas naujam gyvenimo etapui, tikiuosi, taip pat išliks.

Pasižadėjimas, santuokos įžadai draugų ir artimųjų akivaizdoje, kad mylės 
jaunieji vienas kitą iki kol mirtis išskirs, turbūt irgi bus tariami susimąstant ir su 
abipusiu įsipareigojimu. 

Taigi autorė Vilma Balsytė ves-
tuvių ceremonijų seką, panašiai kaip 
ir kituose Lietuvos regionuose, pateikė * Įvadinis tekstas Virginijaus Jocio. Vyr. red. pastaba.
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skaitytojams prisodrintą Endriejavo 
apylinkėse aptiktų vestuvinių apeigų 
reliktų.

Vilniaus universiteto rankraš-
čių skyriuje (paskutiniu metu) rastas 
gražus etnografinės medžiagos apie 
vestuves rinkinys, surinktas Audronės 
Strakšaitės 1979 m. Endriejavo apylinkėse (etnografinės ekspedicijos vadovė prof. 
Pranė Dundulienė, VUB RS f. 85). Kai kurie tuo metu kalbinti pateikėjai buvo 
gimę dar XIX a. pabaigoje. Jų pateikta medžiaga apie vestuvių tradicijas siekia 
XIX–XX a. sandūrą.

Autorė savo straipsnį papildo, gal tiktų žodis pailiustruoja, daina-balade, 
apdainuojančia visą vestuvių ciklą su humoristine gaidele. Ją padainavo Marijona 
Žutautienė, Juozo, gimusi 1903 m. Tickinų k., užrašė Audronė Strakšaitė 1979 m. 
liepos 19 d.

Taip pat, turėdami galimybę, iš minėto etnografinės medžiagos rinkinio 
įdedame studentės Audronės Strakšaitės 1979 m. užrašytą tuometinio Gargždų 
metrikacijos skyriaus parengtą medžiagą „Dabartiniai vestuvių papročiai“. Kaip 
skaitytojas pamatys, aprašytose civilinės metrikacijos vestuvių apeigose išlaikytas 
senųjų vestuvių apeigų eiliškumas prisitaikant prie tuometinių sąlygų, kai kurie 
vestuvių simboliai aiškinami savaip. Didesnė dalis sutuoktinių po civilinės metri-
kacijos važiuodavo toliau nuo savo gyvenamosios vietos į kitos parapijos bažnyčią 
atlikti vestuvinių apeigų, nes, tuokdamasis savo gyvenamojoje aplinkoje, galėjai 
sutikti sovietinės santvarkos sergėtojų.

Stanislavos ir Petro Čeledinų vestuvės. Iš kairės 
antra Sungailaitė, trečia – Užpienienė, ketvirta 
Dromantienė (?); iš dešinės penktas stovi 
miškininkas P. Dobrila (su miškininko kepure). 
Endriejavas 1929 07 26. Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo
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Tarpukario Endriejavo 
vaikinai: stovi (iš 
kairės antras) 
Kazimieras Genutis, 
sėdi (antras) 
Klevinskas. Apie 
1930 m. Iš Angelės 
Kontrimienės 
(Srėbaliūtės) šeimos 
albumo

Endriejavo merginos. 
Stovi (iš dešinės) – 
Stasė Rudytė, Marytė 
Kalnikaitė, Stefanija 
Tilvikaitė, Angelė 
Srėbaliūtė; sėdi (iš 
dešinės) – Aldona 
Žadeikytė, Antanina 
(?), Elena Žadeikytė. 
1955 m. 
Iš A. Kontrimienės 
šeimos albumo
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Susipažinimas ir piršlybos
Merginos daugiausia tekėdavo 20, 22, bet pasitaikydavo sulaukusių ir 30, ir 

daugiau metų. Vyrai labai jauni nesituokdavo  vis 27, 28, 30 metų. 
Seniau būdavo piršlybos. Vaikinas, susiradęs patinkančią mergelę, pirma 

pats pasiklausinėdavo, kas ji tokia, iš kur. Arba susirasdavo piršlį ar ją pažįstantį 
žmogų ir važiuodavo „ant pirmų pažinčių“ (2)*.

 Kad tuoktųsi vien iš meilės, buvo mažai. Sakydavo, kai susituokia, tai ir 
mylėti pradeda. Piršliai važiuodavo ir per adventą.

Ant zalietų atvažiuodavo ir iš toliau, iš kito valsčiaus. Piršliai važiuodavo su 
žvangučiais, visas kaimas girdėdavo, puldavo prie langų pažiūrėti, kokie svečiai 
ir pas ką atvyko. Mergina iš anksto nežinodavo, kad sulauks tokių svečių – ją 
stengdavosi užklupti netikėtai ir pamatyti, kokia namuose tvarka. Atvažiavę jaunikis 
su piršliu sakydavo, kad norėtų pirkti ar žąselę, ar avelę – nuo piršlio išradingu-
mo priklausė, kokia bus ta kalba (5). Svečius sodindavo už stalo, piršlys būdavo 
atsinešęs pusbonkį, šeimininkai padėdavo užkandos: sūrio, duonos, sviesto, tada 
tardavosi. Jei sutars, sutiks – tada paduoda kvietką: jaunasis jaunajai duodavo pinigų, 
jaunoji – skarelę ar nosinaitę. Sutardavo dėl ūkvaizdžių. Paskui tėvai, dar pasiėmę 
kokį kaimyną, važiuodavo į ūkvaizdžius – apžiūrėti jaunikio ūkio. Per piršlybas 
suderėdavo pasogą, kraitį; jei pasirodydavo, kad tėvai žada per mažai, būdavo, kad 
ir pabėgs jaunasis iš zalietų. Reikėdavo duoti karvę, pakinkytą arklį, šlajikes ir kelis 
tūkstančius. Kartais sutardavo, kad pinigus atiduos per tam tikrą laiką.

Kol tėvai su jaunuoju ir piršliu derėdavosi, dukra nereikšdavo savo nuo-
monės. Pasakojama, kad merginos vis dėlto rasdavo būdų pasakyti, ką mano 
apie atvykusį jaunikį: jei jis patikęs – pašerdavo jo arklį geru pašaru, o jei ne – 
spaliais (2). Kartais jaunikis su piršliu atvažiuodavo, net jei su mergina būdavo 
susipažinę patys – sutarti dėl užsakų ir vestuvių. 

Po karo, XX a. penktajame dešimtmetyje, ant zalietų važiuodavo jau labai 
retai, nors pavienių dar atsirasdavo. Viena pasakotoja prisimena, kad pas ją buvo 
atvažiavę, kai ji tebuvo 16 metų – tėvai nesileido į kalbas, sakydami, kad reikia 
leisti mergelei užaugti (6). 

Į žmonas imdavo ir savo, ir kitų kaimų merginas – kaip kas susipažindavo. 
Daugiausia porą susirasdavo vakaruškose ir bažnyčiose, nes tais laikais jaunimo 
būdavo pilnos bažnyčios, taip pat per talkas, kūles, patalkius. 

Užsakai ir metrikacija
Smetonos laikais kunigas po pamokslo tris sekmadienius skelbdavo užsa-

kus – kurią dieną kokie žmonės rengiasi tuoktis – ir liepdavo pranešti, jei tam yra 
kokių kliūčių. Būdavo, kad sutartos vestuvės išyra, jei kas pasako, kad vaikinas 
palikęs kitą mergelę su vaiku, ar dar dėl kokios rimtos priežasties.

Po Antrojo pasaulinio karo prieš bažnytinę santuoką reikėdavo susira-
šyti Civilinės metrikacijos biure, nes 
kitaip kunigas nepriimdavo. Civilinę 
santuoką paprastai įregistruodavo ke-
letą dienų prieš bažnytinę. Kartais, 

* Red. pastaba. Skaičius sakinio gale reiškia informa-
cijos pateikėjo eilės numerį su vardu ir pavarde. 
Žr. straipsnio gale.
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ypač jei susirašydavo per gavėnią, šliūbo laukdavo mėnesį ar 
dar ilgiau. Tą laiką jaunieji gyvendavo atskirai – susirašymo 
niekas nelaikė vestuvėmis. 

Pintuvės
Seniau, o kai kur dar ir po karo, kai kuriuose kaimuo-

se prieš vestuves vykdavo pintuvės. Jos būdavo rengiamos 
jaunosios pusėje. Keletą dienų prieš vestuves ar jų išvaka-
rėse jaunimas susirinkdavo pagerbti jaunąją. Dalyvaudavo 

Petro ir Aleksandros 
(Olesės) Bartašių 
santuoka bažnyčioje. 
1960 05 24. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo

Nerūpestinga jaunystė. 
Iš kairės Konstancija 
(Kastė) Šiaulytytė, 
Jonas Mažonas, 
Stefanija Šiaulytytė, 
Kazimieras Jocys. Apie 
1950 m. Iš K. Jocio 
šeimos albumo
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ir nuotakos tėvai. Jaunimas iš ąžuolų, klevų, žiemą – iš tujų nupindavo vainikų, 
kai kur iš šiaudų padarydavo tokį besisukantį korulį, iš gėlių, žiemą iš pušų ar 
eglių šakelių – širdį (6). Puošdavo vestuvėms kambarius, apvainikavę kėdę, pa-
sodindavo jaunąją ir dainuodavo:

Sėskis, jauna mergele, 
Į papuoštą kraselę, 
Uždės tamstai vainikėlį 
Ant gelsvųjų kaselių. (5)

Dainuodavo ir kitų senovinių dainų, tėvai sveikintojus vaišindavo.
Kai kur pintuvėse dalyvaudavo ne tik nuotaka, bet ir jaunasis. Tada ap-

vainikuodavo dvi kėdes, pasodindavo jaunuosius, aplink juos paberdavo vasarą 
gyvų, žiemą – popierinių gėlių ir šokdavo, dainuodavo. 

Vėlesniais laikais vainikų pynimo tradicijos, to vakaro dainos buvo užmirš-
tos, jaunimas susirinkdavo prieš vestuves tik pašokti, padainuoti šiaip mėgstamų 
dainų, tik jaunosios tėvai, jei turėdavo kuo, pavaišindavo. 

Būdavę visokių nutikimų ir per pintuves – seniau žmonės pasakojo, kad 
vienas bernas mylėjęs mergą, o kitas rengėsi ją vesti, tai pintuvių vakarą jiedu 
susibarę ir susimušę (7).

Parėdkas
Visai jaunųjų palydai, parėdkui, vadovaudavo piršlys. Juo būti prašydavo 

giminaitį, paprastai iš vyro pusės, kartais kaimyną. Žiūrėdavo, kad būtų iškal-
bingesnis, linksmesnis, nes jis turėdavo pakelti visas vestuves, viskam vadovauti 
(5). Jei sėdės lūpą atkoręs, tai vestuvės bus netikusios. Piršliauti vestuvėse vyrai 
nelabai verždavosi, nes tada jau nebe linksmybė, o, kaip sakė vienas žymiausių 
to krašto piršlių, „nekoks yr darbas: visi geria, o čia – negali gert. Jau vestuvės 
baigias, nori išgert – nebėr su kuo (1)“. Piršlį stengdavosi nugirdyti, bet, žinoda-
mas, kokios jo pareigos, šis negalėjo pasigerti. 

Maždaug iki septintojo dešimtmečio piršlys būdavo vienas, be svočios. 
Jaunajai prie moteriškų užduočių talkindavo pirmoji pamergė, kuria būdavo se-
suo arba artima draugė. Vėliau svočia dažniausiai būdavo ne piršlio žmona, o 
moteris iš jaunosios pusės. Į poras susirinkdavo daug jaunimo: paprastai būdavo 
6–10 porų. Poras suskirdavo jaunieji. Pirmoji pora buvo vadinama vainiksegiais  
jie prie altoriaus persegdavo vainikėlį (kvietkas) į kitą pusę. Prie stalo ši pora 
sėdėdavo prie jaunųjų, turėdavo padėti jiems atlikti įvairias užduotis, kartais 
juos pavaduoti. 

Senų senovėje pamergės puošdavosi baltomis palaidinėmis ir sijonais, vėliau 
pradėjo eiti šiaip su vienodomis suknelėmis. Jaunosios rengdavosi ir tamsiomis 
suknelėmis, tik paskui nuotakos pradėjo puoštis baltai, segtis veliumą. Pamergės 
dabindavosi kuo turėdamos. Vienu metu, maždaug penktajame dešimtmetyje, buvo 
mada jaunajai rengtis balta suknele, o pamergėms – tautiniais kostiumais. Pamatę 
mieste merginas su tautiniais drabužiais, visi žinodavo, kad tai parėdkas (6).
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Sutuoktuvės
Vestuves senovėje švęsdavo 2–4 paras ir daugiau. Kurią dieną tuokdavo 

bažnyčioje, žmonės sako įvairiai: vienų teigimu, tai būdavęs trečias sekmadienis 
po užsakų, kiti sako, kad dažniausiai vestuvių diena būdavusi vidury savaitės: 
„Antradieniais būdavo tokie kaip turgūs, tai dažniausiai vestuvės Endriejave bū-
davo antradieniais (5).“

Vestuvių dieną visi susirinkdavo pas jaunąją, ji piršliui pirmiausia užrišdavo 
juostą. Iš jos namų vestuvininkai išvažiuodavo į bažnyčią. Būdavo iš tolo girdi, 
kad važiuoja parėdkas – visi skamba. Vestuvininkų arklius puošdavo gyvomis ar 
popierinėmis gėlėmis, žvangučiais, vežimus apvainikuodavo. Vainikus daugiausia 
pindavo iš bruknienojų. 

Į miestelį atvažiavęs parėdkas sukdavo ne tiesiai į bažnyčią, kaip dabar, o į 
gaspadą (6). Miestelyje, kas turėdavo didesnių kambarių, priimdavo vestuvininkus. 
Čia jie persirengdavo – jaunoji važiuodavo iš namų dar ne su balta suknele, 
gaspadoje pirmoji pamergė ją papuošdavo. Vienam kambary muzikantai grodavo, 
kitam  jaunoji rengdavosi į bažnyčią. 

Jei jaunieji būdavo iš skirtingų kaimų, Santuokos sa-
kramentą priimdavo jaunosios pusėje. Bažnyčioje vainiksegiai 
nusegdavo jaunajai vainikėlį, jaunikiui  baltą kaspinėlį, pa-
dėdavo ant lėkštelės prie žiedų, tada kunigas pašventindavo, 
užmaudavo žiedus, o vainiksegiai prisegdavo vainikėlį ir 
kaspiną, bet nebe kairėj pusėje, o dešinėje. Kartais jaunajam 
segdavo baltą rožikę su rūtų šakele.

Beno ir Zitos 
Rožnių vestuvės. 
Greta sėdi mama 
Emilija Rožnienė. 
Apie 1963 m. 
Iš A. Kontrimienės 
šeimos albumo
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Iš bažnyčios vestuvininkai grįždavo į gaspadą. Jie turėdavo atsivežę vaišių 
ir be vakaro namo nevažiuodavo  šokdavo ir linksmindavosi, o tik tada va-
žiuodavo namo.

Grįžtantiems vestuvininkams žmonės užtverdavo kelią  5, 6, kartais net 
10 kartų. Iš piršlio tvėrėjai reikalaudavo butelio  turėdavo duoti kad ir nedidelę 
plėčkelę „piršlio kraujo“, pabroliams taip pat tekdavo vaišinti. Merginos mesdavo 
saldainių. Žinodami, kad kelias bus daugelyje vietų užtvertas, vestuvininkai steng-
davosi apvažiuoti aplink, bet būdavo, kad ir dar daugiau užvažiuoja. Sakydavo, 
kuo daugiau užtvers kelią – tuo labiau svita jausis pagerbta. Jei kokio žmogaus 

Išradinga užtvara 
jauniesiems per 
Ližių k. Apie 
1995 m. Iš Leono 
Banio šeimos albumo

Netikri jaunieji ir 
piršliai, užsėdę 
jaunųjų stalą. 
Ližių k. Apie 
1995 m. Iš L. Banio 
šeimos albumo
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nemėgdavo, tai jam ir per vestuves nerodydavo dėmesio  
kelio netverdavo (2).

Grįžusius jaunuosius tėvai pasitikdavo su duona, druska 
ir vandeniu, linkėdami, kad šių dalykų netrūktų, o jau be 
turtų galima ir apsieiti. Taip būdavo maždaug iki Antrojo 
pasaulinio karo. Vėliau atėjo mada pasitinkamiems jauniesiems 
rengti užduotis: „vaiką“ maudyti, jaunajam jaunąją per lentelę 
pernešti. Pastatydavo siaurą suolą ir liepdavo jaunavedžiams 
sugulti  vienas guldavo iš vieno galo, kitas iš kito ir susi-
dėdavo galvas. Piršlio klausdavo: kur jaunuosius vežė, kur 

Vestuvių personažas – 
piršlio korikas 
(budelis, velnias) su 
universalia Užgavėnių 
kauke. Kaukės 
drožėjas – Virginijus 
Jocys. Apie 1985 m. 
Iš B. Varnelienės 
albumo

Vestuvių ceremonijos 
dalis – piršlio korimas 
su pašaipiomis 
dainomis, replikomis 
ir oracijomis. 
Apie 1980 m. 
Iš S. Girkonto šeimos 
albumo
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jie ėmė šliūbą, gal nenuvežė kur reikia, gal nesusirašė. Tas, 
ištraukęs popierius, parodydavo, kad viską sutvarkė. 

Tada piršlys turėdavo išsipirkti svečių užsėstą stalą. Kai 
išsiperka, visi susėda prie stalo, valgo, linksminasi, šoka. Per 
vestuves nuo linksmybių pavargdavo ir jaunieji, ir svečiai  
visi nusivarydavo nuo kojų. Anot pasakotojų, būdavę, kad 
bešokdami nuplėšia naujus batus (7).

Ateidavo laikas jaunąją martuoti. Ir pamergės, ir ji persirengia, nuima veliu-
mą, užriša skarą, veliumą atiduoda pirmajai pamergei, o jaunajai užriša prijuostę. 
Tada jau ji šeimininkė  vaikšto aplink stalą, vaišina svečius. 

Jei vestuves keldavo abiejose pusėse, po dienos ar pusantros važiuodavo 
pas jaunąjį. Jei tuokdavosi nelabai turtingi, vestuvės būdavo tik vienam gale. 
Kai važiuodavo į kitą pusę, išsirikiuodavo taip pat: piršlys, vainiksegiai, jaunimo 
poros, svečiai nebevažiuodavo – ten susirinkdavo kiti. Taip pat jaunosios pusėje 
nedalyvaudavo jaunojo tėvai  jie pasitikdavo savo namuose. Būdavo tik broliai ir 
seserys. Jaunojo tėvai vestuvininkus pasitikdavo taip pat, kaip ir anuose namuose, 
panašiai vykdavo ir vaišės. Jaunosios pusėje tik sudegindavo vainikėlį. 

Nuo pat prisėdimo prie stalo svečiai imdavo užkabinėti piršlį. Jį kardavo 
apsitaisę velniais, teisėjais, perskaitydavo visą dekretą, kad iš grobų darys smuiko 
stryką, iš rankų  grėblius, kojų – kočėlus ir t. t. Karia už tai, kad apgavo mer-
gelę: sakė, kad jaunojo namų stogas dengtas lašiniais, sūrių pilna klėtis, pieno 

Stepono Kontrimo 
ir Onos Viržintaitės 
vestuvės. 1955 m. 
Iš Vaclovo Dirgėlos 
šeimos albumo
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upės bėga, o atvažiavus pasirodė, kad 
nieko nėra (1). Jaunoji turi išpirkti 
piršlį  uždėti juostą, ir jau tada jo 
nebekliudo, o „pakaria“ tyčia padarytą 
baidyklę. Tada visi turi išgerti stikliuką 
piršlio kraujo. Antrą vestuvių jaunojo 
pusėje dieną viskas jau atlikta, piršlys 
baigia savo darbą. Tada jaunimas su-
sirinkdavo tik pašokti. 

Vaišės ir linksmybės 
Senovėje svečiai į vestuves neš-

davosi ne dovanų, o maisto ir gėri-
mų pietums. Pradžioje stalai būdavo 
apkrauti šeimininkų vaišėmis, o pas-
kui svečiai susikraudavo savo, prie to 
maisto susisodindavo savo šeimyną. Jei 
kaimynas pasistatęs butelį, tai negali 
iš jo piltis – kiekvienas valgo ir geria 
savo. „Aš turiu savo, pripyliau stikliukus, 
pasveikinau jaunuosius, įdėjau jiems kokių 
savo geresnių užkandžių, tada tėvus, paskui kaimynus (5)“ – tik 
sveikindami paragaudavo vienas kito maisto, kitaip ne. Jei 
kas paimtų gardesnį kąsnelį iš kaimyno lėkštės, tai jam pa-
sakytų: „Ne tavo yra ir prašom neimt (5).“ Kas liko – atgal į 
krepšį ir nešasi namo. Paskiau jau tiek nebesinešdavo pyragų, 
varškių, sūrių, mėsos. Žmonės eidami į vestuves stengdavosi 
pasigaminti kuo įvairesnių, kuo prabangesnių valgių – taip buvo matyti, kurie 
svečiai turtingesni, net savotiškai varžydavosi. Vestuves švęsdavo ir po kelias 
paras, tad buvo tokia mada, kad jei žmonės buvę kviesti į vestuves, iš parėdko 
siųsdavo jaunimą pas juos prašyti, kad ateitų padėti suvalgyti maisto. Kol nesu-
valgys – niekur neis. Tai jau buvę senovėje, pasakojusi pateikėjos (5) mama. 

Antrą dieną vykdavo svečių pietūs. Aplink stalą būdavo leidžiamas butelis 
vienas, gerdavo visi iš vieno stikliuko. Svečiai nešdavosi pyragų – tokių apskritų 
aukštų babkų, kurias kepdavo su varške ar uogiene. Nešdavosi dar skardą pyrago, 
keptą žąsį. Tą babką dovanoja jauniesiems, patys nepjausto (7). Jaunieji pyragų 
prisikraudavo pilnas kertes. Antros dienos pietūs su svečių patiekalais, pyragais ir 
gėrimais būdavo rengiami dar ir po Antrojo pasaulinio karo (net XX a. septintojo 
dešimtmečio pradžioje). 

Vėlesniais laikais antros vestuvių dienos rytą svečiai valgydavo bulvių su 
kastiniu, kanapių, cibulynės. 

Anot senolių, „Seniau patys žmonės labiau linksmindavosi, mažiau laukdavo iš 
piršlių (1)“. Vestuvių linksmybė priklausė nuo svečių ir nuo muzikantų, todėl 
ir vieni, ir kiti labai stengdavosi. Daug šokdavo – valsus, polkas, pasiutpolkę, 
kadrilį. Būdavo, kad šoka ir per naktį, visai neina miegoti. O štai pasigėrusiems 

Leonas Banys 
prisimena vestuvėse 
grotas melodijas. 
2004 m. Ližių k. 
V. Jocio nuotr.



1026

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

ir kietai užmigusiems gerokai kliūdavo: jiems nuaudavo batus, net numaudavo 
kelnes. Muzikantai eidavo žadinti miegančiųjų. Jei pakėlė – duok porą rublių ar 
trejetą, tai visi stengdavosi patys atsikelti. Jei pasitaikydavo energingi muzikantai, 
tai neduodavo visą naktį miegoti. 

Svečiai stengdavosi nugirdyti piršlį, nuimti kepurę ir juostą, o paskui liepti 
išsipirkti. Piršlys vis dėlto turėdavo būti labai gudrus ir saugotis. Stengdavosi gulti 
pas šeimininkes, kad plaudamos indus pažadintų. Jei koks mandras piršlys – tos 
tyčia nežadina, leidžia pramiegoti. 

Nekviesti į vestuves kaimynai galėdavo persirengti žydais ir ateiti – atėję 
pašokdavo, padainuodavo – tada juos sodindavo už stalo ir pavaišindavo. Yra pa-
sitaikę, kad vestuvės buvusios liūdnos, svečiai nemokėję linksmintis, tai žydai atėję 
visus išjudinę, sukėlė ant kojų (5). Tada juos privaišinę, o kai tie išėję, vestuvės 
vėl užmigusios. Vestuvininkams būdavo garbė, kad pas juos ateina „žydų“  už 
tai niekas niekada nesupykdavo. 

Kada mes pradėsma dainioute*
Kada mes pradėsma dainioute,
Teikities panas dabuotė.
Mergelės kap ruoželės,
Arba darže lelijėlės.

Gražiai puošias ir šukuojas
Žiūru, be vaikiams dabuojas.

Ui, sesute, mano miela,
Kokia tai gadynė kėla.
Duodi berneliui ronkelę,
O nesakai nei žuodele.

Norint iš tuolei atjuota,
Bili tiktai nemaluotų,
Bili tik žadėtų vesti
Ir niekados neatmesti.

Gal jis tavės nemylės,
Gal pabarės užtylies.
Vo gal gausi labai gerą,
Kokių šiandien mažai yra.

Kad nueinu į šventyklą,
Konegs įlep į sakyklą.
Perskaitė pavardė, vardą,
Širdį pervėrė kaip kardą.

Visi į mane stebiejos,
Kits ir joukteis nedroviejuos.
Suvadenom panediele,
Mano šerdies labai giele.

Suvažiava svetių būrys,
Nebusidara nė durys.
Visi mane pasveikina
Ir už stalą užsvadėna.

Sustuoje jaunas mergelės,
Supėn mona kaselės.
Įpėn kaspėnų daugybė,
Padėdėn mona grožybė.

Motinėle pavargusi,
Poilselė pasilgusi
Tarė, mielė svečiai mona,
Pavalgykit vakarienė.

Vo pavalge, daile golket
Ir nei vėns neprapolket.

Išaušt voterninka deina
Permaldavėmo kiekveina.

* Padainavo Marijona Žutautienė, Juozo, gim. 1903 m. 
Tickinų k. Endriejavo apyl., 1979 m. liepos 19 d. 
Iš VUB RS, f. 85 
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Jaunuoji perpol unt kielių,
Meld palaimas tėvielių.
Tei ir jįjį žegnodami
Visos laimės linkėdami.

Patol vaikiai kraipė batus,
Pakol susieda į ratus.
Išvažiava dainioudami,
Kiti irgi šaudydami.

Nuvažiava į gaspadą, 
Zakrastijo atsirada.
Išger arbatas stikleinyče
Ir ein į bažnyče.

Ein jaunieji per šventuorių,
Deg žvakelės unt altuorių.
Atein senis klebonas
Pradeda gražiai giedoti.

Varguonininks spaud varguonus,
Linksmėn svetelius ir puonus.
Suded auksinius žiedelius,
Nuseg rūtų vainikielį.

Kraitis
Svarbus senovės vedybų atributas – nuotakos kraitis: turtas, kurį jaunamartė 

atsinešdavo į naujuosius namus. Paprastai mergina, išeidama iš namų, gaudavo 
„audinių skrynių, arklį, karvę, vištų (2)“. „Turtingesni duodavo paklotą lovą, skrynią 
audeklų, sukrautus drabužius, stalą, kėdes, jei kas turėjo  duodavo spintą, jei 
nuotaka siuvėja  siuvamąją mašiną, verpimo ratelį – kalvaratą, pagalvių, čiuži-
nių, patalų (5).“ Anot senų žmonių, merginos „kraitį turėjo turėti didelį, kitaip 
neimdavo (7)“. Taigi nuo jo prasidėdavo ir derybos dėl vestuvių.

Kada kraitį išveždavo į jaunojo namus – pasakojama įvairiai. Vieni pateikėjai 
teigia: „Pirma vestuvių atvažiuodavo kraitį išsivežti (2).“ „Kraitį veždavo dieną prieš 
vestuves (5).“ „Kraitį atsiveždavo per kelias dienas prieš vestuves (7).“ Kraitį išvežti 
atvažiuodavo iš jaunojo pusės. Jiems būdavo pasakyta, kiek vežimų reikės, nes 
į vieną juk viskas netilpdavo – vien lovai reikėdavo atskiro vežimo, o kur dar 
spinta, stalas. Taigi kraičio išvežimu tarsi ir prasidėdavo vestuvės: tėvai, vykdy-
dami savo pažadą, sukraudavo į vežimus visus rakandus, duodamus dukteriai į 
naują gyvenimą. Vis dėlto nuotakos motina taip paprastai kraičio neatiduodavo: 
būdavo, atsisės ant skrynios ir neduos – piršlys turi išpirkti. Tad vykdavo ir 
savotiškos vestuvėse įprastos derybos: už tai, kas reikalinga ir vertinga, turi 
susimokėti. 

Suded abodoms ronkytės
Jaunikaitė ir mergytės.
Momentu visi nustemba –
Jaunieji prisieka jama.

Vietoj rūtų vainikelė
Užsiguobė skepetelė.

Tas piršliukas,
tas melagis,
Pasipūtės ligu dagis.
Ons ton mergytė apgava
Su liepsnų liežuviu sava.

Rek anon didei
pabarti
Keik linkietų pakarte.
Vyrai nutarė ketėna,
Kol pri dongaus
priartėna.
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Kiti pasakoja, kad „Kraitį seniau išveždavo tada, kai važiuodavo iš jaunosios, 
per vestuves (1)“. „Kraitį išsiveždavo tada, kai išeidavo į jaunojo pusę – per vestuves, 
po vestuvių (8).“ Pabroliai, porininkai išnešdavo skrynią, lovą, kėdes, spintą. Taip 
pat pasakojama, kad „Kraitį išveždavo broliai – su poru arklių, apvainikuodavo skrynią 
ir išveždavo. Mama buvo užsirakinusi skrynią, visiems labai buvo įdomu, kas ten yra. 
Gyvulius irgi kartu išsiveždavo, išsivarydavo – jaunieji paskiausiai parvažiuodavo (7)“.

Būdavę ir šposų: pavyzdžiui, prikraudavo skrynią akmenų, bet tai tik šposai, 
kad būtų iš ko pasijuokti. Išvežant kraitį vėdlautojai labai vogdavo viską, kas pa-
kliuvę: gyvulius, drabužius, indus, pyragus iš vestuvių, ir kraudavo į vežimus  
būsią jaunajai. Šeimininkai atiminėdavo, kovodavo. 

Iš pasakojimų galima spręsti, kad kraitis visiškai nepereidavęs į bendrą 
šeimos naudą: 

„Yra buvę, kad moteris, gal savaitę pagyvenusi su vyru, pargrįžo 
atgal su visu kraičiu. Tėvas atvažiavo ir pasakė: tiek ir tiek mano 
duktė atsivežė, atiduok tą kraitį. Tris dukteris turėjo, kita tekėjo 
su tuo pačiu kraičiu, ir vėl taip pat padarė – tą kraitį atėmė. Trys 
dukterys buvo – visas su vienu kraičiu išleido (2).“

Per vestuves jaunoji turėdavusi visus apdalyti dovanomis: vyrams – savo, 
jaunojo broliams (matyt, ir tėvams) – dažniausiai duodavo gražius lininius bal-
tinius, o seserims – lininius rankšluosčius. Savo ir vyro motinoms pateikėjos (7) 
mama buvo nupirkusi suknelėms medžiagos. Vyrai per savo vestuves neturėdavo 
niekam nieko dovanoti. Vėlesniais laikais kraičio niekas nebekrovė, bet paprotys 
apdovanoti artimiausius šeimos narius išliko: pateikėja (7) pasakoja, kad ji per 
savo vestuves, jau pokario metais, tik mamoms nupirko po skarelę.

Ne tik pačios 
jaunosios kraudavo 
sau kraitį – daug 
padėdavo mamos, 
močiutės. 
P. Petrauskienė su 
kalvaratu (rateliu) 
verpia vilnonius 
siūlus. Apie 1990 m. 
Iš ES archyvo
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Dabartiniai lietuvių liaudies vestuvių papročiai*

Santuoka yra laisvas ir savanoriškas aktas, ji sudaroma remiantis 
abiejų susituokiančiųjų sutikimu ir susitarimu.

Santuoka registruojama vieno iš susituokiančiųjų arba jų tėvų 
gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos skyriuje. Susituokiantieji 
parašo pareiškimą, kuriame išreiškiamas abiejų noras sudaryti santuo-
ką, ir pateikia dokumentus, patvirtinančius jų asmens tapatybę.

Santuoka registruojama ne anksčiau kaip po vieno mėnesio 
nuo pareiškimo įteikimo. Per šį laiką susituokiantieji apmąsto savo 
nutarimą.

Civilinės metrikacijos skyrius, susitaręs su susituokiančiaisiais, 
skiria sutuoktuvių dieną ir valandą. Santuokos laikas pažymimas 
pareiškime. Taip pat prieš dvi savaites pranešama susituokiančiųjų 
darbovietėms ar mokymo įstaigoms, kviečiama pasveikinti jauna-
vedžius.

Tuokiama iškilmingai. Ypač svarbu įregistruoti santuoką 
iškilmingai, kai tuokiamasi pirmą kartą. Tuokiama civilinės me-
trikacijos skyriuje, nurodytą dieną ir valandą, dalyvaujant abiem 
susituokiantiesiems ir ne mažiau kaip dviem liudytojams.

Santuokos registravimo dieną jaunieji su palyda nurodytu laiku 
atvyksta į civilinės metrikacijos skyrių.

Į aktų salę jaunuosius, palydą ir 
svečius kviečia sutuoktuvių vedlys. Jis, 

* Iš Gargždų civilinės metrikacijos skyriaus 1979 m. 
liepos 24 d. užrašė Audronė Strakšaitė. Iš VUB 
RS, f. 85.

Visi vestuvininkai 
senojoje Lygnugarių 
sodyboje, Ližių k. 
Apie 1985 m. 
Iš B. Lygnugarytės 
šeimos albumo
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nešdamas jaunųjų žiedus ir dokumentus, eina prieš vestu-
vininkus. Paskui vedlį eina jaunųjų pora, už jų – piršlys ir 
svočia, vyriausiasis pabrolys su vyriausiąja pamerge, pabrolių 
ir pamergių poros, vestuvių svečiai.

Įeinant į aktų salę, groja muzika.

Sutuoktuvės
Jaunieji su palyda eina per aktų salę prie stalo, už kurio stovi civilinės 

metrikacijos pareigūnas ir rajono (miesto) Liaudies deputatų tarybos deputatas. 
Vedlys prašo jaunuosius sustoti ir kreipiasi į civilinės metrikacijos darbuo-

toją ir LDT deputatą.
Civilinės metrikacijos pareigūnas skelbia apie registruojamą santuoką. 
Jaunieji pasirašo santuokos akto įraše.
Prie stalo prieina liudytojai ir pasirašo. Civilinės metrikacijos darbuotojas 

skelbia susituokusiuosius vyru ir žmona.
Jaunieji ima nuo padėklo žiedus ir užmauna vienas kitam.
Civilinės metrikacijos pareigūnas ir deputatas sveikina jaunavedžius; parei-

gūnas įteikia šeimos metraštį ir santuokos liudijimą.
Vyriausioji pamergė persega jaunajai rūtų vainiką, vyriausiasis pabrolys – 

jaunajam gėlę.
Palydos nariai sveikina jaunuosius. 

Prie Klaipėdos 
civilinės metrikacijos 
skyriaus 1989 04 29. 
Iš K. Jocio šeimos 
albumo
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Užgrojus vestuvių maršą, palydos poros prasiskiria praleisdamos jaunave-
džius. Paskui juos visi poromis išeina iš salės.

Dalyviai
Jaunieji – pagrindiniai apeigų dalyviai. Kartu su jais sutuoktuvių apeigose 

dalyvauja vestuvių palyda. Tradicinėje liaudies vestuvių palydoje yra piršlys, 
svočia, vyriausiasis pabrolys ir vyriausioji pamergė, pabroliai ir pamergės.

Piršlys ir svočia paprastai vyresni už jaunuosius, jų artimieji ar draugai: 
piršlys atstovauja jaunikio pusei, svočia – nuotakos. Pagal tradiciją, važiuojant 
tuoktis, piršlys sėdi pirmoje mašinoje kartu su jaunikiu, o svočia – antroje, kartu 
su nuotaka. Grįžtant namo, piršlys su svočia važiuoja priekyje, už jų kartu – 
jaunieji.

Vyriausiuoju pabroliu ir vyriausiąja pamerge paprastai būna nevedę žmonės.
Pabrolių ir pamergių poros sudaromos iš jaunųjų bendraamžių, artimųjų, 

draugų. Gali būti 2–10 porų.
Nuotaka vestuvėms pasipuošia baltais drabužiais su veliumu, pamergės 

pasipuošia šviesiais drabužiais, svočia nuo pamergių skiriasi tamsesniu apdaru.

Simboliai ir atributika
Sutuoktuvių meilę ir ištikimybę simbolizuoja žiedai.
Rūta – vestuvių gėlė. Tradicinis mergystės simbolis – rūtų vainikas – deda-

mas nuotakai ant galvos prieš sutuoktuves. Sutuoktuvėse rūtų vainiko iš kairės į 
dešinę galvos pusę persegimas simbolizuoja, kad nuotaka – ištekėjusi moteris. 

Jaunikio ir pabrolių atributai – baltos gėlytės su žalumynais, pritvirtintos 
kairiajame švarko atlape, rodo, kad jie yra nevedę.

Piršlio atributas – per petį perjuosta juosta arba dekoratyvinis rankšluostis, 
kurio galai surišti ant dešiniojo šono. 

Tradicinis svočios skiriamasis ženklas – raudona gėlytė ant krūtinės.

Sidabrinių vestuvių 
(išgyvenus 25 m. 
kartu) ceremonija 
panaši kaip ir pirmą 
kartą tuokiantis. Tik 
skirtumas tas, kad 
„jaunieji“ vietoj 
nuometo ir gėlės 
atlape yra perjuosiami 
juostomis. Kazimieras 
Jocys (iš Auksoro k.) 
su žmona Birute 
švenčia sutuoktuvių 
25-metį. 1983 m. 
Iš K. Jocio šeimos 
albumo
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Taurės šampano arba ragai midaus, paduodami jaunave-
džiams, baigiantis santuokos apeigoms, simboliškai sutvirtina 
santuokos sutartį.

Kaip šeimos židinio simbolis, sutuoktuvių apeigose 
naudojama ugnis.

Nuotaka į santuoką atvyksta su gėlių puokšte, kurią 
jai dovanoja jaunikis.

Gėlėmis ir žalumynais puošiamos vestuvių mašinos.
Pakelėse, grįžtant vestuvininkams namo po santuokos 

sudarymo, įrengiamos užtvaros, simbolizuojančios gyvenimo 
sunkumus ir kliūtis. Užtvaros išperkamos įvairiai: kamanti-

Jaunieji su palyda 
sugrįžtantys namo 
įveikia paskutinį 
išbandymų etapą. 
Jaunasis Alvydas 
Jakas neša nuotaką 
Ireną per lieptą 
(lentą), kuri uždėta 
ant lėkštučių. Jei jos 
suskils smulkiai, 
jaunieji susilauks 
daug palikuonių, jei 
ne – atvirkščiai. 
Apie 1985 m. 
Iš B. Varnelienės 
šeimos albumo

Vestuvių ceremonijos 
personažai – netikri 
jaunavedžiai. 
Jaunoji – Kazimieras, 
jaunasis – Ieva. Apie 
1995 m. Iš K. Jocio 
šeimos albumo
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nėjamas piršlys, humoristiškai tikrinami 
jaunieji, kaip jie pasiruošę šeimyni-
niam gyvenimui. Ir piršlys, ir pabroliai 
vaišina užtvarų saugotojus gėrimais 
ir saldainiais. Pavykus prasmukti pro 
vestuvių laukiančiuosius, mašinos nu-
skuba į namus, kur nekantraudami 
sugrįžtančiųjų laukia vestuvių svečiai 
ir tėvai.

Grįžtančius iš sutuoktuvių jaunuosius tėvai sutinka su duona ir druska.
Jaunųjų vietas už stalo užima persirengėliai, kurie imituoja tariamas vestuves. 

Vyksta ilgos ir šmaikščios derybos dėl vietų išpirkimo tikriesiems jaunavedžiams 
ir jų palydai. Prie vaišių stalo keliami tostai už jaunųjų gyvenimą, laimę, už jų 
tėvelius, sakomos sveikinimo kalbos. Piršlys tradicine ovacija giria jaunąjį, o svo-
čia – nuotaką. Jaunavedžiams vestuvių metu duodama daug nurodymų, patariama, 
kaip elgtis vienu ar kitu atveju.

Vestuvės baigiamos piršlio teismu ir jo korimo inscenizacija.

Babka – baltas su pienu ar sviestu dubenyje keptas saldus pyra-
gas, boba.
Cibulynė – žemaitiška svogūnų sriuba.
Gaspada – sustojami namai, smuklė, viešbutis.
Gruobs – žarna.
Kalvaratas – verpiamasis ratelis.

Vytauto ir Petronėlės Srėbalių, užauginusių 
trylika vaikų, auksinės vestuvės. Jubiliejinių 
vestuvių jaunieji su gėlėmis ir vestuvių progine 
lazda – centre. Viršutinėse dviejose eilėse 
vaikai – dukros ir sūnūs, žemiau vaikaičiai, 
pirmoje eilėje – provaikaičiai. Vestuvininkai 
prie Endriejavo seniūnijos pastato. 1987 m. 
Iš A. Kontrimienės (Srėbaliūtės) šeimos albumo



1034

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Korulys – iš šiaudų padarytas papuošalas.
Kvietka – gėlė.
Mandras – išdidus, pasipūtęs.
Parėdkas – jaunuosius į jungtuves lydintys ir jungtuvių apeigose 
dalyvaujantys pabroliai ir pamergės.
Pasoga – dalis.
Pusbonkis – pusbutelis.
Šliūbas – bažnytinės sutuoktuvių apeigos.
Šposai – išdaigos, juokai.
Ūkvaizdžiai – jaunikio ar jaunosios namų, ūkio apžiūrėjimas prieš 
vestuves.
Vėdlautojai – jaunosios lydėtojai į vyro namus.
Zalietos – piršlybos.

Pateikėjai
1. Domininkas Ašmontas, gim. 1934 m. Auksoro k., čia ir gyvena.
2. Jonas Bagočius, gim. 1924 m. Laigių k., čia ir gyvena.
3. Marija Dirgėlienė (Kontrimaitė), gim. 1921 m. Purvelių k., gyv. Lelėnų k. 
4. Jadvyga Gaubienė (Ruškytė), gim. 1920 m. Lepaičių k., gyv. Tickinų k.
5. Barbora Kuprienė, gim. 1921 m. Endriejave.
6. Barbora Lygnugarienė (Vasalauskytė), gim. 1936 m. Laigių k., gyv. 
Ližių k. 
7. Kostė Montvydienė (Šiaulytytė), gim. 1930 m. Auksoro k., gyv. 
Paežerio k.
8. Stasė Norvilienė (Vaišnoraitė), gim. Plungės r. Mižuikių k., gyv. Endrie-
jave.
9. Stefanija Sauserienė (Varpjūtaitė), gim. 1927 m. Žvaginių k., čia ir 
gyvena.
10. Kazys Urbonas, gim. 1926 m. Mikų k., gyv. Lelėnų k.
11. Ona Urbonienė (Norvaišaitė), gim. 1923 m., gyv. Lelėnų k.
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Ūkininkavimo tradicijos Auksoro kaime 
XX a. pradžioje
Antanas Ruškys

Auksoro kaime gyveno apie 30 
šei mų. Keletas jų senų giminių pali-
kuonys: Ašmontai, Šiaulyčiai, Kauliai, 
Kazragiai, Srėbaliai, Jociai, Jokužiai, 
Jokubaičiai, Stonkai, Ruškiai ir kiti. 
Ruškių šeimos senoliai pasakojo, kad 
Rietavo kunigaikštis Irenėjus Oginskis 
Ruškius atkėlė į Auksoro kaimą iš savo 
valdų Plunkėnų girininkijoje saugoti 
miškų, davė žemės, kurioje įsikūrė. Tai 
buvo carizmo amžius, auksiniai rubliai, 
karvė tekainavusi pora auksinių rublių. 
Neva ir kaimo vardas esą kilęs nuo 
auksino – Auksoras. 

Ūkininkai augino javus, laikė 
darbinių arklių, melžiamų karvių. En-
driejave buvo įsteigta pieninė. Atidirbtu 
pienu išmoko auginti bekonus, galvijus 
mėsai. Bet 1933 m. užpildžius užsienio 
rinką, ūkininkus ištiko krizė, nukri-
to kainos. Pieninė bankrutavo, buvo 
suduotas smūgis gamybai. Ūkininkai, 
žinoma, ne įmonė, bet vegetavo savo 
reikmėms. 

Čia daug padėjo jauni agronomai, Endriejavo ūkininkus 
mokino, konsultavo. Kazys Sidabras, šviesuolis, per koope-
raciją Žemės ūkio rūmuose mokė jaunus ūkininkus auginti 
produktyvias karvių veisles pienui, bekonus. Nauja šaka 
linininkystė, naujoms veislėms pritaikant naują apdirbimo 
metodiką. Linininkystė pragariškas darbas, bet gana solidžios 
pajamos ir paklausa rinkoje. Agronomas K. Sidabras labai 
mylėjo ir prižiūrėjo savo sodą ūkelyje. Augino vaismedžius, ten mokino skiepyti, 
dauginti Lietuvoj sodus, mokiniai atlikdavo praktiką. Endriejave įsteigė Jaunųjų 
ūkininkų ratelį (JŪR), jam vadovavo, eksperimentavo sėjomaina, skaitė paskaitas 
visuose aplink miesteliuose, dėstė sodininkystę Rietavo žemės ūkio mokykloje. Buvo 
šviesiausia asmenybė to krašto žmonėms, tarytum ir šiandien jį gyvą regiu. 

Atėję bolševikai 1940 m. šviesuolius agronomus, mokytojus, ūkininkus, karius 
savanorius išgabeno į Šiaurę ir ten badu numarino.

Dauguma ūkininkų turėjo miško, todėl daugelio laukai buvo aptverti tvo-
romis – labai patogu gyvuliams ir šeimininkui nereikėjo ganyti. Tačiau vėlgi di-

Endriejavo ūkininkai. 
Iš kairės: Juozas 
Kaušys ir Domas 
Ašmontas. Apie 
1930 m. Iš Antano 
Ruškio šeimos albumo
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džiulis darbas. Žiemą reikia prisiruošti 
medienos mietams ir vos tik išėjus 
pašalui iš žemės spragas užtaisyti. O 
žemę jau tapo norma suarti iš rudens. 
Taip pat žiemą ūkininkui nėra kada 
sėdėti ant pečiaus, reikia visiems me-
tams apsirūpinti kuru. Virbynus iškirs-
ti, parsivežti, sukapoti kirvuku, sukrauti į pastogę. Padargus ūkiui susiremontuoti, 
gyvulius šerti, prižiūrėti, naktimis budėti, kai veršiuojasi karvės, būti veterinaru, 
pramiegojai – ir nuostolis. 

Ūkininkavimas – tai mokslas ir amatas, pilnas įvairiausių netikėtumų ir daug 
daug džiaugsmo, kada kvepia tavo paties rankomis užauginta duona. 

Auksoro kaimo papročiai panašūs kaip ir kitų kaimų, skiriasi gal kiek išra-
dingumu ar šeimininkų dosnumu, svetingumu, atvirumu ar uždarumu, o neretai 
ir pavydu.

Talkinama buvo prie įvairių darbų, dažniausiai prie namų statybos. Visi 
kaimynai nekviesti eidavo arba pasitardavo, kurią dieną labiau reikia iš ūkio vie-
no ar dviejų talkininkų. Statybai vadovaudavo samdomi meistrai, kuriems reikėjo 
6–8 pagalbinių, gerai laikančių kirvį, pagal namo dydį ir daugiau, trukdavo 2–3 
savaites, o vainiko pakeltuvės baigdavosi vaišėmis su stikleliu bei dainomis.

Triukšmingesnės talkos vykdavo per mėšlavežį pavasarį, atsėjus vasarojų. 
Čia susirinkdavo daugiau vaikinų ir merginų. Sumanus vyras ar gaspadorius turi 
numatyti, kokiu pločiu padengti lauką mėšlo kupetaitėmis. Vežimus furmonauda-
vo (vadeliodavo) paprastai mokyklinio amžiaus vaikai. Stambesniame ūkyje 4–5 

Antanas Ruškys etnografinėje Padagų sodyboje 
Veiviržėnuose apžiūri ūkio veiklos eksponatus. 
Jam iš kairės – šeimininkė Liucija Padagienė 
(Jonušytė), kilusi iš Rudgalvių k. Iš dešinės – 
sodybos šeimininkas Juozas Padagas. 2003 m. 
V. Jocio nuotr.



1037

E T N I N Ė  K U L T Ū R A

poriniai vežimai kursuoja į laukus ir 
atgal, 5–6 vyrai, bernai tvartuose pa-
krauna juos, laukuose tiek pat merginų 
it šarkos iškapsto. O smagiausia tai 
pabaigtuvės, kelių valymas, visur skam-
bėdavo dainos, o namuose maudynės, 
žaidimai su vandeniu, pasiprausimai, 
o už stalo jau vaišės – pyragai, dešros 
ir, žinoma, po stiklelį iš gaspadoriaus 
kišenės, o neretai subatvakary ir vaka-
rušką surengdavo jaunimui su šokiais, 
dainomis. Skambėdavo gražių dainelių: 
„Kam šėrei žirgelį“, „Kas subatos va-
karėlį“, „Žemaičių žalias kraštas aidi“ 
ir kt. Tokios talkos vykdavo keliuose 
didesniuose ūkiuose: Šiaulyčio, Ruš-
kių, Kazragio, Stonkaus, Jokubaičių, 
Srėbaliaus.

Viso kaimo susitelkimas vykdavo 
kas šeštadienį gegužinėms maldoms 
Švč. Marijai kapinaitėse. Prieš valandą 
skambindavo į noragą nemažu plak-
tuku – kviesdavo rinktis senus, jaunus ir mažus. Maldas 
vesdavo senelis Ruškys, buvo giedama Švč. Marijos litanija, 
giesmės jai. Viena iš giesmių „Pone karaliau, Dieve Abraomo, 
dovanok lietaus vaisių žemei“, vėliau maldos už mirusiuosius. 
Mano laikais už visų gimines. Po pamaldų vaikų pasižaidimai, 
gaspadorių, gaspadinių pasikalbėjimai apie darbus, rūpesčius, vaikus, gyvulius ir 
kasdienybę. Ramūs, gerai nusiteikę grįždavo ilsėtis į namus. 

Rudens talkos ne mažiau gausios. Javų kūlimas arkliais trukdavo po dvi 
tris dienas. Tik nepriklausomos Lietuvos laikais, perėjus prie motorinės technikos, 
sutrumpėjo darbo laikas, palengvėjo sunkūs darbai, kai nebereikėjo rankom arpo 
sukti atskiriant grūdus nuo pelų. O kuliant švarūs grūdai byrėjo į maišus. Tai 
buvo paskutinieji Nepriklausomybės metai. 

Linų auginimas bei talkos 
Linų auginimas – ilgas ir sunkus darbo procesas. Sėjama buvo tik į atilsė-

jusią žemę – dobilieną. Reikėjo turėti ūkyje linmarkas mirkyti šiaudeliams, turėti 
vadinamąją mašineriją pluoštui išgauti. Dar prieš Nepriklausomybę pluoštas buvo 
išgaunamas tik mintuvais spaudžiant, karšiant. Linai auginami tik savo reikmėm: 
drabužiams, baltiniams, virvėms, kanapės strangams (pakinktams) vyti. Linus rei-
kėjo rankom nurauti, į pėdus šiaudiniais suktais ryšiais surišti, suvežti į jaują. 
Ten ant kojų ilgam binkyje buvo įtaisyti spaustuvai pėdams suveržti, šepečiais 
specialiai nukaršti, galvutes sėklai iškulti. Veždavo vėl į linmarkas. Juos apdėti 
šakomis, kartimis, prislėgti akmenimis, po dviejų trijų savaičių išrūgusius ištraukti, 

XX a. pradžioje dar 
naudota medinė žagrė. 
Antano Ruškio pieš. 
2008 m.
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išvežioti, išskleisti pievose ar laukų ražienose išbalinimui, vėl 
surinkus susivežti į pastogę. 

Linų mynimo talkos prasidėdavo tuoj po Visų šventųjų 
švenčių ir Šv. Kalėdų paeiliui pas kaimynus. Per žiemą pluoš-
tas paruošiamas pardavimui. Ryte linų šiaudeliai sudedami 
statmenai eilėmis ant ardų kūrenamoje pirtyje – džiovykloje, 
ir džiovinami iki vakaro. O visą naktį vyksta mynimas mašina. Dantytus volus 
suka į rozvelkį pakinkytas arklys. Ta gi talka 10–12 žmonių – merginų, vyrų, 
kaimynų – taip užsitęsdavo visą naktelę. Rytmetį vėl užkraunama džiovykla ki-
tai nakčiai, darbininkai eina miegoti dieną, šeimininkai kūrenti, daboti, kad nuo 
aukštos temperatūros neišeitų ugnis iš krosnies ir nesudegtų viskas, žinoma, ir 
kluonas. Tai rizikingas darbas, prižiūrimas paties šeimininko. Reikėjo saugotis nuo 
raudono gaidžio, kuris neretai apsilankydavo. Darbo našumas priklausė nuo maši-
nisto – kokio dydžio saujomis užpildo mašinos darbą. Šalia jo stovi porininkas ir 
paduoda vis po dvi saujas naujų šiaudelių, kai dvi išmeta, dvi naujas įmeta – vis 
mėto ir mėto, kol sulaužo šiaudelius. Kildavo dulkių, spalių debesis ant kupros 
ir kapališiaus (kepurės), o ir visoj aplinkoj. Toliau buvo formuojamos saujos, su-
lyginamas pluoštas, karšiant mintuvais ir plaktuvėmis, jie susukami į pynes po 
20 kg klojant į ryšulius, tukiais vadinamus. Įpusėjus mynimo darbui, pusnakčioj 
šeimininkė atneša priruošusi kukulių ar kleckų tarkių plokščių su grietine ir lašinių 
spirgučiais, baltos kavos su rupių kvietinių miltų, vadinamu „suomaliniu“ pyra-
gu. Darbo vietoj valgydavo todėl, kad visi būdavo labai dulkini, o einant namo 
prišiukšlintų trobą ar besiplakdami dulkes užimtų daug laiko, darbai nusikeltų 
į kitą dieną, pritrūktų laiko naujam šiaudelių džiovinimo ciklui. Dar prieš rytą 

Linų mynimas
naudojant arklio 
sukamo maniežo 
transmisiją. A. Ruškio 
pieš. 2008 m.
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trumpam atnešdavo užkąsti ir „pryštikį“ aušrinį. O čia tom 
trumpom pertraukom ir juokų atsirasdavo tarp jaunimo, ar 
tai samdiniai kaimynų, ar ūkininkaičiai – skirtumo nebuvo.

O tas pirtininkas, kuris tempdavo prie mašinos po 
didžiulį glėbį šiaudelių nuo ardų iš pirties, vis meluodavo, 
kad dar daug turįs ir galo nematyti, kol įviliodavo kokį patikrinti ir ten iš paskos 
„kipšas“, tamsoj pasigavęs, ištepdavo pečiaus suodžiais veidą, drabužius. Būdavo 
juoko ir šnekų. Šeimininkas sverdamas buože (rankinėmis svarstyklėmis) surištus 
pluošto stukius apie kiekvieno darbininko darbą sakydavo: stukis su ketvirčiu, 
stukis pusantrinis, taip pat vertindavo švarumą. Baigus darbą – sušluodavo spalius, 
pakratus, valydavo drabužius. Papusryčiavę eidavo poilsio. Taigi šeimininkams 
ir šeimininkėms nebuvo kada miegoti, reikėjo dieną naktį krutėti džiovykloje, 
darbininkams paruošti maisto. 

Buvo gyva dar viena senolių tradicija – linaminyje kuršio primetimas. Jį 
bernai atsinešdavo net iš kito kaimo, kartais net ant arklių. Kuršis – tai drabu-
žių iškamša, pajuokai merginoms ar net pačiam šeimininkui su aprašymu, kam 
skirtas ir ką su juo daryti. Pavyzdžiui: „Prasigėręs užkulisių Jonis, neturįs malonės, 
keliaujantis per žmones, ieško geros Onės, savei rotovonės, kuri esanti linaminėj. Ons be 
krikšta yr, tegu žino One, kad pri šliuba vesti yr nezvolina. Tegu Stonkaus Juonis ves 
onus į porą, pončios lenąs kojes, sugoldis po lova. O visi jūs šokit, ūžkit ir į Kuršio 
Jonio dūdą pūskit!“ 

O čia jau talkininkams reikia būti budriems ir pagauti tuos nešėjus ir tada 
juos išjuokimu, darbais bausti, kol vyks linų mynimas, nepaleisti, maudyti kūdroje, 
suodžiais ištepus ir prie kuolo pririšus rankas, su atsakomuoju raštu kuršnešiai 
paleidžiami. Sakydavo, seniau net muštynėmis tarp kaimo bernų baigdavosi, tokios 
tradicijos ir laisvoj Lietuvoj Auksoro kaime buvo gyvos talkų, išdaigų metu, o jų 
buvo daug. Auksoro kaimas stipriai nukentėjo dėl kainų krizės pienininkystėje, 
daugelis griebėsi linininkystės, nors ne visiems sekėsi ta sunki sritis. Agronomas 
Kazys Sidabras buvo ūkininkų įkvėpėjas nenuleisti rankų, tuoj išrado mašinėlę 
linams plakti, valyti spaliams sukamais sparnais. Tokią mašinėlę tuoj mano tėvas 

Linų sėklų galvučių 
nubraukimo įrenginys. 
A. Ruškio pieš. 
2008 m.
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A. Ruškys įsigijo. Pritaikė prie minamosios mašinos – visiškai išplakami spaliai, 
truputį pataisius, surišus stukius po 18 kg pardavimui.

Devynioliktame šimtmetyje, caro valdžios spaudos draudimo ir kitokių lietu-
viškumo suvaržymų metu Lietuvoje nemažai jaunų vyrų bėgo iš gimtinės. Reikėjo 
gauti, pirktis šipkartes (laivo bilietus) išvykimui už jūrų marių. Tai nebuvo lengva, 
o ir pinigai dideli. Iš Endriejavo valsčiaus išvykusių radosi ne vienas, ne du, 
kiek – dabar sunku besurinkti. Ūkininkų vaikai daugiausia grįžo, nusipirko arba 
atkūrė tėvų ūkį. Vienas tokių buvo ir Auksoro k. A. Ruškys. Mobilizuotas, caro 
kariuomenėje apmokytas, jis buvo siunčiamas į karą su japonais. Laimei, karas 
greit pasibaigė, iš pusiaukelės sugrįžo namo. Pasiskolinęs iš brolio ir kaimyno 
pinigų, išdūmė į Ameriką, Pitsburge po žeme 6 metus anglis kasė, ten pasidomėjo 
ūkininkavimu, užsidirbęs – vėl Lietuvon. Atkūrė ūkį tėvų žemėj, vedė, pabiro vai-
kai. Vėl nelaimė – Pirmasis pasaulinis karas, vėl caro kareivis, vokiečių belaisvis, 
pabėga iš bado nasrų, vėl pagautas, nuteistas 10 metų, karas baigėsi, paleistas. 
Vėl ūkininkas laisvoj Lietuvoj. Antrasis pasaulinis karas. Sovietų vėl ištremiamas, 
po 7-erių metų pabėgo iš tremties. Skaudžiai klaiki nepalaužiamos lietuviškos 
dvasios žmogaus epopėja. Toks buvo senelis, vienas iš stipresnių Auksoro kaimo 
ūkininkų, turėjęs visas to laiko ūkio mašinas, padargus, net pačius naujausius. 
Visiems kaimynams padėjęs savo, o ypač linų ūkio mynimo mašinomis ir be jo-
kio atlygio talkininkavęs ne tik dorojant linus, bet ir dirbant kitus žemės darbus, 
išauginęs šeimą, pats tapo pavydo nedorėlio auka.

Endriejavo žemė išaugino daug dorų, darbščių žmonių, kurie gynė, kūrė ir 
gražino savo valsčių Nepriklausomoje Lietuvoje. Etnografijos tyrinėjimų puslapiuose 
neįmanoma visų paskelbti, o keliais trumpais žodžiais to gilumo prasmės versmė 
ne visiem suprantama, daug kas jau ir prarasta negrįžtamai. Tarp džiaugsmų, 
skausmų ir praradimų tiek daug dar netiesos, o tikrasis džiaugsmas, laimė ir 
meilė maža proskyna gūdžiam gyvenimo miške. Šviesa, be kaitrios meilės, matyt, 
dar nepajėgi tą proskyną praplėsti. 

Benkis (ožys) linams 
nušukuoti. 1974 m. 
A. Žemgulio nuotr. 
iš jo asmeninio 
archyvo
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Ir dar apie vieną endriejaviškį – Rudgalvių kaimo meistrų meistrą amatininką 
Jurgutį. Tebuvo vos pradinę baigęs, darė stebuklus ir buvo visų mylimas garbus 
žmogus. Kalvis, stalius, gražiausių baldų gamintojas. Visų ūkio mašinų, kaip antai 
kuliamų javų kratarnių, grūdams valyti fuktelių arba linams minti sudėtingų volų 
frezavimu savo paties nusikaldintais įrankiais, oblių, tekinimo staklių konstruk-
torius. Taip pat račius: darbinių ratų, brikučių, vienkinkių, razvalinų porinių bei 
žieminių rogių, šlajučių gamintojas. O gabus kalvis Domas (Domininkas) Ašmontas 
juos apkaldavo metalu. Tam reikėjo ilgus metus džiovinti ąžuolo, beržo, medžių 

Arkliu kinkoma 
plieninė ruzvelkė – 
maniežas vasarojui 
kulti. XX a. 4-ajame 
dešimtmetyje Ruškių 
sodyboje, Auksoro k. 
A. Ruškio pieš. 
2008 m.

Medinis karutis. 
1974 m. A. Žemgulio 
nuotr. iš jo asmeninio 
archyvo
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ruošinius, kuriuos beveik kiekvienas ūkininkas kaupdavo, džiovindavo kluono 
pastogėje. Baldams dar papildomai padžiovindavo pirtyje. 

Kunigas Pranas Turauskas, gimęs 1876 m. Kiaulakių kaime, buvo didelis 
Lietuvos patriotas, lietuviškos spaudos platintojas, kaip knygnešys ištremtas į 
katorgą, sugrįžęs Lietuvon aktyviai darbavosi, susirgęs 1919 m. mirė Utenoje.

Jo brolis ar dėdė Antanas Turauskas iš Lietuvos Vyriausybės buvo gavęs 
knygnešio teisę. Įsigijo Endriejavo valsčiaus Auksoro–Paežerio kaime dvarelio 
centrą su 10 ha žemės. Kita žemė tuo pačiu metu buvo taip pat išdalyta kariams 
savanoriams, gynusiems Nepriklausomybę 1918–1919 m. Dvaras buvęs kunigaikš-
čio Oginskio, Endriejavo bažnyčios statytojo Radzevičiaus, vadinosi palivarku, bet 
savininkų jau nebebuvo. Toje žemėje įsikūrė savanoriai kariai. 

Tai trupiniai iš pasakojimų išėjusių amžinybėn žmonių. 

Špuolauninkai 
(vytuvai) siūlams vyti 
prieš dedant į audimo 
stakles. 1974 m. 
A. Žemgulio nuotr. 
iš jo asmeninio 
archyvo

Šiaudinis avilys. 
1974 m. A. Žemgulio 
nuotr. iš jo asmeninio 
archyvo
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Pavadinimai daiktų, inventorių, vartoti Auksoro kaimo senolių:

Alkerius – svečių miegamasis.
Aplous – aptvaras arkliams, kumeliukams pasiganyti.
Asla – plūkto molio grindys.
Atvarslai – vadžios.
Bredlonkė – šienaujama pieva, šaltiniuoto Vinkurės upelio 
pradžia.
Brizgilas – arklio pamautas.
Burka – ūkininko žieminis ilgas paltas.
Dugninė – darbinio vežimo dugno lenta.
Dumplekė, -ės – prastas darbinis vežimas.
Gonkas – priešgonkis – atviras, po stogu.
Gudė – galąstuvas dalgiui galąsti.
Imbraks – indas arbatai virti.
Karšinčius – išlaikytinių kambarys.
Kėpalė – medinė talpa vandeniui semti, veršeliams girdyti.
Klebatas, -ai – įtaisas virvėms sukti. 
Kleidė – suknelė.
Klemka – durų rankena.
Komuntai – arklių darbo pakinktas.
Kvėtks – gėlė.
Palaga – dengta pastogė ūkio padargams.
Plėškė – austas kanapių virvelių pakinktas.
Priemenė – kambarys kubilams, loviams su vandeniu laikyti.
Prirėšsks – atskiras žemės gabalas ganyklai.
Prisėdnis – prieškambaris, gerasis trobos įėjimas.
Prišininkė – senelių kambarys.
Rentenys – šulinio viršutinė dalis iš medžio.
Rozvalina – dvikinkė 5 asmenims.
Rungai – į ratų skersaplautį įstatomas pagalys, prie kurio 
laikosi šoninės lentos.
Slabans – minkštas suolas atsigulti.
Strongas – kanapinė pinta virvė plėškėms.
Šlajukė – vienkinkė, gražiai dažyta.
Šlebė – vaikų drabužis.
Špižarnė – vaikų kambarys.
Šuninė – šuns kailio žieminė kojų danga.
Užsklanda, skląstis – durų užraktas iš vidaus.
Vedralis – geležinis kibiras.
Zoslonas – ilgas suolas.
Žardiena – laisva aikštelė tarp pastatų.
Žyponas – dvariškių viršutinis drabužis.
Žiogrys – sodybos aptvaras iš eglių šakų kartelių.
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Šv. Andriejaus miestelis
Kazys Kęstutis Šiaulytis

Lietuvos Respublikos Prezidentė 
2009 m. liepos 24 d. dekretu patvirti-
no Endriejåvo herbą ir vėliavą. Toks 
reikšmingas įvykis įpareigoja, ir kartu, 
kiekvienam endriejaviškiui ar kildinan-
tiems save iš šio miestelio, jo apylinkių, 
valsčiaus, teikia ypatingą džiugesį – 
mūsų Endriejavas jau pripažintas tarp 
mažų ir didesnių europietiškas tradicijas puoselėjančių miestų! Garbus, šviesus, 
draugiškas miestelis iš tiesų nusipelnęs tokio įvertinimo! Endriejavo herbe pavaiz-
duoti bažnyčios šventoriaus vartai. Vartai – labai senas, daugiareikšmis simbolis, 
sutinkamas įvairių civilizacijų kultūrinėje raiškoje. Tai, sakyčiau, įsakmus, aktyvus 
simbolis, raginantis telktis, vienytis, siekti iškilių tikslų. Kadangi tai šventoriaus 
vartai – jie tarsi kviečia sekti Jėzumi Kristumi. 

Endriejavas, be naujojo prasmingo vizualinio ženklo – herbo, turi ne mažiau 
reikšmingą simbolinį žymenį – savo garbingą vardą, kuris yra ir svarbus istori-
nis, kultūrinis paveldas. Nuo seniausių laikų tikima asmeniui, miestui, vietovei 
suteikto ar paveldėto vardo aura, jo 
paslaptingomis, likimą lemiančiomis 
galiomis. Mitologinių, biblijinių ar is-
torinių asmenybių vardai buvo sutei-
kiami viliantis ir tą vardą turėjusių 

Raižinys pagal IX a. manuskripto 
iliustraciją. Kairėje pavaizduotas laiminantis 
Jėzus Kristus Galilėjos ežero pakrantėje, 
greta jo, valtyje – būsimieji apaštalai 
Šv. Andriejus (laiko tinklą), Šv. Petras 
(Simonas), žemiau nupieštoje valtyje – 
Šv. Jokūbas ir Šv. Jonas*

* Visos čia panaudotos medžio graviūros iš leidinio: 
Jėzaus Kristaus gyvenimas (Жизн Исуса Христа, С.-
Петербургъ, 1887 г. Ф. В. Фарраръ (T.V. Farrer), 
versta iš anglų k. A. P. Lopuhino (toliau – Iš 
1887 m. leidinio). Vyr. red. pastaba.
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šventųjų dangiškosios, ar karališkųjų valdovų žemiškosios globos. Žinoma, jog 
Endriejavo bažnyčią 1780 m. fundavęs dvarininkas Andriejus Radzevičius parinko 
jai šv. Apaštalo Andriejaus, savo globėjo, titulą. Nesunku įsivaizduoti, kaip šis 
vardas perėjo miesteliui, besikuriančiam ant aukštos kalvos šalia naujosios bažny-
čios. Įdomu, kaip ši vietovė ir kalnas vadinosi anksčiau? Gal Kapstatas?

Taigi, pagal senovinę vietovių pavadinimų „įteisinimo“ tradiciją bažnyčios 
titulinį vardą suteikti aplink ją besikuriančiai naujai gyvenvietei, parapijiečių ir, 
matyt, visos apylinkės žmonių kasdieniu „balsavimu“, miestelis tapo Andrieja-
vu – Endriejavu, šv. Apaštalo Andriejaus vardo turėtoju. Šv. Andriejus – viena 
svarbiausių Naujojo Testamento asmenybių, kaip pasakojama šv. Jono evangelijoje, 
iki susitikimo su Jėzumi buvo šv. Jono Krikštytojo mokinys, pirmasis atpažinęs 
Jėzų kaip Mesiją. Jėzus Kristus pirmaisiais iš dvylikos apaštalų pašaukė Andriejų 
ir jo brolį Simoną – Petrą. Dabar jie yra didžiųjų krikščioniškųjų Bažnyčių – ka-
talikiškosios – šv. Petras, stačiatikių – šv. Andriejus, dangiškieji globėjai.

Šv. Andriejaus kankinystė 
(altoriaus sąvaros detalė, Lenkija, 
apie 1500 m.). Iš leidinio: JCJ 
Metford, Krikščionybė: realijos ir 
legendos, V., 2001

Frankų akmeninis kryžius 
(VII a.). Jo apatinėje dalyje – 
Šv. Andriejaus kryžius. Iš leidinio: 
JCJ Metford, Krikščionybė: realijos 
ir legendos, V., 2001
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Naujajame Testamente aprašomų įvykių lai-
kais būsimieji apaštalai Andriejus ir Simonas gyveno 
Betsaidoje, miestelyje, įsikūrusiame Galilėjos ežero 
šiauriniame krante, ties Jordano upės žiotimis. Broliai 
vertėsi žvejyba. Šventosios Žemės tyrinėtojas Gerhard 
Kroll knygoje „Jėzaus pėdomis“ rašo: 

„Jėzaus laikais vietinių gyventojų „Dievo akimi“ vadinamo 
ežero pakrantės teritorija buvo viena iš tankiausiai apgy-
vendintų viso krašto sričių. Jau senovėje ežeras garsėjo 
žuvingumu, jis teikė gyventojams maisto ir pajamų. Todėl 
visiškai nenuostabu, kad keletas Jėzaus mokinių buvo žvejai 
ir labiausiai jaudinantys Jėzaus gyvenimo įvykiai buvo 
susiję su ežeru“*.

Ežeras vadinamas ir Kinereto, Genezareto, Tibe-
rijados vardais. Tai didžiausias gėlo vandens telkinys 
šiame krašte – 21 km ilgio, 12 km pločio. Palestinos 
istorijos žinovai teigia, jog daug kas šiame krašte, taip 
pat ir žvejybos būdai, mažai pasikeitė per praėjusius 
2000 metų. Žvejai ir šiais laikais naudoja užmetamus 
tinklus, meškeres, tikėdamiesi, kaip apaštalas Petras, 
pagauti žuvį, kuri dabar vadinama Chromis Petri 
(Petro žuvis) ir yra žinoma dėl Mato evangelijoje 
minimo įvykio (Mt 17, 27).

Jėzaus laikais Galilėjoje plačiai vartota graikų kalba, tad nieko keista, jog 
keletas apaštalų – Pilypas, Andriejus turėjo graikiškus vardus. Andriejus – grai-
kiška žodžio reikšmė – „vyriškas“, „drąsus“ G. Kroll, tirdamas apaštalo Andrie-
jaus veiklą, rašo, jog evangelijose jis 
minimas keletą kartų: Duonos Padau- * G. Kroll, Jėzaus pėdomis, Vilnius, 1997, Atkula.

Galilėjos ežero 
žvejas. Iš 1887 m. 
leidinio

Rusijos Šv. Andriejaus 
ordino ženklas. Ordinas 
įsteigtas 1698 m. (rus. 
Орден Св. Апостала Андрея 
Первозванного). Ženklas 
pagamintas 1820 m., 
auksas, emalė. Iš leidinio: 
Pinakoteke, Nr. 5, Москва, 
1998
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ginimo scenoje (Jn 6, 8), klausiantis 
apie pasaulio pabaigos ženklus (Mk 
13, 3) ir tarpininkaujantis graikams, 
norintiems pamatyti Jėzų (Jn 12, 22). 
Apaštalo Andriejaus pašaukimo istorija 
pasakojama Mato (Mt 4, 18-20), Mor-
kaus (Mk 1,16-18) ir Jono (Jn 1,40-41) 
evangelijose. Šv. Andriejaus gyvenimas 
aprašytas apokrifiniuose raštuose „An-
driejaus darbai“ (III a.), vėliau „Aukso 
legendoje“. Pasak Origeno ir Jeroni-
mo, Andriejus skelbęs evangeliją Pietų 
Rusijoje (Skitijoje) ir Balkanų šalyse. 
Valdant vietininkui Egėjui, jis mirė 
kankinio mirtimi ant X formos kryžiaus 
Patrijoje (Graikija, 60 m. po Kr). 337 m. 
imperatoriaus Konstantino Didžiojo 
įsakymu jo palaikai buvo atgabenti 
į Konstantinopolį. Dabar šv. Apaštalo 
Andriejaus relikvijos saugomos Romo-
je, Škotijoje, Turkijoje. Šv. Andriejaus 
diena – lapkričio 30 d. Šv. Andriejus 
yra Škotijos, Graikijos, Rusijos globėjas. Rusijos caras Petras I įsteigė Andriejaus 
ordiną, Andriejaus vėliavą.

Andriejaus vardą išgarsino ir Lenkijos bei Lietuvos šventasis kankinys – 
Andriejus Bobolė (1592–1657). 

Dailėje, bažnytiniame mene šv. apaštalas Andriejus vaizduojamas didingo 
stoto, įdėmiai žvelgiantis pražilęs, barzdotas senolis. Toks įvaizdis kalba ne tik 
apie garbingą šventojo amžių, bet ir liudija jo išmintį, patirtį, ypatingų galių 
turėjimą. Pasakojama, jog šv. Andriejus stebuklingu būdu gydė ligonius, Nikėjos 
miesto gyventojus išvadavo nuo juos užpuolusių septynių demonų. Šv. Andriejaus 
ikonografiniai atributai – X formos kryžius, virvė, kuria kankinimo metu buvo 
pririštas prie minėto kryžiaus, žvejo tinklas, primenantis Kristaus žodžius: „Aš 
padarysiu jus žmonių žvejais“ (Mk 1,16-18).

Endriejave šv. Andriejaus vardas suteiktas ir bažnyčios varpui. Ant jo šono 
yra užrašas: „EGO SUM ANDREAS“.

Galilėjos ežero žuvis (Chromis andrae). 
Iš 1887 m. leidinio

Šv. Petro žuvis (Chromis Simonis arba 
Chromis Petri). Iš 1887 m. leidinio
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Vieno kryžiaus istorija 
Virginijus Jocys

Jau nebeįsivaizduojame knygų 
apie istorines Lietuvos vietoves, ku-
riose nebūtų rašoma apie mūsų kraš-
to tautodailininkus, kryždirbius. Ši 
liaudies meistrų saviraiškos tradicija, 
atėjusi iš amžių glūdumos, gyvuoja 
ir šiandien, pasireiškianti naujomis 
formomis, atlikimo technika.

Kryžių, koplytėlių ar paminkli-
nių ženklų statymo tradicija išlaikė 
tris pagrindinius savo paskirties kri-
terijus:

a) kryžiai ar koplytėlės statytos 
ir statomos atminties išsaugojimo tiks-
lu – senų kaimo kapinaičių, sodybos 
vietoje, giminei, kaimynams, artimie-
siems atminti. Buvusio kryžiaus ar ko-
plytėlės vietoje palaikant tėvų, protėvių 
tradiciją, neleidžiant jai visiškai išnykti 
iš mūsų kultūrinio kraštovaizdžio ir 
atminties.

b) šių sakralinių ženklų statymas 
neprarado savo paskirties kaip įžado 
davimas, kaip auka Aukščiausiajam norint pagyti, susilaukti 
palikuonių, kaip skola ar atlygis artimiesiems už praeityje 
suteiktą skausmą, ir viltį į atgailą ar amžiną gyvenimą.

c) šių ženklų statymas nukreiptas į ateitį, kaip tradi-
cijos tąsa, kaip statytojo saviraiškos, savirealizacijos būdas ir 
liudijimas apie savo požiūrį į jį supantį pasaulį, į įsimintinas 
valstybės, bendruomenės, giminės progas ir reikšmingas datas, 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atmintį.

Kiti liaudies meistrų drožiniai – skulptūros, rodyklės, 
suoliukai, neturintys sakralumo požymių, priklauso mažųjų architektūros formų 
kategorijai. Jie taip pat puošia mūsų aplinką, kraštovaizdį, suteikia gyvenamajai 
aplinkai jaukumo, džiugina akį.

Šiuo kukliu straipsniu norisi pagerbti Endriejavo apylinkių žinomus ir bevar-
džius kryždirbius, dievdirbius, metalinių „saulučių“ kalėjus, kitus meistrus, kurie 
skobia ir kala iš medžio, lipdo ir lieja iš betono, galynėjasi su akmeniu (kūliu). 
Šios mūsų protėvių, tėvų puoselėjamos tradicijos tapo pripažintos ir įvertintos 
tarptautinės bendrijos. 2001 m. gegužės 18 d. Lietuvos kryždirbystė buvo įtraukta 
į žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą.

Tipinis senąsias  
kaimo kapines  
žymintis informacinis 
kryžius su užrašu 
„Auksoro kaimo 
kapinės“. 2004 m.  
V. Jocio (toliau – 
autoriaus) nuotr.
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Čia norime plačiau pakalbėti apie 
vieno Endriejavo kryžiaus istoriją, ku-
rios įminimas nejučia mums patiems 
prasidėjo 2004 m. rugpjūčio 6 dieną 
šios knygos autorių ekspedicijos En-
driejave metu.

Endriejavo apylinkėse stūksan-
čios kalvos, daubos, upeliai ir paslap-
tingas gražuolis Kapstato ežeras mus 
pasitiko svetingai ir santūriai. Kas dieną sužinodavome linksmų ir graudesnių 
istorijų iš sutiktų endriejaviškių. Jei ne kraštovaizdžio įvairovė, liūdnokai atrodytų 
Endriejavo aplinka, buvę istoriniai kaimai, kultūriškai ir dvasiškai „numelioruoti“, 
kaip ir daugelis kitų Lietuvos vietovių. Pakelėse, prie kapinaičių ar senų sody-
bų vietose likę kryžiai, koplytėlės liudija, kad šiame krašte jų būta labai daug. 
Kituose šios knygos straipsniuose minima, kaip pokario stribai miklindavo akies 
taiklumą į šventųjų skulptūrėles, kryžių krucifiksus. Medinių kryžių ir koplyčių 
negailėjo ir laikas bei „Bolševiko“ kolūkio ar kitų sovietinių „organų“ instrukto-
riai. Nuo atgimimo laikų 1988 m. iki šių dienų 2009 m. kai kurie išlikę senieji 
kryžiai, koplytėlės buvo atnaujinti. Senųjų paminklinių kryžių ir naujose vietose 
iškilo nauji kryžiai, skulptūros, paminklai iš medžio, betono, akmens. Vėl atgijo 
kultūrinis kraštovaizdis, liudijantis atminties ir tradicijos tąsą.

2004 m. rugpjūtį su monografijos autoriais apsilankėme Endriejavo viduri-
nės mokyklos muziejuje. Iš kitų vietovių lankymo patirties žinojome, kad gerai 

Po koplytstulpio Ašmontų sodyboje pašventinimo. 
Kairėje – meistras ir sodybos šeimininkas 
Domininkas Ašmontas pasakoja svečiams 
koplytėlės padirbdinimo istoriją (šventojo 
skulptūrėlė buvo išsaugota iš kitos, supuvusios). 
Iš dešinės pirmas – doc. dr. architektas 
Martynas Purvinas. Auksoro k. 2004 m. 
rugpjūčio 9 d. Autoriaus nuotr.
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tvarkomuose muziejuose būna sukaupta vertingų istorinių, 
etnografinių eksponatų, nuotraukų, dokumentų iš tyrinėjamos 
vietovės. Tikrai apsidžiaugėme muziejuje radę įvairių buityje 
naudotų daiktų, dokumentų. Dailininkas Kęstutis Šiaulytis 
aptiko savo tėvo vardą tarpukario bendrame pradinių klasių 
mokinių sąraše. Be įvairių buitinių daiktų ant lentynų ir sienų, 
galėjome pasigrožėti senųjų koplytėlių šventųjų skulptūrėlėmis 
ar jų dalimis.

Į akį krito ant sienos sukabintos atskiros medinės 
skulptūrėlės, kažkada buvusios paspalvintos: Širdis, apipin-

Etnomuzikologijos 
studentė Jurga 
Zvonkutė išbando 
armoniką. Už jos – 
talkininkė Rasa, 
kairėje – Dovilė 
Blaževičiūtė, 
dešinėje – kaimo 
muzikantas Leonas 
Banys. 2004 m. 
Autoriaus nuotr.

Endriejavo vidurinės 
mokyklos kraštotyros 
muziejaus eksponatų 
apžiūrėjimas. 
Dešinėje – 
dailininkas Kazys 
Kęstutis Šiaulytis 
mokinių sąraše aptiko 
savo tėvo pavardę. 
Greta – ekspedicijos 
dalyvis Justinas 
Vileikis. 2004 m. 
Autoriaus nuotr.
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ta erškėčiu, stambus paukštis, maitinantis kitą paukštelį, dar vienas paukštis, 
išskleidęs sparnus, ir šventojo galva, išdrožta bei paspalvinta ant lentelės. Tuo 
metu šią kompoziciją nupaveikslavome ir galvojome rašydami apie kryždirbystę 
pailiustruosime. Pirma mintis buvo kilusi, kad tai paimtos skulptūrėlės iš liau-
dies meistro arba iš kokios sugriuvusios koplytėlės. Apie eksponatus daugiau 
nesužinojome, nes parašų prie jų nebuvo. Ši nuotraukėlė laukė savo eilės pakliūti 
į knygą. Baigiant rengti „Endriejavo“ knygą, 2009 m. rugpjūčio mėnesį, prie 
parašyto straipsnio apie diplomatą Edvardą Turauską komponuodami nuotraukas 
atkreipėm dėmesį į Turauskų sodybos vaizdą su aukštu kryžiumi. Didžiuliam 
mūsų džiaugsmui, ant to kryžiaus atpažinome panašius į Endriejavo muziejuje 
kabančius eksponatus. Penkerius metus kankinęs klausimas per akimirką tapo 
įmintas. EVM muziejuje esantys sakraliniai drožiniai greičiausiai ne vien nuo 
Turausko kryžiaus, jie galėjo būti atnešti ir nuo kito kryžiaus. Vyresnės kartos 
endriejaviškiams, Auksoro, Paežerio kaimų senbuviams, šis kryžius turbūt daug 
kartų matytas, gal kas dar gali papasakoti ir jo statymo aplinkybes? Net ne-
sant menotyrininku į akį krenta išlaki kryžiaus forma, papuošta daug atskirų 
skulptūrinių detalių. Šitokio meninio atlikimo kryžiai nelabai dažni Žemaitijoje. 
Aukštus kryžius mėgsta dzūkai, aukštaičiai. Žemaičių kryžiai – žemesni, drū-
tesni, puošyba minimali.

Galimos kelios šio sakralinio kūrinio gimimo aplinkybės. Pirma, kad šios 
sodybos paveldėtojas Edvardas Turauskas galėjo pasirinkti tik meistrą, pasikliau-
damas jo nusistovėjusia drožimo maniera ir kompozicija. Antra, šio kryžiaus 
užsakovas pats aktyviai dalyvavo šio kryžiaus stiliaus ir kompozicijos parinkime. 
Ne tiek svarbu, kuri nuomonė teisingesnė, džiugu, kad turime istorinę fotografiją, 
kuri suteikia galimybę pasidžiaugti šiuo liaudies meno kūriniu, jį sugrąžinant į 
buvusį Endriejavo aplinkos ir jos žmonių kultūrinį atminties lauką. Nežinia, kas ir 

Endriejavo vidurinės 
mokyklos kraštotyros 
muziejaus 
eksponatai – 
krikščioniški 
sakraliniai liaudies 
meistrų drožiniai, 
parnešti nuo buvusių 
kryžių ar iš 
koplytėlių. 2004 m. 
Autoriaus nuotr.
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kokios aplinkybės paskatino pasistatyti tokį krikščionybės ženklais gausiai išpuoštą 
kryžių, išsiskiriantį savo išvaizda iš tradicinių apylinkių kryžių.

Žvelgiant į nuotrauką, maždaug žmogaus aukštyje matome paukštį, balandį, 
kuris krikščioniškame mene dažniausiai simbolizuoja Šventąją Dvasią. Endriejavo 
mokyklos muziejuje esantis balandis kiek kitoks, nei matome ant kryžiaus, jis 
tikriausiai iš kitos sakralinės kompozicijos, koplytėlės ar kryžiaus? Regis, ant kry-
žiaus esantis pelikanas kitokios drožimo manieros nei esantis muziejuje.

Krikščioniškoje ikonografijoje rašoma, kad 

„Pelikanas – pasiaukojančios meilės simbolis. Psalmėje (102.7) 
vaizduojamas Pelikanas, snapu prasidraskęs krūtinę ir krauju mai-
tinantis savo vaikus, – Kristaus pasiaukojimo žmonijos išganymui 
ir Eucharistijos simbolis“*.

Edvardo Turausko 
sodyboje XX a. 
4 dešimtmetyje 
stovėjęs originalus 
kryžius, gausiai 
išpuoštas liaudies 
meistro sakraliniais 
krikščioniškais 
drožiniais. Paežerio k., 
dar vadinamoje 
Turauskinėje. Apie 
1935 m. Iš Karolinos 
Masiulytės-Paliulienės 
šeimos archyvo 
(toliau – iš KMPA 
(ET) rinkinio)

* Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, p. 79.
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Edvardas Turauskas 
(pirmas iš kairės) 
kelionės metu apžiūri 
ant naujų kapų 
pastatytus laikinus 
paminklinius kryželius 
kažkurios Pietų 
Europos valstybės 
vietovės kapinėse. 
Apie 1938 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio

Prie savo paties 
1995 m. dirbdinto 
kryžiaus Steponas 
Petrikauskas su 
žmona Julijona 
savo sodyboje 
Antkopčio k. 
2004 m. Autoriaus 
nuotr. 
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Iš EVM kraštotyros muziejuje eks-
ponuojamų daiktų tik simbolinė širdis, 
drožta iš medžio, apipinta erškėčiu, buvo 
pritvirtinta prie kryžiaus, kiti simboliai 
panašūs, tačiau ne tie patys. 

Ant Edvardo Turausko kryžiaus 
matome Kristaus gyvenimo ir kančios 
simbolius: mėnulį, gyvatę, kaukolę su 
sukryžiuotais kaulais, palmės šakelę, taurę, gaidį. Be to, ant šio kryžiaus matome 
Dievo Apvaizdos akį, užrašą JNRJ (lot. Jezus Nazarenus Rex Judaeorum – liet. Jėzus 
Nazarietis, žydų karalius) bei angelą su trimitu, skelbiantį svarbią žinią, tarna-
vusį kaip metalinė vėjarodė, kuri puošė kryžiaus viršūnę. Šis Edvardo Turausko 
tėviškėje stovėjęs kryžius  savo puošybos gausa išsiskiria iš Žemaitijos regione 
paplitusių tradicinių kryžių. 

Endriejavo vidurinės mokyklos muziejuje išsaugotos sakralinės skulptūrėlės 
kaip liaudies meno kūriniai žadino ir žadina moksleivių pažinimą ir kėlė klau-
simą, iš kur jos ir kokia jų prasmė. Turbūt turime padėkoti tiems mokiniams ar 
jų tėveliams, atnešusiems juos, ir mokytojams, juos pagarbiai eksponavusiems ir 
padėjusiems įminti vieno iš gal šimto sutrunijusių ar nugriautų kryžių istoriją. 

Tikimės, kad endriejaviškiai susitelkę atstatys šį Edvardo Turausko kryžių 
pagerbdami iškilų kraštietį ir primindami ateinančioms kartoms apie jų tėvų ir 
senelių dvasiškai ir fiziškai sužalotą jaunystę, patirtus abiejų pasaulinių karų ir 
primestų okupacinių valstybių ir ideologijų žiaurumus. Galime tik pasidžiaugti, 
kad kryžius, koplytstulpis, koplytėlė, anksčiau buvusi gausi mūsų gyvensenos 

Ekspedicijos metu. Šeimininkės žadeikiškės 
su Žadeikių kultūros namų direktore Rasa 
Kundrotiene (trečia iš dešinės) Žadeikių 
gyvenvietėje ant pievelės vaišina sūriu, kastiniu, 
bulvėmis išalkusius ekspedicijos dalyvius. 
2004 m. rugpjūtis. Autoriaus nuotr.
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ir kultūrinio kraštovaizdžio dalimi, ir 
šiandien išliko Endriejavo apylinkėse 
bei puošia ir džiugina mūsų pačių ir 
svečio akį. Šis lietuviškumo simbolis 
lydėjo mūsų tėvynainius per Antrojo 
pasaulinio karo ir pokario klajones 
per Europą bei Sibirą, padėjo ištverti prievartą ir priverstinę tremtį. Apie tai 
plačiau žiūrėkite dr. Aldonos Vasiliauskienės straipsniuose šioje knygoje apie 
Edvardą Turauską, Antaną Ruškį ir Kęstučio Šiaulyčio, Dovilės Blaževičiūtės ir 
kitų autorių straipsnius.

Edvardas Turauskas, gimęs ir augęs Endriejavo aplinkoje, puikiai pažino 
ir apylinkes puošusius kryžius ir koplytėles, jomis grožėjosi. Pats, jau būdamas 
diplomatu, daug keliavo po Centrinę ir Pietų Europą, domėjosi ten gyvenančių 
tautų buitimi, kultūra. Tai liudija jo nuotraukos iš kelionių.

Verta prisiminti keletą Endriejave vykusios 2004 m. ekspedicijos epizodų, 
kurie giliai įsiminė monografijos autoriams ir jų talkininkams. Naujai užklydusiems 
į Endriejavą jo įdomybes, grožybes, istoriją galima pažinti ne iškart, o palaipsniui. 
Pavieniui arba kartu vaikštinėjom nuo sodybos prie sodybos, teiraudamiesi garbin-
gų ilgaamžių, gerų pašnekovų, nagingų meistrų ar kultūringų kaimo keistuolių. 
Išvaikščiojom garbingas ir šventas Endriejavo apylinkes: Ablingos Lurdą ir Antrojo 
pasaulinio karo aukų memorialą prie Žvaginių piliakalnio, gynybinį gelžbetoninį 
dotą prie Pyktiškės kalno, Šalpės kalnelį su senom koplytėlėm. Aplankėm Rudgal-
vių kaimą su jo tvenkiniais, net nusigavome iki rudgalviškės Liucijos Padagienės 
(Jonušytės) su vyru puoselėjamos Veiviržėnuose etnografinės sodybos ir aplankėme 

Ekspedicijos dalyviai ir talkininkai, susėdę ant 
prieklėčio su etnografinės sodybos šeimininke 
Liucija Padagiene (Jonušyte). Iš kairės: Austėja, 
šeimininkė, Rasa, Šarūnas ir Vykintas. 
Veiviržėnai, 2004 m. Autoriaus nuotr.
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jų namuose įrengtą rezistencijos muzie-
jėlį. Vieni tyrėjai braidžiojo po Aukštąjį 
Tyrą, kiti bandė įminti Kapstato ežero 
pakrantėje Juozo Srėbaliaus parodytų 
išdėstytų kūlių rato paskirtį.

Bandėme suprasti, kodėl protė-
viai įtekantį upelį į Kapstatą pavadino 
Dievupiu. Kapstato ežero pakrantėje, 
ties Dievupio įlanka susikūrę laužą da-
linomės ekspedicijos atradimais, pasa-
kojome patirtus nuotykius, dainavome 
dainas. Su teatralizuota fakelų eisena 
palydėjome jaunuosius ekspedicijos da-
lyvius prie liepto ir pakrapiję meldų 
šluotomis Kapstato ežero vandeniu pa-
linkėjome jiems niekuomet gyvenime 
neprarasti pažinimo alkio, tausoti gam-
tą, gerbti kuriantį žmogų. Jauniesiems 
ekspedicijos dalyviams patarimus dalijo 
didžiausią skaičių ekspedicijų įveiku-
sieji architektai – dr. Martynas ir Marija 
Purvinai. Ekspedicijos metu didžiulis neišsenkantis pažinimo 
aruodas buvo Jonas ir Stasė Rusteikos Ližiuose, Jonas Sau-
seris Ablingoje, Pranas Kairys Žadeikiuose, Antanas ir Elena 
Šiaulyčiai, Janina Eismontienė, Marijona Dirgėlienė, Eugenija 
ir Antanas Žemguliai ir dar šimtai aplankytų ir prakalbintų 
žmonių. Jiems didle diekui už patirtą bendravimo džiaugsmą, 
už gyvenimiškos išminties pasidalinimą. Ekspedicijos dalyviai 
jautė didžiulę globą iš Endriejavo seniūnijos (seniūnė Laimutė 
Šunokienė), Endriejavo bendruomenės (pirmininkė Eugenija 
Selskienė), kitų pavienių rėmėjų, maitintojų, nakvynės sutei-
kėjų ir kitaip savanoriškai talkinusių. Taigi bendro darbo ir 
susitelkimo dėka įminėme ne vieną kryžiaus istoriją, o daugelio kitų – gamtos, 
archeologijos, tautosakos, amatų, iškilių, bet primirštų kraštiečių istorijas. Tai mūsų 
visų surinkti pažinimo aguonos krislai 
sukrito į tą šventinį pyragą – knygą 
sau ir ateinančioms kartoms. Pildyti 
ir iš naujo atrasti dar turės ką mūsų 
darbų tęsėjai*.

Berniukas Marius 
su dailininko 
K. K. Šiaulyčio 
akvarele, kurioje
parašyta: „Marius 
senelio Juozo 
(Srėbaliaus) parke prie 
Kapstato ežero“. 
2004 08 02. 
Autoriaus nuotr. 

* Kad skaitydamas šios knygos straipsnius, skaityto-
jas gali atsakyti į autorių iškeltus klausimus, rodo 
atsiųsta Antano Žemgulio žinutė, kurią gavome 
rengiant šią knygą spaudai: „Jūsų str. 1051 p. 
nuotraukose vaizduojamos kryžiaus detalės yra iš Juozo 
Žemgulio, gyv. Tickinų k., sodyboje stovėjusio aukšto 
kryžiaus. Jas pargabenau aš apie 1972 metus. Kryžiaus 
nuotraukos tada nepadariau. Nuo 1975 metų tie kūriniai 
buvo eksponuojami mokyklos muziejaus liaudies meistrų 
dirbinių skyrelyje. Kryžius buvo nuvirtęs (ar nuverstas), 
sodyboje nebebuvo nė vieno pastato. Stovėjo ir antras, 
mažesnis, paprastas kryžius. Jono Padleckio teigimu, 
Juozo ir Paulinos Žemgulių šeima kambaryje (alkieriuje) 
dar turėjo įsirengę altorėlį“. Vyr. red. pastaba.
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Elenos Adomavičienės žemuogių smilga
Oksana Laurutytė

Kalbantis su Šiauliuose gyvenančia kapstatiške edukologijos 
mokslų daktare, docente, pedagoge, garbės kraštotyrininke 
Elena Adomavičiene (Martinkute) aplanko jausmas, tarsi lai-
kytum žemuogių smilgą ir po vieną uogą atsargiai dėtum į 
burną. Bet ne iš karto – pirma pasigrožėtum uogos spalva, 
įkvėptum aromato, akimirksniu nuskraidinančio į vaikystę, kai 
viskas buvo pasakiška, niekas nebuvo svarbu ir kartu viskas 
buvo labai svarbu. Žemuogių, kurių juk būna visokių – kar-
čių, rūgščių ir dieviškai saldžių – skonis leidžia pajusti, kiek 
skausmo, baisumų, džiaugsmo, išminties, nevilties ir palaimos 
šiai moteriai atnešė gyvenimas. Ir vis dėlto žemuogių smilga – 
tai visuma pojūčių, skonių ir potyrių, užburiančių jaukumu. 
Tiesa, sužinojusi, kad apie ją bus rašomas straipsnis, Elena iš 
pradžių bando atsisakyti, bet įkalbėta ima ir paprašo dviejų 
dalykų – nerašyti apie ją labai gražiai ir nevardyti smulkiai 
visų jos pasiekimų. „Čia juk ne vaistinė“, – prajuokina balta 
kaip obelis, bet labai šviesi moteris.

Elena Adomavičienė 
(Martinkutė) 
Mikelių mokyklos 
Šiauliuose įkūrėja 
ir vadovė. 1996 m. 
Iš E. Adomavičienės 
asmeninio archyvo 
(toliau – Iš EAA 
archyvo)
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Begalinės artimųjų  
meilės lopšys
Elena gimė 1931 metų balandžio 

12-ąją sename Kapstatų kaime. „Tada 
buvo avies metai ir avies mėnuo. Jei zodi-
ako ženklai turi kokią nors reikšmę – esu 
avinas kvadratu“, – pokštauja moteris. 
Elena buvo jauniausia šeimoje, tėvelių, 
brolio ir sesers globojama. „Man atrodo, 
kad to, ko labiausiai žmogui reikia, gavau 
šeimoje“, – sako ji. Elenos tėvai – Pran-
ciškus ir Ona Martinkai – buvo ūki-
ninkai. Tėveliai norėjo, kad Elena būtų 
ūkininkė, jai ketino palikti ūkį. Planus 
pakeitė okupacija ir Elenos didžiulis 
noras mokytis ir daug žinoti.

Iš kur šis noras, kas skatino 
mažąją Elenutę kuo geriau pažinti pa-
saulį ir save? Elena sako, kad jos tėvų 
namuose ilgus metus gyveno ir dirbo 
samdiniai Juozapina ir Kazimieras. Kai 
jie apsigyveno pas Martinkus, Elenos 
dar nebuvo. Abu samdiniai buvo links-
mi, mokėjo daug dainų, giesmių, tad 
pas Martinkus rudens ir žiemos vakarai neprailgdavo – buvo 
dainuojama, giedama, sekamos pasakos, minamos mįslės, 
žaidžiami žaidimai. „Ta gimtųjų namų šiluma, tie muzikalūs 
vakarai man sukrovė žemaičių liaudies kultūros kraitį“, – sako 
Elena ir tęsia, kad nuostabioji Juozapina buvo tikra pasakų 
karalienė. Ji labai mylėjo visus tris Martinkų vaikus, o jos 
pasakos – negirdėtos neregėtos, linksmos ir liūdnos.

Elena dar prisimena ir savo močiutę – tėvo motiną Barborą Martinkienę, 
kuri buvusi labai linksma. „Elel“, – sakydavo ji mergaitei ir klausdavo, kuo ji 
norinti būti – vėju ar lietumi. Jei vėju, reikėdavę pūsti, jei lietum – purkšti. Elena 
negalėdavo apsispręsti, o močiutei tiek juoko... 

„Žaisdavom su ja kortom „durnių“, o mama yra pasakojusi, kaip 
senelė (babūnė) per talkas žmones laistė vandeniu. Buvo toks pa-
protys – per mėšlo vežimą laistytis. Babūnė užlipo kopėčiomis ant 
aukšto ir kaušeliu vis liejo einančius į vidų“, – šypsosi Elena.

Elenos tėvelis Pranciškus Martinkus, gimęs 1886 metų balandžio 20-ąją, 
buvo mokytas vyras – su pagyrimu baigęs carinės Rusijos mokyklos keturias 
klases. Jis visą gyvenimą skaitė laikraščius, domėjosi pasaulio įvykiais. Elenai 

Pranas Martinkus 
su seserimi Marija 
Martinkute. 
Apie 1918 m. 
Iš EAA archyvo
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tėvelis yra pasakojęs, kad į mokyklos 
pirmąją klasę, kurioje mokėsi, susirinko 
per 80 vaikų, bet keturias klases baigė 
vos keturi. Dauguma, išmokę skaityti 
ir pasirašyti, mokyklą metė. 

„Mes, vaikai, iš tėčio mokėmės darbštumo 
ir atkaklumo, bendrauti su kitais žmonėmis. 
Per visą gyvenimą negirdėjau jo ištariant 
kokio nešvankaus žodžio“, – sako Elena.

Moteris, prisiminusi tėvelį, net 
užsidengia rankomis ašarotas akis. 
Grįždavęs namo po darbų pavargęs, 
bet dukrai sakydavęs: „Na, Elel, bėgam 
lenktynių, katras greičiau“. Elenutė skuo-
džia kiek išgali, o tėtis tyčia tipena 
vienoje vietoje. Tada džiaugiasi, kad 
duktė pirmoji atbėgo.

„O kaip jis mane matematikos uždavinius mokė spręsti. Sakau, kad 
nesuprantu žodinio uždavinio, o jis prašo sąlygą pasakyt. Skaitau 
jam, o jis neleidžia, liepia mintinai pasakyt. Skaitau skaitau uždavinį 
ir matau, kad jau pagalbos nebereikia, atsakymą jau žinau. O tėtis 
šypsosi – juk žinojo, kad svarbiausia – sąlygą įsiskaityt“, – tokį 
išmintingą pedagoginį elgesį prisimena moteris.

Kai 1976 metų sausio 31-ąją, eidamas devyniasdešimt pirmuosius metus 
tėtis mirė, į laidotuves Endriejave atėjo daug žmonių. „Ne karalius, bet labai didis 
žmogus mirė“, – tada pasakė vienas buvęs kaimynas...

Elenos tėtis buvo ramus, begalinio gerumo, išmintingas ūkininkas, o mama – 
visiška priešingybė. 

„Kiek ji turėjo energijos, beprotiška ta jos energija buvo. Dirbo 
ūkyje, o dar parduotuvę turėjo, pyragus naktimis kepdavo.“ „Pakrisi, 
nusnūsi ir vėl kelies“, – taip sakydavusi mama Elenai. 

O ji prisimena toje parduotuvėje buvusį dirbtinį medų ir begalinį norą 
kyštelėti į jį pirštelį.

Tėtis ir mama buvę labai taupūs. „Ėkit vakale, no piršto lašinom, kad tik 
sutaupyt“, – sakydavo jie.

Elenos mama Ona, nors mokykloje nesimokė nė dienos, mokėjo skaityti, 
galėjo parašyti laišką, bet svarbiausia – buvo liaudies išminties aruodas. Mama 
mokėjo daug pasakų, dainų, giesmių, patarlių, gebėjo gražiai pasakoti, buvo pui-
kios iškalbos.

Ona (Jokužytė) 
Martinkienė ir 
Pranas Martinkus 
po vestuvių. 
1924 m. Iš EAA 
archyvo
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Elenos mama Ona Martinkienė 
(Jokužytė) sulaukė šimto metų ir vieno 
mėnesio. Gimusi 1895-ųjų kovo 19-ąją, 
mirė 1995 metų balandžio 18-ąją. Į 
Kapstatus atitekėjo 1923 metais iš End-
riejavo. Jos tėveliai turėjo tik kelis 
hektarus žemės, o vaikų – net penkis: Povilą, Oną, Mariją, Pauliną ir Kazimierą. 
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui Povilas buvo pašauktas į caro kariuomenę, 
tėvelių namai sudegė, tad šeimai vargo netrūko. Likusiai vyriausiajai Onai teko 
ir arti, ir akėti.

Prieš Onos vestuves su Pranu kaimynas šį net perspėjęs, kad imąs mergelę 
be kraičio, pyragų kepėjėlę, kuri vargiai mokėsianti auginti kiaules. Pranas atsakęs, 
kad kiaulę pašerti gali bet kas, o pyragą iškepti – ne kiekvienas. Vėliau kaimynui 
teko pripažinti, kad Pranas neapsirikęs. Elenos tėvai 1973 metais atšventė auksines 
vestuves. Kartu jie išgyveno 52 metus.

Ona jau vaikystėje draugių lėlėms siuvo sukneles, vėliau įsigijo rankinę siu-
vamąją mašiną ir siuvo lengvus drabužius moterims ir vyrams. Sekdama vaikams 
pasakas, ji persirengdavo ir vaikus įtraukdavo į pasakos veiksmą. Vaidindavo 
visi.

Vaikų mokslai ir karo „džiaugsmai“
Mokslo Elena siekė su pertraukomis. Baigusi pradinę mokyklą, trejus metus 

dirbo tėvų ūkyje. Brolis ir sesuo mokėsi gimnazijoje, padėjo mažajai sesutei, tad 
ši eksternu laikė egzaminus į ketvirtąją gimnazijos klasę. 

Šeimininkių kursai Endriejave apie 1930-uosius 
metus. Antroje eilėje 1-oji iš kairės – Ona 
Martinkienė, 2-oji – Paulina Jurgutienė (sesuo). 
Prie kojų – sūnus Jonas Venslauskas). Iš EAA 
archyvo
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„Dienomis dirbau, vakarais skaičiau ir 
mezgiau prie iš šovinio tūtos padarytos 
lempos. O ši rūkdavo rūkdavo...“, – sako 
Elena. 

Ji iki šiol geru žodžiu mini savo 
pirmąją mokytoją Kostanciją Indriliū-
nienę. 

„Aš gerai neprisimenu, bet mokytoja man 
yra pasakojusi, kad buvau labai judri mo-
kinė. Kartą neatėjau į pamoką, tad moky-
toja išėjo manęs ieškoti. Rado sėdinčią už 
mokyklos ir valgančią sumuštinį – tokia 
vat buvau“, – juokiasi Elena.

Elenutė skaitė gerai, bet mate-
matikos pamokoms vis pamiršdavusi 
pagaliukų atsinešti. Mokytoja sugėdino 
mokinę ir prigrasino būtinai turėti. 

„Kitą dieną priėjusi prie mokyklos prisimi-
niau ir net nutirpau. Priėjau prie krūmo, 
prisilaužiau pagaliukų ir atsinešiau. Mokytoja, pamačiusi mano 
„gudrumą“, tik galva palingavo“, – šypsosi Elena.

Brolis Pranas Elenai buvo sumeistravęs dėžutę knygoms 
susidėti. 

„Jis nešdavo knygas, o aš bidzendavau šalia. Kartą žiemą, kai man 
pamokos anksčiau baigėsi, ėjau namo viena, rankos šalti pradėjo. 
Pamaniau, kodėl aš tą dėžutę turiu nešti, tai palikau tvarkingai, 
ant griovio krašto. Brolis rado ir parnešė namo. Buvau palepinta 
kaip jauniausia, bet mama tada pyko“, – prisimena pašnekovė.

1941-aisiais, rodos, per gegužės 1-ąją, Elenai buvo liepta išmokti V. Myko-
laičio-Putino eilėraštį „Darbo Lietuva“, programai vadovavo mokytojas Simonas 
(Adomaitis ar Adamonis). 

„Užlipau ant scenos, pasakiau Vincas Mykolaitis-Putinas „Lietuva 
brangi“ ir pradėjau Maironio žodžius „Graži tu mano brangi tėvyne“. 
Supratau, kad apsirikau, bet baigiau eilėraštį iki galo. Publika labai 
plojo. Mokytojas Simonas mane purtė už rankos, pyko, o aš, antrokė, 
nesupratau, ką blogai padariau. Tiesa, tos šventės metu Lietuvos 

Onos ir Prano 
Martinkų auksinės 
vestuvės 1973 m. 
Iš EAA archyvo
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vėliava buvo iškabinta raudona spalva 
į viršų“, – pasakoja savo vaikystės 
nutikimus pašnekovė.

Atrodo, viskas Elenai klojosi kaip 
pasakoje, tačiau gyvenimas pasaka ti-
krai nebuvo. Juk Antrojo pasaulinio 
karo baisumus vargiai pamirši. Elena 
ir nepamiršo: „Vaikystėje patirtos jaus-
minės būsenos išlieka visam gyvenimui. 
Vaikystėje, manau, reikia puoselėti vaikų 
jausmus.“ Moteris sakosi pamenanti 
1940-ųjų metų vaizdus, kaip rusų ka-
reiviai, raiteliai, užsidėję kepures su 
bokšteliais, joja Žemaičių plentu, kaip 
jie pasuka prie ežero, kur ji su sesute 
Onyte ganė karves. 

„Mes apsikabinusios verkiame, kareiviui, 
kalbančiam rusiškai, kartojame iš tėčio 
išmoktus žodžius „nipanimajieš“. Į širdį 
giliai įsirėžia tas širdies skausmas, kad 
mus užėmė. Kai prisimenu tuos įvykius, 
tą jausmą jaučiu ir dabar“, – sako 
Elena.

Mama Ona Martinkienė eina iš savo trobos. 
Apie 1973 m. Iš EAA archyvo

Tėvelis Pranas Martinkus Palangoje. 
Apie 1975 m. Iš EAA archyvo
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Martinkų namuose buvo apsisto-
ję kažkokie karininkai su šeimomis. 

„Pas mus atveždavo civiliai apsirengusius 
nuskurdusius rusus. Juos kieme ant akmens 
apkirpdavo, mūsų pirtyje išmaudydavo ir 
aprengdavo kareiviškai. Suaugusieji stebėda-
vosi tų atvežtųjų skurdumu“, – sako ji.

Rudeniop iš žmonių atimtus grū-
dus raudonoji gurguolė vežė į Rieta-
vą. Pirmajame vežime raudona vėlia-
va, kažkoks plakatas, armonika. Paskui 
juos – vežimų vežimai... Atrodė, kad 
važnyčiotojai gėdijasi tos komedijos.

Baisūs atmintin įsirėžę įvykiai 
buvo 1939-aisiais iš Klaipėdos kraš-
to nuo Hitlerio bėgantys žmonės ir 
prasidėjęs karas, girti vokiečių karei-
viai, prieš kelias valandas susidoroję 
su Ablingos gyventojais, besišlaistantys 
po kaimą. Degino kapstatiškių namus, 
tvartus, atėmė arklius, šaudė žydus. 
Žmonės nuo vokiečių „ablavos“ slėp-
davo gyvulius. 

„Buvome paslėpę krūmuose vieną veislinę 
kiaulę ir bekoną, ten jiems nešdavom ėsti. 
Ganydama karves stebėdavau kelią. Jei tik 
išgirstu ką važiuojant, tuoj veju karves 
į krūmus“.

„Už pristatytus vokiečių valdžiai 
linus duodavo „taškų“. Už juos buvo 
galima nusipirkti druskos, žibalo, kitokių 
prekių. Kartą tėtis už tuos „taškus“ nu-
pirko ledinukų, padalijo vaikams po ke-
lis. Įsidėjau ledinuką į burną ir išvariau 
karves. Pasidarė gaila, kad ledinukas taip greit tirpsta. Išsiimu į 
delniuką, palaikau, vėl čiulpiu, vėl išimu. Tokie buvo karo vaikų 
džiaugsmai“, – sako Elena.

Vokiečių ir rusų kareivių nualinti
1941-ųjų pavasarį tėvelis buvo areštuotas už pyliavos neatidavimą, areštuoti 

buvo ir kiti ūkininkai – Alfonsas Metrikis, Kazys Šakinis, Petras Šiaulytis, Anta-
nas Andriejauskis. Ta pyliava buvo tokia didelė, kad tiek grūdų ir kitokio turto 

Gimtoji sodyba Kapstatuose. Apie 1948 m. 
Iš EAA archyvo

Elena Martinkutė 
apie 1947 m. 
Iš EAA archyvo
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Juozo Kuprio 
iš Kapstatų k. 
nacių okupacijos, 
1943 metų, grūdų 
malimo Stefanijos 
Inzelytės malūne, 
malimo kortelė. 
Iš EAA archyvo
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ūkininkai neturėję. Kiek palaikę, pagąsdinę, visus paleido. Tik prasidėjus karui 
sužinota, kad ir kapstatiškiai ūkininkai buvo tremiamųjų sąrašuose.

Baisus įvykis nutikęs ir 1944-ųjų rugpjūtį. Rytų pusėje jau dundėjo, plentu 
vaikščiojo vokiečių sargyba, kuri gerai matė Elenos tėvų kiemą. Name tuo metu 
gyveno penkios šeimos (Martinkų, Dromantų, Beniulių, Bukių ir rusė su vaikais). 
Naktį, pasibeldę į duris, į vidų įsilaužė karininkai, sargybinis liko lauke. Trankėsi 
daužėsi, suaugusios moterys išbėgiojo pro langus, mama Elenai su Onute liepė 
bėgti. 

„Kaip šokau pro langą, susidūriau su kareiviu, bet jis nieko ne-
sakė. Pasilindau po rabarbarų lapais ir išbuvau, kol išaušo, kol 
neprietėliai paliko namus. Kareiviai neabejotinai buvo atėję moterų 
prievartaut. Mama pasielgė gudriai – ėmė gerti vandenį ir vaidino, 
kad vemia. Kareiviai, pamanę, kad ji nesveika, paliko ramybėj“, – 
prisimena Elena.

Artėjant frontui, plentu važiavo ir važiavo vežimai, prisėdę žmonių, besi-
traukiančių nuo bolševikų. Dažnai bėgliai sustodavo pas Martinkus nakvoti. Vo-
kiečiai traukdamiesi varė pagrobtus gyvulius, važiavo ir kariškos mašinos. Viena 
tokia mašina Kapstatuose liepos 22-ąją užmušė dviračiu važiavusį kunigą Domą 
Masiulį (1907–1944). Kunigas labai mylėjo vaikus, turėjo kino aparatūrą ir rodė 
vaikams filmukus iš šventųjų gyvenimo.

Frontui artėjant Martinkai išvažiavo į Patyrio kaimą pas Vincentą Lapę, 
ten išsivedė ir karves. Labai bijojo rusų, miške išsikasė duobių ir ten sėdėjo, kol 
šaudė „katiušos“.

Frontui nutolus, grįžo namo – trobos langai išbirę, beržas nukirstas, gyvulių 
ir paukščių nėra. Mama rado du pusgyvius paršiukus, juos sukėlė į puspūrį ir 
parsinešė į trobą. Troboje jau buvo rusų kareiviai, kurie Martinkams paliko vieną 
kambarį, pasiėmė indus ir katilus. Paliko vieną kibirą, kuriuo šeimyna ir vandenį 
nešėsi, ir valgyti jame virė.

Iš kaimo kareiviai išsikėlė 1945-ųjų sausį. 

„Kai grįžome į namus, tėtis rado daržinėje naujus kareiviškus avi-
kailio kailinius, parnešė į trobą, pametė ant suolo. Po valandėlės 
žiūrime, kad kailiniai kruta – keliauja virtinės utėlių. Išmetė tuos 
kailinius ant tvoros, šaltis juos „išvalė“, – šypsosi pašnekovė.

Grįžtant rusams, mūšių metu sudegė Tado Venskaus trobesiai. Endriejavo 
miestelis sudegė pirmosiomis karo dienomis, o išbėgdami vokiečiai 1944-aisiais 
dar susprogdino mokyklos pastatą, todėl miestelyje gyvenamųjų patalpų trūko. 
„Matyt, todėl pas mus atsikėlė vaistinė, vaistininkas Chodosevičius (ar Chodokevičius)“, – 
sako pašnekovė.

Pagaliau atėjo džiaugsminga žinia – karas baigėsi. Vis dėlto žmonėms dar 
teko iškęsti rusų okupaciją, trėmimus Sibiran. 
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„Kartą rusai vos nenušovė tėčio. 1945-ųjų vasarą mūsų namuose 
apsistojo kariškių dalinys, kuriuos žmonės vadino minininkais. Jie 
išbuvo iki rudens. Vėliau užeidavo, užvažiuodavo rusų kareiviai. 
Atėję reikalavo naminukės (samagono), lašinių, mėsos. Vieną kartą 
mama išvirė bulvių ir prie bulvių davė rūgusio pieno. Mėsos, la-
šinių neturėjome. Kad pasiuto karininkėlis, buožėmis išvadino, vis 
rėkė, kad toks didelis namas... O tėtis jiems pasiūlė eiti ir graužti 
tą namą nuo kampo...“, – sako Elena.

1946-aisiais visus raštingus žmones sukvietė į valsčių ir pamokė, kaip už-
pildyti pasų blankus. 

„Ir aš, baigusi šešis skyrius, tuos pasus rašiau. Neleisdavo gadinti 
blankų, bet mes ir nesigirdavome apsirikę. Tokiu būdu pasų būta 
visokių: ką pajauninome, ką pasendinome, kam vardą ne tokį įra-
šėme“, – neslepia pašnekovė.

Žinių troškulys
„Būdama direktore mokinių tėvams sakydavau, kad jie nevarytų vaikų prie knygų. 

Varykit prie darbo, tada dvilinki eis prie knygų“, – šypsosi Elena ir tęsia, kad jos žinių 
troškimas buvo begalinis. 1947–1948 metais ji mokėsi ir baigė Rietavo gimnazijos 
keturias klases, tada išvyko mokytis į Klaipėdos mokytojų seminariją. Ją baigusi 

Martinkų šeima 
1949-aisiais per 
Šv. Velykas. Sėdi 
Ona ir Pranas 
Martinkai. Stovi 
(iš kairės) – Onutė, 
Pranas ir Elena. 
Iš EAA archyvo
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norėjo mokytis toliau, bet jos nelei-
do – teko trejus metus atidirbti. Jauna 
moteris 1952 metais tapo Labardžių 
septynmetės mokyklos direktore.

Studijuoti Vilniaus pedagogi-
niame institute pradėjo tik po trejų 
metų – 1955-aisiais. Daug gražių žodžių 
apie ją yra pasakę visi, kas tik paži-
nojo. Kambario draugė Ona Janulevi-
čienė (Ražanskaitė) 1981 metų gegužės 
6 dieną leidinyje „Tarybinis mokytojas“ 
straipsnyje „Vidurvasario branda“ apie Eleną rašė taip:

„Ryškiausiai įstrigo atmintin valstybinai egzaminai. Tu buvai labai 
išvargusi: operavo apendicitą, po širdimi jau nešiojai pirmagimį, 
bet egzaminus laikei ketvertais ir penketais. Nė viena negirdėjom 
tavęs dejuojant. Kažkoks romus optimizmas sklido iš tavęs. Jis 
spinduliuoja ir dabar“.

1960-aisiais baigusi mokslus Vilniaus pedagoginiame institute, Elena dvejus 
metus dirbo Endriejavo vidurinės mokyklos mokytoja, vėliau – 1962–1963 metais 
Tverų vidurinės mokyklos direktore. Net dvidešimt metų praleido Plungėje – dir-
bo Švietimo skyriaus mokyklų inspektore, 1964–1973 metais – Plungės pirmosios 
mokyklos direktore, pradėjo rašyti disertaciją.

1981 metais apgynė disertaciją „Paskatinimai ir bausmės auklėjant mokyk-
linio amžiaus vaikus šeimoje“. Tiesa, siekiant mokslų, pagalių į ratus būta ne 
vieno. Elena sako, kad vienas aukštas partijos komiteto veikėjas pareiškė, kad, 
užsiėmusi mokslais, ji nebegalėsianti vadovauti mokyklai. Elena atsisakė direktorės 
pareigų, metus mokytojavo mokykloje, 1975–1982 metais dirbo Plungės ketvirtosios 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Disertaciją ji vis dėlto parašė, o mokiniai ir 
mokytojai ją labai džiaugsmingai pasitiko, surengė šventę.

Apie Eleną Adomavičienę, kaip gerą pedagogę, pasakyta daug gražių žodžių. 
Plungėje prabėgo brandžiausi E. Adomavičienės metai. Ji ne tik dirbo mokytoja, 
direktore, buvo rajono Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos pirmininkė. 
„Nepasakyčiau, kad labai daug nuveikė draugija, bet buvome gyvi ir ta gyvybė šen bei 
ten pasirodydavo“, – sako moteris.

Įdomiausias veiklos baras – 1970-aisiais jos ir Juozo Tarvydo pastangomis 
įkurta Plungiškių draugija. Išsisklaidę po visą Lietuvą plungiškiai kasmet rink-
davosi savo tėviškėje, aplankydavo įžymiausias rajono vietas. Draugija pirmoji 
paminėjo poeto Vytauto Mačernio 50-metį jo gimtinėje. Draugijos nariai rašė į 
rajono spaudą, rūpinosi paminklais. Aktyviausias buvo draugijos prezidentas 
akademikas Adolfas Jucys (1904–1974). „Po jo mirties draugija veikė iki 1981 metų, 
bet nebeturėjo tos pakilios dvasios“, – prisimena pašnekovė.

Plungiškiai aktyvią direktorę, kraštotyrininkę labai gerbė. Jos 75-mečio proga, 
pasikvietę iš Šiaulių, Plungiškių draugija, Akademiko Adolfo Jucio pagrindinė 

Elena Adomavičienė 
(Martinkutė) apie 
1958 m. Iš EAA 
archyvo
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Visa giminė Endriejave 1962-aisiais (Juozo 
Jurgučio sesers Paulynos laidotuvės). 
Pirmoje eilėje (iš kairės) – P. Martinkus, 
O. Venslauskienė, E. Adomavičienė, 
K. Adomavičius, J. Jurgutis, M. Venslauskis. 
Antroje eilėje (iš kairės) – J. Venslauskis, 
J. Venslauskienė, O. Jasiūnienė, B. Jokužienė, 
K. Jokužys, J. Martinkienė, P. Jokužys, 
D. Vytaitė. Iš EAA archyvo

mokykla, Žemaičių dailės muziejus ir 
Mykolo Oginskio meno mokykla su-
rengė jai šventę buvusiuose Oginskių 
rūmuose. Prisiminta draugijos veikla, 
šimtai jos straipsnių, šešios pedagogi-
kos knygos, poezija ir svarbiausia – 
kraštotyrinis darbas.

„Žinot, koks man apdovanojimas 
pats mieliausias?“, – klausia Elena ir 
ištiesia drobe aptrauktą Lietuvos TSR 
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos tarybos prezidiumo antrojo laipsnio 
diplomą. 1970-aisiais respublikinei parodai ji pristatė ranka rašytą darbą „Gimtasis 
kaimas“, kuriame surašė gimtųjų Kapstatų istoriją, gyventojus, surinko dainas, 
mįsles, patarles. Aplankas buvo su nuotraukomis, pavyzdžiais ir tapo svarbiu 
tuo metu bei sektinu darbu kitiems. Kraštotyrininkai buvo paraginti rinkti kaimų 
istorijas ir leisti leidinius. „Tai buvo sensacija, nosis įkirtę visi žiūrėjo“, – šypsosi 
pašnekovė.

Kraštotyra – buvusiųjų ryšys su esančiaisiais
Kraštotyra Elena susidomėjo dar būdama studentė. Besimokančią Vilniaus 

pedagoginiame institute į kraštotyrą ją nukreipė tautosaką dėstęs profesorius Zenonas 
Slaviūnas ir dialektologiją dėstęs profesorius Vladas Grinaveckis. „Tik išsižiok, o ji 
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Plungės 1-osios vidurinės mokyklos mokytojų 
kolektyvas su mokiniais. Elena Adomavičienė 
sėdi pirmoje eilėje iš dešinės šešta. 1965 m. 
Iš EAA archyvo

Po disertacijos gynimo sugrįžus į Plungės 4-ąją 
vidurinę mokyklą. 1981 m. Iš EAA archyvo
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jau bėga užsirašyt“, – juokdavosi nepaprastai žodinga 
Elenos mama, kai ši pradėjo užrašinėti kaimo istoriją, 
tautosaką. „Elena visas mūsų šiukšles išsineša“, – juo-
kavo ir kapstatiškiai, kai moteris ateidavo pas juos 
senovinių dokumentų, fotografijų, pasakojimų.

Didžiausias studentiškas Elenos atradimas buvo 
keturi žemaičiai dzūkai. Jos užrašyti dzūkavimo pa-
vyzdžiai paminėti profesoriaus Zigmo Zinkevičiaus 
knygoje „Lietuvių dialektologija“.

Kraštotyrinis darbas Eleną lydi visą gyvenimą. 
Garbės kraštotyrininkei 1996-aisiais Šiauliuose įteik-
tas Mikelio prizas – už ilgametę kraštotyrinę veiklą, 
kraštotyros puoselėjimą ir jaunųjų Mikelių mokyklos 
įkūrimą.

Elena vedasi į kambarį ir rodo tą prizą – skulp-
toriaus Kazio Kasperavičiaus išdrožtą šventojo Roko 
su šuneliu skulptūrėlę. Mikeliukų mokyklą Juliaus 
Janonio gimnazijoje Elena įkūrė dirb-
dama Šiaulių pedagoginiame institu-
te, kur dėstė lietuvių kalbos mokymo 
metodiką. Pradžioje įkūrė kraštotyros 
būrelį, paprašė kraštotyros pagrindų 
fakultatyvo. Susibūrė grupelė žmonių, 
parengtų kraštotyriniam darbui.

1995-aisiais per kraštotyrininkų 
suvažiavimą kažkas pasakė: „Pažiūrėkite 
į salę – vien baltos galvos sėdi. Kas bus? 
Mirs kraštotyra?“ Elenai šie žodžiai taip 
giliai įsmigo į širdį, jog ji pasišovė ką 
nors daryti, kad kraštotyra nemirtų. 
Nebūtų žemaitė – parašė straipsnį į 
„Šiaulių naujienas“, kviesdama į krašto-
tyrininkų mokyklą. Pagelbėjo jai Lidija 
Pranienė ir rudenį į pirmąją Mikeliukų 
mokyklėlę atėjo 50 mokinių. Vaikai tu-
rėjo parengti darbelius, gaudavo diplo-
mus. Mokykla veikia iki šiol (2009 m.), 
jai vadovauja Rita Margevičienė. „Bū-
čiau dar vadovavusi mokyklai, bet mirė 
mano vyras, ėmiau sirgti“, – atvirai sako 
pašnekovė ir priduria, kad kraštotyra 
mirtinai būtina. „Ji yra ryšys buvusių 
su esančiais“, – apibendrina.

Stiprindama buvusiųjų ir esan-
čiųjų ryšį, 1997 metų rugpjūčio 10 die-

Elena Adomavičienė – Plungės 
1-osios vidurinės mokyklos 
direktorė. 1965 m. Iš EAA 
archyvo

Juozas Tarvydas – vienas iš Plungiškių 
draugijos įsteigimo sumanytojų, pedagogas, 
literatūros tyrinėtojas (1900–1973). Greta – 
žmona literatė Anelė Tarvydienė (Krasnickaitė). 
Apie 1969 m. Iš EAA archyvo
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ną Elena surengė kapstatiškių šventę. Čia, 1711 metų maro 
kapinaitėse, buvo pašventintas Antano Rudžio išdrožtas kaimo 
žmonių kančioms atminti ąžuolinis kryžius, susirinkusiesiems 
įteikta jos parašyta knygelė „Mūsų Kapstatai“.

Poetų, kraštotyrininkų, knygų gerbėjų šeima
Elena apdovanota daugybe talentų – jai puikiai sekasi tapyti, ji rašo eiles. 

2006-aisiais išleido poezijos knygelę „Patirties skrynia“.

Esu aš kaimo vaikas.
Reikia man trobos
Su dideliu stalu

Tribūnoje – 
Plungiškių draugijos 
prezidentas, 
akademikas Adolfas 
Jucys. Apie 1975 m. 
Iš EAA archyvo

Doc. dr. Elena 
Adomavičienė su 
istoriku Virginijumi 
Jociu Plungės miesto 
šventės atidaryme, 
Žemaičių dailės 
muziejuje, 
Oginskių rūmuose. 
2004 08 13. 
Iš EAA archyvo
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Ir duonos kepalo ant jo.
Reikia širdelės
Kėdės atkaltėj,
Ratelio prie lango.
Man reikia tako,
Vedančio prie šulinio,
Kieme takažolių ir pienių.
Reikia vartelių su skląsčiu,
Jazmino krūmo prie tvoros,
Prinokusių vyšnių
Ir baidyklių nuo strazdų.
Reikia smilgos
Žemuogėms suverti,
Gegutės kukavimo
Ankstyvą rytą
Prie namų.
Man visko reikia.
Gal dėl to
Taip liūdna ir nyku.

Eilėraštis pavadinimu „Autobiografija“ iš poezijos knygelės tarsi atspindi 
dabartinę Elenos būseną. „Gerai, kad mieste daug liepų – pastoviu atsirėmusi ir toliau 
einu“, – sako lazdelės nebeatsisakanti Elena.

Studentiška ekspedicija Akmenės rajone. 
Su drožinių šeimininku, viduryje – Elena 
Adomavičienė (Martinkutė), greta – kurso 
draugė Angelė Grincevičiutė. Apie 1958 m. 
Iš EAA archyvo
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Tuometinės 
Lietuvos TSR 
paminklų apsaugos 
ir kraštotyros 
draugijos tarybos 
II-ojo laipsnio 
diplomas, 1970 m. 
įteiktas Elenai 
Adomavičienei už 
darbą „Gimtasis 
kaimas“. Iš EAA 
archyvo

Didžiulis skausmas slegia moters širdį. Prieš kelerius metus jai padėti į 
Šiaulius atvykęs sūnus Kazys patyrė galvos traumą. Traumos būta rimtos – Kazys 
guli slaugos ligoninėje visiškai paralyžiuotas. Motina kasdien neša jam plakikliu 
sutrintą maistą, po lašelį girdo sūnų vandeniu, prausia, skuta barzdą, kalbina jį. 
„Tai baisiau nei mirtis, jis juk viską supranta, bet nieko pasakyti negali“, – apsiašaroja 
Elena, bet išsyk susitvardo – stebėtina jos tvirtybė.

Už Kazimiero Algirdo Adomavičiaus Elena ištekėjo 1960-ųjų kovo 5-ąją. Tų 
pačių metų gruodžio 25-ąją gimė Kaziukas, o 1963 rugpjūčio 19-ąją – Gintaras. 

Šiaulių kraštotyros 
draugijos nariai 
įteikia tradicinį 
Mikelio prizą – 
skulptoriaus 
K. Kasperavičiaus 
išdrožtą Šv. Roko 
skulptūrą – 
Šiaulių 
pedagoginio 
instituto docentei 
Elenai 
Adomavičienei. 
1996 m.
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Elena Adomavičienė (iš kairės antra) su 
endriejaviškiais renginyje minint 
lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetį. 
Jai iš dešinės – muziejininkė Liucija 
Padagienė, iš kairės – mokytoja Eugenija 
Žemgulienė, mokytojas, rašytojas Antanas 
Žemgulis, doc. dr. kalbininkas Algirdas 
Ruškys ir Endriejavo seniūnė Laimutė 
Šunokienė. 2004 08 11. Virginijaus Jocio 
nuotr.

Poezijos knygelė „Patirties skrynia“. 
2005 m. Iš EAA archyvo
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Vienas vos gimęs sūnus po paros mirė. 
Sūnūs, kaip ir tėvai, tapo mokytojais, 
tik Kaziukas – lietuvių kalbos ir lite-
ratūros, o Gintaras – darbų.

„Mažas Gintaras baisus „knipčius“ 
buvo, būdamas šeštokas anteną padarė te-
levizoriui, kad net Švediją matėm. Žiū-
rėdavom ir drebėdavom“, – prisiminusi 
šypsosi Elena. Kaziukas, tapęs mokyto-
ju, taip pat buvo savo rogėse. Apie jį 
sakydavo, kad toks jaunas, o pamokas 
veda kaip senas patyręs mokytojas.

Su Kaziu ji susipažino studi-
juodama Vilniaus pedagoginiame ins-
titute. Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas rašė eiles, taip pat domėjosi 
kraštotyra, Šiauliuose jis dirbo Stasio 
Šalkauskio vidurinėje mokykloje. Mirė 
1998-ųjų kovo 15-ąją, sutuoktiniai buvo 
atšventę sidabrines vestuves. Po vyro 
mirties Elena išleido jo eilėraščių rinkinį – „Žodis – būties 
atspindys“.

Kaziui knyga buvo – šventas dalykas, brangenybių 
brangenybė. Nusipirktą knygą perversdavo paglostydamas 
kiekvieną lapą, ir sakydavo: „Išlankstyti reikia“. Ypač mėgo 
skaityti poeziją, nepraleisdavo poezijos valandėlių per radiją. 
Dažnai, kai vėlyvą vakarą per radiją aktoriai skaitydavo eilėraščius, norėdavo 
būti vienas, užsidegdavo žvakę ir klausydavosi. „Kazys organizuodavo visą šeimos 
kultūrinį gyvenimą. Būdavo, nuperka bilietus ir pasako, kur eisime. Po jo mirties vi-
siškai pasimečiau, nebežinojau, nei kur eiti, nei kokie renginiai vyksta“, – sako Elena 
pridurdama, kad skaudu sakyti „būdavo, būdavo“, bet atsirėmus į praeitį, gražius 
prisiminimus, lengviau gyventi.

Po vyro mirties Elena net du tūkstančius knygų atidavė S. Šalkauskio mo-
kyklai, tris šimtus – Universitetui. „Vyras sakydavo, kad savo knygų į „žiguliuką“ 
nebūtų iškeitęs ir vis svajojo išėjęs į pensiją knygą išleisti“, – sako Elena.

Į Šiaulius Elena su šeima atvyko 1982 metais, Institute, vėliau Universitete 
lietuvių kalbos mokymo metodiką dėstė iki 2002-ųjų – kol išėjo į pensiją. Garbi 
pedagogė įsitikinusi, kad vaikų auklėjimas diržu – iki šiol gaji prasta tradicija. 

„Dažnai vaikus baram, smerkiam, per mažai sakom jiems gražių 
žodžių. Jei daugiau neigiame, negu teigiame – gero nelauk. Reikia 
išlaikyti pusiausvyrą, o jos neretai trūksta ir šeimoje, ir mokykloje. 
Dažnai kaltinam vaikus, kad jie vengia mūsų, o ar ne mes patys 
atstumiam juos? Prisiminkime, kaip atsitveriame nuo jų švenčių 
metu. Nežinau, kada ir kas pirmasis sugalvojo, kad prie šventinio 

Elena ir Kazys 
Adomavičiai po 
vestuvių. 
1960 03 05. 
Iš EAA archyvo
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stalo neturi sėdėti vaikai. Baisus tas žmo-
gus buvo. Liaudies pedagogika sako ką kita. 
Argi krikštynos, vestuvės vyko be vaikų? 
Iš ko, jei ne iš savo tėvų, vaikai mokosi 
bendrauti su žmonėmis, linksmintis?“ – 
sako pedagogė.

Elena labai anksti pražilo, į Šiaulius atvyko 
jau balta balta. „Miriau iš juoko, kai išgirdau mane 
vadinat moterimi žilai dažytais plaukais“, – juokiasi 
pašnekovė.

Apdovanojimų ji turi tiek, kad, anot jos, „nemoka 
apsakyt“, jos namuose visa siena nukabinta tautinė-
mis juostomis, kuriomis buvusi apjuosta, spaudoje ji 
pasireiškė daugiau nei 80 kartų. Nuo 1955-ųjų kone 
kasmet Elena buvo kviesta į Švietimo ministeriją, 
Plungės švietimo skyrių, Šiaulių universiteto rektorių, 
įvairias draugijas, tarybas, Šiaulių savivaldybę, Šiaulių 
apskritį, kur jai spausta ranka, dovanoti medaliai, 
diplomai už pedagoginį darbą ir visuomeninę veiklą, 
kraštotyrą.

Elena džiaugiasi jai tekusia laime susitikti su 
dvasiškai turtingais, aukštos kultūros žmonėmis. Pir-
moji mokytoja K. Indriliūnienė buvo švelnumo, ge-

Elenos Adomavičienės šeima. Kairėje stovi sūnus 
Gintaras Adomavičius su žmona Elona ir sūnus 
Kazimieras su buvusia žmona Aušrine. Sėdi – 
Elena Adomavičienė su vyru Kazimieru Algirdu 
Adomavičiumi ir vaikaičiais Simonu bei Monika. 
Apie 1990 m. Iš EAA archyvo

Elena Adomavičienė – Šiaulių 
pedagoginio instituto dėstytoja. 
1983 m. Iš EAA archyvo
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rumo pavyzdys. Klaipėdos mokytojų 
seminarijos direktorius A. Racevičius 
savo pavyzdžiu mokė visas jėgas ati-
duoti mokiniams. 

„Prieš visus aukštojoje mokykloje mokiusius 
dėstytojus lenkiu galvą, bet mane labiau-
siai patraukė M. Ročka, Z. Slaviūnas, 
V. Grinaveckis, Z. Zinkevičius, E. Mika-
lauskaitė. Teko daug bendrauti su garsiu 
Lietuvos fiziku A. Juciu – tikru žemaičiu, 
gimtojo krašto patriotu. Didelę įtaką darė 
disertacijos vadovas profesorius J. Lauži-
kas, mokėjęs derinti gerumą ir reiklumą. 
Žinoma, turėjo įtakos visi, kuriuos sutikau 
mokykloje, Universitete, visada dirbau šau-
niuose kolektyvuose“, – sako moteris.

Faktai
Adomavičienė Elena. Gimė 

1931 m. balandžio 12 d. Kapstatų kai-
me (Klaipėdos r.). Pedagogė, kraštotyrininkė, edukologijos 
mokslų daktarė (1981). 1947–1948 m. mokėsi Rietavo gimna-
zijoje, 1948–1952 m. mokėsi Klaipėdos mokytojų seminarijoje, 
1955–1960 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 
1952–1982 m. mokytojavo įvairiose Žemaitijos mokyklose. Nuo 
1982 m. dirbo Šiaulių universitete, docentė. Buvo ilgametė 
Kraštotyros draugijos Plungės skyriaus pirmininkė. Nuo 1982 m. dalyvauja Šiau-
lių miesto kraštotyrininkų veikloje. 1995 m. įkūrė Šiaulių jaunųjų kraštotyrininkų 
ugdymo mokyklą ir jai vadovavo. Parašė kraštotyros knygas „Mūsų Kapstatai“ 
(1997), „Žvilgsnis į praeitį: Endriejavo šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia“ (2003), 
eilėraščių rinkinį „Patirties skrynia“ (2005), išleido pedagogines knygas „Pradi-
nukų žodyno plėtimas per gimtosios kalbos pamokas“ (1991), „Lietuvių kalbos 
mokėjimo tikrinimas ir vertinimas I–IV klasėse“ (1995), „Lietuvių kalbos testai ir 
pratimai: pradinėse klasėse“ (2003). Publikavo per 80 straipsnių, rengia pranešimus 
konferencijose, dalyvauja kraštotyros darbų parodose, buvo apdovanota diplomais. 
Lietuvių kalbos, Lietuvos kraštotyros draugijų narė. Garbės kraštotyrininkė (1995), 
Mikelio prizo laureatė (1996).

Straipsniai, tezės, recenzijos, pasisakymai išspausdinti  
įvairiuose respublikiniuose leidiniuose, žurnaluose,  
laikraščiuose

Respublikiniuose leidiniuose: „Jauna šeima. Mažylis“ (1987, 1989), „Kraš-
totyra“ (1990), „Pradinukų žodynas“, (1992), „Mokyklinė kraštotyra“ 
(1996).

Kazimieras 
Adomavičius su 
vaikaite Monika. 
1995 06 26. Iš EAA 
archyvo
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Universiteto mokslinių konferencijų leidiniuose nuo 1983 iki 1998 m. 
darbai buvo atspausdinti 17 kartų. „Kalbos aktualijose“ – 4 straips-
niai. „Pedagogas“.
Žurnaluose: „Mokslas ir gyvenimas“, „Šeima“, „Tarybinė mokykla“, 
„Mūsų kalba“, „Mūsų kraštas“.
Laikraščiuose: „Tarybinis mokytojas“, „Komjaunimo tiesa“, „Dialogas“, 
„Gimtinė“, „Saulutė“, „Kibirkštis“, „Žemaitis“, „Banga“, „Šiaulių 
naujienos“.

Kiti E. Adomavičienės straipsniai:
„Bausti ir priglausti“, Mokslas ir gyvenimas, 1983, Nr. 9.
„Paskatinimai ir bausmės“, Jauna šeima. Mažylis, I leidimas, 1987; 
II leidimas, 1989.
„Rašykime šeimos istoriją“, Mūsų kraštas, 1992, Nr. 1, p. 156–157. 
„Mokykime rašyti dienoraštį“, Pradinis ugdymas, Šiauliai, 1996, p. 32–
40.
„Fizinės bausmės – aktuali problema“, Mergaitė, jaunuolė šei moje ir 
visuomenėje, Šiauliai, 1996, p. 107–111.
„Kraštotyra mokykloje“, Papildomasis ugdymas, Šiauliai, 1998,  
p. 48–52.
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Kunigo Jono Laboko iš Rudgalvių nuopelnai  
katalikybei ir jos šventovei Šv. Onos bažnyčiai 
Kazys Misius

Jonas Labokas gimė apie 1856 m. 
Endriejåvo parapijos Rudgalviÿ kai-
me, valstiečių šeimoje. Mokėsi Liepójos 
gimnazijoje, iš kur 1876 m. įstojo į 
Vilniaus kunigų seminariją. Be J. La-
boko, tais metais į pirmą kursą priimti 
dar du jaunuoliai, o vienas buvo likęs 
kartoti kurso. Sprendžiant iš pavardžių, 
kiti pirmakursiai nebuvo lietuviai. Tada 
Vilniaus kunigų seminarijos vadovybė 
ir dauguma dėstytojų laikėsi nuostatos, 
kad lietuvių kalba yra žemesnio luomo 
šnekta ir ji reikalinga tik dar lenkiš-
kai neišmokusiems mužikams. Tiesa, 
jau tada Vilniaus kunigų seminarijos 
trečiajame kurse mokėsi būsimi lietuvybės žadintojai – Jonas 
Burba, Silvestras Gimžauskas ir Mykolas Masiulis1. 

Tikėtina, kad kun. Jonas Labokas buvo uolus klieri-
kas ir jį veikė seminarijos dėstytojų nuostatos, nepalankios 
lietuvių kalbai. Matyt, mokėsi gerai, nes 1880 m. pasiųs-
tas į Peterburgo Romos katalikų dvasinę seminariją, kurią 
1884 m. baigė teologijos magistro laipsniu. Grįžęs į vyskupiją, nuo 1885 m. sausio 
12 (25) d. paskirtas Vilniaus kunigų seminarijos dėstytoju. Jis dėstė lotynų kalbą, 
bažnytines apeigas ir giedojimą. Tas pareigas ėjo iki 1891 m. rugsėjo mėn. Be to, 
1885–1886 m. dar ėjo ir Vilniaus vyskupijos ekonomo pareigas2. Rodos, kad buvo 
ir įvairių Vilniaus mokyklų kapelionu.

Jau 1885 m. į kunigą J. Laboką kreipėsi rusų valdininkas ir prašė palydėti 
į kapines kažkokį nusižudžiusį Malinovskį. Kun. J. Labokas tam valdininkui 
lenkiškai pareiškęs, kad jis ne rusas ir rusiškai nesuprantąs. Už tai Vilniaus 
generalgubernatorius kun. J. Labokui skyrė 50 rb pabaudą. 

1891 m. paskirtas Gélvonų klebonu. 1892 m. norėta jį skirti Kobrino klebonu ir 
dekanu. Dėl minėtos pabaudos ir todėl, 
jog kun. J. Labokas draudė mokiniams 
klausyti rusiškai skaitomos evangelijos, 
Vilniaus gubernatorius nesutiko jį pa-
skirti minėtoms pareigoms. Tais pačiais 
metais dėl minėtų priežasčių Vilniaus 
gubernijos viršininkas nesutiko kun. 
J. Laboko skirti Valkini¹kų klebonu ir 
Merkínės dekanu3. 

Kanauninkas Jonas 
Juozas Labokas 
(1856–1921). 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo

1 Žinios paimtos iš Vilniaus vyskupijos kunigų 
kalendorių Ordo divini officii sacrique peragendi a 
klero Romano-Carholico Diocesis Vilnensis, pro anno 
Domini 1877–1885. (Nuo 1880 m. ėjo pavadinimu 
Directorium horarum canonicarum...). 

2 Vilniaus vyskupijos valdytojo pažyma, LVIA, f. 694, 
ap. 1, b. 2636, l. 28. 

3 Kubicki P. Bojownicy kapłani, t. 2. cz. 2, Sando-
mierz, 1936, p. 532. 
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1893 m. kun. J. Labokas paskir-
tas Vilniaus Visų šventųjų bažnyčios 
klebonu. Jis taip pat buvo ir kelių 
pradinių mokyklų tikybos dėstytoju. 
Garsėjo kaip vienas geriausių Vilniaus 
pamokslininkų. Savo pamoksluose 
dažnai kalbėdavo apie pražūtingas 
girtavimo pasekmes. 

1891 m. caro valdžia uždarė Krå-
žių benediktinių vienuolyną. Ka dan gi 
įsakyme nebuvo nurodyta bažnyčios 
paskirtis, kražiškiai siekė, kad mūrinė 
vienuolyno bažnyčia liktų parapine. 
Todėl siuntinėjo prašymus įvairiau-
sioms caro valdžios institucijoms. Su-
sirašinėjimas krypo į tai, kad bent 
benediktinių bažnyčia būtų atiduota 
parapijai. 1893 m. pradžioje paskirto 
reakcingo Vilniaus generalgubernato-
riaus Piotro Orževskio pastangomis 
tų metų birželio 10 (22) d. buvo 
išgautas caro įsakas nugriauti Kra-
žių benediktinių bažnyčią ir visus 
vienuolyno pastatus. Kražių ir kitų 
apylinkių žmonės ryžosi ginti savo 
šventovę ir neleisti nugriauti. Nuo 
1893 m. lapkričio 1 (13) d. saugojo 
ją dieną ir naktį. Lapkričio mėn. 10 (22) d. įvyko garsiosios Kražių skerdynės. 
Kazokai siautėjo ne tik Kražių miestelyje, bet ir gretimuose kaimuose. Žuvo ar 
nuo žaizdų mirė 9 žmonės, apie 50 asmenų buvo sužeista. 1893 m. gruodžio 
24 d. (senu st.) P. Orževskis teikė vidaus reikalų ministrui administracine tvarka 
nubausti kelis Žemaičių vyskupijos kunigus neva už žmonių kurstymą priešintis 
Kražių benediktinių bažnyčios uždarymui. Dėl Kražių skerdynių Vakarų Europos 
šalyse ir JAV sukelto didelio pasipiktinimo vidaus reikalų ministras nesutiko 
administracine tvarka bausti kunigus. Kražių byloje tardyta 330 žmonių, iš kurių 
71 atiduotas teismui. 

1894 m. spalio mėn. Vilniuje buvo paskirtas Kražių bažnyčios gynėjų teismas. 
Buvo pakviesta daugybė liudininkų. 1894 m. spalio 20 (lapkričio 1) d. prisaikdinti 
liudininkus Vilniaus vyskupijos kurija paskyrė kun. J. Laboką. Jis pirma pasakė 
pamokslą rusiškai, o paskui pakartojo lietuviškai. Kalbėdamas apie priesaikos 
šventumą ir prievolę teisme sakyti tiktai tiesą, pateikė pavyzdį iš Senojo Testa-
mento apie Izraelio valdovą Achavą ir jo žmoną Izabelę. Izabelės įsakymu pateikus 
melagingus liudijimus, kuriais Nabotas apkaltintas koneveikęs Dievą ir valdovą, 
Achava neteisėtai užvaldęs Naboto vynuogyną. Už tai Dievas nubaudęs Achavą ir 
jo žmoną Izabelę. Caro valdžios pareigūnų nuomone, kun. J. Laboko palyginimas 

Kražių skerdynės: vienkartinis leidinys, 
redaktorius P. Klimaitis. Kaunas, Žurnalistų ir 
rašytojų būrelis, 1933, p. 6. Iš Lietuvos 
Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fondų 
(toliau – Iš NMB fondų). T. Petreikio nuoroda
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tendencingas, nes Achava ir jo žmona 
buvę nubausti ne už melagingą liudi-
jimą, bet už nesąžiningą poelgį. Aišku, 
caro valdininkai čia įžiūrėjo potekstę, 
kad valdžia neteisėtai pasisavino Kra-
žių benediktinių bažnyčią. 

Vilniaus gubernatorius paprašė 
raštu atpasakoti kun. J. Laboko pa-
mokslą prisaikdinime dalyvavusius 
stačiatikių dvasininką Šverubovičių ir 
evangelikų liuteronų kunigą Brinką. 
Abu patvirtino, kad buvo pateiktas 
valdovo Achavos pavyzdys. Vilniaus 
gubernatorius net du kartus išsikvietė 
kun. J. Laboką pokalbiui. Kun. La-
bokas teisinosi, kad toks palyginimas 
jam kilęs gerai nepagalvojus, nes apie 
tai neseniai kalbėjęs mokiniams per 
tikybos pamokas. Teigė jokios politinės 
potekstės neturėjęs ir gubernatoriaus 
akyse apsiverkė. Teikime P. Orževskiui 
Vilniaus gubernatorius rašė: 

„Šiuo grįždamas prie klausimo apie atsa-
komybę už nurodytą prasikaltimą iš savo 
pusės aš laikau, kad jeigu pripažinti jo 
Teismo rūmuose pasakytą pamokslą sąmo-
ningu, mano nuomone, jam negali būti 
kitos bausmės, kaip ilgam laikui ištremti 
iš krašto gyventi viešoje policijos priežiūroje, kadangi mažesnė 
bausmė neatitiktų perdaug rimtam prasikaltimui. Tačiau iš as-
meninių pasiaiškinimų su kunigu Laboku, rodos, dėl jo grynai 
nuoširdaus apgailestavimo nesąmoningai pasakytais žodžiais, aš 
negalėjau įsitikinti, kad šiuo atveju jis tikrai turėjo kėslą pritaikyti 
valdovo Achavos istoriją Kražių bylai. Todėl manyčiau netraukti 
jo atsakomybėn ir jį griežtai stebėti“4. 

Vilniaus generalgubernatorius už tokį pamokslą įsakė kun. Labokui skirti 
200 rb pabaudą. Tuos pinigus kun. J. Labokas sumokėjo lapkričio 14 (28) d5.

Savo galia skyręs kun. J. Labokui pabaudą, kuri sudarė apie pusę metinės 
kunigo algos, Vilniaus generalgubernatorius tuo nepasitenkino. Matyt, iš žandar-
merijos šnipo, artimai bendravusio su 
kun. J. Laboku, buvo gauta niekieno 
nepasirašyta pažyma apie šiuos „prieš-
įstatyminius kunigo Laboko poelgius:

4 1894 10 31 Vilniaus gubernatoriaus raštas generalgu-
bernatoriui, LVIA, f. 378, PS, 1894, b. 44, l. 1–5. 

5 Ten pat, l. 14.

Matulaitis, Stasys. Keletas žodžių apie 
nežmoniškus maskolių darbus Kražiuose ir apie 
sudyjimą kražiečių Vilniuje / [parašė Našlys]. 
Tilžėje: išleista M. Noveskio, 1895 (Tilžēje: 
J. Schoenkės sp.). Iš NMB fondų
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1. Krikštija iš stačiatikių gimusį kūdikį 
ir neužrašo į knygą.

2. Bažnyčioje sakė pamokslus, o 
juose peikė religijas: stačiatikių (iš saky-
klos pavartojo žodį rytų), taip pat peikė 
ir liuteronų.

3. Dalija patriotinius paveiksliukus 
ir tuo kelia katalikų neapykantą rusams.

4. Taip pat daro išrašus iš užsienyje 
spausdintos lietuviškos knygelės apie Kra-
žių bylą ir siuntinėja savo draugams.

5. Kai buvo paskirta diena atlaikyti 
pamaldas už mirusio valdovo imperato-
riaus sielą, jis, Labokas, zakristijoje, kur 
buvo apie 20 asmenų, viešai pasakė, kad 
už schizmatikus negalima laikyti pamal-
dų ir nelaikė. Tada kun. Karpovičius 
išėjo prie altoriaus ir atlaikė iškilmingas 
pamaldas.

6. Priklauso kažkokiai brolijai pa-
laikyti unitus Sedlecko ir Liublino gubernijose, kuri [veikia] Kro-
kuvoje.

7. Turėjo ryšių ir susirašinėjo su jau ištremtais kunigais, 
tai yra Alšėnų bažnyčios klebonu kun. Višinskiu ir Salų bažnyčios 
klebonu kun. Savickiu. 

8. Kai krikštijant katalikų vaiką stačiatikis nori būti krikštatė-
viu, tai kun. Labokas viešai juos sugėdina ir kalba, kad schizmatikas 
negali būti krikštatėviu ir visiškai nepriima. Neseniai labai sugėdino 
Orenburgo pulko fedfebelį ir jam prikalbėjo daug kvailysčių. 

9. Kiek man žinoma, necenzūruotas užsienines knygas, kurias 
turėjo pas save, jų didesnę ar mažesnę dalį perdavė saugoti poniai 
Majevskai <...>

10. kadangi kun. Labokas čia turi ryšių ir pažinčių su tur-
tingais asmenimis, tai renka pinigus ir siunčia į užsienį pretekstu 
Šv. mišioms, tačiau kokiam tikslui siunčia, to tikrai nežinau. 

11. Mano nuomone, kun. Labokas, kaip pirmas vyriausybės ir 
stačiatikybės priešas, negali ilgai čia būti, nes laikomas katalikybės 
agentu ir ateityje gali padaryti daug pikto“6. 

Netrukus Vilniaus generalgubernatorius siunčia vidaus reikalų ministrui tei-
kimą antrąkart už tą patį prasikaltimą nubausti kun. J. Laboką. Primindamas, kad 
vidaus reikalų ministras 1893 m. pripažino nesavalaikiu jo teikimą administracine 
tvarka bausti kunigus neva dėl žmonių 
kurstymo priešintis valdžiai ir neleisti 
uždaryti Kražių bažnyčios, pareiškė 

Žilius, Jonas. Kražių 
skerdynē ir jos 
pasekmēs: paminklas 
dēl krażieczių nuo 
Amerikos lietuwių / 
papieszē kn. 
Jonas Ż. – Chicago 
(Ill.): spaustuwēj 
„Lietuvos“, 1896. 
Iš NMB fondų

6 1895 01 29 nepasirašyta pažyma apie kun. J. Laboką, 
ten pat, l. 18–19.
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manąs, kad tai jau praėję. P. Orževskis dėl kun. J. Laboko pamokslo išdėstė jau 
Vilniaus gubernatoriaus minėtus teiginius ir pridūrė, kad pamokslas „neabejotinai 
turėjo nusikalstamą tikslą“ ir buvo pasakytas įtakojant Telšių vyskupijos kunigams, 
pakviestiems liudininkais Kražių byloje. Todėl „nuolankiausiai prašė“ administracine 
tvarka ištremti kun. J. Laboką 5-eriems metams į vieną iš vidinių gubernijų7. 

Netrukus Policijos departamentas atsiuntė vidaus reikalų ministro pasira-
šytą pranešimą, kad Ypatingasis pasitarimas apsvarstė kun. J. Laboko, kaltinamo 
politiniu nepatikimumu, bylos aplinkybes ir nutarė ištremti jį dvejiems metams į 
Tulos guberniją gyventi policijos priežiūroje8. 

Kun. J. Labokas iš Vilniaus ištremtas 1895 m. kovo 24 (balandžio 5 d.). 
Vadovaujantis caro 1896 m. gegužės 14 (26) d. manifestu, nuo 1896 m. kun. 
J. Labokui panaikinta policijos priežiūra, tačiau į Vilniaus vyskupiją jis galėjo 
grįžti tiktai pasibaigus tremties terminui, po 1897 m. kovo mėn. 12 (24) d. Kun. 
J. Labokas gyveno Tuloje9. 

Grįžus iš tremties, 1897 m. kun. J. Labokas paskirtas Vilniaus Šv. Onos 
bažnyčios klebonu. Ši parapinė bažnyčia buvo skirta vokiečiams ir kitiems kita-
taučiams katalikams. Nukentėjusi nuo 1867 m. gaisro Šv. Onos bažnyčia buvo šiek 
tiek pataisyta. Dar remontuota 1889 m. Tada taisyti karnizai, bokšteliai, visiškai 
sugedę vargonai ir kita10. 

Kun. J. Labokui tapus Vilniaus Šv. Onos parapijos klebonu, ši bažnyčia 
atrodė apgailėtinai: pagrindinės navos skliautai ir šoninės sienos sutrūkinėję, pietų 
pusės šoninė siena apie 30 cm pasvirusi į išorę, plyšių per visą sienos storį buvo 
ir frontone. Dėl blogų pamatų iš šventovės galėjo likti griuvėsių krūva. Naujasis 
klebonas ryžtasi iš esmės restauruoti jam patikėtą šventovę. Parengiamieji darbai 
pradėti dar 1900 m. Tais metais rusiškame laikraštyje atspausdintas kun. J. La-
boko laiškas, kuriame atsiliepiama į anksčiau tame dienraštyje paskelbtą žinutę, 
kurioje teigiama, kad neva miesto architektas nustatęs, jog Šv. Onos bažnyčios 
šoninė dešinė siena nuo skliautų spaudimo pakrypusi į išorę ir ją reikia nugriauti. 
Laiške, be kitko, rašoma: 

„Pirma, miesto architektas nustatė reikalingu išardyti ne svyrančią 
nuo mūrinių skliautų spaudimo sieną, kas prilygtų vertingo se-
novės paminklo sunaikinimui, bet išardyti arkas, kas ir yra sienos 
smukimo priežastis...“ 

Dar paminėta ir kita priežastis – 
tai silpni šventovės pamatai. Konsta-
tuojama, kad viduramžių paminklas 
dar negresia griūti, tiktai prašosi pa-
galbos – „juk tai ne tik mūsų miesto, bet 
ir viso krašto pasididžiavimas!“11

Šis laiškas liudija, kad kun. J. La-
bokui rūpėjo išsaugoti kultūros pamin-
klą ateities kartoms. Pagaliau 1902 m. 
Šv. Onos bažnyčios restauracijai buvo 

7 1895 02 17 Vilniaus generalgubernatoriaus raštas 
vidaus reikalų ministrui, ten pat, l. 15–17.

8 1895 03 18 Policijos departamento pranešimas 
Vilniaus generalgubernatoriui, ten pat, l. 25.

9 Susirašinėjimas dėl kun. J. Laboko, ten pat, l. 29–
35.

10 1889 m. Vilniaus gubernatoriaus teikimas ir ge-
neralgubernatoriaus leidimas remontuoti Vilniaus 
Bernardinų ir Šv. Onos bažnyčias, ten pat.

11 Лабок И.  Письмо в редакцию, Северо-Западное 
слово, 29 октября 1900, № 699, с. 3. 
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gautas valdžios leidimas, patvirtinta 54 276 rb restauracijos sąmata. Tam leista 
rinkti aukas visoje vyskupijoje. 1902 m. gegužės 28 (birželio 10) d. įvyko pirma-
sis restauracijos komiteto posėdis. Komiteto pirmininku išrinktas grafas Adomas 
Pliateris, pavaduotoju – kun. J. Labokas, sekretoriumi – H. Rumbovičius. 

Vadovaujant komiteto nariui inžinieriui Mykolui Hatovskiui, pradėta permū-
ryti pamatus. Prieš tai metalinėmis stemplėmis buvo suveržti skliautai. Paaiškėjo, 
kad sienos laikosi ant kryžmai sudėtų alksninių rąstų, kuriems pūvant sėdo gruntas, 
buvo susidarę daug tuštumų. Pradėta iš vidaus pamatus ardyti atskiromis sekci-
jomis iki pusės sienos storio, pakeičiant juos daug gilesniu bei platesniu mūru. 
Paskui analogiškai padaryta iš lauko pusės. Permūrijant pamatus, sutvarkyti ir 
senieji rūsiai, perstatytos 3 laidojimo kriptos. Tie darbai atlikti 1902 m. 

Dėl gruntinio vandens bažnyčios rūsiuose laikydavosi iki 30 cm vandens. 
Pagal inžinieriaus Kazimiero Girdvainio drenavimo projektą šventovės aplinka 
nusausinta. 

Baigiant minėtus darbus, tolesnei sienų, skliautų, fasadų restauracijai aptarti 
pakviestas Peterburgo meno akademijos architektas Juozapas Dziekonskis ir gotiki-
nių pastatų žinovas Krokuvos istorinių paminklų konservatorius prof. Slavomiras 
Odživolskis. Komitetas užsakė J. Dziekonskiui parengti pagrindinės navos skliautų 
projektą ir piešinius, nes senuosius buvo nutarta išardyti kaip nevykusią ankstesnę 
restauraciją. Užsakytos ir pagamintos 32 skirtingų profilių plytos, jas darė Lenki-
joje Bojančiko keramikos įmonė. Beje, tų plytų palikta ir ateities restauracijoms. 
Sienų ir skliautų atstatymo ir tvirtinimo projektą parengė bažnyčios restauracijos 
komiteto narys inž. Aleksandras Antonovičius. 

Restauravimo darbams daugiausia pinigų išleista 1903 m., kada buvo per-
mūryta dalis sienų, kai kur jos pastorintos, permūryti pagrindinės navos skliautai, 
arkos virš vargonų ir kita. 1904 m. gegužės mėn. parengta Šv. Onos bažnyčios 
restauracijos darbų ataskaita, kuri paskelbta Peterburge leidžiamame savaitraštyje 
lenkų kalba12. 

Restauravimo darbai tęsėsi iki 1909 m. Ištisai permūrytas vidurinis bokšte-
lis, šoninių bokštų smailės, vietomis permūrytos sutrūkinėjusios frontono sienos. 
Taip pat restauruotas stogas, šventovės grindys išklotos plytelėmis, atnaujinti visi 
trys altoriai, bažnyčioje buvę paveikslai, restauruotas ir paauksuotas tabernakulis. 
Pagrindiniam įėjimui padarytos ir įstatytos naujos durys. Naujos durys įdėtos ir 
įeinant į zakristiją. Padaryta nauja sakykla ir klausykla, atnaujinti vargonai, res-
tauruoti suolai, šviestuvai. 1909 m. restauracijos darbai, kainavę 48 535 rb, buvo 
baigti. 1910 m. paskelbta dar viena restauracijos komiteto darbų ataskaita13. 

1975 m. architektūros tyrinėtojai 
pažymi, kad visi 1902–1909 m. Šv. 
Onos bažnyčios restauravimo darbai 
moksliškai pagrįsti, atlikti kruopščiai, 
gerai atlikti ir konstrukciniai darbai. 
Iki šiol pamatai tvirti, skliautuose ir 
sienose plyšių nėra14. 

Visa tai padaryta Šv. Onos baž-
nyčios klebono sumanaus vadovavimo 

12 Bartkienė N., Kitkauskas N. Vilniaus Onos baž-
nyčios restauravimas 1902–1909 ir 1969–1971 metais, 
Architektūros paminklai, Vilnius, 1975, t. 3, p. 72–86; 
Sprawozdanie z czynności komitetu gruntownej 
restauracji rzymsko-katolickiego kościola św. Anny 
w Wilnie, za czas od. d. 28 maja 1902 do d. 1 maja 
1904 r., Kraj, 1904, Nr. 26 (Załcznik).

13 Sprawozdanie z czynności komitetu odnowieniu 
kościola św. Anny (1902–1910), Goniec codzienny, 
1910 sierpnia 12, nr. 127, p. 2.

14 Bartkienė N., Kitkauskas N. Min. veik., p. 80.
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dėka. Surinkti restauracijai reikalingas lėšas irgi nebuvo pa-
prasta. Kun. J. Labokas turėjo ir kitų pareigų. Rodos, kad, 
panaikinus lietuvių spaudos draudimą, jis buvo vyskupijos 
aprobuojamų lietuviškų knygų cenzoriumi. Kadangi 1905 m. 
buvo gautas valdžios sutikimas skirti kun. J. Laboką Slonimo 
parapijos klebonu ir dekanu, galima manyti, kad jis ruošėsi 
atsisakyti sunkios Šv. Onos bažnyčios restauravimo darbų 
naštos, tačiau to nepadarė. 1908 m. jam suteiktas garbės ka-
nauninko titulas15. Jau minėtoje 1910 m. ataskaitoje rašoma, 
kad kun. J. Labokas ruošiasi atsisakyti restauruotos šventovės 
klebono pareigų. 

Kun. J. Labokas pasiprašė arkivyskupo priimti jį į 
Mogiliovo vyskupiją ir 1910 m. liepos mėn. jo sutikimą gavo. Išleistas iš Vilniaus 
vyskupijos, apsigyveno Peterburge. Kun. J. Labokas, be gimtosios kalbos, gerai 
mokėjo lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbas ir, žinoma, lotynų16. 

Jo gyvenimo Peterburge laikotarpis liko nepatyrinėtas. Pablogėjus sveikatai, po 
bolševikų revoliucijos apie 1919 m. grįžo į Vilnių ir paskirtas koplyčios tuometinėje 
Bobruisko gatvėje rektoriumi. Mirė 1921 m. spalio 4 d. Palaidotas Rasų kapinėse. 
Jo nekrologe rašoma, kad kun. Jonas 
Labokas sielojosi dėl lietuvių politikos, 
broliškų ryšių su lenkais nutraukimo, 
t. y. tautinio atgimimo17. 

Iš tiesų kun. J. Labokas liko 
unijinių ryšių su lenkais šalininkas. Jis 

15 Kubicki P. Min. veik., p. 533; Žinia apie garbės 
kanauninką paimta iš 1 išnašoje minėtų Vilniaus 
vyskupijos kunigų kalendorių 1908, 1909 metams. 

16 Kun. J. Laboko asmens byla, LVIA, f. 694, ap. 1, 
b. 2636, l. 4, 24, 25.

17 Ten pat, l. 3.

Šv. Onos bažnyčia 
su varpine. Vilnius, 
2009. A. Petrašiūno 
nuotr.

Šv. Onos bažnyčios 
vaizdas iš 
Šv. Bernardinų 
bažnyčios kiemelio. 
Vilnius, 2009. 
A. Petrašiūno nuotr.
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ne tik nepritarė lietuvių tautiniam atgimimui, bet kartais dėl to viešai peikdavo 
lietuvius. Pavyzdžiui, 1906 m. spaudoje aprašytas vienas toks kun. Jono Laboko 
pasisakymas tarnaičių prieglaudoje, Vilniuje. Viešai išbarė mergaites, nesupran-
tančias ir neskaitančias lenkiškų katekizmų. Reikalavo neklausyti lietuvių veikėjų. 
Smetoną, Vileišius, Kriaučiūną ir kitus visuomenės veikėjus vadino bedieviais. Už 
„litvomaniją“ teko ir kun. J. Ambraziejui18. 

Kun. J. Labokas lietuvių periodinėje spaudoje nebendradarbiavo. Tai buvo 
kunigas kovotojas už katalikų bažnyčios reikalus. Jis paliko sau ir Lietuvai pa-
minklą – kvalifikuotai restauruotą Vilniaus Šv. Onos bažnyčią, kuri atlaikė Pirmąjį 
ir Antrąjį pasaulinius karus. Po šimtmečio, šiais, 2009-aisiais metais, vėl rimčiau 
pradėta jos stogo restauracija.

18 Įdėmus pamokslas, Šviesos laiškelis, 1906 rugs. 28, 
nr. 39, p. 2–4. 
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Endriejaviškiai Andrius Ašmantas  
ir Petras Navardaitis
Aldonas Pupkis

Įvairiu laiku senajame Endriejave vyko gana 
intensyvus kultūrinis gyvenimas. Žinoma, kad dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą ten veikė Blaivybės drau-
gijos skyrius, 1911–1913 m. endriejaviškiai studentai 
Edvardas Turauskas (gimęs 1896 m. spalio 30 d. 
Endriejave) ir Jurgis Talmantas (gimęs 1894 m. spalio 
18 d. gretimame Stančaičių kaime, apie 5–6 km nuo 
Endriejavo) rengdavo lietuviškus vaidinimus. Po karo 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, darbavosi įvairios 
lietuviškos organizacijos – pavasarininkai, ateitininkai 
ir kt. Ypač pagyvėdavo kultūrinė veikla vasaromis. 
Mat čia suvažiuodavo atostogauti Kaune ir kitur 
sudijuojantys iš miestelio ir apylinkių kilę jaunuoliai 
ir kiti endriejaviškiai. Jie pirmiausia padėdavo namiš-
kiams dirbti ūkio darbus, o šventadieniais rinkdavosi 
pabendrauti. Galimas daiktas, kad jaunimą ypač traukė 
Edvardas Turauskas, savo tėvų ūkyje, 18 hektarų dvarelyje, 
įkurdinęs didžiulę biblioteką, o visus burdavo Endriejavo 
seniūnas Mykolas Dausynas. Įvairūs vakarai, vaidinimai, 
sporto varžybos, vardadieniai buvo ano meto Endriejavo 
vasarų kasdienybė. Tų renginių nuolatiniai dalyviai buvo iš 
pradžių studentai, o vėliau mokytojai ir aukštųjų mokyklų 
dėstytojai Andrius Ašmantas ir Petras Navardauskas (vėliau 
Navardaitis, taip jį čia ir vadinsime).

Gimtosiose vietose ypač aktyvus buvo Petras Navardaitis – „puikus žmogus, 
iniciatorius, mūs jaunimui darė nemažą įtaką, visus padrąsindavo“, – prisiminė vyresnės 
kartos endriejaviškis liaudies menininkas Antanas Ruškys. Jie ten gražiai švęsda-
vo Petrines, o 1927 m. rugpjūčio 21 d. Endriejavo šauliai sėkmingai suvaidino 
Navardaičio parašytą tragediją „Tarp meilės ir pagarbos“1. Jau studijuodamas 
Kaune Navardaitis važinėdavo su paskaitomis į įvairias ateitininkų kuopas (dau-
giausia Žemaičių), skaitydavo paskaitas, vesdavo kursus2. Jis buvo ir Endriejavo 
pavasarininkų kuopos įkūrėjas, pavyzdžiui, visuotiniame jos susirinkime kalbėjo 
apie išsigelbėjimą nuo bolševikų ir naująją tautinę valdžią3. Gali būti, kad Andrių 
Ašmantą ir Petrą Navardaitį artino ne tik gimtosios vietos, bet ir bendros cha-
rakterio ypatybės – veiklumas, energin-
gumas, bendri interesai dirbti tėvynės 
labui. Pamažu iš paprastų pažįstamų 
kraštiečių jie tapo artimais draugais, 
tikrais bičiuliais. Jų draugystė peržengė 
asmenines sienas, peraugo į šeimyninę 

Andrius Ašmantas 
(1906 02 24– 
1941 05 19)  
A. Jankausko 
fotoateljė, Klaipėda. 
Iš Ašmantų šeimos 
albumo

1 Matęs. Pavasarininko pagerbimas. Andriejavas, 
Žemaičių prietelius, 1927, rugs. 18.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA), f. 564, 
ap. 3, b. 55, l. 78 ir kt.

3 Buvęs. Jaunimas nesnaudžia. Endriejavas, Žemaičių 
prietelius, 1927, sausio 23.



1088

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

ir liko tvirta iki pat Andriaus Ašmanto ankstyvos 
mirties 1941 m. gegužės 19 d.4 

Andrius Ašmantas ir Petras Na vardaitis buvo 
beveik vienmečiai: Pet ras gimė 1905 m. liepos 30 d. 
Sausiÿ kaime, o Andrius – 1906 m. vasario 24 d. 
Tickinÿ kaime, 2–3 km nuo Endriejavo. Juodu galėjo 
susipažinti Rietave, kur Andrius mokėsi progimnazijo-
je 1919–1925 m., arba Telšiuose, kur Vyskupo Valan-
čiaus gimnaziją Petras baigė 1924 m., o Andrius – 
1927 m. O gal pažintis prasidėjo ir Endriejave – ten 
Petras kurį laiką dirbo mokykloje. Endriejaviškiai 
Navardaitį išlydėjo su gailesčiu: jis buvo organizacijų 
vadas, pradinės mokyklos vedėjas, per vienus metus 
čia gyvendamas suorganizavo šaulių būrį, įsteigė 
smulkaus kredito banką5. 

1925 m. Petras Navardaitis įstojo į Lietuvos universitetą 
studijuoti germanistikos (pagrindinė šaka). 1930 m. pabaigoje 
apgynė diplominį darbą tema „Sudermanas ir lietuviai jo 
kūryboj“. Darbo recenzentas prof. Mykolas Biržiška teigė, 
kad darbą dar reikėtų gerokai tvarkyti, juolab kad autorius 
pasisakęs norintis tą darbą tęsti kaip daktaro disertaciją6. 
Baigęs studijas, įvairiose gimnazijose dirbo vokiečių kalbos mokytoju: 1929–1931 m. 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, vėliau Kėdainių, Kauno (III, IV, VIII), 
Šiaulių ir kitose gimnazijose. 1931–1932, 1932 ir 1938 m. studijų reikalais buvo 
išvykęs į Vokietijos ir Austrijos universitetus tobulintis iš germanistikos ir filoso-
fijos, Vokietijoje apgynė daktaratą. 1944 m. paskirtas Vytauto Didžiojo universi-
teto vokiečių kalbos dėstytoju, greitai tapo docentu7. Nuo 1945 m. dirbo Žemės 
ūkio akademijos Kalbų katedros dėstytoju (iki 1949 m. vedėjas), buvo Inžinerinių 
mokslų fakulteto dekanas, Hidromelioracijos fakulteto prodekanas, vienas iš tų 
fakultetų kūrėjų. 1950 m. iš darbo buvo pašalintas kaip antitarybinis asmuo8. 
Draugų padedamas gavo mokytojo darbą Kauno IV vidurinėje mokykloje, dėstė 
vokiečių, lietuvių kalbas, psichologiją. 1974 m. vėl užkliuvo saugumui ir tų metų 
gegužės 1 d. „savo noru“ išėjo į pensiją. Mirė 1992 m. 

Andrius Ašmantas į Lietuvos universitetą įstojo dvejais metais vėliau negu 
Navardaitis – 1927-aisiais. Dar studijuodamas pradėjo dirbti Daukanto mokytojų 
seminarijoje, mokytojavo Kauno „Auš-
ros“ mergaičių ir Jėzuitų gimnazijo-
se. 1933 m. apgynė diplominį darbą 
tema „Priesagos -in-is (-inė), ir -išk-as 
(-iška) mūsų bendrinėje kalboje nuo 
„Auszros“ laikų“. Nuo 1934 m. paskir-
tas dirbti Kauno „Aušros“ berniukų 
gimnazijos etatiniu mokytoju. 1935 m. 
perkeltas lektoriumi dėstyti neseniai 

Petras Navardaitis 
(1905 07 30–
1992 08 04). Iš 
Stefos Navardaitienės 
šeimos albumo

4 Duomenys šiam straipsniui imami iš šių eilučių 
autoriaus knygos Andrius Ašmantas. Gyvenimas ir 
kūryba (planuojama išleisti 2010). Andriaus Ašmanto 
duomenys straipsnyje nemetrikuojami, o Petro Na-
vardaičio nurodomi tik kai kurie svarbesni (kitus 
žr. minimoje knygoje).

5 Išvažiavo, Lietuva, 1925, liepos 17.
6 LCVA, f. 631, ap. 10, b. 181.
7 LCVA, f. 391, ap. 7, b. 4006.
8 Treinys M. Vienos niekšybės anatomija, Žemės 
ūkio specialistas, 1990, kovo 2.
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atidarytame Klaipėdos pedagoginiame 
institute. Dirbdamas Klaipėdoje studijų 
reikalais buvo išvykęs į Prancūziją. 
1938 m. Švietimo ministerija perkėlė 
Ašmantą dirbti į Kauno 6-ąją gimnaziją, 
o 1939 m. pradžioje jis buvo išrinktas 
Vytauto Didžiojo universiteto lietuvių 
kalbos lektoriumi. Vėliau kartu su fakultetu persikėlė į Vilnių ir universitete dėstė 
iki pat mirties, ištikusios per tada siautusią šiltinės epidemiją. 

Apie Andriaus Ašmanto ir Petro Navardaičio draugystę žinoma iš kelių 
šaltinių: Ašmanto dienoraščio9, Ašmanto šeimos fotodokumentų, jųdviejų kores-
pondencijos, Navardaičio našlės Stefos Navardaitienės pasakojimų. Visa tai leidžia 
ne tik išplėsti kai kurias reikšmingesnes tos pažinties detales, paryškinti abiejų 
endriejaviškių biografijos kontūrus, bet ir viena kita smulkmena papildyti jų gy-
vento laikotarpio politinio ir kultūrinio gyvenimo charakteristiką.

Dar gimtuosiuose Žemaičiuose prasidėjusi Ašmanto ir Navardaičio pažintis 
ir draugystė tvirtėjo Kaune studijuojant filologijos dalykus tame pačiame Lietuvos 
(nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Nors 
studijas pradėjo dvejų metų skirtumu, bet žinant to meto laisvą klausomų kursų 
pasirinkimo tvarką visai gali būti, kad 
abu susitikdavo kurio nors dėstytojo 
paskaitose, bendraudavo Humanitarų 
draugijoje, kurios pirmininkas kurį 
laiką buvo Navardaitis, lankydavosi 
garsiuosiuose humanitarų pokyliuose, 

Endriejavo Pavasario kuopos valdyba. Pirmoje 
eilėje (iš kairės) – kun. Jonas Kalvaitis, Petras 
Navardaitis, Bronė Leleikaitė (?). Antroje eilėje 
(iš kairės) – Vencislovas Lapė, Mykolas  
Dausynas, kiti du neatpažinti. 1924 m.  
Iš Antano Ruškio šeimos albumo

9 Andriaus Ašmanto dienoraščio, rašyto 1925–
1932 m., originalas ir kita našlės Onos Ašmantie-
nės išsaugota archyvinė dokumentinė medžiaga 
yra Andriaus sūnaus Leono Ašmanto nuosavybė. 
Visa ja naudotasi rašant minėtą knygą Andrius 
Ašmantas. Gyvenimas ir kūryba (planuojama išleisti 
2010 m.).
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į kuriuos nueiti buvo studentų garbės reikalas. Iš Andriaus 
Ašmanto dienoraščio žinome juos susitikdavus ir namie – 
samdomuose butuose, kur juodu kalbėdavosi ir diskutuodavo 
pačiais įvairiausiais klausimais – nuo pernelyg asmeninių 
rūpesčių iki pasaulėžiūros, politikos, kultūros, švietimo ir kitų 
reikalų. Nėra abejonių, kad jų buvo kalbėtasi ir apie savo 
pavardžių formas. Mat tuo metu buvo plačiai diskutuojama 
apie „sugadintas“ lietuvių pavardes – jų tarmines, suslavin-
tas ir kitaip iškraipytas autentiškas lytis. Visuomenėje buvo 
skleidžiamos mintys pavardes tvarkyti. Valdžia vėliau skyrė 
lėšų pavardžių lietuvinimo vajui, buvo įsteigta valstybinė institucija, rengiamas 
pavardžių įstatymas. Dėl savo pačių pavardžių iš šių bičiulių iniciatorius buvo 
Andrius Ašmantas. Tikriausiai iš savo Rietavo progimnazijos mokytojo Viktoro 
Kamantausko patyręs, kad jo pavardės metrikuose įrašyta lytis Ašmontas yra tar-
minė, ten pat, Rietave, jis pradėjo vartoti formą Ašmantas, visur spaudoje tik taip 
pasirašinėjo ir siekė bendrinę lytį įsiteisinti juridiškai. Jo bičiulis savo pavardę dar 
1930 m. rašė suslavinta lytimi Navardauskas (ji gali būti vietovardinės kilmės iš 
vietovardžio Nevardėnai (Telšių r.) su slaviška priesaga -sk-10). Vėliau, veikiausiai 
Ašmanto paveiktas, visur vartojo tik Navardaitis. Jo žmona Stefa Navardaitienė 
pasakojo, kaip Petras Klaipėdoje stengėsi sulietuvintą lytį įteisinti dokumentuose, 
bet ten to padaryti nepavyko. 

Mirus Jonui Jablonskiui, Andrius Ašmantas „Lietuvos mokyklos“ žurnale 
išspausdino didelį žymiojo kalbininko nekrologą, pavadintą „Prof. Jonas Jablonskis“ 
(1930, nr. 2, p. 77–79). Sunku įžiūrėti 
Ašmanto paskatinimą, bet Klaipėdo-
je, „Lietuvos keleivio“ laikraštyje tų 

Užrašas antroje 
pusėje „Atminimui 
Veviržienų gegužinės 
1926 m.“ su 
Veiviržėnų fotografo 
Š. Javnelovišiaus 
antspaudu. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo

10 Lietuvių pavardžių žodynas, ats. red. A. Vanagas, 
Vilnius, 1989, t. 2. L–Ž, p. 322.
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metų vasario 20 d. ir Petras Navardaitis paskelbė straipsnį „Su prof. Jablonskiu 
atsisveikinant“ (Navardausko pavarde). Aiškesnę įtaką Navardaičio publicistikai 
galima įžiūrėti jau vėliau, abiem vėl susitikus ir dažnai bendraujant Kaune.

Laikinojoje sostinėje abu diplomuoti mokytojai buvo aktyvūs visuomenininkai. 
Andrius Ašmantas tapo vienu iš Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjun-
gos kūrėjų, buvo prie Lietuvių kalbos draugijos steigimo ištakų (Lietuvių kalbos 
draugijai našiai ir sėkmingai dirbo visą gyvenimą). Petras Navardaitis daugiausia 
darbavosi Lietuvos katalikų mokytojų sąjungoje. Antai jis buvo aktyvus 1935 m. 
pradžioje surengtų pedagoginių dienų dalyvis, organizacinio komiteto narys. Šie 
renginiai vyko „Aušros“ berniukų gimnazijoje, kurioje dirbo ir Andrius Ašmantas, 
ir juose juodu irgi bus buvę ne kartą susitikę. Pridurtina, kad Kauno spauda 
informavo apie Navardaičio iniciatyvas jo dirbamoje Kauno III gimnazijoje: jis 
įkūrė mokinių lavinimosi kuopą (70 mokinių), buvo sudaryti įvairūs būreliai, o 
literatų būrelį globojo žinomas lituanistas, vėliau pagarsėjęs vertėjas Edvardas 
Viskanta11. Apie Navardaičio organizacinius sugebėjimus kalba ir jau minėta jo 
veikla Žemės ūkio akademijoje. 

Andriaus Ašmanto ir Petro Navardaičio bičiulystė buvo ypač stipri XX am-
žiaus ketvirtojo dešimtmečio viduryje ir vėlesniais metais jau Ašmantui išsikėlus 
dirbti į Klaipėdos pedagoginį institutą. Abu tuo metu daug rašė švietimo klausimais. 
Navardaitis paskelbė keletą straipsnių iš kelionių po užsienius apie kitų kraštų 
mokyklas ir jų pedagoginę patirtį („Lietuvos studente“, „Akademike“, „Lietuvos 
mokykloje“), aktualiais Lietuvos mokyklų klausimais (apie mokytojų visuomeninį 
darbą, buitį, vyriausybės darbus švietimo srityje, užsienio kalbų mokymą ir kt.). 
Ypač daug Navardaitis 1934–1938 m. spaudoje yra anotavęs ir recenzavęs įvairių 
sričių knygų. Žinomos jo publikacijos apie rašytojų ir poetų Kazio Binkio, Bronės 
Buivydaitės Juozo Grušo, Jono Kossu-Aleksandravičiaus, Jono Marcinkevičiaus, 
Vinco Mykolaičio-Putino, Juozo Kralikausko, Juozo Paukštelio, Antano Skripkausko, 
Vinco Žilionio grožinius kūrinius. Jis taip pat yra rašęs apie Juozo Ambrazevičiaus, 
Konstantino Avižonio, Stasio Kolupailos ir Igno Končiaus, Kazimiero Raičinskio, 
Gotfrydo Studeraus knygas ir vadovė-
lius. Beveik visi tie rašiniai išspausdinti 11 Tautos mokykla, 1935, nr. 24, p. 572–573.

Endriejaviškiai – 
studentai ir 
gimnazistai, skautai. 
Iš kairės sėdi 
neatpažintas, 
Petras Navardaitis, 
Vanda Lapaitė, 
Andrius Ašmantas ir 
kt. Apie 1930 m. 
Fotografavo 
D. Lipšicaitė. 
Iš Ašmantų šeimos 
albumo
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„Tautos mokyklos“ žurnale (vienas kitas ir „Lietuvos mokykloje“). (Be pavardės, 
dar pasirašinėjo P. N., P. N-čio (P. N-tis), P. Sausio (Sausys), P. Sausiečio – pagal 
gimtąjį kaimą – parašais.)

Andrius Ašmantas tuo metu irgi daug rašė švietimo ir mokyklos klausimais 
(žr. jo „Rinktinius raštus“, 1996, ir knygą „Tautinis ugdymas ir tautos kultūra“, 
2005). Jo žvilgsnis šioje srityje gal buvo platesnis ir gilesnis, aprėpdavo daugiau 
įvairių klausimų.

Kai 1933 m. vasarą Andrius Ašmantas vedė savo fakulteto istorijos skyriaus 
studentę Oną Kizevičiūtę, Petras (jis ilgai išbuvo nevedęs) iškart tapo jų šeimos 
draugu. Jis buvo jų pirmojo vaiko – dukters Joalitos krikšto tėvas (kartu su krikš-
tamote Onos seserimi Agota (Aga). Jie visi paskui dažnai susitikdavo Klaipėdoje, 
viešėdavo tai Andriaus tėviškėje Tickinuose, tai Petro gimtinėje Sausiuose. Kai 
Ašmantams teko kraustytis į Klaipėdą, pirmutinis išvažiavo Andrius ir iš ten 
laiškuose aiškino žmonai, kaip tvarkyti daiktus, ir nurodydavo prireikus kreiptis į 
Petrą. Iš Klaipėdos Andrius laiškuose prašydavo Petrą užsakyti laikraščių, knygų, 
patvarkyti kokį reikalą. Tie laiškai12 ne tik teikia informacijos apie asmeninius ir 
dalykinius bičiulių santykius, bet ir atspindi dviejų žmonių idėjinius ir politinius 
požiūrius į to meto tikrovę. 

1936 m. rugpjūčio 31 d. iš Klaipėdos Ašmantas rašė: 

„Jau senokai išsiskyrėme, tačiau širdingu žodžiu nepasidalinome. 
Skaitau kiekvieną naujieną laikraščiuose apie mokytojų skyrimus 
ar kilnojimus, bet Tavo pavardė, rodos, niekur neužkliuvo. Mano-
me, kad trečiojoje Kauno gimnazijoje ir liksi. Kol mano šį laiškelį 
gausite, būsite jau ir darbą pradėję.“ „Po didžių svyravimų aš vis 
dėlto apsisprendžiau likti Ped. Institute [Klaipėdoje buvo siūlo-
ma pasirinkti Vytauto Didžiojo gimnaziją ar institutą]. Tiesa, 
alga nebus didesnė, kaip gimnazijoje gaudavau. Vargu susidarys 
550 lt. Paklausiau senų žmonių: į gimnaziją kelias visada atdaras, 
o į institutą yra tik proga.“ 

Laiško postskriptume parašo nusipirkęs rašomąją mašinėlę ir jam pirmajam 
rašantis, prašo nenustebti dėl klaidų. 1936 m. gruodžio 14 d.: 

„Petrai, turiu ir aš savo bėdų ir reikalų Kaune. Jei turėtum laiko 
ir tai nesudarytų Tau kokių nepatogumų, beveik visus galėtum 
atlikti. Svarbiausia – laikraščių užsakymas 
man ir namams.“

„Mielas Andriau, – rašė Petras 
1937 m. rugsėjo 9 d., – dėkui Tau už 
atvirukę. Malonu, kad Tu gerai jauties ir 
jau įsitraukei į darbą. Žinome, dar tebe-
gyveni kelionių [į Prancūziją] įspūdžiais 
ir dar Tavo ausyse tebeskamba prancūzų 

12 Išlikę du Petro Navardaičio laiškai Andriui (1937 09 09 
ir 1937 11 29) ir vienas jo rašytas atvirukas iš 
Liucernos (Šveicarija, 1938 07 24), taip pat trys 
Andriaus Ašmanto laiškai Petrui (1936 08 31, 
1936 12 14 ir 1938 04 22). Pastaruosius išsaugojo 
Stefa Navardaitienė ir perdavė Andriaus Ašmanto 
vaikams. Iš laiškų turinio galima manyti, kad jų-
dviejų korespondencijos būta ilgos ir didelės, tik 
jos nedaug išliko.
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profesorių mintys. Būtų įdomu su Tavim pasikalbėti. […] Per 
atostogas gan gerai išsiblaškiau, ypač gerai veikė Palanga. Mėnesį 
išgyventi be darbo ir rūpesčio! Šiaip didesnę atostogų dalį praleidau 
Sausiuose. Nebloga ir čia. Šią vasarą nesikišu visai į ūkio darbus, 
tik kiek sode teko padirbėti.“ 

1937 m. lapkričio 29 d.: „Mielas Andriau, daug gražių sveikinimų 
vardo dieną! Šypsokis per savo vardines, nes jau gražų gyvenimo 
barą esi išvaręs: savo darbu pasiekei aukštos vietos, sukūrei šeimą, 
parašei daug straipsnių, savo paskaitomis ir patarimais visuomenę 
judini. Malonu man Tave sveikinti ir linkėti dar didesnių laimė-
jimų.“ „Gražių Tau ir Tavo šeimai linkėjimų!“

Andrius prašydavo savo bičiulį dažnai rašyti. 

„Parašyk, Petrai, savo dūšios naujienas, – skaitome 1936 m. 
rugpjūčio 31 d. laiške. – Man vis lieki draugas, kuriam aš galiu 
būti atviras. Šiaip labai nutylai spaudoje. Mes sveiki laikomės. 
Podė [Petro krikštaduktė] auga greičiau, negu laukiame. Gailimės, 
kad mūsų neatlankei šią puikią vasarą. Teks užsukti kad ir žiemą. 
Širdingai ačiū už vaišes Sausiuose.“ „Su malonumu būsi laukiamas 
pas mus per Kalėdas keletą dienų pasiilsėti. Atvažiuos ir kūma p. 
Agutė, ir podė bus jau užaugusi. Lauksime visi“, – rašoma tų 
metų gruodžio 14 d. laiške.

Endriejaviškiai – 
studentai ir 
gimnazistai, skautai 
su artimaisiais 
nenustatytoje 
sodyboje. Antroje 
eilėje (iš kairės) sėdi 
Petras Navardaitis, 
Vanda Lapaitė, 
Andrius Ašmantas 
ir kt. Apie 1930 m. 
Fotografavo 
D. Lipšicaitė. 
Iš Ašmantų šeimos 
albumo
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Paskutinis tos korespondencijos laiškas, rašy-
tas Klaipėdoje 1938 m. balandžio 22 d., yra ypač 
reikšmingas Andriaus Ašmanto politinėms pažiūroms 
nušviesti, tarti žodį kitą ir dėl Petro Navardaičio 
pažiūrų. 

Abu bičiuliai buvo aiškiai dešiniųjų pažiūrų, 
pritarė tautininkų vykdomai politikai, buvo atsidavę 
tautinės kultūros ir tautinės mokyklos idėjai. Petras 
atviriau rodė savo santykius su valdžia ir politika, o 
Andrius laikėsi kiek rezervuotai. Navardaitis anksti 
tapo Šaulių sąjungos nariu (dar Endriejave), mieliau nei 
kitur bendradarbiavo tautininkiškame „Vairo“ žurnale, 
atvirai palaikė autoritarinį Smetonos režimą. Gana 
būdingas jam žingsnis – straipsnis „Tautos mokyklo-
je“ „Antanas Smetona – tautos auklėtojas“ (1934, nr. 17–18, 
p. 326–332). Andrius Ašmantas apie „tautos vadą“ niekur 
nėra rašęs, tik prie vieno jo straipsnio „Vakarų“ laikraštyje 
pridėta kaip moto Smetonos citata, bet ji veikiausiai galėjo 
būti redakcijos, ne autoriaus. O laiške Navardaičiui 1938 m. 
balandžio 22 d. nesislėpdamas rašė: 

„Liūdna man, Petrai, pažvelgus į ateitį. Teko girdėti iš rimtų ir 
idealistų tautininkų, kurie dabar nepersveria per 11 kateg. [tai yra 
nepasiekę didelės karjeros], kad Antanas ima jau rimtai suvaikėti. 
Jokių pasiūlymų, sako, negalįs svarstyti. Jei nepatinka, tuoj matąs 
tik blogą valią ir tautininkus apšaukiąs voldemarininkais. Vadinasi, 
kada reikia ir reikės blaivaus proto, mes jo kaskart neteksime. Dar 
prasčiau, kad jokių priemonių pakeisti tam blogiui mes neturime! 
Kur mes nueisime su tuo autoritetu? Duok, Dieve, kad mes greičiau 
nuo jo išsivaduotume be žalos sau ir savo tėvynei, o ypač mūsų 
nepriklausomybei.“ 

Tas Andriaus Ašmanto laiškas yra savotiškas ir jo politinis ir idėjinis tes-
tamentas, tad reikia trumpai nusakyti jo parašymo aplinkybes.

Kaip žinoma, 1920 m. spalio 9 d. Lenkijai užgrobus Lietuvos sostinę Vil-
nių ir Vilniaus kraštą, tarp dviejų kaimynių valstybių ilgai nebuvo diplomatinių 
santykių. Kaistant politinei atmosferai Europoje ir Lenkija ėmė elgtis agresyviai – 
ultimatumu pareikalavo Lietuvą užmegzti diplomatinius santykius. Tai reiškė 
reikalavimą atsisakyti pretenzijų į okupuotas teritorijas, o Lietuvai – politinio ir 
moralinio valstybės tikslo atgauti sostinę, – juk Vilniaus vadavimas beveik du 
dešimtmečius buvo tautos vienijamasis tikslas ir pagrindinis politinis uždavinys. 
Priėmus Lenkijos ultimatumą, buvo patirtas pirmas didžiausias tarpukario Lie-
tuvos valstybės politinis ir moralinis pažeminimas, jis negalėjo neatsispindėti ir 
žmonių nuotaikose. Turėjo atsistatydinti Ministrų kabinetas, valstybėje tvyrojo 
sumaištis.

Andrius Ašmantas. 
Apie 1937 m. 
Iš Ašmantų šeimos 
albumo
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Andrius Ašmantas dėl tų įvykių 
ne mažiau išgyveno negu kiti šalies in-
teligentai ir patriotiškai nusiteikę žmo-
nės. Savo bičiuliui Petrui Navardaičiui 
1938 m. balandžio 22 d. laiške rašė: 

„Per sunkiausias kovo 17–19 dienas ir vėliau 
kelis kartus ėmiaus Tau rašyti, bet vėl kas 
man nutraukdavo. Aš tas dienas, o ypač nau-
jo kabineto sudarymą skaudžiai išgyvenau. 
Neramus esu ir šiandien. Tau, geriausiam 
draugui, kelias mintis pareikšiu, į kurias 
lygiai ir iš Paties lauksiu atsakymo.

Kad tie įvykiai atsitiko, rodo mūsų 
politikos siaurumą ir trumparegiškumą. 
Įsitraukiame kurią giesmelę ir traukiame, 
nors jos niekas neklauso ir niekam ji nėra 
naudinga. Be abejo, stambi diplomatinė 
klaida – suplakti dipl. santykius su Vilniaus 
klausimu. Atnaujinome santykius – atsisa-
kėme ir nuo Vilniaus. Ši mintis taip giliai žmonėms įkalta į galvą, 
kad yra dar ir šiandie netikėlių [-netikinčiųjų], kas viešai skelbiama. 
[…] Dar liūdniau, kad iš to tiek maža tepasimokėme. Visi laukė 
kabineto ne srovinio, kaip „L[ietuvos] A[idas]“ bijojo, bet išėjo 
sroviškiausias ir be rimtų asmenybių, kuriomis galėtų tauta pasitikėti. 
Tas kabinetas tiek sukiužęs, kad sunkiomis dienomis vėl neteksim 
vadų. Šis nujautimas tautą akmeniu slėgia. Aš iki šiol neatgyju 
ir dirbti negaliu. Kur mes nueisim, pasikliaudami tik bukapročiais 
pataikūnais, kurie neturi savo minčių ir nusistatymo?“

Šiomis savo mintimis Andrius Ašmantas išreiškė daugelio to meto inteli-
gentų susirūpinimą dėl tėvynės reikalų ir dėl jos ateities. Išryškėjo mintis, kad 
pati didžiausia tautos vertybė yra jos nepriklausomybė, be kurios neįmanoma 
nei savarankiška kultūra, nei savarankiška kūryba. Pats dirbdamas kultūros ir 
kūrybos darbą ir visaip skatindamas į jį kitus įsitraukti, Ašmantas iškyla kaip 
apsisprendęs idealistas, linkęs ne klajoti padebesiais, o remtis pozityviais, gerai 
suvoktais idėjiniais pagrindais, kuriuos matė moderniojo nacionalizmo (Romualdo 
Ozolo terminas) ideologų darbuose. Tas nuostatas jis nedviprasmiškai išreiškė 
tame jau cituotame laiške Petrui Navardaičiui: 

„Neslepiu, kad aš simpatizuoju „N[aujajai] R[omuvai]“ ir jau-
niesiems „XX A.“. Aš vis dar vaikiškai užsikrečiu idealizmu ir 
jį noriu realiai išgyventi ir net gyvenime įvykdyti. To skaidraus 
idealizmo, rodos, daugiausia turi šie minėti žurnalai. Juk „XX A.“ 
stambesnieji dalykai iš Klaipėdos yra mano kūrinys. […] Pagaliau 

Petras Navardaitis. 
Apie 1960 m. 
Iš Stefos 
Navardaitienės 
šeimos albumo



1096

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

daug rašau „Vakarams“. […] Dirbu iš didelio pasiaukojimo tėvynės 
labui, kurio ji vis nesulaukia.“

Koks buvo ir ar iš viso buvo Petro Navardaičio atsakymas, dabar pasakyti 
negalima, nes jo laiško nėra išlikusio. Reikia manyti, kad tos mintys turėjo rasti 
atgarsį bičiulio širdyje, kitaip Andrius Ašmantas jam to visko nė nebūtų rašęs. Jų 
pažiūros buvo labai artimos, tik galėjo kiek kisti keičiantis politinėms ar kitokioms 
aplinkybėms. Vis dėlto neabejotina, kad abu iki mirties išliko patriotai ir buvo 
ištikimi savo jaunystės idealams. Tai buvo būdinga daugeliui to meto inteligentų, 
kurie jau nepriklausomoje Lietuvoje ir užsieniuose buvo įgiję mokslą ir kuriems 
valstybės nepriklausomybė bei asmens laisvė buvo nesvarstytinos vertybės.

Cituotasis laiškas yra paskutinis Andriaus Ašmanto ir Petro Navardaičio 
bendravimo dokumentas. Suprantama, kad ir vėliau, jau Ašmantui grįžus dirbti į 
Kauną, jiems dar ne kartą yra tekę susitikti, vienaip ar kitaip bendrauti, kalbėtis 
ir tomis visai valstybei svarbiomis temomis, ypač užklupus okupacijai. Deja, tikrų 
liudijimų neturime, liko vien prisiminimas, kokie žmonės kažkada susitikdavo ir 
rašydavo tokius laiškus. Stefa Navardaitienė yra pasakojusi, kad, ir praėjus daug 
metų po Andriaus Ašmanto mirties užėjus kalbai apie jaunystės bičiulį, Petras 
nuolat pakartodavo tuos pačius didelę pagarbą išreiškiančius žodžius: „Koks doras, 
koks sąžiningas, koks teisingas buvo žmogus!“

Petro Navardaičio 
šeima: žmona Stefa, 
vyresnioji dukra 
Rima, sūnus 
Antanas, duktė 
Daiva. Apie 1965 m. 
Iš Stefos 
Navardaitienės 
šeimos albumo
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Antanas Žemgulis – gamtos harmonijos  
ir moksleivių šurmulio paviliotas 
Eugenija Selskienė

Antanas Žemgulis gimė 1932 me-
tų liepos 5 dieną Klaipėdos rajono 
Pajuodupio kaime, eigulio šeimoje. 
Tėvas Feliksas Žemgulis gimė ir augo 
Perkūnų kaime (Klaipėdos rajone), mo-
tina Julijona Kiaulakytė gimė Pajuo-
dupio kaime. Kiaulakių šeima vėliau, 
kai tėvas Juozas Kiaulakys grįžo iš 
Amerikos, nusipirko sodybą ir žemės 
sklypą Antkopčio kaime, Endriejavo 
valsčiuje. Feliksas Žemgulis buvo vie-
nas iš dešimties Prano Žemgulio vaikų. 
Jis 1920 metais perėmė eigulio tarnybą 
iš tėvo po jo mirties ir apsigyveno 
valdiškoje sodyboje Pajuodupio kaime. 
1922 metais vedė Julijoną Kiaulakytę. 
Eiguliu dirbo vos ne penkiasdešimt 
metų. Už gerą darbą tarpukariu buvo 
apdovanotas dviem medaliais. Tėvas 
sau ir vaikams pastoviai prenumeravo 
laikraščių ir žurnalų, domėjosi Lietu-
vos gyvenimu ir tarptautine padėti-
mi, skatino vaikus skaityti. Žemgulių šeimoje augo devyni 
vaikai, Antanas – septintas. Kaip ir visi Žemgulių vaikai, 
mokėsi Jokulių pradžios mokykloje, joje baigė penkis sky-
rius ir, nebaigęs šeštojo, 1945 metų vasarį perėjo į Gargždų 
progimnaziją. Gargždų vidurinę mokyklą baigė 1951 metais. 
Trūkstant lėšų studijoms aukštojoje mokykloje, iki 1951-ųjų 
gruodžio pradžios dirbo Ketvergių septynmetės mokyklos 
mokytoju. Iš čia buvo pašauktas į karinę tarnybą. Tarnavo 
iki 1953-iųjų pabaigos. 1954–1956 metais mokėsi Klaipėdos mokytojų institute, įgijo 
gamtos-geografijos mokytojo specialybę. 

Baigęs Klaipėdos mokytojų institutą, diplomantas mokyklos nesirinko – visur 
ta pati Lietuva. Tačiau instituto komisija nusprendė raudonu diplomu baigusiam 
mokyklą absolventui padaryti staigmeną, tad parinko mokyklą, kurios pavadinimo 
pasirenkamų mokyklų saraše išvis nebuvo – Endriejavo septynmetę.

Endriejavo septynmetė atrodė varganai. Tipinė pradžios mokykla, statyta 
tarpukaryje, buvo besitraukiančios vokiečių kariuomenės 1944 metų rudenį su-
sprogdinta, mokiniai sunkiai tilpo klasėse, buvo dirbama keliose patalpose. Tačiau 
mokytojai naująjį kolegą sutiko nuoširdžiai. Su naujai paskirtu direktoriumi Algirdu 

Antanas Žemgulis. 
Endriejavas 2008 m. 
Jūratės Čekienės 
nuotr. Klaipėdos 
fotostudija „Fotokalvė“. 
Jūratės Čiakienės
nuotr.
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Prano Žemgulio (mirusio 1919 m.) šeima. Našlė 
Petronėlė (viduryje) su dešimčia vaikų. Jai iš dešinės 
sėdi sūnus Petras, iš kairės – Pranas. Antroje eilėje 
(iš kairės) stovi: Kazimieras, Peliga, Paulina, Julijona, 
Elena ir Feliksas. Trečioje eilėje (iš kairės) – Povilas ir 
Justinas. Apie 1920 m. Iš A. Žemgulio šeimos albumo

Antano Žemgulio tėveliai Felikso brolio Petro vestuvėse. 
Feliksas stovi pirmas dešinėje, Julijona stovi už kunigo. 
Apie 1923 m. Iš A. Žemgulio šeimos albumo
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Liaudansku greit nusistovėjo ne tik 
dalykiški, bet ir draugiški santykiai. 
Vėliau mokytojas sužinojo, kad dar 
nespėjęs atvykti į Endriejavą, jau buvo 
kolektyvui pristatytas neakivaizdžiai, 
tuo pasirūpino smalsios jaunos moky-
tojos, su slapta misija pabuvusios net 
institute. Tikslas – pamatyti, koks jau-
nas specialistas atvyksta į mokyklą. 

O direktorius jau ir staigmeną 
buvo paruošęs. Per pirmąjį posėdį pa-
skelbė, kad teks mokytojui Antanui 
dėstyti chemiją. Tiesa, skyrė ir keletą 
biologijos bei geo grafijos pamokų. Ir 
taip: 48 metams pagrindinis dėstomas 
dalykas – chemija!

1966 metais neakivaizdiniu būdu 
baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį 
institutą, įgijo vidurinės mokyklos 
biologijos mokytojo specialybę. Nuo 
1956 iki 2004 metų dirbo Endriejavo 
vidurinėje mokykloje: 5 metus mokymo 
dalies vedėju, 30 metų direktoriumi ir 
13 metų mokytoju. Pagrindinis dėsto-
mas dalykas visą laiką buvo chemija. 
Dar dėstė astronomiją, kūno kultūrą, 
pradinį karinį rengimą, geografiją, biologiją. 

Antano Žemgulio senelė Izabelė Kiaulakienė  
su dukromis. Jai iš kairės – Julijona (Antano 
mama) ir dešinės – Barbora. Endriejavo  
valsčiuje, Antkopčio k. Apie 1920 m. 
Iš A. Žemgulio šeimos albumo

Antano Žemgulio 
tėvai Julijona ir 
Feliksas. Nuotraukos 
skirtingų metų, 
fotografuota prieš ir 
po Antrojo pasaulinio 
karo. Iš A. Žemgulio 
šeimos albumo
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Buvusių mokinių atsiliepimai
Rasa Venckienė (Ulbaitė):

„Antanas Žemgulis – tas mokytojas, kurį norėtųsi visada prisiminti. 
Jo pastangomis įgijau žinių, susikūriau vertybių sistemą, išmokau 
mylėti savo kraštą, tėviškę. Niekas manęs neišvilios į svečią šalį. 
Tik jo dėka galiu laisvai bendrauti su žmonėmis ir pasakyti savo 
nuomonę.“

Janina Versockienė (Vilimaitė):
„Ramumo, taktiškumo ne tik aš, bet ir visi išmokome iš direkto-
riaus A. Žemgulio.“

Alma Ratkelienė (Balčiutė):
„Gerai prisimenu direktoriaus žodžius: „Džiaukitės, kol esate mo-
kykloje, žinokite, baigę laisvo laiko turėsite kur kas mažiau.“ Deja, 
palikę mokyklos suolą, supratome – direktorius buvo teisus. Kuo 
toliau, tuo labiau tirpsta laikas.“

Augustas Uktveris:
„Tiesa buvo tuometinio mokyklos direktoriaus Antano Žemgulio, 
iškiliojo pedagogo, patrauklumas. Noriu padėkoti Pedagogui, nusi-
lenkti ne vieškeliui, ežerui ar mokyklos sienai, o žmogui, kuris tikrai 
nebuvo abejingas kitam, jaunam, kiek sužvarbusiam nuo asmenybę 
tarsi katino nagučiais kedenančios lemties.“

Zina Petrikienė (Ruškytė):
„Jei esi mokytojas, savaime gyvenimas priverčia galvoti, kurti, 
kad kitiems, šalia esantiems, neprailgtų diena. Kitokio mokytojo 
neįsivaizduoju. Ateityje svajoju išleisti poezijos rinkinėlį ir pa-
sekti puikaus žmogaus, savo mokyklos direktoriaus A. Žemgulio 
pavyzdžiu.“

Eigulio Felikso 
Žemgulio 
apdovanojimai: 
1. Jubiliejinis 
nepriklausomos 
Lietuvos 
dešimtmečio medalis 
(aversas ir reversas) 
2. Medalis Vytauto 
Didžiojo mirties 
500 metų sukakčiai 
pažymėti. 
A. Žemgulio nuotr.
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Direktoriaujant Žemguliui teko 
susipažinti ir su statybos darbų speci-
fika: tuo metu prie mokyklos pastatyti 
net du mūro priestatai. 1988 metais 
jam suteiktas Lietuvos TSR nusipelniu-
sio mokytojo vardas. Tų pačių metų 
žiemą su Lietuvos švietimo darbuotojų 
delegacija dalyvavo TSRS mokytojų su-
važiavime, kur aktyviai gynė Lietuvos 
tautinės mokyklos koncepciją. 

„Visaip dabar žmonės pakalba apie mo-
kytojus, jų praeitį. Bet aš vis prisimenu 
mokytojų suvažiavimo dieną, kai negirdėtai 
drąsus Lietuvos delegacijos pasisakymas 
sukėlė sprogusios minos efektą. Mes rei-
kalavome savarankiškos mokyklos, laisvės 
jai, ir nebuvo ten jėgos, galėjusios mus 
sustabdyti. Tada mus palaikė latviai, estai, 
Užkaukazės delegacija. Suvažiavimas išsiskirstė, taip ir nepriėmęs 
jokių nutarimų. Manau, kad nuo tada prasidėjo mūsų nepriklau-
somybė“, – prisimena direktorius.

2005 metais A. Žemgulio kandidatūra, Endriejavo se-
niūnijos bendruomenei pasiūlius, buvo iškelta Lietuvos žemės ūkio ministerijos 
organizuotame Kaimo spindulio konkurse, kuriame A. Žemgulis pelnė Kaimo 
mokytojo vardą.

Išėjęs užtarnauto poilsio, bando savo gyvenimišką patirtį perteikti vi-
suomenei literatūrine kalba, yra išleidęs šešias grožinės literatūros knygas. 
Neliko skolingas ir mokyklai, kurioje dirbo 48 metus: kartu su kolegėmis Lai-
ma Kazragiene ir Eugenija Selskiene išleido knygą „Endriejavo mokykla laiko 
vingiuose”. Tiek pat knygų apie gamtą, mokyklą, žymius žmones mokytojas 
yra parašęs ir „išleidęs” nuosavu kompiuteriu. Tai vienas iš pomėgių – nueiti 
knygos gimimo kelią.

A. Žemgulio šeima jau 53 metus gyvena Endriejave, Endriejavo kapinėse 
ilsisi Antano seneliai Juozas ir Izabelė iš motinos pusės, dėdė Stasys, jo žmona. 
Tad natūralu, kad visa šeima laiko save endriejaviškiais. Pakalbintas žurnalistės 
Monikos Volungevičienės, A. Žemgulis pasakoja: 

„Visi žmonės čia įdomūs. Dažnas kaimas negali pasigirti turtin-
gais žmonėmis, bet endriejaviškiai stengiasi, tvarkosi, dirba. Aš 
visada maniau: kad ir kokie laikai būtų, jei žmogus yra sumanus 
ir darbštus – atranda užsiėmimą, pragyvenimo šaltinį ir neina 
ranką atkišęs.“ 

A. Žemgulio duktė 
Dalia ir žmona 
Eugenija. Nuotr. 
iš šeimos albumo
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Nepartinis. Iki 2005 metų pri-
klausė Ornitologų draugijai, ilgą laiką 
vykdė šios draugijos skirtas užduotis, 
stebėjo ir tyrinėjo, fotografavo gamtą 
Klaipėdos rajono rytinėse seniūnijose. 
Sukaupta medžiaga paskelbta gamtos 
žinynuose ir atlasuose. Vedęs, žmo-
na Eugenija – geografijos mokytoja, 
duktė Dalia – geografijos, biologijos 
mokytoja.

2008 metais A. Žemguliui suteik-
tas Gargždų miesto piliečio garbės var-
das. Jo kalboje nuskambėjo prasmingi 
žodžiai, apvainikuojantys visą moky-
tojo, mokslininko, šviesuolio, rašytojo 
gyvenimą ir jo prasmingumą: 

„Ilgus šimtmečius mūsų pasienio rajonas 
kovojo už išlikimą. Dabar istorija sutei-
kė mums galimybę atgimti ir klestėti. 
Linkiu visiems išlaisvinti savo kūrybinę energiją, nesavanaudiškai 
pasidarbuoti visos visuomenės naudai, patirti tikrojo bendrumo 
jausmą ir dvasinę palaimą, kuri pelnoma atlikus didelį ir pras-
mingą darbą.“

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Antanas  
Žemgulis yra išleidęs knygas:

Poezijos rinktinė „Rasota laiko brydė”, UAB „Judex”, Kaunas, 2002; 

Istorinė apysaka ir poema „Žemaičiai. Žvelsa ir Žvaginis”, UAB 
„Judex”, Kaunas, 2003;

Atsiminimai „Pokario akademijos. XX amžiaus rekrūtai”, Klaipėda, 
S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005;

Humoristinių eilėraščių ir humoreskų rinktinė „Ir pabiro rupūs 
miltai”, Klaipėda, S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006;

„Endriejavo mokykla laiko vingiuose” (kartu su L. Kazragiene ir 
E. Selskiene), UAB „Judex”, Kaunas, 2006;

„Gamtoje – nevienišas”, UAB „Judex”, Kaunas, 2007;

Novelių apysaka „Amžių vieškelyje”, leidybos grupė „Druka”, Klai-
pėda, 2009.

A. Žemgulio kūryba, spausdinta rinktinėse  
ir almanachuose:

„Sparnuoti žodžiai mano miestui”, leidykla-spaustuvė „Druka”, Klai-
pėda, 2006;

Antanas Žemgulis 
kalba endriejaviškiams 
ir svečiams renginyje 
miesteliui švenčiant 
225-ąjį gimtadienį. 
2005 m. V. Skuodo 
nuotr.
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„Švenčiausias vardas”, LKRS poezijos rinktinė, UAB „Dobilo” lei-
dykla, Jonava, 2008;

„Palydint į kelią. Mokytojai – mokiniams“, UAB „Judex“, Kaunas, 
2008;

Jubiliejinis albumas „Gargždai. Klaipėdos rajonas. Gamta” (nuotraukos 
8, 27, 28, 29, 39, 50, 51, 53, 63 psl.), „Druka”, Klaipėda, 2008;

„Portretai”, Eilėraščiai. Proza, LKRS, UAB “Dobilo leidykla”, Jonava, 
2009;

„Iš minčių ir akimirkų”, Klaipėdos rajono literatų kūrybos almana-
chas. Leidėjas Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji 
biblioteka, spausdino leidykla-spaustuvė „R. Petkevičiaus įmonė”, 
Klaipėdos r., 2009.

A. Žemgulio stebėjimų gamtoje medžiaga  
publikuota leidiniuose:

„Lietuvos fauna. Žinduoliai“, Vilnius, „Mokslas”, 1988;

Linas Balčiauskas ir kt. „Lietuvos žinduolių, varliagyvių ir roplių 
atlasas”, Ekologijos institutas, Vilnius, 1997;

Vytautas Jusys ir kt. „Klaipėdos krašto perinčių paukščių atlasas”, 
leidykla „Daigai”, Vilnius, 1999;

Lietuvos ornitologų draugija „Lietuvos perinčių paukščių atlasas”, 
„Lututė”, Kaunas, 2006;

„Lietuvos Raudonoji knyga“, „Lututė”, Kaunas, 2007.

Kūryba, straipsniai ir nuotraukos gamtos ir pedagogikos temomis, 
publikuoti periodiniuose leidiniuose „Tiesa”, „Tarybinis mokytojas”, 
„Vakarų ekspresas” „Mūsų gamta”, „Banga”.
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Kalbininko iš Žemgulių Algirdo Ruškio mintys  
apie kalbą ir gyvenimą 
Kalbino Ivona Žiemytė

Gerb. doc. dr. Algirdai Rušky, kaip 
daugelis kalbos tyrinėtojų nustatė, – 
kalba atspindi pasaulėjautą, gyvenimo 
būdą, prigimties ir mąstymo ypatu-
mus; kuo ypatinga žemaičių tarmė 
ir žemaičiai? Kokia lietuvių kalba ir 
žemaičių tarmė šiandien, kokia tarmių 
vieta mūsų gyvenime?

Sakoma, kad tarmė yra tai, ko 
žmogus labiausiai pasiilgsta savo gy-
venime. Turiu galvoje, – kai nuo tos 
tarmės atitolstame, kai esame pavilioti 
didelių miestų. Miestai, jų gatvių ga-
tvės ir skersgatviai jau iš kito būdo, 
iš kitokios reikmės, kitaip kalbasi su 
tavimi. Čia visko daugiau, ir žmonių 
klaidžiau, čia labirintas... O tarmės pa-
saulis?.. Reziumuodamas savo širdžiai, 
be poetinio polėkio sakysiu: jame daug, 
labai daug tikrumo. Kažkokie tikres-
ni džiaugsmai ir tikresnis skausmas, 
pagaliau žmogaus nuopuolis tikras, 
tikri pokštai ir barniai, tikras širdies graudumas. Ten meilės 
reklamos mažiau, – ten paliekama jausti širdžiai, visa patiki-
ma žinoti laukams... Tarmės pasauly kitos prasmės. Gyvybės 
kitos prasmės. Kažkoks amžinas gyvybės šauksmas. Ten dar 
labai svarbu, kaip prasideda diena, kaip žemaičiai sako: „O 
ką lauke daro, ar lyja ar sninga?..“ Ten dar labai rūpi medžiai 
ir paukščiai. O labiausiai – saulelė... Ir daug kas ten kitaip. 
Todėl turintiems gimtąją tarmę ji lieka amžina iki šviesių akių. Iš tarmės mes 
išaugome šiam pasauliui, pažinome, supratome.

Žemaičių tarmė?.. Daug kas prikiša jos šiurkštų būdą. Būdas tiesus, niekas 
neužginčys, o žmogaus dorumo byla čia greita ir sąžininga. Taip reikia, – dėl 
žmogaus. Kad būtų padoresnis... Taip senovėj turguj jie ieškojo doro arkliuko, 
vakarėly – doros mergikės, gyvenimui – doro žmogaus. Manyčiau, kad tas doros 
troškimas juos darė tokius neatlaidžius teisėjus, ir dėl to jie nekalti... Bet žemaičiai 
būna ir švelnūs, lyriški, kartais ligi ašarų jautrūs, net graudingi. Pasakys „mano 
mamelė, mano trobelė...“, ir, žiūrėk, jau virpina lūpą, jau nori kriokti... Kas beištars, 
kad jie nejautrūs...

Doc. dr. Algirdas 
Ruškys Klaipėdos 
universiteto kiemelyje. 
Apie 2008 m. 
Iš A. Ruškio 
asmeninio archyvo
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Sakau visai žemiškai ir neišdi-
džiai, kad jei nebūčiau žemaičių že-
mės augintas, nesuprasčiau, kad esu 
iš Lietuvos. Gal čia padariau kokią 
atskirybės ir bendrybės klaidą? Kažin... 
Mano tėviškėj telpa visa mano prasmių 
Lietuva, žemaitiškai prabylanti į mano 
kaimo žmonių širdis...

Esate kilęs iš Endriejavo apylinkių. 
Kokią įtaką Jums padarė pirmasis 
mokytojas, tėvai, seneliai, gimtojo 
kaimo šviesuoliai? Kokiomis aplin-
kybėmis rinkote medžiagą straipsniui 
„Žmogaus pasaulio atspindžiai endrie-
javiškių šnektoje“?

Žemgulių kaimas. Kažkada toks 
pilnas gyvybės, toks šurmulingas dar-
bais, toks jaunas vakarėliuos, toks šven-
tas kaimo kapinaičių maldoj, kai mes, 
vaikai, suklaupdavom su suaugusiais 
prie kapelių ir melsdavomės. Ten toks 
didelis ąžuolas su koplytėle... Tie vaka-
rai, kai link Klaipėdos tolumon leidžiasi 
į miškus saulė. Tas vakaro laukų tykumas...

Labiausiai mintį ir širdį aitrino bemaž šimtametės 
mano močiutės (Barboros Matutienės) senoviškas kalbėjimas, 
tų žodžių gyvumas. Iš jos daug kalbos grožybių paveldėjo 
ir mano mama. Gaila, vėlokai pradėjau užrašinėti gyvąją 
kalbą – jau tik baigęs Endriejavo vidurinę mokyklą. Žino-
te, – jaunam ne tas rūpi. 

Pamenu, kaip mano močiutė kartą pasakojo, kad tė-
valiai mokę vaikus savo vaikystės dantukus dailiai susidėt į 
sienotarpį, „kad neišklystumėt iš kelio ir atmintumėt, kur buvo 
mūsų trobelė, iš kurios išėjot į šį pasaulį...“ Aš klausiausi klausiausi jos pasakojimo 
ir apsiverkiau. O ji manęs ir klausia: „Ko tu krioki?“ Ramina mane. O mintyse 
man: „Kokia aukšta ir galbūt šiandieniškai nepasiekiama tų senovės žmonių dvasios 
kultūra.“ Va, tada supratau, – privalau užrašyti. Tepalieka tie žodžiai žodynuos. 
Galiu pasakyti, kad labai daug kažkada mano močiutės, mano mamos ir kitų 
kaimo žmonių ištartų žodžių, pasakymų įrašyta Lietuvių kalbos žodyno tomuose. 
Savo širdžiai didžiuojuos, kad tai mano močiutės, mano mamos, mano kaimo 
žmonių kalba, kuri Lietuvių kalbos žodynu iškeliavo veik į visą pasaulį, ir kaž-
kada sakytus jų žodžius galima rasti pasaulio bibliotekose. Žinote, tie pasakyti 
žodžiai man yra gyvesni už nuotrauką. Pasiskaitau ir jaučiu, kada tas buvo, 
kokia ta diena, kokie įvykiai. Patarčiau kiekvienam nors po sakinuką jūsų artimų 

Mama Bronislava 
Ruškienė (g. 1922 m. 
Antkopčio k. ir 
58 metus gyvenusi 
Žemgulių k.). 
Apie 2002 m. 
Iš A. Ruškio 
asmeninio archyvo
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žmonių kalbos įsirašyti į savo albumą. 
Tie žodžiai kažkada po daugelio metų 
jums bus labai brangūs...

Gaila, kad tarmių upeliai senka. 
Visas tas kaimo pasaulis taip pasikei-
tė... Taip siaurėja, taip tolsta, – kaip 
žmonijos vaikystė... Egzistenciškai kei-
čiasi. Kiti laikai, kiti papročiai. Laiko 
vėjai kiti. Tik ta pati dar saulė, dar 
žemė, dar dangus... Žmogus jau kitas. 
Kažkoks pavargęs ir nutilęs. Ar suirzęs 
ir sau negeras... Arba geraširdis ir sutri-
kęs... Mažėja natūralia tarme šnekančių 
senesnio amžiaus žmonių, o jaunieji į 
savo širdis taip rūpestingai nebesideda 
tų sodrių žemaitiškų žodžių. 

Turbūt tarmės išnyks?
Ar tarmės išnyks, kaip sakoma, 

kris nelygioje kovoje su XXI ir kitais 
amžiais? Bijau būti liūdnasis pra-
našas. Kol kas iš visų ženklų matyti, 
kad laikas nelabai eina į ranką su gy-
vąja kalba. Tarmės žodynas siaurėja. 
Tai panašu į didelę negalią, kai laiko 
apnašomis apsineša pagrindinė kalbos 
arterija – žodynas. Pasakai daug ką, 
o jaunesni už tave ir nebesupranta. Taip iš tyko ir auditorijoje pradedu jausti, 
kad jau senstu, pamaži tolstu nuo jauno pasaulio, tampu tolimas su tomis XIX ir 
XX amžiaus žmonių vertybėmis, su tų žmonių juokais, pagraudenimais, pamo-
kymais. Va, jau tada tai paskausta. Ne širdį skausta pirmiausia, o sąžinę, kuri 
prabudus klausia: „Ko mes nepadarome?“ Čia tai tikrai sutrinku, nerandu atsakymo 
ir pasiduodu, kaip sakyta, iškeliu rankas: „Viešpatie, ar įmanoma dirbtinai išmokyti 
kokios tarmės?.. Juk tai tas pats kaip Mėnuly sodint ąžuolų girią.“ Taip nerandant at-
sakymo nueis į praeitį dar viena neilgo mūsų gyvenimo diena. Ir vėl pasiliksime 
klausti savęs: „Kodėl?..“

Kalbininkai mėgsta sakyti, kad gimtąją kalbą kuria ne kas kitas, tik pati tauta, 
paprasti žmonės. Tačiau iš tikrųjų ją „kuria” kalbininkai, o jų sugalvoti neva 
netinkamų žodžių pakaitalai, naujadarai sunkiai prigyja, netampa mūsų savas-
timi. Ką apie tai manote?

Gal ta dabarties pasaulio sumaištis, tas į Žemę vėl sugrįžęs (transformavęsis 
ar mutavęs?) kažkoks pirmapradis chaosas ir sako mums, kad kalbą kuria ne tiek 
žmonės, kiek tais žmonėmis kalbantis gyvenimas, laikas. Yra tokia teorija apie 
kalbos sąmonę. Taip, kalba kaip fenomenas, kaip reiškinys, yra gyva. Ji gyva 

Iš kairės. Juozas Ruškys (1906–1977), gimęs  
ir visą gyvenimą gyvenęs Žemgulių k., ir 
Aleksas Mažeika (1915–2001), kilęs iš 
Kantaučių k., apie 60 metų gyvenęs  
Žemgulių k. Apie 1972 m. Iš A. Ruškio  
asmeninio archyvo
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savimi ir apreiškia save mums. Vis labiau imu įsitikinti, kad kalba yra kažkokia 
pirmapradė energija, kaip buvus pirmapradė dieviška energija kurti šį pasaulį ir 
išvaduoti jį iš chaoso. Kurti šį pasaulį, o ne griauti. Va, čia jokių kompromisų 
ir negali būti! Mes visi esame savo gimtosios kalbos kelyje, todėl tik tas vienas 
kelias ir teturi aukščiausią prasmę – tai meilė. Tik meilė ir pagarba visam kam 
ir tik dora dėl visa ko gali išgelbėti šį pasaulį iš chaoso ir sugrąžinti mus į va-
dinamąją dvasios harmoniją.

Pritarus Jūsų mintims išeitų, kad tam tikra sumaištis lemia kalbos ateitį ir 
likimą?

Deja, dvasios sumaišties ir kalbos sumaišties (jau netgi oficialios!) mūsų 
gyvenime per akis. Tad savęs ir visų jūsų klausiu: kokia mūsų kalbos ateitis? 
Atsakau: „Tokia, kokios mes norime.“ Žiūrėkime, kokia mūsų kalba vadinamojoje 
virtualiojoje erdvėje... Gatvėje?.. Diskotekoje?.. Prekyvietėje?.. Kokia kalba N ins-
titucijoje?.. Gal ne tragiška. Gal tragikomiška... O kai pasistengiam, esam dailūs. 
Tada patarnaujam savo kalbai. Vis dėlto kelio į savo gimtosios kalbos meilę daug 
kas neranda... Dar nėra visuotinio ryžto saugoti savo kalbą. Tai aiškus ženklas, 
kad ir toliau gražiai negražiai murkdysimės... Apskritai dabartinės mūsų kalbos 
blogybės gal pareina iš XXI amžiaus žmogaus gyvenimo sumaišties. Gal tiksliau 
pasakius, iš XXI amžiaus socioenergijos sumaišties. Ar ši globalioji XXI amžiaus 
socioenergijos sumaištis stiprės? Į šį klausimą atsakys laikas. Ir mes kiekvienas. 
Kad tik nenutiktų globalusis gimtosios kalbos atšalimas...

Kas mūsų kalbai kelia didžiausią pavojų: įsiviešpataujanti anglų kalba, tarp-
tautiniai žodžiai, žargonas?

Dėl žargonybių ir slengo. Žinote, kaip čia yra?.. Užgimė, ir reikia priimti. Bet 
kur dėti? Ar tiks kur, ar pritiks?.. Žargonybės, slengas, metaforiškai kalbant, – tai 
tarsi nuo kalbos saulės atitrūkusios karščio atplaišos, kažkokie šviesos ir karščio, 
sumišusio su tamsos gaivalu, pliūpsniai. Astronomai čia tuoj prabiltų apie saulės 
protuberantus. Neaitrinsim toliau savo vaizduotės. Viena aišku, kad tai kraštutinė 
energijos iškrova, vadinamoji kalbos energijos maksima. Teksto stilistikai – tai 
tikslingas kalbos išraiškingumas, jos jėga. Čia irgi kalba pasisako esanti gyva, 
nors kuriama ne itin tobulomis jos gyvybės formomis. Sutinku, kad kiekvieną 
gyvybę reikia gerbti, tačiau nematyti ir nepripažinti jos išgalumo ar neišgalumo 
būtų mažų mažiausiai neteisinga. Pavyzdžiui, kriminalinio turinio žargonybės ir 
slengas tampa kone teksto varomąja jėga. O ką jis veikia prie mūsų pusryčių sta-
lo? Vaikų auklėjimo įstaigoje?.. Mūsų šventėse, – linksmose vestuvėse ar liūdnose 
laidotuvėse?.. Nejaugi galime žargonybėmis taip temdyti savo kasdienę sąmonę? 
Dėl to niekaip nenorėčiau sutikti, nes tiek sau, savo vaikams ir vaikų vaikams 
tebetrokštu ir tebesvajoju šviesesnio lietuviško pasaulio. Globalusis pardon!, ex-
cuse me!, entschuldigen Sie! ir visoks kitoks (sakau be pozos ar demonstracijos!) 
tebelieka mano valstietiškai nevalstietiškai širdžiai dar tolimas ir dėl to svetimas. 
Nors mokytis svetimų kalbų ir jų mokėti yra sveika ne tik atminčiai ir protui, 
bet tai ir padeda dar labiau pamilti savo gimtąją kalbą, pažinti jos būdą, ypač 
jausti jos egzistencinę etninę savastį.
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Koks jūsų, kaip lietuvių kalbos puoselėtojo, požiūris į kitas 
kalbas?

Beje, mokytis įvairių kalbų visąlaik labiausiai mėgau. 
Pradėjau mokytis norėdamas suprasti ką per radiją. Buvo juk 
savotiški vargo laikai – nei tu kur išvažiuosi į Vakarų pasaulį, 
nei kam tų kalbų reikės... Norėjau bent ką suprasti, kaip ten 
kitur gyvena... Pavydžiu dabar jaunesniems. Būčiau jų amžiaus, 
tai dar pasimokyčiau kad ir kažin ką. Juk kiekviena išmokta 
kalba – tai dar vienas naujas pasaulis, kuriame tu apgyvendini save. Sunkesniu 
laiku išmoktos kalbos man padeda užsiimti vertėjo darbu, pelnyti duoną. Daug 
yra tekę talkinti bankams, įvairioms Klaipėdos ir kitų miestų įmonėms ir orga-
nizacijoms ar privatiems asmenims, verčiant dalykinius tekstus iš čekų, suomių, 
lenkų, latvių, anglų, rusų kalbų. Vertėjo darbas sunkus, bet labai įdomus, plečiantis 
akiratį, mokantis atidumo, reikalaujantis didelės pagarbos tekstui ir rūpestingumo. 
Tai vienas iš darbų, kur turi būti kuo sąžiningiausias ir atsakingiausias, todėl aš 
manau, kad toks darbas ypač tinka (pajuokausiu!) užsispyrusiems žemaičiams. 
Todėl išėjęs į pensiją (jei dar susirinksiu iš visų kampų sveikatos!) šiuo darbu 
mielai užsiimsiu. Pagaliau juk vėl iš kažko reikės pelnyti duoną...

Lyg sutariame, kad kalba yra dabartinio gyvenimo atspindys. Kokie gyvenimo 
atšvaitai Jus baugina, džiugina?

Algirdas Ruškys su 
mama Bronislava 
Ruškiene jos 
sodelyje Endriejave. 
Apie 2007 m. 
Iš A. Ruškio 
asmeninio archyvo
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Ko nemėgstu gyvenime? Nemėgstu, gal tiesiog neap-
kenčiu veidmainystės. Dviveidis žmogus man yra panašus į 
tamsiąją Mėnulio pusę. Iš ten nieko nežinai. Iš dviveidžio – 
dvasios šaltis, cinizmas, apgaulės, moralinė prievarta. 

Dar norėčiau, kad šis pasaulis būtų bent kiek teisinges-
nis moteriai, motinai ir visų pirma – gyvybei. Nesuprantu, 
kodėl Europos moterys neišeina į miestų gatves ištarti „Ne!” 
moters žeminimui visokiuose Raudonųjų žibintų kvartaluo-
se... Iš tikro baisu, jei šį pasaulį apims visuotinė nepagarbos 
gyvybei kultūra ir mirties kultas…

O dėl Lietuvos?.. Skauda širdį, kad mes nekuriame tikros optimizmo kul-
tūros. Jei kas oponuoja man, pasakau, kad – butaforinę kuriam, kažkokią „šou“. 
Mane, kaip žemaitį, čia šitam žody veikia keistos asociacijos…

Na, o šiaip… Ant Dievo nepykstu, kad pašaukė į šį pasaulį… Kaip toj 
dainoj „gyvent čia verta vieną kartą“. Jei atvirai – norėčiau čia gyventi dar ne vie-
ną kartą. Ištaisyčiau savo klaidas, padėčiau kitiems. Mes tokie kūriniai: trapūs ir 
laikini. Amžini būsim tik todėl, kad dorai gyvensim šiame pasauly. Šia mintim 
kasdien einu ir į auditoriją. 

Kas jums svarbiausia perteikti savo studentams? Sakoma, kalbas studijuoti sun-
kiau negu matematiką. 

Algirdo Ruškio sūnus 
Evaldas su močiute 
Bronislava Ruškiene 
jos sodyboje 
Endriejave. 
2007 09 23. 
Iš A. Ruškio 
asmeninio archyvo
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Visada troškau, kad jaunas žmogus 
suprastų vieną didžiąją tiesą: kalba nėra 
tik gramatika, kalba yra gyvenimas. Ji 
sukurta iš gyvenimo reikmės, iš meilės 
pajautos. Gimtoji kalba tenkina absoliučiai 
visus mūsų dvasios ir minties poreikius 
nuo gimimo iki mirties, todėl abejoti jos išgalėmis ar įtarinėti ją esant silpnesnę 
už kitas kalbas būtų tik silpnadvasio žmogaus darbas.

Bendrauti su auditorija yra didelė atsakomybė. Jaunas žmogus yra jautrus. 
Kartais jau nuskriaustas gyvenimo, kartais kenčiantis asmeninę meilės dramą ar 
turintis sunkių buities rūpesčių. Žinote, nepastebėti šito auditorijoje būtų šven-
tvagystė. Savo širdžiai yra ramu, kad jauni žmonės tavim pasitiki, nebijo. Aš irgi 
jais pasitikiu, nors kartais pradedu bijoti, kad senstu…

Na, o lietuvių kalbos dėstytojo darbas šiandien yra dar sunkesnis. Dėstydami 
specialybės kalbą mes jau turime išmanyti ir ekonomiką, ir verslo vadybą, infor-
matiką, mediciną, informologiją ir daugelį kitų mokslų. Kitaip tiesiog nepadoru 
būtų eiti į auditoriją.

Gal prisimintumėte kokį smagų nutikimą iš savo studijų metų, tiriamųjų ekspe
dicijų ar pan.?

Prisiminimai iš studijų laiko?.. Buvo graži mūsų jaunystė. Šiandieniškai 
žvelgiant – šiek tiek naivi, bet dora, linksma, darbšti ir rūpestinga. Tie studijų 

Algirdo Ruškio duktė Lina Ruškytė, žmona 
Rimutė Ruškienė ir jo sesuo Aldona 
Vilkaitienė Endriejave Bronislavos Ruškienės 
sodyboje. 2007 09 23. Iš A. Ruškio 
asmeninio archyvo
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metai, matyt, ir liks vieni šviesiausių… Ar negalėjome mes būti „amžini studen-
tai“? (čia mano menkas pokštas!). Iš studijų dienų prisiminimų įstrigo atmintin 
tarmės pavyzdžių rinkimas Užventyje. Kartą parlėkė mūsų mergaitės su visais 
užrašais – išsigandusios ir nesupratusios vieno senuko, kuris kvietė prie stalo 
sakydamas norintis jas pamylėti... Kitą sykį vėl – senyva moteris, kone kokia 
ragana, užvaikė lazda į dilgėles, kam po sodybą vaikštom... Štai tau ir užrašinėk 
gyvąją kalbą...

Kaip, kada pajutote pašaukimą rūpintis gimtosios kalbos gražumu? 
Beje, tarmės praktika Užventyje vėliau man tapo lemtinga paskata užrašinėti 

gyvąją mūsų kalbą. Ir nesigailiu. Rinkdamas gyvosios kalbos pavyzdžius, tiesiog 
gyveni kitų žmonių pasauly. Tie senukai, tie gerieji mano kaimo žmonės, kurie 
taip gražiai kalbėjo, – jutau, aš juos myliu už gerą širdį ir gyvenimo filosofiją... 
Jų kalba ir įkvėpė mane toliau tyrinėti lietuvių frazeologijos paslaptis, parengti 
daktaro disertaciją.

Be gimtosios kalbos labirintų, kas dar vilioja, kam skiriate laisvesnę minutę?
Beje, kaip ir privalu neturinčiam likti formaliam pašnekovui, dar pridėsiu, 

jog didžiausias pomėgis per gyvenimą liko – rūpintis savo šeima, kurią aš be galo 
myliu. Nors kai pavargstu – mėgstu būti vienas... O kai esu vienas – mokausi 
kalbų arba, kaip dabar jau tampa madinga, rašau eilėraščius... Tik nelabai kam 
juos rodau. Matote, didysis mūsų poezijos Pegasas jau toli toli nušuoliavęs, tad 
savo eilėraščiais vargu pasivyčiau. Taip eilėraščiai lieka man pačiam pasitikrinti 
širdžiai – kaip kardiograma: ar dar plaka, ar jaučia, ar myli šį gyvenimą... 

Mūsų pašnekesys vyko apie didžiąją Jūsų gyvenimo meilę – lietuvių kalbą, jos 
tarmes. Pabaigai dalykiškai pateikite kraštiečiams ir kolegoms nors trumpus savo 
mokslinės ir gyvenimiškos veiklos faktus (CV).

Vaikystė ir paauglystė
Esu gimęs 1949 metų gruodžio 7 dieną tuometinio Klaipėdos 

rajono Žemgulių kaime. Augau valstiečių šeimoje, kurią sovietiniai 
laikai pervadino kolūkiečiais. Prieš karą tėvukas buvo pasistatęs naują 
medinį namą, kurį nusavino tarybų valdžia, – įkurdino mokyklą. 
O mus vis blaškė po kitų sodybas, kilnojo iš vietos į vietą... Tokį 
pokario laiką, kaip ir daugeliui šeimų, matyt, grėsė tremtis. Gelbėjo 
gal tas medinis namas, skaudama tėvo širdim prievarta atiduotas 
tarybų valdžiai. Ar gal tai, kad tėvuko pirmosios žmonos, mirusios, 
kai gimdė, vaikų buvo palikę keturi, ir dar aš, penktasis, jau gimęs 
iš antros santuokos. Gal, sakau, kažkam sudrebėjo širdis ištremti su 
tiek mažų vaikų. O gal čia buvo tik laiko klausimas...

1964 metais baigiau Žemgulių aštuonmetę mokyklą (tame 
pat tėvo rankomis statytame name). Vaikystė anksti pažino istorijos 
kalbą. Vaiko širdelėj kryžiavosi neteisybės nuojautos dėl valdžios 
nusavinto tėvo namo. Užuominos apie Smetonos laikus, karą, pokarį 
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žadino sąmonės gilumoje kažkokį lietuviškumo ir meilės tam kraštui, 
tai kalbai jausmą...

Mokslo ir darbo kelias
1967 metais baigiau Endriejavo vidurinę mokyklą. 
1971 metais baigiau Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto 

Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą ir įgijau lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojo specialybę.

1971–1972 metais dirbau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju 
Panevėžio 9 vidurinėje mokykloje.

1972–1973 metais buvau paimtas į sovietinę kariuomenę.
1973–1978 metais dirbau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju 

Klaipėdos 9 vidurinėje mokykloje.
1978–1991 metais dirbau lietuvių kalbos dėstytoju Šiaulių 

pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultete.
1979–1982 metais studijavau Vilniaus universiteto Lietuvių 

kalbos katedros stacionarinėje aspirantūroje.
Nuo 1991 metų iki šiolei dirbu docentu Klaipėdos universiteto 

Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedroje.

Mokslo tiriamoji veikla
1984 metais Vilniaus universitete apgyniau filologijos mokslų 

daktaro disertaciją „Lietuvių socialinė frazeologija (funkcinės-seman-
tinės tipologijos aspektu)“.

1982–1985 metais Lietuvos mokslų akademijos Žodynų skyriui 
pateikiau keletą tūkstančių gyvosios kalbos pavyzdžių, užrašytų iš 
gimtojo Žemgulių kaimo. Dauguma šių pavyzdžių yra išspausdinta 
akademinio Lietuvių kalbos žodyno tomuose.

1999 metais iš čekų kalbos išverčiau J. A. Komenskio knygą 
„Elijo šauksmai“ (knyga išleista „Šviesos“ leidyklos).

Per keletą akademinio darbo dešimtmečių paskelbiau 36 straips-
nius įvairiuose moksliniuose leidiniuose

Mokslinių interesų sritys
Tyrinėju dabartinės lietuvių kalbos leksiką ir frazeologiją.
Atlieku žemaičių endriejaviškių leksikos ir frazeologijos se-

mantinius ir stilistinius tyrinėjimus.
Atlieku lyginamuosius lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, čekų, 

suomių, rusų, lenkų leksikos ir frazeologijos tyrinėjimus.
Rengiu praktinio pobūdžio straipsnius apie gimtosios kal-

bos ugdymą ir mokymą mokykloje. Atlieku tekstologijos tyrimus. 
Dirbu mokslo ir meninių tekstų vertėjo darbą (vertimai publikuoti 
leidiniuose).

Dalyvauju tarptautiniuose Europos studijų centro rengiamuose 
Baltų studijų seminaruose; tarptautiniuose čekų, suomių, vokiečių 
kalbų kursuose.
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Antanas Ruškys – meniškos prigimties  
asmenybė iš Žemaitijos
Aldona Vasiliauskienė

Antanas Ruškys (gim. 1924 03 04) – 
kovotojas dėl Lietuvos laisvės, išken-
tęs Sibiro lagerius ir tremtį, sugrįžęs 
į Tėvynę ir sulaukęs Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo, tapo politinių kali-
nių ir tremtinių, vėliau Politinių kalinių 
sąjungos narys, Kauno kraštotyros ir 
tautodailės draugijų narys. A. Ruškys – 
vienas iš nedaugelio kraštiečių, taip 
plačiai garsinančių savo gimtinę, ren-
kančių medžiagą savo krašto istorijai. 
Jo poezijų rinktinės ir atsiminimų apie 
gulago laikus bei gimtąjį Endriejavą 
knygos sulaukusios dėmesio ne tik 
Lietuvoje, bet ir išeivijoje. Deja, galima 
tik apgailestauti, kad šios asmenybės 
85-osios gimimo metinės 2009-aisiais 
praėjo visiškai tyliai...

Apie A. Ruškį medžiagos rasta 
periodinėje spaudoje: minimos tau-
todailės parodos įvairiuose Lietuvos 
miestuose ir jų metu pristatomos kny-
gos1, jo sukurti tautodailės darbai2. Ne-
maža dėmesio skirta A. Ruškio knygai 
„Endriejavo žemė. Kančių ir vilties 
istorija“3. Čikagoje išleistas specialus 
leidinys apie šios knygos pristatymą4. 
A. Ruškio gyvenimo tikslas ir užda-
viniai atsiskleidžia ir jo straipsniuose 
periodikoje5, poezijos rinktinėse6, ypač 
atsiminimų brošiūrose bei knygose7.

Tačiau A. Ruškio gyvenimą ap-
žvelgiančio straipsnio dar nėra. 

Remiantis minėta literatūra ir (o 
tai svarbiausia) paties A. Ruškio ir 
jo žmonos Eugenijos Ruškienės (Ja-
rašiūnaitės) atsiminimais, autorės už-
rašytais 2009 metų vasarą, parengtas 
straipsnis.

1 Gaudiešius V. Antano Ruškio kūrybos paroda, 
Žemaitis. Plungės–Rietavo laikraštis, 2002, gruodžio 
24; Kryževičius K. Katorgų keliuose nežuvę 
talentai, XXI amžius, 2002, liepos 10; Stonkuvie-
nė L. „Istorija nėra daiktas, padėtas ant stalo, ji – 
gyva...“, Švyturys. Kretingos rajono laikraštis, 2003, 
balandis; Vitkienė D. Pasiklydę tarp Endriejavo 
ir Rietavo, Rietavo žemė, 2002, gruodžio 23, p. 3; 
Zalieckas D. Grįžimas į tėvynę medžiu, žodžiu ir 
širdimi, Žemaitis, 2003, birželio 21, Nr. 78, p. 8.

2 [Autorius nenurodytas]. „Karalius Mindaugas“ 
papuošė Raudondvarį, Kauno diena, 2008, liepos 9; 
„Nemuno“ informacija. Raudondvario parke – 
koplytstulpis Karaliui, Nemunas, 2008, liepa;  
NTŽ inf. Toks paminklas karalaičiui.... Tėviškės 
žinios, 2008, liepos 5, Nr. 122, p. 1.

3 L. A. Endriejavo žmonės, Draugas. 2008, birž, 3, 
p. 10; Džiugas S. Pavykęs knygos „Endriejavo 
žemės“ pristatymas, Dirva, 2003, bal. 29; Juodelis 
B. Kančių ir vilties knyga, Draugas, 2003, bal. 10; 
Sasnauskas V. Gyvoji tautos istorija, Valstiečių 
laikraštis, 2002, rugs. 3; Vasiliauskienė A. Meile 
nutiestas kelias į Nepriklausomybę, Lietuvos aidas, 
2005, kovo 5, Nr. 53, p. 8; Žeižienė E. Sakmė 
apie Endriejavo žemę, Tremtinys, 2002, rugpjūčio 8, 
Nr. 32.

4 Antano Ruškio knygos „Endriejavo žemė. Kančių ir 
vilties istorija“ sutiktuvės. Lietuvių dailės muziejus, 
PLC Lemont, Illinois, JAV 2003 m. kovo 30 d. / 
Rengėjai: Tautos fondas ir Partizanų globos fon-
das. Įvadinis žodis – Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininkė Stasė Petersonienė.

5 Ruškys A. Ryžtas, valios galia ir nelaimė, XXI am-
žius, 2002, rugs. 20, Nr. 75; Ruškys A. Tautos 
skurdas – prevencijos turguje, XXI amžius, 2004, 
sausio 23, Nr. 7; Ruškys A. Lietuva artimajame 
užsienyje, XXI amžius, 2005, vas. 4, Nr. 10, p. 11; 
Ruškys A. Atminties praradimas – pavojinga 
liga, Valstiečių laikraštis, 2000, rugpjūčio 12; Kaip 
išlikti gyvam, XXI amžius, 1995, birž. 14, Nr. 44, 
p. 5 (Juozo Venslausko pasakojimą užrašė A. Ruš-
kys).

6 Ruškys A. Klevų sula, Kaunas: Naujasis lankas, 
1998; Ruškys A. Takas tarp erškėčių, Kaunas: Nau-
jasis lankas, 2000; Ruškys A. Kai širdis pravirkt 
negali, Kaunas: Naujasis lankas, 2007.

7 Ruškys A. Už laiko ribos. Auksoro kaimas, Kaunas: 
Caritas, 1998; Ruškys A. Raudonosios katorgos ke-
liais. Memuarai, Kaunas: Aušra, 1994; Ruškys A. 
Endriejavo žemė. Kančių ir vilties istorija, Kaunas: 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002; 
Ruškys A. Endriejavas, jo knygnešiai, švietėjai ir 
tremtiniai, Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
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Antano Ruškio giminės šaknys
Antanas Ruškys – Izabelės Labokaitės ir Antano Ruškio sūnus. Abi šeimos 

turi garbingą praeitį, abiejų nariai – kruopštūs, darbštūs bei giliai tikintys vieno 
Žemaitijos krašto kampelių – Endriejavo – žmonės. Žvilgtelėkime į Ruškių ir 
Labokų giminės istoriją. 

Ruškiai. Iš karto reikia pasakyti, kad kiekvienoje Ruškių giminės kartoje 
buvo Antanu krikštytas berniukas. 

Kiek iš seniausių giminės žmonių pasakojimų atsimena Antanas Ruškys, 
prosenolis Pranas Ruškys – nėjęs baudžiavos ir buvęs Kvėdarnos valsčiaus Oginskio 
girininkijos jėgeris (saugojo mišką). Šis Pranas turėjo tris sūnus, kuriuos paūgėjusius 
Oginskis išskirstė į įvairias vietas: vieną į Liepaičių dvarą Veiviržėnų valsčiuje, 
kitą – į Rietavą, o trečiajam, Antanui, teko 1,5 valako žemės būsimame Auksoro 
kaime, 1,5 km nuo Endriejavo miestelio. Visi įsikūrė, valdė gautą miško dalį.

Antanas (Prano s.), reikia manyti, ir jo broliai, pradėjo statytis trobesius. Iš 
tašytų rąstų pasistatė didelę trobą, kirto miškus, plėšė dirvonus ir dirbo Oginskio 
palivarkus. 

XVIII a. pr. užklupęs maras buvo negailestingas: išmirė didelė dalis kaimo, 
1831 m. siautė choleros epidemija – prie Auksoro kaimo žiogriais buvo aptvertos 
kapinaitės ligos ištiktiesiems. Ruškių šeimoje mirė ne tik tėvai, bet ir du sūnūs 
bei dvi dukros. Giminę pratęsė mažytis likęs Antanukas. Deja, šio Antano pa-
likuonys neprisimenami. Vėliau į istorijos akiratį pakliūva Pranciškus Ruškys, 
nemėgęs ūkininkauti. 

Pranciškus Ruškys turėjo keturis vaikus: Antaną, Konstantiną, Marcelę 
(tapo Lengvinienė) ir Marijoną (tapo Tumėnienė). Caro laikais visi gyveno ūkyje. 

Antanas Ruškys 
kalba atidengiant 
paties padarytą ir 
pašventintą 
„Laiminančio 
Kristaus“ koplytėlę 
Endriejavo bažnyčios 
šventoriuje per 
miestelio 225-ojo 
gimtadienio iškilmes. 
2005 m. Virgilijaus 
Skuodo nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo
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Antaną paėmė į kariuomenę ir vežė į 
rusų–japonų karą. Bet paskui sužinojo, 
kad karas baigėsi, tad visi buvo paleisti 
ir grįžo namo. Antanas, pamatęs, kad 
ūkis smunka, labai jaudinosi. Tuo metu 
daug jo jaunystės draugų vyko į Ame-
riką. Tad ir jis, gavęs iš vieno draugo šipkartę, pasiskolino 200 rublių ir, nieko 
nesakęs nei tėvui, nei motinai, išvyko į Ameriką. Kelerius metus dirbo Pitsburgo 
anglies kasyklose. Siuntė pinigus motinai, likusiai našle (brolis Konstantinas buvo 
pasitraukęs į Vokietiją) ir padėjo atkurti ūkį. Prieš grįždamas į Lietuvą, Antanas 
važinėjo po JAV, susipažino su naujais ūkininkavimo metodais, padargais.

Sugrįžęs į Lietuvą Antanas Ruškys vedė Stefaniją Gaižauskaitę. Nors ji buvo 
iš didelio ūkio (apie 80 ha), tačiau silpnos sveikatos ir 1908 m., gimus dukrai 
Barborai, mirė. Antanas Ruškys per metus sutvarkė dokumentus – ūkį paliko 
žmonos broliui, o pats su dukra Barbora grįžo į savo ūkį. Dukrą greitai paėmė 
auginti jo sesuo, Barboros teta Marijona Tumėnienė.

Netrukus našlys Antanas Ruškys vedė antrą kartą – į žmonas parsivedė 
Izabelę Labokaitę. Tai mūsų aprašomojo Antano Ruškio tėvai.

Labokai. Izabelė Labokaitė kilusi iš Endriejavo valsčiaus, Veiviržėnų pa-
rapijos, Rudgalvių kaimo. Jos senelis Pranas buvo žinomas daraktorius. Per jo 
žemę ėjo knygnešių kelias. O Medsėdžių kaime (prie pat sienos) gyveno giminai-
čiai – ūkininkai Vilkai. Jie turėjo slėptuvę, kurioje laikė per sieną slapta perneštas 
knygas. Iš čia jos buvo platinamos po visą Lietuvą. Į Endriejavą slaptą spaudą 
gabeno Jonušas.

Antano Ruškio padarytas ir pastatytas 
gelžbetoninis kryžius „Sunaikintam Auksoro 
kaimui atminti“ (viduryje). Senosios Auksoro 
kaimo kapinaitės. 2004 08 09. Virginijaus Jocio 
nuotr. iš jo asmeninio archyvo
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Prano sūnūs buvo du: Antanas 
ir Jonas Juozapas. Pastarasis – išskir-
tinė asmenybė Antano Ruškio gimi-
nėje, aprašytas knygoje8. Tačiau šioje 
knygoje yra daug netikslumų, tad čia 
pateiksime Kazio Misiaus tyrinėjimų, 
remiantis archyvine medžiaga9 ir kitais 
leidiniais10, duomenis. Jonas Juozapas 
Labokas (1856–1921) mokėsi Liepojos 
gimnazijoje, 1876 m. įstojo į Vilniaus 
kunigų seminariją. Čia jį veikė semina-
rijos dėstytojų nuostatos, nepalankios 
lietuvių kalbai. 1880–1884 m. studijavo 
Peterburgo dvasinėje akademijoje, ją 
baigė teologijos magistro laipsniu.

1885–1891 m. J. Labokas dir-
bo Vilniaus kunigų seminarijoje, dės-
tė lotynų kalbą (mokėjo lenkų, rusų, 
vokiečių, prancūzų ir lotynų kalbas), 
bažnytines apeigas ir giedojimą. 1885–
1886 m. buvo Vilniaus vyskupijos eko-
nomu. Už atsisakymą kalbėti rusiškai 
Vilniaus generalgubernatorius 1885 m. 
jį nubaudė 50 rublių.

1891 m. paskirtas Gelvonų kle-
bonu, o 1893 m. – Vilniaus Visų šven-
tųjų bažnyčios klebonu, be to, keliose 
pradžios mokyklose dėstė tikybą. 

Kun. J. Labokas išgarsėjo kaip vienas geriausių Vilniaus pamokslininkų, 
dažnai kalbėjęs apie pražūtingus girtavimo padarinius.

1894 m. spalį Vilniuje vykstant Kražių bažnyčios gynėjų teismui, Vilniaus 
vyskupijos kurija kun. J. Laboką paskyrė prisaikdinti liudininkus. Jis pradžioje 
pamokslą pasakė rusiškai, o paskui lietuviškai. Caro valdžia jo palyginimus palaikė 
tendencingais, todėl jam buvo paskirta 200 rublių bauda (tai pusė metinės kunigo 
algos). Tačiau bauda nepasitenkinta ir jis 1895 m. dvejiems metams ištremtas į 
Tulos guberniją. Grįžęs iš tremties, 1897 m. kun. J. Labokas buvo paskirtas klebo-
nu į Vilniaus Šv. Onos bažnyčią, kuri 
buvo labai nukentėjusi nuo 1867 m. 
gaisro. Parengiamieji remonto darbai 
buvo pradėti 1900 m. 

Bronius Kviklys rašo: 

„1902–1909 m. bažnyčia buvo restauruota: 
sutvirtinti pamatai, perstatyti bokšteliai. 
Buvo pagaminta 10 000 specialiai užsakytų 

8 Ruškys A. Kanauninkas Jonas Juozapas Labokas 
(1856–1921) iš Rudgalvių k., švietėjas, tremtinys, 
Ruškys A. Endriejavas, jo knygnešiai, švietėjai ir trem-
tiniai, Kaunas: Naujasis lankas, 2007, p. 11–15.

9 Plačiau žr. šioje knygoje K. Misiaus straipsnį 
(p. 888).

10 [Autorius nenurodytas]. Idėmus pamokslas, Šviesos 
laiškelis. Savaitinis politikos laikraštis, 1906, spalių 4, 
Nr. 40, I metai, p. 2–4; Kubicki P. Bojownicy kapłani, 
Sandomierz, 1936, t. 1, cz. 2, p. 628 (K. Misiaus 
nuoroda).

Antanas Ruškys, Prano s. sėdi su atlydėjusia 
žmona Izabele Ruškiene (Labokaite) ir jos 
seserimi Konstancija Žemguliene (Labokaite) 
(stovi). 1905 m. pašaukus į carinę kariuomenę. 
Fotografuota Raseiniuose R. I. Volino 
fotostudijoje, Senatorių g. Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo



1117

Į Ž Y M Ū S  Ž M O N Ė S

tamsiai raudonų įvairių fasonų plytų. Iš 
naujo sumūryti gotiški skliautai navoje. 
Senojo mūro dalys atpažįstamos, nes jos 
buvo sumūrytos iš geltonų ir šviesiai 
rusvų plytų.“11 

Gaila, kad B. Kviklys nenurodo kun. J. Laboko indėlio į bažnyčios remontą, o 
tik mini jį 1939 m. buvus Šv. Onos bažnyčios administratoriumi12. K. Misius rašo, kad 
1902 m. įvyko pirmas restauracijos komiteto posėdis (pirmininkas – grafas Adomas 
Pliateris, pavaduotojas – kun. Jonas Labokas, sekretorius – H. Rumbovičius). 

1908 m. J. Labokui suteiktas garbės kanauninko laipsnis, o 1910 m. jis buvo 
išleistas iš Vilniaus vyskupijos ir kartu su jam šeimininkavusia dukterėčia Kons-
tancija apsigyveno Peterburge. 1919 m. grįžo į Vilnių, buvo paskirtas koplyčios 
tuometinėje Bobruisko gatvėje rektoriumi.

Kun. J. Labokas šelpė brolio Antano vaikus, troško, kad jie mokytųsi. Ne 
kartą lankėsi Romoje, giminėms parveždavo devocionalijų. Giminė išsaugojo iš 
Romos kun. Juozapo atvežtus varpelius, rožinius, kryžius... 

Kun. J. Labokas mirė 1921 m. ir buvo palaidotas Rasų kapinėse, prie Di-
džiosios koplyčios. Po penkerių metų čia, greta jo, palaidotas Jonas Basanavičius. 
Deja, B. Kviklys, minėdamas palaidotuosius Rasų kapinėse, apie kun. J. Laboką 
neužsimena13.

Mūsų herojus Antanas Ruškys, sugrįžęs iš tremties, 1964-aisiais pamatė 
apleistą giminaičio kunigo kapą. Jis 
buvo apgriuvęs, lenkiškas įrašas ap-
trupėjęs. Prieš kelis metus Kultūros 
paveldo departamente jis gavo leidimą 
tvarkyti kapą ir 2006 m. birželio 15 d. 

11 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Vilniaus arkivys-
kupija, Chicago: Amerikos lietuvių bibliotekos 
leidykla, 1985, d. 1, p. 296.

12 Ten pat, p. 298.
13 Ten pat, p. 405–413.

Labokų giminės palikuonys Rasų kapinėse, 
Vilniuje prie J. J. Laboko kapo. 2006 10 19. 
Iš leidinio: Ruškys A., Endriejavas, jo 
knygnešiai, švietėjai ir tremtiniai, Kaunas: 
Naujasis lankas, 2007, p. 13
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jį sutvarkė. Dabar ekskursantai, lankantys J. Basanavičiaus kapą, nebestovi prie 
šalia buvusių griuvenų...

Kun. Jono Juozapo brolis Antanas likosi dideliame (20 ha) ūkyje, gražioje 
sodyboje, su žmona išaugino penkis vaikus: Pauliną, Konstanciją, Izabelę, Juozapą 
ir Antaną. Ūkį paveldėjo vyriausioji dukra Paulina, tapusi Čeledinienė. Sodyba 
atlaikė karo audras. Tarpukariu čia buvo viena iš šešių Endriejavo valsčiaus 
mokyklų. Sovietmečiu čia taip pat buvo mokykla. Ir dabar išlikę gražūs pastatai, 
tačiau nėra kam juose gyventi.

Antano Laboko dukra Izabelė, kaip jau minėta, ištekėjo už našlio Antano 
Ruškio.

Izabelės Labokaitės (1887–1971) ir Antano Ruškio  
(1876–1970) šeima
Izabelė ir Antanas Ruškiai – šviesūs, giliai tikintys žmonės. Motina labai 

rūpestinga, darbšti. Abu balsingi – susirinkus į kapinaites gegužinių pamaldų, 
vesdavo litanijas ir giesmes.

Izabelė ir Antanas Ruškiai susilaukė šešių vaikų: Bronislavos (1910–2003), 
Stanislavos (1912–2002), Stasio (1917–
1997), Kosto ir Antano (jie mirė ma-
žiukai), o 1924 m. kovo 4 d. gimė 
Antanas.

1914 m. prasidėjus karui, caro 
armija mobilizavo vyrus ir vežė juos į 
Lenkiją. Pakliuvo ir Antanas. Iš mobi-
lizuotųjų buvo sudarytas karinis jungi-
nys ginti Bresto tvirtovę nuo vokiečių. 
Vokiečiai vieną naktį paleido dujas ir 
visi, buvę apkasuose, žuvo. Antanas, 
tą naktį nebuvęs apkasuose, išvengė 
nelaimės. Po poros parų, vokiečiams 
pradėjus puolimą, kuopa, kurioje buvo 
Antanas, apsupama ir pasiduoda į ne-
laisvę. Belaisviai buvo atvežti į lagerį 
prie Šilutės. Čia jie badmiriaudami 
turėjo dirbti įvairius darbus. Kai ku-
rie tiek nusilpo, kad pradėjo mirti iš 
bado. Antanas nutarė bėgti. Jis įšoko 
į einantį traukinį (krovė vagonus) ir 
taip paspruko.

Karo pradžioje daugelis Endrie-
javo žmonių, rusų gąsdinami ir vejami, 
traukėsi į Rusiją. Izabelė Ruškienė su 
dukromis likosi sodyboje, ūkininkavo. 
Pabėgus iš lagerio Antanui, vokiečiai 
siuntė žandarus jo ieškoti. Antanas 

Iš kairės – Izabelė Ruškienė (Labokaitė), sūnus 
Antanas, vyras Antanas Ruškys. Stovi 
(iš kairės) – Stanislava, Stasys, Bronislava. 
Apie 1930 m. Iš leidinio: Ruškys A., 
Endriejavas, jo knygnešiai... p. 13
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išsislapstė dvejus metus – namo pareidavo naktimis – o po 
dvejų metų jį pagavo. Vėl nusiuntė į tą patį lagerį. Vyko 
teismas. Buvo nuteistas 10 metų lagerio. Po pusantrų metų 
buvo paleistas, nes, pasibaigus karui, Lietuvoje netrukus buvo 
paskelbta Nepriklausomybė.

Per tą laiką (t. y. 1917 m.) Izabelė pagimdė trečią vai-
kutį – sūnų Stasiuką.

Izabelės ir Antano vyriausioji dukra Bronislava, ište-
kėjusi už Andriejaus Songailos (1910–1947), susilaukė dviejų 
dukrų: 1934 m. gimė Jovita Zita (Talačkienė) ir 1937 m. – 
Barbora Aldona.

Stanislava ištekėjo už Juozo Venslausko ir išaugino tris 
vaikus: 1932 m. jai gimė Mindaugas, 1933 m. – Augustinas 
ir 1957 m. Sibire – duktė Birutė.

Sūnus Stasys buvo vedęs Aldoną Talmontaitę. Jie išaugino sūnų Remigijų 
ir dukrą Liną. Stasys pusantrų metų mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Teo-
logijos–filosofijos fakultete, savanoriu įstojo į karo mokyklą ir ją baigė. Į Sibirą 
nepakliuvo, nors buvo 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, bendravo su Prapuo-
leniu. Paskutiniais karo metais, baigdamas medicinos mokslus VDU, suklastojo 
dokumentus, kad neturi tėvų. Buvo paskirtas į Kaltinėnus. Jis privalėjo surašyti 
mirties aktus žuvusiems rusams ir partizanams. Ne kartą jo medicinos žiniomis 
pasinaudojo partizanai – nusiveždavo gydyti sergančiųjų ar sužeistųjų. Pas jį 

Barbora (Ruškytė) ir 
Mykolas Dausynai. 
1929 07 25. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo

Barbora Dausynienė 
(Ruškytė) su sūnumis  
(iš kairės) Vytautu  
ir Benediktu. Apie 
1935 m. Iš Antano 
Ruškio šeimos albumo
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ateidavo draugiškai nusiteikęs NKVD viršininkas, prašydavo išgerti. Stasys jį vai-
šindavo medicininiu spiritu. Kartą viršininkas parodė laiškus, kuriuose Stasys buvo 
skundžiamas, rašoma apie jo pagalbą partizanams. Viršininkas prie Stasio akių 
skundus sudegino ir liepė neužsisėdėti vienoje vietoje – gali geruoju nesibaigti.

Stasys pasitraukė į Šilalę, o iš ten netrukus išvyko stažuoti į Maskvą. Taip 
dingo iš akių visiems, galėjusiems įskųsti. Sugrįžęs dirbo Kaune. Ten gyveno iki 
mirties. Palaidotas šalia tėvų, Garliavoje.

Antano Ruškio vaikystė ir jaunystė
Antanas Ruškys prisimena sunkius darbus tėvų ūkyje. Prisimena, kaip vai-

kystėje mušdavo pakabintą noragą, kad kaimo žmonės žinotų, jog jau laikas rinktis 
gegužinėm maldom kapinėse. Prisimena, kad melstis ateidavo visas kaimas.

Prisimena, kaip seserys pavydėjo vyriausiajai seseriai Barborai, ištekėjusiai 
už viršaičio Mykolo Dausyno. Tačiau motina sakė: nežiūrėkit turtų ir padėties, 
žiūrėkit, kad žmogus būtų sveikas, protingas, darbštus – tai svarbiausia.

Antanas lankė Endriejavo pradžios mokyklą. Pirmus mokslo metus mokytoju 
ir vedėju dirbo Petras Bortkevičius, vėliau Kazimieras Gudauskas. Antanas prisi-
mena lietuvių kalbos ir sporto mokiusią Zuzaną Cirtautienę, kad aktyviai dalyvavo 
saviveikloje – mokytojai ir mokinai statė spektaklius viešiems vakarams.

Antanas labai troško mokslo ži-
nių, tad kiek pajėgė stengėsi ir visi 
dalykai sekėsi gerai. Deja, likimas su-
siklostė kitaip. 

Antanas prisimena, kad prasi-
dėjus 1933 m. ūkio krizei, jų šei-
ma griebėsi auginti linus. Sėdavo po 

Endriejavo pr. mokyklos IV-ojo skyriaus mokiniai 
su mokytojais ir svečiais. Sėdi (iš kairės antras) 
klebonas Petras Bulvyčius, ketvirtas – mokyklos 
vedėjas Petras Bortkevičius. 1932 06 03.  
Iš Antano Ruškio šeimos albumo
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5 centnerius linų ir veždavo parduoti 
pluoštą... 

Besimokydamas mokykloje jis 
įstojo į jaunųjų ūkininkų būrelį. Agro-
nomas Adomas Sidabras ūkininkams 
skaitė paskaitas, atsikviesdavo iš toli-
mesnių vietų ir kitų agronomų, mokė 
sėjomainos, tręšti, organizavo bando-
muosius sklypus, rudenį rengė paro-
dėles. A. Sidabras, matydamas Anta-
no aktyvumą ir sumanumą, paskatino 
įstoti į Rietavo žemės ūkio mokyklą, 
sodininkystės specialybę. Endriejave 
baigęs 6 pradžios mokyklos klases, 
Antanas neakivaizdiniu būdu dvejus 
metus mokėsi Rietave.

Agronomas paskyrė Antaną jau-
nųjų agronomų būrelio pirmininku. 
Šias pareigas A. Ruškys ėjo pusantrų 
metų iki 1940-ųjų.

Būdamas jaunųjų ūkininkų bū-
relyje Antanas įstojo į šaulių kuopą, dalyvavo pratybose ant 
arklių. Kaip šaulys padėjo rengti vakarones, vaidindavo – tapo 
aktyviu visuomeninio gyvenimo veikėju.

Agronomo A. Sidabro padedamas Antanas savo ūkyje 
įsteigė medelyną, kuriame jau buvo ir įvairių užsienių veis-
lių. Tėvas iš pradžių priešinosi, bet, pradėjus gauti pajamų, 
džiaugėsi ir pritarė. Antanas užvaduodavo tėvus, visus darbus, 
išskyrus kalvystės, pasidarydavo pats. Naudojosi dėdės Kosto 
paliktu varstotu, kadaise atsigabentu iš Vokietijos (grįžtantį 
pasienyje plėšikai dėdę apvogė ir nušovė).

Deja, jaunas ir perspektyvus medelynas 1940 m. žiemą 
iššalo (temperatūra buvo nukritusi iki 42 laipsnių šalčio).

Atėjus sovietams, kaip ir kiti ūkininkai, Ruškiai tapo didžiausi buožės. 
Tėvas buvo areštuotas, nes negalėjo atiduoti pyliavų. Kaip pamena Antanas, po 
kurio laiko tėvas su kitais ūkininkais pradėjo vykti į Biržus pirkti grūdų, juos 
pristatydavo kaip pyliavas ir taip išvengė kalėjimo.

Vokiečių okupacijos metais po kaimus važinėjo baudžiamosios ekspedicijos, 
kurios skaičiavo žemės ploto dydį, šeimos narius, pajamas ir nustatydavo mokes-
čius (maisto prievoles). Žiauriai baudė, pamatę bandymą sukčiauti. 

Antanas ūkininkavo, o brolis Stasys, kaip rašėme, VDU studijavo mediciną.
Kai ties Raseiniais buvo pralaužtas frontas, Antanas su Stasiu buvo susi-

krovę kuprines – pasirengę bėgti į Vokietiją. Bet išvykstančiuosius kiek sulaikė 
būsimoji Stasio žmona, o antrą dieną įžlegėjo tankai. Gimtasis kaimas buvo ap-
suptas, ūkininkų namuose kūrėsi sovietų kariai. Antano tėvams buvo paliktas tik 

Antano Ruškio 
seserys su 
draugėmis. Iš kairės 
sėdi Stasė 
Venslauskienė 
(Ruškytė), Bronė 
Sungailienė 
(Ruškytė). Apie 
1929 m. Iš Antano 
Ruškio šeimos 
albumo
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vienas kambarys. Frontas sustojo prie 
Klaipėdos. Nuo lėktuvų ir priešlėktuvi-
nių raketų drebėjo žemė. Buvo akylai 
tikrinami kiekvieno dokumentai.

Iš sodybos į areštinę buvo nu-
sivarytas tėvas Antanas Ruškys. Ten 
išlaikytas dvi paras. Jis išgirdo sakant: 
„Ne tą areštavot, reikėjo šaulį.“ Anta-
no Ruškio sūnūs Stasys ir Antanas 
slapstėsi.

Antanas Ruškys – partizanas
Antanas kurį laiką slėpėsi pas seserį Bronislavą Songailienę, kitus pažįsta-

mus. Kai 1945 m. laidojo Barboros vyrą viršaitį Mykolą Dausyną, buvo paskelbta 
mobilizacija – kas per tris dienas neprisiregistruos, bus laikomas tėvynės išdaviku 
ir baudžiamas karo tribunolo. Užsirašiusieji buvo verčiami dirbti skrebais bei 
jiems talkinti: turėjo važinėti po kaimus ir gaudyti neužsirašiusius, informuoti 
apie besislapstančiuosius. Pagautieji buvo vežami į Baltarusiją, o iš ten siunčiami 
į frontą. Bandantys pabėgti – šaudomi. Todėl daugelis patraukė į miškus, kūrėsi 
partizanų būriai.

Antanas negalėjo dalyvauti sesers vyro laidotuvėse. Jis įstojo į pažįstamo 
kapitono Kazimiero Juozaičio būrį, priklausiusį Žemaičių rinktinei. K. Juozaitis 
vokietmečiu buvo žinomas kaip vienas studentų organizacijos „Vanagai“ vadų. 

Nenustatytoje šventėje. Pirmoje eilėje (iš 
kairės) – neatpažinta, Šarkauskas (?), Paulina 
Dirgėlienė (Gaižauskaitė) su Dirgėla. Antroje 
eilėje (iš kairės) – Barbora Dausynienė 
(Ruškytė), antras neatpažintas, trečia – 
Lengvinienė, Šarkauskas ir septintas – kitas 
brolis Konstantinas Šarkauskas. Apie 1930 m. 
Iš Antano Ruškio šeimos albumo
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Formavosi ir kiti partizanų jun-
giniai. K. Juozaičio Lietuvos laisvės 
armijos (LLA) pagrindinė grandis – 
centrinis bunkeris buvo prie Platelių, 
Alsėdžių miškuose.

A. Ruškys vykdė įvairias užduo-
tis. O kartą su kitais aštuoniais partiza-
nais buvo gavęs užduotį atimti ginklą 
iš seniūno, jį įtikinti ir prisaikdinti 
netarnauti okupantams. Tačiau, atvykę 
į seniūno namus, nesurado nei jo, nei 
ginklo. Grįždami į štabą sužinojo, kad 
į Endriejavą vežama kariuomenė. Mat 
1945 m. birželio 15 d. „Tico“ būrys (tai 
K. Juozaičio padalinys) buvo užėmęs 
Endriejavą. Tad visos sovietinės struk-
tūros siautė miškus, darė pasalas. Grįž-
tantieji iš nepasisekusios užduoties ėjo 
labai atsargiai, paryčiais pasiekė kaimą 
ir, priėję prie trobos, išgirdo rusiškai 
šaukiant: „Rankas aukštyn.“ Prasidėjo 
susišaudymas. Trys partizanai buvo 
nušauti iš karto, vėliau ir to paties 
kiemo šeimininko sūnus. Labai žiauriai sumuštas partizanas 
Stanislovas Vaišvila buvo paimtas gyvas, o penkiems pavyko 
pabėgti, tarp jų ir Antanui. Bėgdamas jis buvo nesunkiai 
sužeistas, įgriuvo į griovį. Kulkosvaidis tratėjo virš griovio, 
ant Antano biro žemės. Nenorėdamas būti gyvas palaidotas, 
vėl šoko bėgti – matyt, kulkosvaidininkas buvo tikras, kad 
bėglys nebegyvas, o gal ir kulkosvaidis užsikirto, bet iš 
griovio iššokusio Antano kulkos nebesivijo. 

Dvi savaites miškuose ir kaimuose siautė NKVD bū-
riai – surastus įtariamuosius ar sugautus bėgant žudė.

Negalėdami jėga susidoroti su partizanais, sovietai pradėjo verbuoti agentus 
ir juos infiltruoti į partizanų būrius. Atsirado išdavikas ir K. Juozaičio partizanų 
gretose. Naktį į bunkerį, kuriame vyko pasitarimai, mokymai, jis atvedė NKVD 
žmonių. A. Ruškys mena, kad į pasitarimus atvykdavo daug nepažįstamų asmenų, 
tačiau vadas jų nepristatydavo, o sakydavo – nesigilinkit, bus mažiau bėdos... 
K. Juozaitis buvo labai atsargus, turėjo patikimų vyrų, kurie budėjo. Vos pasi-
baigė pasitarimas, jie išgirdo pavojaus signalą ir šūvius. Visi spruko iš bunkerio. 
Antanas bėgdamas per krūmus pasiekė Miniją, patamsyje nieko nematydamas, 
stačia galva krito nuo aukšto upės kranto ir neteko sąmonės. Krisdamas ant 
išgriuvusių medžių, akmenų, susižeidė stuburą. Atsipeikėjęs negalėjo pajudėti. 
Taip skausmuose, be maisto, be vandens pragulėjo keturias paras, kol jį surado 
partizanai.

Iš kairės – Antanas 
Ruškys, Kazys 
Tilvikas. Stovi –  
Domas Matutis  
(iš Pažvelsio k.). 
1943 m. Iš 
Antano Ruškio 
šeimos albumo
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Minėtos išdavystės metu nė vienas partizanas 
nežuvo, tik dingo A. Ruškys, tad net buvo manyta, 
kad gal jis yra tas išdavikas. Antaną labai gynė vadas 
K. Juozaitis. Po keturių parų partizanai atėjo apžiūrėti 
bunkerio. Jis nebuvo susprogdintas – tik pašaudyta 
ir paliktas sveikas. Galima manyti, kad puolančiųjų 
buvo nedaug ir jie bijojo didesnio triukšmo, kad 
nepakeltų daugiau būrių ir nežūtų patys. Partizanai 
vaikštinėjo Minijos pakrante, kalbėjosi. Išgirdęs jų 
balsus, A. Ruškys, sukaupęs visas jėgas, ėmė šaukti. 
Išgirdę silpną jo balsą partizanai atskubėjo, uždėjo 
įtvarus, aprišo (būryje buvo medikas). Surado vežimą, 
prikrovė į jį šiaudų ir, paguldę sužeistąjį, nuvežė į 
Plungę. Čia ligoninėje Antaną sugipsavo ir nuvežė į 
kaimą prie Plungės pas pažįstamus, kur jis išgulėjo 
daugiau kaip tris mėnesius. Nuėmus gipsą, sugrįžo į 
tėviškę, čia slapstėsi. Susisiekė su partizanų vadovybe, 
tačiau jie patarė gydytis. O kaip gydytis, jeigu neturi 
paso? Antanas ėmė ieškoti būdų, kaip susitvarkyti 
dokumentus. Kaimynai nieko apie jį nežinojo, nežinojo 
ir vietinė okupacinė valdžia. Tėvas sakė, kad sūnus 
mokosi Kaune.

Antanas Ruškys ėjo registruotis. Registravosi 
kaip dezertyras – parodė po namu išsikastą bunkerį ir tvirtino, kad visą tą laiką 
čia slėpėsi. Tačiau Antanui jokio dokumento neduoda: jis neprisiregistravęs ir 
nedirba. Negali dirbti neprisiregistravęs, o neregistruoja, kad nedirba.

Labai sunkiai gavo dokumentą, kad dirba Klaipėdos Lietkopsąjungos 
prekybos bazėje. Tada nuvyko į Kretingą, gavo pasą ir laikiną karinį bilietą. 
Įsidarbinęs gavo paskyrimą Triušeliuose (netoli Klaipėdos) atidaryti prekybos 
skyrių. Gruodžio mėnesį parvyko į tėviškę pasiimti dviračio, kad lengviau būtų 
pasiekti bazę (mat ne visada pavykdavo nuvykti arkliuku). Šalikelėje jį, stovintį 
su dviračiu ir belaukiantį sunkvežimio į Klaipėdą, pamatė stribai, atpažino ir 
apsupę suėmė.

Ruškys saugumo rankose
1946 m. sausio viduryje Antanas buvo suimtas Endriejavo sankryžoje, nu-

varytas į Endriejavą. Tardymo metu buvo tik vienas skundikas, bet ir tas netu-
rėjo tikrų duomenų. Įtardami Antano veiklą, jį labai žiauriai tardė, reikalaudami 
prisipažinti, pasakyti bendravusių su juo pavardes. Galiausiai, nieko nesužinoję, 
žiauriai sumušę, sutinusiomis kojomis nuvedė į mišką, pastatė prie eglės, užrišo 
akis ir liepė kalbėti, pasakoti viską, ką žino. Antanas kalbėjo, kad jis prisiregis-
travęs kaip dezertyras, vienas slėpęsis bunkeryje savo namuose.

Miške A. Ruškio nenušovė tik trenkė šautuvo buože į tarpumentį taip, kad 
nualpo, atsigavo tik nutemptas į pelkę. Atsigavusį Antaną stribai nusivarė į tėviškę. 
Motinai liepė virti valgyti, o tėvui – ieškoti išgerti. Su tėvais pasikalbėti neleido, 

Antano Ruškio išdrožta 
skulptūrėlė „Partizanas“. Iš 
Antano Ruškio šeimos albumo
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netgi motinai išvirus maisto, Anta-
nui neleido jo net paragauti. Stribai, 
sočiai prisivalgę, išėjo, išsivesdami ir 
Antaną. Tai toks buvo atsisveikinimas 
su tėvais.

Kiek palaikę Endriejave, išvežė 
Antaną į Kretingą. Uždarė į izoliato-
rių – ten toliau tardė, tačiau taip nebe-
kankino. Izoliatoriuje – mažoje kamero-
je – buvo apie 50 žmonių: ir partizanų, 
ir ūkininkų. Nebuvo net kur atsigulti, 
kaliniai greitai apteko gyviais.

Pagaliau buvo sudaryta byla. 
Teisti išvežė į Klaipėdos kalėjimą. 
Teis me Antanas ir kiti teisiamieji vis-
ką neigė ir rodydami išlikusius kūno 
sumušimus aiškino, kad visi prisipa-
žinimai buvo išgauti kankinant. Byla 
buvo grąžinta peržiūrėti. Tad visi vėl 
buvo nuvežti į Kretingą. Kretingoje 
Antanas susirgo – pradėjo karščiuoti, 
o byla taip ir nebuvo peržiūrėta, tik 
pateikta daugiau kaltinimų. Suimtieji 
vėl buvo vežami į Klaipėdą. Čia antro 
teismo metu teisti 18 asmenų ir pri-
imtas nuosprendis pagal 58 straipsnio 
1 a II dalį. A. Ruškys buvo nuteistas 
10 metų griežtojo režimo lagerio ir 
5 metus gyventi be teisių.

Nuteistuosius nuvežė į Vilnių – 
persiuntimo stotį (Gudų gatvė Nr. 4). 
Tai buvo 4 didžiuliai sandėliai, paversti 
kameromis. Čia buvo formuojami sąs-
tatai. Atvykdavo „pirkliai“, tikrindavo 
nuteistųjų raumenis, sveikatą. Vilniuje 
Antanui liga vėl paaštrėjo (jis nebuvo 
pasveikęs), prasidėjo plaučių uždegi-
mas. Sergantis Antanas niekam nebuvo 
reikalingas ir vis likdavo nuo tolimųjų 
šiaurės etapų. Pagaliau surinko keletą 
vagonų važiuoti nežinia kurion šiaurės 
kryptin, kiek pavežė, pastumdė vago-
nus pirmyn atgal ir ... „iškėlė“ iš trau-
kinio. Dokumentus priėmęs viršininkas, 
juos perskaitęs, kalinius sugrąžino atgal 

Antano Ruškio išdrožtas ir pastatytas kryžius 
Endriejavo senose kapinėse „Keturiems 
žuvusiems partizanams atminti“ 1993 m.  
Kryžiaus autoriaus prašymu ekspedicijos dalyvių 
Šarūno ir Vykinto nušveistas ir dažyve 
(pinoteksu) naujai nuteptas. 2004 08 09. 
V. Jocio nuotr. iš jo asmeninio archyvo

Antano Ruškio išdrožtas bareljefinis paveikslas 
Lietuvos partizanams pagerbti. Iš Antano 
Ruškio šeimos albumo
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į kameras (A. Ruškys prisimena, kad 
kaliniai išgirdo, jog Pravieniškėse buvo 
netinkami).

Antanas prisimena, kad Vilniaus 
persiuntimo stotyje kartu buvo kuni-
gai Danyla, Yla, Liutkevičius, Bronius 
Paukštys SJ.

Kalinys Sibire
Po savaitės apie 1 000 kalinių 

buvo nuvežti į Kemerovo sritį. Sustojo 
geležinkelio stotyje Taiga (taip vadinosi 
ir miestas). Iš čia kalinius varė pės-
čiomis apie 50 km į Mozonavo stotį. 
Dar už 50 km miškuose – griežtojo 
režimo lageris Nr. 1. 

Griežtojo režimo lageris Nr. 1. 
Nuteistieji turėjo kirsti mišką. Juos 
atvariusieji sakė: „Čia bus jūsų namai, 
čia bus jūsų kapai.“ Nuo Taigos gele-
žinkelio stoties už 120 km mieste Jaja buvo lagerių valdyba 
„Jaja“, kuriai priklausė visos Kemerovo srities lageriai. Kaip 
pasakoja A. Ruškys, per 5 metus miškų tankmėje įsikūrė 16 
naujų lagerio punktų, tačiau nė vienas jų nebuvo griežtojo 
režimo.

Atvežtieji pirmiausia pasistatė palapines, vėliau – bara-
kus. Tarp atvežtųjų buvo nemaža lietuvių, Antanas susipažino 
ir su jėzuitu kunigu Paukščiu, kai padėjo jam surasti pelkėje 
įklimpusį pusaulį batą. Ir gyveno jiedu viename barake. 
Kunigas visą laiką dirbo miške, po darbų daug meldėsi, po metų pradėjo gauti 
siuntinių.

Antanas tapo kaliniu „R 899“. Taigi nebeliko vardo, pavardės, tautybės, 
vien raidė ir skaičiai...

Gyvenimo sąlygos buvo sunkios: kando mažytės muselės „moškės“, sunkus 
darbas, didelės normos (neišdirbus, duonos norma buvo mažinama iki 400 g) 
ir maisto stoka (iš toli maišais ant arklių gabenama duona, jojant per pelkes, 
permirkdavo, tad būdavo sunkesnė, kartu ir norma mažesnė) išsekino kalinius. 
Jie pradėjo mirti. Per ketverius metus išmirė beveik visas etapas, tačiau kalinių 
nemažėjo, nes būdavo atvaroma naujų „nusikaltėlių“. Vėliau buvo pastatyta kepy-
klėlė, tačiau duona buvo kepama iš įvairių mišinių, tad nesoti. Žiemą mirusiuosius 
kraudavo už zonos krūvomis – kaip malkas. Pavasarį buldozeris iškasdavo griovį, 
visus ten sustumdavo ir užlygindavo žemėmis.

Po metų pradėjo gauti popieriaus skiautę parašyti laišką.
Antanui dėl patirtos stuburo traumos buvo labai sunku dirbti. Tik po pusantrų 

metų darbo miške jam buvo nustatytas stuburo iškrypimas, suteikta trečia invali-

Antano Ruškio 
išdrožtas paveikslas 
„Kovojanti Lietuva“ 
su Lietuvos partizanų 
vadų bareljefinėmis 
figūromis. V. Jocio 
nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo
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dumo grupė. Antanas pateko į įrankių 
brigadą. Čia dirbo 12 žmonių, beveik 
visi lietuviai. Dirbdavo ne mažiau kaip 
po 16 valandų – turėjo sutvarkyti visus 
grįžusiųjų iš miško kirtaviečių darbo 
įrankius. Buvo paskelbta, kad per dieną 
išdirbusiam dvigubai daugiau negu nu-
statyta norma kaliniui už vieną išdirbtą 
dieną užskaitomos dvi. Tačiau greit šis įsakymas buvo atšauktas.

Jaja. 1950 m. gruodį iš minėto 1000 kalinių etapo buvo likę 120. Iš jų atrinko 
90 ir išvarė į Jajos lagerių valdybą (pėsčiomis keliavo apie 120 km). Ėjo traukinio 
bėgiais. Priekyje ėjo stebėtojai, kurie, pamatę už posūkio traukinį, duodavo signa-
lą ir visi ėjusieji šokdavo į šoną – į pusnį. Mat traukiniai važiavo gana dažnai 
ir buvo žinoma, kad kartą kaliniai per sniego pūgą nepastebėję atvažiuojančio 
traukinio pateko po jo ratais ir buvo sutraiškyti.

Jają kaliniai pasiekė 1951 m. pradžioje. Jajos stotyje buvo daug gamyklų, 
fabrikų, kuriuose dirbo kaliniai. Atvarytieji čia buvo išlaikyti porą mėnesių. 
A. Ruškys džiaugsmingai prisimena, kad jie pirmąsyk po penkerių kalinimo metų 
galėjo išsimaudyti pirtyje. 

Karaganda. Jajoje buvo pradėtas formuoti naujas ešelonas. Per Petropavlovską 
nuvežė kalinius į Kazachstaną, į dykumą.

50 km už Karagandos buvo pradėta statyti šachtų miestą Čiurbaj Nura. 
Visą koloną (kartu ir Antaną) patalpino į uždarą Čiurbaj Nura lagerį – kalėjimą. 

Miško kirtimo instrumentų taisymo ir 
galandymo brigados dirbantieji: Gagečko, 
Liatukas, Prunskus, Spronaitis, Papšys, 
Denisovas, Pridotkus, Jonušaitis, Valys, Ruškys, 
Bepirštis. Antanas Ruškys – trečioje eilėje iš 
dešinės antras. Sibiras, 1949 m. Iš Antano 
Ruškio šeimos albumo
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Atvežė iš Karabas geležinkelio stoties (už Karagandos). Šalia 
geležinkelio stoties buvo moterų lageris. Jos išsprogdintą gra-
nitą daužė kūjais – smulkino ir krovė akmenis į vagonėlius, 
vežė statyboms. 

Čiurbaj Nura – didelis lageris, kaip ir visi, aptvertas 
vielomis. Čia kalėjo apie 12 000 kalinių, buvo per 20 barakų. 
Barakas, į kurį pateko Antanas, buvo perpildytas. Atvežtieji į darbus nebuvo varomi, 
visą laiką būdavo užrakinti. Atrakindavo tik kai eidavo pavalgyti ir vakariniam 
patikrinimui – tik tada galėjo pabūti lauke. Labai slėgė nuolatinės kratos ir nežinia. 
Pasklido gandas, kad netoliese stato krematoriumą ir visus atvežtuosius sunaikins. 
Be to, labai išvargindavo kasdieniniai vakariniai patikrinimai: kol suskaičiuodavo 
12 000 (sustatydavo po penkis) užtrukdavo tris keturias valandas, nes dažnai 
skaičiuojantysis ir apsirikdavo – tada vėl skaičiuodavo iš naujo.

Kalinius vargino buranas – stiprus, galingas ir greitas vėjas, nešantis smėlį 
ir žemę. Tada nuo barakų iki valgyklos buvo nutiesiamos virvės, kad kaliniai 
žinotų, kur eiti (nuo smėlio gausos reikėdavo užsimerkti, be to, buvo tamsu kaip 
juodžiausią naktį).

Ir taip Čiurbaj Nura lageryje jie išbuvo iki 1952 m. Matė, kad šalia, už 
vielų (mirties zonos) buvo darbo lageris: kaliniai varomi į darbą, o už zonos augo 
nauji keturaukščiai gelsvų plytų namai.

Antanas vėl pradėjo karščiuoti, atsinaujinęs plaučių uždegimas išsivystė į 
tuberkuliozę. Gydytojų nebuvo, o seselė pasakė, kad turinčiųjų tiek temperatūros 
pilni barakai.

Lietuvių kapai 
Artiuginoje. Apie 
1950–1955 m. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo
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Vieną vakarą per eilinį patikrinimą A. Ruškys išdrįso prieiti prie patikrinimą 
stebinčio lagerio viršininko gruzino ir paprašė pervesti į darbo lagerį, sakydamas, 
kad jam kalėti nedaug belikę ir jis norįs išgyventi. Viršininkas buvo malonus, 
išklausė ir paklausė, ką mokąs. A. Ruškys atsakęs, kad visus statybos darbus. 
Viršininkas žadėjo pagalvoti.

Po poros savaičių A. Ruškys buvo pervestas į statybos montuotojų briga-
dą. Brigada buvo didelė (apie 45 vyrus), joje daug jau seniau atvežtų lietuvių. 
Brigadoje buvo trys padaliniai: apšiltinimo, šildymo trasų, vandens vamzdynų, 
kanalizacijos. Jie lankstė vamzdžius santechnikai, rengė katilines, boilerius, tvarkė 
apšiltinimą. Čia jau buvo ir geresnis maitinimas: gaudavo 900 g duonos, truputį 
riebalų, pora šaukštų košės.

Sirguliuojantis Antanas pasigavo dar ir maliariją. Vakarais užeidavo prie-
puoliai, labai pakildavo karštis, kuris paryčiais nuslūgdavo ir Antanas negalė-
davo įrodyti, kad serga. Tik ištikus priepuoliui prie ambulatorijos, tai pamatęs 
gydytojas pažadėjo vaistų ir jų atvežus davė. Išgėręs vaistus Antanas išsigydė 
maliariją.

Džiaugiasi patyręs didžiulę Dievo malonę – stebuklą, kai per plauką išliko 
gyvas. Jis gręžė vamzdžiams sujungti skyles. Baigus darbą, visi išėjo, o jis prisiminė 
palikęs šimtasiūlę. Grįžo jos pasiimti. Viršininkas stovėjo tarpduryje ir laukė, kol 
Antanas, jau paskutinis, išeis iš objekto. Antanui atsistojus ant slenksčio, didžiulė 
oro srovė jį su viršininku nubloškė toli į kiemą. Pasirodo, įgriuvo gelžbetoninis 
stogas – neišlaikė konstrukcija.

A. Ruškys prisimena, kad po Stalino mirties iš Karagandos buvo girdėti 
sirenų kauksmas. Tais pačiais 1953 m. Antaną užklupo nauja liga. Jį kankino 
vis pasikartojantis plaučių uždegimas. Be to, susirgo hepatitu (geltonlige). Nieko 
negalėjo valgyti, o vaistų nebuvo. Be to, temperatūra nekildavo, tad reikėjo eiti į 
darbą, o jėgų neturėjo. Paguldydavo savaitei į ligoninę ir vėl į darbą. Tiek neteko 
jėgų, kad net į tualetą eidavo įsikibęs. Vėl atsigulus į ligoninę, gydytojas patarė 
nusipirkti ir leistis gliukozę. Brigados žmonės surinko pinigų, nupirko gliukozės, 
vėliau davė kraujo ir jis, pragulėjęs beveik metus (1953 m. atsigulė, išėjo 1954 m. 
pavasarį), buvo išgelbėtas.

Dar tebegulint A. Ruškiui ligoninėje, buvo paskelbta amnestija: atsėdėjusieji 
du trečdalius bausmės pakliūna į amnestuojamųjų sąrašą. Pirmiausia buvo paleisti 
nepilnamečiai. A. Ruškys pakliuvo į 4-tą išvežamą grupę. Išleidžiama buvo tik 
po dešimtuką „zekų“, nors įstatymas turėjo būti taikomas 1/3 to lagerio kalinių. 
Deja, tos malonės dar ilgai reikėjo laukti. 

Dokas Nr. 2. Tačiau lageris buvo išformuotas tik rudenį prieš Kalėdas. Jie 
nuvežami į Karagandą – doką (lentpjūvę) Nr. 2. A. Ruškys pakliuvo į lentpjū-
vės brigadą: reikėjo iškrauti gaunamus rąstus. Neturėdamas jėgų tokiam darbui, 
kreipėsi į valdžią, sakydamas, kad jis pakliuvęs į amnestuojamųjų gretas. Tačiau 
apie tai šiame lageryje niekas nežinojo. Tik po mėnesio čia buvo paskelbta apie 
amnestiją. Antaną Ruškį ir kitus amnestuotuosius vežė į teismą. Buvo priimtas 
nuosprendis, kad paleidžiamas „į laisvę“. Tačiau jokių dokumentų nedavė. Gavo 
lydraštį, kur važiuoti ir kur prisistatyti – pagal tėvų adresą.
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Beteisis – tremtinys Sibire
A. Ruškys 1955 m. pradžioje pasiekė tėvus, 1951 m. 

rudenį išvežtus į Krasnojarsko kraštą. Jie buvo atvežti į 
Užuro rajono tarybinį grūdininkystės ūkį „Stalinec“. Ten jau 
buvo atvykusi ir sesuo Stanislava Venslauskienė su vyru ir 
sūnumi Augustinu (kitas sūnus Mindaugas išvežimo naktį 
nenakvojo namuose, vėliau slapstėsi, paskui išvyko mokytis į 
Leningradą). Seserys Stanislava su šeima ir Barbora Dausynie-
nė išvežtos 1948 m. Barboros sūnus Benukas vežant pabėgo, 
tapo partizanu ir žuvo 1950 metais. Kitas sūnus – Vytautas – 
mokėsi Miškų technikume Plungėje. Dėstytojų įspėtas, kad 
ieškomas, pabėgo į Vilnių, čia be jokios artimųjų paramos 
badmiriaudamas tęsė mokslus. Susirgo tuberkulioze ir 1950 m. mirė.

Statybininkas tarybiniame ūkyje „Stalinec“. Antaną Ruškį, keliavusį keletą 
parų be maisto ir atvykusį į paskutinę stotį Krutojaras, pasitiko naktis ir pūga. Vis 
netekdamas jėgų, sunkiai pasiekė nežinomą vietovę, nepasiklydo pūgoje. Dėkoja 
Dievui, atvedusiam jį pas ilgai nematytus ir taip išsiilgtus tėvus. Išgirdo, kaip 
motina, jam paskrebenus mažytį užpustytą langelį, su džiaugsmu pasakė tėvui: 
„Antanėlis parėjo...“ Mat jai prisisapnavo, kad beldžiasi sūnus Antanėlis...

Antano tėvai buvo įsikūrę žeminėje, kurioje ūkio sargas anksčiau laikė 
ožkas. Antano tėvas tą tvartelį buvo aptvarkęs, iš karčių padaręs gultus, suolus. 
Netoli tėvų, rusų senbuvių iš molio nudrėbtame namelyje buvo įsikūrusi sesers 
Stanislavos šeima. Jos vyras Juozas buvo geras siuvėjas, tad jam leido atidaryti 
siuvyklėlę ūkio vadams, o po darbo – ir tremtiniams.

Originalus parašas: 
„Iš prisiminimo 
gyvenimo Sibire 
būrelio tautiečių 
sekmadienio vakare 
Andronovo kaime, 
Užuro rajone, 
Krutojaro stoties 
1956 m.“. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo
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Pradėjo kurtis ir Antanas. Nesutiko dirbti, nors ūkyje 
labai trūko tokių specialistų, kol jam nepažadėjo buto. 1955 
m. Antanas pradėjo dirbti tarybiniame ūkyje „Stalinec“ – 
statyboje. Nors tapęs laisvas, tačiau, būdamas be teisių, jis, 
kaip ir tėvai, kas mėnesį turėjo registruotis ūkyje.

1956 m. kartu su tėvais įsikėlė į naują vieno kambario 
butą.

Tarybinis ūkis „Stalinec“ turėjo apie 12 000 ha dirbamos 
žemės: sujungti anksčiau buvę 4 kolūkiai. Žemė labai derlin-
ga, todėl derlius gausus, tad ne viską suspėdavo nuimti, o 
ir nuimto neturėjo kur sandėliuoti: pildavo ant žemės į krūvas. Čia sulyti grūdai 
imdavo „degti“. Tad Antanas vėliau statė ir grūdų džiovinimo krosnis.

Be darbo statybose, Antanas dar užsidirbdavo papildomai: naktimis kraudavo 
iš mašinų rąstus, po darbo mūrydavo ūkiui reikalingus pastatus (akmeninį šaldiklį 
kooperatyvui, sandėlį). Mūrijo krosnis, remontavo butus, būdamas nagingas dirbo 
įvairiausius darbus. Jis išmokė ir kitus statyti tokias krosnis, kaip Lietuvoje – kad 
šildytų žiemą.

Antanas nusipirko karvę, paršelį – rudenį jį pasipjovė, išrūkė mėsą ir ja 
pavaišino bendradarbius. Vietiniai gyventojai rusai stebėjosi tokiu mėsos skoniu, 
Antanas noriai aiškino paruošimo paslaptis. Užsidirbęs nemaža pinigų, nusipirko 
motociklą ir juo važinėjo į darbą.

Sovietai pradėjo leisti jaunimui važiuoti į Lietuvą mokytis. Tokį leidimą 
gavo ir vienas ūkio jaunuolis Šalinskas. Antanas, šiaip taip gavęs dokumentus 
(padėjo rūkytos dešros ir lašiniai), kad tėvui Antanui Ruškiui reikia važiuoti 
gydytis į Krasnojarsko centrinę ligoninę, 1958 m. vasarą išleido jį, globojamą 

Antano Ruškio 
svainis (švogeris) 
Juozas Venslauskas 
prie Angaros su 
vietine ruse pasikinkę 
karvutę vežasi šieną. 
Apie 1955 m. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo
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jaunuolio, vykusio mokytis į Lietuvą. Po kurio laiko ši 
apgaulė buvo pastebėta. Komendantui buvo pranešta apie 
tėvo pabėgimą iš tremties. O Antanui už tėvą pridėjo dar 3 metus tremties.

1958 m. žinios apie paleidimą sulaukė Stanislavos Venslauskienės šeima. Jie 
išsivežė ir sergančią motiną.

Tėvui Antanui Ruškiui parvažiavus į tėviškę, dar buvo sveikas vienas 
trobos galas, kuriame jis ir apsigyveno (kita namo dalis ir ūkiniai pastatai buvo 
nugriauti, sukūrenti). Savuose nuniokotuose namuose apsigyveno ir kiek vėliau 
iš tremties grįžusi Izabelė Ruškienė.

Krasnojarsko miesto 
tremtiniai į kapines 
palydi avarijoje 
žuvusį tremtinį 
Juozą Ripskį. 
1958 m. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo

Lietuvių tremtinių 
šeimos palydimos 
į Lietuvą iš tremties 
vietos „Sovhoz  
Staliniec“ stotyje 
Krutojar. 1958 m. 
Iš Antano Ruškio 
šeimos albumo
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Antanas Krasnojarske. Išvykus į 
Lietuvą sesers šeimai ir motinai, Antanas 
likosi vienas. Pardavė karvę ir, motyvuo-
damas bloga sveikata, nusprendė vykti 
pas seserį Barborą Dausynienę į Krasno-
jarską. Sunku buvo gauti leidimą išvykti, 
tačiau 1958 m. pabaigoje A. Ruškys 
pasiekė tikslą. Sesuo gyveno Bazajkoje, 
tai Krasnojarsko priemiestis, dar vadi-
namas Dešiniuoju krantu (Pravyj bereg) 
arba senbuvių namelių miestu. Barbora 
gyveno vieno kalinio bute, tad Antanas apsigyveno tremtinių 
Juozo Ripskio ir jo žmonos Aldonos Staniūtės šeimoje. Padėjo 
jiems įsirengti antrą namo aukštą, sutvarkė aplinką.

Įsidarbino „Kazachstano miško pramonės sąjungos“ 
(Kozpotrebsojūz) įmonėje, kuri priimdavo lagerininkų kirsto 
miško rąstus, pjautą medieną siuntė visai Kazachstano sričiai. 
Įmonėje dirbo ir J. Ripskis. Antanas dirbo santechniku, šilu-
mininku (prižiūrėjo šilumos ūkį), vulkanizavo padangas. Gavo 
neblogą atlyginimą, vėliau jis padidėjo net iki 160 rublių.

Būsimoji žmona Eugenija Jarašiūnaitė
1958 m. susipažino su Eugenija Jarašiūnaite, kuri su drauge iš lagerio buvo 

atvykusios į Krasnojarsko Bazajką. Eugenija – Onos Šteivaitės (1902–1963) ir Petro 
Jarašiūno (1910–1978) vyriausioji dukra, gimusi 1922 m. gegužės 14 d. Vėliau gimė 
Leonas (1925 m.) ir Stanislovas (1927–2008). Eugenija gimusi Panevėžio rajono 
Naujamiesčio valsčiaus Berčiūnų kaime (šalia buvo ir Berčiūnų kurortas), 20 ha 
žemės turinčių ūkininkų šeimoje. Baigusi 6 klases, įstojo į Žemės ūkio technikumą 
Panevėžyje (dabar Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla). Čia 
pasimokė tik pusę metų, kartu dirbdama ir cukraus fabrike. 

Vežant į Bigailius briketus, Eugenija sėdėjo sunkvežimio viršuje. Avarijos 
metu, susidūrus mašinoms, jai buvo sulaužyti kairės rankos, kuria laikėsi už 
borto, kaulai. Ranką sugipsavo. O po 6 dienų cukraus fabrike ją areštavo. Mat 
Eugenija buvo partizanų ryšininkė, teikė jiems vaistus, medikamentus, tvarstomąją 
medžiagą ir reikiamą informaciją.

Kalėjime ėmė skaudėti ranką, o ant gipso buvo užrašyta, kada nuimti. Gy-
dytojas nuėmęs gipsą sukvietė visus medikus pasižiūrėti, ko jie nematę ir vargu 
ar pamatys; visi buvo nustebę – oda nuėsta utėlių – jos rankoje buvo susisukusios 
lizdą. Kai užpylė dezinfekcijai spirito, Eugenija nualpo. Tačiau jaunas organizmas 
patvarus ir gajus. Apgijus rankai, ji buvo įdėta į įtvarą. 

Eugeniją teisė karo tribunolas Panevėžio mieste. Pagal 58 straipsnio 1 a 
dalį II buvo nuteista 10 metų lagerio ir 5 – gyventi be teisių. 

Suimtiesiems suruošė etapą, tačiau, Panevėžyje nesudarę ešalono, išvežė juos 
į Klaipėdą. Iš čia 1946 m. birželio pabaigoje kaliniai pasiekė Archangelsko srities 
11-ą koloną. Čia moterys ir merginos sijojo žvyrą ir krovė į platformas.

Eugenija 
(Jarašiūnaitė) ir  
Antanas Ruškiai. 
Krasnojarsko kraštas. 
1960 m.  
Iš Eugenijos ir  
Antano Ruškių  
šeimos albumo
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Po 2 metų, rudenį iš Lietuvos atvažiavo 5 žmonės (trys moterys ir du vyrai) 
lankyti kalinių, tarp jų buvo ir Eugenijos mama. Mat Eugenija parašė laiškelį, 
su kuo ir kur ji yra, ir paprašė garvežio mašinisto laišką išsiųsti, nes matė, kad 
kalinių laiškai sukūrenami garvežio krosnyje.

Pasimatymas su atvykusiaisiais buvo nelegalus. Už alkoholį, maistą ir įvai-
rius daiktus leido pasikalbėti tik 10 minučių. 

1948 m. rudenį išvežė tolyn į šiaurę – į 19-tą miško koloną. Į darbą rei-
kėdavo eiti 10 km. Atvarytos į mišką kalinės turėjo atsikasti sniege medžius 
ir juos pjauti. Šiame lageryje dirbo iki 1950 m. Tada miško darbams išvežė į 
Ozerlagą – 9-tą koloną. Tai vienas Irkutsko srities Taišeto lagerių. Ten ir užbaigė 
laisvės atėmimo kančios metus. Likosi tremtis. Ozerlage Eugenija labai susirgo, 
nebegirdėjo kairiąja ausimi.

Metus laiko būdama tremtyje dirbo Krasnojarsko 2-oje plytinėje. Išėjo įstatymas: 
kieno neišvežta šeima, paleis namo iš tremties. 1957 m. pradžioje komendantas 
pasikvietė, išklausinėjo ir išdavė laisvą pasą. Brolio ji nepaminėjo.

Eugenijos brolis Leonas buvo paimtas į kariuomenę ir tėvams siuntė pažy-
mas, kad jis kariškis. Kitas brolis Stanislovas, baigęs Politechnikos institutą, buvo 
pasiųstas į Klaipėdą, o iš ten į Gorkį dirbti. Jis irgi siuntė pažymas tėvams, tad 
okupantai Eugenijos tėvų nekliudė.

Karas baigėsi prie Elbės upės, Vokietijoje. Vienoje upės pusėje rusų kariai, 
kitoje – amerikiečiai. Sąjungininkai vieni pas kitus nuplaukdavo upe. Kiti ir ne-
begrįždavo. Leonas Jarašiūnas irgi prasitarė galįs nebegrįžti. Kažkas labai greitai 
perdavė šią žinią kam reikia, ir Leonas buvo suimtas, išvežtas į Maskvą ir čia 
kalėjime labai žiauriai kankintas, karceryje iki juosmens ne vieną parą laikytas 
vandenyje. Eugenija įtarė, kad kažkas Leonui negerai, nes į lagerį atvykę čekistai 
iš Lietuvos ją tardė, klausinėjo apie brolį ir liepė viską pasakyti.

Vėliau iš tėvų gautame laiške sužinojo, kad brolis Leonas kali Sverdlovsko 
lageriuose, nuteistas 7 metams. Iškalėjęs tuos metus, brolis grįžo. Panevėžyje, tė-
vams parėmus, nusipirko 2 kambarių kooperatinį butą. Tačiau atsiliepė Maskvos 

Eugenijos ir  
Antano Ruškių 
vestuvinė nuotrauka. 
Viršuje (iš dešinės) – 
Barbora Dausinienė 
ir Augustinas 
Venslauskas. 
Krasnojarsko kraštas. 
1961 m. 
Iš Eugenijos ir 
Antano Ruškių 
šeimos albumo
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kankinimai vandeniu – jis greitai susirgo tuberkulioze, gydėsi sanatorijose, nors 
ir išoperavo dalį plaučių, liga plėtėsi – mirė 42 metų kepenų ciroze.

Eugenija Jarašiūnaitė, gavusi laisvą pasą, su drauge sugrįžo į Lietuvą. Tačiau 
Panevėžio milicijoje jai pasakė, kad registruos tik už 100 km nuo namų. Todėl 
ji su drauge 1957 m. vasarį išvyko atgal į Krasnojarską. Apsistojo pas drauges, 
ieškojo darbo, įstojo į statybos organizaciją, tapo dažytoja. 

Susipažino su Antanu Ruškiu ir po kelerių metų – 1961 m. – registravo 
civilinę santuoką. Bažnyčioje susituokė grįžę į Lietuvą.

Tremtyje dirbo, kol su vyru A. Ruškiu sugrįžo į Lietuvą. 
1958 m. J. Ripskiui žuvus avarijoje, A. Ruškys 1960 m. perėjo į „Krasno-

jarsko miesto Remonto statybos trestą“, dirbo įvairius santechnikos, vandentiekių, 
šiltinimo ir kitus darbus. Brigadoje buvo 50 žmonių ir beveik visi lietuviai. Ka-
dangi jie labai gerai uždirbdavo, įsidarbinti stengėsi net ir laisvieji. A. Ruškys jau 
turėjo susitaupęs pinigų, tad sūnėnui Augustinui Venslauskui, dirbusiam Krasno-
jarsko elektrinės statyboje ir gavusiam paskyrą, 1961 m. nupirko „Moskvičių 7“ 
(sumokėjo 25 000 rublių). Sūnėnas Augustinas vadovavo Krasnojarsko elektrinės 
statybos tresto transporto skyriui. Remonto statybos tresto įmonėje Antanas dirbo 
iki 1962 m., iki sugrįžimo į Lietuvą.

Lietuvoje
1962 m. vasario pradžioje Antanas sugrįžo į Lietuvą. Dar iki tol su žmona 

Eugenija buvo parvykęs atostogų ir tuo metu gavo pranešimą, kad po 18 metų 
paleidžiamas į laisvę. Žmona likosi Lietuvoje, o Antanas grįžo į Sibirą sutvarkyti 
dokumentų, daiktų, baldų (kai kuriuos pardavė, kai kuriuos sudėjo į konteinerius, 
į konteinerį pakrovė ir mašiną).

Kaune. Sugrįžęs į Lietuvą, Antanas prisiglaudė viename kambarėlyje pas 
brolį Kaune, Montvilos gatvėje, Talmantų – žmonos tėvų – namelyje. Tėviškėje 
jo neregistravo, Kaune taip pat, neturėjo dokumento, kad gali gyventi Lietuvoje, 
buvo gavęs tik paleidimo į laisvę dokumentą. Vargais negalais prisiregistravęs, 
pradėjo dirbti Statybos treste ir išsigando, gavęs pirmą algą – 70 rublių. 

Po darbo nesėdėjo sudėjęs rankų – suremontavo Talmantų namelį: įvedė 
vandentiekį, įrengė antrą aukštą (jis buvo sudegęs), padarė kapitalines sienas ir 
kt. Čia gyveno 4 metus.

1962 m., pusantrų metų pradirbęs Remonto statybos treste, perėjo į Šilumos 
tinklus (dirbo laboratorijoje (statybos darbų priežiūra), kuri priimdavo namus (izo-
liacija, hidraulikos įrengimai) ir priduodavo tresto valdytojo rezoliucijai – komisijai 
apie atliktus darbus, kad galima apgyvendinti).

1964 m. Kaune Šv. Antano bažnyčioje įvyko gražios dvigubos vestuvės: 
auksinės tėvų Izabelės Labokaitės ir Antano Ruškio ir pagranduko sūnaus Antano 
Ruškio ir Eugenijos Jarašiūnaitės vestuvės.

Garliavoje. 1964 m. pradėjęs dirbti Statybos treste II valdyboje, pasiskolino 
pinigų (atsivežtieji iš Sibiro jau buvo išsekę) ir nusipirko pradėtą statyti mūrinį 
namą Garliavoje. 1968 m., baigęs statyti namą ir įrengęs, atsivežė iš Žemaitijos 
tėvus. Tėvai Garliavoje ir mirė, palaidoti ten parapijos kapinėse.
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Antanui dar teko dirbti Kauno dirbtinio pluošto gamy-
kloje (tada ji dar buvo statoma), kompresorinėje (1986 m.). 
Tačiau jį greitai paveikė chemikalai ir Antanas ėmė sirgti. Išvyko gydytis į Ukrai-
ną, Truskavecą. Džiaugiasi, kad šiame kurorte jam pataisė sveikatą. Grįžęs iš 
kurortų 1987 m. išėjo į pensiją. 16 metų pragyvenęs Garliavoje, 1988 m. išsikėlė 
į Raudondvarį.

Žmona Eugenija dirbo dažytoja Kauno miesto Statybos ir remonto valdyboje, 
dažė senus namus, dirbo iki pensijos. Be valstybinio darbo, tvarkė namus, laikė 
nutrijas, audines, lapes, mezgė megztinius ir siuvo.

Raudondvaryje. Sūnėnas Augustinas Venslauskas gavo sklypą Raudondvaryje. 
Antanas rėmė finansiškai, abu dirbo – pasistatė namą ir persikėlė į Raudondvarį. 
Tad dabar Raudondvaryje, Sodų gatvėje 6a stovi gražus namas, kurio kiemą puošia 
Antano Ruškio koplytstulpis. Čia įrengta ir dirbtuvė, kurioje Antanas praleidžia 
daug laiko kurdamas kryžius, koplytstulpius, statulas, paveikslus.

Pirmoje eilėje (iš 
kairės): J. Vaičkus, 
Bronė Sungailienė 
(Ruškytė), Juozas 
Venslauskas, 
Petronelė Vaičkienė 
(Vilkaitė iš 
Medsėdžių k.), 
Stasys Ruškys. 
Antroje eilėje (iš 
kairės): Venslauskas 
Mindaugas, Danutė 
Cirtautaitė 
(Vaičkienės 
dukterėčia), Aldona 
Sungailaitė, 
Alvyra Venslauskienė, 
Kazimieras 
Venslauskas. Kaunas, 
1959 m. Iš Antano 
Ruškio šeimos albumo

Antano Ruškio 
(Prano s.) ir Izabelės 
(Labokaitės) auksinės 
vestuvės. Sūnaus 
Antano ir Eugenijos 
Jarašiūnaitės Ruškių 
vestuvės vyko kartu 
su tėvų. Kaunas, 
1964 m. Iš Antano 
Ruškio šeimos albumo
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Iš jaunystės pamėgtus tautodailės darbus Antanas pradėjo nuo šaukštų ir 
2008 m. Kūčioms pagamino 30 šaukštų, kiekvienam giminės nariui padovanojo 
po šaukštą – tai labai simboliška – pirmas žingsnis į tautodailę ir žingsnis į 
gyvenimo 85-metį.

Imtis tautodailės jį paskatino Nepriklausomybės pradžioje per televiziją 
girdėta pagarbi Stasio Lozoraičio kalba apie Nepriklausomą Lietuvos valstybę, jos 
vadovus, Vytį, apie tai, kad mes turėtume ir brangintume šiuos ženklus. 1994 m. 
A. Ruškys Kauno tautodailės valdybai jau pristatė savo darbus ir buvo priim-
tas į Tautodailininkų sąjungą. (Valdybos komisijai reikėjo pristatyti 10 autorinių 
darbų.) 

1988 m. Antanas Paulavičius subūrė pirmąjį Lietuvoje tremtinių chorą (jam 
iki mirties ir vadovavo). Šiame chore A. Ruškys dainavo 15 metų. Atvykęs į 
Raudondvarį, pradėjo giedoti Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios 
chore ir dabar jame gieda.

Ne kartą tik dėl ypatingos Dievo globos išvengęs mirties nagų, kamuojamas 
įvairių ligų, stiprėjo savo dvasia, kuri, Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę, pradėjo 
skleistis meno darbais. Žmogus, nebaigęs aukštųjų mokslų ir netgi negavęs dailės 
pagrindų, kuria dėmesio vertus meno dirbinius, į kuriuos įdėta tautodailininko 
širdies jausmai, gilus tikėjimas, pasitikėjimas Aukščiausiuoju Kūrėju.

1991–2009 m. buvo surengtos 27 A. Ruškio tautodailės darbų parodos 
įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose (žr. lentelę). Jo sukurti kryžiai, ko-
plytstulpiai, koplytėlės, stogastulpis – rūpintojėlis, ąžuolo skulptūra Mindaugui – 
14 tautodailės kūrinių (daugiausia Žemaitijoje) tampa dvasinės traukos centrais 
(žr. lentelę). Pažymėtina, kad, be drožybos, Antanas dar ir tapo.

Antanas Ruškys prie 
savo drožinių ir 
bibliotekos kampelio, 
namuose 
Raudondvaryje. 
2005 m. V. Jocio 
nuotr. iš jo  
asmeninio archyvo

Antano Ruškio 
skulptūrėlė 
Šv. Marija su 
kūdikiu. Iš A. Ruškio 
šeimos albumo
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Iš lentelėje pateiktų 14 darbų ypač svarbus koplytstulpis arkivyskupui Me-
čislovui Reiniui, pastatytas Skapiškio miestelyje (Kupiškio rajonas), dr. Aldonos 
Vasiliauskienės sodyboje, per pora metų 
tapęs traukos ir dėmesio centru ne tik 
lietuviams, bet ir ukrainiečiams14.

A. Ruškys yra meniškos prigimties 
žmogus, išleidęs jau tris poezijos knygas15, 

Antano Ruškio darbų 
parodos atidarymo 
Kauno karininkų 
ramovėje akimirka. 
2004 m. 
Iš A. Ruškio šeimos 
albumo

Antano Ruškio 
parodos ekspozicijos 
fragmentas. Vilniaus 
įgulos Karininkų 
ramovėje. 
2004 10 28. 
V. Jocio nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo

14 Plačiau apie tai šio straipsnio pabaigoje.
15 Ruškys A. Klevų sula, Kaunas: Naujasis lankas, 
1998; Ruškys A. Takas tarp erškėčių, Kaunas: Nau-
jasis lankas, 2000; Ruškys A. Kai širdis pravirkt 
negal. Kaunas: Naujasis lankas, 2007. 
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surinkęs medžiagos savo krašto istorijai16, 
aprašęs Sibiro kančias17, tačiau reikia 
pasakyti, kad, neturint specialaus pasi-
rengimo, negalėta atlikti nuodugnesnių 
tyrimų, o tik užrašyta iš kartos į kartą 
perduoti pasakojimai. Tad ne visada 
patikrinti įvykiai ar asmenybių gyveni-
mas ir veikla, todėl knygose neišvengta 
faktinių klaidų. Moksline prasme į jo 
knygose skelbiamus faktus reikia žiūrėti atsargiai.

Būtina pažymėti, kad A. Ruškio darbų parodos, o ypač 2002 m., pasirodžius 
knygai „Endriejavo žemė. Kančių ir vilties istorija“, kuri buvo pristatoma atidarant 
parodą, sulaukdavo dėmesio. Renginius pagyvindavo ir įdomus bei įtaigingas 
paties autoriaus pasakojimas.

Galima tik pasidžiaugti, kad A. Ruškio knyga „Endriejavo žemė. Kančių ir 
vilties istorija“ buvo pristatyta ne tik įvairiose Lietuvos vietose, bet ir Amerikoje. 
Knygos sutiktuves Lemonte 2003 m. kovo 30 d. organizavo Tautos fondas ir Par-
tizanų globos fondas. O po sutiktuvių 
pasirodė gausiai Jono Kuprio iliustruo-
tas nuotraukomis leidinys. Maža kas 
iš išgarsėjusių klasikų gali pasidžiaugti 
tokiu tautiečių, gyvenančių Ameriko-
je, dėmesiu. Gaila, kad tame albume 
nenurodyti nei išleidimo metai, nei 

16 Ruškys A. Už laiko ribos. Auksoro kaimas, Kaunas: 
Caritas, 1998; Ruškys A. Endriejavas, jo knygne-
šiai, švietėjai ir tremtiniai, Kaunas: Naujasis lankas, 
2007.

17 Ruškys A. Raudonosios katorgos keliais; Memuarai, 
Kaunas: Aušra, 1994; Ruškys A. Endriejavo žemė. 
Kančių ir vilties istorija, Kaunas: Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002.

Antanas Ruškys su artimaisiais ir šeimininkais 
po parodos atidarymo. Iš kairės stovi Olimpija 
ir Augustinas Venslauskai, Antanas ir 
Eugenija Ruškiai, Vilniaus įgulos Karininkų 
ramovės viršininko pavaduotojas Gaudentas 
Aukštikalnis. Vilniaus įgulos Karininkų ramovė 
2004 10 28. V. Jocio nuotr. iš jo asmeninio 
archyvo
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autorius. Pirmuosiuose puslapiuose yra iš „Draugo“ perspausdintas Broniaus Juo-
delio straipsnis „Kančių ir vilties knyga“18, o iš Dirvos“ – Stasio Džiugo „Pavykęs 
knygos „Endriejavo žemė“ pristatymas“19.

Įvadinį žodį knygos pristatyme tarė Lietuvių rašytojų draugijos pirminin-
kė Stasė Petersonienė, knygą pristatė inžinierius Aleksas Vitkus, ištraukas iš jos 
skaitė Jūratė Zubinienė (Jankauskaitė), apie Endriejavo krašto žmonių šnektą kal-
bėjo Stasė Petersonienė, partizanų dainas atliko solistės Jolanta Banienė ir Loreta 
Umbrasienė, o programą vedė advokatas Vytenis Kirvelaitis20. Toks pristatymas 
rodo A. Ruškio darbų svarbą.

A. Ruškys – įvairiapusė meninės prigimties asmenybė, kurios nesužlugdė 
žiaurus ir sudėtingas gyvenimas, pilnas kančios ir skausmo, tikėjimo ir šviesios 
vilties, savo darbais džiugina mūsų širdis, kelia mūsų mintis aukštyn – Dievop. 

Koplytstulpis arkivyskupui Mečislovui Reiniui
2007 m. buvo pagamintas koplytstulpis politiniams kaliniams ir tremtiniams 

atminti, pagerbiantis ir į Altoriaus garbę keliamą (jam užvesta beatifikacijos byla) 
arkivyskupą Mečislovą Reinį. Tai kol kas vienintelis A. Ruškio tautodailės darbas, 
sulaukęs ne tik tautiečių, bet ir ukrainiečių dėmesio.

Arkivyskupo Mečislovo Reinio asmenybė. Dievo Tarnas arkivyskupas Me-
čislovas Reinys (1884 02 03–1953 11 08) yra vienas ryškiausių XX a. pirmosios 
pusės asmenybių, turėjusių įtakos valstybės pozicijų įtvirtinimui, mokslo ir kul-
tūros suklestėjimui, tautos dvasingumo stiprinimui, jos katalikiškos pasaulėžiūros 
formavimui, katalikiškųjų vertybių ugdymui. 

Mečislovo Reinio, baigusio studijas Rytuose (Petrapilio dvasinė akade-
mija) ir Vakaruose (Liuvenas, Strasbūras), gyvenimo kelias vedė jį nuo vikaro 
iki arkivyskupo, nuo pedagoginio darbo gimnazijoje iki profesoriaus Lietuvos 
(vėliau – Vytauto Didžiojo) universitete; nuo profesoriaus iki Lietuvos katalikų 
universiteto steigėjo ir šios institucijos rektoriaus – kanclerio; nuo tuo metu 
tokių reikalingų populiariai parašytų mokslinių straipsnių iki išsamių darbų ir 
studijos ,,Rasizmo problema”, nuo mokslininko iki Lietuvių katalikų mokslo aka-
demijos akademiko; nuo žymaus visuomenininko iki užsienio reikalų ministro... 
Nuo kalinio kančių Vilniaus, Daugpilio ir Smolensko kalėjimuose 1919 m. iki 
Vilniaus KGB rūsių (sovietinio saugumo organų suimtas 1947 m. birželio 12 d.), 
nuteisimo kalėti 8 metus, bausmę atliekant Vladimiro kalėjime. Mirė Vladimiro 
kalėjime 1953 m. lapkričio 8 d., likęs skolingas okupacinei valdžiai beveik pu-
santrų metų gyvenimo. 

Aukštaitijos krašto (Madagas-
karo vienkiemis, Daugailių parapija, 
Utenos kraštas) sūnus mokėsi Mūrinės 
Ašmenos pradžios mokykloje, Aleksan-
dro III gimnazijoje Rygoje, Vilniaus 
kunigų seminarijoje, studijavo Petrapi-
lio dvasinėje akademijoje, Liuveno uni-
versiteto Filosofijos institute (Belgija). 
Čia 1912 m. už disertaciją „Vladimiro 

18 Juodelis B. Kančių ir vilties knyga, Draugas, 2003, 
bal. 10.

19 Džiugas S. Pavykęs knygos „Endriejavo žemės“ 
pristatymas, Dirva, 2003, bal. 29.

20 Antano Ruškio knygos „Endriejavo žemė. Kančių ir 
vilties istorija“ sutiktuvės. Lietuvių dailės muziejus, 
PLC, Lemont, Illinois, JAV. 2003 m. kovo 30 d. 
Tautos fondas Amerikoje. Tautos fondo atstovybė 
Vilniuje.
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Solovjovo dorovės pagrindai” jam buvo 
suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. 

1907 m. birželio 10 d., mokyda-
masis Petrapilio dvasinėje akademijoje, 
M. Reinys buvo įšventintas kunigu. 
Pirmąsias šv. Mišias aukojo Lietuvoje, 
gimtojoje Daugailių Šv. Antano Padu-
viečio bažnyčioje.

M. Reinys nuo 1926 m. buvo 
Vilkaviškio vyskupas, vyskupo Antano 
Karoso pagalbininkas, nuo 1940 m. – ti-
tulinis Cipselos arkivyskupas, Vilniaus 
arkivyskupo Romualdo Jalbrzykovskio 
pagalbininkas. Be pedagoginio darbo 
mokyklose, profesoriavo Lietuvos (nuo 
1930 m. Vytauto Didžiojo) universitete, 
vadovavo Psichologijos katedrai Teolo-
gijos-filosofijos fakultete, aktyviai veikė 
Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, 
Katalikų veikimo centre, Katalikų akci-
joje, rašė straipsnius spaudoje, rūpinosi 
lenkų okupuoto Vilniaus ir Vilniaus 
krašto likimu, finansiškai rėmė katali-
kiškas organizacijas, spaudą, studentus. 
Baigęs mokslus Rytuose ir Vakaruose, 
1914 m. M. Reinys grįžo į Lietuvą. Dirbo Vilniuje (1914–1922), Kaune (1922–1926), 
Vilkaviškyje ir Kaune (1926–1940) ir vėl Vilniuje (1940–1947), kol buvo suimtas, 
nuteistas, išvežtas į Vladimiro kalėjimą ir ten 1953 m. mirė. Jo palaikai ilsisi 
bendrame kalėjimo kalinių kape.

Arkivyskupo M. Reinio vardo garsinimas. Tad neatsitiktinai šiai didžiai 
asmenybei užvesta beatifikacijos (kėlimo į Altoriaus garbę) byla ir arkivyskupas 
M. Reinys jau vadinamas Dievo Tarnu, jis prisimenamas ir apie jį skleidžiama 
informacija ne tik gimtajame Utenos krašte, bet ir visoje Lietuvoje.

Jubiliejinėmis progomis organizuojami šventiniai renginiai ir mokslinės kon-
ferencijos skatina M. Reinio gyvenimą ir veiklą tyrinėti įvairiais aspektais, ne tik 
įamžinti jo vardą meno kūriniais ir kitaip garsinti.

Geografine prasme arkivyskupo vardas primenamas Daugailiuose (Utenos r.), 
Kaune, Madagaskare (Zarasų r.), Marijampolėje, Salake (Zarasų r.), Skapiškyje 
(Kupiškio r.), Utenoje ir Vilniuje – čia yra M. Reinio atminimą įamžinantys įrašai, 
paminklai. Daug vietų, primenančių Dievo Tarną M. Reinį, yra Vilniuje, nes čia 
kaip rašėme, M. Reinys gyveno (mokėsi ar darbavosi) beveik 20 metų.

M. Reinio vardą primena kryžiai, koplytstulpis, bareljefai, skulptūra, pa-
veikslai, vitražai, jo atminimui pagamintas vokas, pašto ženklas.

Koplytstulpio svarba Skapiškiui. 2007 m., minint M. Reinio kunigystės 
100-ąsias metines, Skapiškyje (Kupiškio rajonas), straipsnio autorės dr. Aldonos 

Tautodailininko A. Ruškio koplytstulpis 
Skapiškyje dr. Aldonos Vasiliauskienės 
sodyboje. 2007 m. Iš A. Vasiliauskienės 
asmeninio archyvo
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Vasiliauskienės sodyboje, jam pastatytas pirmasis koplytstulpis21. Ir visai neatsitik-
tinai koplytstulpio autorius – kalinys, tremtinys, liaudies meistras Antanas Ruškys. 
Panašus likimas – kančių sovietų kalėjimuose, lageriuose ir tremtyje neišvengė 
Dievo Tarnas arkivyskupas M. Reinys, tautodailininkas A. Ruškys, Pajedų giminė 
ir straipsnio autorės tėvas Vladas Pajeda – vienas partizanų būrio „Nepriklau-
soma Lietuva“ organizatorių. Šiame koplytstulpyje susipina trijų asmenų, kilusių 
iš skirtingų Lietuvos vietų, bei jų giminių gyvenimo kelias – koplytstulpis juos 
visus suvienija... 

Koplytstulpis susideda iš trijų dalių: viršutinėje dalyje skulptūra, vidurinėje 
išraižytas paveikslas su tekstu, o žemutinė dalis – meniškas akmeninis postamentas 
su įrašais granito plokštėse. 

Vienoje pusėje viršutinėje koplytstulpio dalyje yra plačiai rankas išskleidęs 
Kristus, vidurinėje dalyje – išraižyta sodyba, bažnyčia, jų fone – šeima ir tekstas 
„Viešpatie, Tavo kelias į laisvę!“ Apačioje – granito plokštėje iškaltas tekstas – pra-
šymas „Arkivyskupe Mečislovai Reiny, laimink mus visus!“ 

Kitoje koplytstulpio pusėje (į sodybą): viršutinėje dalyje – Angelas, nešantis 
šviesą, žemiau – po ąžuolu senolė, mokanti skaityti vaiką, ir išraižytas tekstas 
„Ąžuolu tauriu užauki vardan tiesos, šviesos!“ Granito plokštėje įrašas: „Tėvelių: Vlado 
Pajedos 1912–1982, Onos Žiogūnaitės 1918–1999 atminimui.“

Šone granito plokštėje pastatymo data – 2007. Kitoje pusėje šalia koplyt-
stulpio yra unikali žinomo Kupiškio tautodailininko akmentašio Vytauto Jasinsko 
sukurta akmeninė žvakidė. Raides granito plokštėse iškalė ir menišką akmeninį 
postamentą koplytstulpiui sukūrė jau 
minėtas V. Jasinskas22.

M. Reinio koplytstulpis – tauto-
dailininkas jame paliko ne tik rankų 
šilumą, bet ir savo širdies meilę – tampa 
religinių, mokslinių renginių centru.

Skapiškyje, 
pašventinus 
tautodailininko 
A. Ruškio sukurtą 
koplytstulpį. 
Dalijamus duonelės 
kepalėlius su ajerais 
renkasi Antanas 
Ruškys su žmona 
Eugenija, Jurgis 
Lapinskas ir  
Paulius Čepėnas. 
2008 05 23. 
Iš A. Vasiliauskienės 
asmeninio archyvo

21 Vasiliauskienė A. Koplytstulpis Dievo Tarnui 
arkivyskupui Mečislovui Reiniui, Utenis, 2008, geg. 
15, Nr. 53, p. 3, 4.

22 Vas i l i ausk i enė A . Arkivyskupo M. Reinio 
125-osioms gimimo metinėms, Lietuvos aidas, 2009, 
Vas. 10, Nr. 26, p. 1, 6–7; vas. 11, Nr. 27, p. 6; 
vas. 12, Nr. 28, p. 5–7.
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Prie koplytstulpio renkasi lietuviai

2008 m. gegužės 23-iąją koplyt-
stulpį pašventinto vyskupas Juozas 
Preikšas23. Ta diena buvo pasirinkta 
neatsitiktinai: 23–25 dienomis Skapišky-
je vyko teatrų festivalis „Pienių pūkas“, 
skirtas partizanams, tremtiniams bei 
politiniams kaliniams atminti ir pagerb-
ti. Tad tiko ir Dievo Tarno arkivyskupo 
Mečislovo Reinio bei Vlado Pajedos 
pagerbimas. Koplytstulpio pašventini-
mas tapo svarbia Skapiškyje vykstan-
čio teatrų festivalio, pirmąsyk pradėto 
šv. Mišių auka, dalimi. Šv. Mišiose 
melstasi ir Aukščiausiojo prašyta pagreitinti Dievo Tarno M. Reinio beatifikacijos 
(kėlimo į Altoriaus garbę) bylą, prisiminti ir visi Sibire ar Lietuvoje okupacinės 
valdžios nukankintieji.

Koplytstulpiu domisi  
ukrainiečiai
Koplytstulpiu, arkivyskupo M. Rei-

nio asmenybe, taip pat ir kop lytstulpio 

23 Kalinauskienė A. Su Mečislovo Reinio palai-
minimu, Voruta, 2009, sausio 10, Nr. 1, p. 10–11; 
Šulcienė N. „Pienės pūkas“ vėl sklandė Skapiškyje, 
Kupiškėnų mintys, 2008, geg. 27, Nr. 58, p. 1, 6.

Konferencijos „Arkivyskupui Mečislovui  
Reiniui – 125“ dalyvių grupelė prie  
tautodailininko A. Ruškio koplytstulpio.  
Iš kairės: kun. Virginijus Liuima (Papilys), 
Roma Bugailiškienė (Skapiškis), Garbės kan. 
Bronius Šlapelis (Tauragnai), dr. Aldona  
Vasiliauskienė (Vilnius), monsinjoras Petras 
Baltuška (Daugailiai), protonotaras Bronius 
Antanaitis (Smilgiai), kun. Zenonas Navickas 
(Skapiškis), Zita Mackevičienė (Utena), Vytautas 
Knizikevičius (Kupiškis) 2009 m. gegužės 29 d. 
Iš A. Vasiliauskienės asmeninio archyvo
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autoriaus asmenybe susidomėjo ukrai-
niečiai, su kuriais glaudžiai bendra-
darbiauja straipsnio autorė dr. A. Va-
siliauskienė.

Tik pastačius koplytstulpį, 
2007 m. lapkričio 2 d. jį apžiūrėjo 
tuometinė Ukrainos ambasados Lietu-
vos Respublikoje kultūros atašė Olena 
Paryš, jos vyras, Ukrainos užsienio 
reikalų ministerijos darbuotojas, bu-
vęs Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje 
patarėjas Aleksijus Selinas su dukrele 
Irina, Vilniaus ukrainiečių draugijos 
pirmininkė gydytoja Natalija Šertvytienė.

Sodyboje ne kartą lankėsi Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas vienuolis 
bazilijonas kun. Pavlo Jachimec su iš Ukrainos atvykusiais broliais vienuoliais, 
gėrėjosi tautodailininko A. Ruškio kūryba.

Minint Lietuvos tūkstantmetį ir Kupiškio miesto 480 metų jubiliejų, vyko 
įvairūs šventiniai renginiai, į kuriuos atvyko įvairių šalių delegacijos. Tarp jų 
buvo ir svečiai iš Minevičių (Ukraina, netoli Kovelio), su kuriais pasirašyta ben-
dradarbiavimo sutartis. Delegacijos nariai 2009 m. liepos 12 d., atvykę į Skapiškį, 
sužinojo apie arkivyskupą M. Reinį, išgirdo pasakojimą ir apie tautodailininką 
A. Ruškį, jo gyvenimo bei kūrybos kelią. 

2009 m. rugsėjo 7 d. prie M. Reinio koplytstulpio lankėsi ypatingasis ir 
įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikai Igoris Vasiljevičius Pro-

2009 m. gegužės 23 d. Skapiškyje įsikūrė 
ateitininkų „Šv. Mikalojaus“ kuopa. 
Skapiškiečiai, davę ateitininkų įžodį, ir įvairių 
kuopų atstovai iš Panevėžio vyskupijos prie 
A. Ruškio sukurto koplytstulpio arkivyskupui 
Mečislovui Reiniui. Prie koplytstulpio kunigas 
Remigijus Tubelis (kairėje pusėje), trečia nuo 
jo ateitininkų kuopos vadovė mokytoja Žydra 
Andrijauskienė, koplytstulpio priekyje klebonas 
Zenonas Navickas, nuotraukos dešinėje straipsnio 
autorė dr. Aldona Vasiliauskienė. Nuotr. iš jos 
asmeninio archyvo
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kopčiukas su ukrainiečiais Vilniaus 
Švč. Trejybės bažnyčios klebonu tėvu 
Pavlo Jachimecu OSBM, broliu vie-
nuoliu Antonijumi Žerebko, gydytoju 
iš Jonavos Ivanu Dorošu, lietuvišką 
dvarvietę (netoli Pandėlio) atkuriančiu 
Jurijumi Dubenčiuku. Tai buvo ofici-
alus ambasadoriaus vizitas – susitiki-
mas su Kupiškio rajono meru Jonu 
Jaručiu, švietimo skyriaus vedėju Ri-
mantu Jociumi, Kupiškio etnografijos 
muziejaus direktore Violeta Alekniene 
ir vyr. specialiste Aušra Jonušyte, Ska-
piškio vidurinės mokyklos direktore 
Birute Zaborskiene ir mokytoja Nijole 
Greibuviene, Skapiškio seniūnu Valdu 
Juškevičiumi ir sodybos šeimininke dr. 
Aldona Vasiliauskiene. Susitikimo metu 
buvo aptartos ukrainistikos plėtros Ska-
piškyje ir Kupiškio krašte galimybės, 
parodų, padedančių plačiau pažinti 
Ukrainos istoriją, meną, kultūrą svarba, kelio nuo parodų iki mini muziejaus 
perspektyvos.

 A. Ruškio koplytstulpis nedideliame Aukštaitijos miestelyje Skapiškyje – 
liudijimas, kad čia branginama ir vertinama ne tik aukštaičių, bet ir žemaičių 
kūryba, kad tautodailininko darbai žinomi vis platesnėje Lietuvos erdvėje.

Džiugu, kad tautodailininko A. Ruškio rankų ir širdies šiluma, sklindanti 
iš koplytstulpio, jaudina ne tik lietuvius, bet ir kitų tautų atstovus. Tikėkime, 

2009 m. rugsėjo 7 d. Ypatingojo ir įgaliotojo 
Ukrainos ambasadoriaus Lietuvos Respublikai 
Igorio Vasiljevičiaus Prokopčiuko susitikimas 
Skapiškyje aptariant ukrainistikos klausimus. 
Ambasadorius prie arkivyskupo M. Reinio 
koplytstulpio (tautodailininkas A. Ruškys) padėjo 
gėles. Iš dešinės: chirurgas Ivanas Dorošas  
(Jonava), Violeta Aleknienė (Kupiškis,  
Etnografijos muziejaus direktorė), chirurgas 
Rimantas Jocius (Kupiškis, Švietimo skyriaus 
vedėjas), Igoris Prokopčiukas (ypatingasis ir 
įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos  
Respublikai), dr. Aldona Vasiliauskienė  
(Šiaulių universiteto vyr. mokslo darbuotoja), 
Jonas Jarutis (Kupiškio rajono meras), t. Povlo 
Jachimec OSBM (Švč. Trejybės bažnyčios  
Vilniuje klebonas), br. Antonijus Žerebko 
OSBM ir Valdas Juškevičius (Skapiškio  
seniūnas) Nuotr. iš A. Vasiliauskienės  
asmeninio archyvo
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kad iškilęs tautodailininko A. Ruškio koplytstulpis, atitinkantis laiko dvasią – dar 
vienas gražus paminklas iš Panevėžio vyskupijos kilusiam dvasininkui – Mečis-
lovui Reiniui, primindamas mūsų tautos stiprybę, taps dvasinės traukos židiniu, 
žadindamas ir jaunimą, keldamas jo dvasingumą.

1 lentelė*
Antano Ruškio tautodailės darbai

Eil.
Nr. 

Metai Paminklo 
pavadinimas

Paminklo paskirtis Vietovė, kurioje paminklas 
pastatytas

1. 1958 Antkapinis 
kryžius

Juozui Ripskiui atminti Krasnojarskas, Bazajkos kapinės

2. 1990 Koplytstulpis 
(4 skulptūrėlės)

Lietuvos Atgimimui Raudondvaris, 
Augustino Venslausko sodyba

3. 1992 Kryžius Partizanų kautynėms 
atminti

Klaipėdos rajonas,
Endriejavo seniūnija,
Dausynų kaimo kapinės

4. 1992 Koplytėlė Partizanų dukrai 
Bendikaitei atminti

Klaipėdos rajonas,
Endriejavo seniūnija,
Dausynų kaimo kapinės

5. 1992 Koplytėlė 
„Rūpintojėlis“

Žuvusiems už laisvę Kretingos miesto kapinės

6. 1993 Kryžius Keturiems žuvusiems 
partizanams

Klaipėdos rajonas,
Endriejavo kapinės 

7. 1993 Atstatyta ko-
plytėlė

Atkurtas ir pašventintas 
stribų sušaudytas Rūpin-
tojėlis buvo pavogtas

Klaipėdos rajonas,
Endriejavo seniūnija,
Stončaičių kaimas

8. 1994 Koplytstulpis Žuvusiems partizanams Kauno rajonas,
Raudondvario partizanų kapinės

9. 1994 Kryžius Sunaikintam Auksoro 
kaimui atminti 

Klaipėdos rajonas,
Endriejavo seniūnija,
Auksoro kapinės

10. 1997 Švč. Mergelės 
Marijos koply-
čia

Negrįžusiems kaliniams 
ir tremtiniams atminti

Klaipėdos rajonas,
Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus 
bažnyčios šventorius

11. 2002 Stogastulpis – 
rūpintojėlis 

Karaliui Mindaugui 
atminti

Prienų rajonas, 
Mindaugo Venslausko sodyba

12. 2005 Kristaus 
koplyčia

Iš Endriejavo valsčiaus 
kilusiems kunigams, 
spaudos platintojams, 
kaliniams ir tremtiniams 
atminti

Klaipėdos rajonas,
Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus 
bažnyčios šventorius

13. 2007 Koplytstulpis 
(4 paveikslai)

Arkivyskupui Mečislovui 
Reiniui, Tėveliams Vladui 
Pajedai ir Onai Žiogūnai-
tei atminti

Kupiškio rajonas, 
Skapiškio miestelis,
Aldonos Vasiliauskienės sodyba

14. 2008 Karaliui 
Mindaugui 
(ąžuolo 
skulptūra)

Krikščionybės kelio 
Lietuvoje tūkstantmečiui

Kauno rajonas,
Raudondvario pilis

* Lentelė sudaryta remiantis tautodailininko A. Ruškio 
duomenimis ir leidiniu Ruškys A. Endriejavas, jo 
knygnešiai, švietėjai ir tremtiniai, Kaunas: Naujasis 
lankas, 2007, bei kita literatūra.
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2 lentelė**
Tautodailininko A. Ruškio parodos „Tūkstantmečio Lietuva“ (1994–2007)

Eil.
Nr.

Metai Ekspozicijos vieta Miestas, rajonas 

1. 1991 Laisvės kovų ir tremties muziejus,
Vytauto gatvė Nr. 46

Kaunas

2. 1993 Kultūros namai,
Mokyklos gatvė Nr. 1

Klaipėdos rajonas, Endriejavas

3. 1994 „Ąžuolo“ mokykla,
Baltų prospektas

Kaunas 

4. 1994 Tremtinių bendrija,
Laisvės al. Nr. 40

Kaunas

5. 1996 Savivaldybės Kultūros centras Kaunas, Rokai
6. 1996 Kultūros namai, Klaipėdos gatvė Klaipėdos rajonas, Gargždai
7. 1997 Biblioteka, Instituto gatvė Nr. 22 Kauno rajonas, Raudondvaris
8. 1997 Kultūros namai Kauno rajonas, Vandžiogala
9. 1998 Zyplių dvaras Šakių rajonas, Lukšiai
10. 1998 Kanto vidurinė mokykla,

Kvietinių gatvė Nr. 28
Klaipėdos rajonas, Gargždai

11. 1998 Endriejavo vidurinė mokykla,
Mokyklos gatvė 

Klaipėdos rajonas, Endriejavas

12. 1999 Kultūros namai, Instituto gatvė Kauno rajonas, Raudondvaris
13. 1999 Žemaičių bendrija,

Vytauto prospektas Nr. 44
Kaunas

14. 1999 Kultūros namai, Instituto gatvė Nr. 1 Kauno rajonas, Raudondvaris
15. 1999 Kultūros namai, 

Senamiesčio gatvė Nr. 3
Plungė

16. 1999 Centrinė biblioteka,
Laisvės alėja Nr. 19

Plungė

17. 2001 Rajono savivaldybės administracija Telšiai
18. 2003 Kretingos Pranciškonų gimnazija Kretinga
19. 2003 Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Šilalės rajonas, Laukuva
20. 2003 Oginskio muziejus Plungės rajonas, Rietavas
21. 2004 Karininkų ramovė,

A. Mickevičiaus gatvė Nr. 21
Kaunas

22. 2004 J. Naujalio muziejus,
Pilies takas Nr. 4

Kauno rajonas, 
Raudondvaris (pilis)

23. 2004 Karininkų ramovė,
Pamėnkalnio gatvė Nr. 13

Vilnius

24. 2006 Kalėdinė paroda, 
viešoji įstaiga 2-oji klinikinė ligoninė

Kaunas

25. 2006 Kalėdinė angelų paroda, 
viešoji įstaiga 2-oji klinikinė ligoninė

Kaunas

26. 2007 Biblioteka Kauno rajonas, Babtai

27. 2009 J. Naujalio muziejus,
Pilies takas Nr. 4

Kauno rajonas,
Raudondvaris (pilis)

** Lentelė sudaryta remiantis tautodailininko A. Ruš-
kio duomenimis ir leidiniu Ruškys A. Endriejavas, 
jo knygnešiai, švietėjai ir tremtiniai. Kaunas: Naujasis 
lankas, 2007, bei kita literatūra.
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Pažinoti Praną Piauloką buvo laimė*
Parengė Oksana Laurutytė

2009-ųjų gegužės 12-ąją Šiaulių dramos teatre surengtas vakaras aktoriui 
Pranui Piaulokui atminti. Prieš metus – 2008-ųjų gegužės 12-ąją – po sunkios ligos 
amžinybėn iškeliavusį 63-ejų maestro pagerbė daug šalies teatralų. Žmogus gyvas 
tol, kol jį prisimena, tad Šiaulių dramos teatras išsyk po P. Piauloko netekties 
sumanė išleisti atsiminimų knygą. Buvę aktoriaus kolegos, režisieriai, aktorių paži-
noję žmonės atsiminimus pradėjo siųsti elektroniniu paštu, nešti į teatrą ar pasa-
koti knygos sudarytojams. Pasak Šiaulių dramos teatro literatūrinės dalies vedėjo 
Svajūno Sabaliausko, planuojama, kad knygoje bus per 50 atsiminimų, straipsnių 
ir recenzijų, paskelbtų spaudoje, fotografijų iš spektaklių, aktoriaus kasdienybės ir 
kompaktinė plokštelė, kurioje skambės P. Piauloko įskaityti kūriniai. Knyga turėtų 
pasirodyti 2010 m. birželio pradžioje, P. Piauloko 65-ojo gimtadienio proga.

Kaipgi Praną Piauloką prisimena draugai, kolegos?

Aktoriaus pavardės 
vingiai
Šiauliuose gyvenanti Prano Piau-

loko kraštietė Elena Adomavičienė, 
edukologijos mokslų daktarė, docentė, 
buvusi Šiaulių universiteto dėstytoja, 
garsi kraštotyrininkė, su Pranu Piaulo-
ku susipažino šiam esant dar kūdikiui. 
Moteris prisimena, kad Prano mama 
Juzefa kurį laiką gyveno pas jos tėvus 
Oną ir Praną Martinkus Kapstatuose 
(Klaipėdos rajonas) – glaudėsi čia po 
to, kai buvo nužudytas Juzefos vyras 
ir Pranuko tėvas Pranas Piaulokas.

Kai tėvas žuvo, Pranas dar ne-
buvo gimęs. Nelaimė nutiko 1945-ųjų 
kovo 20 dieną. Pranas Piaulokas su 
besilaukiančia žmona gyveno netoli 
miško pas P. Šiaulytį trobelėje, dirbo 
girininko pavaduotoju. 1910 metais 
gimęs P. Piaulokas vengė susitikti su 
„enkavedistais“, kurie gaudė vyrus į 
kariuomenę. Lemtingąją kovo 20-ąją 
jis užsispyrė eiti į girininkiją. Žmona 
Juzefa prašė vyro niekur neiti, sakė, 
kad jai kažko širdį skauda. „Tau visa-
da širdį dėl ko nors skauda“, – atsakęs 
vyras ir išėjęs pro duris.

* Straipsnis „Pažinoti Praną Piauloką buvo laimė“ 
spausdintas savaitraštyje „Šiauliai plius“ 2009 05 15. 
Straipsnio rengėjos papildytas nauju tekstu ir iliust-
racijomis iš Šiaulių dramos teatro archyvo, toliau 
iš ŠDT. Red. pastaba.

Vaidmuo – Gydytojas Feliksas Žafė (Erich 
Maria Remarque „Trys draugai“, rež. Regina 
Steponavičiūtė). 2007 m. Iš ŠDT archyvo
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Einant pro kaimyno Zenono Mickaus trobą girininko pavaduotoją pakirto 
enkavedistų kulka. Buvo dešimta valanda ryto. Sužeistasis buvo nugabentas į 
Z. Mickaus trobą. Čia ir mirė, išgyvenęs lygiai parą – iki kovo 21 dienos 10 va-
landos.

Praną augino ir auklėjo mama ir močiutė. Mažutį vaikelį jos vadino Pranu-
liuku, paaugusį – Pranuku, o jau suaugusį – Pranu. E. Adomavičienė pamena, kaip 
kartą ją, keturiolikmetę paauglę, palikę namuose mažojo Pranuliuko saugoti. 

„Pabudo ir pradėjo verkti. Nežinojau, ką daryti, tai ir pati pradėjau 
verkti. Tada kūdikis verkti liovėsi. Kai aš nebeverkiau – jis vėl ėmė 
verkti. Galų gale grįžę suaugusieji rado mus abu apsiverkusius“, – 
prisimena E. Adomavičienė.

E. Adomavičienei teko metus dirbti mokytoja Endriejave, tada ji mokė Praną 
lietuvių kalbos ir literatūros. 

„Jis buvo aktyvus, geras mokinys, gerai temas rašė. Už tai, kad 
buvo aktyvus pionierius, iš viso rajono buvo atrinktas vykti į Arteką. 
Lydėjau jį į Vilnių. Vilniuje mus pasitiko mano būsimasis vyras. 
„Iš karto supratau, kad čia tavo kavalierius“, – savo mokytojai 
tada drąsiai ištarė Pranas.

Kai E. Adomavičienė su vyru apsigyveno Šiauliuose, su P. Piauloku, jau 
Šiaulių dramos teatro aktoriumi, dažnai susitikdavę, gražiai bendravę. Kartą ak-
toriaus mama Juzefa E. Adomavičienei prasitarė, kad iš tikrųjų Prano pavardė 
turėjo būti Klevinskas. Jo nušauto tėvo mama buvusi Klevinskienė. Jai besilaukiant 
Klevinsko vaiko, pastarasis mirė, ir ji ištekėjo už Piauloko. Gimęs vaikas – Prano 
Piauloko tėvas – gavo patėvio pavardę.

„Pranas dažnai pas mus užeidavo. Su mano vyru jie buvo gimę tą 
pačią dieną – birželio 2-ąją, tad kartu išlenkdavo taurelę. Vėliau, 
kai jo mama Juzefa Grimalienė susirgo, Pranas beveik neberasda-
vo laiko ateiti – skubėdavo pas mamą. Prano mama buvo puiki 
siuvėja. Atrodo, kad ji buvo bajoriškos kilmės, buvo apsiskaičiusi, 
inteligentiška, linkusi prie meno, žodžiu, buvo labai įdomi moteris. 
Už Grimalio ji ištekėjo, kai Pranas buvo paauglys. Grimalis buvo 
našlys, turėjo dvi dukras“, – sako E. Adomavičienė.

Pranas ilgai niekam nesakė, kad sunkiai serga. 

„Susiskambinome, pakviečiau ateiti kastinio pavalgyti, jį jis labai 
mėgęs. Apsilaižė garsiai, bet pasakė, kad jo skrandis nesveikas. 
Paskutinį kartą kalbėjomės, kai jis gulėjo ligoninėje. Buvo kovo 
pabaiga, Tarptautinė teatro diena. Tada sužinojau, kad jam labai 
blogai. Išlydėjau Praną į kapines“, – sako E. Adomavičienė.
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Aktorius atgulė šalia 
savo motinos
Prano Piauloko netekties meti-

nių proga Šiaulių katedroje vyskupas 
Eugenijus Bartulis aukojo Šv. Mišias, 
Ginkūnų kapinėse pašventino ant 
P. Piauloko kapo pastatytą kuklų pa-
minklą – Rūpintojėlio su erškėčių vai-
niku skulptūrėlę. Šalia savo motinos 
amžino poilsio atgulęs aktorius pats 
kažkada buvo nubraižęs tokio pamin-
klo projektą. Norėjo pastatyti motinai, 
kurią labai mylėjo.

Dramos teatre surengtas buvo 
minėjimas, skirtas P. Piaulokui. Prisi-
minimais dalijosi vyskupas Eugenijus 
Bartulis, kurso draugai Aldona Ado-
maitytė, Muzikos akademijos docentė, 
Vytautas Širka, Lietuvos radijo dikto-
rius, režisieriai Vytautas V. Landsber-
gis, Gytis Padegimas.

V. V. Landsbergis vadino P. Piauloką Mokytoju: 

„Jis mane, kino režisierių, paskatino kurti teatro scenoje, mokė 
analizuoti ir rašyti pjeses, rengtis repeticijoms. Tokio žmogaus 
daugiau Lietuvos teatruose nesutikau.“

Režisierius G. Padegimas prisiminė, kad, atvykęs dirbti 
į Šiaulius, buvo priimtas į „vienišų širdžių klubą“. Čia apie 
meną ir gyvenimą diskutuodavo trys išskirtinės asmenybės: 
režisierė Aurelija Ragauskaitė, su kuria siejamas Šiaulių dramos teatro atgimimas, 
dailininkas Antanas Krištopaitis ir Pranas Piaulokas, trisdešimtmetis aktorius, bet 
kritikų tuomet jau vadintas „jaunuoju maestro“.

Plojimai ilgai netilo, iš ekrano atgijo aktoriaus paveikslas ir balsas – filmą 
P. Piauloko atminimui sukūrė aktorė Nijolė Mirončikaitė.

Nuotraukos teatro fojė priminė šimtą P. Piauloko sukurtų vaidmenų. Nuo 
pat 1969 metų, kai po aktorystės studijų visas kursas jaunų aktorių atvyko dirbti 
į Šiaulius. Iš P. Piauloko kurso Šiauliuose dabar liko tik aktorius Vladas Bara-
nauskas. Jis tą vakarą vienintelis, užlipęs į sceną, netarė nė žodžio, tik žemai 
nusilenkė kolegos atminimui.

Pranas Piaulokas 
su mama Juzefa 
Grimaliene 
(Piaulokiene). 
Šiauliai. Apie 
1993 m. 
Iš E. Adomavičienės 
asmeninio archyvo
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Nepakeičiamas
Aktorė Olita Dautartaitė

<...> Trisdešimt dveji metai atgalios. Aš priimta į Šiaulių dramos teatrą iš Kauno 
lėlių. Man 33 metai. Pasiutusi drąsa ir geidimas dramos scenos.

Tamsu Šiaulių teatro salėj. Scenoje V. Višnevskio „Iš chaoso“ repeticija.
Girdėti reiklus režisierės Aurelijos Ragauskaitės balsas. Geriu režisierės pastabas, 

scenos vaizdą. Ten telkinėlis vandens ir žolės lopinėlis. Prie jo gražutė ir trapi Elena 
Jasnauskaitė – komisarė. Ir liesas, išlakus Pranas Piaulokas – anarchistas Aleksejus.

Viskas įdomu ir stebuklinga.
Pertrauka. Aktoriai eina pailsėti ir parūkyti. Aš pakylu praeiti pro juos. Linkteliu 

visiems. Ir čia prieina Aleksejus, tiesia ranką: „Susipažinkime. Aš Pranas Piaulokas. Tegu 
jums būna gera mūsų teatre.“

Pamaloninta jaunojo maestro tokio pasisveikinimo, laiminga grįžtu į salę, į repeticiją 
semtis teatro paslapčių. Akylai stebiu, kaip kuriamas mažas scenos stebuklas iš režisierės 
sumanymo, aktorių persikūnijimo V. Kalinausko dekoracijose. Taip tveriama spektaklio 
atmosfera. Ji užburia mane, tik įžengusią į dramos sceną.

Lieku laukti savo dalios, likimo, režisierių.
Gyvenu grimo kambaryje. <...> P. Piaulokas išvažiuoja su teatralų delegacija trim 

savaitėm į Kiniją. Paduoda man savo buto raktą, kviesdamas pagyventi namų aplinkoj 
Šiaulių bulvaro centre.

Atsiduriu Prano knygų pasaulyje. Kepu bulves, supjaustytas smulkiais griežinė-
liais, gausiai apibarstytas kmynais (čia Jo toks receptas). Džiaugiuosi rugsėju, svaigiomis 
repeticijomis, Prano namais.

Per visą laikotarpį mes vaidinom drauge nedaugelyje spektaklių – gal keliolika. 
Sunku. Jis pajungia aplinkinius savo herojui. Įtempta. Neduokdie, painiotis tekste ar būti 
nepasiruošusiam repeticijai (juolab spektakliui!).

Pranas Piaulokas 
su Olita Dautartaite 
atokvėpio valandėlę 
prie kavos puodelio. 
Apie 1987 m. 
Iš ŠDT archyvo
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Neatlaidus. Nedubliuojamas. Ambicingas maksimalistas. Sceninio veiksmo partitūra 
išmąstyta ir tiksli. Personažai santūriai emocingi, šykštūs. Kupini stiprybės ir jėgos. Todėl 
ir sugestyvūs. Ir partneriui, ir žiūrovui.

Po repeticijų, spektaklių drauge eidavom namo. Netoliese gyvenom. Dažniausi Pra-
no patarimai: „Nesisiusink, nebūk silpna. Nešk mintį. Tiksliai. Kondensuotai. Daugiau 
logikos.“

Atsakydavau: „O Tu nors kiek šioj rolėj „suminkštėk“, paieškok žmogiškų silpnybių. 
Nebūk jau toks nenugalimas – taip jautriau būtų...“

Retai kada sutikdavo. Kartais patylėdavo.
<...> Pranas retai sakydavo komplimentų. Pastaruoju metu gal dažniau. Reikėdavo 

pataikyti į jo elegantišką, santūrų skonį, kad pagirtų!
Po premjerų pauliodavom. Kartais aš Jį vadindavau namo: „Franek, juš idzem du 

domu. Estėm pjana. Franek, chodź do domu. Ja już pijana... (mes dažnokai persimesdavom 
„poliakiškai“). Bet dažniausiai Pranas mane: „Ole, namo!“

Mūsų grimo kambariai šalia. Turėjo tokią privilegiją – įeiti nesibeldęs. Jam tai 
patikdavo. Retsykiais liepdavo numesti porą nereikalingų kilogramų, o kai grįždavau geros 
kūno formos, nudegus iš Nidos – pagirdavo. Pats, būdamas liesas, nemėgdavo aptukusių. 
Nei vyrų, nei juolab moterų.

Mano kelias pro Prano namus. Visada lekiu. Skambutis: „Nesikūprink! Nešk savo 
naštą lengvai.“ Atsikalbu: „Aha, gera pasakyt – lengvai. Pats eini pasviręs priekin.“ 
Tuomet juokiasi.

Ir jau automatiškai eidama pro Maestro namus išsitiesiu, o paskui vėl palinkstu 
ir skutu greitai...

<...> Prieš keturiolika metų mirė Prano mama Juzefa. Buvo pasiėmęs ją iš End-
riejavo. Savo vienintelę. Mokėjo godoti, maitinti, slaugyti. Sakydavo: „Ratas apsisuko. 
Mama skalbdavo mano vystyklus, dabar aš jos paklodėles. Pavalgęs Kūčių vakarienę su 
savo viešnele, ateisiu pas Tave...“

Per repeticiją sužinojom, kad mirė Jo mama. Paskambinau. „Ateik“, – paliepė.
Nueinu. Sėdi virtuvėj. Peleninė pilna nuorūkų ir pelenų. Geria stiprią arbatą. 

Rašo, ką turi nuveikti laidotuvėms. Nuveda į kambarį, kur siauroj lovelėj guli amžiams 

Vaidmuo – Daktaras 
(Martin McDonagh 
„Luošys iš 
Ainišmano salos“, 
rež. Peteris 
Stoičevas). 1997 m. 
Iš ŠDT archyvo
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išėjusioji su rožinėliu rankose. Šalia ant taburetės dega žvakelė. Taip dar pabus abu 
per naktį...

Pastaruoju metu buvo pavargęs. Kalbėdavo, kad laukia pensijos.
Nepasitenkindavo esamais spektakliais, atvažiuojančiais režisieriais. Ne viską mėgdavo 

repetuoti ir vaidinti. Bet visuose spektakliuose atsiduodavo visa jėga, pirma ar paskutine 
energija. Sirgdamas, skaudama galva ar kūnu – scenoje JIS. PRANAS PIAULOKAS.

...Nesusiviliojęs jokiu kitu teatru – nors buvo kviečiamas. Savo teatro tiesos iš-
pažinėjas ir saugotojas. Neatlaidus sau ir kitiems. Nepakeičiamas. Taip, nepakeičiamas! 
Su visom stiprybėm ir silpnybėm. Talentu, darbštumu, meistriškumu. Tu buvai ne tik 
aktorius, artistas – didis ir vertinamas. Visų. Buvai Šiaulių simbolis. Kultūros. Dvasinių 
vertybių. Žmogaus. Aristokratiško, elegantiško, oraus. Nepakartojamo.

Pašauktasis.
Tavęs ilgisi Šiaulių žmonės. Ilgisi džiaugsmingo susitikimo ne tik scenoj. Ilgisi 

susitikimo Šiaulių bulvare. Gatvėse. Šventėse ir kasdieniame pasimatyme.
Bet Tu jau TEN.
Ar matai mus? Didelius ir mažus. Žanai, Dovydai, Izaokai, Krūšna, daktare Ba-

sanavičiau... Ar matai?!
Tuomet lauk. Jei būsim geri – pasitik pas Tėvą.
Tad iki pasimatymo, Pranai.

Atlaidi Prano Piauloko šypsena
Filosofas, rašytojas, publicistas Arvydas Juozaitis

Rašyti apie žmogų, kurio sieloje teatras, sunku. Turi būti tikras, kad tave aplanko 
teatro stebuklas. <...> Bet – gal verta pabandyti? Juk išpuolė laimė pažinoti Praną, jam 
giedant savo gulbės giesmę.

Režisieriui Albertui Vidžiūnui perkėlus į Šiaulių dramos sceną mano pjesę „Salo-
mėja – sunkiausi metai“, Pranas atliko vieną svarbiausių vaidmenų.

Vaidmuo – 
Aleksandras 
Aleksandrovičius 
(Arvydas Juozaitis 
„Salomėja“, rež. 
Albertas Vidžiūnas). 
2007 m.
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Žiūrėčiau žiūrėčiau tą spektaklį, ir ne vien todėl, kad jau-
čiuosi jame tarsi namuose. Man patiko keli vaidmenys, labai patiko 
Pranas Piaulokas, jo vaidmuo – Aleksandras Aleksandrovičius.

Tragizmą perteikti kaip sarkazmą, valdžią kaip šaržą – ne 
juokas. Toks buvo istorinis personažas, tokia buvo komunistinė 
tikrovė. Pagaliau buvo karas, buvo Lietuvos tragizmas. <...>

Po premjeros Šiaulių teatre (2008 m. gegužės 4 dieną, 
Motinos dieną) Pranas nebuvo kalbus, atrodė išsekęs. Normali 
būsena, kai scenoje palieki dalį savęs. Pokalbis su juo įkrito į 
širdį, ir nesitraukia iki šiol.

„Reikia rašyti, rašyti, – spausdamas lūpas, lyg žiaumoda-
mas nuovargį, kalbėjo Pranas. – Juk matote, koks mūsų gyve-
nimas – gryna drama. O į dramos teatro sceną keliamas visoks 
vakarietiškas šlamštas. Praeis šis laikas – nebegrąžinsi. Rašykite... 
Jeigu galite.“

Baigė jis su keista šypsena. Šitaip šypsosi visko gyvenime matę ir jau pavargę nuo 
jo žmonės. Tokia šypsena – tarsi indulgencija, išankstinis nuodėmių atleidimas, nes tau 
sakoma: „Daryk. Jeigu pavyks – bus gerai. Jeigu nepavyks – irgi gerai. Svarbu – stenkis, 
o kaip bus – bus.“ Štai ir viskas.

Vaidmuo – Dovydas 
(Oskaras Milašius 
„Mefibosetas“, rež. 
Gytis Padegimas). 
1991 m. Iš ŠDT 
archyvo

Vaidmuo – Čičinskas 
(Kostas Ostrauskas 
„Čičinskas“, rež. 
Rolandas Atkočiūnas). 
1995 m. Iš ŠDT 
archyvo
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Vaidmuo – Vyras, 
Daktaras (Sigitas 
Parulskis 
„Iš gyvenimo vėlių“, 
rež. Vytautas 
V. Landsbergis). 
1995 m. Iš ŠDT 
archyvo

Gimęs po Dvynių ženklu
Režisierė Aurelija Ragauskaitė

Visi, kurie kada nors sutiko Praną Piauloką, apibūdins jį 
kaip inteligentišką, korektišką, protingą, komunikabilią, visuomet 
kupiną naujų idėjų, iškalbią, patrauklią, ryškią asmenybę ir ta-
lentingą aktorių.

Tačiau arčiau jį pažinęs su nuostaba supranti, kaip puikiai 
jam tinka mistiškas astrologinio Dvynių ženklo apibūdinimas 
(gimęs birželio 2 d.).

Sako, kad gimusieji po Dvynių ženklu yra akivaizdus gyvenimo dvylipumo įrody-
mas. Viena vertus, jie įdomūs, įvairiapusiški, mokantys prisitaikyti ir spontaniški. Antra 
vertus, nenuoseklūs, šokinėjantys nuo vienos idėjos prie kitos, be galo nepastovios ir 
besikeičiančios kartu su kintančiais vėjais nuotaikos. O gimusieji birželio 1–11 dienomis 
yra puikūs artistai.

Dvyniai visada apibūdinami kaip žavingi žmonės. Stanislavskis teigė, kad visos 
aktorinės savybės yra išugdomos, bet niekas ir niekada negali išmokyti žavingumo. Pranas 
to paslaptingo žavesio turėjo su kaupu. Jame jis netgi peraugo į dar galingesnę savy-
bę – nepaprastą įtaigumą. Vos išėjęs į sceną jis prikaustydavo žiūrovų dėmesį. Ir teatre 
nebuvo didesnio autoriteto nei Pranas. Jo lakoniškai išsakyta nuomonė iškart nutraukdavo 
audringus ginčus. Jo trumpų žodžių poveikis būdavo kur kas didesnis negu kitų logiškos 
ir išmintingos kalbos.
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Visi puldavo su entuziazmu įgyvendinti jo sumanymų tarsi savo. Bet kartais 
atsitikdavo ir taip, kad jau kitą dieną Pranui jo paties idėjos tapdavo nuobodžios ir 
nereikalingos, tad ir kitų entuziazmas atšaldavo.

Pranas buvo tipiškas Dvynys ir dėl su vėjais kintančių nuotaikų. Manau, kad 
šį bruožą pastebėdavo visi. Atrodė, kad ne jis valdo savo nuotaikas, o jos lemia Prano 
gyvenimo kryptį. Vieną akimirką dainuojantis ir šokantis lediniame Piterio vėjyje, jau po 
poros minučių sugebėdavo panirti į juodą melancholiją šiltame ir prabangiame restorane. 
Kodėl – negalėtų paaiškinti niekas, net jis pats. Jo santykius su žmonėmis taip pat lėmė 
nuotaikos, todėl draugystė su juo buvo tiesiog nenuspėjamas nuotykis. Tas pats žmogus 
vieną dieną jausdavosi tarsi dievaitis, mylimiausias ir brangiausias, artimiausias Prano 
draugas, o jau kitą dieną – trukdantis, paniekintas ir netgi visai nematomas. Nuosta-
biausia, kad niekas ant jo dėl to nepykdavo – matyt, suprasdavo, kad po minutės viskas 
pasikeis.

Svarbiausia, ką reikia prisiminti, tai Praną – aktorių. Režisieriui dirbti su juo ne-
buvo lengva, nes reikėdavo užsikariauti pasitikėjimą. Pranas buvo savarankiškai mąstantis 
menininkas, kuriam labai svarbu pačiam suprasti, kaip interpretuoti režisieriaus sumanymą. 
<...> Vienintelis iš man žinomų aktorių jis puikiai matydavo sceną tartum iš šono ir 
gebėdavo išspręsti kiekvieną neeilinį įvykį scenoje – patekdavo į nukrypusį nuo įprastos 
vietos šviesos spindulį, elegantiškai grąžindavo partnerei ne laiku nukritusią nosinaitę, 
pakeldavo užkliudytą apvirtusią kėdę, padėdavo sutrikusiam partneriui.

<...> Tuštumos, kurią palieka išeidami talentingi artistai, tokie kaip Monika 
Mironaitė, Bronius Babkauskas, Henrikas Kurauskas ar Pranas Piaulokas, niekas 
neužpildys. Deja, žiūrovai jų niekada nebepamatys. Matys kitus.

Pranas Piaulokas
(1945–2008)

Gimė 1945 m. birželio 2 d. Klaipėdos r. Pyktiškėje prie End-
riejavo.
Baigė Endriejavo vidurinę mokyklą.
1965–1969 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konserva-
torijoje.
Nuo 1969 metų dirbo Šiaulių dramos teatre aktoriumi.
1993–1994 metais dirbo Šiaulių dramos teatro meno vadovu.
1995–2006 metais dirbo Šiaulių dramos teatro literatūrinės 
dalies vedėju.

Sukurti vaidmenys

2007 m.
Gydytojas Feliksas Žafė – Erichas Marija Remarkas. „Trys 
draugai“, rež. Regina Steponavičiūtė.
Aleksandras Aleksandrovičius – Arvydas Juozaitis. „Salomėja“, 
rež. Albertas Vidžiūnas.
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2006 m.
Altoumas – Karlas Gocis. „Princesė Turandot“, rež. Aidas 
Giniotis.
Fanis Poriotis – Jakovas Kambanelis. „Kelias iš vidaus“, 
rež. Algimantas Pociūnas.

2005 m.
Polonijus – Nedialko Jordanovas. „Gonzago nužudymas“, 
rež. Peteris Stoičevas.
Režisierius – „... su meile – Marlene Dietrich“, rež. Regina 
Steponavičiūtė.
Ignacas – Vitoldas Gombravičius. „Jungtuvės“, rež. Algimantas 
Pociūnas.

2004 m.
B. B. (buvęs belgas) – „History of Lithuania pagal Juozą 
Erlicką“, rež. Regina Steponavičiūtė.
Nikolia – Borisas Vijanas. „Lelijos romansas“, rež. Vytautas 
V. Landsbergis.

2003 m.
Daktaras Jonas – „Daktaras ir Mangaryta“ Jono Basanavičiaus 
surinktų pasakų motyvais, rež. Vytautas V. Landsbergis.
Panikovskis – Ilja Ilfas, Jevgenijus Petrovas. „Aukso veršis“, 
rež. Sigitas Račkys.

2002 m.
Anupras – Kazys Boruta. „Baltaragio malūnas“, rež. Algi-
mantas Pociūnas.

Šiaulių apskrities 
viršininko garbės 
ženklo „Už 
nuopelnus Šiaulių 
apskričiai“ 
apdovanojimo proga 
2005 m.  
Pranas Piaulokas 
2008 m. kovo 27 d. 
sirgo, buvo Vilniuje. 
Pakalbintas telefonu 
teatro dienos proga 
iš Šiaulių, atsiliepė. 
Paprašė salėje  
uždegti šviesas:  
„Pasižiūrėkite vienas 
į kitą, dar kartą 
pasižiūrėkit. 
Vertinkime akimirką 
kiekvieną kartą. 
Supraskime, kokie 
mes vienas kitam 
reikalingi. Ačiū už 
viską, Lietuva. Myliu 
jus“, – nuskambėjo 
sodrus P. Piauloko 
balsas
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Čebutykinas – Antonas Čechovas. 
„Trys seserys“, rež. Sigitas Račkys.

2001 m.
Otas Kacas – „Juozapas Šveikas“. 
Jaroslavo Hašeko romano motyvais, 
rež. Sigitas Račkys.
Vaistininkas – „Veronika“. Antano Vie-
nuolio apsakymų motyvais, rež. Regi-
na Steponavičiūtė.

2000 m.
Gorvenalis – Džozefas Bedje. „Tristanas 
ir Izolda“, rež. Ugis Brikmanis.
Semas – Terensas Ratiganas. „Dama be 
kamelijų“, rež. Rolandas Atkočiūnas.
Henrikas Fogleris – Ingmaras Bergma-
nas. „Po repeticijos“, rež. Rolandas Dovydaitis.

1999 m.
Dimetas – Atolas Fugardas. „Dimetas“, rež. Rolandas Atko-
čiūnas.

1998 m.
Daktaras – Martinas McDonagh’as. „Luošys iš Ainišmano 
salos“, rež. Peteris Stoičevas.
Vaistininkas – Sigitas Geda. „Inteligentiškas beprotnamis“, 
rež. Algimantas Pociūnas.
Mokytojas – Max Frisch. „Andorra“, rež. Peteris Stoičevas.

1997 m.
Dionizijas Dženonis – Luidžis Pirandelas. „Henrikas IV“, 
rež. Rolandas Atkočiūnas.
Markizas de Šaronas – Michailas Bulgakovas. „Moljeras“, 
rež. Dalia Tamulevičiūtė, Vladas Bagdonas.
Richardas A. – Markus Michelis. „Varnų šokis“, rež. Peteris 
Stoičevas.

1996 m.
Senis Kauneckas – Saulius Šaltenis, Grigorijus Kanovičius. 
„Katė už durų“, rež. Algimantas Pociūnas.
Autoriaus balsas – Silviana Dupui. „Antrasis išvarymas“, 
rež. Peteris Stoičevas.

Aktorius Pranas 
Piaulokas su 
Kolumbijos 
lietuviu prof. 
Antanu Mockumi 
(viduryje) ir kolege 
Olita Dautartaite 
Šiauliuose. 2006 m. 
Iš ŠDT archyvo
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1995 m.
Vyras, Daktaras – Sigitas Parulskis. 
„Iš gyvenimo vėlių“, rež. Vytautas 
V. Landsbergis.
Daktaras Bredmenas – Noel Kovardi. 
„Išdykėlė dvasia“, rež. Nijolė Miron-
čikaitė.
Čičinskas – Kostas Ostrauskas. „Čičins-
kas“, rež. Rolandas Atkočiūnas.

1994 m.
Donas – Atolas Fugardas. „Čia gyvena 
žmonės“, rež. Rolandas Atkočiūnas.

1993 m.
Jis – Roberas Toma. „Aštuonios my-
linčios moterys“, rež. Nijolė Mironči-
kaitė.
Šotoveris – Bernardas Šo. „Dūžtančių 
širdžių namai“, rež. Gytis Padegimas.

1992 m.
Saliamonas – Artūras Mileris. „Kaina“, rež. Rolandas Atko-
čiūnas.

1991 m.
Dovydas – Oskaras Milašius. „Mefibosetas“, rež. Gytis Pa-
degimas.

1990 m.
Keleris – Viljamas Gibsonas. „Stebukladarė“, rež. Ugis Brik-
manis.
Karalius Beranže Pirmasis – Eženas Jonesko. „Karalius miršta“, 
rež. Gytis Padegimas.

1989 m.
Jonas Girinis – Jonas Avyžius. „Degimai“, rež. Regina Ste-
ponavičiūtė.

1988 m.
Adomas – Antanas Škėma. „Žvakidė“, rež. Gytis Padegimas.
Rankas – Henrikas Ibsenas. „Nora“, rež. Ugis Brikmanis.
Karininkas – Reinas Saluris. „Paskutinės dvi valandos“, 
rež. Prytas Pedajasas.

Vaidmuo – Karalius 
Beranže Pirmasis 
(Eženas Jonesko 
„Karalius miršta“, 
rež. Gytis 
Padegimas). 
1990 m. Iš ŠDT 
archyvo
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1987 m.
Poncijus Pilotas – Michailas Bulgakovas. „Meistras ir Marga-
rita“, rež. Saulius Varnas.

1986 m.
Žoržas – Žanas Kokto. „Baisūs tėvai“, rež. Regina Stepona-
vičiūtė.
Protasovas – Maksimas Gorkis. „Saulės vaikai“, rež. Saulius 
Varnas.

1985 m.
Tomas Munis – Albertas Laurinčiukas. „Paradas San Francis-
ke“, rež. Saulius Varnas.
Cezaris – Julijus Edlis. „Šešėlių žaismas“, rež. Faustina Lau-
rinaitytė, Pranas Piaulokas, Antanas Venckus.
Izaokas, Jokūbas – Ingmaras Bergmanas. „Žemuogių pievelė“, 
rež. Saulius Varnas.

1984 m.
Povilas – Gražina Mareckaitė. „Eglės namai“, rež. Saulius 
Varnas.
Sganarelis – Moljeras. „Don Žuanas“, rež. Juozas Javaitis.

Vaidmuo – Anupras 
(Kazys Boruta 
„Baltaragio 
malūnas“, rež. 
Algimantas 
Pociūnas). 2001 m. 
Iš ŠDT archyvo
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1983 m.
Davidas – Dumitrus R. Popeskus. „Fajansinis nykštukas iš 
vasaros sodo“, rež. Saulius Varnas.

1982 m.
Liuciferis – Džordžas Baironas. „Kainas“, rež. Saulius Varnas.
Mokytojas Imantas – Dainis Grynvaldas. „Bandymas susi-
kaupti“, rež. Juozas Javaitis.
Agris – Paulis Putninis. „Saldi ištikimybės našta“, rež. A. Li-
ninis.

1981 m.
Skirgaila – Vincas Krėvė. „Skirgaila“, rež. Saulius Varnas.
Bemsis – V. Slavkinas. „Jauno žmogaus suaugusi duktė“, 
rež. Regina Steponavičiūtė.

1980 m.
Imperatoriaus munduras – Edvardas Radzinskis. „Luninas, 
arba Žako mirtis“, rež. Saulius Varnas.

1979 m.
Kebotas – Judžinas O’Nilas. „Meilė po guobomis“, rež. Regina 
Steponavičiūtė.

Vaidmuo – 
Režisierius 
(„...su meile – 
Marlene Dietrich“, 
rež. Regina 
Steponavičiūtė). 
2005 m. Iš ŠDT 
archyvo
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Kučinskas – Ričardas Gavelis. „Sūkuriai“, rež. Regina Ste-
ponavičiūtė.
Krustinis – Rudolfas Blaumanis. „Sūnus palaidūnas“, rež. Au-
relija Ragauskaitė.

1978 m.
Skaitovas – „Lyriniai horoskopai 79“, rež. Saulius Varnas.
Šalimovas – Maksimas Gorkis. „Vasarotojai“, rež. Aurelija 
Ragauskaitė.

1977 m.
Skaitovas – „Lyriniai horoskopai“, rež. Aurelija Ragauskaitė.
Pelegrinas – Maksas Frišas. „Santa Krusas“, rež. Saulius 
Varnas.
Žanas – Augustas Strindbergas. „Freken Julija“, rež. Gytis 
Padegimas.

1976 m.
Sūnėnas – Federikas Garsija Lorka. „Netekėjusi donja Rosita, 
arba gėlių kalba“, rež. Gytis Padegimas.
Aleksejus – V. Višnevskis. „Iš chaoso“, rež. Aurelija Ragaus-
kaitė.

1975 m.
Žaldokas – Balys Sruoga. „Pajūrio kurortas“, rež. Aurelija 
Ragauskaitė.
Nuo autoriaus – Jevgenijus Švarcas. „Paprastas stebuklas“, 
rež. Nataša Ogaj.

1974 m.
Skaitovas – Salomėja Nėris. „Kaip žydėjimas vyšnios...“, 
rež. Aurelija Ragauskaitė.
Isidoras – Karlas Goldonis. „Kivirčai Kjodžoje“, rež. Aurelija 
Ragauskaitė.
Misakas – Zorairas Chalapianas. „Lopšinė“, rež. Jonas Vaitkus.
Krūšna – Vincas Mykolaitis-Puti nas. „Valdovas“, rež. Aurelija 
Ragaus kaitė.

1973 m.
Advokatas Nočela – Eduardas de Filipas. „Itališkos vedybos“, 
rež. Stasys Paska.
Donas Manuelis – Pedras Kalderonas. „Dama vaiduoklė“, 
rež. Nataša Ogaj.
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1972 m.
Vidutinysis Vandenis – G. Volčok ir G. Mikelian. „Princesė 
ir medkirtys“, rež. Eduardas Šestakovas.
Orfėjas – Žanas Anujis. „Euridikė“, rež. Nataša Ogaj.
Tėtis – Andrejus Makajonokas. „Užguitas apaštalas“, rež. Na-
taša Ogaj.

1971 m.
Busyginas – Aleksandras Vampilovas. „Pasimatymas priemies-
tyje“, rež. T. Kalvelienė.
Hektoras – Žanas Anujis. „Vagių balius“, rež. Mamertas 
Karklelis.

1970 m.
Ožys – Samuilas Maršakas. „Katės namai“, rež. Nataša 
Ogaj.
Jegoras Koroliovas, Poetas – Leonidas Žuchovickis „Sustot, 
atgal pasižiūrėti...“, rež. L. E. Lurje.
Pelė – Astrid Lindgren. „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena 
ant stogo“, rež. N. Šeika.

Pranas Piaulokas 
(antras iš kairės) 
kolegų apsuptyje. 
2007 m. Iš ŠDT 
archyvo



1164

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

1969 m.
Erastas – Moljeras. „Ponas de Purson-
jakas“, rež. L. E. Lurje.
Zarobabelis – Ježis Jurandotas. „De-
vintasis teisuolis“, rež. Mamertas Kar-
klelis.
Andrius – Juozas Grušas. „Meilė, džiazas 
ir velnias“, rež. L. E. Lurje.
Antrasis sargybinis, Antrasis bude-
lis – V. Ziminas. „Medinis karalius“, 
rež. Mamertas Karklelis.
Eduardas – Vladimiras Rozovas. „Be 
meilės negyvensi“, rež. Kazys Tum-
kevičius.

Režisuoti spektakliai
1976 m. Muzikinis-poetinis spektaklis 
„Vittoria“.
1985 m. Julijus Edlis. „Šešėlių žais-
mas“.
Vaidmenys, sukurti spektakliuose prie 
Kauno pilies Valstybės dienos proga:
1998 m. Konradas Valenrodas. Adomas Mickevičius „Konradas 
Valenrodas“, rež. Irena Bučienė.
1999 m. Saksė. Juozas Grušas. „Herkus Mantas“, rež. Irena 
Bučienė.
2000 m. Krūšna. Vincas Mykolaitis-Putinas. „Valdovas“, 
rež. Irena Bučienė.

Kauno valstybiniame dramos teatre
2007 m. Tėvas. Žanas Lukas Legarsas. „Tolima šalis“, rež. Gin-
taras Varnas.

Vaidmenys kine
Pedras – „Visa teisybė apie Kolumbą“, rež. Vytautas Žala-
kevičius.
Auktuma – „Herkus Mantas“, rež. Marijonas Giedrys.
Zaviša – „Atpildo diena“, rež. Algimantas Puipa.
Šešėlis – „Žaltvykslės“, rež. Gytis Lukšas.
Lacki – „Daktaro Ivenso tylėjimas“.

Pranas Piaulokas. 
Be pavadinimo arba 
„Svarbu stovėti 
žemės centre ir 
tvirtai laikytis už 
jos ašies“. Apie 
1995 m. Iš ŠDT 
archyvo
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Apdovanojimai
1972 m. Jaunųjų aktorių konkurso laureatas (Orfėjas – Žanas 
Anujis. „Euridikė“, rež. Nataša Ogaj).
1974 m. Jaunųjų aktorių konkurso laureatas (Krūšna – Vincas 
Mykolaitis-Putinas „Valdovas“, rež. Aurelija Ragauskaitė).
1977 m. Nusipelniusio artisto garbės vardas.
1985 m. Liaudies artisto garbės vardas.
1986 m. Valstybinės premijos laureatas.
1996 m. Patenoijos Pinkauskaitės premijos už teatrinio meno 
puoselėjimą laureatas.
2003 m. Kultūros ministerijos premija už geriausią sezono 
antraplanį vaidmenį (Panikovskis – Ilja Ilfas, Jevgenijus Pet-
rovas „Aukso veršis“, rež. Sigitas Račkys).
2005 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
2005 m. Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklas „Už 
nuopelnus Šiaulių apskričiai“.
2006 m. Šiaulių miesto Garbės piliečio vardas.
2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.
Septyniskart Augustino Griciaus premijos laureatas už geriau-
sius sezono vaidmenis.
P. Piaulokas dalyvavo miesto šventėse, Šiaulių universiteto, 
bibliotekų ir kitų kultūros įstaigų renginiuose. Įtaigiu, meis-
triškai ištartu žodžiu aktorius ugdė žmonių dvasingumą, kėlė 
kultūros, erudicijos, intelekto lygį.
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Mykolas Dromantas –  
jaučiantis laiko pulsą kraštietis
Parengė Antanas Žemgulis

Mykolas Dromantas, 1973 m. baigęs Endrie-
javo vidurinę mokyklą, įstojo į Šiaulių pedagoginį 
institutą ir Matematikos-fizikos fakultete studijavo 
fizikos mokytojo specialybę. Turėjo geras matemati-
kos – mokytojas A. Liaudanskas, fizikos – mokytoja 
N. Jurkienė, lietuvių kalbos – mokytoja S. Čeledinienė 
žinias. Už tai yra dėkingas mokyklai. Šie dalykai 
sudarė žinių krepšelio, kuris buvo labai svarbus 
studijuojant pasirinktą specialybę, pagrindą. Institute 
buvo aktyvus liaudies dainų ir šokių ansamblio šo-
kių grupės dalyvis. Institutą baigė 1977 m. ir gavo 
paskyrimą dirbti Priekulės vidurinėje mokykloje fi-
zikos mokytoju. Po metų dėl šeimyninių aplinkybių 
atvyko dirbti į Šiaulių rajono A. Griciaus vidurinę 
mokyklą direktoriaus pavaduotoju mokymui. Tais 
laikais vyrams mokytojams, dirbantiems kaime kol 
sueis 27 metai, nereikėjo tarnauti Tarybinėje armijoje. 
1981 m. pakviestas dirbti į Šiaulių rajono vykdomąjį 
komitetą Kultūros skyriaus vadovu. Tame skyriuje 
dirbo penkerius metus. 1986 m. pradėjo dirbti Juliaus 
Janonio vidurinėje (dabar gimnazija) direktoriaus pa-
vaduotoju mokymui.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1992 m. iš-
vyko (jau su lietuvišku pasu) į Jungtines Amerikos Valstijas. Čia susipažino su 
laisvosios rinkos taisyklėmis, jam nežinomais naujos vadybos elementais, kito-
kiais žmonių bendravimo principais. Pabuvęs minėtoje šalyje apie metus, grįžo 
į Lietuvą. Mokytojauti nėjo, o pradėjo ieškoti kitokios, nerutininės veiklos. Pasi-
naudodamas europinėmis programomis, įkūrė Šiaulių verslo konsultacinį centrą, 
kuris teikė verslininkams konsultacijas, rengė verslo planus, organizavo įvairius 
mokymus. Visa, kas daroma, buvo nauja, nepatirta, naudinga verslininkams, ypač 
pradedantiesiems. Šio centro vadovu dirbo iki 2001 m. Plečiant veiklą, reikėjo ir 
naujos organizacinės struktūros. Pradėjo rengti regioninius projektus, ekonomines 
analizes. Todėl nuo 2001 m. įsteigė Šiaulių regiono plėtros agentūrą, kurios va-
dovu dirbo iki 2003 m.

Veikloje atsirado labai daug įvairių mokymų: kompiuterinis raštingumas, 
verslo paskaitos, personalo vadybos konsultacijos. Todėl 2003-iaisiais švietimo 
ministerijoje užregistravo Šiaurės Lietuvos aukštesniąją verslo mokyklą. Buvo šios 
mokyklos steigėjas, savininkas ir direktorius. Pradžioje pavyko įteisinti dvi stu-
dijų programas: Teisę ir Verslo vadybą. 2003 m. aukštesniosios mokyklos buvo 
reorganizuotos į aukštąsias mokyklas – kolegijas. Taip atsirado Šiaurės Lietuvos 

Diplominių darbų gynimo 
akimirka. Prie stalo – Šiaurės 
Lietuvos kolegijos steigėjas 
ir direktorius dr. Mykolas 
Dromantas. Šiauliai. 2006 m. 
Nuotr. iš jo asmeninio albumo
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kolegija, kurios steigėjas, savininkas ir 
direktorius Mykolas Dromantas yra iki 
šiol. Jam pavyko apginti naujas studijų 
programas: Finansinių institucijų eko-
nomika, Kompiuterinių tinklų adminis-
travimas, Renginių verslo vadyba. Liko 
ir ankstesnės studijų programos – Teisė 
ir Verslo vadyba, kurios buvo naujai 
perdarytos pagal aukštosios mokyklos 
reikalavimus. 

Šiuo metu kolegijoje yra daugiau 
kaip 700 studentų, kurie mokosi minėtų 
specialybių.

Mokykla yra aktyvi konsultaci-
nės rinkos dalyvė, rengia įvairius trum-
palaikius kursus, teikia konsultacijas 
verslo rinkos dalyviams, rengia įvairius 
projektus.

Tolesnės studijos
1993–1998 m. mokėsi Kauno technologijos universitete, 

įgijo gamybos vadybos bakalauro kvalifikaciją.
1999–2002 m. tęsė mokslus Kauno technologijos uni-

versitete, įgijo vadybos ir verslo administravimo magistro 
kvalifikaciją.

2003–2007 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio universi-
teto Ekonomikos fakulteto socialinių mokslų srities vadybos 
ir administravimo mokslų krypties doktorantūroje.

2008 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė socialinių mokslų srities 
vadybos ir administravimo krypties disertaciją „Komandinis darbas Lietuvos or-
ganizacijose: diagnostinis aspektas“.

Publikacijos recenzuojamuose periodiniuose  
mokslo leidiniuose:

Dromantas M., Merkys G. Komandinio darbo diagnos-
tikos, naudojant testą Team Pulls, galimybės smulkaus ir 
vidutinio verslo organizacijose, Viešoji politika ir administravi-
mas, ISSN 1648-2603. 2004, 8, p. 89–99.
Beniušienė I., Dromantas M., Weinhardt J., Mer-
kys G. Komandinio darbo ir organizacijos klimato sąryšio 
ypatumai, Socialiniai tyrimai / Social research. ISSN 1392-
3110. 2005, 1 (5), p. 38–45.
Dromantas M . Komandinio darbo vaidmuo šiuolaikinėje 
darbo organizacijoje, Viešoji politika ir administravimas. ISSN 
1648-2603. 2007, 22 p. 29–40. 

Direktorius 
M. Dromantas 
diplomų įteikimo 
šventėje. 2007 m. 
Nuotr. iš jo asm. 
albumo
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Dromantas M . „Šiuolaikinių orga-
nizacijų veiklos ypatumai naudojant 
komandinį darbą”. Straipsnis įteiktas 
Lietuvos žemės ūkio universiteto 
jaunųjų mokslininkų leidžiamam 
žurnalui. 2008.

Visuomeninė veikla
1990–1994 metai – Šiaulių miesto ta-
rybos deputatas. Dirbo Švietimo ir 
kultūros komitete.
1994–1996 metai – Šiaulių rajono tary-
bos deputatas. Vadovavo Ekonomikos 
ir biudžeto komitetui.

Šeima
Žmona – prof. dr. Leta Dromantienė, 
Mykolo Romerio universiteto Sociali-
nės politikos fakulteto dekanė. 
Duktė Aistė – Mykolo Romerio uni-
versiteto dėstytoja, doktorantė.
Duktė Indrė – šiais metais baigė nacio-
nalinę M. K. Čiurlionio menų gimnaziją, smuiko klasę, šiuo 
metu mokosi Graco (Austrija) menų universitete.

Pomėgiai
Labai daug keliauja, aplankė beveik visas Europos 

Sąjungos šalis, buvo Indijoje, Egipte, Tailande, JAV.
Mėgsta slidinėti kalnuose Austrijoje, Slovakijoje.
Myli savo kraštą, turėjo galimybę ilgesniam laikui pasi-

likti JAV, bet savo krašto ilgesys privertė grįžti į Lietuvėlę.

M. Dromantas 
kelionėje Tailande, 
Bankoke. 
Drambliukas noriai 
žaidžia su turistais. 
2009 02 25. Nuotr. 
iš jo asm. albumo
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Zina Stanislava Petrikienė (Ruškytė) –  
meile ir asmeniniu pavyzdžiu
Parengė Antanas Žemgulis

Buvusi Endriejavo vidurinės mokyklos mokinė, eduko-
logijos mokslo daktarė Zina Stanislava Petrikienė rašo: 

„... aš pradėjau mokytojauti nuo 10 metų ir buvau jau sukaupusi 
nemažos patirties mokydama savo kaimo vaikus. Prisimenu, tėvelis 
sukalė 5 suolus, į juos po klevu susisodinau ne ką mažesnius 
už save mokinius ir prasidėjo pamokos. Vaikai manęs klausė ir 
kruopščiai mokėsi, nors aš kaip tikra mokytoja jiems rašydavau 
dvejetus.“*

Tai galima laikyti pirmąja tikrojo profesinio pašaukimo 
ištaka. Zinos Stanislavos pasirinkimas būti mokytoja, taip 
pat ir visas jos gyvenimas patvirtina, kad vaikystėje atsiradęs potraukis nebuvo 
atsitiktinis. Tiesa, 1969 m. baigusi Endriejåvo vidurinę mokyklą, mergina norėjo 
studijuoti žurnalistiką. Vis dėlto 1973 m. baigė Šiauliÿ pedagoginį institutą, gavo 
paskyrimą į žemaičių sostinę. Vienerius 
mokslo metus dirbo mokytoja Mitkãičių 
aštuonmetėje mokykloje, tuo metu taip 
pat bendradarbiavo rajono laikraštyje 

* Ši ir kitos čia pateiktos citatos iš Zinos Petrikienės 
(Ruškytės) rašinio knygoje „Endriejavo mokykla 
laiko vingiuose“, Kaunas, 2006, p. 84–86.

Zina Stanislava 
Petrikienė tėviškėje 
Žemgulių k. 
(Endriejavo sen.) su 
motina Stase 
Ruškiene ir 
jauniausiuoju sūnumi 
informatikos studentu 
Ignu. 2009 m. 
Nuotr. iš jos 
asmeninio albumo
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ir rašė straipsnius. Tai nulėmė jos tolesnį likimą. Pasibaigus mokslo metams, tuo-
metinis laikraščio redaktorius Adolfas Vaseris jauną specialistę pakvietė išbandyti 
kūrybinį darbą „Komunizmo švyturio“ redakcijoje. Žurnalistika patraukė iškart, 
susitikimai su įdomiais žmonėmis, pagalba jiems tiriant laiškus, komandiruočių 
įvairovė turtino asmenybę. Žurnalistikai ir Telšių rajono laikraščio skaitytojams 
atiduotas dešimtmetis paliko neišdildomus pėdsakus širdyje ir autobiografijoje. 
Kaip pedagogei dėl nepertraukiamo stažo dar papildomai buvo leista dirbti ir 
Telšiÿ vakarinėje vidurinėje mokykloje. 

Po dešimties metų „Periodikos“ pervedimu išvyksta dirbti į pamarį, į Šilutę. 
Skiriasi tik laikraščio („Komunistinis darbas“) ir mokyklos (Šilùtės 3-ioji vid. m-kla) 
pavadinimai. Pagaliau 1990-ieji – su tolesnio apsisprendimo tobulėti ir mokytis vi-
zija. Darbo vieta – Šilutės pradinė mokykla. Tai ne nuosmukis, ne žingsnis atgal, 
o tiesiog savaiminė gyvenimo korekcija. Šeimyninės aplinkybės (vyro operacija ir 
sūnaus liga) pastūmėjo rinktis vieną darbą. Gal tokiam žingsniui įtakos turėjo nuo 
vaikystės per toli nenuklydusi svajonė – būti su vaikais ir kurti, saugoti jų trapų, 
greit pažeidžiamą pasaulį. Per 20 metų pedagogikos naudai padirbėta nemažai. 
Antai universitetuose atsirado aukštesnės pakopos mokslo studijos. Pradinukų mo-
kytoja, pagerėjus šeimyninėms aplinkybėms, nuolat besidominti švietimo sistemos 
naujovėmis, nepraleido progos įsigyti dar vieną diplomą. 1995 m. atsivėrė naujos 
galimybės studijuoti Klãipėdos universitete. 1997 m. po dieninių studijų ant darbo 
stalo atsirado magistro diplomas pagal edukologijos krypties socialinės pedago-
gikos programą. Tapo lengviau dirbti. Gabiai ir atkakliai socialinės pedagogikos 
magistrei buvo pasiūlyta kopti doktorantūros laiptais. Optimizmo teikė ir moters 
siekius palaikantys šeimos nariai, artimieji ir bendradarbiai. Disertacijos vedliu 
tapo Lietuvõs pedagoginės minties švyturys, daugybės pedagogikos knygų autorius 
prof. habil. dr. Vladas Rajeckas. Po doktorantūros studijų, pasitelkus sukauptą pa-
tirtį, parašytos dvi pedagoginio pobūdžio knygos: „Vaiko sociokultūrinė raiška“ ir 
„Visuminis ugdymas pradinėse klasėse“. Mokslo labui atlikta daug tyrimų, įvykdy-
tas pedagoginis eksperimentas integruoto ugdymo galimybėms atskleisti. Seminarų 
rengimas, pranešimai konferencijose, straipsnių rašymas (be to, ji dar ir septynių 
knygų pedagogine tema bendraautorė), nuolatinis dalijimasis idėjomis su kolegėmis 
ir, suprantama, pamokos – tokia darbščios mokytojos metodininkės kasdienybė. 

Kas ypač žavi mokytojos autobiografijoje? Pirmiausia tai ištikimybė savo 
pašaukimui, atkaklus pažangių, nežinomų metodikos versmių ieškojimas. Virš 
visko iškyla vaikas, siekiantis savaip suprasti ir suvokti gyvenimą per gėrio ir 
grožio vertybes, kuriomis jį vedžioja pirmasis mokytojas, pasitelkęs sukauptus 
didžiulius pedagogikos, jos teorijos ir praktikos klodus. Žurnalistikos įgūdžiai, 
žmogiškoji gyvenimo patirtis tampa nepamainomu pagalbiniu instrumentu, siekiant 
pagrindinio tikslo – pažinti vaiką, rasti efektyviausius ugdymo kelius siekiant 
užsibrėžtų tikslų.

Daugelis pedagogikos mokslo daktarų, apgynę disertaciją, įsitvirtina aukšto-
siose mokyklose, moko studentus ugdymo teorijų, perteikia tyrimų, eksperimentų 
vykdymo praktinius įgūdžius arba kopia karjeros laiptais ir taip sulaukia pensi-
jos. Vėliau tokių žmonių ryšiai su mokyklos gyvenimu tebūna tik minimalūs, iš 
reikalo. Mokytojos Zinos atvejis neįprastas. Gal tai jau kitokiomis formomis mūsų 
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visuomenėje prasidedantis mokslo nuvertinimo etapas? O gal tai kuklumo ženklu 
apvainikuota žmogaus gyvenimo prasmė? Vis dėlto tai labai reta išimtis...

Prisimenu laikotarpį, kai profesorius Antanas Janonis mums, Vílniaus valsty-
binio pedagoginio instituto neakivaizdininkams, skaitė biologijos dėstymo metodikos 
paskaitas. Prasitarė, jog rašo botanikos dėstymo metodikos vadovėlį. Ir jam, ir 
mums, studentams, viskas buvo aišku. Kartą lyg tarp kitko pasigyrė, kad Vílniaus 
22-ojoje ėmė dėstyti botaniką ir už tai neima atlyginimo. Vėliau, laikydamas pas 
jį egzaminą, išdėsčiau jo mums įkaltas metodikos tezes. Jis žiūri man į akis, aš 
jam, ieškau jose pritarimo. O jis nutraukia mano gražbylystę ir sako: „Ė, kolega 
Antanai, pasirodo, praktika rodo ką kita. Gerai, kad laiku pasitikrinau.“

Esu įsitikinęs, kad ir Zinos teorinės išvados yra išjaustos, patikrintos praktikoje, 
todėl kolegos mielai naudojasi jos patirtimi. Ji skelbia savo tiesas ir už jas gali atsa-
kyti. Ji kasdien mato savo darbo rezultatus, savo numatymų ir išvadų patikimumą, 
įdėto darbo naudą ir rezultatą. O svarbiausia: ji nepergyvena dėl savo įvaizdžio, o 
tik dėl ugdytinių ateities, dirba darbą, kurį gerai moka ir vis vien nuolat mokosi. 
Tai ryškus pavyzdys, kad visą gyvenimą įmanoma ir reikia mokytis.

Zinos gyvenime nėra takoskyros tarp tiesioginio ir visuomeninio darbo. Ji – 
Šilùtės rajono Etninės kultūros draugijos pirmininkė, pradinės mokyklos mokinių 
sveikatingumo programos autorė (1998), Inkakliuosê surengtos tarptautinės „Ro-
muvos“ stovyklos šeimos vadovė (1992), respublikinės Liaudies kultūros stovyklos 
moksleiviams Pagryniuosê organizatorė ir vadovė (1993), Liaudies kultūros stovyklos 
moksleiviams Juknãičiuose organizatorė ir vadovė (1994), respublikinės „Romuvos“ 
stovyklos Švėkšnoje projekto autorė ir koordinatorė (1995) ir t. t. 2003 m. sudarė 
ir redagavo vaikų kūrybos knygelę „Ant Šilutės delno“.

„Svarbiausia pedagoginė viltis, kad būsimoji karta pakeistų mąs-
tymo stereotipus, išsiugdytų stiprų charakterį, t. y. gebėtų atvirai 

Mokytoja 
Z. S. Petrikienė su 
mokiniais per Mamų 
dieną. 2003 m. 
Nuotr. iš jos 
asmeninio albumo
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vertinti gyvenimą, žinotų, ko iš jo nori, na, ir išmoktų nuoširdžiai 
šypsotis...“ 

Toks pedagogės, kilusios iš Endriejavo apylinkės, Zinos Stanislavos Rušky-
tės-Petrikienės kredo. Jame atsispindi rūpinimasis mūsų augančiąja karta, meilė 
žmonėms. Tarp jos pelnytų reikšmingų apdovanojimų ypač daug pasakantis, mano 
galva, yra 2007 m. įteiktas Šilùtės savivaldybės padėkos raštas už gerumą, rūpestį 
ir šilumą šeimoje globojant buvusią kūdikių namų auklėtinę. Atverti svetimam 
savo namų duris, vadinasi, atverti širdį. Manau, kad mokytoja priėmė mergaitę 
kaip vieną iš savo mylimų mokinių. 

Buvusi Endriejåvo vid. m-klos auklėtinė su dėkingumu prisimena mokytojus 
ir lyg apibendrindama savo nueitą gyvenimo kelią rašo:

„Aš nemėgau ilgai laukti... Viską, ko man reikėjo, norėjau iš karto. 
Todėl niekada negeidžiau to, ko nemokėjau įsivaizduoti.

Bet tu vis tiek padovanojai svajonę. Iš pradžių nežinojau, 
ką su ja daryti. Tik vėliau pajutau, kad ji veda tolyn. Taip toli, 
kad beeidama sumyniau savo takelį.

Ačiū tau, Mokytojau, ne už gražius linkėjimus, o už svajonę, 
kuri padėjo sukurti tai, ko trokšta kiekvienas žmogus – gyvenimo 
pilnatvę.“**

** Ten pat.
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Apie mokytoją Kazimierą Gudauską ir jo šeimą*
Stanislovas Buchaveckas 

Susidorojimas už meilę tėvynei
Mokytojas Kazimieras Gudauskas – viena iš 

asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką visuomenės 
brandos ir kultūros plėtotės istorijoje buvusiam En-
driejavo valsčiuje (dabartinėje seniūnijoje), Vakarų 
Žemaitijoje.

K. Gudausko, jo žmonos Stanislavos ir sūnaus 
Gintauto pavardės parašytos leidinio „Lietuvos gy-
ventojų genocidas“ pirmajame tome1. Šio aktyvaus 
Žemaitijos žmogaus gyvenimas nutrūko, kaip to-
kiais atvejais sakoma, pačiame jėgų žydėjime. Ne-
sulaukus net keturiasdešimties metų. Ir nepasakysi, 
kad kaltas K. Gudausko likimas. Lietuvai patekus į 
1939–1940 m. šalį pavergusio stalininio bolševizmo 
girnas, okupantai atėjūnai su vietos kolaborantais pirmiausia 
nusitaikė į aktyviausią visuomenės dalį, kuriai priklausė Ne-
priklausomybės metais išugdyta pedagogų karta. Mokytojai 
vyrai buvo naikinami kalėjimuose ir konclageriuose, o jų 
šeimos su mažamečiais vaikais atsidūrė atšiauriuose tremties 
rajonuose, kur taip pat daugelis buvo pasmerkti pražūčiai. 
K. Gudauskas per savo darbo vietos 
apylinkės kolaborantus, skundusius 
savo bendrapiliečius daugiausia iš 
sovietų imperijos atvykusių kolonistų 
sudarytoms NKVD ir NKGB struktū-
roms, pirmiausia pateko į tremiamųjų 
sąrašus. Paskui – ir į konclagerį, kuria-
me išlikti gyviems lietuviams pedago-
gams vyrams buvo nedaug galimybių 
netgi išvengus Ypatingojo pasitarimo 
trijulės konvejerio ir jo štampuojamo 
mirties nuosprendžio... Beje, 1993 m. 
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijos išleistame leidinio „1941–
1952 metų Lietuvos tremtiniai“ pir-
majame tome (kiti tomai dėl kelių 
priežasčių dienos šviesos neišvydo) 
nėra įrašytos nei K. Gudausko, nei jo 
šeimos narių pavardės. Čia rasime tik 
1951 m. spalio mėn. į Krasnojarsko 
kraštą ištremtų mokytojo K. Gudausko 

Mokytojas Kazimieras 
Gudauskas apie 
1935 m. Nuotr. iš 
LYA fondų

* Reikia tarti keletą žodžių apie šio straipsnio atsi-
radimą. Nuo 2004 m. žingsnis po žingsnio, kelių 
autorių sukaupta informacija suteikė galimybę įminti 
Kazimiero Gudausko – iškilaus Vakarų Žemaitijos 
mokytojo, Endriejavo mokyklos vedėjo, mylėjusio 
Tėvynę, tragediją. Apie K. Gudausko ir jo šeimos 
likimą endriejaviškiai žinojo fragmentiškai. K. Gu-
dausko parašas buvo ant daugelio leidinių, pamatytų 
2004 m. Prano Kairio spaudinių rinkinyje. Apie 
buvusios asmeninės bibliotekos savininką, tragiško 
likimo mokytoją K. Gudauską daugiau žinių pateikė 
istorikas Tomas Petreikis (žr. šios knygos straips-
nyje psl. 111). Istorikas Stanislovas Buchaveckas 
rengdamas straipsnį apie 1941–1944 m. Endriejavo 
mokyklas taip pat aptiko nemažai informacijos apie 
jį. 2009 09 03 Antanui Žemguliui pakalbinus tautodai-
lininkę V. Puleikytę sužinojome, kad Kaune gyvena 
jos pusbrolis Gintautas Gudauskas, tikras Kazimiero 
Gudausko sūnus. Tuomet su didžiuliu pasišventimu 
skubėjome dėlioti visus žinomus biografinius faktus 
į krūvą. Knygos bendraautorių, endriejaviškių vardu 
dėkojame paminėtiems autoriams, ypač istorikui 
Stanislovui Buchaveckui už pastangas prikeliant iš 
užmaršties kraštiečio, mokytojo kankinio Kazimiero 
Gudausko asmens ir jo šeimos tragediją. Vyr. red. 
pastaba. 

1 Lietuvos gyventojų genocidas (1939–1941), Vilnius, 
1999, t. 1, p. 318. 
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tėvų pavardes – Genovaitę ir Kajetoną 
Gudauskus (jie abu grįžo į Lietuvą 
1958 m. vasarą)2.

Nedidelės apimties straipsny-
je apie Kazį Gudauską ir jo šeimą 
kaip svarbiausias šaltinis panaudota 
Lietuvos Ypatingajame archyve esanti 
sovietų saugumiečių, prokurorų, kalėji-
mų ir konclagerio darbuotojų sukurpta 
K. Gudausko byla3. Ją sudaro trys 
aplankai: vadinamoji kalinio asmens 
byla, baudžiamoji byla ir taip vadinama stebėjimo byla. Gulago nežmoniškumą 
primenančioje byloje yra ir vėlesnių metų sovietų saugumiečių ir prokurorų susi-
rašinėjimo dokumentai ir keli lapeliai, rašyti jau po 1990 m. kovo 11 d. Tad toliau 
bus lakoniškai pateikta ne tik K. Gudausko šeimos narių ir artimųjų Golgota, 
mokytojo „reabilitavimo“ eiga, bet ir 
įdėmiau pažvelgta į vieną kitą jo bylos, 
atspindinčios sovietų represinio aparato 
praktiką, dokumentą. Nesiekta atspin-
dėti K. Gudausko asmenybės visumos. 
Su šio Endriejavo valsčiaus ir buvusios 
Kretingos apskrities masto visuomenės 
veikėjo darbais kultūros ir švietimo 
srityje galima susipažinti skaitant kitus 
šios knygos straipsnius4.

Įvairių Endriejavo visuomeninių organizacijų 
pasitarimas. Pirmoje eilėje (iš dešinės) – 
girininkas J. Dabryla, mokyklos vedėjas 
Kazimieras Gudauskas, viršaitis Mykolas 
Dausynas, mokytoja Pranciška Cirtautienė, kiti 
jaunalietuviai. Ten pat iš kairės – Antanas 
Kaušys; antroje eilėje iš kairės antras – 
Puzinas (eigulys). Toje pačioje eilėje iš dešinės – 
Edvardas Grižilas, šaulys dragūnas iš Ližių k. 
1938 m. Iš Antano Ruškio šeimos albumo

2 1941–1952 metų Lietuvos tremtiniai, Vilnius, 1993, t. 1, 
p. 399 (pateiktame represuotųjų sąraše Kajetonas 
Gudauskas dėl korektūros klaidos ne mažiau de-
šimčia metų pajaunintas – str. autoriaus pastaba).

3 Gudausko Kazio, sūnaus Kajetono, gim. 1907 m. 
byla, Lietuvos Ypatingasis archyvas (toliau – LYA), 
f. K-1, ap. 58, b. P-13712.

4 Žr. Tomo Petreikio str. „Endriejavo valstietiškoji 
knygos kultūra: XIX vidurys–1944 metai“, Stanislo-
vo Buchavecko str. „Endriejavo valsčiaus pradžios 
mokyklos 1940–1944 metais (pirmuoju bolševikmečiu 
ir nacmečiu)“. 
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Kazimieras Gudauskas gimė 
1907 m. kovo 9 d. Medsėdžių-Kiaulakių 
kaime (Kretingos apskr. Gargždų vls.). 
Mokytojauti pradėjo jaunas, 1925 m. 
baigęs mokytojų seminariją. Iš pradžių 
mokė vaikus Medsėdžių, Gribžinių pra-
džios mokyklose (abi vietovės tuometi-
niame Gargždų vls.), vėliau – Paliūniškių 
(Kulių vls.) ir Jakubavo (Kretingos vls.) 
pradžios mokyklose. Iki bolševikų rep-
resijų daugiau kaip dešimtmetį moky-
tojavo Endriejavo valsčiuje – Žadeikių 
ir Endriejavo pradžios mokyklose. Su 
Stanislava Puleikyte (gim. 1912 m.) susi-
tuokė 1939 09 09. 1940 m. sausio 28 d. 
jiems gimė sūnus Gintautas. 

K. Gudauskas bolševikų profesinę diskriminaciją patyrė 
jau 1940 m. vasaros pabaigoje, kada iš centrinės valsčiaus 
pradžios mokyklos (kur ėjo tos švietimo įstaigos vedėjo parei-
gas) Endriejavo miestelyje buvo „ištremtas“ į vieno komplekto 
mokyklėlę Žadeikiuose...

Dabar neaišku, kokie žmonės įtakojo K. Gudausko ir 
jo šeimos įrašymą į represuotinų žmonių sąrašus. Aišku viena, kad jau 1941 m. 
pavasarį mokytojo „kandidatūra“ buvo aptarinėjama kompartijos ir komjaunimo 
organizacijų apskrities ir valsčiaus komitetuose ar skyriuose. Neaišku, ar kokiu nors 
pretekstu buvo apklaustas pats K. Gudauskas. Žinome, kad jau 1941 m. birželio 
mėn. pradžioje LSSR NKGB Kretingos skyrius jau turėjo surinktus „reikiamus“ 
duomenis apie tada Žadeikių mokyklos klasėje vaikus tebemokiusį pedagogą. 
1941 m. birželio 7 d. Kretingos NKGB ir NKVD represinių įstaigų pareigūnai pa-
teikė Gudauskų šeimos nusikaltimus raštiškai. Mokytojui buvo „inkriminuojama“ 
narystė tautininkų partijoje (nuo 1934 m.), šaulių (nuo 1929 m.), jaunalietuvių 
(nuo 1932 m.) visuomenės organizacijose, o jo žmonai Stanislavai – jaunalietuvių 
ir pavasarininkų organizacijose5.

Vadinasi, jau 1941 m. birželio 7 d. NKGB Kretingos apskrities skyriaus 
viršininkas sankcionavo K. Gudausko areštą. Tačiau mokytojas Birželio trėmimų 
metu į gyvulinį vagoną pateko kartu su savo šeima. Kartu buvo nugabentas į 
Naująją Vilnią. Nuo žmonos ir sūnaus buvo atskirtas be jokių juridinių procedūrų 
tik Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje prieš pat Vokietijos ir SSSR karą.

Į K. Gudausko bylą yra įdėta 1941 m. birželio 14 d. trėmėjų sudaryto moky-
tojo turto aprašymo kopija. Šis turtas turėjo būti perimtas „socialistinės valstybės“, 
o sovietų aktyvistai ir pareigūnai – spręsti, kaip su juo pasielgti. Tad trėmimo 
organizatoriai jau iš anksto žinojo, kad K. Gudauskui bus paskirta bausmė su 
turto konfiskacija. Kol bus pasirengta, 
kada ir kaip gyvą ir negyvą inventorių 
ir daiktus parceliuoti, sovietų veikėjai 

Kazimieras ir Stasė 
(Puleikytė) 
Gudauskai. 1939 m. 
Iš Gintauto Gudausko 
šeimos albumo

5 1941 m. birželio 7 d. pažyma, Baudžiamoji byla, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-13712, l. 15. 
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nusavintą turtą įpareigojo prižiūrėti Juozą Puleikį, mokytojo uošvį. Į turto sąrašą 
tada įrašyta karvė, keturios vištos, trys avys, radijo aparatas su trimis akumulia-
toriais, spausdinimo mašinėlė, spinta, dvi „etažerės“, trys stalai, trylika kėdžių, 
sofa, trys lovos, du čiužiniai, indų spinta ir vaikiškas vežimėlis6.

Juridinis nutarimas suimti Kazimierą Gudauską buvo parašytas Maskvo-
je, kur jis buvo kalinamas ir tardomas vadinamajame persiuntimo kalėjime, tik 
1941 m. liepos 23 d. Paskui uolūs čekistai rusai ir Krasnojarsko srityje tardymais 
stengėsi sukaupti medžiagą tinkamiems Rusijos federacijos baudžiamojo kodekso 
straipsniams už K. Gudausko visuomeninę veiklą iki 1940 m. Tačiau net čekistų 
konvejerio asams kildavo abejonių. Gal todėl ant dviejų kalinio K. Gudausko 
apskaitos-statistikos formuliarų, rašytų skirtingu laiku, buvo pakeistas jo statuso 
apibrėžimas. Vienu atveju vietoj nubraukto žodžio „kalinys“ parašyta „pereselenec“ 
(liet. perkeltasis), kitu – „vysieliajiemyj“ (liet. iškeldinamas)7. Tačiau bolševikų 
imperijos konclageriams pasotinti reikėjo aukų, o prie kodekso straipsnio čekistai 
mokėjo priderinti kiekvieną žmogų... Ypač, kai jis jau atvežtas į Kraslagą – Kras-
nojarsko srities konclagerių savotišką valstybę, kurios valdos nepriklausė srities 
civilinei administracijai. 

Gal Žadeikių ir Endriejavo mokytojas būtų užgesęs nuo badavimo ir ligų, 
kaip atsitiko daugeliui konclagerio kalinių 1942–1944 m. 1942 m. pirmąjį pusmetį 
K. Gudauskas nesirgo tik kovo ir birželio mėnesį. Sausio mėn. negalėjo dirbti 
dėl ligos šešiolika dienų, vasario – trylika8. Tačiau 1941 m. užsisukusi tardymų 
karuselė pasibaigė 1942 m. rugsėjo 19 d. NKVD Ypatingojo pasitarimo nuo-
sprendžiu – „sušaudyti, konfiskuojant turtą“9. Veikiausiai šaudyti buvo išvežtas į 
Kansko kalėjimą, kuriame nužudyta daug lietuvių.

Skaitant tardytojų K. Gudauskui pateikiamus klausimus ir jų kuriamus 
„nutarimus“ galima ironiškai teigti, kad dar 1941 m. mokytojavusio K. Gudausko 
„kaltė“ buvo tai, kad iki 1940 m. sovietų invazijos į Lietuvą jis mokė vaikus ne 
pagal „pasaulinės socialistinės revoliucijos“ teoriją, priklausė tautininkų partijai 
ir kelioms visuomenės organizacijoms, kurioms iki 1940 m. sovietų okupacijos 
priklausė dauguma Lietuvos miestelių pradžios mokyklų mokytojų vyrų. 

1941 m. birželio 7 d. NKGB Kretingos apskrities skyriaus viršininko sank-
cija suimti K. Gudauską nulėmė ir visos šeimos, kurioje buvo vos vienerių metų 
sūnus Gintautas, likimą. 

Šeimos likimas
S. Gudauskienę, patyrusią kelių dienų pragarą gyvuliniame vagone, dar labiau 

traumavo vyro atskyrimas ir išvedimas nežinia kur Naujosios Vilnios geležinkelio 
stotyje. Vėliau teko nenuleisti rankų, rūpintis mažu vaiku. Tai buvo labai sun-
ku karo sąlygomis atsidūrus tremtyje 
Komijoje. Ypač kai teko dirbti miško 
kirtavietėse. Ten patyrė ir sunkią kojos 
traumą, kurios padariniai išliko visą 
gyvenimą. Sąlyginai lengviau pasidarė, 
kai moteris kaip tremtinė buvo įdarbin-
ta vieno iš Komijos lagerių skalbykloje. 

6 K. Gudausko turto aprašymas (kopija), Baudžiamoji 
byla, ten pat, l. 44-10.

7 Ten pat, Kalinio asmens byla, l. 1, 10.
8 K. Gudausko charakteristika nuo 1942 m. sausio 
1 d. iki 1942 m. birželio 30 d., ten pat, l. 5.

9 Išrašas iš Ypatingojo pasitarimo prie NKVD pro-
tokolo, ten pat, Baudžiamoji byla, l. 19.
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Dar vėliau dirbo to Komijos lagerio virtuvėje. Į tą virtuvę S. Gudauskienė sugrįžo, 
tiesa, ne iš karto, ir po pabėgimo į Lietuvą. Stanislava Gudauskienė su sūnumi 
iš tremties traukiniais pabėgo 1947 m. vasarą. Kaip nelegali Lietuvos gyventoja 
prisiglaudė pas giminaičius. Vėliau pavyko įsidarbinti Klaipėdos infekcinės ligoninės 
virtuvėje virėja ir ten pat apsigyventi tarnybiniame bute. Tada Lietuvoje laisvėje 
išbuvo beveik dvejus metus. Tačiau 1949 m. birželio mėn. saugumo ir milicijos 
dvejų metų pastangos surasti dingusią tremtinę „apsivainikavo sėkme“... Jie suėmė 
„pavojingą“ bėglę iš svarbaus komunistinės statybos fronto... Gintautas Gudauskas 
prisimena, kaip tą dieną į infekcinės ligoninės kiemą prigužėjo milicininkų. Mama 
Gintautui, vienos Klaipėdos pradinės mokyklos antros klasės mokinukui, pasakė, 
kad jai reikės išvažiuot, o jis turįs vykti pas giminaičius į Medsėdžius. Tą dieną 
Klaipėdoje buvo turgus, į kurį ūkio reikalais arklio traukiamu vežimu kaip tik 
buvo atvažiavę Gintauto tėvo artimieji. Po suėmimo S. Gudauskienė kelis mėnesius 
buvo kalinta Lietuvoje. Paskui nuteista trejų metų konclagerio darbų. Atlikdama 
šią bausmę, dirbo „spartuoliškoje“ Volgos–Dono kanalo statyboje. Nuo 1952 m. 
vėl „atgavo“ tremtinės statusą ir darbą Komijos lagerio virtuvėje. Į Lietuvą sūnui 
atsiųsdavo lauktuvių... O pati grįžo 1959 m. Gyveno Klaipėdoje ir iki pensijos 
dirbo minėtosios infekcinės ligoninės virtuvėje10. 

Po šešerių Komijos „tremties kurortuose“ praleistų metų, 1947 m. patekus į 
Lietuvą, motinos, jos ir vyro artimųjų pastangomis lengviau susiklostė K. Gudaus-
ko sūnaus Gintauto likimas, tiesa, taip pat nepagailėjęs išbandymų ir nevaikiškų 
minčių vaiko ir paauglio metais. Į pirmąją klasę, tada kaime dažniau dar vadintą 
senoviškai skyriumi, ėjo Žadeikiuose (tuomet tebebuvo Endriejavo valsčius), ten, 
kur 1941 m. vaikus mokė jo tėvas. Vėliau su mama gyveno Klaipėdoje, ten bai-
gė pradžios mokyklos antrą klasę. Suėmus motiną, Gintautas buvo priglaustas 
pas tėvo gimines Medsėdžiuose. Gyveno pas senelius – Genovaitę ir Kajetoną 
Gudauskus. Trečioje ir ketvirtoje klasėje mokėsi Medsėdžių pradžios mokykloje. 
Mokydamasis penktojoje klasėje, jau gyveno arčiau vidurinės mokyklos – pas tėvo 
seserį. Prisimena, kaip mokydamasis Gargždų vidurinės mokyklos klasėje, veikusioje 
Laugalių kaime, pro klasės langą matė pro šalį važiavusią ir tremtinius vežusią 
gurguolę, kurios vieno atviro sunkvežimio kėbule pastebėjo kailiniais apsigobusį 
išvežamą senelį (1951 m. spalis). Tada su abiem G. Gudausko seneliais iš Medsė-
džių kaimo į tremtį buvo išgabenta ir giminaičių Šatkų šeima, kurioje augo daug 
vaikų. Tad 1951 m. pabaigoje Gintautui, kai ištrėmė tėvo tėvus, teko prisiglausti 
pas kitą močiutę – Anužiuose (Klaipėdos r.), mamos tėvų sodyboje. 1958 m., dar 
vis gyvendamas „savarankiškai“ (mama tebebuvo Komijoje), baigė Kulių vidurinę 
mokyklą. 1959 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą, 1965 m. įgijo inžinieriaus 
mechaniko diplomą. Buvo instituto dainų ir šokių ansamblio „Nemunas“ dalyvis. 
Į užsienio kapitalistines šalis kartu su kitais ansambliečiais jo neišleisdavo. Kaip 
jaunas specialistas atidirbęs dvejus metus pagal paskyrimą Klaipėdoje (politech-
nikume), kur gyveno su mama, grįžo į Kauną. Dirbo Žemės ūkio projektavimo 
institute. Sąlyginai galima sakyti, kad 
ir dabar dirba toje pačioje įstaigoje, tik 
tapusioje akcine bendrove „Žempro-
jektas“ (projektų vadovas). Su meno 

10 Gintauto Gudausko (gim. 1940 m. sausio 28 d.) 
atsiminimai, užrašyti S. Buchavecko 2009 m.; Lie-
tuvos gyventojų genocidas (1939–1941), Vilnius, 1999, 
t. 1, p. 318.
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saviveikla nesiskyrė ir baigęs studijas. Buvę „Nemuno“ ansambliečiai Kaune įkūrė 
„Rasos“ ansamblį. Nuo 1970 m. G. Gudauskas „Rasos“ kolektyvo, kuriame yra 
buvę KPI ansambliečiai, šokėjas. Dabar G. Gudauskas yra „Rasos“ ansamblio šo-
kių grupės meno vadovas visuomeniniais pagrindais. Su žmona Aldona užaugino 
dukterį Liną ir sūnų Kęstutį11. 

To paties medžio šakos
Reikia trumpai apibūdinti ir dar kelis žinomesnius žmones arba priklau-

susius sąlyginiam Kazio Gudausko „genealoginiam medžiui“ ar jo šaknims ir 
artimiesiems iš žmonos Stanislavos pusės. Galima tik stebėtis, o gal ir ne, kad 
daug K. Gudausko giminaičių taip pat neišvengė bolševikų represijų. Juk labiausiai 
bolševikų totalitariniam kolonijiniam režimui kliuvo aktyviausi žmonės, netilpę į 
sovietinių prisitaikėlių ir mitinguotojų „už Stalino saulę“ kategoriją...

K. Gudausko mama iki santuokos buvo Urbonavičiūtė. Jos dėdė kunigas 
Pranciškus Urbonavičius žinomas kaip dabar stovinčios Salantų katalikų bažnyčios 
statytojas. Dar vienas Urbonavičius – Justinas iš giminės jaunesnės kartos – taip 
pat tapo kunigu. 1950 m. kun. Justinas Urbonavičius buvo saugumiečių suimtas, 
nuteistas dešimčiai metų lagerių katorgos, 1955 m. mirė viename iš Mordovijos 
konclagerių. Paties Kazio Gudausko vienas dėdžių – Petras Gudauskas – taip 
pat buvo kunigas. Kitas K. Gudausko tėvo brolis, taip pat Petras, buvo lietuvių 
cirko artistas ir žvėrių dresiruotojas, šio cirko vienas iš įsteigėjų (kartu su da-
bar visuomenei labiau žinomu lietuviškojo cirko entuziastu Jonu Ramanausku). 
Vos išvengė „Stalino berniukų“ „malonių“ ir K. Gudausko svainis (Stanislavos 
Gudauskienės brolis) Vytautas Puleikis. Jis nuo 1941 m. spalio mėn. mokytojavo 
Žadeikių pradžios mokykloje, paskuti-
nėje K. Gudausko darbo vietoje Lietu-
voje iki represavimo. Vytautas Puleikis, 
kaip ir jo svainis (sesers vyras), buvo 

Gintautas 
Gudauskas su šeima. 
Jam iš kairės – 
mama Stasė 
Gudauskienė 
(Puleikytė), 
iš dešinės – žmona 
Aldona su dukryte 
Lina. Apie 1970 m. 
Iš Gintauto 
Gudausko šeimos 
albumo

11 1941–1952 metų Lietuvos tremtiniai, Vilnius, 1993, 
t. 1, p. 417; Gintauto Gudausko (gim. 1940 m. 
sausio 28 d.) atsiminimai, užrašyti S. Buchavecko 
2009 m.
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aktyvus mokytojas, patriotinių nuostatų 
nacių okupacijos metais neslėpęs peda-
gogas. Tad skundikų, gal ir tų pačių 
kaip ir 1940–1941 m., kurių „pagalbos 
dėka“ į represuotinų žmonių sąrašus 
buvo įrašytas K. Gudauskas, antrosios 
sovietų okupacijos pradžioje bolševikų 
saugumiečiai ruošėsi suimti ir jį. Ta-
čiau V. Puleikis pasinaudojo galimy-
be „dingti“. Beveik dešimtmetį apie jį 
nieko nežinojo netgi motina. Manė, kad pokario metais žuvo kur nors Lietuvoje, 
gal nužudytas kalėjime ar Sibiro konclageryje. V. Puleikio (ir S. Gudauskienės) 
motina tik 1955 m., jau chruščiovinio atlydžio metais, gavo žinią, kad sūnus mo-
kytojauja prie Pasvalio. 1956 m., mokinių atostogų metu, Pasvalio rajono Gulbinų 
mokykloje dirbusį savo dėdę Vytautą Puleikį (jo žmona taip pat mokytoja) aplankė 
Kulių vidurinės mokyklos (Plungės r.) mokinys Gintautas Gudauskas.... Panašiai 
nuo bolševikų partijos „akių ir ausų“ (KGB) turėjo gelbėtis ir kitas Stanislavos 
Gudauskienės brolis – Stanislovas, vėliau pusiau nelegaliai gyvenęs Kaune ir dir-
bęs medicinos mokykloje. Tačiau trečiam broliui – Benediktui Puleikiui – pavel-
dėjusiam iš tėvo ūkį Anužiuose (Kretingos apskr.), XX a. šeštajame dešimtmetyje 
nepavyko išvengti kalinimo konclageryje tolimojoje Vorkutoje. Įdomu, kad dukterį 
(Stanislavą) ir tris sūnus užauginęs Juozas Puleikis net tris kartus važiavo į JAV 
dirbti, kad sukauptų pradinį kapitalą 
šeimos ūkiui plėtoti, pasistatė modernų 
malūną12.

Kazimiero ir Stasės (Puleikytės) Gudauskų 
vestuvės. Sėdi (iš dešinės) K. Gudausko sesuo 
Marytė Gudauskaitė (vėliau – Šatkienė), Juozas 
Puleikis (jaunosios tėvas); stovi (iš kairės) – 
Vytautas Puleikis, sėdi – Benas Puleikis 
(abu jaunosios broliai), greta sėdi mama 
Paulina Puleikienė (Užgalytė). Puleikių name, 
Žadeikių k. 1939 09 09. Iš Gintauto Gudausko 
šeimos albumo

12 Min. G. Gudausko atsiminimai ir duomenys.
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Lietuvos gyventojų kančias, prasidėjusias pirmosios sovietų okupacijos metu 
(1940–1941), aprašančiame leidinyje minimi dar keli represuoti Gudauskai. Pranas 
Gudauskas buvo nužudytas Gargžduose Vokietijos ir SSSR karo pradžioje. Pana-
šaus likimo išvengė 1940 m. lapkričio mėn. suimtas ir Kaune kalintas teisininkas 
Jonas Gudauskas, išsilaisvinęs iš kalėjimo to karo pradžioje. Nuo 1940 m. gruo-
džio mėn. už nelegalų sienos perėjimą buvo kalintas iki tol Telšiuose gyvenęs 
Vladas Gudauskas. 1941 m. birželį buvo ištremti taip pat Gudauskai iš Biržų 
apskrities13... Neaišku, ar jie yra tolimi straipsnyje aprašomų Gudauskų giminaičiai. 
Greičiausiai jie buvo kažkada dėl istorijos aplinkybių kiek nutolusios šakos ar 
kelių šakų atstovai, tačiau dėl pokario represijų ir žmonių persekiojimo peripetijų, 
kada žmonės buvo įpratę ne ieškoti savo nutolusių giminaičių, bet labiau linkę 
slėpti savo giminystės ryšius, tos kadaise nuo giminės kamieno atsiskyrusios 
šeimos dar labiau nutolo... 

Žūties aplinkybių paieška ir reabilitacijos siekis
Iš tremties grįžusią S. Gudauskienę niekas nesiteikė informuoti apie jos 

vyro likimą. 1943 m., būdama tremtyje, Stanislava iš atsitiktinai sutikto asmens, 
atsidūrusio kartu su K. Gudausku tame pačiame Kraslago konclageryje, sužinojo 
tik tiek, kad vyras iš ten kažkur buvo išvežtas14. Tad XX a. septintojo dešimtmečio 
viduryje moters siekis (1966 m. liepos pareiškimas LSSR prokurorui15) ką nors 
sužinoti apie savo vyrą ar jo žūtį privertė valstybės saugumo komiteto darbuo-
tojus vėl vartyti K. Gudausko bylą, kuri į Lietuvą iš Krasnojarsko buvo atsiųsta 
dar 1956 m., paskui apklausti kelis liudytojus.

1966 m. rugsėjo 19 d. tardymo (tiriamojo) skyriaus tardytojas leitenantas 
R. Stanislovaitis saugumo patalpose Kaune apklausė Prienuose gyvenantį Domą 
Vaišvilą, kuris buvo kilęs iš Kretingos apskr. Sausių kaimo ir 1935–1940 m. buvo 
Endriejavo šaulių būrio vadas. Pirmasis K. Gudauską „inkriminuojantis“ klausimas 
buvo, ar mokytojas „dalyvavo komunistų suėmimuose, kratose bei patruliavimuose prieš 
revoliucines šventes, /.../ ir kovojo su revoliuciniu judėjimu Lietuvoje?“. D. Vaišvila 
tokios K. Gudausko „kaltės“ nepatvirtino. 1966 m. rugsėjo 21 d. saugumietis taip 
pat Kaune apklausė ten pat gyvenantį mokytoją Petrą Navardaitį (irgi kilusį iš 
Sausių kaimo). P. Navardausko apklausa baigėsi, kai liudytojas pasakė, jog „tais 
laikais Endrijavoje revoliucinio judėjimo, kaip tokio, nebuvo, tad nebuvo ir prieš ką kovoti“. 
Panašiai „revoliucinį judėjimą“ Nepriklausomybės laikotarpio pabaigoje Endriejavo 
valsčiuje įvertino ir tada kartu su K. Gudausku mokytojavusi Pranciška Cirtautienė 
(1966 m. dirbo Kretingos r. Šlaveitų pradinėje mokykloje), kuri 1966 m. lapkričio 
3 d. to paties R. Stanislovaičio jau buvo 
apklausinėjama centrinėje saugumiečių 
rezidencijoje Vilniuje: 

„Tais laikais Andrijava buvo mažas bažnyt-
kaimis. Revoliucinio judėjimo jo apylinkėse 
nebuvo. [...] Gudauskas kaip jaunalietuvis 
ir šaulys rengdavo jaunimo pasilinksmi-
nimus – vakarus ir panašiai“16. 

13 Lietuvos gyventojų genocidas (1939–1941), Vilnius, 
1999, t. 1, p. 318.

14 1989 m. liepos 5 d. S. Gudauskienės skundas LTSR 
prokurorui, Baudžiamoji byla, LYA, f. K-1, ap. 58, 
b. P-13712, l. 44-3.

15 LSSR Valstybės saugumo komiteto 1966 m. lapkričio 
14 d. nutarimas, ten pat, l. 33.

16 1966 m. rugsėjo mėn. Domo Vaišvilos, Petro Na-
vardausko ir Pranciškos Cirtautienės apklausos 
protokolai, ten pat, l. 27–32. (Dokumentų kalba 
netaisyta – S. B.).
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Saugumo darbuotojai, aiškindamiesi K. Gudausko praeitį, dar susirašinėjo 
su archyvais.

Po šių 1966 m. apklausų minėtas saugumo darbuotojas R. Stanislovaitis 
parašė „Nutarimą“. Šiame dokumente iki 1940 m. veikusi šaulių organizacija 
ir toliau vadinama profašistine. Rašoma, kad K. Gudauskas buvo apdovanotas 
„Gedimino“ ordinu, „Vytauto“ medaliu ir jaunalietuvių sąjungos „Trilapio žiedo“ 
ženklu. Yra ir sakinys, kad K. Gudauskas „pripažino savo kaltę“. Tik neaišku, 
kokią, nes iš 1966 m. apklausų daroma išvada, kad mokytojas „nedalyvavo kovoje 
prieš darbininkų ir revoliucinį judėjimą“ (negalėjo gaudyti revoliucionierių, nes jų 
valsčiuje nebuvo – S. B.). Siūloma tarpininkauti, kad LSSR prokuratūra nutrauktų 
1941–1942 m. „Ypatingojo pasitarimo K. Gudauskui užvestą baudžiamąją bylą nesant 
nusikaltimo sudėties“. Po „Nutarimo“ rezoliucija „sutinkame“ pasirašė leitenanto 
viršininkai: pulkininkas Eduardas Kisminas ir tuometinio KGB Lietuvoje vadovo 
generolo-majoro A. Randakevičiaus pavaduotojas Juozas Petkevičius17.

Nutarimo išvadoje buvo parašyta lyg ir rekomendacija, kad Sovietų Lietuvos 
prokuroras pareikštų protestą dėl Ypatingojo Pasitarimo 1942 m. rugsėjo 19 d. 
K. Gudauskui paskelbto nuosprendžio. Tačiau tada „socialistinės“ reabilitacijos 
ledai nepajudėjo. Matyt, dėl kažkokių subjektyvių priežasčių ir brežnevinės epochos 
pradžios bylą kažkas „pamiršo“ stalčiuje... Beveik ketvirčiui amžiaus... 

Dar vienas reabilitacijos etapas
Nuo K. Gudausko bylos nupūsti dulkes saugumiečiai vėl buvo priversti 

1989 m. vasarą. 1989 m. liepos 5 d., kai Lietuvoje prosovietinį imperinį šaltuką 
vis labiau tirpdė Atgimimo nuotaikos, Stanislava Gudauskienė registruotu laišku 
(K. Gudausko byloje yra ir jos užrašytas vokas su pašto ir datos spaudu) išsiuntė 
„skundą“ LTSR Respublikos Prokurorui“. 1989 m. liepos 5 d. datuotas S. Gudauskie-
nės raštas prokuratūroje buvo registruotas liepos 7 d. Jo kopija buvo registruota 
ir LSSR Valstybės saugumo komiteto sekretoriate. „Atgimimo vasarą“. Tada pro-
kuratūrai užteko 1966 m. saugumiečių „įdirbio“.

Dar tą pačią vasarą Kazimiero Gudausko žmona ir sūnus gavo LSSR pro-
kuroro V. Barausko pasirašytą 1989 m. liepos 31 d. datuotą prokuratūros firminį 
blanką, ant kurio buvo išspausdintos daugeliui asmenų skirtos eilutės. O buvusio 
bolševikų Gulago kalinio K. Gudausko pavardė ir jo šeimos nario, kuriam siun-
čiamas laiškas, pavardė ir adresas parašyti prokuratūros raštvedės ranka. Spaus-
dintos eilutės skelbė, kad K. Gudausko „baudžiamoji byla, pagal kurią jis buvo 
1941 m. suimtas ir vėliau Ypatingojo pasitarimo nuteistas, peržiūrėta ir, remiantis 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 01 16 įsaku „Dėl papildomų prie-
monių atstatant teisingumą 30-siais, 40-siais, 50-jų metų pradžioje vykusių represijų 
aukų atžvilgiu“ šioje byloje jis reabilituotas. Siunčiame reabilitavimo pažymėjimą. 
Apgailestaujame, kad dėl grubių socialistinio teisėtumo pažeidimų Jūsų šeima 
patyrė didžiulę moralinę ir materialinę skriaudą“18. Daugiau sužinoti apie vyro 
likimą S. Gudauskienė tikėjosi 1989 m. 
spalio mėn. rašydama laišką į Krasno-
jarsko srities Vidaus reikalų valdybos 
informacijos centrą. Atsakymai be naujų 

17 LSSR Valstybės saugumo komiteto 1966 m. lap-
kričio 14 d. nutarimas, ten pat, Baudžiamoji byla, 
l. 33–34.

18 Ten pat, Baudžiamoji byla, l. 43.
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žinių jai ir Lietuvos įstaigoms iš Krasnojarsko atėjo po metų, kai Lietuva jau 
buvo paskelbusi Kovo 11-osios Nepriklausomybės aktą – 1990 m. spalį. O LSSR 
saugumiečiai dar vykdė „papildomus tyrimus“ ir vėlavo, nes tik 1990 m. vasario 
2 d. pranešime S. Gudauskienei parašė, kad jos vyro reabilitacijos pažymą atsiųs 
LSSR prokuratūra19 (kuri tai buvo jau padariusi prieš pusmetį). 

Nežinoma, kur ilsisi Lenino-Stalino Gulage nužudyto Endriejavo krašto 
pedagogo ir visuomenės veikėjo K. Gudausko palaikai. Tad Gargždų Senosio-
se kapinėse Stasė Gudauskienė su sūnumi Gintautu vyrui ir tėvui Kazimierui 
Gudauskui atminti pastatė simbolinį lietuvišką akmenį. Prie jo 2004 m. buvo 
palaidota ir mirusi Stasė Gudauskienė. Šiai ištvermingai moteriai nepavyko iš-
siaiškinti savo vyro žūties aplinkybių. Kazimiero Gudausko gyvenimo istorijoje 
nuo to laiko, kai jis buvo atskirtas nuo šeimos, ir ypač – mokytojo paskutinių 
dienų, liko daug klausimų be atsakymų. Kai ką atskleidė šykštūs žlugusios so-
vietų imperijos represinių struktūrų dokumentai, ir į kai kuriuos S. Gudauskienei 
neatsakytus klausimus skaitytojai sužinos iš šio straipsnio. Ir gal tarp skaitytojų 
dar bus žmonių, kurie sutiko Endriejavo ir Žadeikių mokytoją Sibiro kančių kelyje 
ar galės papildyti vieną ar kitą svarbų žemaičių šviesuolio Kazimiero Gudausko 
gyvenimo puslapį.

19 Ten pat, l. 44–2, 9, 12, 13.

Kazimieras 
Gudauskas tardymo 
metu. Apie 1941 m. 
Iš LYA fondų
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Žemaitis iš Endriejavo Edvardas Turauskas:  
politikas, mokslininkas, visuomenės veikėjas,  
krikščioniškųjų vertybių puoselėtojas
Aldona Vasiliauskienė

Endriejavo krašto sūnus Edvardas Turauskas (1896 10 30–1966 09 12) – ne-
priklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direk-
torius (1939–1940), įgaliotasis ministras Čekoslovakijai, Jugoslavijai ir Rumunijai 
(1934–1939), Lietuvos delegatas prie Tautų Sąjungos, pasiuntinybės tarėjas Berne, 
Šveicarijoje (1940–1947), Eltos direktorius (1928–1934), tarptautinių konferencijų 
dalyvis, daugelio laikraščių ir žurnalų bendradarbis, nuoširdus krikščionis, visuo-
menės veikėjas, nuo 1912 m. aktyvus 
ateitininkas, Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos (LKMA) narys – gyveno ir 
dirbo Lietuvai, kovojo dėl jos laisvės 
ir nepriklausomybės.

1996 metais diplomatijos šefo 
dr. Stasio Antano Bačkio (1906 02 06–
1999 11 10) iniciatyva pradėta Edvardo 
Turausko jubiliejinio minėjimo progra-
ma, kuri buvo tęsiama ir 1997 metais. 
Minint E. Turausko 100-ąsias gimimo 
ir 30-ąsias mirties metines pasirodė 
straipsnių periodinėje spaudoje1, kal-

Edvardas Turauskas 
prie darbo stalo 
(sekretero) 
Prancūzijoje. 
Apie 1955 m. 
Iš Karolinos 
Masiulytės-Paliulienės 
šeimos archyvo 
(Edvardo ir Elenos 
Turauskų dokumentų 
rinkinio; toliau – iš 
KMPA (ET) rinkinio)

1 [Autorius nenurodytas]. Viesului atūžiant. Spalio 
30 d. Lietuvos diplomatui E. Turauskui – 100, 
Dienovidis, 1996, spalio 25, nr. 42, p. 6; K. Jan-
kauskas. Edvardas Turauskas – žurnalistas, ELTOS 
direktorius, Voruta, 1996, gruodžio 21–31, nr. 48, 
p. 9–10; A. Vasiliauskienė. Edvardo Turausko 
100-osios gimimo metinės, Apžvalga, 1996, lapkričio 
1–7, nr. 44, p. 2; Ta pati. Tolimas ir nežinomas, 
Katalikų pasaulis, 1996, nr. 11, p. 16; Ta pati. Dak-
taras Edvardas Turauskas (Minint gimimo 100-ąsias 
ir mirties 30-ąsias metines), Kauno diena, 1996, 
lapkričio 19, nr. 271, p. 22; Ta pati. Už sispyręs 
žemaitis, Gimtasis kraštas, 1997, vasario 21, nr. 7, 
p. 38–39; Ta pati. Žvilgsnis į žemaitį Edvardą 
Turauską, Voruta, 1998, balandžio 18, nr. 16, p. 11 
ir balandžio 25, nr. 17, p. 13.
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bėta radijo laidose, keturiuose Lietuvos miestuose organizuotos mokslinės konfe-
rencijos*. Konferencijose pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 
mokslininkai doc. dr. Algis Kasperavičius („E. Turauskas ir nepriklausomos Lietuvos 
diplomatija“) ir dr. A. Vasiliauskienė („E. Turausko gyvenimas ir veikla“), ELTOS 
direktorius Kęstutis Jankauskas („E. Turauskas ir ELTA“). Vaikystės prisiminimais 
apie dėdę dalijosi žinoma Prancūzijos aktorė Karolina Masiulytė-Paliulienė** bei jį 
pažinojęs iš Čekijos laikų dr. Algirdas Končius (Lietuvos ir Čekijos draugijos pir-
mininko pavaduotojas). Įdomų dokumentą pateikė Lietuvos–Prancūzijos asociacijos 
Kauno skyriaus pirmininkė dr. Birutė Strakšienė (ji supažindino su dar neišaiškinto 
autoriaus straipsniu, kuriame kalbama apie E. Turauską kaip Lietuvos–Prancūzijos 
asociacijos pirmininką, jo bei žmonos Elenos Jankauskaitės nuopelnus šiai asocia-
cijai). ELTA išleido A. Vasiliauskienės parengtą lankstinuką Edvardui Turauskui, 
kuriame atsispindi svarbiausios jo gyvenimo ir veiklos datos, svarbiausių moksli-
nių darbų sąrašas. Pateikta minčių iš 
E. Turausko kūrybos.

E. Turauskas neliko pamirštas ir 
praėjus jubiliejiniams metams. 1997 m. 
jo veikla gvildenta pranešimuose, kon-
ferencijose Klaipėdoje2 ir Kaune3. 

Deja, 2001-ieji metai E. Turausko 
asmenybei buvo tylūs, nors buvo gali-
ma minėti 105-ąsias gimimo ir 35-ąsias 
mirties metines. 

Žinučių apie E. Turausko veiklą 
randame tarpukario Lietuvos ir išeivijos 
spaudoje, jo gyvenimas ir veikla apra-
šomi straipsnyje, skirtame E. Turaus-
ko 60-mečiui4, kiek daugiau duomenų 
pateikiama jam mirus5. Duomenų apie 
E. Turauską randame LKMA archyve, 
jo veikla atsispindi ir paties E. Turausko 
straipsniuose bei atsiminimų knygoje. 
Biografinės medžiagos aptinkame 19276 
ir 19297 metais „Ateities“ žurna le. Pla-
čiau jo veikla aptarta nekrologuose 
„Kaip man gaila to balto senelio“8 ir 
„A. A. Edvardą Turauską prisiminus“9, 
„Turauskas – Žilasis Apolonas“10 ir 
„Pirmųjų ateitininkų eilės mažėja“11. 

Išsamų straipsnį pirmųjų mirties meti-
nių proga parašė Lietuvos diplomatijos 
šefas dr. Stasys Antanas Bačkis12, jis taip 
pat ir įvado13 E. Turausko atsiminimų 
knygai „Lietuvos Nepriklausomybės 
netenkant – įvykiai“*** autorius. Lei-

* Vilniuje (1996 m. lapkričio 9 d.), Endriejave (gruo-
džio 1 d.), Panevėžyje (gruodžio 6 d.) bei Kaune 
(gruodžio 11 d.). 

** Šiam straipsniui iliustracijas pateikė ir talkino šif-
ruojant Karolina Masiulytė-Paliulienė, komplektavo 
Virginijus Jocys.

2 1997 m. kovo 8 d. Klaipėdoje LKMA organizuotoje 
konferencijoje pranešimą apie E. Turauską skaitė 
dr. Aldona Vasiliauskienė.

3 1997 m. kovo 10 d. Kaune Vytauto Didžiojo Karo 
muziejuje buvo suorganizuota II konferencija ,,Iš 
Lietuvos diplomatijos istorijos“, atidaryta paroda 
(net penki stendai buvo skirti E. Turauskui). Tarp 
keturių pranešimų ir „LKMA nariai diplomatijos 
tarnyboje” (A. Vasiliauskienė), kuriame apžvelgtos 
trys LKMA asmenybės, nusipelniusios Lietuvos 
politikai: arkivysk. Mečislovas Reinys, dr. Stasys 
Antanas Bačkis ir Edvardas Turauskas.

4 [Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1956, nr. 9, 
p. 427.

5 [Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1966, nr. 8, 
p. 378.

6 [Autorius nenurodytas]. Edvardas Turauskas, Ateitis, 
1927, nr. 10, p. 476–477.

7 Karuža P. Kaip mūsų vadai gyvena. Pas ateitininkų 
Federacijos vyriausios tarybos pirmininką Eduardą 
Turauską, Ateitis, 1929, nr. 11, p. 449–455.

8 Vaišnora J . Kaip man gaila to balto senelio, 
Draugas, 1966, spalio 1, nr. 230, p. 1–2.

9 Venckus J. A. A. Edvardą Turauską prisiminus, 
Draugas, 1966, spalio 22, nr. 220, p. 4.

10 Jasis J. Turauskas – Žilasis Apolonas, Darbininkas, 
1967, vasario 14, nr. 11, p. 2; vasario 17, nr. 12, 
p. 2; vasario 22, nr. 13, p. 2.

11 Kubi l ius J . Pirmųjų ateitininkų eilės mažėja, 
Draugas, 1966, spalio 1, nr. 230, p. 2.

12 Bačkis S. A. Edvardas Turauskas (1896 X 30–1966 
IX 12), Tėvynės sargas, 1967, nr. 1, p. 87–96.

13 Bačkis S. A. Įvadas, knygoje E. Turauskas. Lietuvos 
nepriklausomybės netenkant – įvykiai, Kaunas, 1990, 
p. 9–15.

*** Knygos rankraštį, mirus E. Turauskui, saugojo ir 
tvarkė jo žmona Elena, o po jos mirties – jauniausia 
Elenos sesuo Birutė Prapuolenienė.
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džiant antrąjį fotografuotinį šios knygos 
leidimą prof. Regina Žepkaitė parašė 
komentarą14, o „Aiduose“ knygą pristatė 
dr. prel. Juozas Prunskis (1907 12 22–
2003 04 26)15. Pirmas mokslinis straipsnis 
E. Turauskui pasirodė 1999 m. Vilniaus 
universiteto leidinyje „Lietuvos istorijos 
studijos“16. 

Edvardo Turausko  
vaikystė ir studijos
Edvardas – vienintelis Petronėlės 

Karpytės ir Antano Turausko sūnus – 
gimė 1896 m. spalio 30 d. Endrie-
javo (tada buvo rašoma Andriejavo) 
miestelyje (Kretingos apskritis, netoli 
Klaipėdos). Tėvas Antanas Turauskas 
(1865 IX–1961 XII) dirbo zakristijonu. Jis 
buvo labai dėmesingas parapijiečiams, 
rūpestingas, didelis lietuvybės puoselė-
tojas – namuose slapta laikė parapijos 
knygynėlį. Nors ne kartą Turauskų 
namuose žandarai darė kratą, knygynėlio nerado, bet už ap-
tiktą lietuvišką maldaknygę, išspausdintą dar iki uždraudžiant 
spaudą, A. Turauskui kelias dienas teko pasėdėti Tauragės 
kalėjime. Tai gerai įsiminė sūnus – mat pradžios mokyklą ėjo 
ypatingomis aplinkybėmis: tėvas į mokyklą sūnaus neleido, 
kol ten mokytojavo mokytojas rusas.

Baigęs pradžios mokyklą, Edvardas toliau mokėsi 
Telšiuose. 1915 m. pavasarį, baigęs šešias klases, su karo 
bloškiamais tremtiniais išvyko į Uteną, vėliau į Rusiją. Čia 
mokėsi įvairiose evakuotose gimnazijose (Bobruiske, Saratove, 
Voroneže), o 1917 m. Voroneže sidabro medaliu baigė iš 
Vilkaviškio evakuotą gimnaziją. Pustrečio mėnesio mokėsi 
jūrininkų mokykloje, kurią dėl nepakenčiamos aplinkos paliko.

1917 m. rudenį E. Turauskas įstojo į Petrapilio universitetą studijuoti teisės. 
Aktyvi visuomeninė jo veikla – gelbėti 
lietuvius tremtinius nuo bolševizmo pa-
vojaus – neliko nepastebėta raudonar-
miečių. Kurį laiką slapstęsis, 1918 m. 
rudenį sugrįžo į Lietuvą ir įsitraukė 
į katalikišką veiklą. Jis daug prisidėjo 
prie Katalikų veikimo centro (KVC) or-
ganizavimo, buvo išrinktas į vyriausiąją 

Senoji Endriejavo, 
Šv. Andriejaus vardo 
bažnyčia (karo metu 
1941 m. sudeginta), 
kurioje zakristijonu 
dirbo Antanas 
Turauskas ir buvo 
krikštytas jo sūnus 
Edvardas. Apie 
1935 m. Iš KMPA 
(ET) rinkinio

14 Žepkaitė R. Istoriko komentaras antrajam leidimui, 
knygoje E. Turauskas. Lietuvos nepriklausomybės 
netenkant – įvykiai, Kaunas, 1990, p. 281–288.

15 Prunskis J . Edvardo Turausko atsiminimų ir 
dokumentų knyga, Aidai, 1990, nr. 4, p. 329–330.

16 Vasiliauskienė A. Edvardo Turausko gyvenimo 
ir veiklos epizodai, Lietuvos istorijos studijos, 1999, 
Mokslo darbai. Vilnius: Vilniaus universiteto lei-
dykla, 1999, p. 38–56.
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valdybą, keliavo po Žemaitiją ir ten 
organizavo KVC komitetus17.

1919 m. pradėjęs dirbti redak-
cinio skyriaus vedėju Spaudos biure 
(prie Ministrų kabineto), E. Turaus-
kas stiprino lietuvių, kovojančių su 
įsiveržusia Raudonąja armija, dvasią. 
Užsienio reikalų ministerija atkreipė 
dėmesį į E. Turausko veiklumą ir su-
darė sąlygas padirbėti Berne, o kartu 
kiek pailsėti ir pasigydyti, nes jau 
Rusijoje dėl nuolatinio nuovargio ir 
badavimo buvo pašlijusi sveikata.

Tačiau E. Turauskui, atvykusiam 
į Šveicariją, rūpi ir studijos. Persikėlęs į 
Fribūrą klausė filosofijos, vėliau – teisės 
paskaitų, o gavęs licenciatą, 1921 m. 
buvo paskirtas Lietuvos atstovybės 
Šveicarijoje sekretoriumi (tuo metu 
Fribūre studijavo nemažai lietuvių: 
K. Pakštas, M. Andziulytė-Ruginienė, 
V. Mykolaitis-Putinas, S. Šalkauskis, 
I. Tamošaitis).

1922 m. birželį, iškėlus Vaclovą Sidzikauską į Berlyną, 
E. Turauskas iki 1923 m. ėjo Lietuvos atstovo Šveicarijoje 
pareigas (ėjo iki tol, kol buvo panaikinta Lietuvos atstovybė). 
Likvidavus atstovybę, E. Turauskas, gavęs Užsienio reikalų 
ministerijos stipendiją, išvyko į Paryžių toliau studijuoti.

Paryžiuje dar nebuvo susikūrusios lietuvių bendruo-
menės ir atvykusius lietuvius studentus uoliai globojo Elena 
Jurgelionytė su vyru Jurgiu Jankausku. Vėliau 1926 m. E. Turauskas tapo šios 
šeimos nariu – vedė vyriausią Elenos ir Jurgio Jankauskų dukrą Eleną.

Paryžius – paskutinis ir pats ilgiausias (1923–1926) studijų, prasidėjusių 
Rusijoje – Petrapilyje, vėliau Šveicarijoje – Fribūre, laikotarpis. E. Turauskas per 
vienerius metus išlaikė valstybinius egzaminus ir gavo teisių licenciatą, o 1924 m. 
pradėjo klausyti viešosios teisės doktorato kursą. 1925–1926 m. išlaikė abu dok-
torato egzaminus. Daktaro laipsniui gauti liko vienas formalumas – įteikti tezes, 
kurių tema „Lietuvos valstybės formavimasis ir plėtojimasis“. Deja, šis darbas 
kuriam laikui buvo atidėtas. 1929 metais E. Turauskas yra kalbėjęs, kad manąs, 
jog jis 1930 m. jau galės įteikti tezes. Tačiau jos taip ir nebuvo įteiktos – ant jo 
pečių gulė per daug darbų, taip reikalingų Lietuvai.

Edvardas ir Elena 
Turauskai vienos 
kelionės metu, 
nenustatytoje 
stotyje. Apie 1927 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio

17 Turauskas E. Lietuvoje 1918 m., Darbininkas, 1920, 
vasario 28, nr. 25, p. 2.
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E. Turauskas Lietuvoje 
(1926–1934) 
Į Lietuvą E. Turauskas grįžo su 

būsimąja žmona Elena Jankauskaite. 
1926 m. rugpjūčio 8 d. Telšių katedroje 
juos sutuokė vyskupas Justinas Stau-
gaitis (1866 11 14–1943 07 08)18.

Per tuos aštuonerius metus Lie-
tuvoje E. Turauskas nuveikė daug 
svarbių darbų. Ypač aktyviai reiškėsi 
ateitininkijoje, nuo 1927 m. redagavo 
dienraštį „Rytas“, ilgiausiai (1928–1934) 
tarpukario Lietuvoje dirbo ELTOS di-
rektoriumi.

E. Turauskas – ELTOS 
direktorius (1928–1934) 
1919 m. spalio 15 d. į Kauną 

atvyko šveicaras Juozas Eretas (Joseph 
Ehret) vykdydamas mirštančiam drau-
gui, Šveicarijoje studijavusiam žemaičiui 
Mykolui Ašmiui (1891–1918) duotą pa-
žadą – vietoj jo padirbėti Lietuvoje. 

J. Eretas jau talkino Šveicarijoje 
veikusiems lietuviams, garsino Lietu-
vą, vokiečių kalba išleido knygą apie 
Lietuvą. Tad vos atvykęs po kelių 
dienų buvo paskirtas Užsienio reikalų 
ministerijos patarėju. Jis ėmėsi organi-
zuoti spaudos biurą, kuris tada buvo 
taip reikalingas informuojant pasaulį 
apie atsikuriančią Lietuvą. Pradėtas 
organizuoti informacijos biuras greitai 
išsiplėtė. Todėl 1920 m. buvo sudarytas 
Informacijų departamentas (direktoriu-
mi paskirtas J. Eretas), o šiame depar-
tamente 1920 m. balandžio 1 d. J. Ereto 
pastangomis įsteigta Lietuvos telegramų 
agentūra – ELTA. Reikėjo greitai pa-
skleisti žinias pasauliui ir iš jo priimtas 
perduoti Užsienio reikalų ministerijai, 
lietuvių laikraščiams ir radijui.

Užsienio reikalų ministerijoje 
J. Eretas dirbo tol, kol buvo sufor-

Edvardo Turausko 1923–1926 m. studijų 
knygelės su nuotrauka fragmentai. Paryžius. 
Faksimilė iš KMPA (ET) rinkinio

18 [Autorius nenurodytas]. Ateitininkų gyvenimo 
kronika, Ateitis, 1926, nr. 7–8, p. 393.
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muoti ELTOS kadrai ir sutvirtėjo santykiai užsienyje – iki 
1922 m. vasario 4 d. Tada atsistatydino ir savo pareigas 
perdavė Matui Šalčiui.

1928 m. lapkričio 1 d.–1931 m. sausio 1 d. E. Turauskas buvo ELTOS ve-
dėjas, nuo 1931 m. sausio 1 d. ELTĄ atskyrus nuo Užsienio reikalų ministerijos, 
tapo jos direktoriumi. Tai, kaip jau minėta, jis ilgiausiai šias pareigas ėjo tarpu-
kario Lietuvoje.

Knygoje „Lietuvos nepriklausomybės netenkant – įvykiai“ E. Turauskas 
aprašė savo santykius su LETOS (Latvijos telegramų agentūra) direktoriumi Ri-
čardu Berzinšu.

Prie Lietuvos 
ambasados Suomijoje, 
Helsinkyje. Edvardas 
Turauskas (trečias 
iš dešinės) su 
ambasados 
darbuotojais, 
žurnalistais 1927 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio

Edvardas Turauskas 
(iš dešinės antras) 
su bendrakeleiviais 
kelionės Suomijoje 
metu. 1927 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio
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E. Turausko vadovaujamos ELTOS vaidmuo gerokai 
pakito, sustiprėjo; ji atsiskyrė nuo Užsienio reikalų ministe-
rijos. Kaip ELTOS vadovas, E. Turauskas vadovavo Lietuvos 
žurnalistų kelionei į Rusiją 1934 m. gegužę. Jam teko būti ir 
sudarant Pabaltijo santarvę: 1934 m. liepos 7–9 d. dalyvavo 
Kaune vykusioje Pabaltijo šalių konferencijoje. Šiame susiti-
kime buvo svarstyti sunkumai, trukdantys sudaryti Pabaltijo 
santarvę. Spaudoje šis susitikimas taip komentuotas: 

„Reikia pasakyti, kad tai buvo gal pati pirmoji konferencija, kurioje 
trijų Pabaltijo šalių atstovai ramioje ir draugiškoje nuotaikoje išsi-
aiškino daugelį svarbių klausimų. Konferencijos rezultatas buvo kai 
kurių gana esminių būsimos sutarties straipsnių suformulavimas ir 
provizorinis parafavimas”19. 

Po pusantro mėnesio (t. y. rugpjūčio 29 d.), susirinkus Rygoje, buvo parengtas 
ir parafuotas sutarties projektas, o rugsėjo 12 d. Ženevoje pasirašytas…

Nors ir labai mėgstantis savo darbą, E. Turauskas, būdamas jautrios sielos, 
kentėjo nuo tautininkų (apie tai labai atsargiai užsimena ir savo knygoje). Tačiau 
liko tvirtas katalikas, kurio pozicijos 
buvo nepajudinamos.

Darbas ateitininkijoje. Dar mo-
kydamasis Telšiuose, E. Turauskas įsi-

19 [Autorius nenurodytas] Pabaltijo santarvė, Židinys, 
1934, t. 20, nr. 8–9, p. 239.

Lietuvos atstovų 
delegacija Pabaltijo 
šalių konferencijoje 
antrajame susitikime 
Rygoje, Latvijoje. 
E. Turauskas iš 
kairės ketvirtas.
1934 08 29. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio
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Lietuvos spaudos darbuotojų delegacija Sovietų Rusijoje, nenustatytoje geležinkelio stotyje. 
E. Turauskas – viduryje su berete ir fotoaparatu ant krūtinės. 1934 m. gegužės 4–5 d. 
Iš KMPA (ET) rinkinio

Prie tuometinės Rusijos politinės reklamos plakatų. E. Turauskas – pirmoje eilėje antras iš  
dešinės. 1934 m. gegužės 4–5 d. Iš KMPA (ET) rinkinio
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traukė į ateitininkų veiklą. 1912 m. ketvirtos klasės moksleivis 
buvo išrinktas ateitininkų kuopos pirmininku ir šias pareigas 
ėjo iki karo pradžios. Kaip rašo kan. P. Dogelis, E. Turaus-
kas tapo vienu uoliausių ateitininkų. „Vilties“ laikraštyje 
pasirodžius straipsniams, kuriais buvo puolami ateitininkai, 
E. Turauskas „Ateities“ redakcijai atsiuntė atviruką: 

„Argi mes blogai darome, kad norime visa atnaujinti Kristuje? Už 
ką gi mus puola „Viltis“ ir mus diskredituoja“. Šis jauno atei-
tininko nuoširdus laiškas „buvo kitiems akstinu, žadinančiu, kaip 
Turauskas, būti idealistu“20.

Ateitininkiškos veiklos E. Turauskas nenutraukė ir mokydamasis į Rusiją 
evakuotose gimnazijose. 1916 m. per visuotinę ateitininkų konferenciją buvo iš-
rinktas Voronežo ateitininkų pirmininku.

Nenutraukė šios veiklos ir studijuodamas Paryžiuje: buvo išrinktas studentų 
ateitininkų draugovės pirmininku, kuopos valdybos nariu.

Ypač aktyviai įsitraukė į ateitininkijos veiklą grįžęs į Lietuvą, buvo renkamas 
įvairioms atsakingoms pareigoms. 1926 m. rugsėjo 17–18 d. studentų ateitininkų 
sąjungos konferencijoje E. Turauskas buvo išrinktas Centro valdybos pirmininku21. 
Studentų ateitininkų sąjungai pirmininkavo 1926–1927 m., vėliau, 1928 m. rugsėjo 
29–30 d., studentų ateitininkų sąjungos 
konferencijoje kartu su K. Pakštu ir 
S. Rauckinu buvo išrinktas į Garbės 
teismą22.

1927 m. liepą Palangoje vykusio-
je ateitininkijos reorganizacinėje kon-

20 Dogelis P. Mano gyvenimo prisiminimai, Kaunas, 
1936, p. 130–131.

21 [Autorius nenurodytas]. Ateitininkų gyvenimo 
kronika, Ateitis, 1926, nr. 9–10, p. 474.

22 Paduvietis A. Studentų At-kų konferencija š. m. 
rugsėjo 29–30 d., Ateitis, 1928, nr. 10, p. 406.

Kelionės po Sovietų 
Rusiją automobiliu 
akimirka. 
E. Turauskas – 
automobilyje prie 
vairuotojo. 1934 m. 
gegužės 4–5 d. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio
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ferencijoje E. Turauskas vienbalsiai buvo išrinktas Vyriausios federacijos tarybos 
pirmininku23. Šioms pareigoms rinktas ir per III ateitininkų kongresą 1930 m. 
birželio 21–23 d.24 Kurį laiką E. Turauskui teko eiti ateitininkų iždo ir turtų glo-
bėjo pareigas25.

E. Turauskas dalyvavo daugelyje ateitininkijos renginių, kai kuriuos pa-
dėjo organizuoti, skaitė paskaitas: „Profesinis kompetentingumas“, „Tautybė ir 
krikščionybė“, „Kuopos vadas ir jo privalumai“, „Katalikiško inteligento tipas ir 
jo sudarymas“, kalbėjo įvairiuose iškilminguose renginiuose, pavyzdžiui, minint 
Šventojo Tėvo Pijaus XI penkiasdešimties metų kunigystės sukaktį, Motinos dienos 
minėjimuose ir kt. 

Ateitininkijos istorijos tyrimo pradininkas. E. Turausko vardas ateitininkijos 
istorijoje išliko dar ir dėl to, kad jis pirmasis ėmėsi rašyti ateitininkijos istoriją, 
paskirdamas jai tris straipsnius.

Minint Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmetį „Ateities“ žurnalas, siekdamas 
parodyti ateitininkų kovą ir jų nuveiktus darbus, pradėjo spausdinti ateitininkų 
istorijos ir atsiminimų ciklą. Pirmiausia buvo publikuotas E. Turausko straipsnis 
„Iš mūsų praeities“26 (tame pačiame 
numeryje iš savo veiklos ateitininki-
joje atsiminimus pateikė ir dr. Juozas 
Urmanas27). 

Apžvelgdamas ateitininkijos is-
toriją, E. Turauskas aiškina, kodėl at-
sirado ateitininkai, kalba apie draugi-
jas – ateitininkų pirmtakes, pirmuosius 
pasitarimus ateitininkų reikalais, apie 

23 Barzdukas S. Ateitininkai Palangoje, Ateitis, 1927, 
nr. 10, p. 437.

24 Valašinas A. Kongreso posėdžiai, Ateitis, 1930, 
nr. 11, p. 496.

25 [Autorius nenurodytas]. Mūsų gyvenimas, Ateitis, 
1927, nr. 10, p. 478.

26 Turauskas E. Iš mūsų praeities, Ateitis, 1928, 
nr. 2–3, p. 92–97.

27 Urmanas J. Atsiminimai, Ateitis, 1928, nr. 2–3, 
p. 98–106.

E. Turauskas, 1928–
1931 m. dirbdamas 
ELTOS vedėju, 
vėliau direktoriumi, 
daug keliavo. Apie 
1927–1929 m. Iš 
KMPA (ET) rinkinio
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„Ateities“ leidimą ir suvažiavimus iki 1915 metų. Kadangi E. Turauskas buvo 
aktyvus veikėjas, taigi ir daugelio įvykių liudininkas, straipsniai įgyja itin svarbią 
istorinę vertę.

1929 metų lapkritį išspausdinamas kitas E. Turausko straipsnis „Iš mūsų 
praeities“28. Tai tarsi savotiška pirmojo straipsnio tąsa. Jame apžvelgiami penki 
klausimai:

„Ateities“ pasirodymas ir jos padarytas įspūdis;
Pirmoji visuotinė ateitininkijos konferencija;
Vėlesnės konferencijos;
Pirmasis ir vienintelis mergaičių suvažiavimas;
Ateitininkijos veiklos iki Pirmojo pasaulinio karo įvertinimas.
Straipsnyje E. Turauskas mini ir idėjinę ateitininkų kovą, ypač intensyvią 

kuopose, bet pažymi, kad „Ateityje“ buvo laikomasi gynimosi pozicijų. Esminis 
nagrinėjamo laikotarpio nuopelnas, kaip teigia autorius, – sukurta gausi organi-
zacija: išaugo kuopų, naujų vadų skaičius, susikūrė ateitininkų šeimyna.

1930 m. pasirodė trečiasis ateitininkijos istorijai skirtas E. Turausko straipsnis 
„Ateitininkai Didžiojo karo metu“29. Straipsnyje mokslininkas pabrėžė, kad karas 
buvo pagrindinė ateitininkijos išsiblaškymo ir kuopų irimo priežastis – 1915 m. 
rugpjūtį Lietuvos moksleiviai ateitininkai suskilo: vieni pasitraukė į Rusiją, kiti – 
pasiryžo nešti okupacijos jungą Lietuvoje. E. Turauskas apžvelgė pasitraukusių į 
Rusiją veiklą, paminėdamas jų atliktus darbus, išskirdamas priešrevoliucinį ir 
porevoliucinį laikotarpius.

1918 m. vasarą ir rudenį moksleiviams ateitininkams sugrįžus iš Rusijos 
į Lietuvą, prasideda, pasak E. Turausko, trečiasis 
ateitininkijos organizacijos periodas, kurį jis vadina 
„Pajėgom susivienijus“. Autorius pateikia duomenų 
apie ateitininkų konferencijas (Vilniuje 1918 10 28 ir 
Kaune 1919 10 29–31).

Mokslininkas, apžvelgdamas ateitininkų veiklos 
dešimtmetį, sakė, kad 

„nėra lietuvių visuomenės gyvenime srities, kurioje atei-
tininkai nebūtų dirbę... Mes drąsiai ir viešai visiems pa-
sakėme esą katalikai, pripažįstą visas Katalikų Bažnyčios 
mokslo tiesas...

Ėjome apaštalauti, skelbti kitiems Kristaus mokslo, 
jo reikalavimų, patys būdami neprisirengę, nesusipažinę 
nuodugniai su skelbiamomis idėjomis, nepasisavinę jųjų 
turinio ir praktikos reikalavimų. Dažnai savo asmenį, 
gyvenimo verčiami, pamiršę, vedėme kitus, auklėjome jau-
nesnius, raginome eiti tiesos keliu...“

Svarbūs ir kreipimaisi į visus 
Ateitininkų federacijos narius: 1928 m. 
vasario 16 d. pasirašytas S. Šalkauskio, 

28 Turauskas E. Iš mūsų praeities, Ateitis, 1929, 
nr. 11, p. 445–448.

29 Turauskas E. Ateitininkai Didžiojo karo metu, 
Ateitis, 1930, nr. 1, p. 23–26.

E. Turauskas apie 1925–
1928 m. Nuotr. iš KMPA 
(ET) rinkinio
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P. Kuraičio, E. Turausko, K. Šapalo ir 1930 m. pradžioje pasirašytas S. Šalkauskio, 
P. Kuraičio, E. Turausko ir S. Rauckino (išspausdintas „Ateities“ žurnale). Juose 
apžvelgiamas ateitininkų nueitas kelias, nurodomos ateities gairės, išskiriamos tau-
tinė ir religinė veiklos kryptys, kurių darna glūdi pačioje ateitininkų, kaip lietuvių 
katalikų jaunuomenės organizacijos, prigimtyje.

Ypač ryški E. Turausko ir kitų ateitininkijos vadų nuostata – auklėti jau-
nimą krikščioniškai, atsižadėti savęs dėl kilnių tikslų, nepailstamai ir kūrybingai 
darbuotis Lietuvos gerovei.

Be „Ateities“, E. Turauskas bendradarbiavo ir kituose spaudos leidiniuose: 
prieškarinėje „Viltyje“, „Ganytojuje“, „Vade“, „Lietuvos balse“, „Židinyje“, „Že-
maičių prieteliuje“, „Ryte“ (nuo 1927 m. pradžios iki 1928 m. spalio pabaigos ėjo 
vyr. redaktoriaus pareigas) ir kt. „Žemaičių prieteliuje“ išspausdintas E. Turausko 
nekrologas pirmajam lietuviui Vilniaus vyskupui Jurgiui Matulaičiui MIC30. Trum-
pame straipsnyje atsispindi meilė ir pagarba arkivyskupui, išryškėja svarbiausios 
jo veiklos kryptys. Pats žemaitis, mylėdamas žemaičius, šį nekrologą E. Turauskas 
ir nutarė išspausdinti katalikiškame žemaičių laikraštyje...

Kita visuomeninė veikla
Tik grįžęs į Lietuvą E. Turauskas įsitraukė į darbą Katalikų veikimo centre, 

siekdamas katalikiška veikla Lietuvą priartinti prie kitų Europos valstybių, dalyvavo 
KVC organizuojamose konferencijose, ėjo atsakingas vadovaujančias pareigas. 

1923 m. pradžioje Kaune buvo įkurta Lietuvių–prancūzų draugija. Jos 
tikslas – plėtoti lietuvių ir prancūzų kultūros ryšius. Lietuvių–prancūzų draugija 
buvo surengusi prancūzų kalbos kursus, kuriems vadovavo Elena Turauskienė. 
Aktyviai į šios draugijos veiklą įsitraukė ir E. Turauskas, taip sudarydamas sąlygas 
draugijos patalpose eksponuoti lietuvių dailininkų darbus.

E. Turauskas Lietuvoje dirbo Šv. Vincento a Paulo draugijoje, į kurios veiklą 
įsitraukė dar studijuodamas Paryžiuje. Šv. Vincento a Paulo pavargėliams šelpti 
draugija Lietuvoje veikė nuo 1920 m. spalio. 1924 m. liepos 2 d. vykusiame IV Lie-
tuvių katalikų kongrese buvo nustatytas labdaringas darbas visoms katalikiškoms 
organizacijoms; 1927 m. kovo 7 d. metropolitas Juozapas Skvireckas ganytojišku 
raštu ragino tikinčiuosius imtis labdarybės darbų, o atskiru aplinkraščiu kunigus – 
prisidėti prie Šv. Vincento a Paulo draugijos skyrių steigimo31.

Minint Šv. Vincento draugijos įkūrimo 100-ąsias metines, E. Turauskas 
parašė straipsnį, supažindindamas skaitytoją su draugijos įkūrėjo Federiko Oza-
namo gyvenimu, draugijos istorija32. Taigi E. Turauskas – šios draugijos istorijos 
tyrinėjimų ir žinių skleidimo apie ją Lietuvoje pradininkas. 

Lietuvių katalikų  
mokslo akademijos  
narys
E. Turausko, kaip mokslininko, 

veikla plačiau ėmė skleistis 1922 m. Kau-
ne įkurtoje Lietuvių katalikų mokslo 

30 Turauskas E. Arkiv. Jurgiui Matulevičiui mirus, 
Žemaičių prietelius, 1927, sausio 6, nr. 6, p. 1.

31 Stakauskas J. Labdarybės darbo organizavimas, 
Tiesos kelias, 1927, III metai, t. 1, nr. 4, p. 249.

32 Turauskas E. Federikas Ozanamas ir jo labda-
riškoji veikla, Židinys, 1933, X metai, t. 18, nr. 7, 
p. 3–14.
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E. Turausko 
gimtoji sodyba 
Paežerio kaime 
iš tolo, vietinių 
dažnai vadinama 
Turauskine. Apie 
1930 m. Iš KMPA 
(ET) rinkinio

E. Turausko sodybos 
ūkinės dalies vaizdas. 
Apie 1930 m. 
Nuotr. iš KMPA 
(ET) rinkinio 

E. Turauskas labai 
mėgo lankytis 
tėviškėje per atostogas 
arba pakeliui 
važiuodamas 
automobiliu. Apie 
1930 m. Nuotr. iš 
KMPA (ET) rinkinio
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akademijoje, į kurios veiklą jis įsitraukė vos sugrįžęs į Lietuvą 1926 m. 1933 m. 
pirmajame akademijos suvažiavime teisės (teisininkų) sekcijoje mokslininkas per-
skaitė pranešimą „Valstybės ir Bažnyčios suverenumas“33. Tenka apgailestauti, kad 
iš trijų šioje sekcijoje skaitytų pranešimų tik E. Turauskas savąjį atidavė spaus-
dinti LKMA Suvažiavimo darbų I tomui. 1935 m. ši studija buvo išleista atskiru 
atspaudu. Nei II (1936 m.), nei III (1939 m.) LKMA suvažiavimuose E. Turauskas 
nedalyvavo, tuo metu jis atstovavo Lietuvai užsienyje. Į akademijos veiklą vėl 
įsitraukė 1956 m., atkūrus ją Vakaruose, Romoje*.

Stabtelint prie E. Turausko pranešimo „Valstybės ir Bažnyčios suverenumas“, 
būtina prisiminti tuometes politines Lietuvos sąlygas: 1930 metais uždraudžiama 
moksleivių ateitininkų veikla, vėliau – sumažinamas Teologijos–filosofijos fakultetas. 
Lietuvos katalikų universiteto, kurio steigimui pritarė Apaštališkasis Sostas, atida-
rymas atidedamas neribotam laikui. Tad E. Turauskas, ir kaip tikintysis, ir kaip 
politikas, jautriai reaguodamas į tokią situaciją, rašo pranešimą, kuriame klausia: 

„Ar ištikimybė Bažnyčios mokslui ir buvimas sąmoningu, veikliu 
kataliku suderinami su ištikimybe savo valstybei ir buvimu geru, 
sąmoningu jos piliečiu“. 

Autorius straipsnį suskirsto į dvi dalis: „Kas yra suverenumas ir kaip jo 
sąvoka formavosi istorijos eigoje?“ ir „Objektyvi suverenumo teorija“.

Remdamasis žymių mokslininkų tyrinėjimais, pateikdamas gausybę argumentų 
ir kontrargumentų, mokslininkas daro išvadą: 

„Tiktai didelis, visiškas, aptemdantis žmonėms net aiškiausias są-
vokas fanatizmas, tik akla religijos ir jos atstovų neapykanta gali 
šiandieną būti priežastimi neigimo Bažnyčiai jos dvasinio suvere-
numo teisių.

Visiškai išsivadavus nuo absoliutinio, nedalomo, neriboto 
valstybės suverenumo teorijos įtakos, kurią 
daugiau sugriovė gyvenimo faktai negu 
priešingos teorijos, ir tarptautiniam ben-
dradarbiavimui vis žengiant pirmyn, nėra 
kito kelio, kaip nusilenkti istorinei tikrovei 
ir sveiku protu pagrįstai, patyrimo pa-
tvirtintai, dviejų suverenumų – dvasinio 
ir laikino arba Bažnytinio ir civilinio – 
teorijai“.

Minėtini ir kiti E. Turausko 
straipsniai tikėjimui aptarti34, parašyti 
jubiliejinėmis progomis35, rūpinantis 
tautos ateitimi36.

Ne mažiau vertingi ir kiti moks-
liniai darbai: „Tautybė ir krikščionybė“ 

33 Turauskas E. Valstybės ir Bažnyčios suverenumas, 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbai, 
Roma, 1973, t. 1, p. 405–417.

* LKMA istorijoje išskiriami trys laikotarpiai: 1922–
1940 m. Akademija, kaip ir visos katalikiškos 
organizacijos sovietų okupacinės valdžios buvo 
uždaryta (Lietuva), 1956–1992 m. (išeivija, Roma); 
ir nuo 1990 m., kai LKMA buvo atkurta Lietuvo-
je, o 1992 m. į tėvynę sugrįžo ir centro valdyba 
(plačiau žr.: A. Vasiliauskienė. Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo 
akademija, 1992, 136 p.).

34 Turauskas E. Kristaus gimimas, Židinys, 1933, 
IX m., nr. 12, p. 457–461; E. T. Lietuvos katalikų 
silpnybės (pasaulionio pastebėjimai), Tiesos kelias, 
1929, V metai, t. 2, nr. 7–8, p. 96–113 ir nr. 9, 
p. 172–177.

35 Turauskas E. „Židinio“ dešimties metų kelias, 
Židinys, 1934, t. 20, nr. 12, p. 469–473.

36 E. T. Reikia vadų, Tiesos kelias, 1929, V metai, t. 2, 
nr. 12, p. 351–352.
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(1928 m.), „Teisės pagrindai“ (1929 m.), „Tautų Sąjungos tikslai ir santvarka“ 
(1932 m.), „Telegramų agentūros ir spaudos biurai“ (1933 m.).

Mokslininkas ir politikas E. Turauskas matė ir jautė tuometės Lietuvos va-
dovaujančių asmenų nekompetentingumą ir to rezultatą – atsilikimą. Jis nurodo 
kelią, kaip išeiti iš tokios situacijos. Šaliai reikia vadų. Jis pateikia minčių, kokie 
turėtų būti vadai: 

„Visi, net tie, kurie sakosi esą netikintieji, ieškodami vadų, ieško, 
kad jie būtų krikščioniška prasme dori ir moraliai aukšti.

Tol, kol nebus vadų, kuris, šalia natūralių gabumų, turės 
dar evangeliškąsias nusižeminimo, nuosaikumo, savęs išsižadėjimo, 
pasiaukojimo dorybes, problema kiekvienoj šaly pasiliks atvira... Vadų 
klausimas – moralinis klausimas, o moralinis klausimas – religinis 
klausimas, todėl vadų klausimas – religinis klausimas“37.

Politiniai E. Turausko pastebėjimai apie vadus kilo ne šiaip sau – juk jis 
III (Raseinių) apygardos kartu su Stefanija Ladygiene buvo išrinktas į III seimą 
(rinktas kaip Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Lietuvos katalikių moterų, 
pavasarininkų, blaivininkų ir kitų katalikiškų organizacijų atstovas)38. Deja, kaip 
žinome, šio seimo veikla buvo itin trumpa. Tad ir E. Turauskas negalėjo atsi-
skleisti.

Nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras  
Čekoslovakijai, Jugoslavijai ir Rumunijai (1934–1939)
Po aštuonerių darbo metų Lietuvoje 1934 m. rugsėjo 1 d. E. Turauskas pa-

skiriamas nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Čekoslovakijai su rezi-
dencija Prahoje. Dar po metų šios pareigos išplečiamos Jugoslavijai bei Rumunijai 
(rezidencija lieka Prahoje). Paskyrimą į šį postą plačiai aprašė pats E. Turauskas 
atsiminimuose39. E. Turausko paskyrimas Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir 
įgaliotuoju ministru Čekoslovakijoje buvo politinio darbo tąsa. Gavus tas pareigas, 
1934 m. spalio 6 d. jam buvo išduotas diplomatinis pasas Nr. 589, kurį pasirašė 
užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis.

Kiek E. Turausko tuo metu keliauta Lietuvos valstybės reikalais, liudija 
antspaudai ir įrašai diplomatiniuose pasuose, kuriuos rūpestingai saugojo giminaitė 
(žmonos sesers Angelės Jankauskaitės dukra Karolina Masiulytė-Paliulienė), po 
jubiliejinių renginių perdavusi Kauno karo muziejui. 

Prahoje E. Turauskas susipažino ne su vienu politiku. Jam teko bendrauti 
ir su Leonu Noelu – vėliau Prancūzijos ambasadoriumi Lenkijoje.

Lietuva neturėjo nuolatinio diplomatinio kurjerio tarp Kauno ir Prahos. To-
dėl kas nors iš Lietuvos pasiuntinybės 
Čekoslovakijoje bent kartą per mėnesį 
vykdavo į Berlyną su diplomatiniu 
paštu. Tokia teise dažniausiai pasinau-
dodavo E. Turauskas, mat keliaudamas 
šešias valandas traukiniu, jis suspėda-

37 E. T. Reikia vadų, Tiesos kelias, 1929, V metai, 
t. 2, nr. 12, p. 351.

38 [Autorius nenurodytas], Žemaičių prietelius, 1926, 
gegužės 23, nr. 20, p. 1.

39 Turauskas E. Lietuvos nepriklausomybės netenkant – 
įvykiai, Kaunas, 1990, p. 218–220.
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vo parašyti ir paskutinius pranešimus 
Užsienio reikalų ministerijai. Tokiose 
kelionėse teko išgyventi ir ne vieną 
nemalonų momentą. Vieną epizodą 
yra užrašęs pats E. Turauskas: 

„Vieną kartą, man berašant, jaunas vokie-
čių pasienio policininkas, matomai aršus nacionalsocialistas, neiškentė 
nemetęs pastabos: ,,Ein litauischer Diplomate mit einem Rundfun-
kaparate” (Lietuvis diplomatas su radijo aparatu – vertimas iš 
vokiečių k. – G. B.)… Užteko tada man tik atidžiai į jį pasižiūrėti, 
kad jis tuoj ,,išgaruotų” iš mano akių...“

Edvardas Turauskas 
(priekyje) – Lietuvos 
nepaprastasis 
pasiuntinys ir 
įgaliotasis ministras 
Čekoslovakijai 
nenustatyto renginio 
metu. Apie 1938 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio

Rumunijos šventės metu su įvairių valstybių 
monarchais ir vyriausybių nariais svečių ložėje. 
Edvardas Turauskas (viršuje po herbu) –  
Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis 
ministras Čekoslovakijai, Jugoslavijai, Rumunijai. 
Apie 1938 m. Iš KMPA (ET) rinkinio
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Politiko nuveiktus darbus įverti-
no Lietuvos valstybė: 1938 m. vasario 
16 d. už nuopelnus Lietuvai Edvar-
das Turauskas apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordi-
nu (Gedimino ordino Tėvūno garbės 
ženklu, kitaip II-ojo laipsnio; įsako 
numeris 165). 

Nuo 1938 m. E. Turauskas gynė 
gyvybinius Lietuvos reikalus (tai vaizdžiai aprašyta jo atsimi-
nimų knygoje). Dar prieš vokiečiams užimant Čekoslovakiją, 
E. Turauskas kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Stasį Lozo-
raitį, prašydamas kito posto. Tam pateikė du motyvus: jau 
ketveri su puse metų dirbta Prahoje, o ant ra – po Miuncheno 
Praha nebeteko savo svarbos ir tapo E. Turauskui politiškai 
nebeįdomus postas. S. Lozoraitis buvo planavęs E. Turauską 
perkelti į Rygą, bet tam pasipriešino Latvijos užsienio reikalų ministras. Sužinojęs 
susidariusią situaciją, į Rygą griežtai atsisakė vykti ir E. Turauskas.

Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento  
direktorius Lietuvoje (1939–1940) 
Prahą vokiečiams galutinai užėmus 1939 m. kovo 15 d. ir „pakvietus” visas 

svetimas pasiuntinybes likviduoti, E. Turauskas buvo perkeltas į Kauną ir 1939 m. 
birželio 1 d. paskirtas Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direk-
toriumi. Šias pareigas jis ėjo iki 1940 m. birželio 15 d., nors jau kovo 1 d. buvo 
paskirtas Lietuvos delegatu prie Tautų Sąjungos. 

Einant šias pareigas jam teko atsakingas vaidmuo: 1939 m. – Vokietijos ulti-
matumas Lietuvai dėl Klaipėdos, Antrojo pasaulinio karo pradžia. Reikėjo laikytis 
Lietuvai paskelbto neutraliteto, ginti tai nuo kai kurių iniciatorių pulti Lenkiją 
1939 m. rugsėjį ir rūpintis Lenkijos pabėgėliais Lietuvoje. Paskui – sunkios derybos 
su Sovietų Sąjunga dėl savitarpio pagalbos sutarties ir nuolatinės diskusijos su 
Pozdniakovu, Sovietų atstovu Kaune. Dar vėliau prieš Sovietų Sąjungai pateikiant 
Lietuvai ultimatumą, buvo taikomos įvairios Sovietų Sąjungos priemonės40.

Politikos departamentas, vadovaujamas E. Turausko, turėjo kelias referantū-
ras: Rytų, Vakarų, Vokietijos, Tarptautinių organizacijų. Kiekvienoje jų dirbo po 
vieną ar du žmones.

E. Turauskas atstovavo Užsienio reikalų ministerijai grąžinant Vilnių. Į 
Lietuvos sostinę jis atvyko kartu su žmona spalio 27 d.

1939–1940 m. E. Turausko kaip Politikos departamento direktoriaus veikla 
detaliai aptarta jo atsiminimų knygoje, kurioje gausu Lietuvos diplomatijos istorijai 
svarbios dokumentinės medžiagos41.

1940 m. kovo 1 d. E. Turauskas 
buvo paskirtas antrininku – ministru 
tarėju – Berne (tituliaras buvo dr. Jur-
gis Šaulys) ir savarankišku nuolatiniu 

E. Turausko vizitinė 
kortelė apsistojimo 
Bucharešte, Rumunijoje, 
metu. Apie 1938–
1939 m. Iš KMPA 
(ET) rinkinio

40 Bačkis S. A. Edvardas Turauskas (1896 X 30–
1966 IX 12), Tėvynės sargas, 1967, nr. 1, p. 90.

41 Bačkis S. A. Įvadas, knygoje E. Turauskas. 
Lietuvos nepriklausomybės netenkant – įvykiai, Kaunas, 
1990, p. 9–10.
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Vilniaus 
susigrąžinimo dienos 
proga aukojamos 
Šv. Mišios Vilniaus 
Aušros Vartų 
Švč. Mergelės 
Marijos 
Gailestingumo 
Motinos koplyčioje. 
Iš dešinės – 
Edvardas Turauskas, 
generolas Vincas 
Vitkauskas, Elena 
Turauskienė. 
Priekyje – 
neatpažintas. 
1939 10 28. Nuotr. 
iš KMPA (ET) 
rinkinio

Lietuvos kariai 
priešais Aušros 
Vartų 
Švč. Mergelės 
Marijos 
Gailestingumo 
Motinos koplyčią 
Šv. Mišių metu. 
Vilnius, 1939 10 28. 
Nuotr. iš KMPA 
(ET) rinkinio
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Lietuvos delegatu prie Tautų Sąjungos 
su rezidencija Berne, nes Lietuvos nuo-
latinės delegacijos patalpos Ženevoje 
taupumo sumetimais buvo uždarytos.

Elena Turauskienė išvyko į Švei-
cariją ieškoti buto. Ten buvo išsiųsta 
dalis bibliotekos, baldų. E. Turauskas 
vis dar delsė, rengė savo vieton pa-
mainą. Prasidėjusi okupacija pagrei-
tino E. Turausko išvykimą iš Kauno 
ir Lietuvos. Dar prieš išvykdamas, jis 
nurodė sekretorėms sunaikinti slaptąjį 
Užsienio reikalų ministerijos archyvą, 
ypač tokius tekstus, kurie sovietų akyse galėtų „kompro-
mituoti“ asmenis. E. Turausko įsakymas buvo vykdomas 
nuo šeštadienio popietės iki pirmadienio ryto, nes niekas iš 
sovietų pareigūnų, birželio 15 d. okupavusių miestą, iki tol 
į Užsienio reikalų ministerijos patalpas neužėjo.

Edvardas Turauskas Šveicarijoje  
(1940–1947)
1940 m. birželio 15 d. po pietų išvykęs iš Kauno per Virbalį ir Eitkūnus 

pasiekė Karaliaučių, vėliau – Berlyną. Iš čia per Prahą, Austriją birželio 26 d. 
E. Turauskas atvyko į Šveicariją.

1939 m. vokiečiams užėmus Čekoslovakiją ir ten panaikinus visas pasiun-
tinybes, E. Turauskas nebuvo atšauktas iš Rumunijos ir Jugoslavijos, be to, ten 
nebuvo paskirtas naujas pasiuntinys, tad, atvykęs į Berną, jis galėjo kreiptis į šias 
pasiuntinybes Lietuvos reikalais.

Nenustatyto 
menininko bareljefinė 
kompozicija Vilniaus 
susigrąžinimo datai 
1939 10 28 atminti. 
Nuotr. iš KMPA 
(ET) rinkinio

Iš dešinės: diplomatas 
E. Turauskas, Birutė 
Prapuolenis 
(Jankauskaitė), Elena 
Turauskienė, Lietuvos 
diplomatijos šefas 
dr. Jurgis Šaulys. 
Apie 1941 m. Nuotr. 
iš KMPA (ET) 
rinkinio
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Iš kairės: P. Klimas, pulk. K. Škirpa, S. Lozoraitis, E. Turauskas, 
S. Girdvainis. Roma, 1940 m. rugsėjis. Nuotr. iš KMPA (ET) 
rinkinio

Aktyvaus Lietuvos diplomato prof. Juozo Ereto šeima Šveicarijoje. 
1942 m. Nuotr. iš KMPA (ET) rinkinio
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Gyvendamas neutraliame krašte, 
E. Turauskas palaikė ryšius su diplo-
matiniais Lietuvos atstovais, negalin-
čiais tiesiogiai tarpusavyje susisiekti. 
Tad jis aktyviai dalyvavo Šveicarijos 
diplomatinėje veikloje ir per pirmąją 
sovietų, ir nacių okupacijas (Lietuvos 
diplomatijos šefo pareigas čia tuo metu 
ėjo dr. Jurgis Šaulys).

Atsiminimų knygoje „Lietuvos 
nepriklausomybės netenkant – įvykiai“ 
E. Turauskas rašo apie tuo metu spręs-
tas Lietuvos aukso, pasiuntinybės namų 
ir valstybės, kuri priglaustų Lietuvos 
tautinį komitetą-vyriausybę tremtyje, 
problemas. Tik „nubalsavus“ Lietuvą 
įjungti į SSSR, protesto notos įteikia-
mos įvairių valstybių pasiuntiniams, 
Tautų Sąjungai. Knygoje aptariamos ir 
pasitarimų Lietuvos klausimu rengimų 
(1940 m. rugsėjo 19–25 d., konferen-
cija Romoje, rugsėjo 28 d. bei lapkritį 
Berne), suformavusių garsiuosius „Ky-
bartų aktus“, problemos42. 

Atsiminimų knygoje kalbama 
apie 1941 m. gegužės 11 d. atsišaukimą į tautą, kuriame smerkiama brutali 
bolševikų jėga ir visos jų naudojamos priemonės, sunki pavergtos Lietuvos pa-
dėtis, tikėjimas lietuvių patriotizmu, kova dėl laisvės. Kalbama ir apie Lietuvos 
Respublikos pasiuntinių nutarimu Europoje sudarytą Lietuvos tautinį komitetą, 
kuris imasi vadovauti kovai už Nepriklausomos Lietuvos išvadavimą iš bolševikų 
okupacijos, šio komiteto kreipimasis į visus ne Lietuvoje gyvenančius tėvynainius, 
kviečiant visokeriopai remti šią kovą. Šis atsišaukimas – vienintelis Lietuvos tau-
tinio komiteto (jis, deja, neišgyvavo nė vienų metų) veiklos atspindys: prasidėjus 
Vokietijos ir SSSR karui, o Lietuvoje įvykus sukilimui, Laikinoji vyriausybė pa-
naikino komitetą43.

Nacių okupacijos metu E. Turauskas ne kartą susitiko su pasitraukusiais į 
Vakarus ministrais, tarėsi Lietuvos likimo klausimu. Karui pasibaigus, E. Turaus-
kas dar labiau išplėtė savo veiklą, siekdamas, kad lietuviai įsitrauktų į įvairių 
tarptautinių sąjūdžių veiklą ir ten jiems būtų atstovaujama. Jis atnaujino lietuvių 
dalyvavimą Pax Romana ir katalikų intelektualų sąjūdžio kongresuose, vėliau 
įsitraukė į Tarptautinį krikščionių demokratų sąjūdį (NET) bei Vidurio Europos 
kraštų krikščionių demokratų sambū-
rio veiklą, europinį sąjūdį, Federalistų 
sąjungą ir Pavergtųjų Europos tautų 
seimo (PETS) darbą.

42 Turauskas E. Lietuvos nepriklausomybės netenkant – 
įvykiai, Kaunas, 1990, p. 201–280.

43 Ten pat, p. 274.

E. Turauskas karo metais aktyviai bendravo su 
įvairių luomų atstovais iš Lietuvos. Pašnekesys 
su kunigaikštiene Radviliene. Fribūras, 
Šveicarija 1942 m. Iš KMPA (ET) rinkinio
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E. Turauskas atiduoda paskutinę 
pagarbą velioniui Lietuvos 
karininkui majorui Pranui 
Keliuočiui. Šveicarija, 1944 m. 
Nuotr. iš KMPA (ET) rinkinio

Šventinamas lietuviškas 
koplytstulpis prie Benediktinų sodo 
Berne. 1945 m. Nuotr. iš KMPA 
(ET) rinkinio
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Per viešas maldas 
už okupuotą Lietuvą. 
Iš dešinės – kunigas 
Jonas Borisevičius, 
Edvardas Turauskas, 
žmona Elena 
Turauskienė. Bernas. 
1945 m. Nuotr. iš 
KMPA (ET) rinkinio

Bendrasis Amerikos lietuvių fondas, BALF (angl. United Lithuainian 
Relief Fund of America) – JAV lietuvių šalpos organizacija, veikusi nuo 
1944 m. kovo 25 d. iki 2008 m. balandžio 12 d. Centras – Bruklinas, 
nuo 1973 m. – Čikaga. Turėjo skyrius ir atskirus komitetus įvairiose 
valstybėse. Minimo fondo komiteto Berne bendradarbiai su E. Turausku – 
pirmoje eilėje viduryje. Jam iš kairės – Leonas Prapuolenis, iš dešinės –  
Birutė Prapuolenis (Jankauskaitė), Steponas Garbačiauskas. Antroje eilėje 
iš dešinės – kunigas Jonas Borisevičius, prof. Juozas Eretas, neatpažintas. 
1945 m. Nuotr. iš KMPA (ET) rinkinio
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E. Turausko rūpestį dėl lietuvių 
likimo išeivijoje (Vokietijoje) liudija jo 
lankymasis prancūzų okupuotoje zono-
je44. Mat kilo pavojus, kad lietuviai gali 
būti sugrąžinti į okupuotą tėvynę Lie-
tuvą. Buvo pradėta ieškoti galimybių, 
kaip išvengti tokio pavojaus. 1945 m. 
rugpjūčio 21 d. Vašingtone ir buvo 
svarstoma Europoje susidariusi padėtis 
(L. Šimutis, dr. Grigaitis, M. Vaidyla, 
adv. K. Jurgėla ir plk. K. Grinius). 
Turimas žinias minėti asmenys pa-
pildė dr. Prano Padalskio (Padalio) ir 
Edvardo Turausko gautais laiškais45. 
E. Turauskas laiškuose pateikė konk-
rečius stebėjimo duomenis.

1946 m. liepos 21–27 d. E. Tu-
rauskas dalyvavo pirmojoje VLIK ir Lie-
tuvos diplomatijos tarnybos konferenci-
joje Berne, po metų – Paryžiuje...

Kartu su vysk. Vincentu Brizgiu 
E. Turauskas dalyvavo Pax Romanos 
suvažiavime Romoje 1947 m. Čia atvykę 
lietuviai rūpinosi aukštuosius mokslus 
studijuojančių tautiečių tarptautine glo-
ba46. Romoje E. Turauskas gavo privačią 
audienciją pas popiežių. Pijus XII pa-
reiškė, kad jis labai gerai žino lietuvių 
kančias ir jų troškimą nepriklausomai 
tvarkytis. Tačiau nereikia nusiminti: 
Lietuva vėl bus laisva ir nepriklau-
soma, nes Dievas niekad neleis tokiai 
neteisybei viešpatauti žemėje47.

E. Turauskas  
Paryžiuje – paskutiniai  
gyvenimo dešimtmečiai
1947 m. persikėlęs į Prancūziją, 

E. Turauskas netoli Paryžiaus įsigijo 
nedidelį ūkį, talkino VLIK, atstovavo 
Lietuvai tarptautiniuose sambūriuose, 
kongresuose, bet į aktyvios Lietuvos 
diplomatinės tarnybos veiklą forma-
liai nebegrįžo. Dėl finansinių sunku-
mų nebegalėjo aktyviai plėtoti LKMA 

44 Cicėnas J. Bendri Lietuvos rūpesčiai ir laimėji-
mai, Kelyje Tėvynėn (Lietuvių stovyklos Haffkruge 
leidinys), 1945, nr. 8–9, p. 6. 

45 Šimutis L. Amerikos lietuvių taryba 30 metų Lietuvos 
laisvės kovoje. 1940–1970, Chicago, 1971, p. 86.

46 [Autorius nenurodytas]. Akademinis gyvenimas, 
Aidai, 1947, nr. 2, p. 90.

47 [Autorius nenurodytas]. Įvykiai ir žmonės, Aidai, 
1947, nr. 4, p. 192.

Edvardo Turausko – nuolatinio Lietuvos atstovo 
Tautų Sąjungoje ir Lietuvos pasiuntinybės Berne 
patarėjo, kitų visuomeninių organizacijų nario 
1940–1946 m. vizitinės kortelės. Nuotr. iš 
KMPA (ET) rinkinio
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E. Turauskas (viduryje) tautiečių ateitininkų 
renginyje. Apie 1946 m. Nuotr. iš KMPA (ET) 
rinkinio

Per valstybinę ar tautinę šventę skamba dainos 
toli nuo tėvynės. Apie 1947 m. Nuotr. iš 
KMPA (ET) rinkinio
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E. Turauskas (sėdi 
iš dešinės trečias) 
su vyskupu Vincentu 
Brizgiu, kitais  
kunigais ir tautiečiais. 
Apie 1947 m. Iš 
KMPA (ET) rinkinio

E. Turauskas (geria) 
su talkininkais savo 
ūkyje. Šampanės 
provincijoje, 
Prancūzijoje („Les 
Quillets“ Champagne 
de Blanzas Jarnac). 
Apie 1947–1952 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio

mokslinės veiklos – nepajėgė savo lėšomis nuvykti į suvažiavimus, nors VLIK’as 
1954 m. išleido jo knygelę prancūzų kalba ,,Baltų valstybių likimas”. 

Nuo 1949 m. VLIK vis dažniau kreipėsi į E. Turauską įvairių konsultacijų, 
o 1953 m. pasikvietė nuolatinėms konsultacijoms politiniais bei diplomatiniais 
klausimais.

E. Turauskas nenutolo ir nuo visuomeninės veiklos: jis buvo išrinktas 
Tarptautinio katalikų intelektualų sąjūdžio tarybos nariu, 1950 m. tapo Lietuvių 
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federalistų sąjungos pirmininku. 1950–1954 m. E. Turauskas – pirmasis Naujųjų 
tarptautinių bendrijų (Nouvelles Equipes Internationales, NET) Lietuvos bendrijos 
pirmininkas.

1952 m. E. Turauskas dalyvavo NET kongrese Šveicarijoje, Fribūre, kur buvo 
susirinkę 120 atstovų iš 14 šalių. Vienintelis Lietuvai atstovavęs E. Turauskas 
dalyvavo sprendžiant esminius ir svarbius klausimus. 

1953 m. Tarptautinė diplomatinė akademija, veikianti Paryžiuje, prašė E. Tu-
rausko atlikti kai kurias užduotis Mad ride. Jis kelionę panaudojo ir pavergtos 
tėvynės reikalams – turėti Lietuvai nuolatinį diplomatijos atstovą Madride. Nors 
šis postas buvo pasiūlytas E. Turauskui, tačiau nesulaukęs reikiamo pritarimo ir 
finansinės paramos – pažado iš lietuviškų diplomatinių organizacijų, to posto jis 
atsisakė ir į diplomatinę tarnybą nebegrįžo48.

E. Turauskas, dalyvaudamas įvairiuose lietuvių politinių organizacijų 
susirinkimuose, posėdžiuose, suvažiavimuose, seimuose, informuodavo apie 
Lietuvos Nepriklausomybės bylos padėtį Europoje, aptardavo organizacinius 
reikalus, patardavo sudarant veiklos planus ateičiai. Keletą itin svarbių susiti-
kimų paminėsime: Niujorke įvykę ALT metinis susirinkimas (1955 m. lapkri-
čio 18–19 d.) ir ALT suvažiavimas 
(1956 m. lapkričio 16–17 d.)49. Kaip 
Pavergtųjų Europos tautų seimo de-
legacijos Paryžiuje narys dalyvavo 
posėdžiuose Niujorke (1955 m. spa-
lis) ir Strasbūre (1957 m. balandžio 

Lietuviškas 
rūpintojėlis Turauskų 
ūkyje Šampanės 
provincijoje, 
Prancūzijoje („Les 
Quillets“ Champagne 
de Blanzas Jarnac). 
Apie 1947–1952 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio

48 Bačkis S. A. Edvardas Turauskas (1896 X 30–
1966 IX 12), Tėvynės sargas, 1967, nr. 1, p. 91.

49 [Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1956, nr. 9, 
p. 427; L. Šimutis. Amerikos lietuvių taryba 40 metų 
Lietuvos laisvės kovoje 1940–1970, Chicago, 1971, 
p. 222.
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26–30 d.)50. 1958 m. liepą E. Turauskas kartu su Pranu Vainausku atstovavo 
lietuviams krikščionims demokratams Briuselyje įvykusioje II tarptautinėje 
krikščionių demokratų konferencijoje51.

Svari E. Turausko veikla lietuvių bendruomenėje: jis – Prancūzijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkas (1953), vadovaujančio komiteto pirmininkas (1954), 
revizijos komisijos narys (1958), Prancūzijos lietuvių bendruomenės krašto tarybos 
narys (1963)52.

1956 m. Romoje dr. S. A. Bačkio iniciatyva buvo atkurta Lietuvių katalikų 
mokslo akademija, deja, E. Turausko veikla joje dėl finansų stokos negalėjo išsi-
plėsti – jis negalėjo savo lėšomis nuvykti į už Atlanto organizuojamus Katalikų 
akademijos suvažiavimus. (Paminėtina, kad E. Turauskas buvo išrinktas į pirmąją 
išeivijoje LKMA revizijos komisiją.)

E. Turauskas dalyvavo tik 1957 m. spalio 2–4 d. Romoje vykusiame LKMA 
IV suvažiavime. Nors čia jis ir neskaitė pranešimo, aktyviai įsitraukė į daugelį 
diskusijų. Įdomias jo mintis, išsakytas 
po dr. kun. Stepono Matulio MIC 
paskaitos „Lietuva ir Apaštalų Sos-
tas 1795–1940“, perteikė prof. kun. 
Paulius Rabikauskas SJ. E. Turauskas 
kalbėjo apie Lenkijos, vėliau ir Lie-
tuvos konkordatų su Šventuoju Sostu 

E. Turauskas (antras 
iš kairės) su vyskupu 
ir kitais Baltijos šalių 
kunigais bendroje 
eisenoje primenant 
sovietų okupuotų 
kraštų žmonių padėtį. 
Apie 1947 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio

50 [Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1955, nr. 8, 
p. 344; [Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1957, 
nr. 5, p. 240. 

51 [Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1958, nr. 7, 
p. 336.

52 [Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1959, nr. 1, 
p. 48; [Autorius nenurodytas]. Įvykiai, Aidai, 1963, 
nr. 6, p. 280.
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susidarymo aplinkybes ir nuncijaus arkivysk. R. Bartolonio 
buvimą Lietuvoje. 

„Praėjus su viršum 30 metų, dabar aiškiai matoma, kad 1925 m. 
iš lietuvių pusės buvo parodyta daug grubaus netakto ir naivumo. 
Šv. Sostas negalėjo nesiskaityti su faktine politine padėtimi, bet, 
iš antros pusės, parodė ir atsargumo, tuo prileisdamas, kad nelai-
kė padėtį galutine. Lietuvos konkordatas 1927 m. buvo sudarytas 
skubotai ir jo iniciatorius profesorius A. Voldemaras, ministeris 
pirmininkas, turėjęs savų tikslų: jis norėjęs patraukti į savo pusę 
katalikus“53.

E. Turauskas nuo 1956 m. tapo „Tėvynės sargo“ bendraautoriumi. Jis neliko 
abejingas išeivijoje leidžiamoms lietuvių knygoms. Tarkim, 1958 m. pasirodžius 
kun. Juozo Vaišnoros MIC knygai „Marijos garbinimas Lietuvoje“, E. Turauskas 
jam parašė džiugų laišką, negailėdamas tikrai vertų pagyrų.

Gyvenimas Paryžiuje Turauskams, kurie neturėjo vaikų, nebuvo lengvas. 
E. Turauskas įsidarbino gyvybės draudimo agentu. Mažai turėjo naudos iš šio 
darbo – nebuvo norinčiųjų draustis. Kad galėtų išgyventi, E. Turauskas buvo 
priverstas parduoti daugelį metų kauptą unikalią ginklų kolekciją. Tačiau nepai-
sant skurdžios finansinės padėties, E. Turauskas niekada neatsisakydavo patalkinti 
politinėje veikloje, domėjosi visais su 
Lietuva susijusiais klausimais. 

Įdomu, kad E. Turauskas – vie-
nintelis Lietuvos diplomatas, išgyve-

Edvardas Turauskas 
(stovi iš kairės 
penktas) su 
Amerikos lietuvių 
tarybos nariais. 
Iš kairės ketvirtas 
prof. Mykolas 
Krupavičius. 
Niujorkas 1955 m. 
Nuotr. iš KMPA 
(ET) rinkinio

53 Rabikauskas P. Suvažiavimo darbų eiga, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbai, Roma, 
1961, IV, p. 295.
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nęs ištrėmimą po Antrojo pasaulinio 
karo (1960 m. kovą prieš įvyksiančią 
Viršūnių konferenciją, kurioje turėjo 
dalyvauti ir N. Chruščiovas, jis su 
kitų kraštų egzilais buvo ištremtas į 
Korsikos salą). Šitokia Prancūzijos ak-
cija prieš politinius egzilus (savotiška 
Chruščiovo apsaugos priemonė) sukėlė 
pavergtųjų Seimo griežtą reakciją. Visa 
didžioji spauda išreiškė savo pasipik-
tinimą ir susirūpinimą, kur Prancūzija 
eina, kai jos priemones egzilų atžvilgiu 
diktuoja sovietų saugumo įstaigos54. 

E. Turauskas mirė 1966 m. rug-
sėjo 12 d. ir tik 1973 m. jam buvo 
pastatytas paminklas.

Svarbiausi gyvenimo  
ir veiklos akcentai  
(vietoj išvadų)
Edvardas Turauskas – plačiaša-

kė asmenybė: politikas, mokslininkas, 
visuomenės veikėjas, krikščioniškųjų vertybių puoselėtojas

Šeima – svarbiausia lietuvybės sampratos, tikėjimo bū-
tinybės formuotoja.

Mokslinį laipsnį paaukojo itin aktualiems to meto Lie-
tuvos reikalams.

E. Turauskas – ilgametis ELTA direktorius, jos pozicijų 
stiprintojas.

Aktyvus visuomenės veikėjas: 
Ateitininkija – vadovaujantys postai, ateitininkijos isto-

rijos tyrimo pradininkas;
Katalikų veikimo centras;
Kaune įkurtos Lietuvių–prancūzų draugijos narys.
Šv. Vincento a Paulo draugijos aktyvus veikėjas, jos 

istorijos Lietuvoje skelbėjas;
Gausios spaudos bendradarbis.
Diplomatinėje tarnyboje: kovotojas dėl Lietuvos valstybės 

stiprinimo, dėl jos laisvės ir nepriklausomybės:
Nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Čeko-

slovakijai, Jugoslavijai ir Rumunijai (1934–1939);
Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento di-

rektorius Lietuvoje (1939–1940); 
Šveicarijoje (1940–1947). 54 [Autorius nenurodytas]. Turauskas ištremtas Kor-

sikon, Dirva, 1960, kovo 11, nr. 30, p. 1.

Edvardas Turauskas 
(stovi) lietuvių 
bendruomenės 
Prancūzijoje 
renginyje pagerbiant 
ir likimo brolius 
latvius. Apie 1953–
1955 m. Iš KMPA 
(ET) rinkinio
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Edvardas Turauskas – dvasios 
milžinas ir finansinis skurdžius Pran-
cūzijoje (1947–1966).

Aktualumo nepraradęs E. Turaus-
ko mokslinis palikimas.

Būtinas platus ir išsamus jo gyve-
nimo ir veiklos tyrinėjimas, išaugantis 
į monografiją.

Edvardas Turauskas – 
nenuilstantis Lietuvos 
laisvės gynėjas ir 
šauklys. Skaito 
pranešimą 
nenustatytoje 
konferencijoje. 
Apie 1955 m. 
Iš KMPA (ET) 
rinkinio

Prie Edvardo Turausko kapo Prancūzijoje 
artimieji, giminės, bičiuliai. Iš dešinės antra – 
našlė Elena Turauskienė, viduryje – kunigas 
Audrys Juozas Bačkis (vėliau – laisvos Lietuvos 
kardinolas). Apie 1966 m. Nuotr. iš KMPA 
(ET) rinkinio
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Kazimieras Vytautas Kryževičius  
(1930 11 21–2004 09 12), niekuomet  
nenustojęs tikėti Lietuvos ateitimi
Bronislava Jurgaitienė (Kryževičiūtė)

Endriejave kelio pradžia...
Labai malonu ir lengva, o kartu ir be galo sunku rašyti apie artimiausią ir 

brangiausią žmogų, mano amžiną atilsį brolį Kazimierą Vytautą Kryževičių, kurio 
prieš penkerius metus netekome. Krūtinę užlieja šviesių, šiltų prisiminimų banga, 
kupina ir sunkių išgyvenimų, netekties skausmo... Mudu su broliu buvome labai 
artimi, nes mus siejo ne tik kraujo, bet sielų giminystė. Nors išore labai skirtingi 
(aš juoda, o jis šviesiaplaukis, vaikystėje net baltapūkis), bet vidumi labai pana-
šūs: vienokios svajonės ir siekiai, gyvenimo prasmės ieškojimai ir tikslai. Labai 
gerai vienas kitą supratome ir dalijomės savo slapčiausiomis jaunystės svajonėmis. 
Tarp mūsų nedidelis amžiaus skirtumas – tik vieneri metai. Aš gimusi 1929 m., 
o jis 1930 m.

Abu gimėme ir augome mažame, bet labai širdžiai 
mielame ir jaukiame Endriejavo miestelyje. Jį supo tokie 
gražiais vardais kaimai, kaip Auksoras, Žvaginiai, Pažvelsis 
ir kt. Netoliese tyvuliavo labai vaizdingas Kapstato ežeras, 
kurio pakrantėje vykdavo įvairios šventės, gegužinės. Miestelio 
gyventojai buvo labai darbštūs, paprasti, draugiški. Drauga-
vome ir mes, vaikai. Susigalvodavome įvairiausių žaidimų, 
netrūko ir išdaigų. 

Mūsų tėvai Kazimieras ir Marijona (Sungailaitė) Kry-
ževičiai kilę ne iš Endriejavo. Atvykę iš gretimo Rietavo, jie 

Kazimieras Vytautas 
Kryževičius prisiekia 
Lietuvos Respublikos 
Seime. 1992 11 25. 
Iš Bronislavos 
Jurgaitienės 
(Kryževičiūtės) 
šeimos albumo 
(toliau – iš autorės 
albumo)
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Endriejave atidarė nedidelę blaivybės 
arbatinę. Patys kepė duoną, pyragus, 
bandeles, riestainius, virė spurgas. Pa-
tys ir pardavinėjo. Mama su padėjėja 
dar gamino pietus miestelio inteligen-
tams, ruošė šventines Kūčių vakarienes, 
Velykų stalą... Žodžiu, mūsų namų 
aplinka buvo šviesi. Gal iš čia ir iš-
plaukė mūsų, vaikų, žinių ir mokslo 
troškimas. 

Endriejave aš pradėjau lankyti 
pradžios mokyklos parengiamąją klasę. 
Brolis dar ne. Tačiau jis nesitraukdavo 
nuo manęs, kai ruošdavau pamokas, 
kai mokiausi skaityti ir rašyti. Tokiu 
būdu jis savarankiškai išmoko skaityti. 
Kaip nustebo mama, kai, nuvykus į 
Rietavą, jis ėmė garsiai skaityti par-
duotuvių iškabas!.. Paskui jam davė 
paskaityti iš knygos. Skaitė puikiausiai, 
net neužsikirsdamas. 

Kai šeima persikėlė į Rietavą, 
aš pradėjau lankyti Lauryno Ivinskio 
vardo pradinės mokyklos pirmą skyrių. 
Pirmą kartą į mokyklą mane atvedė 
mama. Kartu atėjo ir dar nė šešerių 
metų neturintis mano broliukas. Mo-
kytoja susidomėjo juo ir, patikrinusi 
jo skaitymo įgūdžius, priėmė ir jį į 
pirmą skyrių. Buvo gabus,  mokėsi 
labai gerai, labai gražiai piešė, ypač 
mėgo skaityti knygas. Mudu net namuose leisdavome sienlaikraštėlį. Broliukas jį 
apipavidalindavo, iliustruodavo pasakas. 

Mes, mūsų mokytojai ir pavergta Tėvynė
Baigęs šešis pradinės mokyklos skyrius, brolis įstojo į Rietavo progimnazi-

jos, kuri peraugo į gimnaziją, trečiąją klasę. Mokykloje dėstė šviesios ir pagarbos 
vertos asmenybės. Tai šviesaus atminimo Vlada ir Antanas Kiesyliai, gimnazijos 
direktorius Ignas Saudargas (buvusio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų mi-
nistro Algirdo Saudargo tėvelis), Stasys Biržiškis (buvusio susisiekimo ministro 
Jono Biržiškio tėtis). Jie lavino ne tik mokinių protus, skleidė žinias, bet ir die-
gė jų širdyse taurius, kilnius patriotinius jausmus, ugdė tikrąsias žmogiškąsias 
vertybes. Ypač tai buvo labai svarbu jaunoms sieloms, kai Lietuvoje ir pasaulyje 
buvo taip neramu. 

Iš dešinės: Kazimieras Kryževičius (tėvas), 
dukra Bronislava, Marijona Kryževičienė, ant 
rankų – sūnus Kazimieras Vytautas ir auklytė. 
Prie savo arbatinės Endriejave. 1931 m. 
Endriejavo fotografės D. Lipšicaitės nuotr. 
Iš autorės albumo
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Ankstyvą 1940 m. birželio 15-osios rytą mus visus pabudino grėsmingas 
sovietinių tankų žlegsėjimas. Miestus ir miestelius užplūdo raudonosios ordos. 
Matėme susirūpinusius mokytojų veidus. Prasidėjo areštai, represijos, masiniai trė-
mimai. Ištremti ir keli mūsų mokytojai (B. Gintalienė, mokytojų Šerėnų šeima).

Vėliau karas ir jo žiaurūs padariniai – niekuo nekaltų žmonių aukos. Vo-
kiečių okupacija... Vėl skaudžiai sukrėtė mūsų bendraklasių žydukų ir jų artimųjų 
tragiškas likimas. 

Grįžta mūsų „išvaduotoja“ Raudonoji armija, o kartu ir smurtas, teroras. 
Liejosi kraujas. Sunkūs ir kraupūs buvo metai. Vyko partizaninė kova. Su siaubu 
regėjome miestelio aikštėje arba prie „stribų“ būstinės padrėbtus, begėdiškai išnie-
kintus jaunų vyrų ir moterų – „miško brolių“ – lavonus. Tai baisiausio vandaliz-
mo aktai, kokius man teko gyvenime regėti. Vėl areštai, tremtys... Išvežtas mūsų 
chemijos mokytojas S. Biržiškis. Sibiro taigoje jis suluošinamas ir visam gyvenimui 
lieka invalidas. Matematikos mokytojas J. Baronas, vengdamas represijų, slapstėsi ir 
daugelį metų gyveno kitoje respublikoje svetima pavarde. Ištuštėjo ir mūsų klasės 
suolai – daug klasės draugų ištrėmė. Visų nuotaika buvo slogi, nerami...

Tą slogią nuotaiką praskaidrindavo mūsų mylimos lietuvių kalbos ir li-
teratūros mokytojos V. Kiesylienės pamokos, kurių su nekantrumu laukdavome 
ir jos aiškinimo klausydavome sulaikę kvapą. Ji buvo nepaprasto vidinio grožio 
moteris, sugebėjusi uždegti mūsų širdyse meilę literatūrai, gimtajai kalbai, Tėvynei, 
žmogui... Mokytoja subūrė literatų būrelį. Į jį įsiliejo bandančių rašyti mokinių 
būrys. Vienas aktyviausių šio būrelio narių buvo ir mano brolis Kazys. Jis kūrė 
eilėraščius, poemėles patriotinėmis temomis. Susirinkimuose literatai savo kūrinė-
lius skaitydavo, aptardavo. Mokytoja sugebėjo uždegti mokinių širdyse kūrybinę 
kibirkštėlę. Ji atidžiai išklausydavo pirmuosius mūsų kūrybinius bandymus, tak-
tiškai juos vertindavo, nuoširdžiai patardavo. Tai mažos mūsų šventės, nedide-
lės prošvaistės slogiame ir žiauriame to meto gyvenime. Ne vienas džiaugėsi, 
galėdamas išlieti savyje susikaupusią kančią dėl pavergtos Tėvynės likimo, dėl 
žuvusių jos sūnų (tiesa, dažnai tik alegorine prasme), žinojo, jog bus mokytojos 
ir draugų suprastas. 

Brolis aktyviai dalyvavo ir kitoje užklasinėje veikloje. Mokykloje buvo 
ruošiami koncertai, dramos spektakliai. Juose pagrindinius vaidmenis dažnai at-
likdavo jis. 

Draugų tarpe susibūrė grupelė bendraminčių, kurių tikslas buvo priešinimasis 
okupaciniam režimui, ieškojimas kelių, kaip prisidėti prie kovos už laisvę, prie 
tautos sąmonės žadinimo. Kaip pavyzdį galiu pateikti tą faktą, kad nė vienas mūsų 
klasės mokinys nepasirašė ant lapo, kuriame turėjo išreikšti padėką „didžiajam 
tautų vadui“ Stalinui už Lietuvos „išvadavimą“. 

Tos patriotinės nuotaikos dar labiau sustiprėjo, kai brolis 1949 m. baigęs 
Rietavo gimnaziją išvyko studijuoti – įstojo į Kauno Veterinarijos akademiją. 
Ten įsijungė į pogrindinę studentų organizaciją „Jaunoji Lietuva“. Deja, neilgai 
ji egzistavo. Sovietinis saugumas išaiškino ir 1951 m. pavasarį jos narius suėmė, 
tarp jų ir mano brolį bei klasės draugą Kūno kultūros instituto studentą Povilą 
Jurgaitį (mano būsimą vyrą). Kalino Kauno saugume. Teisė už akių vadinamoji 
„troika“ (osoboje soveščianije). Nuosprendis – 10 metų griežto režimo. Kazys 
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atsidūrė Intos lageriuose. Labai griežtas režimas, sunkus, alinantis darbas anglies 
šachtose bei tundroje. Du kartus buvo sunkiai sužeistas šachtoje ir miške. Iškilo 
rimta mirties grėsmė. Šviesaus atminimo monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, 
kuris, būdamas dar jaunas kunigas, taip pat kalėjo Intos lageriuose, buvo pasi-
ruošęs suteikti mano broliui paskutinį patepimą. Bet, matyt, jis nepajuto mirties 
dvelksmo – nesuteikė paskutinio patarnavimo, tik pasikalbėjo, pažadino viltį ir 
tikėjimą. Įvyko stebuklas – jaunas organizmas nugalėjo. 

Lageryje buvo daug šviesių asmenybių: mano jau minėtas K. Vasiliauskas, 
disidentas V. Petkus, L. Brazdeikis, poeto Kazio Binkio sūnus ir kt. Jie susibūrė į 
slaptą savišvietos ratelį, domėjosi literatūra, istorija, filosofija, rašė eilėraščius, leido 
savo kūrybos rinkinėlius, mokėsi kalbų. Kazys buvo labai nuoširdus ir draugiškas. 
Kai sužinojo, kad po metų ir aš atsidūriau Taišeto lageriuose, nuteista 25 metams 
griežto režimo ir 5 metams tremties, rašė mane padrąsinančius laiškus (kai po 
Stalino mirties buvo galima rašyti), iš savo menko uždarbio siuntė siuntinėlius. 

Kai buvo išleistas už zonos laisvam darbui, susitiko ir su moterų lagerio 
kalinėmis. Susipažino su savo likimo drauge Elena Poškute. Jiedu vienas kitą 
pamilo. Ten, Intoje, juos ir sutuokė tas pats K. Vasiliauskas. 

Sugrįžimas į Lietuvą
1956 m. spalio mėnesio pabaigoje Kazys pagaliau sugrįžo į Lietuvą. Per 

Vėlines Vilniuje kartu su juo teko dalyvauti studentų demonstracijoje, kai iš Rasų 
kapinių dainuodami patraukėme į miestą. Tačiau prie Aušros Vartų milicija ir 
kariuomenė demonstrantus išvaikė. 

Nelengva buvo broliui įsikurti Kaune. Akademijos negalėjo baigti – neleido. 
Bet visur buvo gerų žmonių. Dirbo įvairius darbus, ilgiausiai dirbtinio pluošto 
gamykloje. Pamažu kūrėsi. Gimė sūnus ir dukra. Jie baigė aukštąsias mokyklas. 
Kazys su žmona Elena įsitraukė į disidentinę veiklą. Palaikė ryšius ne tik su Lie-
tuvos, bet ir rusų disidentais, Helsinkio grupės nariais, bendradarbiavo ir platino 

Kazimiero Vytauto 
Kryževičiaus ir 
Elenos Poškutės 
jungtuvės Intoje. 
Tuokia kunigas 
Kazimieras 
Vasiliauskas 
(vėliau – 
monsinjoras). 
1956 m. Iš autorės 
albumo
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Lietuvos Bažnyčios Kroniką, kitą po-
grindinę literatūrą. Sovietinio saugumo 
buvo akylai stebimas, tardomas, bet, 
laimei, realios bausmės išvengė.

Prasidėjus Atgimimui, drąsiai 
įsijungė į aktyvią veiklą. Pirmiausia 
kartu su kunigais ir kitais bendra-
minčiais (K. Kuzminsku, P. Katiliu-
mi) ėmėsi iniciatyvos atkurti Lietuvos 
Krikščionių demokratų partiją. Važi-
nėjo po miestelius ir bažnytkaimius, 
būrė žmones, žadino jų tautinę ir re-
liginę sąmonę, 1989 m. vasario 16-ąją 
atkūrė partiją. Tapo LKDP tarybos 
narys, vicepirmininkas, taip pat ir Po-
litinių kalinių ir tremtinių bendrijos 
tarybos narys. Didelių pastangų dėka 
1992 m. Krikščionių demokratų partija 
laimėjo Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimuose ir pateko į Seimą. 1996 m. 
Krikščionių demokratų partija pateko į 
Seimą antrai kadencijai. Tada kartu su konservatoriais sudarė 
valdančiąją koaliciją. Kazimieras vadovavo Etikos ir procedūrų 
komisijai. Buvo aktyvus Seimo narys, važinėjo po rajonus, 
padėjo rinkėjams spręsti įvairias problemas.

Neužmiršo ir kūrybinio darbo. Išvertė ir išleido buvusio 
Komijos tremtinio Algirdo Šerėno knygą „Laisvieji belaisviai“ 
(jau po autoriaus mirties) („Judex“, Kaunas, 2003).

2001 m. kartu su žmona Elena sudarė ir išleido savo skaudaus likimo drau-
gų Laimos Žąsinaitės-Brazdeikienės ir Leono Brazdeikio kūrybos knygą „Pakeliui 
į šviesą“ (Kaunas, 2001).

1997 m. išleido ir kitos tremtinės Elenos Žilionytės eilėraščių knygelę „Pri-
siminimų nuobiros“ (Kaunas, 1997).

Nepamiršo ir buvusių politinių kalinių dukters – dramatiško likimo poetės 
(anksti nutrūko jos gyvybės siūlas) Dalios Ramoškaitės: išleido jos poezijos knygą 
„Sparnus auginkit, žmonės“ (UAB „Judex“).

Kazimieras buvo ir šeimos žmogus. Jį prisimename kaip mylimą brolį, kaip 
gerą rūpestingą tėvą ir senelį, įdomų dėdę, nuoširdų draugą. Jis buvo nepaprastai 
puikus pasakotojas, turėjo lakią fantaziją, sugebėjo vaizdingai reikšti savo mintis. 
Kai atvykdavo pas mus, mano vaikai nuo jo nesitraukdavo, klausydavosi jo pasa-
kojimų iki išnaktų. Jis buvo nuoširdus ir dėmesingas savo vaikams ir vaikaičiams. 
Sūnus Giedrius įsitikinęs, kad tėvelis – pats didžiausias autoritetas. 

„Jis man labai geras ir kaip žmogus, ir kaip tėvas. Mudu su Raminta 
didžiuojamės turėję tokį tėvą. Kiekvieną dieną jį prisimename.“

Elena ir Kazimieras 
Vytautas Kryževičiai 
su sūnumi Giedriumi 
ir dukra Raminta. 
Iš autorės albumo
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Nemažai savo širdies šilumos 
Kazys skyrė ir labdaringai veiklai, 
dalyvavo spaudoje. Tai tik dalis tų 
darbų, kuriuos atliko Kazimieras Vy-
tautas Kryževičius. Jis, ir sunkiai sirg-
damas, negailėdamas savęs ir nepra-
rasdamas optimizmo, dirbo, rūpinosi 
šeima, darbavosi Lietuvai ir tikėjo jos 
šviesesne ateitimi. Iškeliavo Anapilin 
2004 09 12, palaidotas Petrašiūnų ka-
pinėse, Kaune.

Iš dešinės: Kazimieras Vytautas Kryževičius,
mama Marijona Kryževičienė (Sungailaitė),
Linas Jurgaitis, Gintaras Jurgaitis, sesuo 
Bronislava Jurgaitienė (Kryževičiūtė), Povilas 
Jurgaitis. Kaune prie Katedros. Apie 1975 m. 
Iš B. Jurgaitienės (Kryževičiūtės) šeimos albumo



1220

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Stasys Gentvilas – ūkininkas, publicistas,  
Lietuvos patriotas
Parengė Kostas Fedaravičius

Stasys Gentvilas gimė 1918 m. 
balandžio 4 d., Šilėnų k. (Klaipėdos r.). 
1920 m. po motinos mirties, tėvui ve-
dus antrą žmoną, kartu su tėvu gyveno 
Daugėdų kaime. 1933 m. pabaigoje 
tarnavo pas ūkininkus, 1940 m. kovo 
1 d. išėjo į Lietuvos kariuomenę ir 
tarnavo iki 1943 m. kovo mėn. pa-
baigos. 1943 m. lapkričio mėn. Taura-
gės kontrolės ratelyje atliko praktiką. 
1944 m. sausio–vasario mėn. Kaune 
baigė kontrolasistentų kursus ir dir-
bo Žemaitijoje. Nuo 1945 m. vasario 
mėn. iki 1946 m. lapkričio mėn. buvo 
areštuotas ir išvežtas į Kareliją prie 
Belomoro kanalo statybos darbų. Nuo 
1947 m. sausio mėn. dirbo Salantuose 
zootechniku. 1949 m. sukūrė šeimą – 
vedė mokytoją Jadvygą Černeckytę. 
Baigė Marijampolės gyvulininkystės 
technikumą. Nuo 1950 m. liepos mėn. dirbo Skuodo rajono 
žemės ūkio skyriaus vyriausiuoju zootechniku. Nuo 1951 m. 
rugsėjo 1 d. – Klaipėdos srities Visasąjunginiame žemės ūkio 
parodos Paruošimo sektoriuje. Nuo 1953 iki 1957 m. kovo 
1 d. – Kretingos paukštininkystės stotyje Inkubacijos skyriaus 
vedėjas, o nuo 1957 m. kovo 1 d. iki 1960 m. birželio mėn. 
Telšių veislininkystės stoties direktorius. Po to – to paties 
rajono „Lenino keliu“ kolūkio pirmininkas. Nuo 1966 m. – 
Baisogalos valstybinės veislininkystės stoties vyriausiasis zo-
otechnikas. 1979 m. kovo 1 d. išėjo į pensiją ir iki 1988 m. 
buvo Radviliškio rajono Valstybinio draudimo agentas. Kartu su žmona užaugino 
ir išmokslino sūnus Rimantą, Eugenijų, dukras Viliją ir Virginiją. 1952 m. pradėjo 
rašyti. Straipsnius spausdino rajono ir respublikos laikraščiuose „Tarybinė Klaipėda“, 
„Klaipėda“, „Vakarų ekspresas“, „Lietuvos aidas“, Amerikos lietuvių dienraštyje 
„Draugas“, „Gimtasis kraštas“, „Valstiečių laikraštis“, „Apžvalga“, „XXI amžius“, 
„Tremtinys“, žurnaluose „Kardas“, „Trimitas“, „Ūkininkas“, Lietuvos kaimo rašy-
tojų sąjungos almanachuose, antologijose. Su bendraautoriais parašė knygutę apie 
Radviliškio rajono Skėmių kolūkio juodmargius galvijus. Už juodmargių bandos 
sukūrimą Skėmių kolūkyje gavo trečiąją R. Žebenkos premiją ir diplomą. Išleido 
knygas: „Kanauninkas Stanislovas Budvytis – Sibiro kalinys ir kankinys“ (1995), 

Publicistas Stasys 
Gentvilas kalba 
Endriejavo aikštėje, 
miesteliui švenčiant 
225-ąjį gimtadienį. 
2005 09 11. 
Virgilijaus Skuodo 
nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo



1221

Į Ž Y M Ū S  Ž M O N Ė S

„Laiko verpetuose“ (1998), „Laikas ir 
gyvenimas“ (1999), „Tu – mano žemė 
Lietuva“ (1999), „Giminių knyga“ 
(2002), „Ant gyvenimo metų slenksčio“ 
(2003), „Kunigas Dievo ir žmonių tar-
nyboje“ (2003), „Prie Belomoro“ (2004), 
„Keliai, kurie nesibaigia“ (2006), „Praėję 
ne veltui dešimtmečiai“ (2008), „Be 
praeities nėra ateities“ (2009).

Stasio Gentvilo  
publicistika
Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Stasys Gentvilas – aktyvus gyvenimo 

stebėtojas ir analizuotojas. Jam pažįstami visi Žemaitijos keliai, keleliai, upės, upeliai, 
kaimai ir vienkiemiai, miesteliai ir miestai. Nėra to Žemaitijos kampelio, kuriame 
Stasio Gentvilo nebūta. Jis gimė ir augo tada, kai kūrėsi 1918 m. savanorių Lie-
tuva, matė jos brendimą, sėkmes ir nesėkmes, gyveno jos rūpesčiais, džiaugsmais 
ir viltimis, kurias užtemdė sovietų okupacija, Stalino ir Hitlerio karas Europoje, 
vėliau – rudoji okupacija, sugrįžusiųjų sovietų vykdomas genocidas... Visa tai išliko 
publicisto atmintyje. Tų faktų neišdildė net negailestingas laikas. Jais inkrustuotas 
jo, žemaičio, ūkininko sūnaus, gyvenimas, kuriame sutiko daug Lietuvos švie-
suolių, pats tapdamas juo. Stasį Gentvilą domino nuo mažens gyvenimo gelmė, 

Iš kairės: publicistas Stasys Gentvilas, klebonas 
Rimas Lingevičius, kunigas svečias iš Kauno, 
Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas, 
Endriejavo seniūnijos seniūnė Laimutė 
Šunokienė. Atidengiant pašventintą 
tautodailininko Antano Ruškio koplytėlę 
(nuo jos į kairę trečias) Endriejavo bažnyčios 
šventoriuje. 2005 09 11. V. Skuodo nuotr. iš 
jo asmeninio archyvo
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kurios pažinimas paskatino rašyti apie 
tai, ką jis gerai žinojo, ką pats patyrė. 
Jo knygose pateikta gyvenimo tiesa, 
nevengiant aštrių kampų. 

Stasys Gentvilas gyvenimo ne-
gražina, nevynioja žodžio į vatą, pa-
teikia faktus taip, kad žmogus pats 
analizuotų, kodėl toks faktas buvo arba 
šiandien yra. Todėl jo publicistika – 
dorovinga, atvira, veikėjų paveikslai 
nuspalvinti tokiomis spalvomis, kokias 
autorius matė, kokiomis spalvomis jie 
jam švietė. 

Stasys Gentvilas nuo vaikystės 
įsimylėjęs tėviškę, spalvina Žemaitijos 
žemę, vaizdžius kaimus ir miestelius, 
kuriuose gyveno arba dabar gyvena 
jam artimi žmonės – žemaičiai. Per-
sikėlęs gyventi į Baisogalą (Radviliš-
kio r.), neatsuko Žemaitijai nugaros, 
o žvelgia į žemaičius su gilia meile ir pagarba. Visos jo 
knygos, kuriose daugiausia vietos skirta Žemaitijai, parašytos 
Baisogaloje. Publicistas surinko gausią medžiagą apie savo 
giminę, parengė ir išleido „Giminių knygą“, į kurios prista-
tymą Rietave suvažiavo gausus būrys giminių.

Stasys Gentvilas – spalvinga asmenybė, jo giedra akis 
pastebi ir smulkmeną, ir tai, kas svarbiausia. Jis tikras kai-
mo filosofas, kaimo rašytojas, kurio žodžiuose nestinga iš-
minties.

Stasiui Gentvilui nėra nė vieno kelio, kuris baigtųsi. Jis 
pats eina ir veda savo skaitytojus per Lietuvą į Žemaitiją, kurioje jo ir jo giminės 
gilios šaknys nutįsusios netgi iki JAV. Autorius tauriu žodžiu mini Tėvynės meilės 
ir gimtosios kalbos puoselėtoją monsinjorą Joną Kučingį, jo garsius proginius ir 
neproginius pamokslus, apie jį parašydamas ir išleisdamas knygą „Kunigas Dievo 
ir žmonių tarnyboje“. Su monsinjoru Jonu Kučingiu Stasį Gentvilą siejo glaudūs 
ryšiai ir tie patys tikslai – tarnauti Lietuvai. Publicistui rūpi ne tik ekonominis, 
bet dvasinis ir kultūrinis šalies gyvenimas, atgimstančios tautos sielos spinduliai, 
tautos pagrindas – dorovinga, katalikiška šeima. Jo keturi vaikai baigė aukštuo-
sius mokslus ir dirba nepriklausomos Lietuvos labui. Ne vienas jo rašinys skirtas 
tremties temai, savo išgyvenimus, kančias ir vargus, patirtus Karelijoje, aprašė 
publicistikos knygoje „Prie Belomoro“. Knygoje yra sąrašas lietuvių, kurie kanki-
nosi tame gulage. Ne vienas jo rašinys skirtas ne tik Žemaitijai, bet ir Aukštaitijos 
panoramai, vietovėms, kurios jam pažįstamos, susijusios su jo likimu, būtimi ir 
buitimi, žmonėmis, kuriems lenkiasi. Publicistas – kruopštus ir sąžiningas metraš-
tininkas. Apie tai byloja jo knygų pristatymai, susitikimuose ir knygų aptarimuo-

Stasys ir Jadvyga 
Gentvilai Endriejavo 
miestelio šventėje. 
2005 09 11 (2009 m. 
Baisogaloje jie šventė 
deimantines 
vestuves). V. Skuodo 
nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo
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se pasakytos mintys, vertinimai, įteikti 
apdovanojimai. Jis – Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos respublikinio kon-
kurso „Geriausia knyga apie kaimą“ 
laureatas. Jam suteiktas kaimo kultū-
ros šviesuolio vardas, jis – Baisogalos 
garbės pilietis, jo kolekcijoje ne vienas 
diplomas ir padėkos raštas už kultūrinę 
ir literatūrinę veiklą.

Publicisto Stasio Gentvilo kny-
gos – tai atviras veidas gyvenimo, 
sudaryto iš prasmingų detalių, iš būties 
tų žmonių, kuriuos jis gerai pažinojo, 
o jie padėjo gyvenime. Kaimo rašyto-
jas Stasys Gentvilas rašo apie pokario 
rezistenciją, aktyvią partizanų kovą su 
okupantais, kaimo tragediją pokaryje, 
kuriame siautėjo enkavėdistai. Jaudi-
nantys pasakojimai apie tremtinius Joną 
ir Barborą Sakalauskus, Antaną ir Oną 
Rudžius, Antaną ir Pauliną Jurgaičius, Igno Uktverio šeimą, 
Razučius, kuriuos išblaškė tremtis po visą pasaulį: vieni 
pasitraukė į Vakarus, kiti kankinosi Norilske, amžino įšalo 
žemėje. Stasys Gentvilas pateikė daug faktų apie Lietuvos 
kaimo ūkininkų Golgotą, prasidėjus kolektyvizacijai ir po 
jos. Jo rašiniuose gausu faktų apie tarpukario kaimą, patei-
kiama kai kurių kaimų istorija, mintys apie Lietuvos kaimo 
šviesuomenę, kuri patyrė didelius vargus okupacijos metais, 
išryškintas bažnyčios vaidmuo dvasiniam žmonių ugdymui. 
Jo atmintis aprėpia ne vien teritoriją ten, kur Endriejavas ir 
Veivirža, siekia Žemaitijos horizontą. Pro metų langą kūrėjas 
regi Švėkšną – tą senąjį ir garsųjį Žemaitijos miestelį – prieš 
daugelį metų ir šiandien, Darbėnus ir Lazdininkus, Gargždus – Žemaitijos del-
ną, vaizdžiąją Kretingą, Rietavą, pakilusį naujam gyvenimui, Salantus ir Skuodą, 
Baisogalą, kurioje verda aktyvus kultūrinis gyvenimas. Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos nario Stasio Gentvilo atsiminimuose „Kaimo kryžkelės ir vieškeliai“ – 
kukurūzų „byla“, darbas Skuodo rajone, gyvulininkystės klausimai, bitininkystės 
reikšmė, veterinarijos veikla, žemės ūkio švietimas tarpukario Lietuvoje...

Stasys Gentvilas, paklaustas žurnalistės Virginijos Lapienės, kas jį paskatino 
rašyti knygas, atsakė: „Aš tiek išgyvenimų patyriau prieš karą, karo metais, per rusų 
okupaciją, kad panorau papasakoti apie tai, kad iš atminties neišnyktų praeitis, kad vaikai 
ir vaikaičiai apie tai žinotų“. Tad Stasio Gentvilo vienuolika knygų – liudininkės 
to, kas buvo, kas šiandien yra, ką mena pats šviesusis žemaitis, kuris yra gyvoji 
tautos istorija.

Publicistui – garbiam 
kraštiečiui Stasiui 
Gentvilui 
užrišama proginė 
tautinė juosta. 
Endriejavo aikštėje, 
miesteliui švenčiant 
225-ąjį gimtadienį. 
2005 09 11. 
V. Skuodo nuotr. iš 
jo asmeninio archyvo
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„Man gaila tų medžių,  
kurie šnarėjo ant Pyktiškės kalno“
Endriejaviškį Augustą Uktverį, savaitraščio „Žaliasis pasaulis“  
vyriausiąjį redaktorių, kalbino Antanas Žemgulis

Gerbiamasis Augustai, esame pa
žįstami nuo mokyklos laikų – 1974 me-
tais baigei Endriejavo vidurinę moky-
klą. 1996 m. buvai atvykęs pas mus 
kaip „Žaliojo pasaulio“ koresponden-
tas (ar redaktorius) pasikalbėti apie 
Endriejavo apylinkių gamtą, gamto-
saugos problemas. Dabar prašyčiau 
kaip „Žaliojo pasaulio“ redaktorių ir 
buvusį mokinį atsakyti į keletą en-
driejaviškiams rūpimų klausimų.

Ar mokydamasis vidurinėje mo-
kykloje pagalvojai, kad gyvenime ne 
tik grožėsies gamta, ją mylėsi, bet ir 
būsi jos užtarėjas, saugotojas?

Turiu nuoširdžiai prisipažinti, 
kad vidurinėje mokykloje nemaniau, 
jog reikia gamtą saugoti. Nuo žmogaus. 
Man atrodė, jog žmogus yra padorus, 
tokiam jam liepianti būti sovietinė ide-
ologija, tad nuo ko saugoti? Tatai noriu 
pasakyti, jog esu šioks toks sovietinis 
produktas, kuris galvoti apie gamtos 
išsaugojimą pabandė kiek vėliau. Nors... Jei jau visai atvirai, 
mokyklos suole būdamas suvokiau, kad galvoti yra pavo-
jinga, kad dėl to gali nukentėti, tad buvau įsibrukęs net į 
šiokio tokio nevisaverčio žmogaus švarkelį. Gal ir gerai, nes 
įvairiausius drabužėlius benešiodamas neretai susivoki, jog 
nereikia būti įvairiausių madų vergu.

O jei jau visai atvirai – Antanas Žemgulis man, kaip 
mokiniui, buvo autoritetas, kursai gamtinę aplinką gerbė ir 
mylėjo. Tad ar toli obuolys gali nuo obels nuriedėti...

Kartkartėmis apsilankai mūsų krašte. Mokykloje (ir pas mane namuose) kaupiasi 
„Žaliojo pasaulio“ numeriai. Nuoširdžiausias ačiū už puikų laikraštį. Ar dar už-
plūsta nostalgiškos mintys prisiminus draugus, Pyktiškės kalną, ant kurio užkopęs 
dėliojai ketureilį: ... Čionai manasis Endriejavas / Tarpu kalvelių pasiklydo?..

Man labai gaila tų medžių, kurie augo ir šnarėjo ant Pyktiškės kalno. Ne-
daug tokių puošmenų yra greta Endriejavo, tačiau tą puošmeną, galima sakyti, 

Augustas Uktveris su 
lengvąja žurnalisto 
ekipuote miškininkų 
šventėje Girionyse. 
2007 m. Nuotr. iš 
Augusto Uktverio 
asmeninio archyvo
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sovietmetis suvis „nubrozdino“... Vie-
nąkart važiuodamas sustojau magistra-
lėje ir žvelgiau į tą kalną kaip į kokį 
buvusios vietovės antkapį. Liūdnoka. 
Tačiau gal kam kiltų mintis vėl ąžuo-
liukais papuošti tą kalvą?.. Būtų taip 
gražu. Ir liūdesys gal ne man vienam 
sudiltų...

Po to gal kam kiltų noras bunkeryje kokią užeigą įrengti. Ne vien nosims 
„dažyti ir daužyti“, o ir su Endriejavo istorija, žmonėmis susipažinti?..

Jūsų žmonių leidžiamas laikraštis – mažiems ir dideliems. Ypač jis pagražėjo 
pastaraisiais mėnesiais ir tiesiog „verda“ įvykių reportažuose. Dažnokai girdime 
Tamstos balsą valandėlėje „Gamta – visų namai“. Kaip visur suspėjate?

Laikraštis yra nacionalinio statuso savaitraštis, tačiau turiniu ir forma, be 
abejo, turėtų būti kur kas ir darnesnis, ir gražesnis. Dabar, kai gamtosauginiam 
leidiniui vietoj 5 proc. PVM mokesčio yra 21 proc., darosi liūdnoka. Nors knygų 
leidėjai jau verkia, kai jiems yra 9 proc. PVM, o aš teigiu, jog liūdnoka. Neverkiu, 
nes verkiantys vargiai dirbti gali, o nedirbdamas, žiū, jau ir bankrutavęs.

Pakartoju tris kartus vieną frazę („Kas bus, tas bus, bet žemaitis nepražus!“) 
ir gyvenimas tampa talpesnis bei šviesesnis. Kiek tai truks – nežinau. Apsimetu, 
kad esu labai darbštus ir didelis optimistas, nors iš šono žiūrint gali atrodyti ir 
priešingai. Sėdi, sėdi, o tiek mažai padarai... (Visuomeninio radijo laida „Gamta – 
visų namai“ pakviečia šnekėti, tad ir pažinimo horizontas prasiplečia. Kita vertus, 
reikia kažką daryti ir visuomeninių įsipareigojimų „skiltyje“).

Lietuvos Respublikos prezidentūroje Valdo 
Adamkaus premijų skyrimo ekspertų komisijoje. 
Iš dešinės: žurnalistas Augustas Uktveris, 
Prezidentas Valdas Adamkus, dr. Evaldas 
Vėbra, dr. Romas Pakalnis, prof. Albinas 
Lugauskas. 2005 m. Nuotr. iš A. Uktverio 
asmeninio archyvo
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Gamtosaugos tema labai aktuali, tačiau ir gana proziška. Ar nenusibosta nuolat ka-
riauti su savivaliautojais, teršėjais, šiukšlintojais? Ar turime kuo pasidžiaugti?

Spauda nelabai ir kariauja, tik aprašinėja. O dėl nusibodimo... Žurnalistai 
žino, jei jau kas pabodo, reikia į problemas žvelgti iš kito šono, reikia keisti 
žanrus, reikia važiuoti į kitus regiono ar šalies kampus, kad aptiktum ten kažką 
naujo. Juk sakoma: kas ieško, tas ir atkapsto... Laikraštis, kurį redaguoju, yra 
skirtas ne gamtai išsaugoti, o žmogų kiek pakeisti. Juk gamta didesnio priešo 
nei žmogus niekada neturėjo ir neturi. Gamta pati savaime yra viena esmė, o 
žmogus yra kita esmė, bandanti paneigti visas kitas esmes, t. y. susireikšminti 
ir iškilti viršum visko. Kuo tai baigiasi žmonijos istorijoje? Žinome, žinome, 
žinome... 

Visada džiaugiuosi, kai ateina gamtos bičiulių laiškų. Jie, tie laiškai, atsidūrę 
laikraščio puslapiuose, parodo, jog esama kitokio mąstymo būdo... 

Žmonės sunkiai apsipranta su „privačių teritorijų“ problema, gražiausių gamtos 
kampelių užgyvenimu. Ar teikia vilties kova su įžūliu turtingų savanaudžių 
skverbimusi? Štai Endriejavo „Atgimimo“ parke atsirado „privati teritorija“ – ir 
niekas nežino, kaip ji atsirado.

Esu įsitikinęs, jog mes negyvenome nei socializme, nei komunizme. Gyve-
nome kalinių ir perėjūnų pagimdytoje tariamoje netvarkoje. Kiek struktūruotoje, 
tačiau paliekant esminius svertus totalitarizmui. 

Ar totalitarizmas jau ir mirė? Ar iš tikro mes esame laisvieji kapitalistinės 
visuomenės žmonės? Ar toji visuomenė iš tikro yra? Kada ji atsiras? 

Klausimus galima verti tarsi žemuoges ant vasarvidžio belaukiančios smilgos. 
Tik ar tos žemuogės bus gardžios. 

Nūnai žmonėms buvo įteiktos smilgos, tad kiekvienas siekia kuo nors jas 
apvilkti ir pasidžiaugti privačia nuosavybe. Tik viskas atrodo pernelyg trapu, kaip 
trapi yra ir pati smilga. Trapi – čia ir dabar. Nes daug ko nepripažįstame, nors 
ir žinome, jog po dienos ateina vakaras, po būties – nebūtis... Gal viskas vyksta 
paniškai, vien įteisinant buitį, pabėgant nuo būties. Tačiau, sako, teismai visada 
buvo ir bus. Pabūkime tada žmonėmis. Negvelbiančiais, tikinčiais, kad ateinantis 
rytas padovanos dar ir kitą rytą. Juk jei jau gvelbiame, kėsinamės ir į tikėjimą. O 
nebeturintis tikėjimo (ar jį pasivogęs) kuo patampa?.. Tik atėjusiu iš buvusiosios 
(esamos) kalinių visuomenės. 

Endriejaviškius jaudina Kapstato ežero likimas. Pasišovusių išsemti ežero dumblą 
buvo, bet, atrodo, kad jų planai sužlugo. Kaip manote, ar atjaunės kada nors 
senelis ežeras?

Uždumblėjusieji dumblo pašalinti negali. Taip būtų galima sakyti, jei prisi-
mintume sunkmetį. Manau, jog po kurio laiko prasidės kai kurių ežerų renova-
vimas. Vilniuje apie tai buvo jau kalbama, sunkmetis pritildė, tačiau sunkmetis 
šimtmetį juk netruks. 

Čia turėtų būti valstybinė programa, kurioje ne kokiu suklerusiu instrumentu 
turėtų birbinti ir vietos savivaldybė, vietos žmonės. Nė negalvojant apie privačias 
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teritorijas. Tiesiog dovanojant šį tą ateinančiai kartai. Norėčiau tam pasitarnauti. 
Tačiau nesu verslininkas, o tik žurnalistas. 

Ne taip seniai rūpinotės Endriejavo apylinkių apvalymu nuo užsilikusių pesticidų. 
Kaip manote, kokia grėsmė mūsų gražiai žemei, kraštovaizdžiui išliko?

Žurnalistai gali tik dalyvauti procese. Tuometiniam aplinkos ministrui, kuris 
kaip sykis lankėsi tądien kitų reikalų vedamas Gargžduose, sakiau, jog buvau 
prie Kapstato ežero, prie kurio „įkurdinta“ pesticidų saugykla. Netikusioje vietoje, 
nes rudas žolės ruožas, besidriekiantis ežero palių link, rodė, kas „dovanojama“ 
Kapstatui. Jaučiuosi geriau, kai senieji chemikalai iš tos vietos buvo išgabenti ir 
utilizuoti Vokietijoje. Tačiau...

Kas buvo „padovanota“, tas kuriam laikui toje vietoje ir lieka... Kapstatas 
yra kiek pratekantis, tačiau džiaugtis tuo nereikia. 

Kaip jūsų laikraščiui padeda (ar trukdo) valdžia, kaip skatina nesavanaudišką 
leidėjų darbą? Kaip sunkiais laikais randate rėmėjų?

Kartais atrodo, jog niekas nepadeda, valdžia mokesčiais apkrauna, tarsi 
kokią degtinės varyklą... Rėmėjai?.. Jų beieškant vis dažniau reikia vos pasibeldus 
duris uždaryti iš lauko pusės. Tačiau kiekviena padoresnė pelė, įkritusi į grietinės 
puodynę, sviestą juk sumuša ir sėkmingai išlipa. Tokiu padorumu tikiu, tikėjimas 
neapleidžia, tad laikraštis jau gyvuoja dvidešimtus metelius. 

Kokie jūsų kolektyvo ryšiai su gretimų šalių, ES gamtosaugininkais? Ar sulau-
kiame iš jų pagalbos ir paramos?

Teko dalyvauti Europos šalių panašių leidinių redaktorių sueigoje. Visur yra 
panašių problemų, tik senoji Europa gyvena su kitokiais švarkeliais, o mūsų – 
gerokai palopyti... Naujokams kitaip ir nebūna. Pagalbos ar paramos sulaukti ne-

Augustas Uktveris su 
grikių košės dubeniu 
po talkos su miško 
bičiuliais užsodinus 
dešimtąjį 
tūkstantmečio 
ąžuolyną. Ramygala, 
2008 m. Nuotr. 
iš A. Uktverio 
asmeninio archyvo
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įmanoma. Ją, kaip kokį lašinių bryzelį, galima išprašyti, lape apsimetus, iš kokios 
europinės varnos... Svarbu laiku ir taisyklingai viską nugurgsėti... 

Kaip susiklostė asmeninis gyvenimas: požiūris į darbą, šeima, laisvalaikis, hobis?.. 
Dauguma žmonių laisvalaikiu grožisi gamta, o kuo grožisi gamtininkas?

Lyg ir viskas gerai, didžiosios nelaimės lyg ir nemetė meškerės į mano 
daržą. Sūnūs (Šarūnas – kompiuterinių sistemų administratorius; Darius – dar 
mokosi Vilniaus universitete, būsimasis programuotojas, jei pavyks) kompiuterių 
link pasuko – šiuolaikinis pasaulis pasičiupo. 

Laisvalaikį dažnai sutepu tuo pačiu darbu – geriau gyvenimo ratas sukasi. 
Nesu nei medžiotojas, nei meškeriotojas, tik plūduriuoti vandenyje ir keliauti 
(svetur ir po savo šalį) mėgstu...

Augustas Uktveris 
laisvą valandėlę 
su šuneliu Bartu. 
2008 m. Nuotr. 
iš A. Uktverio 
asmeninio archyvo
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Petras Dirgėla:  
„Jeigu jaunimas norės...“
Rašytoją kalbino istorikas Virginijus Jocys

Virginijus Jocys. Gerbiamasis 
Petrai, kai prieš penkerius metus pa-
prašiau Jus parašyti šiai knygai „ką 
nors“ apie Endriejavą, Jūs atsakėte, 
jog tą „ką nors“ jau parašėte.

Petras Dirgėla. Jeigu įgudęs skai-
tyti endriejaviškis neskubėdamas per-
skaitytų bent romanus „Joldijos jūra“, 
„Anciliaus ežeras“, jis, manau, tikrai 
atpažintų Rietavo–Endriejavo–Gargždų 
regiono žmonių dvasią, savimonę, gyvenimo būdo bruožus. 
Na, romanuose aprašomu laiku Endriejavo miestelio ir para-
pijos dar nebuvo, tačiau žmonės aplink Kapstato ežerą juk 
gyvena nuo neatmenamos senovės.

Iš tiesų nuo pat jaunystės Jūsų svarbiausių kūrinių temos buvo: asmuo – šeima – 
tauta – valstybė, jos tęstinumo problemos. Ikisąjūdiniais metais Jūsų istorinių 
romanų tiražas siekė 100 tūkstančių egzempliorių, romanai buvo populiarūs, 
drąsino žmones, diegė į jų savimonę europietiškumą. Prieš skaitytojų akis atsi-
skleidė Lietuvos ir daugelio kitų Europos valstybių istoriniai, nebenutraukiami 
ryšiai. Platus Jūsų akiratis, tačiau ši knyga – apie Endriejavą ir jo žmones. Tad 
klausinėsiu paprastų dalykų. 

Atsiprašau, pertraukiau, noriu pasakyti: aš nesu šimtaprocentinis endrie-
javiškis. Gimiau, „kleidele“ apvilktas strapaliojau, pirmąsyk vilkus pamačiau 
Žvaginiuose, pradinius mokslus krimtau Žadeikiuose, vidurinius – Gargžduose. 
Ir penkeriais metais vyresnis brolis, ir aš „į pasaulį“ išėjom per Gargždus. Man 
buvo jau beveik trisdešimt, kai melioracija tėvus iš Žvaginių perkraustė (1976) į 
Endriejavą gyventi. Todėl maniškė Endriejavo samprata yra šiek tiek mitiškesnė, 
metafiziškesnė, nei Žvaginių, Žadeikių, Gargždų suvokimai.

Ištarėt: brolis. Jūs ir brolis Povilas Dirgėla (1941 12 23–2004 10 16), tarsi kokie 
broliai Gonkūrai ar seserys Sofija Pšibiliauskienė ir Marija Lastauskienė, pasi-
rašinėjusios slapyvardžiu Lazdynų Pelėda, 1967–1980 metais kartu rašėte, leidote 
knygas. Kaip į šį „broliškos kūrybos“ periodą žvelgiate dabar?

Aš šį periodą įvairiuose leidiniuose (ir esė knygoje „Vėtrungiškoji dalia“, 
1976) esu komentavęs, interpretavęs. Man įdomiau, kaip du broliukus, rašiusius 
prie 30–40 metų, dabar kiti vertina. Eruditas literatūrologas Algimantas Bučys 
2008 m. išleido didelę knygą „Barbarai vice versa klasikai“. Joje rašo: 

Petras Dirgėla. 
Vilnius, 2004 02 26. 
Juditos Grigelytės 
nuotr.
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„...mano atmintyje Petro ir Povilo vardai 
liko neatsiejami vienas nuo kito ir to 
mūsų jaunystės meto, kai jiedu, kažkaip 
netikėtai atsiradę Vilniaus literatūrinia-
me centre iš gana tolimo ir nuošalaus 
„periferijos“ kampelio Žvaginių Klaipėdos 
krašte (čia suprask: rajone – P. D.), 
staiga nustebino ne vieną literatūrinės 
sostinės senbuvį keistu dvasios skaidrumu 
ir vidine galia. Iki šiol negaliu atsikratyti 
įspūdžio, kad jie man pasirodė lyg kokie 
ateiviai iš nepažįstamo ir keisto pasaulio. 
Kalbėdamasis anuomet su Povilu ar Petru 
negalėjau atsistebėti ir suprasti, iš kur jie 
gavo, perėmė ar susikūrė neįtikėtinai tikrą 
ir gražų pasaulio regėjimą, neblėsusį nei 
mūsų tuometinio bohemiško šėlsmo maište, 
nei kavinių dūmuose, nei marazmatiškuose 
rašytojų susirinkimuose ar suvažiavimų 
salėse, kur liejosi tvanai „principingų ir 
partiškai teisingų“ plepalų (p. 342)“. 

Taigi broliai Dirgėlos – „ateiviai“, tarsi iš Marso; iš 
tiesų – iš žemaičių žemės, kuria kadaise praslinko trys 
ledynų liežuviai ir išsklaidė, sujaukė morenas taip, kad 
dirvožemio pamatas, „gimtoji uoliena“, kone kiekviename 
kaime kitoks...

Jūs 1986 metais rašėte „Mano gimtoji sodyba stovėjo istorinėj 
Ceklio žemėj, kiek į šiaurę nuo Žvaginių kalno (...) rizikuo-
čiau teigti, kad mano gimtasis kaimas plyti ten, kur kadaise 
slūgsojo trijų istorinių jūrų (Joldijos, Anciliaus, Litorinos – V. J.) dugnas“.

Manau, jog iš tiesų tarp A. Bučio žodžių „nepažįstamas ir keistas pasaulis“ 
bei mano apibūdinimo „istorinių jūrų dugnas“ yra ryšys. Man nekyla abejonių 
dėl kilmės, aš nejuntu Europos grėsmės mano tapatybei – tebūnie jos metafora 
Endriejavas, miestelis, kuriame mano tėvas Stasys jaunystėje išmoko kalvio amato, 
o senatvėje gyveno ir buvo palaidotas (mirė 2002 12 19 Klaipėdoje). Kai buvau 
vaikas, vaikščiodavau septynis kilometrus iš Žvaginių į Endriejavą pas davatką 
Barborą katekizmo mokytis. Miestelio gatvėmis beveik visada vėjas skraidžiodavo 
ir nešiodavo dulkes, atrodydavo, ir akmeninis grindinys, ir namų pamatai vos vos 
virpa. Aš įtikėjau, jog Endriejavas yra gyvas taip pat, kaip ir stalius Endriejus...

Aš save laikau istoriku praktiku. Rūpinuosi kultūros paminklų – bažnyčių, kapi-
nių, dvarų – išsaugojimu ir atkūrimu. Turiu pagrindo samprotauti apie taikomąją 
istorijos funkciją. Jūs parašėte per dešimtį istorinės prozos knygų. Gal jau galite 

Gydytojas, rašytojas 
Povilas Dirgėla 
(dešinėje) ir senelis 
Stasys Dirgėla 
(1896 02 04–
1995 11 30). 
Endriejavas, 1995. 
Nuotr. iš šeimos 
albumo



1231

Į Ž Y M Ū S  Ž M O N Ė S

šį bei tą pasakyti apie fundamentalesnį 
istorijos funkcionalumą?

Kai kalbėjau apie Endriejavo „vir-
pėjimą“, aš negražbyliavau. Norėjau 
pabaigti mintį dirvožemininko Vytauto 
Knašio žodžiais: gimtoji uoliena, be 
daug ko kitko, suformuoja ir žmogaus 
būdą, gyvenseną. Tai, ką privalome 
(išgyventi norėdami) padaryti šiandien, 
mums yra nulemta vakarykštės dienos, 
praėjusių metų, amžių, gilios senovės. 
„Sustok, akimirka žavinga!“ Ji nesustos, 
tačiau nulems, ką privalėsime daryti 
kitą akimirką. „Ši akimirka“ visada 
buvo, yra ir bus pagrindinė istorijos 
veikėja, mūsų ateities kūrėja. Kam tai 
paslaptis? Mano mama Marijona, kuri 
ir dabar tebegyvena Endriejave, viena 
visoje sodyboje, dabar kūrena malkas, 
kuriomis apsirūpino vasarą. Ir šilto-
je troboje brandina gėlių svogūnėlius, 
kuriuos pasodins pavasarį.

Jau daugiau nei trisdešimt metų dažnai iš Vilniaus parva-
žiuojate ne į Žvaginius, bet į Endriejavą. Tai būtų galima 
labai paprastai paaiškinti: kur tėvai – ten važiuojat. Bet 
ir šis paaiškinimas, ko gero, tik paliudija istorijos funkcio
nalumą?

Kartą (1986 04 24) aš ir Vytautas Kubilius mano auto-
mobiliu važiavome iš Vilniaus į kūrybinį seminarą Klaipėdoje. 
Seminaras turėjo įvykti kitą dieną. Pernakvoti užsukome į 
Endriejavą pas mano tėvus. Vakare aš pasididžiuodamas ro-
džiau autoritetingam literatūros mokslininkui liepų alėją, bažnyčią, mokyklos sodą, 
iš tolo – Kapstato ežerą, tyvuliuojantį slėnyje. Aš veikiausiai rodžiau Endriejavo 
„mitines vietas“ per daug entuziastingais rankų mostais. Vytautas Kubilius, visada 
kiek nuliūdęs žmogus, įdėmiai į mane pasižiūrėjo.

Pavydžiu jums, tarė. Rodote šiuos namelius tarsi Versalio rūmus ir pavil-
jonus.

Dabar sakau: taip, karalių rezidencija (tėviškė) persikėlė iš Luvro (Žvaginių 
mikrokosmoso) į Versalį (Endriejavo mikrokosmosą) ir tai nulėmė ne tėvų užgaida, 
bet istorijos – „šių akimirkų“ – suformuotos aplinkybės. Endriejavas man dabar – 
Versalis. Draugams pareiškiu: sudie, rytoj išvažiuoju į Versalį.

Neseniai skaičiau žurnalisto Audriaus Musteikio interviu su rašytoju, kino sce-
naristu Rimantu Šaveliu („Lietuvos žinios“, 2009 08 31). Šį tą sužinojau apie 

Paskutinė 
Stasio Dirgėlos 
(1918 04 18–
2002 12 19), rašytojų 
Povilo ir Petro 
Dirgėlų tėvo, 
nuotrauka. 
Endriejavas. 
2002 05 18. Nuotr. 
iš šeimos albumo
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rašytojų draugystę, plunksnos brolių ketvertuką: Romualdą 
Granauską, Joną Strielkūną, Rimantą Šavelį ir Jus. R. Ša-
velis pasakoja: „Einam sykį jaunystėj per Jaunimo sodą, 
matom, tokia balėjinė, sakom, sulipsim mes į ją keturiese 
ar nesulipsim. Aš įlipau, R. Granauskas, J. Strielkūnas įlipo, 
P. Dirgėla nusitaikęs įlipo, pastovėjom. Dabar toks nerimtas 
juokas ima, kai prisimenu, nors dalykas čia rimtas: va ta 
balėjinė mus ir suvienijo“. Ar šis ketvertukas ir dabar susi-
bėga, pabendrauja? Ar priimta tarp savų apie kūrybinius planus pasikalbėti?

Kūrybos žmonių draugystė yra labai intensyvi – daug fantazijų, ginčų, 
veiklos, daug bendrų vargų ir džiaugsmų. Bet jei rašytojas pats apie savo kū-
rybos reikalus neprašneka, niekada neklauskit: ką dabar rašai? Neetiška klaust 
to, ko pats kūrėjas dar negali apibūdint. Jeigu myli literatūrą, privalai ir dar 
kažin ką daugiau mylėti. Jeigu gerbi draugą, tarkim, Strielkūną, privalai ir dar 
kažin ką daugiau gerbti. Mūsų ketvertukas be humoro, pašmaikštavimų net 
ir liūdną die  ną beveik niekada nekalbėdavo. Ir dar be kažin kokio ypatingą 
bendrumą paliudijančio paslaptingumo. Na štai – mano žmona Dalia Rašytojų 
sąjungoj Rimantą Šavelį susitinka. Šis jai sako: „Perduok Petrui du linkėjimus“. – 
„Kokius?“ – „Jis žinos“.

Beje, tas mūsų ketvertukas, teisybę pasakius, nebuvo tik ketvertukas, jis 
sukosi tarp daugelio kitų draugų, savitų „literatūros princų ir princesių“ – Sau-
liaus Šaltenio, Vytauto Skripkos, Marytės Kontrimaitės, anksti mirusių Broniaus 
Radzevičiaus, Onės Baliukonytės, Leonido Jacinevičiaus... Kiekvienas jų ir gyve-
nime, ir kūryboje buvo savotiškas, kitoks, tačiau jie visi kartu sukūrė tarsi kokią 

Petras Dirgėla pas 
mamą Marijoną 
Dirgėlienę. 
Endriejavas, 
2003 07 10. Vytauto 
Damaševičiaus nuotr.
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mikroliteratūrą lietuvių literatūroje – 
įvairiopą, bet ir šiuo bei tuo rišlią.

Kai rinkome medžiagą šiai knygai, 
Jūsų mama daug įdomaus papasakojo 
apie veiklų ir savo darbui pasiaukojusį 
Žadeikių ir Endriejavo mokyklos mo-
kytoją Kazimierą Gudauską, 1942 m. NKVD sušaudytą Rusijoje. Apie tėvą daug 
žinių mums suteikė per stebuklą išlikęs sūnus Gintautas Gudauskas. Jūs savo esė 
knygoje „Minijos žemė“ jautriai aprašėte savo mokytoją Rūtą IlginytęJurėnienę. 
Pasikeitė kelios žmonių kartos, pasikeitė ir mokinių bei mokytojų santykiai. Ką 
galėtumėt pasakyti apie šiuolaikinio mokytojo misiją?

Petras Dirgėla, Dalia 
Dirgėlienė, Rimantas 
Šavelis, be romanų 
ir apsakymų knygų, 
parašęs ir TV 
serialo „Tadas 
Blinda“ scenarijų. 
2002 02 20. Nuotr. 
iš šeimos albumo

Iš kairės: Jonas Avyžius, Kazytė Bradūnienė, 
Kazys Bradūnas, Petras Dirgėla, mons. 
Kazimieras Vasiliauskas, Leonas Peleckis-
Kaktavičius, Valentinas Sventickas. Vilnius, 
1998 04 30. D. Dirgėlienės nuotr. Iš šeimos 
albumo
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Suaugęs žmogus yra visuome-
nės žmogus. Vaikas yra į visuomenę 
ateinantis žmogus. Ateiti į visuomenę 
yra daug sunkiau negu atėjus joje būti. 
Anot sociologų, tėvai patiria realią prie-
vartos grėsmę vidutiniškai kartą per 
70 dienų. Vaikai grėsmės akivaizdoje 
atsiduria kasdien, kas antrą dieną jie 
priversti gintis arba bėgti ir slėptis, kas 
trečią dieną jie gauna į kailį... Taigi 
vaikas kiekvieną rytą iš namų išeina 
į karą gatvėje, mokykloje (taip, ir mo-
kykloje!). Pasekmės: vagystės, apiplėši-
mai, išžaginimai, nužudymai, kuriuose 
dalyvauja vaikai; ir savižudybės jaunų, 
jaunučių žmogučių; ir nesibaigiantys 
teismai, kuriuose tėvai aiškinasi, kodėl jų vaikas nužudė ar 
buvo nužudytas. 

Yra dvi pagrindinės jaunimo auklėjimo formos: ugdy-
mas ir saviugda. Ugdymas – tai šeima, tai tėvas ir motina. 
Ugdymas – tai mokykla, tai mokytojas. O visa tai, ką pats 
žmogus savarankiškai ir laisva valia nuveikia tam, kad nuo-
latos suprastų, ką ir kaip daryti, – tai saviugda.

Vaikai ir myli, ir neapkenčia. Aš mokytojos Rūtos 
Ilginytės-Jurėnienės niekada neužmiršiu veikiausiai todėl, kad ją mylėjau vaikiš-
ka pradinuko meile. O ji mokytojos meile lavino mūsų jausmus. Ir aritmetikos 
ar lietuvių kalbos mokė ne dėl to, kad penketus rinktume, bet dėl to, jog savo 
gebėjimus lavinti įgustume. Ji ugdė mus saviugdai. Toks vaiko ugdymas – ir 
šiuolaikinio mokytojo misija. Šventa misija. Tik kaip ją vykdyti? Kaip pedagogui 
pelnyti meilę ar bent pagarbą vaikų, kurie atėjo į karą mokykloje ir kuriems jau 
V–VIII klasėse mokytojai pasidaro juokingi – neįtakingi, neturtingi, vos galą su 
galu suduriantys? Tiesiog stebuklas, kad vis dar yra daug mokytojų, nusiteikusių 
kiekvieną mokinį ir tokiomis aplinkybėmis mylėti. 

Iš tiesų Jūsų tekstai meniškai persmelkti meilės – motinai, tėvui, mokytojui, arti-
mam žmogui, tėviškei, Lietuvai. Tačiau naujausioje Jūsų novelių knygoje „Jauno 
faraono vynuogynuose“ (2008) meilė, vyrų ir moterų santykiai aprašyti pritren-
kiamai dramatiškai. Kodėl? 

Apie meilę būtina prašnekti, kad paskui galėtume samprotauti apie vyrų ir 
moterų santykius, nulemiančius gyvenimo kokybę, apie grėsmes šeimai. Laimė, 
dar yra daug darnių šeimų, tačiau jau daugiau yra tokių, kuriose asmens būvis 
sparčiai virsta atskirumo šalčiu, tapatybės neaiškumu, saugumo stygium. Tokiose 
šeimose tėvo pareigas eina arba gobšus pinigų kalikas, arba girtuoklis tironas, 
arba į juodą neviltį puolęs vargšas. Tėvo nebėr. Tėvas paskelbtas buvusiu. Prie 
stalo susėda patėviai, pamotės, susimetėliai, sugyventiniai, vienišos motinos, netik-

Petras Dirgėla ir jo 
buvusios mokytojos 
Rūtos Jurėnienės 
vaikaitė Rūta 
Jurėnaitė. Gargždai, 
1997 04 25. Nuotr. 
iš šeimos albumo
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ri broliai, netikros seserys, turinčios 
dar ir kitose šeimose dar netikresnių 
arba visai nežinomų seserų ir brolių. 
Kiek jų daug susirenka į karą mo-
kykloje! Mokytojui, net ir labiausiai 
nusiteikusiam juos pamilti, pasidaro 
šalta, nesaugu apskritai dirbti... Kol vaikui namai nebus jaukūs, kol mokytojo 
negerbs tėvai, jų išrinktoji valdžia, tol apie mokinio ir mokytojo abipusę pagarbą 
ir meilę tik tuščiai svajosime. Bet kodėl taip yra? Kodėl apskritai žmogus nuo 
žmogaus tolsta? Daugeliu požiūrių blogio nuo gėrio nebeatskirianti šiuolaikinės 
bendruomenės savimonė (viešoji nuomonė?), hedonistinis gyvenimo būdas ardo 
šeimą, niekina mokyklą, gniuždo valstybę. Asmuo, išsižadėjęs ne tik gėdos, bet 
ir meilės, lieka visiškai vienišas, pasidaro prekė prekybos žmonėmis turguje. Šis 
turgus – globalinis, tad niekur nuo savo nelaimės žmogus pabėgti negali. 

Tu nekaltas, literatūra bando žmogų guosti. Bet nekaltas ir turgus, kurį 
tavo troškimai įkūrė.

Prabėgo 2009ieji, baigėsi Lietuvos tūkstantmečio renginiai. 2010aisiais endrie-
javiškiai švęs 230ąsias miestelio įkūrimo metines. Tad – Jūsų žvilgsnis į naują 
šimtmetį ir tūkstantmetį. 

Žmonės daug sykių Žemėje pragarą buvo susikūrę, bet, pamatę siaubingas 
pasekmes, kaskart susiimdavo ir gyvenimą keisdavo. Jei patiems jėgų neužtekdavo, 
padėdavo gamtos savireguliacija, Dievo kūrinijos gyvybingumas. Visi pokyčiai į 
gera visada prasidėdavo kiekvieno žmogaus dorovine savitvarda. Taip ir ateity 
bus. Tik mano saulelė – vakarop. Aš vis blogiau matau šį pasaulį, jaunimas – vis 
geriau. Ir jeigu jaunimas norės, tai, ko mums dabar trūksta, ateity atsiras. Jeigu 
jaunimas norės, ir Endriejavas klestės, ir stipri, tvari bus Lietuvos valstybė.

Dešinėje sėdi Petras Dirgėla. Iš kairės: jo sūnūs 
Kipras ir Titas Dirgėlos, mama Marijona 
Dirgėlienė, jos viešnia iš Švedijos Maj-Britt 
Nilsson. Endriejavas, 1998. Nuotr. iš šeimos 
albumo
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Kaipgi jaunimas nenorės! Anot Jūsų novelių knygos kritiko Vytauto Martinkaus, 
„meilės nemirtingumą paliudijo visi literatūros klasikai“. Dėkoju už pokalbį. 

Vyr. red. pastaba. Apie rašytoją Petrą Dirgėlą LRS elektroninėje svetainėje ir 2009 m. 
leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje“ plačiau rašoma:

Dirgėla Petras. Rašytojas (prozininkas, eseistas, kultūros veikėjas).
Gimė 1947 02 21, Žvaginių k., Klaipėdos r. 1954–1958 mokėsi 

Žadeikių (Klaipėdos r.) pradinėje mokykloje, 1958–1965 – Gargždų 
(Klaipėdos r.) vid. m-kloje, 1965–1972 m. VU studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą. 1967–1970 m. laikraščio „Komjaunimo tiesa“, 1970–1972 m. 
„Gimtasis kraštas“ redakcijos, 1972–1973 m. ir 1975–1976 m. Lietuvos 
kino studijos darbuotojas. Nuo 1972 m. – LRS narys. 1990–1994 – 
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas, 1997–2000 – LRT 
tarybos narys, pirm., 2000–2004 – narys. 2003–2009 – žurnalo „Metai“ 
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Pradžioje kūrė drauge su 
broliu Povilu Dirgėla, maždaug nuo 1981 m. – vienas.

Bibliografija:
Žaibai gęsta rudenį (apysakos), Vilnius: Vaga, 1971. Pasimaty-

mai (apysakos), Vilnius: Vaga, 1973. Likime, keliauk sau (romanas), 
Vilnius, Vaga, 1976. Šalavijų kalnas (romanas), Vilnius: Vaga, 1977. 
Pogodalis (romanas), Vilnius, Vaga, 1978. Aistrų atlaidai (novelės), 
Vilnius: Vaga, 1979. Šermenų vynas (romanas), Vilnius, Vaga, 1980. 
Mažas vaikelis su senelio lazda (novelių apysaka), Vilnius, Vaga, 
1982. Kūlgrinda (romanas), Vilnius, Vaga, 1985.  Vėtrungiškoji dalia 
(esė), Vilnius, Vaga, 1986. Joldijos jūra (romanas), Vilnius, Vaga, 
1987–1988. Amžių dienai dūzgianti giria (romanas), Vilnius, Vaga, 
1988. Minijos žemė (esė), Vilnius, Vaga, 1988. Tranų pasaulis (esė), 

Petras Dirgėla taria 
sveikinimo žodį 
endriejaviškiams 
ir svečiams, 
Endriejavo miestelio 
225-ojo gimtadienio 
renginyje. 
2005 09 11. 
Virgilijaus Skuodo 
nuotr. iš jo 
asmeninio archyvo
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Vilnius, Lituanus, 1990. Anciliaus ežeras (romanas), Vilnius, Vaga, 
1991. Benamių knygos (romanas), Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, toliau – LRS leidykla, 1997. Gyvenimo intriga (esė, istorinės 
refleksijos), Vilnius, Algimantas, 2001. Ceremonijų knygos (romanas), 
Vilnius, LRS leidykla, 2002. Vilties pilnųjų knygos (romanas), Vilnius, 
LRS leidykla, 2003. Begalybės riba (kino romanas), Vilnius, Kronta, 
2003. Alibi knygos (romanas), Vilnius, LRS leidykla, 2004. Arklių 
romansai (apsakymas ir romanas), Vilnius, LRS leidykla, 2005. Jauno 
faraono vynuogynuose (novelės), Vilnius, LRS leidykla, 2008. 

Apdovanojimai:
1989 m. Simono Daukanto premija. 
1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija. 
2002 m. LR Kultūros ministerijos premijos už aktualiausius 

ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis laureatas. 
2002 m. LRS premija. 

2003 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.
2003 m. A. Vaičiulaičio literatūrinė premija už novelę „Arklių 

šventėj” (Metai, 2002, Nr. 8–9). 
Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 

Riterio kryžiumi (2007).
Gargždų miesto garbės pilietis (2007). 

Išleido 25 knygas. Parašė per 500 esė ir publicistikos straipsnių.
Fondation pour une Entraide Intelectuelle Europeenne (Paryžius, 

Prancūzija) stipendininkas (1990). 

Visi trys gimę 
ne taip toli nuo 
Endriejavo. Iš kairės: 
prof. Viktorija 
Daujotytė-Pakerienė, 
Petras Dirgėla, 
prof. Elena Nijolė 
Bukelienė. Vilnius, 
2003 01 06. 
D. Dirgėlienės nuotr. 
Iš šeimos albumo
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Kūrybinė biografija paskelbta Kembridžo tarptaut. biografijų cent-
ro (IBC) leid. „Įžymūs dvidešimtojo amžiaus žmonės“ (D. Britanija, 
1999).

Romanai, esė, apsakymai išversti į anglų, armėnų, bulgarų, latvių, 
lenkų, rusų, slovakų, suomių, ukrainiečių kalbas. 

Šeima. Žmona Dalia Eugenija Juodkaitė-Dirgėlienė (g. 1947) – 
Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkė. Vaikai – 
Kipras (g. 1978), Titas (g. 1982). 

Laisvalaikis. Informacijos ir procesų, vykstančių visuomenėje, 
analizė. Mėgsta paunksmę, būti šešėly.

Moto. Noriu pažinti visus kelius, tačiau nuosekliai einu savuoju.
Kitos visuomeninės pareigos. Lietuvos rašytojų sąjungos narys, 

žurnalo „Metai“ redakcinės kolegijos narys, Tarptautinio P.E.N. klu bo 
Lietuvių P.E.N. centro narys.

Po Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės Meno 
premijos įteikimo 
(iš kairės): rašytojas, 
anuometinis kultūros 
ministras Saulius 
Šaltenis, laureatas 
Petras Dirgėla, 
teatro režisierius 
Rimas Tuminas. 
1997 m. Nuotr. iš 
šeimos albumo
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Zenonas Stanevičius:  
„Visuomenės fizine ir dvasine sveikata turime  
rūpintis kiekvienas atskirai ir visi kartu“
Parengė Antanas Žemgulis

Zenonas Stanevičius gimė 1952 metų gruodžio 
27 d. Šilalės rajono Košių kaime. 1968 m. baigė Bijotų 
aštuonmetę mokyklą. Tais pačiais metais išvyko mo-
kytis į Klaipėdos rajono Endriejavo vidurinę mokyklą, 
kurią baigęs 1971 m. įstojo į Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto sanitarijos, higienos ir epide mio-
logijos specialybę. 1977 m. baigęs universitetą buvo 
paskirtas Respublikinės sanitarijos ir epidemiologijos 
stoties (RSES) darbo medicinos gydytoju. Po metų 
pervestas į gyd. epidemiologo pareigas. 1983 m. pa-
skirtas epidemiologinio skyriaus vedėju, o 1985 m. – 
vyr. gydytojo pavaduotoju. 1986–1990 m. išrinktas 
Medicinos darbuotojų profsąjungos respublikinio komiteto 
sekretoriumi, tačiau praktikos su epidemiologija nenutraukė, 
dirbo antraeilėse pareigose RSES gyd. epidemiologu. 1990 m. 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu paskirtas ministerijos 
konsultantu ypatingoms situacijoms. 1991 m. – Respublikinio higienos centro 
direktoriaus pavaduotoju, 1992 m. – direktoriumi. Nuo 1995 m. dirba Valsty-
binio visuomenės sveikatos centro (VVSC) generalinio direktoriaus pirmuoju 
pavaduotoju, nuo 1996 m. – VVSC generaliniu direktoriumi. 1997 m. paskirtas 
Valstybinės higienos inspekcijos viršininku ir  Lietuvos Respublikos vyriausiuoju 
valstybiniu gydytoju higienistu. Nuo 2000 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu reorganizuoti Lietuvos rinką kontroliuojančias institucijas 
įsteigta vyriausybinė įstaiga – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir jai pa-
valdi Valstybinė maisto produktų inspekcija, Z. Stanevičius paskirtas Valstybinės 
maisto produktų inspekcijos viršininku. Nuo 2003 m. sausio 1 d., reorganizavus 
Valstybinę maisto produktų inspekciją, paskirtas Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos direktoriaus pavaduotoju negyvūninio maisto klausimams ir šiose 
pareigose dirba iki šiol.

Z. Stanevičius yra kelių Lietuvos ir Europos Sąjungos tarpžinybinių komitetų 
ir komisijų narys: Nacionalinio kokybės komiteto prie Ūkio ministerijos, Lietuvos 
vartotojų teisių apsaugos tarnybos prie Teisingumo ministerijos, maisto produktų 
su nacionalinėmis geografinėmis nuorodomis ekspertų komiteto prie Žemės ūkio 
ministerijos, Europos Komisijos visuomenės sveikatos prevencijos reikalų darbo 
grupės prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Europos Komisijos Eurostat maisto 
saugos darbo grupės Liuksemburge, Lietuvos Respublikos įgaliotas asmuo daly-
vauti ir teikti Lietuvos Respublikos poziciją Europos Komisijos Maisto grandinės 
ir gyvūnų sveikatingumo komiteto Pagrindinio Maisto įstatymo skyriuje Briuselyje, 

Zenonas Stanevičius. 
2008 m. Iš jo 
asmeninio albumo
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Europos Maisto saugos agentūros Pa-
tarėjų Forumo  tikrasis narys, Lietuvos 
Nuolatinis atstovas ryšiams su Europos 
maisto saugos agentūra, Šiaurės ir Bal-
tijos šalių Tarybos maisto grandinės 
darbo grupės pirmininkas ir kt.

Tobulinosi  kitų šalių maisto 
saugos ir kokybės kontrolės įstaigose ir 
mokymo institucijose Austrijoje, Pran-
cūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Olandijoje, 
Danijoje, Švedijoje, Belgijoje, Liuksemburge, Vengrijoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje.

Pastaruoju metu kaip trumpalaikis ekspertas dalyvauja Europos Sąjungos 
finansuojamame bendrame Vokietijos ir Lietuvos Maisto saugos grandinės Dvy-
nių projekte Kosove, kuriant ir formuojant maisto saugos sistemą Kosove, taip 
pat Rumunijos ir Lietuvos Dvynių projekto „Gyvūnų užkrečiamosios ligos“‚ kurį 
taip pat finansuoja Europos Komisija, zoonozių sektoriaus trumpalaikis ekspertas. 
2006–2007 metais dalyvavo Europos Komisijos ir Olandijos projekte Turkijoje ir 
Bulgarijoje, įdiegiant Europos Sąjungos šviežių vaisių ir daržovių privalomųjų 
kokybės reikalavimų  nuostatas praktikoje. Europos Komisijos Techninės pagal-
bos generalinis direktoratas Z. Stanevičių yra įtraukęs į nacionalinių ekspertų 
rezervą.

Iš dešinės: Zenonas Stanevičius, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau VMVT) 
direktoriaus pavaduotojas, prof. Kazimieras  
Lukauskas, VMVT direktorius, Lietuvos  
ambasadorius Rumunijoje Vladimiras
Jarmolenka ir ekspozicijos konsultantė. Lietuvos 
žemės ūkio maisto produktų ekspozicijoje 
Rumunijoje, Bukarešte. 2009 m. Iš VMVT 
archyvo
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Dažnai bendrauja su masinės in-
formacijos priemonėmis – radiju, te-
levizijomis, spauda. Dažniausiai tenka 
komentuoti Valstybinės maisto ir vete-
rinarijos tarnybos veiksmus ir poziciją 
maisto saugos kontrolės klausimais.

Prisimindamas mokymosi En-
driejavo vidurinėje mokykloje laikus, 
Zenonas rašo:

„Kodėl pasirinkau medicinos mokslus? 
Pirmas postūmis buvo tada, kai pradėjau 
dalyvauti mokyklos sanpostininkų būrelio veikloje ir rajoninėse var-
žybose. Kitas – slaugymo praktika Endriejavo ligoninėje pas gyd. 
A. Balčių ir, žinoma, seselę ar medicinos felčerę (labai atsiprašau, 
kad jos pavardę užmiršau, bet ji buvo nuostabi ir draugiška mūsų 
atžvilgiu), kuri mus supažindino su sanpostininkų darbu ir pir-
mosios pagalbos teikimu.1

Baigęs mokyklą vaikinas specialybę rinkosi rimtai, įveikdamas abejones, ką 
pasirinkti: gydytojo ar sanitarijos, higienos ir epidemiologijos specialybę. Pasirinko 
pastarąją, tačiau abejonės neapleido ir studijų metais, kol galiausiai nuspręsta 
pasirinkimo nekeisti. Po studijų paaiš-
kėjo, kad pasirinkta profesija reikalauja 
komunikabilumo, kūrybingumo, žinių, 

1 Endriejavo mokykla laiko vingiuose, 91, 92 p., UAB 
„Judex”, Kaunas, 2006.

Susitikime su Lietuvos ambasadoriumi Rusijos 
Federacijoje dr. Antanu Vinkumi Valstybinėje 
maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT). 
Iš kairės: direktoriaus pavaduotojas veterinarijai 
Vidmantas Paulauskas, direktoriaus 
pavaduotojas finansams Artūras Bagotyrius, 
direktoriaus pavaduotojas maisto saugai 
Zenonas Stanevičius, ambasadorius dr. Antanas 
Vinkus ir direktorius prof. Kazimieras 
Lukauskas. 2009 m. Iš VMVT archyvo



1242

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

lankstumo bendradarbiaujant su žmonėmis ir įvairių institucijų įvairaus rango 
pareigūnais.

„…norėčiau pasakyti, kad galima save atrasti bet kokiame darbe ir 
neužmiršti, kad gyvenimas yra nuostabus.“2 

Vedęs. Žmona gydytoja, dirba Vilniaus Santariškių universitetinėje ligoninėje. 
Turi du sūnus. Sūnus Mantas, 30 metų, teisininkas, dirba Europos Komisijos Kon-
kurencijos generaliniame direktorate, kartelinių susitarimų skyriuje. Sūnus Vaidas, 
22 metų, Roterdamo (Nyderlandai) universiteto Ekonomikos fakulteto magistrantas. 
Studijuoja ekonomiką ir rinkodarą.

Visuomeninė veikla: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 
Tarybos narys, taip pat yra Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui 
įamžinti valdybos narys. Iki 2004 m. buvo šio fondo direktoriumi. Fondas buvo 
įkurtas Vilniaus miesto medikų iniciatyva 2000 m. sausio 31 d. Fondo pirmasis 
uždavinys – pastatyti Vilniaus mieste Lietuvos himno kūrėjui Vincui Kudirkai, 
tautinio atgimimo šaukliui, žymiausiam XIX a. lietuvių visuomenės, kultūros ir 
politikos veikėjui – jau įvykdytas. 2009 m. liepos 5 d., 21 valandą V. Kudirkos 
aikštėje Vilniuje, visiems giedant Lietuvos himną, paminklas iškilmingai buvo 
atidengtas.

2 Ten pat.
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Apie darbščią, kūrybingą, gausią Lapių šeimą
Rima Noreikienė (Lapaitė), Antanas Žemgulis

Gausios Vaclovo Lapės šeimos gyvenimas

Antanas Žemgulis

Po 1863 m. sukilimo prieš caro 
valdžią, panaikinus baudžiavą, įsteigtas 
Endriejåvo valsčius. Pirmuoju valsčiaus 
viršaičiu buvo išrinktas pasiturintis Pa-
tyrio kaimo ūkininkas Izidorius Griži-
las. Sąžiningas ir taurus žmogus vir-
šaičio pareigas ėjo 30 metų. Jo laidotuvėse dalyvavo daugybė žmonių, tarp kurių 
ir kunigaikštis Bogdanas Oginskis (1848–1909).

I. Grižilas buvo nevedęs, turėjo seserį, kuri ištekėjo už Šlepštikų kaime gy-
venančio Antano Lapės. Jų sūnui Jonui I. Grižilas paliko ūkį. Jonui gimė 11 vaikų, 
iš kurių užaugo keturi sūnūs – Vencislovas (Vaclovas), Alfonsas, Benjaminas ir 
Stanislovas, dvi dukterys – Paulina ir Zuzana. Jos pasirinko vienuolių gyvenimą, 
išvyko į Prancūziją.

Jono Lapės sūnus Vaclovas lankė rusišką pradžios mokyklą. Net pertraukų 
metu buvo draudžiama kalbėti lietuviškai. Kol vaikai pramokdavo rusiškai, pasi-
taikydavo net komiškų nesusipratimų. Mokytojas mergaitei paliepė: „Idi na mesto“. 
Mergaitė ir išėjo pro duris. Paklausta kur eina, pasakė: „Liepėte eiti į miestą“. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Vaclovas tarnavo Ukmergėje „Geleži-
nio vilko“ pulke raštininku. Grįžęs iš kariuomenės gyveno ir dirbo Gargžduosê. 

Pirmas (iš kairės) sėdi Vaclovas Lapė, 
antras – neatpažintas, trečia – žmona Marija, 
ketvirta – jos senelė. Paskutinėje eilėje 
pirmas – Vaclovo tėvas Jonas. 1935 m. 
Iš V. Antanavičienės, gyv. Paežerio k., albumo
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Čia vedė pasiturinčios šeimos dukterį 
Mariją Truškaitę. Jiems gimė dukrelės 
Vladislava, Vanda ir Zita. 1930 m. šei-
ma persikėlė gyventi į Patyrio kaimą. 
Čia susilaukė dar 6 vaikų. 1940 m. 
mirė žmona Marija. Dvylikametei du-
krai Vladislavai atiteko namų ruošos 
darbai, jaunesnių broliukų ir sesučių 
priežiūra. Mažametė, bet vyriausia šei-
moje mergaitė, motinai mirus, turėjo 
rūpintis mažaisiais. Šią pareigą ji atliko 
taip sąžiningai, kad jaunėliai pamėgo 
ją kaip motiną. Vladislavai ištekant ir 
paliekant namus, broliukai ir sesutės 
skaudžiai išgyveno. O ji, net turėdama 
vaikų, kukliai gyvendama, jauniesiems 
broliams ir seserims padėjo maistu, 
drabužiais, norėdama, kad jie įgytų 
mokslą.

1941 m. V. Lapė vedė Emili-
ją Šakinytę, su ja susilaukė dar trijų 
vaikų: Alfonso, Silvijos ir Audronės. 
Tačiau ir Emiliją palaužė ligos. 1948 m. Vaclovas vedė trečią 
kartą – Liuciją Šimkutę. Su ja susilaukė Stasio, Algimanto, 
Rasos ir Aldonos.

Gyvenimas 5 km nuo Endriejavo didelei šeimai nebu-
vo patogus. Ypač sunki dalia atiteko mokyklą lankantiems 
vaikams. Rudenį ir žiemą ankstų rytą tamsoje reikėjo per 
miškus eiti į Endriejavo mokyklą, jiems buvo baisu vilkų, kurių karo ir pokario 
metais miškuose buvo prisiveisę – Patyrio miškuose jie augino šeimynas.

Apie 1949 m. valdžia paliepė V. Lapės šeimai keltis į Kapstatų kaimą, 
apsigyventi tremtinio Z. Mickaus sodyboje. Taip buvo siekiama apsunkinti parti-
zanų gyvenimą, išvarant iš pamiškių sodybų jų rėmėjus. 1965 m. V. Lapės šeima 
persikėlė į Endriejavą, į savo pasistatytus namus. Vaikams iki mokyklos buvo 
tik kelios dešimtys žingsnių, o mama Liucija įsidarbino mokykloje. Joje mokėsi 
visi Lapių šeimos vaikai, tik nevienodą išsilavinimą įgijo. Keletas vyresniųjų gavo 
pradinės mokyklos baigimo, o 1950 metais baigęs mokyklą sūnus Vaclovas – sep-
tynmetės mokyklos pažymėjimą. Pirmuosius vidurinio mokslo atestatus Endriejavo 
vidurinė mokykla įteikė 1958 metais. Vidurinį išsilavinimą įgijo jauniausieji Lapių 
sūnūs ir dukros.

V. Lapės šeimos santykiai su mokykla buvo geri, jis keletą metų buvo ren-
kamas mokyklos tėvų komiteto pirmininku. Vaikai mokėsi tik labai gerai ir gerai – 
teikė garbę mokyklai. Mokytojai, auklėtojai džiaugėsi, turintys tokių mokinių. 

Nebuvo problemų ir dėl šių moksleivių elgesio. Didžiausias autoritetas, pa-
vyzdys jiems buvo darbštūs, pareigingi, dori tėvai. Tėvelis (taip jį vadino vaikai) 

Vaclovas su seserimis 
Rūta, Elena, Vanda, 
Vladislava. 
Iš V. Lapės šeimos 
albumo
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nerūkė, negėrė alkoholinių gėrimų, buvo religingas. Iki gilios 
senatvės jo nevargino ligos. Vaclovo Lapės įsitikinimams 
įtakos tikriausiai turėjo jaunesnysis brolis kunigas Alfonsas 
(gim. 1908 m.), kunigu įšventintas 1933 metais. Tai buvo 
iškili asmenybė, aktyvus visuomenininkas, bendradarbiavęs 
spaudoje.

V. Lapės sūnus Stasys, XI laidos abiturientas, buvęs 
Vyriausybės atstovas Tauragės apskričiai, praėjus 30-čiai metų 
po mokyklos baigimo, apie ją rašo:

„Ir gerbiama ji buvo daugumos žmonių kitaip negu dabar. Prisi-
menu, kaip endriejaviškiai pagarbiai sveikindavo sutiktą mokytoją, 
o pastarieji nuoširdžiai atsakydavo nukeldami kepurę. Amžinaatilsį 
tėvas, rašydamas paaiškinimus mokytojams, visada imdavo specialų 
„prašyminį“ popierių ir pradėdavo, kaip man tada rodėsi, baisiai 
senovišku kreipiniu – „J. M.“ (Jo, Jos malonybei)... Man mokyklos 
šviesa ir dvasia metams bėgant ne blanksta, bet, priešingai, – ryš-
kėja. Manau, taip esti visiems.“1

Šioje šeimoje tėvas buvo griežtas, vaikams neleido dykinėti. Paūgėję vaikai 
vasaros atostogų metu užsidirbdavo pinigų. Tėvai nereikalavo jų atiduoti. Vaikai 
taupė pinigus mokymosi reikmėms, nes žinojo, kad tėvai daug jų neturi. 

Motina Liucija buvo rūpestinga, darbšti, švelni. Vienas svarbiausių jos prin-
cipų – nežadėti vaikui to, ko negalėsi 
ištesėti. Vaikai tikėjo ir pasitikėjo savo 
motina, o tai yra gerų tarpusavio san-

Iš kairės: broliai 
Alfonsas, Antanas, 
tėvas Vaclovas, 
sūnus Vaclovas. 
Apie 1960 m. 
Iš V. Lapės šeimos 
albumo

1 Endriejavo mokykla laiko vingiuose, Judex, Kaunas, 
2006.
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tykių pamatas. Jie buvo įpratinti gra-
žiai elgtis tarpusavyje, prireikus padėti 
vienas kitam. 

Užaugę tvarkingoje, reiklioje 
šeimoje, vaikystėje pažinę gyvenimo 
skonį, visi vaikai rado savo vietą gy-
venime. Keli įgijo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, penki pasirinko pedagogo 
darbą, kiti (karo ir pokario vaikai) buvo priversti tenkintis žemesniu išsilavinimu. 
Tačiau visi inteligentiški, dori žmonės, šalies patriotai.

2001 m. gausi Vaclovo Lapės šeima – vaikai ir vaikaičiai minėjo Tėvo 
100-ąsias gimimo metines. Tai progai parengtame lankstinuke rašoma:

„Vaclovas giliai tikėjo Dievu, to mokė ir savo vaikus. Iš vaikų 
reikalavo drausmės ir tvarkos. Jis labai mėgo skaityti, graužte 
grauždavo knygas ir laikraščius, domėjosi įvykiais pasaulyje, vi-
suomeniniais reiškiniais.

Gausi šeima toli nenuklydusi nuo tiesos ir doros kelio 
di džiuo jasi Tėvu, suteikusiu galimybę ateiti į šį pasaulį, pažinti jį 
ir palikti savo pėdas, kurti tautos labui.

Vaclovo, kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenimas neturi nei 
pradžios, nei pabaigos. Jis atėjo iš tėvų ir protėvių ir liko naujoms 
giminės kartoms. Minima data yra tarsi sustabdytas laikas, kuriame 
geriau įmanoma įžvelgti, kas jame buvo ir liko“.

Prie Tėvo karsto vaikai (iš kairės): Elena, Zita, 
Vanda, Regina, Rūta, Vladislava. Antroje eilėje 
(iš kairės): Audronė, Rasutė, Vaclovas, Antanas, 
Stanislava, Algimantas, Aldona, Stasys, Alfonsas. 
1995 m. Iš V. Antanavičienės albumo
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1990 metais amžinam poilsiui Endriejavo kapinėse atgulė paprasta, kukli gausios 
šeimos Motina Liucija. Po penkerių metų amžinybėn išėjo ir Tėvas Vaclovas.

2008 m., eidamas 75-uosius metus, mirė dviejų Seimo kadencijų (1992–2000) 
narys, A. Abišalos vadovaujamoje Vyriausybėje žemės ūkio ministro pavaduotoju 
dirbęs, po to Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas, vyriausias Vaclovo La-
pės sūnus Vaclovas Lapė, savo darbais pelnęs žmonių dėkingumą ir pagarbą. Jo 
gyvenimas – gražiausias paminklas Motinai ir Tėvui.

Pateikėjai: 
Vladislava Lapaitė-Antanavičienė, Rasutė Lapaitė, Algimantas Lapė

Mano tėvas Vaclovas Lapė

Rima Noreikienė (Lapaitė)

Atsimenu, mano tėvas Vaclovas Lapė daug pasakodavo apie savo vaikystę, 
savo didelę šeimą, brolius ir seseris, tėviškę, apie, anot jo, gražiausius ir didžiau-
sius Lietuvoje miškus, gerus ir dorus žmones. Visa tai buvę Endriejavo apylinkėse. 

Lapių giminės 
medžio fragmentas
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Gimė jis 1934 m. rugsėjo 10 d. Patyrio 
kaime, Endriejavo valsčiuje, Kretingos 
apskrityje (vėliau Plungės rajone).

1956 m. baigęs Klaipėdos žemės 
ūkio technikumą, pradėjo dirbti Jona-
vos rajone veterinaru. Po poros metų 
vedė šiuose kraštuose gimusią Biru-
tę, kartu gražiai pragyveno 50 metų. 
Su ja sulaukė trijų vaikų ir septynių 
vaikaičių. Buvo jiems šeimos tėvo ir 
vyro pavyzdys.

Savo tėvą prisimenu kaip labai 
gerą, nuoširdų, dorą, labai darbštų 
žmogų. Jis labai mylėjo savo šeimą, 
mus, vaikus, ir vaikaičius. Mano tė-
vas vienodai gerbė kiekvieną sutiktą 
žmogų. Ir žmonės jį taip pat mylėjo 
ir gerbė.

„...Būdamas 24 metų tapau kolūkio pir-
mininku ir dirbau iki kolūkio griūties... 
reikėjo iš baimės išlaisvinti kaimo žmones, 
atgaivinti juose pasitikėjimą savimi ir įtikinti, kad dorai dirbdami, 
pasitikėdami vienas kitu, vienas kitam padėdami, galime susikurti 
padoresnį gyvenimą... Žmonės pamažu pradėjo tikėti manimi ir 
savimi...“ – rašė Vaclovas savo straipsnyje2. 

Nuo 1958 m. iki 1978 m. jis vadovavo Jonavos rajono 
Pauliukų kolūkiui. Kolūkis buvo pirmaujantis, o pirmininkas 
labai energingas, kūrybiškas, nepaklusdavo valdžiom, siekė, 
kad žmonės kolūkyje gyventų geriau. Pauliukuose plyname lauke išdygo gyven-
vietė, kultūros namai, modernios gyvulių fermos ir grūdų sandėliai. 1978 m. buvo 
paskirtas to paties rajono Žeimių kolūkio pirmininku.

Atmintin įstrigo vieno vairuotojo pasakojimas. 

„Pradėjau dirbti Pauliukų kolūkyje vairuotoju. Buvo pats dar-
bymetis. Atvežiau į sandėlį tik ką iškultus javus. Kaip buvau 
įpratęs kitame kolūkyje, sėdžiu mašinoje ir laukiu, kada kolūkie-
čiai iškraus mašiną. Ilgokai pasėdėjęs, girdžiu kažkokį brazdesį. 
Neiškentęs išlipau iš mašinos, ogi, žiūriu – kolūkio pirmininkas 
Vaclovas bebaigiąs „šiūfeliu“ visą mašiną grūdų išpilti. Tyliai 
įlipau į mašinos kėbulą, kartu išpylėme grūdus. Kai baigėme 
darbą, pirmininkas paplekšnojo man per 
petį ir pasakė: „Vyruti, kai kitą kartą 

Vaclovas Lapė su 
dukromis Rima ir 
Dalia prie žemės 
ūkio technikos. 
Apie 1968 m. 
Iš V. Lapės šeimos 
albumo

2 Komjaunimo tiesa, 1989, spalio 10.
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atvažiuosi, nelauk kol kas iškraus, tokia pas mus tvarka, 
dirbame visi, kas tik galime“.

Kolūkio vadovavimo stiliumi Vaclovas rajone 
buvo legenda. „Tai kas gi tas Vaclovas Lapė? – klausė 
respublikos laikraštis. „Žemaitis, užsispyręs žemaitis, – 
atsakė Vaclovas žurnalistui. – Savo žemės ūkio univer-
sitetus pradėjau tėvo ūkelyje Endriejavo apylinkėse, tarp 
Žemaitijos miškų“.

Jonavos rajono laikraščio redaktorius R. Ada-
monis rašė: 

„...o juk Vaclovas ne vietinis, į Žeimių kraštą atkelia-
vo iš Žemaitijos. Menu jo pirmuosius žingsnius šiame 
krašte – teko būti jų liudininku. Kada tuometinė rajono 
valdžia Juškonių susirinkime pristatė naują kandidatą į 
kolūkio pirmininkus, vienas juškoniškis apmaudžiai man leptelėjo: 
„Atvežė piemenį. Ką jis čia padarys?“ Po metų, susitikęs su tuo 
pačiu vyru, paklausiau, kaip patinka naujasis pirmininkas, šis jau 
be jokios ironijos tiesiai pasakė: „Kietas žemaitis. Iš karto viską 
paėmė į rankas. Tokio ir reikėjo.“

Taip, tokio ir reikėjo... Visur, kur tik žengė V. Lapė, liko jo veiklos pėdsakai. 
Skurdžiausias kolūkis tapo gerai sutvarkytu, perspektyviu ūkiu. Jo nepaveikė net 
pirmaisiais nepriklausomybės metais siautėjęs griovimo vajus. Išliko ir klesti. Nes 
buvo pastatytas ant tvirto pamato...

Kad ir koks pavargęs po visų darbų būtų, tėvas visada domėdavosi mūsų, 
dukrų ir sūnaus, mokslais, klausinėdavo, provokuodavo ginčus ir diskusijas. Savo 
kantrybę ir darbštumą tėvas perdavė sūnui Remigijui, dirbančiam Neuromokslų, 
Fiziologijos ir Farmakologijos Departamente, University College London, Londone. 
Jo moksliniai tyrimai receptorių kinetikos ir farmakologijos srityje žinomi visame 
pasaulyje. 1980 m. buvo labai nepalankios oro sąlygos žemdirbiams. Rajono laik-
raštyje Vaclovas rašė: 

„Aprimo miestuose triukšmas, subėgo mašinų upės į kiemus ir 
garažus, apgeso daugiaaukščiuose žiburiai. Tik šaltą žvarbią naktį 
sugrubusiom rankom šeštą mėnesį diena dienon, be išeiginių, tarsi 
kautynėse, vargsta mechanizatorius. Kas suras jam šiltą žodį? Kaip 
jam atsilyginti? Kokiu vardu jį pavadinti? Ar tai ne begalinė meilė 
savam kraštui, gimtai tėviškės žemei?3“ 

Vaclovui visada rūpėjo paprastų žmonių rūpesčiai. Ne mokyklos ir uni-
versitetai išmoko turėti didelę širdį ir 
ją visą atiduoti tiems, kurie eina šalia 

Vaclovas Lapė 
darbo kabinete. 
Apie 1985 m. 
Iš V. Lapės šeimos 
albumo

3 Jonavos balsas, 1980, lapkr. 21.
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tavęs. Gal to išmokė Žemaitijos miškai, vaikystės svajos, gimusios matant vargą 
ir sunkumus, broliai ir seserys.

Vaikystės prisiminimuose išlikę mano tėvo susitikimai su broliais ir seserimis. 
Ypač dažnai pas mus svečiuodavosi brolis Antanas, seserys Rūta ir Regina. Kaip 
nuoširdžiai, linksmai ir įdomiai jie bendraudavo. O kaip gražiai dainuodavo. Brolių 
Vaclovo ir Antano duetas ausyse skamba iki šiol. Su broliu Antanu Vaclovą siejo 
ypatingas ryšys. Antanas tuo metu vadovavo Lenkimų tarybiniam ūkiui, vėliau 
Kretingos žvėrininkystės ūkiui. Susitikę jie politikuodavo, ginčydavosi, kalbėdavo 
apie žemės ūkio problemas, dalijosi patirtimi. Toliau gyvenančias seseris tėvai 
lankydavo vasarą, susirašinėdavo, palaikė ryšį telefonu iki pat mirties. Ypač šilti 
prisiminimai buvo lankantis sesers Vladislavos šeimoje. Vladislava giminėje buvo 
labai gerbiama dėl jos motiniško rūpinimosi savo jaunesniais broliais ir seserimis, 
jų vaikais, dėl jos optimistinio požiūrio į gyvenimą.

Jau vaikystėje patyręs meilę gimtajai žemei, Vaclovas visą savo gyvenimą 
susiejo su žemės ūkiu, kaimo problemomis.

1979 m. jam suteiktas LTSR nusipelniusio žemės ūkio darbuotojo vardas, jo 
darbas buvo įvertintas aukščiausiais tuometiniais valstybiniais apdovanojimais.

Nuo 1989 m. kovo mėnesio Lietuvos žemdirbių sąjūdžio tarybos ir prezi-
diumo narys, nuo 1990 m. – pirmininkas. 

Nuo 1993 m. Tėvynės sąjungos narys.
1992–1996 m. ir 1996–2000 m. Seimo narys. 1996–2000 m. Kaimo reikalų 

komiteto pirmininkas, Seniūnų sueigos narys.
1992 m. dirbo A. Abišalos vyriausybėje žemės ūkio ministro pavaduotoju.
2001 m. Vaclovo iniciatyva įsteigta Jonavoje kredito unija „Jonavos žemė“.
Vaclovas pirmosios Jonavos ra jone bendruomenės įkūrėjas (Žeimių bendruo-

menė Žeimių miestelyje, 2003 m.).
Vaclovas domėjosi gamtos mokslais, klasikine vakarų filosofija, nuolat sekė 

Lietuvos ir pasaulio politinę spaudą, buvo kūrybiškas ir novatoriškas.

Vaclovas Lapė su 
seserimi Vladislava. 
Iš V. Antanavičienės 
albumo
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„Žemė sugeria aistras, sūrų prakaitą, kraują, priglaudžia žmogų 
amžinai ramybei. Nemėgsta ji abejingų ir svetimų. Nuo jų prisilie-
timo atsiveria gilios žaizdos, užauga usnys ir dagiai. Žemei reikia 
širdies šilimos ir kasdieninio rūpesčio...“ – rašė Vaclovas Lapė4. 

2008 m. sausio 20 d. Vaclovą priglaudė amžinai ramybei Žeimių žemė.

Apie kunigą Alfonsą Lapę*

Metai be kunigo Alfonso Lapės
Kun. Alfonsas Lapė gimė 1908 metų spalio 22 d., Andriejavo parapijoje, 

Žemaitijos širdyje. Šeimoje buvo 10 vaikų: 6 pirmos žmonos ir 4 antros žmonos. 
Pirmos žmonos buvo Vaclovas, Stanislovas, Benjaminas, Alfonsas, Paulina ir Zu-
zana. Paulina ir Zuzana buvo vienuolės, Paulina – 
Prancūzijoje, Zuzana Lietuvoje5.

Keista, kad mes taip mažai apie kun. Alfą 
žinome. Tiesa, juk ir aš pats gyvenau su kun. 
Alfonsu beveik dvejus metus viename bute Kau-
ne, o apie jo seseris vienuoles tik dabar iš dail. 
Prano sužinojau. Toliau laiške apie kunigą Alfą 
dail. Pr. Lapė rašo: 

„Aš gi paskutinius du metus Lietuvoje gyvenau Tytuvė-
nuose pas kun. Alfą klebonijoje. ...Praleidome gana daug 
laiko kartu, bet kad būtume giliai ką nors svarbaus ir 
neužmirštamo kalbėję apie asmeninius šeimos reikalus, 
negaliu prisiminti.

Čia gal yra ta pati mūsų Lapių giminei charakte-
ringa ypatybė. Mes daug apie viską šnekam, bet niekuomet 
apie save pačius. Nepasakyčiau, kad tai dorybė..., bet, 
kaip žemaičiai, mes visi esame savotiškai nepriklausomi, 
o to nepriklausomumo pagrinde yra pagarba žmogui ir 
jo asmeniško gyvenimo privatumui. Kunigas Alfa, kaip 
ir pats turbūt gerai žinai, buvo giliai privatus žmogus. 
Viešai visuomet linksmas, mėgstantis pajuokauti, niekuomet 
netrūko gudraus sąmojo..., į gyvenimą žiūrėjo optimistiškai. 
O kas dėjosi jo viduje, su kokiom problemom teko grumtis, 
buvo jo asmeniškas reikalas, apie tai jis 
niekuomet nekalbėdavo“.

Čia prisimenu keletą greitų są-
mojų. Pagryžuvio jėzuitų naujokyną vi-
zitavo vokietis jėzuitas Wolf. Į iškilmes 
buvo pakviestas ir tuo metu parapijoj 

Užrašas ant nuotraukos: 
„Prisiminti pirmąsias 
šv. Mišias, kurias atlaikiau 
1933 m. balandžio 17 d. 
Andriejavo bažnyčioje. 
Benediktams Petrauskiams 
Šaukliuose. Kun. Alf. Lapė...“ 
Iš V. Lapės šeimos albumo

4 Naujienos (Jonavos rajono laikraštis), 2007, spalio 27.
* Kunigo Viktoro Dabušio laiškus su staipsniu 
„Draugo“ laikraščiui, siųstus dailininkui Pranui 
Lapei (1985 m. gyvenusiam JAV), ir kitą informa-
ciją parengė Rima Noreikienė (Lapaitė), Antanas 
Žemgulis. Vyr. red. pastaba.

5 Pastraipa taisyta, nes buvo neteisingai nurodyta 
šeimos sudėtis. Aut. pastaba.
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vikaravęs (1934) kun. Alfonsas Lapė. Namų viršininkas vizitatoriui pristatė visus 
kunigus, naujokus, broliukus bei svečius. Sveikindamasis tėvas Wolf su kiekvienu 
vis kartojo savo pavardę: „Wolf, Wolf, Wolf“. Kun. Alfonsas atsakė: „Fuks“. Vizita-
torius stabtelėjo ir pasakė: „Vielleicht wir sind aus den selben Wald“ (galimas daiktas, 
mudu esame iš to paties miško). Arba kai prieš keletą metų draugai iš JAV lankėsi 
Lietuvoje ir kartu pietaujant Kaune kažkas iš vietinių kunigų kalbėjo, kad mes esą 
įpratę matyti amerikonus storus, aptukusius, o čia visi tokie liesi, kun. Alfa tuoj 
atsakė: „Mes jų kviečius suvalgome, jie turi badauti“. Prisimenu, 1940 m. biržely, užėmus 
rusams Lietuvą, J. E. vysk. V. Brizgys susikvietė kunigus pasiteirauti apie padėtį. 
Į pasitarimą kun. Alfa atėjo su šviesiu kostiumu ir gražiai parištu kaklaraiščiu. 
Vysk. V. Brizgys sako: „Ar ne per greit, kunige Alfonsai, išsigandai?“ Kunigas Lapė 
tuoj pat atsakė: „Ekscelencija, per daug gerbiu sutaną, kad leisčiau kiekvienam žydukui 
ant jos spjauti“. O tai buvo tiesa – žydukai ir spjaudė, ir palydėdavo praeinančius 
kunigus įvairiais epitetais. Tai teko ir man pačiam asmeniškai patirti.

Dailininkas Pranas Lapė 1966 m. aplankė savo pusbrolį kun. Alfą Šančių 
klebonijoje. Tuomet šis pasakojosi, kad sirgęs vėžiu ar geltlige. Vilniuje gydytojai, 
padarę visus reikiamus tyrimus, nustatė, kad jam belikę gyventi maždaug pusė 
metų. Operacija nieko nepadėsianti. Ir tuomet viename laiškelyje trumpai rašė, 
kad Vilniuje gydytojai nustatė, jog jo viduriuose „apsigyvenęs kažkoks vėžys ar lyde-
ka“. Grįžęs iš ligoninės pradėjo ruoštis mirčiai. Bet po kurio laiko sveikata lyg ir 
pagerėjo, o po metų visiškai pasijuto sveikas. Vilniuje tie patys daktarai nustebę 
ir negalėję suprasti jo sveikatos pagerėjimo priežasties. 

„Kaip ten bebūtų buvę, – rašo dail. Pr. Lapė, – tuo metu kunigas 
Alfonsas ir atrodė, ir jautėsi „sveikas kaip ridikas“. Apvažiavome 
visą Kauną, užsukome ir į naujus universiteto (Politechnikos) rūmus. 
Nors paskaitos dar nebuvo skaitomos, bet studentų jau maišėsi uni-
versiteto koridoriuose. Mums tik įėjus, tuojau pat jį apstojo būrys 
studentų, kaip ir senais laikais. Susidarė man įspūdis, Alfa turėjo 
gerus ryšius su jaunimu ir tarp jų buvo labai populiarus“.

Čia man vėl menasi 1940-ieji metai. Mūsų kunigų penketukas, kuris dirbome 
katalikiškoje akcijoje ar spaudoje (K. Barauskas, V. Dabušis, A. Lapė, J. Prunskis 
ir St. Yla) vieną vakarą svarstėme – likti Lietuvoje ar pasitraukti į užsienį nuo 
bolševikinio teroro. Kun. Alfas aiškiai buvo apsisprendęs likti krašte su jaunimu, 
kuriam jis visą laiką skelbė meilę savam kraštui, ugdyti jo kultūrą ir pažangą. 
Jis man ir sako: „Kaip mes pirmieji galime išdrįsti palikti jaunimą jų likimui, kai tiek 
metų mokėme mylėti tėvynę ir jai aukotis“. Taip mudu ir likome tuomet Tėvynėje 
su savaisiais. Kunigas Alfas tą savo nusistatymą ištesėjo iki mirties. Deja, aš tuo 
pasidžiaugti negaliu.

Kai antru kartu (1972) dail. Pr. Lapė lankėsi Lietuvoje, pripuolamai užsuko 
ir į Šančių kleboniją su savo broliu. Juodu sutiko jaunas vyriškis, civiliškai apsi-
rengęs, ir gerokai sumišęs pradėjo aiškinti, kad kun. A. Lapės nesą namuose ir 
nežinąs, kada grįš. Iš karto nepatikėjo, kad juodu esą klebono giminaičiai, grei-
čiau įtarė, kad esame NKVD agentai. Tik kai svečiai parašė laiškutį, apgailestavo, 
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kad nerado namuose, pasirašė esą pusbroliai, tik tuomet jaunas vyrukas truputį 
atsileido ir prisipažino esąs vikaras, bet visos teisybės nepasakė. Pranui su broliu 
atsiradus autobusų stotyje, atskubėjo juos išlydėti giminaitė ir papasakojo, kad 
kun. Alfas slapstosi, nes pereitą sekmadienį pasakęs pamokslą, kuris galėjęs labai 
nepatikti saugumui. 

Kunigo Alfonso Lapės šaltą žemaitišką charakterį patiriame iš įvykių Tytuvė-
nuose 1941 m., prasidėjus vokiečių karui su rusais, kur tuo metu kun. Alfas klebo-
navo. Miestelėnai išėjo sutikti pirmųjų vokiečių kariuomenės dalinių, juos sveikino. 
Tik staiga iš kažkur pasigirdo keli šūviai ir vienas vokiečių kareivis buvo nušautas. 
Vokiečiai tuojau pat suėmė pirmus pasitaikiusius 20 vyrų ir čia pat prie mėsinės 
sušaudė. Po to sugaudė ir daugiau vyrų, tarp jų ir kleboną kun. Alfonsą Lapę, ir 
visus pastatė prie sienos tam pačiam likimui. Kun. Alfa, sukaupęs visą vokiečių 
kalbos žodyną, išėjo į priekį ir pradėjo aiškinti, kad jis yra vietos klebonas, ir kad 
žmonės, kuriuos jie nori sušaudyti, nėra kalti. Vokiečių kareivis buvo nušautas 
civiliškai persirengusio rusų kareivio. Dalinio viršila, kuris šiai akcijai vadovavo, 
sušaudymą atidėjo, bet suimtųjų nepaleido. Tuomet kun. Alfas išsiprašė leisti jį nueiti 
į bažnyčią ir pasakyti pamokslą, nuraminti žmones, nes šie labai nerimavo gerai 
žinodami, kad šaudomi nekalti žmonės. Klebonas pasakė raminantį pamokslą, prieš 
tai liepęs ilgai skambinti varpais. Žmonės aprimo, bet klebonas turėjo grįžti atgal 
pas suimtuosius ir visą naktį praleisti miškelyje. Rytojaus dieną atvyko aukštesnio 
rango vokiečių karininkas, su kuriuo pavyko visą reikalą išsiaiškinti ir suimtuosius 
išlaisvinti. Šis epizodas šiek tiek nušviečia kunigo Alfos charakterį, kuris ir sun-
kiausiose aplinkybėse sugeba nepasimesti, pakanka drąsos ginti artimųjų reikalus 
ir gerai orientuotis susidariusioje padėtyje bei planingai veikti.

Po kunigo Alfonso mirties dail. Prano Lapės sesuo rašė, kad: „...kun. Alfa 
mirė namuose iš bado“... Atseit, vėžio ligos apimti viduriai nepriėmė maisto. Ligo-
ninėse tokius ligonius maitina per venas. Šeimininkė pasakojo, kad paskutinėmis 
dienomis prieš mirtį velionis nenorėjęs matyti dienos šviesos ir prašęs, kad langai 
būtų uždaryti ir dienos metu. 

Kunigo Viktoro Dabušio laiškas, rašytas dailininkui Pranui Lapei, tuo metu 
gyvenusiam Jungtinėse Amerikos Valstijose:

„Mielas Pranai,
1985 04 11
Šiandien pasiunčiau šį rašinėlį DRAUGUI ir prašiau, kad būtinai 
atspaustų A. A. kunigo Alfonso mirties metinių proga – balan-
džio 22.
Nežinau ar būsi patenkintas. Padariau ką galėjau. Sudursčiau iš 
visų laiškelių gautas Informacijas. Bus vis šioks toks atpildas.
Šiaip čia viskas rieda įprasta vaga. Ruošiuosi į Lietuvą gegužės 
13, jei gausiu vizą.
Gali ir neduoti, kaip nedavė ir kitiems mano kolegoms. Teks tik 
kunigo Alfos kapą aplankyti. Gaila.
Su geriausiais linkėjimais.
Kun. V. J. Dabušis“
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„Velykų popietėje (1984 04 22) kauniečiai kunigai, kaip įprasta, 
sveikinome savo vyskupą Liudą Povilonį ir ten esant iš Šančių 
klebonijos gavome žinią, kad mirė kunigas Alfonsas Lapė, Šančių 
Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas“, – man rašė Kauno arkiv. 
kancleris kun. A. Bitvinskas. „Žinia nebuvo nelaukta. Jau 50 metų 
kunigystės jubiliejaus metu (1983.5.15) matėsi ne senatvės, o ligos 
ženklai – nuovargis veide ir laikysenoj, bet šią ligą turėdami žmonės 
turbūt visi stengiasi nuslėpti, tušuot, save ir kitus įtikinėti, kad 
čia tik kažkoks uždegimas, kuris turėtų greit praeiti. O su velioniu 
jau taip vieną kartą yra buvę, kaip matysime vėliau. Pats velionis 
A. A. kun. Alfonsas laiške 1983 06 06 man rašė apie iškilmin-
gai atšvęstą kunigystės jubiliejų: „Mano jubiliejus praėjo iškiliai 
(geg. 15). Dalyvavo vysk. Liudas, apie 30 kunigų ir daugiau kaip 
5000 tikinčiųjų. Kaip jubiliatas laikausi pakenčiamai. Tik gegužės–
birželio mėnesiais per daug darbo: pirmoji komunija, Švč. Jėzaus 
Širdies atlaidai (Titulus Ecclesiae), „Atpirkimo jubiliejaus“ dienos, 
sutvirtinimo sakramentas. Be to, aš dar turiu pravesti rekolekcijas 
kunigams“.

Kaip iš šio trumpo laiškučio, tiksliau Kauno senamiesčio vaizdais su Mai-
ronio paminklu papuošto atviruko, matyti, velionis kunigas Lapė daug dirbo iki 
paskutinių savo gyvenimo dienų.

Labai taiklų pamokslą laidotuvių metu (1984 04 25) pasakė kun. Krizantas 
Juknevičius, Kauno Šv. Antano parapijos klebonas, kurio mintys dar daugiau 
išryškins kun. Alf. Lapės paveikslą jo 50 metų kunigystės veiklos rėmuose.

„Tavo dienos nepraėjo...“

Šiais žodžiais kun. Krizantas pradėjo pamokslą, tai jo motto, ir tęsė: 

„Dar vieno žmogaus ir kunigo širdis sustojo. Didį skausmą pajuto 
katalikų Bažnyčia ir jos karališkoji kunigystė, lietuvių tauta, žemaičių 
žemė, Šančių parapija, Lietuvos kunigai ir artimieji, nes jis buvo 
širdis visų širdyse. Ramiai ir didingai, aprūpintas Šv. Sakramen-
tais – Šventąja Kelionės Duona iškeliavo į amžinybę su psalmės 
žodžiais: „Dies mei transierunt“ – Jau prabėgo mano dienos.

Ne, kunige Alfonsai, tavo dienos neprabėgo, nes tu KUNI-
GAS PER AMŽIUS, ir tik dabar prasidėjo tavo tikroji daina, kai 
Viešpats pagaliau leido tau pilnai pažinti save ir tą kunigystės 
aureolę, kuri Kristaus kunigo nepalieka per amžius. ...Ne žemėje, o 
danguje atskleidžiama paslaptingoji kunigystės knyga, prieš kurią 
nusilenkia jos draugai ir priešai. (Plg. Apr. 5, 1–14) ...Penkias-
dešimt metų turėjau progos stebėti kun. Alf. Lapę iš toliau ir iš 
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arčiau. Aukštas, vyriškas, plačių mostų, neieškantis žodžio, visus 
apkabinantis ir visų apkabinamas – visas visiems. Toks buvo tas 
Dievo ambasadorius iki paskutinio atodūsio.

Reikia kunigo vikaro? Prašau – yra kun. Alf. Lapė. Reikia 
Šiaulių berniukų gimnazijai kapeliono? Lapė. Reikia kurijai kancle-
rio? Lapė. Reikia kunigų seminarijai rektoriaus? Yra Lapė. Reikia 
klebono Tytuvėnams, Lygumams, Josvainiams ir kitoms parapijoms? 
Yra Lapė. Reikia pamokslininko? Lapė. Reikia kunigų rekolekcijoms 
vedėjo? Yra Lapė. Reikia Šančiams klebono? Lapė. Ir čia, Šančiuo-
se, šis Dievo ambasadorius ir desantininkas apsistojo ilgiau. Tarsi 
suradęs atramą į dangų.

Šiandien ne tik Šančiai, bet ir visos Lietuvos atstovai jį 
palydi į amžinybę po visų kelionių ir darbų, vyrą – kunigą, kuris 
nepadarė gėdos nei Dievui, nei Bažnyčiai, nei Tėvynei Lietuvai.

Ne taip lengva suprasti kas buvo kun. Alfonsas Lapė. 
Kažkas pasakė: „Jis nebuvo toks, koks atrodė“. O kaip jis atrodė? 
Labai puikiai. Tačiau tame pasakyme yra tiesos. Savo viduje jis 
buvo kitoks. Po tais vyriškais mostais, gaivalingais žodžiais slypėjo 
nuoširdaus, jautraus žmogaus kunigo širdis, tai besidžiaugianti, tai 
verkianti iki ašarų. Tos didžios širdies devizas buvo būti ir likti 
ištikimam Dievui, Bažnyčiai, Tėvynei ir kiekvienam žmogui, kam 
yra reikalingas Dievo ambasadorius.

Kaip jautriai kun. Alfonsas išgyvendavo mūsų laikų priešta-
ravimus. Kaip jam rūpėjo išsaugoti tiesą, ginti tikėjimą, Bažnyčią, 
žmogaus teises, ir kaip jis jaudindavosi, kad ši gynyba neatsidur-
tų avantiūristų rankose. Prigimties teisė garantuoja kiekvienam 
individui teisę gintis. Net mūsų priešai turi pripažinti, kad mes 
nesam lavonas, kuris jau neapsigina ir nuo musių. Kaip jis troško 
tikinčiųjų kunigų vienybės bei meilės. Ne, jo pamokslai nepajėgė 
išreikšti to, ką šis Bažnyčios vyras išgyveno savo žmogiškame 
kūne. Atsitiktiniai nepasisekimai jo nesusmukdė, o jo optimizmas 
visuomet buvo užkrečiamas.

Sunkiausiais pokario laikais Lietuvoje buvo pagarsėję „trys 
briedžiai“, kurie sukryžiavę rankas nešė tikėjimo vėliavą. Vienas iš 
jų buvo kun. Alfonsas Lapė. Mums, tada dar jauniems kunigams, 
jie buvo patarėjai ir ramstis. Jei nepadarėme kai kurių klaidų, turime 
būti dėkingi jiems. Tiesa, jie nepadarė jokių stebuklų, žygdarbių, 
bet anais laikai užteko, kad „trys briedžiai“ buvo Lietuvoje ir buvo 
galima jais pasitikėti.

Drįstu apie kun. Alfonsą Lapę ir daugiau pakalbėti. Jo di-
dybė dažnai pasireikšdavo mažybėje. Juk ir šv. Paulius yra sakęs, 
kad Dievo malonės didybė aukščiausiai pasireikšdavo jo silpnybėse. 
Kun. Alfonsas nevengė prisipažinti ir prie silpnybių: „Neturiu 
dvasios... Visi esame žmonės...“ Taip nekalba mažieji. Erelis lieka 
ereliu ne tik aukštybėse, bet ir žemėje, žmogus darantis atgailą.
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Velionis kun. Alfonsas gyveno tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. 
Daug ką mylėjo, bet labiausiai už viską mylėjo Dievą ir tiesą.

Kunige Alfonsai, tavo dienos neprabėgo. Kiekviena nauja 
diena mums leis, prisimenant tave, atkurti tavo didžiadvasiškumo 
pamokas, gal tik tuomet mes galėsime būti geresni tavo mokiniai.

Atėjo metas melstis. Susitelkime maldoj už mūsų brangų 
kun. Alfonsą. Dažnai melskimės už gyvus ir mirusius kunigus. 
Malda yra vienas iš sėkmingiausių priemonių pažadinti naujam 
kunigui, kuris mirusiojo vietoje skelbtų žmonėms gėrį ir tiesą. Kai 
kunigas jaunam berniukui ar mergaitei užduoda atgailą pasimelsti 
už kunigus, jis pasėja jauno žmogaus širdyje būsimo kunigo ar 
būsimo kunigo motinos sėklą. Jei jūs, tėvai, norėtumėte duoti Lie-
tuvai kunigų, neraginkite ir nemasinkite, o tik tyliai priminkite ir 
paprašykite, kad jūsų vaikai pasimelstų už kunigus, ir, patikėkite, 
ši pasėtoji antgamtinė sėkla duos gausių vaisių.

Ramybė tau, kunige Alfonsai. Tavo dienos tęsiasi. Tik pažiū-
rėk. Tavo išmintomis pėdomis eina nauji jauni kunigai, pasiruošę 
padėti kiekvienam geros valios žmogui, žengiančiam per šią žemę 
į aukštąjį dangų.“

Toks kunigo Alfonso Lapės paveikslas iškyla mūsų atmintyje 
minint jo mirties pirmąsias metines.

Kun. V. J. Dabušis“

Pusbroliai Lapės

Pranas Lapė (gim. 1921 m. sausio 11 d. Klaipėdoje, mirė 2010 01 13) – 
Lietuvos tapytojas, grafikas.

1941–1943 m. studijavo Kauno taikomosios dailės institute. 1944 m. pa-
sitraukė į Vakarų Europą, nuo 1945 m. gyveno Švedijoje. 1945–1946 m. 
studijavo A. Bekmano meno mokykloje Stokholme, 1946–1949 m. joje 
dėstė piešimą. Nuo 1949 m. gyveno JAV, Niujorke, nuo 1957 m. 
Roveitone, Konektikuto valstija, nuo 1978 m. Čemberlene, Meino 
valstija. 1950–1956 m. dirbo Niujorko leidyklose, 1957–1978 m. – pri-
vačiose mokyklose, jose sukūrė dailės mokyklos programų. 1998 m. 
grįžo į Lietuvą.

Kūryba. Tapybai įtakos turėjo P. Sezano kūryba, vėliau abstraktusis 
ekspresionizmas. Iliustravo daugiau kaip 300 JAV ir lietuvių autorių 
knygų (Antanas Baranauskas. Anykščių šilelis, 1961 m.; Maironis. 
Baladės, 1966 m.; Antanas Mackus. Augintinių žemė, 1984 m.; Algirdas 
Gustaitis. Pakelėje į pažadėtąją žemę, 1987 m. ir kitų), sukūrė sienų 
tapybos (apipavidalino Pasaulio sporto parodą, 1948 m., Pasaulio 
medicinos seserų kongreso salę, 1949 m., abi Stokholme), scenografijos, 
taikomosios dailės kūrinių. Kūrinių turi Lietuvos nacionalinis muziejus. 
Nuo 1955 m. dalyvauja parodose6.

Individualios parodos: Long Ailendas, 
1965 m.; Čikaga, 1969 m.; Niu Kanaanas. 

6 Lapė Pranas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 11, 
2007, p. 522.
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1980 m.; Bruklinas, 1981 m.; Bostonas, 1985 m. Dalyvavo grupinėse 
lietuvių išeivijos ir amerikiečių dailės parodose. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, dailininkas grįžo gyventi į gimtinę. 2006 metais 
surengė parodą Vilniuje. 2008 m. P. Lapė buvo apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Petras Lapė (gim. 1924 m. rugpjūčio 31 d. Veiviržėnuose) – Lietuvos 
architektas.

Baigė Klaipėdos suaugusiųjų vidurinę mokyklą, 1956 m. baigė Kau-
no politechnikos institutą. 1957–1959 m. Klaipėdos vyr. architekto 
pavaduotojas. 1959–1961 m. Klaipėdos kombinato „Dailė” vyr. in-
žinierius, vyr. dailininkas, 1961–1965 m. Klaipėdos statybos tresto 
vyr. technologas, vyr. architektas, 1965–1982 m. Miestų statybos 
projektavimo instituto Klaipėdos skyriaus viršininkas. 1982–1990 m. 
dirbo Klaipėdos valgyklų, kavinių ir restoranų treste.

Projektai: Restoranas „Neptūnas”, Klaipėda, 1968 m.; Lietuvos jūrų 
muziejus ir akvariumas, su architekte L. Šliogeriene, 1979 m.; Klai-
pėdos delfinariumas, 1994 m. ir kiti7. 

Čia keletas atminties fragmentų apie gausios Lapių giminės atstovus, gar-
bingai nugyvenusius jiems duotą laiką. 

7 Lapė Petras. Ten pat, p. 522.
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Steponas Ašmontas: „Žmogus gali daug pasiekti,  
jei jis yra darbštus ir turi talentą“
Profesorių, habilituotą fizinių mokslų daktarą Steponą Ašmontą 
kalbino vyr. red. Virginijus Jocys

Gerb. prof. Steponai Ašmontai, Jūs gimėte kaime gražiu 
pavadinimu Auksoras. Ar iš tėvelių teko išgirsti, iš kur toks 
kaimo pavadinimas?

Man visą laiką Auksoras asocijavosi su auksu. Aš tėvo 
klausdavau, ar nebuvo kada nors Auksore kasamas auksas? 
Tėvas sakė, kad auksas Auksore nebuvo kasamas, bet Auk-
soro žemė verta aukso.

Prisiminkite apie Jūsų šeimos trėmimo į Sibirą aplinkybes. 
Ar daug teko sutikti tokio pat likimo tautiečių tremtyje?

Mano tėvai į Sibirą buvo ištremti 1949 metais kovo 27 dieną. Naktį atva-
žiavo sunkvežimis su kareiviais ir mamai liepė skubiai rengtis, nes bus vežama į 
Sibirą. Tėvo namuose nebuvo, vakare jam buvo liepta nuvežti svečius (partinius 
darbuotojus) į Klaipėdą. Mama prašė palaukti sugrįžtančio tėvo, tačiau trėmimo 
komandos viršininkas pasakė, kad tėvą paims pakeliui, laukti nėra laiko. Mama 
aprengė vyriausius vaikus – Elvyrą, Danutę, Rimą ir liepė bėgti pas dėdes Anta-

Steponas Ašmontas 
prie paveikslo su 
tigru Puslaidininkių 
fizikos institute 
(PFI). 2005 m. 
birželis. Vytauto 
Ylevičiaus nuotr. 
Iš PFI archyvo
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ną ir Kazimierą (tėvo brolius), o mane pasiėmė su savimi į 
Sibirą, nes buvau per mažas pasilikti vienas Lietuvoje. Kaip 
visada mažiausias yra mylimiausias ir mama sakė, kad nė už 
ką nebūtų išdrįsusi palikti manęs. Taip aš atsidūriau Sibire, 
Tenčeto kaime prie Biriusos. Pakeliui ties Vėžaičiais stribai 
sustabdė grįžtančio namo tėvo arklius, tėtis buvo išlaipintas 
iš vežimo ir įsodintas į sunkvežimį. Aš ir dabar prisimenu 
tą šaltą, vėjuotą, lietingą naktį, kai tėtis atsisėdo šalia mamos 
ir paėmė mane ant kelių. Mama verkė, ir man bėgo ašaros, 
bet daugiau nuo šalto vėjo. Nesupratau didžiulės mūsų 
šeimos tragedijos. Mus ištrėmė be nieko – visas turtas liko 
Auksore, nes mamai susiruošti davė tik 15 minučių. Aš dabar 
negaliu suprasti, kaip mums pavyko išgyventi, nenumirti 
badu, nesušalti, kai lauke būdavo minus 60 ° C. Prisimenu, 
per gaisrą apdegė avižų sandėlis. Už dienos darbą mama ir 
tėtis gaudavo vieną kilogramą apdegusių avižų. Apdegusių 
avižų košė buvo pagrindinis mūsų valgis. Jų kvapas man ir 
dabar atrodo pats baisiausias ir nemaloniausias. Tenčeto kaime, be mūsų šeimos, 
buvo dar trys tremtinių šeimos iš Lietuvos. Dvi šeimos turėjo po du mažamečius 
vaikus. Abiejų šeimose mažyliai mirė dėl nepakeliamų gyvenimo sąlygų. Iš Ten-
četo kaimo 1954 metais tėvai persikėlė į Kamalinsko tarybinio ūkio šeštą skyrių, 
šalia Kansko. Čia gyveno ir mano mamos brolio ir sesers šeimos. Už 12 km buvo 
geležinkelio stotis – Solianka. Tai buvo nedidelė gyvenvietė su vidurine mokykla, 

Povilas Ašmontas 
(sėdi) Lietuvos 
kariuomenėje, 
tarnybos metu su 
draugu. Prie Vievio 
ar Biržų, apie 
1922 m. 
Iš S. Ašmonto 
šeimos albumo

Barbora 
Vaičekauskaitė  
(sėdi) su drauge. 
Apie 1936 m. 
Iš S. Ašmonto šeimos 
albumo
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kurią aš ir baigiau 1962 metais. Šeštame skyriuje buvo keturios lietuvių šeimos, o 
Soliankoje tik dvi. Vieną iš jų sukūrė Kostas Leinartas, dešimt metų kalėjęs Taišeto 
lageryje. Jis buvo baigęs ŽŪA ir 1941 metais birželio 15 dieną ištremtas į Sibirą 
su šeima. Žmona ir vaikai žuvo Tomsko srityje, o jis po dešimties kalėjimo metų 
liko gyvas. Ant rojoje santuokoje 1954 m. gimė dvyniai Kostas ir Genutis. Kostas 
baigė Tomsko politechnikos institutą ir dabar dirba Chemijos institute. Genutis 
liko Krasnojarske ir universitete dėsto matematiką.

Ar galima sakyti, kad, likimui nubloškus į Sibirą, Jūs tapote fiziku? 
Nežinau kuo būčiau tapęs Lietuvoje, jei nebūčiau ištremtas į Sibirą. Bet 

tremtinio dalia privertė pasirinkti tiksliuosius mokslus ir aš baigiau Tomsko vals-
tybinio universiteto Radiofizikos fakultetą. Laimės dalykas, kad būtent Tomske 
buvo daug puikių profesorių tremtinių, kurių nuotraukas vėliau mačiau Maskvos 
universiteto karo dalyvių garbės lentoje. Ten aš gavau puikų išsilavinimą ir galiu 
didžiuotis, kad esu Tomsko universiteto absolventas. Ten „perestroikos“ idėjos 
buvo aptariamos jau 1963–1965 metais, t. y. 20 metų anksčiau negu kitur. To-
dėl, grįžus į Lietuvą, man vėl teko lankytis KGB rūmuose ir aiškintis dėl savo 
pažiūrų ir laiškų studijų draugams. Iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
man vienu ar kitu būdu buvo visur primenama, kad esu politinis tremtinys ir 
tikėtis reabilitacijos nebūtų jokių šansų. Kaip sakė 1974 metais Mokslų akademijos 
komunistų partijos sekretorius Jonas Aničas, vėliau tapęs Pedagoginio instituto 
rektoriumi, daugelis tremtinių supranta savo kaltę ir dėl to gailisi, bet S. Ašmon-
tas dar nesusiprantąs ir nepripažįstąs savo kaltės, todėl pasirašyti jam teigiamos 
charakteristikos jis negalintis.

Įvairiuose specialiuose leidiniuose ir 
spaudoje esate pristatęs savo laimėji-
mus ir tyrimų kryptis. Gal tai primin-
kite populiariai ir kraštiečiams.*

Povilo Ašmonto 
ir Barboros 
Vaičekauskaitės 
vestuvės. Auksoro 
kaime 1938 m. 
Iš S. Ašmonto 
šeimos albumo

* Steponas Ašmontas. Literatūros rodyklė, Vilnius, 
2005; Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 2, Vilnius, 
2002, p. 111.
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Nuotraukos, siųstos 
į Sibirą, autentiškas 
užrašas (faksimilė). 
Iš S. Ašmonto šeimos 
albumo

Sėdi (iš kairės): 
pirma – Barbora 
Vaičekauskienė 
(Pupalaitė), antras – 
Juozas Vaičekauskas. 
Antroje eilėje pirma 
(iš kairės) – Zosė 
Vaičekauskaitė, už 
nugaros – jos vyras 
Juozas Vitkus, šalia 
Algis Vaičekauskas ir 
kiti giminaičiai. 
1950 m. Kukutiškė.
Iš S. Ašmonto šeimos 
albumo
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Baigęs Tomsko valstybinį universitetą grįžau į Lietuvą 
ir 1968 metais sausio 2 dieną pradėjau dirbti Puslaidininkių 
fizikos institute. Susipažinęs su instituto vykdomais tyrimais, 
aš pasirinkau elektrogradientinių reiškinių tyrimų kryptį, 
kuriai vadovavo profesorius K. Repšas. Įstojęs į aspirantūrą, 
1968 metais rugsėjo mėnesį kartu su profesorium K. Repšu 
pradėjome tyrinėti krūvininkų kaitumą nevienalyčiuose pus-
laidininkiuose. 1969 metais mes aptikome karštųjų krūvininkų 
sąlygą fotogradientinę elektrovaros jėgą, kuri susidaro dėl 
karštųjų krūvininkų difuzijos iš apšviestos dalies bandinio 
į neapšviestąją dalį. 1970 metais buvo aptiktas naujas reiš-
kinys – elektrovaros jėgos susidarymas vienalyčiame pus-
laidininkyje, sukūrus du skirtingus krūvininkus kaitinančio 
elektrinio lauko gradientus. Šis reiškinys 1977 metais TSRS 
Ministrų Tarybos Valstybinio išradimų ir atradimų komiteto 
buvo pripažintas atradimu. Man, profesoriui K. Repšui ir 
akademikui J. Poželai buvo įteiktas atradimo diplomas Nr. 
185. Aptiktas reiškinys yra svarbus tuo, kad jis leidžia ištirti 
nelokalinį ryšį tarp kinetinių koeficientų ir elektrinio lauko 
stiprio bei sukurti naujo tipo planarinius diodus, veikiančius 
plačiame dažnio ruože.

Tirdami šiluminę elektrovaros jėgą stipriai kompensuotame indžio stibide 
1981 m. mes (S. Ašmontas, J. Požėla ir L. Subačius) aptikome, kad kaitinančiuose 
elektrimačiuose laukuose elektronai atšąla ir jų vidutinė energija tampa žemesnė 
nei kristalinės gardelės. Dėl krūvininkų atšalimo jų triukšmų temperatūra mažėja 
ir tai leidžia padidinti mikrobangų ir infraraudonosios šviesos jutiklių, pagamintų 
iš kompensuotų puslaidininkių, voltvatinį jautrį.

Tėvas Povilas 
Ašmontas su sūnumi 
Steponu. Sibire, 
Dolgomostovsko r. 
Tenčeto kaime. 
Apie 1951 m. 
Iš S. Ašmonto 
šeimos albumo

Iš kairės: Elvyra 
Ašmontaitė, Turskytė, 
Danutė Ašmontaitė. 
Kamalinsko 
grūdininkystės 
tarybiniame ūkyje, 
šalia Kansko miesto. 
Apie 1956 m. 
Iš S. Ašmonto šeimos 
albumo
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Pirmoje eilėje (iš kairės): pirmas neatpažintas, antra – Barbora Ašmontienė, trečias – 
neatpažintas, Albertas Antanavičius, Vaclovas Ašmontas, Povilas Ašmontas. Antroje eilėje 
(iš dešinės): Steponas Ašmontas, antra – Jadvyga Antanavičiūtė, greta jos – sesuo Marytė 
ir kiti lietuviai tremtiniai švenčiant Šv. Velykas Sibire. Dolgomostovsko r. Tenčeto kaime. 
Apie 1952 m. Iš S. Ašmonto šeimos albumo

Steponas Ašmontas Kamalinsko grūdininkystės tarybinio ūkio šeštajame skyriuje, šalia Kansko 
miesto. Apie 1961 m. Iš S. Ašmonto šeimos albumo
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Steponas Ašmontas prie Tomsko valstybinio universiteto. 1964 m. Iš S. Ašmonto šeimos albumo 

Ašmontų šeima grįžus į Lietuvą. Priekyje – tėveliai Barbora ir Povilas Ašmontai, viduryje – 
sūnus Vaclovas. Antroje eilėje (iš kairės): Steponas, Danutė, Elvyra, Rimas. Fotografuota 
studijoje Kaune. Apie 1966 m. Iš S. Ašmonto šeimos albumo
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Sekate mokslo tyrimų kryptis įvairių 
pasaulio šalių mokslo centruose. Ko-
kios vyrauja mokslinių tyrimų ten-
dencijos?

Šiuo metu viena iš svarbiausių 
problemų žmonijai, kurią reikia bent 
iš dalies išspręsti jau artimiausiu metu, 
yra energetika. Organinio kuro atsargos 
mažėja, o energijos paklausa didėja. 
Todėl reikia surasti alternatyvas organiniam kurui. Tai gali būti ir atsinaujinančios 
energijos šaltiniai, kurių pagrindą sudaro saulės energija, ir valdomos termobranduo-
linės reakcijos. Kita ne mažiau svarbi problema yra aplinkos užteršimas ir klimato 
kaita. Sprendžiant šią problemą, daug dėmesio skiriama naujoms medžiagoms 
su unikaliomis savybėmis sukurti. Šioje srityje daug tikimasi iš nanotechnologi-
jų. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais sukurti anglies nanovamzdeliai turi unikalių 
mechaninių ir elektrinių savybių. Ypač didelė pažanga padaryta biotechnologijoje, 
pradėta taikyti nanotechnologijos metodai.

Pagrindinė mokslinių tyrimų vyraujanti tendencija yra kooperacija. Euro-
pos Sąjungoje tai stengiamasi padaryti per Bendrąsias tyrimų programas, kurias 
finansuoja Europos Komisija. Taip pat yra skelbiami kvietimai teikti paraiškas 
bendriems Europos Sąjungos ir JAV arba ES ir Rusijos projektams atlikti. Kadangi 
aukščiau išvardintos problemos yra globalios, tai joms spręsti ir reikalingos visų 
šalių mokslininkų pastangos.

Humanitarai ir kultūrininkai kartais pasako, kad reikia stiprinti būtent jų 
dis ciplinas, nes visuomenė vis labiau tampa technokratiška. Ar tai teisinga ir 

Povilo Ašmonto laidotuvės. Iš kairės: kraštietis 
endriejaviškis Petras Navardaitis sako kalbą, 
toliau duobkasys. Iš dešinės: Stasys 
Vaičekauskas, Julius Dirsė (?), Stefa 
Navardaitienė, Domininkas Vaičekauskas, 
Barbora Ašmontienė, Steponas Ašmontas. 
1971 m. liepos 12. Iš S. Ašmonto šeimos 
albumo
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Aptikto fizikos 
reiškinio – 
elektrovaros jėgos 
susidarymo 
vienalyčiame 
puslaidininkyje, 
patvirtinus atradimo 
diplomu Nr. 185, 
pristatymas 
visuomenei. Pirmoje 
eilėje (iš kairės): 
akademikas  
Juras Požėla,  
prof. Konstantinas 
Repšas, prof. 
Steponas Ašmontas, 
prof. Vytautas 
Statulevičius ir kt. 
1978 m. Iš PFI 
archyvo

Svečiuose pas 
Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininką 
Vytautą Landsbergį, 
jo kabinete 
1999 06 17. 
Iš dešinės: Ira Merit, 
Larry Altgilbert, 
Michael Lavan, 
Vytautas Landsbergis, 
Steponas Ašmontas. 
Iš PFI archyvo

būtina kryptis? Juk ir dabar yra nemažai tiksliųjų mokslo atstovų, vertinančių 
lietuvių kalbą ir besidominčių kitais humanitariniais mokslais. Ką Jūs apie tai 
manote?

Man sunku vertinti, kokia tampa visuomenė, bet galiu pasakyti, kad šiuo 
metu Lietuva praranda pozicijas aukštųjų technologijų srityje. Po Lietuvos ne-
priklausomybės paskelbimo palaipsniui išnyko aukštųjų technologijų gamyklos, 
vadinamosios „pašto dėžutės“. Privatizavus jų turtą, o tiksliau pasakius – „pri-
chvatizavus“, susikūrė keletas smulkių įmonių, kurios per 17 metų nesugebėjo 
padidinti savo gamybinio potencialo.
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Mokslininkų ir verslininkų pa-
stangomis atsirado keletas naujų la-
zerinių technologijų, biotechnologijos 
įmonių. Taip pat reikėtų paminėti ir 
naujas sėkmingai dirbančias Vilniuje 
elektronikos įmones, kaip FIMA, Telto-
nika. Bet jų indėlis į Lietuvos bendrąjį 
vidaus produktą kol kas yra nedidelis, 
apie 1 % .

Terachercų 
elektronikos 
laboratorija. 
Dr. Dalius Seliūta, 
dr. Edmundas 
Širmulis, prof. 
Steponas Ašmontas. 
2005 m. birželis. 
V. Ylevičiaus nuotr. 
Iš PFI archyvo

Apžiūrėjus kosminės įrangos muziejų. Lietuvos 
delegacija (iš dešinės): Steponas Ašmontas, 
Nerija Žurauskienė, Mindaugas Dagys. 
Šeimininkas – kolega Frederik Clarke. 2007 m. 
Huntville, Alabamos valstija, JAV. Iš PFI 
archyvo
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Prof. Steponas 
Ašmontas po Sausio 
13-osios medalio 
apdovanojimo 
priėmimo su 
Lietuvos Respublikos 
Prezidentu Valdu 
Adamkumi. 2006 m. 
Iš S. Ašmonto 
asmeninio albumo

Didelė žala daroma, kai neskatinamas taikomasis mokslas, naikinami pa-
kankamai gerai dirbantys mokslo institutai. Jei bus „sėkmingai“ įgyvendinta 
vadinamoji aukštojo mokslo reforma, Lietuvoje liks tik vienas Lietuvos energeti-
kos institutas bei Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, valdomas 
Vilniaus universiteto.

Mokslo potencialas techniškųjų mokslo institutų turėtų būti maksimaliai pa-
naudotas Lietuvos pramonės konkurencingumui didinti bei gynybos pajėgumams 
stiprinti. Institutų integravimas į universitetus nepasitarnaus šiems tikslams, nes 
pramonės bei aukštųjų technologijų specifika reikalauja, jog pagrindinė tyrėjų veikla 
būtų taikomieji moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra, o universitetų pagrindinis 
uždavinys – aukštojo mokslo specialistų regimas.

Kokios vyrauja nuostatos? Ar šiuo metu atskirų mokslo šakų programų vystymas 
Lietuvoje turi būti ekonomiškai pagrįstas, t. y. ar jos save ekonomiškai turi 
išlaikyti, turėti tik ekonominę naudą?

Atskirų mokslo šakų programų vystymas Lietuvoje turi būti ekonomiškai 
pagrįstas, t. y. mokslas turi stiprinti pramonės konkurencingumą, padėti verslui 
plėtoti naujas technologijas. Bet ekonomiškai save išlaikyti mokslas negali. Mūsų 
visuomenėje paplitusi klaidinga nuomonė, kad mokslo institutai turi save išlaikyti, 
t. y. uždirbti pakankamai lėšų moksliniams tyrimams. Jei institutas užsidirbtų 
pakankamai pinigų save išlaikyti, tai jis tada taptų privačiu institutu ir jam nerei-
kėtų, kad ministerijos klerkai ar Lietuvos mokslo tarybos nariai nurodinėtų, kokias 
mokslo kryptis reikia plėtoti. Tokių privačių institutų pasaulyje yra nemažai ir juos 
įkūrė stambios firmos. Manau, kad ateityje ir Lietuvoje atsiras stiprios privačios 
kompanijos, kurios įkurs privačius mokslinių tyrimų institutus.

Kaip manote, iš kokių Lietuvos mokslo šakų artimiausiu metu galima tikėtis 
vertų Nobelio premijos kandidatų?



1269

Į Ž Y M Ū S  Ž M O N Ė S

Jei bus tokia mokslo politika, 
kokia buvo pastaruosius dešimt metų, 
tai artimiausiu metu tikėtis Nobelio 
premijos laureatų neverta. Kas bus 
po 10 metų, sunku prognozuoti, bet 
manau, kad didesnę tikimybę tapti Nobelio premijos laureatu turi iš Lietuvos 
išvykę mokslininkai ir dirbantys užsienyje, kur jiems dirbti yra daug geresnės 
sąlygos negu tėvynėje.

Laikmečio klausimas. Ką siūlytumėt studijuoti Lietuvos jaunimui, kokias rinktis 
specialybes, kad būtų galima padoriai gyventi ir būti naudingiems Lietuvai?

Iš savo patyrimo galėčiau pasakyti, kad jaunimui reikia pasirinkti specia-
lybes pagal savo sugebėjimus ir įgimtus talentus. Tada ir darbas bus malonus, 
ir uždarbis bus geras. Kiekvienoje srityje žmogus gali daug pasiekti, jei jis yra 
darbštus ir turi talentą. Bet ne visada aplinkybės leidžia talentui atsiskleisti. Todėl 
svarbu kiekvienam jaunuoliui sudaryti palankias sąlygas gabumams ugdyti.

Tarkite keletą sakinių apie savo gausią šeimą. Ar iš Jūsų jaunimo žada būti 
fizikų, ar juos traukia kitos specialybės?

Ar bus mano šeimoje antras fizikas, sunku pasakyti. Vyriausioji duktė, Aistė, 
baigė Vilniaus universiteto Žurnalistikos fakultetą ir dirba Olandijos pasiuntinybėje 
spaudos atstove. Antra duktė, Žemyna, baigė Muzikos akademiją ir yra artistė. 
Dirba E. Nekrošiaus teatre, vaidina filmuose. Jauniausia, Gilija, baigė Vilniaus 
universitetą ir įgijo psichologijos specialybę. Dabar dirba Briuselyje Europos 

Su Tomsko universiteto draugais Tianšanio 
kalnuose, netoli Almatos (Kazachijos sostinė iki 
1997 m.) 1970 m. Iš S. Ašmonto asmeninio 
albumo
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Steponas Ašmontas ir pusbrolis Ramojus Vaitys (Vaičekauskas) 
Monrealyje, Kanadoje. 1985 m. Iš S. Ašmonto asmeninio albumo

Steponas Ašmontas ant Monblano viršūnės (Prancūzijos Alpių 
kalnai, 4807 m) 1996 07 27. Iš S. Ašmonto asmeninio albumo
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Švenčiant mamos, močiutės Barboros Ašmontienės 
aštuoniasdešimtmetį. Už jos nugaros – Elvyra Dirsienė 
(Ašmontaitė), į kairę nuo jos – Žemyna Ašmontaitė, už 
jos – Rimas Ašmontas, Gilija Ašmontaitė, Povilas Ašmontas 
su žmona Asta. Iš dešinės: Marija Antanavičiūtė ir Jadvyga 
Antanavičiūtė (Vaičekauskienė), Steponas Ašmontas, 
Eurelijus Subačius, Daiva Subačienė, Danutė Subačienė 
(Ašmontaitė) su vaikaičiu Karoliu priekyje. Adelė 
Rusteikaitė, prieš ją Onutė Ašmontienė, tarp jų toliau – 
Vilija Dirsaitė ir kiti giminaičiai. Kaunas, 1999 m. 
Iš S. Ašmonto šeimos albumo

Prof. Steponas 
Ašmontas 
švenčia savo 
penkiasdešimtmetį 
dukrų apsuptyje. 
Iš kairės: Aistė, 
Gilija, jubiliatas, 
Žemyna. Vilnius, 
1995 m. 
Iš S. Ašmonto 
šeimos albumo
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Svečiuose pas 
kolegas Saint-Louis 
institute Prancūzijoje. 
Dr. Markus 
Schneider, 
prof. Steponas 
Ašmontas, Lietuvos 
KAM viceministras 
Rimas Jonaitis, 
dr. Nerija 
Žurauskienė, 
prof. Saulius 
Balevičius. 2009 m. 
birželis. Fizikos 
instituto archyvas

Prof. Steponas 
Ašmontas po 
apdovanojimo Ordinu 
„Už nuopelnus 
Lietuvai“ Komandoro 
kryžiaus priėmime 
su Lietuvos 
Respublikos 
Prezidente Dalia 
Grybauskaite. 
Vilnius, 2009 11 23. 
Iš S. Ašmonto šeimos 
albumo
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Komisijoje. Vyriausias sūnus, Simonas Vytautas, mokosi septintoje klasėje, jam 
viskas gerai sekasi. Galbūt jis pasuks tėvo keliais? Jauniausias sūnus, Astijus Leo-
nas, yra puikus pasakorius, jam tik 4 metai.

2009 metais lapkričio 23 dieną Jūs už daugiašakę mokslinę ir visuomeninę veiklą 
apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi. Kraštiečių 
vardu sveikiname ir kartu džiaugiamės. Šiais Lietuvos tūkstantmečio metais ko 
palinkėtumėte gimtojo Endriejavo, Vakarų Žemaitijos, Lietuvos žmonėms?

Lietuvos tūkstantmečio proga norėčiau palinkėti Žemaitijos žmonėms išlikti 
savo krašto patriotais, rūpintis jos istoriniu-kultūriniu paveldu, siekti, kad Lietu-
vos vardas būtų plačiai žinomas pasaulyje ir tariamas su pagarba. O labiausiai 
norėčiau, kad visiems žmonėms Lietuvoje gyventi būtų saugiau ir geriau.
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Mano gyvenimas kaip senoji Žvelsa –  
tai teka užliedama pievas, tai visai dingsta  
po liūliuojančia lankos velėna*
Alfonsas Laurinavičius

Endriejavas man jaunystėje dainų ir šokių švenčių prie Kapstato ežero vieta. 
Apsilankymai Endriejavo kultūros renginiuose, bažnyčioje kartu su giminaičiais, 
kurie nuo amžių gyvena Endriejavo apylinkėse, giminių laidotuvės ir senelių kapų 
lankymas bei kiti epizodai. Mokytis man teko Vėžaičiuose, Klaipėdoje, o vėliau 
įsikūriau Vilniuje. Taigi tik vasaromis su tėvais ar su bendraamžiais užsukdavome 
į Endriejavą. Vėliau tėvai apsigyveno Kulių miestelyje (Plungės r.). Važiuodamas 
juos aplankyti ar grįždamas į Vilnių bei šiaip važiuodamas Klaipėdos greitkeliu, 
dažnai užsuku į Endriejavą. 

Kita vertus, mano gimtinė Anužių kaimas – gražios Žvelsos upės vingio 
kalvelės, nedidelės giraitės nuo seniausių laikų priklausė Endriejavo valsčiui. Ma-
nau, kad mūsų darbai Lietuvai kartu padeda išsaugoti Endriejavo ir visų valsčiaus 
kaimų, kaimelių atminimą. Mūsų, kilusių iš apleistų, sovietinės valdžios sunaikintų 
kaimelių, gyvenimo kelio pradžia nebuvo rožių žiedlapiais klota, bet šiaip ar taip 
mes esame liudininkai to, kas prieš kelis dešimtmečius vyko Endriejavo valsčiaus 
pakraštyje. Nenorėčiau skaitytoją trukdyti ilgais pasakojimais, tačiau gyvenime 
išties labai daug ko nutiko. Net blogame sapne negalėtum savęs pamatyti iškart 
ir muziku, menininku, ir kalėjimo bendruomenėje, atsilikusiu nuo bendraamžių 
moksle ir Lietuvos vidaus tarnybos pulkininku leitenantu, ir vieno didžiausio 
Lietuvos universiteto profesoriumi. Visi sutaria, kad žmogaus gyvenimo vaikys-
tė, paauglystė yra viskam pamatas, todėl savo ruožtu Endriejavo valsčiui turiu 
nusilenkti už daugelį savo charakterio 
bruožų.  

Gyvenimo skonis sunkiai kitiems 
nusakomas. Visi jį ragaujame arba ka-

* Mykolo Riomerio universiteto, toliau MRU profe-
sorius, teisininkas Alfonsas Laurinavičius, kilimo iš 
Anužių kaimo, prie Endriejavo, straipsnyje kalba 
apie savo laikmetį ir save. Vyr. red. pastaba.

Šeimos susitikimas 
Kuliuose. 
Apie 2004 m. 
Iš Alfonso 
Laurinavičiaus 
albumo (toliau – 
iš autoriaus albumo)
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biname dideliais šaukštais ir patiriame visiškai skirtingus pojūčius. Ne be reikalo 
sakoma, kad vieniems duotas ankstyvas, kitiems vėlyvas, o tretiems permainų 
gyvenimas. Save priskirčiau prie pastarųjų. Turiu gyvenimą, kupiną pačiam neįti-
kėtinų posūkių. Kas nenorėtų kabinti gyvenimo dovanas didžiuoju šaukštu, tačiau 
kartais džiaugiesi, kad nors koks rankoje lieka. 

Pasaulį  išvydau tada, kai jis ir žmonės po truputi kilo iš sumaišties. Po 
didžiausių istorijai žinomų skerdynių žmonės troško išgyventi, visaip sklaidė po 
karo susitvenkusias stalinizmo smalkes. Mano tėvai taip pat, lyg pavasario potvynio 
upės nešami ant sutrūnijusio rąstgalio, ieškojo, į ką įsitverti. Įsikūrė senelių žemė-
je, mamos tėvonijos pakrašty. Gavo kelis hektarus pelkėtos, krūmais apaugusios 
žemės ir lopinėlį miško. To lemtingo 1947-ųjų metų pavasario laukiau dar žmonių 
nepažintas, tačiau kartu su mama vilkau rąstus iš senelių miško: rentėme mažytį, 
kambario su dviem nedideliais langeliais ir virtuvėlės būstą trims. Ne daug trūko, 
kad mano „atėjimo“ džiaugsmas virstų jaunos, savo jėgomis pasitikinčios šeimos 
liūdesiu. Pribuvėja mane „rado“ mažą ir paliegusį. Negana to, gimiau kovo 13 
dieną. Mamos baimė ir širdies nerimas buvo toks didelis, kad bandė apgaule pa-
sukti likimą geresne linkme, ištraukti mano ateitį iš viską valdančių jėgų valios. 
Suprantama, kad tvyrant pokario skurdui, nerimą padidino ir skaičius 13 esą turintis 
magiškų galių, todėl gimimo datą dokumentuose užrašė kovo 15-ąją. 

Vaikystės pasaulio spalvos
Mano kartos vaikų džiaugsmą ir gyvenimą spalvinusios akimirkos, vertinant 

iš šių dienų perspektyvos, atrodytų labai blankios, pilkos. Karas ir stalininis re-
žimas atėmė iš žmonių viską, bet negalėjo atimti pamiškės žemuogynų ir miško 
avietynų, šaltinėlių sruvenimo ir paukščių čiulbėjimo, sniego pilių ir skrydžio 
nuo kalno su savos gamybos slidėmis ar kiaulių apgraužta gelda. Mes buvome 
laimingi, dovanų gavę mažmožį, ir ne mažiau džiaugėmės pačių sugalvotais žais-
lais ir žaidimais. Keista, bet atsiranda romantikų, idealizuojančių mūsų vaikystės 
spalvas, galimybę būti tikrais gamtos vaikais. Būtų neteisinga manyti, kad vaiko 
pasaulis toks mažytis, telpantis į žaidimus, ginčų su draugais sprendimus. Be 
abejo, vaiko pasaulis kitoks negu suaugusiųjų. Jo kontūrai neturi tokių aiškių ribų, 
permainingi. Kita vertus, bet kokį įvykį, jie kaip ir suaugusieji giliai išgyvena, 
bando suvokti, vertinti, kas vyksta, bet ne tiek protu, kiek emocionaliai. Taigi 
reikia nors akies krašteliu pažvelgti į „didžiojo“ pasaulio spalvas, pokario metų 
Žadeikių gyvenimo būdą, žmonių bendrabūvį ir nors keliais štrichais nupiešti 
mūsų vaikystės buities panoramą. 

Prisiminimų išliko nemažai, o juos pagausino vėlesni tėvų ir kaimynų 
pasakojimai. Kūdikystės metai – tai tremties laikotarpis. Anužių kaimas turėjo 
6 ūkininkų sodybas. Po stribų ir jų pakalikų siautėjimo, prisidengiant stalinine 
politika, liko našlės Viršilienės ir Puleikio, nutolusios nuo mano tėvų per kelis 
kilometrus. Tremtys neaplenkė ir mamos artimųjų. Aštuonių vaikų motina, gyve-
nanti nederlingame Endriejavo valsčiaus pakraštyje, su keturiais sūnumis pasirodė 
esanti pavojinga sovietinei imperijai. Man buvo vos treji, todėl viso įvykio vaizdo 
dar neaprėpiau. Prisimenu nevilties apimtus artimųjų veidus, verkiančią mamą ir 
arklais kinkytus du vežimus kieme.
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Tėvai oficialiai buvo bežemiai, 
pradėję kurtis po Antrojo pasaulinio 
karo, ir apskritai tremti jų neapsimo-
kėjo, nes nieko, ką geistų kas nors 
pasisavinti, neturėjo. Artimiausių kai-
mynų, gyvenusių aplinkiniuose kai-
muose, turtas buvo panašus: senas 
kuinas, karvytė, porą paršiukų, kelios 
vištos. Artimiausia parduotuvė buvo 
už kokių septynių kilometrų. Prekių 
sąrašas neilgas: lempų žibalas, silkė, 
degtukai dar vienas kitas produktas, 
negaminamas pusiau natūriniame ūky-
je. Be to, sudėtinga iki jos nusigauti, o 
svarbiausia – žmonės neturėjo pinigų. 
Tad suprantama, kaip tada augino mažą žmogutį. Kūdikio 
maitinimas buvo grynai vietinių moterų kūrybos reikalas. 
Pagaliau nebuvo net „tūčių“, vaikiškų žindukų. Moterys 
prasimanė, kaip ji pasiūti iš gerai išvirintos dviračio kameros 
gumos arba kiaulės pūslės.

Kiti mano pasąmonėje glūdintys vaizdiniai jau iš gyve-
nimo senelių ūkyje. Tėvai persikėlė gyventi į ištuštėjusius senelių namus. Kasnakt 
girdėdavau namuose šnekant žmones. Kai tėvo namie nebūdavo, su mama ilgai 
vakarais lindėdavome ant krosnies buvusios tetos Marijonės kambario kamputyje, 
ir su baime stebėdavome žibaline lempa menkai apšviestus langus. Retkarčiais ir 
dabar grįžta tas ankstyvoje vaikystėje išgyventas jausmas, paniška baimė, kad šiurpi 
naktis įstums vidun langą ir mes su mama nuskęsime, uždusime tamsoje.

Viltis apsaugoti tėviškę pasirodė panaši į nostalgišką šokį ant suaižėjusio 
ledo. Mirties ir tremties baimė reikalavo mąstyti kaip išlikti patiems. Valdžiai 
kalti buvome, kad mamos trys broliai partizanavo, o jaunesnysis Petras stipriai 
susirgo ir, negavęs kvalifikuotos medicininės pagalbos, mirtimi pažymėjo mūsų 
menkus namelius. Vyrai naktį jį palaidojo prie kaimo kapinių tvoros. Į kapines 
perkėlėme tik atkūrus nepriklausomą Lietuvą. Toks ar panašus likimas ištiko ne 
vieną kaimyną, bandžiusį nors kaip nepaklusti okupacinei valdžiai. Bemiegės, 
atviromis baimės akimis palydėtos naktys ir vienatvės slegiamos dienos vijo iš 
tėviškės. Reikėjo ieškoti prieglobsčio tarp žmonių, rasti darbo, padėsiančio užsi-
miršti, bent iš dalies prasklaidyti beprotybės šešėlius. 

Valdžios pageidavimu atsidūrėme Žvaginių kaimo centre. Apgyvendino 
ištremto ūkininko Varpioto troboje. Didžiuliai tvartai buvo paversti kolūkio ark-
lide, o klėtis – grūdų sandėliu. Tėtį įdarbino sandėlininku. Prisimenu tik tiek, 
kad nuolat vyrai dėl kažko derėjosi, maišus tempė vidun, ant nugaros užsimetę 
nešė į antrą aukštą arba krovė į vežimus ir vis dėl kažko derėjosi. Man tai pri-
minė vaikų žaidimą, kai dalindavomės saldainiais, vadinamais „podiškutėmis“, 
juos mirkydavome vandens šaukšte ir konkuruodavome, kas daugiau „limonado“ 
pasigamins.

Anužių kaimo 
pievelėje su 
ištikimuoju Sargiu. 
Apie 1951 m. 
Iš autoriaus albumo
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Mama žiemomis šėrė arklius. Žodis „šėrė“ ne visai tinkamas. Pašarais kolūkis 
nesirūpindavo. Daržinėn suveždavo šiek tiek apdžiovintų šiaudų, „vikšrio“, pelkių 
viksvos. Mes vaikai mėgdavome karstytis ant „daržingalio“, daržinėje sukrauto 
šieno, rausti šiauduose slėptuves, o pūvančių karštų šiaudų plotai pagal žaidimo 
taisykles atstojo sunkiai įveikiamas minų kliūtis. Bėda ta, kad ir tų sutrūnėjusių 
šiaudų užtekdavo tik iki viduržiemio. Po to retkarčiais veždavo iš kolūkiečių, 
matyt, kaip prievolę. Niekas nenorėjo savo gero šieno atiduoti, todėl bandydavo 
„atsipirkti“ ruginuke ir menkaverčiais pakratais. Nors buvau dar tik vyrukas, bet 
vežimai ir man neatrodė dideli – tiesiog kupstelis pašiaušto vikšrio. 

Turiu prisipažinti, kad nuo mažumės arkliai buvo mano geri draugai. Mama 
tekėdama gavo pasoginę seną kumelę. Tėvai pasakoja, kad buvau nedidukas, 
neprilaikomas už rankytės per arklio paliktą krūvą dar neperžergiau, tačiau ant 
kumelės užsiropšdavau ir be balno po pievą jodinėjau. Arkliui pešant pievos 
žolę, apžergdavau jo galvą. Kadangi jam trukdžiau ganytis, pakeldavo galvą, o aš 
nusliuogdavau ant nugaros. Taigi man visada labai rūpėjo, kas vyksta arklidėje. 
Stebėjau šiuos didelius, draugiškus gyvulius šeriant, įlįsdavau į tvartą ir niekieno 
nematomas glostydavau gyvulių raudas, palšas dideles galvas. 

Vaizdas visiškai pasikeisdavo pavasarėjant: stebėjau statomus ant kojų 
paliegusius, sudžiūvusius kuinus. Kolūkio „inžinieriai“ sukonstravo prie balkio 
kabinamą prietaisą arkliams ant kojų pastatyti. Per pilvą kelis kartus apjuosdavo 
virvėmis ir prikabindavo prie to keltuvo. Sukant rankeną, arklys kilo aukštyn. 
Kai kojos nukardavo, bandydavo po truputį leisti žemyn su viltimi, gal arklys 
pats išsilaikys ant kojų. Būdavo visaip. Kartais betampomas nugaišdavo, tada jį 
vilko į kiemą, vėliau kūrė didžiulį katilą vandens ir virė muilą. Gyvybingesni 
išgyvendindavo. Juos net leisdavo į lauką, varydavo prie kūdros atsigerti. Kartu 
su mama išgyvendavau didžiulę baimę, kad kuris nenugriūtų ar nesugalvotų 
atsigulti. Tada amen! Ir prietaisas čia nebepadėtų. Dažniausiai parkritusieji taip 
ir nugaišdavo. 

Mano mažoje galvoje klostėsi keistas egzistencijos supratimas, gyvybės 
kainos suvokimas. Reginiai iš arklidės ilgam užvaldė mano vaizduotę. Būdamas 
paauglys, kai skaičiau S. Serventeso „Don Kichotą“, negalėjau susikaupti. Visą 
knygos turinį užgožė arklio Rosimento likimas. Tas kuinas man priminė Žvaginių 
arklidės laimingąjį, sulaukusį pavasario, arklį. 

Gal mano skurdžios vaikystė prisiminimai skaitytojui kelia pasibaisėjimą ir 
nuobodulį, bet man tai buvo didelės gyvenimo pamokos, įskiepijusios ne vieną 
charakterio bruožą. Vargu ar vaikystėje „nestudijavęs“ nuvarytų arklių likimo, 
vėliau būčiau girdėjęs savo tėvų ir gyvenimo nuskriaustų, į nusikaltimus įklimpu-
sių Veliučionių auklėtinių širdžių plakimą, ar būčiau per Sausio 13-osios įvykius 
išsaugojęs kelių šimtų studentų rimtį, įgijęs jų pasitikėjimą.

Taigi pokario Endriejavo valsčiaus gyvenimas merdėjo, kaimai ištuštėjo, 
trūko pašarų, žmonės dirbo tik todėl, kad jiems užskaitytų vadinamuosius dar-
badienius, už kuriuos beveik nieko nemokėjo. Surinkti nustatytą darbadienių 
minimumą privalėjo, nes kitaip buvo taikomos valdžios represinės priemonės. 
Tai lyg priverstinio darbo priemonė. Padėčiai kaime gerinti buvo įkurtos mašinų-
traktorių stotys (MTS). Berods 1951–1952 m. tokios technikos brigadą atsiuntė 
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ir į Kovo 8-sios kolūkį, kuriam priklausė ir mano vaikystės kaimai. Ji atliko 
mechanizuotus žemės ūkio darbus. Brigada atsikraustydavo anksti pavasarį ir tik 
vėlyvą rudenį vyrai grįždavo namo. Mums teko Varpiotinėje stipriai pasispausti 
ir apgyvendinti brigadą. Iš keturių turėtų kambarių du didžiausius atidavėme 
traktorininkams. 

Pasakojimas apie brigados vaikinų vargus būtų ilgas ir menkai susijęs su 
mano biografija. Jie dirbo už maistą, kurį gamino mieloji Ancelė Norkutė, ir guolį 
išklerusiose geležinėse lovose. Vyrai išeidavo anksti ryte, o aš visą dieną lauk-
davau jų grįžtant. Būdavo visaip. Traktoriai nuolat įklimpdavo šlapiose dirvose, 
gedo. Šimtus kartų vyniojo ant variklio užvedimo skriemulio ir tampė virvutę, 
suko rankeną, lenktą iš storo metalinio virpsto, o jie truputį pabubsi, nusičiaudi 
ir nutyla. Tos didžiulės metalo krūvos vyrams sunkiai pakluso. Iš darbo vaikinai 
grįždavo vėlai, sušlapę, purvini ir naktimis šnekučiuodavosi, kaip pergudrauti 
netobulą techniką ar gauti reikiamą detalę, tačiau jie niekada nebuvo pikti. Vargu 
ar dabar, tekus gyventi ir dirbti tokiomis sąlygomis, dvidešimtmečiai vaikinai 
mokėtų bendrauti su penkiamečiu vaiku, leistų jam veltis traktoriaus kabinoje, 
karstytis vikšrais, tabaluoti kojomis nuo kabinos stogo krašto. Labai daug man 
reiškė tai, kad, mamai barant už žmonių trukdymą, jie nustebusiais veidais kartojo, 
esą be mano pagalbos jie tiesiog negalėtų atlikti savo darbų. Iki šiol neužmiršau 
jų stiprių rankų ir nuo jų sklindančio naftos kvapo. Gal į vargą įstumtų žmonių 
dvasios stiprybei palaikyti reikėjo meilės mažam vyrukui. Jų tepaluotuose veiduo-
se šypsenos buvo tokios tikros, kad aš niekad neabejojau jų draugiškumu. Tai 
didžiosios etikos pamokos, patariančios nepainioti pagarbos mažam ir dideliam 
su darbinėmis nuotaikomis. Taigi pokario pilkuma skleidė tokias spalvas, kurios, 
ko gero, daug giliau prasiskverbia į mažo žmogaus dvasinį pasaulį negu krūvos 
įmantriausių žaislų, spalvotų knygų, internetas ir kitos įmantrybės.

Nerūpestingoji vaikystė baigiasi nuskambėjus pirmajam mokyklos varpeliui. 
Žadeikių pradinė mokykla buvo už poros kilometrų nuo mūsų namų taip pat 
ištremto ūkininko Dargio sodyboje. Tada pradinėje mokykloje mokėsi visi – ir 
šešiamečiai, ir šešiolikmečiai. Mokyklinis varpelis mane pakvietė (leido pabandyti 
savo jėgas), nesulaukus ir šešerių. Neilgai mokiausiu, apstojo ligos ir ilgam likau 
namuose. 

Karjeros vingiai
Mamos klysta retai. Išties gyvenimas man dažnai atveria nepažįstamas 

sankryžas, pateikia nepažįstamus gyvenimo vaizdus. Paprastai renkuosi kažkuo 
intriguojančias, sudėtingesnes, reikalaujančias naujų idėjų, teikiančias racionalių 
patirčių veiklos sritis. Negaliu skųstis, mamos noras išlaisvinti nuo slegiančios 
rutinos, man gyvenimą reguliuojančio kažkieno piršto pildosi. Įveikdamas šlykš-
čiausių ligų pasipriešinimą, Vėžaičių aštuonmetę mokyklą baigiau įkopęs į sep-
tynioliktuosius. 

Su draugu vežėme į Klaipėdą įteikti dokumentus dėl tolimesnių studijų: jis 
į pedagoginę mokyklą, aš į muzikos technikumą. Pirmą kartą susiklostė situaci-
ja, privertusi savarankiškai priimti atsakingą sprendimą. Technikume priėmimas 
buvo baigtas. Man pasiūlė išimties tvarka mokytis kontraboso klasėje. Nenorėjau. 
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Liūdnas lydėjau draugą į Pedagoginę 
mokyklą. Priėmimo komisijos pedago-
gai pastebėjo mano liūdesį ir įtikinėjo 
mane taip pat paduoti dokumentus 
ir toliau mokytis kartu su draugu. 
Pradinių klasių mokytojui esą būti-
nai reikia mokėti groti, todėl galėsiu 
lavinti muzikinius gebėjimus. Įtikino. 
Keisčiausia, kad mano draugas neį-
stojo – pritrūko konkursinio balo. Iš 
pradžių jaučiausi apgautas, tačiau labai 
greitai mokyklos gyvenimas, muzika, 
skambanti auditorijose ir koridoriuose, 
įdomi užklasinė veikla užvaldė mano 
protą ir jausmus.

Sėkmingai baigęs mokyklą, ga-
vau nukreipimą studijuoti Vilniaus 
valstybiniame pedagoginiame institute, 
toliau VVPI (dabar – Vilniaus pedago-
ginis universitetas). Buvo tikimasi, kad 
įgysiu pedagogo istoriko specialybę ir 
grįšiu į Pedagoginę mokyklą dėstytojauti. Gyvenimas įnešė 
pataisų. Pirmiausia – neliko Klaipėdos pedagoginės mokyklos. 
Jos bazėje kūręsi Klaipėdos aukštosios mokyklos. Taigi po 
instituto baigimo likau laisvas nuo ankstesnių įsipareigojimų, 
tačiau atsirado kitų – 1972 m. rugsėjy sujungiau savo gy-
venimą su techninės medicinos inžiniere Regina, gyvenančia 
Vilniuje. Galima sakyti, studijų VVPI baigimo proga žmona 
man padovanojo dukrą Jolantą.

Studijos VVPI tęsėsi penkerius metus. Norinčiam daly-
vauti užklasinėje veikloje, studijos netrukdė. Labiausiai man 
trūko muzikos. Atėjau dainuoti į Instituto akademinį chorą. 
Vadovė Margarita pasiūlė atlikti solines partijas. Dainavimo mokiausi pas dėstytoją 
Kisielienę. Jos paragintas, padaviau dokumentus stoti į Lietuvos konservatorijos 
(dabar – Teatro ir muzikos akademija) dainavimo parengiamąją grupę. Sėkmingai 
baigiau dvimetes studijas. Išimties tvarka (tais laikais buvo draudžiama tuo pačiu 
metu studijuoti dviejuose aukštosiose mokyklose) VVPI rektorius tarpininkavo dėl 
mano studijų, o tuometinė Mokslo ir kultūros ministerija išdavė leidimą. Įstojau į 
dainavimo studijas Aktorinio meistriškumo fakultete. Mano specialybės dėstytojai 
buvo garsus operos solistas Vladas Česas ir klasikinio dainavimo specialistas, 
V. Noreikos mokytojas Antanas Karosas. 

Deja, tais pačiais 1973-iaisiais metais, baigęs VVPI, buvau pašauktas į privalomą 
karinę tarnybą ir mano mokslai Konservatorijoje nutrūko. Patekau į SSRS Vidaus 
kariuomenės Pabaltijo dainų ir šokių ansamblį, kuriame tuo metu tarnavo daug 
įdomių Lietuvos žmonių – Vytautas Kernagis, Sigitas Račkys, Vytautas Rumšas ir 

Vėžaičių aštuonmetės 
mokyklos mokinys 
Alfonsas 
Laurinavičius 
(dešinėje) su 
ilgamečiu draugu 
Robertu Ilginiu 
iš Žadeikių k. 
Apie 1960 m. 
Iš autoriaus albumo
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dar ne vienas šiandien žinomas muzi-
kos ir kultūros pasaulio žmogus. Tokia 
draugija stipriai veikė mano pasaulė-
jautą, kita vertus, padėjo įsitikinti, kad 
man muzikos gana. Galutinai suvokiau, 
kad mano pašaukimas – socialinių san-
tykių sritis. Grįžęs iš kariuomenės vėl rinkausi veiklos kelią. Aukščiausia vertybe 
iškėliau šeimą, jos buitines problemas, todėl būsimajam darbdaviui kėliau didesnio 
atlyginimo reikalavimą. Taip patekau į Vilniaus 25-ąją profesinę technikos mokyklą 
kaip istorijos ir visuomenės mokslų mokytojas, o kartu ir mokyklos orkestrėlio 
vadovas. Po ketverių metų gavau šios mokyklos mokymo dalies vedėjo pareigas. 
Tada 1977 m., gimė sūnus Ramūnas, tad šeimai reikėjo daugiau pinigų. Be to, 
mokymo organizavimas man buvo arčiau širdies. 

Mokymo dalies vedėju dirbau porą metų. Proftechninio mokymo komiteto 
sprendimu nuo 1979 m. rugsėjo paskyrė labai sudėtingos Veliučionių proftechninės 
mokyklos-kolonijos direktoriumi. Taip per penketą metų mano gyvenimo kelias 
galutinai pasuko nuo muzikos į kalėjimo aplinką. Ilgai stovėjau savo naujajame 
kabinete prie grotuoto lango, svarstydamas, už ką aš save įkalinau. 

Suprantama, kad tai viso labo buvo tik trumpa kovos su jausmų mūša 
akimirka. Paauglių (nuo 14 iki 19 metų) kolonijoje įsipareigojau dirbti trejus 
metus. Tai didelių išbandymų metai. Veiklos sritis man nebuvos visiškai ne-
žinoma, nes VVPI porą semestrų studijavome darbą tokio pobūdžio įstaigose. 

Priėmimo į tuometinę Lietuvos konservatoriją, 
dainavimo kurso dalyviai ir kuratorius 
kompozitorius Vytautas Kairiūkštis. 
A. Laurinavičius stovi iš kairės trečias. Vilnius. 
1972 m. Iš autoriaus albumo
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Deja, teorija visada gerokai skiriasi nuo praktikos. Teko visu kūnu ir dvasia 
pajusti edukologijos, psichologijos ir administravimo praktikos, socialinių mokslų 
subtilybes. Vos įveikus pirmų mėnesių sunkumus ir „sustygavus” tvarką pagal 
savo valdymo stilių, per visą buvusią Sovietų Sąjungą nuvilnijo tokio tipo mo-
kyklų riaušės, pareikalavusios nemažai aukų. Veliučionių specialiąją proftechninę 
mokyklą bėdos užgriuvo, berods, 1980–1981 mokslo metais. Daugiau negu trys 
šimtai paauglių, apsiginklavusių savo darbo peiliais, kastetais ir kitais žiaurių 
veikų įrankiais bandė susidoroti su darbuotojais ir organizuoti masinį pabėgimą. 
Tokioje uždaro tipo įstaigoje itin gerai suvoki jėgą, kylančią iš žmonių tarpusavio 
nepasitikėjimo. Pirmą kartą įsitikinau, kad kolektyvą galima sutelkti bendram 
darbui, kai visą koloniją išvedėme į bulviakasį. Naujoji situacija buvo daug su-
dėtingesnė, nes reikėjo suvaldyti įniršį, kėlusį grėsmę mano, visų darbuotojų ir 
jų pačių gyvybei, sveikatai. 

Pažymėtina, kad net pačius darbuotojus nustebino susitelkimo rezultatai: 
nei mes, nei euforijos apimti paaugliai, niekas rimčiau nenukentėjo. Svarbiausia 
darbuotojai laimėjo didelę moralinę pergalę ir vėliau su likimo nuskriaustais vaikai 
buvo daug lengviau bendrauti. Jie suvokė, kad direktorius ir visi pedagogai nėra 
jų priešai, o bando ištraukti iš juos įsiurbusio gyvenimo liūno. Keblių situacijų 
buvo labai daug, todėl nebuvo lengva išlaikyti tokią nuolatinę įtampą. Atrodė, 
kad treji metai užtruko visą amžinybę, tačiau, kai pranešiau apie apsisprendimą 
keisti darbą, išgirdau grieštą Vilniaus rajono partinių lyderių reikalavimą dirbti 
toliau. Priešingu atveju esą turiu laukti didelių nemalonumų. Ir šioje situacijoje 
prieš akis vėl atsivėrė nauji keliai. 

Kartą, sutvarkęs reikalus Vilniuje, grįžau į darbą ir pamačiau kelias juodas, 
saulėje blizgančias „Volgas“. Sužinojau, kad auklėtiniai užsibarikadavo mokykloje, 
neįsileidžia mokytojų, kelia jiems nerealius reikalavimus. Manęs ilgai nebuvo, todėl 
pavaduotojai išsigando ir iškvietė Vidaus reikalų ministerijos pastiprinimą. Tokiais 
atvejais visada prisistatydavo ir Vilniaus rajono partiniai lyderiai. Į klausimą „kas 
vyksta?“ pažadėjau atsakyti netrukus, kai apsilankysiu įvykio vietoje. Mane jie 
visada įsileisdavo ir bandydavo dėstyti savo tiesas. Greitai išsiaiškinome, kad 

Vilniaus 25-tosios 
profesinės techninės 
mokyklos mokymo 
dalies vedėjas 
A. Laurinavičius 
šventinėje tribūnoje. 
1977 m. Iš autoriaus 
albumo
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pasipiktinimą sukėlė kažkoks paskleistas piktybiškas gandas, ir mokiniai išsiskirstė 
po klases. Grįžęs į kabinetą, pakviečiau svečius pasižvalgyti po kolonijos teritorija. 
Tada partinis lyderis pasiskundė Vidaus reikalų viceministrui Stasiui Lisauskui, 
kad aš noriu išeiti iš užimamų pareigų. Pastarasis prie visų pasiūlė man darbą 
Vidaus reikalų ministerijos, toliau VRM Kriminalinės paieškos valdyboje. Deja, 
geresnio pasirinkimo tuo metu neturėjau, nes būtent VRM niekas negalėjo trukdyti 
komplektuoti personalą. 

Ir vėl naujas gyvenimo posūkis. Iš pradžių daugiau prevencinė veikla, 
vėliau – ir nusikaltimų aiškinimas, milicijos skyrių inspektavimas ir kt. Nuola-
tinės komandiruotės ir dabar visiškai ne prie širdies. Kaip žinia, šioje aplinkoje 
rinktis apskritai neleidžiama. Privalai vykdyti įsakymus, nurodymus ir šypsotis 
viršininkams. Kai man pranešė žinią, kad teks dirbti vyresniuoju inspektoriumi 
ypatingų bylų skyriuje (itin sunkių nusikaltimų atskleidimas), supratau – mano 
kelias veda į aklavietę. Reikia ieškoti būdų, kaip trauktis iš šio man nepriimtino 
veiklos fronto. 

Netikėtai sužinojau, kad VRM Mokymo centras ieško dėstytojo, galinčio 
dėstyti bendruosius dalykus. Tai įvertinau kaip likimo skirtą šansą. Nedelsdamas 
nuvykau pas viršininką Vytautą Jakucevičių ir iš karto susitarėme dėl įsidarbi-
nimo. Ministerijoje vyko didelė pertvarka, mano aukščiausias viršininkas išėjo 
į pensiją, o jo pavaduotojas, ėjęs Valdybos viršininko pareigas, buvo naujas 
žmogus ir nė nežiūrėjęs brūkštelėjo ant prašymo savo parašą. Tai buvo didelio 
džiaugsmo akimirka. Vėliu dar bandyta perkalbėti ir net bauginta pasekmėmis, 
esą negausiu paskiros buitinės technikos ir pan., tačiau bergždžias darbas – aš 
grįžtu į pedagoginį darbą! 

Darbas VRM Mokymo centre nebuvo lengvas. Reikėjo rusų kalba parengti 
paskaitų ciklą, budėti po paskaitų klausytojų saviruošoje. Kita vertus, buvo puiki 
bendravimo mokykla. Teko darbuotis nepaprastai darniame kolektyve, puikiai 
dirbusiam savo darbą ir suradusiam laiko prasmingam laisvalaikiui. 

Ypač gyvenimas suintensyvėjo paskutiniaisiais darbo metais. Vidaus reikalų 
sistemoje „Sąjūdis“ buvo uždraustas, tačiau dėl vadinamųjų brazauskininkų idėjų 

Naujametinėje 
šventėje 
A. Laurinavičius 
(iš kairės) su 
dešimtmečiu sūnumi 
Ramūnu. 1987 m. 
Iš autoriaus albumo
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palaikymo baudžiama nebuvo. Kolektyve atskilo tik keletas žmonių, kurie nepa-
laikė naujų idėjų. Vieni tylėjimu, kiti kovingais sienlaikraščio numeriais kaitino 
mokyklos klimatą, kol mus aplankė Alvydas Pumputis (dabar – Mykolo Romerio 
universiteto rektorius) su pasiūlymu prisijungti prie Lietuvos policijos akademijos 
kūrimo. Daugeliui iš Mokymo centro darbuotojų pasiūlymas buvo visiškai priimtinas, 
nors ir keliantis daug neaiškumų. Taip mūsų pastatai tapo Akademijos I rūmais, 
o mes gavome atleidimus ir ieškojomės naujo darbo. Be kitų pasiūlymų, gavau 
pakvietimą dirbti Akademijoje. Akademijos rikiuotės viršininku buvo priimtas buvęs 
Mokyklos viršininkas V. Jakucevičius. Jis mane pakvietė eiti rikiuotės viršininko 
pavaduotojo pareigas. Prasidėjo naujas mano karjeros etapas, atvedęs į mokslinę 
pedagoginę veiklą aukštojoje mokykloje ir besitęsiantis iki šių dienų.

Darbas Mykolo Romerio universitete,  
arba slaptų svajonių išsipildymas
Mykolo Romerio universitetas, toliau MRU (įkurtas kaip Lietuvos policijos 

akademija) yra vienas iš Lietuvos nepriklausomybės ženklų. Sausio lemtingųjų 
įvykių dienomis visi tuometinės Akademijos studentai organizuotai budėjo prie 
„karštųjų“ Vilniaus objektų. 

Taigi MRU įkurtas, 1990 m. kovo 11 d. paskelbus Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo aktą. Tais metais buvo priimta daugiau kaip 500 vaikinų, nusiteikusių 
labai sudėtingomis sąlygomis tarnauti Lietuvos policijoje. Pagal Akademijos tvarką, 
kasdien apie 100 studentų budėjo prie Aukščiausios Tarybos (dabar – Lietuvos 
Seimas) ir kituose svarbiuose objektuose. Akademija visomis išgalėmis prisidėjo 
prie atkurtos Nepriklausomybės išsaugojimo, todėl užsitraukė didelę sovietinių 
struktūrų nemalonę. Turėjome informacijos, kad siekiama vienusyk „susemti“ 
visus Akademijos studentus ir rikiuotės pareigūnus ir išgabenti toli nuo Lietuvos 
į sovietinę kariuomenę. Taigi Universitetas išgyveno labai sudėtingą laikotarpį. 
Pasakojimo užtektų visai knygai. Paminėsiu tik tai, kad studentus slėpėme, įsi-
prašydavome nakvynės kitų aukštųjų mokyklų bendrabučiuose, jie nakvodavo 
sporto salėse, slėptuvėse ir pan. Žodžiu, pirmoji mūsų auklėtinių laida baigė 
dvigubą Universitetą: įgijo teisės bakalauro diplomą ir sėkmingai išlaikė Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo egzaminą. 

Pagrindinis to egzamino klausimas – Lietuvai lemtingoji Sausio 13-oji. Naktis 
buvo rami, žiemai nešalta. Kartu su kuopų vadais Dainium Viršila ir Juozu Ski-
bicku „paslėpėme“ studentus Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institute, o patys 
grįžome prie Seimo. Mūsų štabas įsikūrė III Seimo rūmuose. Naktimis budėti 
palikdavome apie 50 studentų. Sugrįžęs nustebau – jų buvo apie 200 ir grupelėmis 
prašėsi leidžiami budėti kartu su kitomis Seime sutelktomis pajėgomis. Prasidėjus 
žinomiems įvykiams, mums pavedė prižiūrėti tvarką prie įėjimo į Seimą. Be to, 
rankomis susikabinę stengėmės atstumti susirinkusią minią bent keliolika metrų 
nuo rūmų, kad juos nesužalotų krintantys stiklai, atšokusios skeveldros. Žmonių 
reikėjo vis daugiau ir, mūsų nuostabai, jų užteko. Kai viskas aprimo, pastebėjau, 
kad susirinko beveik visa Akademija. Įdomiausia, kad tuo metu mokėsi ir kur-
santai (buvusios Aukštosios milicijos mokyklos) palikti užbaigti mokslus iš įvairių 
sovietinių respublikų. Dėl suprantamų priežasčių, jų nesiųsdavome į budėjimus. 
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Tą naktį ir jie niekieno neraginami atėjo į pagalbą patys. Įtampa buvo baisi. Mes 
naudojomės policijos „racijomis“, todėl žinojome VRM prognozes, apie padėtį prie 
televizijos bokšto, girdėjome visai šalia žlegančius tankus. Žinau, kad čia nedera 
tęsti pasakojimo, tačiau noriu pasakyti, kad vėliau greta didžiulio nuovargio, 
išsekimo, pajutau pasididžiavimą jaunąja karta, įsitikinau Universiteto vadovy-
bės žodžių ir darbų vienove. Rektorius, prorektoriai, kiti Universiteto atsakingi 
darbuotojai pasklido po visus grėsmingus objektus, kuriuose buvo ar galėjo būti 
studentų ir darbuotojų. Vėlesni sprendimai taip pat demonstravo rūpestį studentais 
ir Universiteto išlikimu. 

Reikia manyti, kad tokia sudėtinga universiteto pradžia visiems uždėjo 
žymę ilgam. Atsiradęs sutelktumas, tolerancija ir pagarba kiekvienam kolektyvo 
nariui, pakurstė daugelio kūrybinę ugnį – tikrą laužą iš kažkada buvusių svajonių, 
neįgyvendintų planų. Niekada nemačiau savęs rikiuotės pareigūnu. Mane visada 
domino mokslinė, pedagoginė veikla. Jau trečiais darbo Universitete metais buvau 
priimtas Psichologijos ir profesinės etikos katedros lektoriumi. Kolega prof. habil. 
dr. Viktoras Justickis, matydamas mano užsidegimą, patarė susitelkti ties viena 
tema, kuri galėtu virsti daktaro disertacija. Buvo nelengva, nes turėjau rašyti tesės 
darbą, o aukštojo mokslo diplomas – istorija ir edukologija. Jo padedamas išlaikiau 
keliolika egzaminų ir 1998 m. gruody apgyniau teisės darbą „Tarnybinė teisė ir 
policijos teisės kūrimo Lietuvoje problemos“. Už vėlesnius mokslinius darbus, 
pedagoginę veiklą 2001 m. biržely suteiktas docento vardas.

Nuo čia vėl prasideda naujas etapas karjeroje. Tais pačiais metais paskiria 
naujai steigiamos Muitinės veiklos katedros vedėju. Nesant Europoje tokios patirties, 
reikėjo parengti muitinės studijų programą, sukomplektuoti personalą, remian-
tis vietiniu intelektu. Tokios patirties Vakarų valstybėse nebuvo, nes tradiciškai 
muitininkai rengiami specialiuose mokymo centruose, sistemingai organizuojant 
kvalifikavimo, kvalifikacijos kėlimo kursus. Mūsų valstybei ši praktika netiko, 
nes neturėjome ką „tobulinti“, o rengiantis stoti į Europos Sąjungą, Lietuvos 
muitinei buvo keliami aukštos kompetencijos, administracijos gebėjimų reikalavi-
mai, atitinkantys Europos Sąjungos valstybių muitinių lygį. Vėl gi ilga istorija, 

Doc. dr. Alfonsas 
Laurinavičius 
(dešinėje) kartu 
su prof. Viktoru 
Justickiu. Diskusija 
su Lietuvos policijos 
akademijos kursantais. 
Apie 2002 m. 
Iš autoriaus albumo
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tačiau pažymėsiu, kad gyvenimas privertė pakreipti savo mokslinę, pedagoginę 
veiklą nauju keliu: nagrinėti statutinių tarnybų veiklą viešosios vadybos konteks-
te. Didžiausias iššūkis – valstybės tarnybos partnerystės su verslu suvokimas, 
tarnybų demokratinio įteisinimo, siekiant plėtoti įstaigų ir pareigūnų diskreciją, 
modernizuojant valdymą. Todėl 2006 m. kovo mėn. habilitacijos temą pasirinkau 
nagrinėti valstybės ir verslo partnerystę. Už šios srities darbus 2009 m. biržely 
suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. Būtent susiklostęs Universiteto psicho-
loginis klimatas padėjo įgyvendinti savo svajones. Šiandien didžiuojuosi, kad esu 
reikalingas Universitetui ir, būdamas katedros vedėju, Universiteto senato nariu, 
galiu aktyviai dalyvauti talentingo jaunimo lavinime, ugdyme.

Mano mokslinių tyrinėjimų sritis, populiariai apibūdinant, kaip spręsti 
tradiciškai užprogramuotą valstybės ir verslo konfliktą. Problemos sudėtingumas 
tas, kad visą sovietmetį iki 1988 m. privati nuosavybė apskritai buvo uždrausta. 
Mūsų visuomenei ir valstybei reikėjo per istoriškai trumpą laikotarpį sukurti 
verslą ir perimti visam demokratiniam pasauliui ganėtinai naują valstybės ir 
verslo sąveikos koncepciją. Nūdienos valstybei tenka skirtingi, iš pirmo žvilgsnio 
prieštaringi uždaviniai: palengvinti verslo sąlygas ir prisiimti didesnę atsakomybę 
už valstybės, verslo, visos visuomenės saugumą. Būtent sprendimas slypi katego-
rijoje „partnerystė“. Žmogaus visavertiškumo sąlyga yra laisvė, o jo atsakingumą 
apsprendžia partnerystė, o partnerystė aukštos kultūros ir civilizacijos visuome-
nėje yra galima tarp labai skirtingų subjektų. Kuo sudėtingesnė socialinė aplinka, 
tuo labiau sureikšminama ryšius sutvirtinanti partnerystė. Atsiradusi savitarpio 
pagarba, pasitikėjimas, žmogų daro patikimu partneriu. Tai lyg gyvenimo raidos 
spiralė, išaukštinanti žmogų, formuojanti asmenybę, o kartų ir pozityviai mąs-
tančią visuomenę.

Vaikaitės Kotryna 
ir Gabrielė svečiuose 
pas senelius, 
sutinkant Naujuosius 
2004-uosius metus. 
Iš autoriaus albumo
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Man būtų didelė garbė, jei keliais štrichais pavaizduotas mano gyvenimas 
pasirodytų skaitytojui įdomus, gal ir sektinas, įveikiant gyvenimo pasipriešinimus, 
patariantis sudėtingose situacijose priimti nestandartinius sprendimus. Daugiausia 
aprašiau savo veiklos kelią: vingiuotą, matomą ar dingstantį šešėliuose. Mažai 
rašiau apie gyvenimo malonumus. Jau anksčiau pristačiau dukrą ir sūnų, o jie 
man padovanojo vaikaites Kotryną ir Gabrielę. Jų teikiamas džiaugsmas yra ne-
pamatuojamas.

Gyvenimas įgijo didžiąją prasmę, sutikus Reginą Bagdonaitę. Beveik keturios 
dešimtys bendro gyvenimo metų padėjo nesunkiai įveikti visas kliūtis ir grožėtis 
ne tik gimtąja šalimi, bet ir svečiais kraštais.

Biografija. Pedagoginė, mokslinė veikla**
Alfonsas Laurinavičius (g. 1947 m. kovo 15 d. Anužiuose Endriejavo vals-

čius) – Lietuvos teisininkas, istorikas, socialinių mokslų (S01) habilituotas daktaras, 
profesorius. 1973 m. baigė Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Istorijos ir 
pedagogikos fakultetą. 

Po baigimo mokytojavo, dirbo mokymo dalies vedėju, o 1989 m. paskirtas 
Veličionių specialiosios profesinės mokyklos direktoriumi. 1982 m. pradėjo darbą 
Vidaus reikalų ministerijos Kriminalinėje tarnyboje ir dėstytojavo VRM Mokymo 
centre. Šioje sistemoje dirbo per 20 metų. 1990 m. pakviestas dirbti į steigiamą 
Lietuvos policijos akademiją. 1998 m. apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties 
disertaciją tema „Tarnybinė teisė ir policijos tarnybinės teisės kūrimo Lietuvoje 
problemos“, 2001 m. suteiktas docento 
pedagoginis mokslo vardas. 2002 m. 
paskirtas Muitinės veiklos katedros 
vedėju. 2006, m. baigta habilitacijos 
procedūra (socialiniai mokslai). 

Alfonsas ir Regina 
Laurinavičiai Šarm 
el Šeicho poilsio 
namuose, Egipte. 
Apie 2007 m. 
Iš autoriaus albumo

**Vyr. red. pastaba. Autoriui sutikus, čia pateikiame 
pagrindinius jo pedagoginės, mokslinės veiklos bio-
grafijos duomenis. Plačiau žiūrėkite: http://laalfa.
home.mruni.eu; htp://www.mruni.eu; A. Lauri-
navičius. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV 
(Mezas-Nagurskiai). V.: Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2009, 779 p.
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Mokslinių interesų sritis: valstybės tarnybų ir jų veiklos administravimas, 
tarnybinė teisė, viešojo administravimo etika.

Pareigos: Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo 
fakulteto Muitinės veiklos katedros vedėjas, profesorius.

Dėstomi kursai: Muitinės įstaigų valdymas, profesinė etika; tarnybinė veikla 
ir žmogaus teisės.
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Stasys Bočkus: „Dar neužgeso Mikų kaimo  
kalvės žaizdras...“
Apie profesorių, metalų specialistą Stasį Bočkų

Parengė Virginijus Jocys

Gimimo vieta ir laikas ne visuomet tėvų įvaldytos žmonių egzistencijos 
būsenos. Kaip ir atėjusiam žmogui į pasaulį, vienam gimimo vieta bendruomenė, 
viso sąmoningo gyvenimo paliudijimas, kitam – nereikalingos biografijos detalės. 
Daugumai Europos senųjų tautų atstovams gimimo vieta svarbus įvykis žmogaus 
gyvenime, lemiantis asmens, šeimos tolimesnę raidą.

Taip ir būsimam profesoriui, habilituotam daktarui Stasiui Bočkui, gimusiam 
1945 metais sausio 2 dieną Mikų kaime, pro gimtosios sodybos sodą tekanti saulė 
daug mielesnė nei kituose kraštuose matyta. Priverstinė Bočkų šeimos su maža-
mečiais vaikais ir močiute tremtis į Sibiro nežinią daug ką ištrynė iš mažo vaiko 
atminties. Profesorius Stasys Bočkus laiške (2009 12 01 V. Jociui) užsimena: 

„Labai apgailestauju, tačiau apie vaikystę Endriejavo krašte ar 
Sibire nieko negaliu pasakyti. Buvau per mažas. Grįžus į Lietuvą, 
labiausiai įstrigo į atmintį lietuvių kalba, išgirsta geležinkelio sto-
tyje iš garsiakalbių. O šiuo metu, atvykęs į tėviškę, labai gėriuosi 
kraštiečių žemaičių tarme. Man atrodo, tarsi visi yra mano giminės. 
Kol tėvai gyvi, mes šeimoje kalbėdavome žemaitiškai.“ 

Tarp ištremtų tautiečių tremtinių statistikos kiekvienos šeimos likimas kažkuo 
panašus į daugelio kitų, kartu ir išskirtinis. Stasys Bočkus prisimena, kad senelių iš 
mamos Filomenos Bočkienės (Vaitkutės) pusės ūkis Mikų kaime buvęs nemažas. Jo 
tėčiui, Domui Bočkui, vedus ir atėjus į mamos ūkį, žemės buvo apie 30 hektarų.

Tėvas Domas Bočkus (gim. 1908 m. Pajūdrio k.) buvo gabus meistrystei, 
mokėjo apsieiti su metalu kalvėje, tvarkė padargus, darbavosi prie savo ūkio. Buvo 
įsigijęs kuliamąją, išsikuldavo savo javus, talkino kitiems ūkininkams.

Kiek Stasys Bočkus prisimena, jų šeima gyveno didelėje žemaitiškoje dvie-
jų galų troboje (kitoje namo pusėje) su giminaičiais Vaitkais. Mama Filomena 
Bočkienė (Vaitkutė) (gim. 1913 m. Mikų k.) gyveno kartu su savo mama Ona 
Vaitkiene. Kadangi gyveno kartu, tai ir ištremti į Sibirą buvo kartu. Stasys Boč-
kus prisimena: 

„1949 m. kovo 27 d. mūsų šeima (mama su dviem mažais vaikais 
(manimi ir broliu Benediktu, gim. 1947 m.) ir savo mama Vaitkiene 
Ona, gim. 1884 m. (mano močiute) buvo ištremta į Krasnojarsko 
kraštą “

Išvežant Bočkų šeimą tėvo Domo namuose nebuvo, taip jis ir liko Lietu-
voje.
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Domas Bočkus pasitraukė į Kau-
ną, ten įsidarbino šaltkalviu, kiek galėjo 
padėjo šeimai tremtyje. Stasys Bočkus 
pirmas tris klases rusų kalba baigė 
Sibire, Krasnojarsko krašte. Gyveno 
barakuose kaip ir daugelis lietuvių 

Iš kairės: broliai 
Stasys ir Benediktas 
Bočkai kartu su 
močiute Ona 
Vaitkiene. Sibiras, 
1956 m. vasario 
20 d. Iš S. Bočkaus 
šeimos albumo

Bočkų šeima. Pirmoje eilėje centre močiutė 
Ona Vaitkienė, jai iš dešinės – vaikaitis Stasys 
Bočkus. Trečioje eilėje centre – mama Filomena 
Bočkienė, prieš ją – sūnus Benediktas kartu su 
Dargių ir Pocių šeimomis. Sibiras, 1952 m. 
balandžio 13 d. Iš S. Bočkaus šeimos albumo 
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tremtinių šeimų: Laugaliai, Dargiai, Pociai. Kažkurie, regis, 
iš buvusio Endriejavo valsčiaus.

Bočkų šeima 1956 m. grįžo į Lietuvą, į Kauną pas 
tėvą Domą.

Stasys Bočkus prisimena, kad pradėjus lankyti ketvir-
tą klasę Kauno 17-ojoje vidurinėje (dabar J. Dobkevičiaus 
vid. m-kla) sunkiai sekėsi su lietuvių kalba. Ketvirtoje klasėje iš lietuvių kalbos 
semestre turėjo dvejetą, penktoje – trejetą, kol galiausiai kitose klasėse gerais 
pažymiais pasivijo bendraklasius.

Atmintyje liko prisiminimas, kad istoriją ar kitas disciplinas mokino Stepono 
Dariaus žmonos Jaunutės Darienės antrasis vyras Čižinauskas. Jis pasakojo apie 
garbingą Lietuvos praeitį, didžiuosius kunigaikščius – Kęstutį, Algirdą, Vytautą.

Kas lėmė, kad Stasys Bočkus pasirinko metalo apdirbimo pramonės mokslus? 
Gal vaikystėje Mikų kalvėje girdėtas priekalo dunksėjimas ar matytas kaitinamas 
dirbinys žaizdre, o gal iš tėvo įgyti metalo pažinimo pagrindai.

Pirmoji vasara 
tėviškėje grįžus iš 
Sibiro kartu su 
giminėmis. Mikų k., 
1956 m. 
Iš S. Bočkaus 
šeimos albumo

Vasara tėviškėje, prie 
savo namo. Pirmoje 
eilėje (iš dešinės) – 
tėvai Domas ir 
Filomena Bočkai, 
greta giminės 
Stanislava Vaitkienė 
ir Jonas Vaitkus. 
Antroje eilėje  
(iš dešinės) broliai 
Stasys ir Domas 
Bočkai. Grįžę  
iš Sibiro broliai 
vasaromis 
svečiuodavosi pas 
giminaičius Vaitkus, 
gyvenančius tame 
pačiame name. 
Mikų k. Apie 1957 m. 
Iš S. Bočkaus 
šeimos albumo
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Juolab kad tremtinių vaikui humanitarinių disciplinų 
pasirinkimas tuo metu buvo smarkiai suvaržytas.

Tad Stasys Bočkus 1964 m. pradėjo studijas Kauno 
politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universi-
tetas) ir 1969 m. baigė įgydamas diplomuoto inžinieriaus 
mechaniko kvalifikaciją. 

Po instituto baigimo 1969–1972 m. dirbo inžinieriu-
mi konstruktoriumi Kauno staklių gamykloje. Nuo 1973 m. 
KTU tęsė mokslinį tiriamąjį darbą ir 1982 m. Baltarusijos 
politechnikos institute apgynė daktaro disertaciją. Nuo 1989 
iki 1995 m. doc. dr. KTU toliau vykdė pedagoginę, moksli-
nę veiklą. 1995–2000 m. Stasys Bočkus ėjo katedros vedėjo 
pareigas. 

Kaip pats Stasys Bočkus sako: 

„1999 m. Kauno technologijos universitete apsigyniau habilituoto 
daktaro disertaciją. Dėl savo biografijos tai galėjau padaryti tik 
nepriklausomoje Lietuvoje“.

Nuo 2000 iki 2005 m. KTU ėjo profesoriaus, katedros vedėjo pareigas. Nuo 
2005 m. ten pat gamybos technologijų katedros profesorius, liejininkystės mokslo 
laboratorijos vedėjas.

Dalyvauja įvairiose organizacijose, komitetuose, konferencijose ir kt. Yra 
Europos Komisijos Anglies ir plieno komiteto bei Lietuvos liejyklų asociacijos 

Iš kairės: Stasys ir 
Irena Bočkai, jų 
sūnus Arūnas su 
žmona Daiva.  
Iš dešinės – kitas 
sūnus Marius su 
žmona Indre. Kartu 
su Stasio ir Irenos 
Bočkų vaikaičiais 
Gyčiu, Tautvydu 
ir Guste. 2008 m. 
Iš S. Bočkaus 
šeimos albumo 
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prezidiumo organizacijų narys. Lietuvos standartizacijos departamento technikos 
komiteto Liejininkystė pirmininkas; Lietuvos medžiagų tyrinėtojų asociacijos Kons-
trukcinių medžiagų sekcijos pirmininkas; tarptautinių konferencijų Medžiagų inžinerija 
organizacinio komiteto pirmininkas;

Daugelio tarptautinių konferencijų (Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Kroatijoje, 
Graikijoje, Rusijoje, Meksikoje) programų komitetų narys.

Mokslinė veikla

a) tyrimų kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija.
b) tyrimų temos: tolydinis liejimas, stipriojo ketaus liejimas, šilumos 
mainai liejininkystėje.

Prof. Stasys Bočkus yra paskelbęs apie 150 mokslo darbų publikacijų 
Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose.

Pedagoginė veikla Kauno technologijos universitete

Dėstomi dalykai: medžiagų inžinerija, liejimo procesų teorija, specialieji 
liejimo būdai, liejimo cechų įrenginiai, metalų lydiniai, medžiagų 
termodinamika ir kinetika ir kt.;

Parašyta iš viso apie 10 vadovėlių ir mokomųjų knygų:

Bočkus S. Specialieji liejimo būdai. Vadovėlis. Kaunas: Technologija, 
1996. 
Bočkus S., Kvedaras V., Youdelis W. V. Medžiagų termodinamika 
ir kinetika. Vadovėlis. Kaunas: Vitae Litera, 2007.
Bočkus S., Dagys V. Liejinių formavimo teorija. Mokomoji knyga. 
Kaunas: Technologija. 2005.
Bočkus S. Liejimo hidraulika. Mokomoji knyga. Kaunas: KTU, 
1992.

Šeima 

Profesorius Stasys Bočkus labai didžiuojasi savo šeima. Kartu su 
žmona Bočkuviene Irena (gim. 1946 m.) susilaukė ir užaugino du 
sūnus: Arūną (gim. 1973 m.), Marių (gim. 1976 m.), kurie jau vedę 
ir susilaukė savo atžalų – Gustės, Gyčio, Tautvydo.

Prof. Stasys Bočkus minėtame laiške (2009 12 01 V. Jociui) užsimena apie 
savo pomėgius: 

„Kadangi esu ūkininkų vaikas, tai labiausiai mėgstu triūsti ko-
lektyviniame sode, kai buvau jaunesnis ir sniego žiemomis buvo 
daugiau, mėgau slidinėti miške.“ 

ir siunčia jaunesnei endriejaviškių kartai linkėjimus. 

„Džiaukitės gyvenimu, gėrėkitės savo krašto gamta, didžiuokitės 
savo tėvais ir labai mylėkite savo tėvynę Lietuvą.“
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Vienas iš Endriejavo Dromantų – žemės ūkio  
inžinerijos profesorius Jonas Dromantas*
Parengė Virginijus Jocys

Endriejavo Dromantų giminė labai plati. Iš 
jos į platų pasaulį išėjo daug darbščių ir gabių šios 
giminės atstovų. Čia pristatydami vieną jos atstovų – 
profesorių Joną Dromantą taip pat norime pagerbti 
ir visą gausią Dromantų giminę. 

Būsimasis profesorius Jonas Dromantas pirmąją 
klasę pradėjo Endriejavo pradžios mokykloje, vėliau 
teko mokintis ir kitose mokyklose, kurių kolektyvai 
neužmiršta buvusio mokinio. Tačiau su gimtine, kur 
pirmąkart buvo įkvėptas gaivus oro gurkšnis, vėliau 
bandytas pirmas žingsnis, ypatingas ryšys, išliekantis 
visą gyvenimą.

2007 m. liepos mėnesį ilgamečiui Lietuvos že-
mės ūkio universiteto (LŽŪU) darbuotojui prof. Jonui 
Dromantui sukako 80 metų. Šį jubiliejų gerbiamas profesorius 
pasitiko sukaupęs didelę profesinės veiklos patirtį ir daug 
dvasinių vertybių.

Jonas Dromantas gimė 1927 m. liepos 12 d. Sausių 
kaime, Endriejavo valsčiuje, Kretingos apskrityje pasiturinčio 
ūkininko šeimoje. Tėvai išaugino ir išleido į mokslus 7 sūnus 
ir 5 dukras. Iš tėvų namų, iš savo paties darnios šeimos 
būsimasis profesorius atnešė į gyvenimą aiškias moralines 
nuostatas, principingumą ir optimizmą. Mokėsi Endriejavo 
pradžios mokykloje, Plungės ir Švėkšnos gimnazijose. Pabaigęs vidurinį mokslą, 
įstojo į LŽŪU Žemės ūkio mechanizacijos fakultetą ir jį baigė su pagyrimu 1952 m. 
Kaip gabus ir perspektyvus absolventas paliekamas dirbti fakultete ir jau po dvejų 
metų paskiriamas fakulteto dekanu. Nuo to laiko prasidėjo sudėtingas ir sunkus 
organizatoriaus ir vadovo darbas. Studentų vertinimu, dekanas buvo griežtas, bet 
kartu ir geras, tikslo siekė su žemaitišku atkaklumu ir ryžtu. Pertraukų metu pats 
tikrino, ar visi studentai lanko paskaitas, viešai barė moksle atsiliekančiuosius, 
skyrė jiems skolų likvidavimo terminus, skelbė išbrauktų už nepažangumą studentų 
pavardes. Kita vertus, su studentais dekanas buvo paprastas ir nuoširdus, dažnai 
dalyvavo studentų šventėse ir vakaronėse. Blogiau gyvenantiesiems stengėsi padėti, 
suprato jų bėdas. Rizikuodamas savo 
karjera, į fakultetą priėmė ir grįžusius 
iš tremties. 1965 m. prasidėjo antrasis, 
sunkesnis ir atsakingesnis darbo eta-
pas, – J. Dromantas paskiriamas Lietu-
vos žemės ūkio mechanizacijos ir elek-
trifikacijos mokslinio tyrimo instituto 

Profesorius 
Jonas Dromantas 
(gim. 1927 07 12 )
LŽŪA rektorius nuo 
1975 11 iki 1989 06.
Nuotr. iš Rimanto 
Dromanto, Jono s., 
šeimos albumo

* Šis straipsnis, pavadintas „Iškilus žemės ūkio 
inžinerijos profesorius Jonas Dromantas“, buvo 
išspausdintas LŽŪA laikraštyje „Žemyna“ 2007 m. 
(Nr. 12 (1916). Suderinus su Žemės ūkio inžinerijos 
fakulteto, Mechanikos katedros kolektyvo atstovu 
prof. Juozu Padgurskiu, čia spausdinamas tekstas 
paredaguotas, papildytas ir iliustruotas Rimanto 
Dromanto pateiktomis šeimos nuotraukomis.
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direktoriumi. Tada institutas priklausė 
tik trečiai kategorijai, todėl atlygini-
mai buvo maži, darbuotojų nuotaikos 
blogos, sunkiau buvo prikalbinti dirbti 
gabesnius inžinierius. Taigi pagrindi-
nis direktoriaus tikslas buvo išplėtoti 
instituto mokslinius tyrimus. Vadovau-
damas moksliniam institutui ir pats 
įsitraukė į mokslinį darbą. Dirbant 
institute, Jam suteiktas Lietuvos nusi-
pelniusio inžinieriaus ir vyr. mokslinio 
bendradarbio vardai. Tiriamajame ins-
titute J. Dromantas dirbo 10 metų. Per 
šį laikotarpį moksliniai bendradarbiai 
apgynė vieną daktaro (dabar habili-
tuoto daktaro) ir 56 mokslų kandidato 
disertacijas, mokslo darbų tyrimams 
buvo pastatytas dirvos kanalas, stam-
bios eksperimentinės dirbtuvės, gy-
venamieji namai darbuotojams, buvo 
restauruoti senieji grafo Tiškevičiaus 
pastatai. Šie įspūdingi rezultatai pasiekti darbštaus kolektyvo 
bei direktoriaus reiklumo ir dėmesio moksliniams tyrimams 
dėka. Už pasiektus rezultatus institutui buvo suteikta antra 
kategorija. Dirbdamas Raudondvaryje, J. Dromantas nenutrau-
kė ryšių su Akademija. Jis visą laiką dėstė mašinų detalių 
dalyką, vadovavo studentų kursiniams projektams. Studen-
tų savarankiškus darbus labai nuosekliai tikrino, reikalavo 
kruopštumo ir būtino tikslumo. 1974 m. jam suteiktas docento 
mokslinis pedagoginis vardas. 1975 m. J. Dromantas grįžta į savo Alma Mater. Jis 
paskiriamas Lietuvos žemės ūkio akademijos rektoriumi. Prasideda trečiasis, dar 
sunkesnis, dar atsakingesnis jo gyvenimo etapas. Eidamas šias pareigas, nuolat 
rūpinosi pedagoginių ir mokslinių kadrų rengimu. 1979 m. buvo įsteigta LŽŪU 
Bandymų stotis, kuri padėjo darbuotojams vykdyti mokslinius tyrimus, padidėjo 
ir užsakomųjų mokslinių darbų apimtys, pagerėjo jų kokybė. Per 14 Akademijai 
vadovavimo metų vien kapitalinei statybai buvo gauta ir panaudota per 13,5 tuo-
metinių milijono rublių. Čia labai pravertė Rektoriaus gebėjimai tinkamai spręsti 
ūkinius klausimus, gauti iš Maskvos valdininkų daugiau lėšų, įtikinti respublikos 
vadovus dėl būtinos paramos statant Akademijos miestelį. J. Dromantas buvo 
daugelio mokslinių tarybų pirmininku arba nariu, nuo 1984 iki 1990 metų Mašinų 
detalių ir žemės ūkio transporto bei kėlimo mašinų (dabar Mechanikos) katedros 
vedėju. Su bendradarbiais parašė ir išleido vadovėlį „Mašinų detalių projektavimo 
pagrindai“, parengė daug metodinės medžiagos studentams. Dalyvavo rengiant 
enciklopedijas, buvo Žemės ūkio enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos pir-
mininkas, Lietuvos tarybinės enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos narys, 

Onos ir Jono 
Dromantų vestuvės 
1926 m. Sausių k. 
Jie susilaukė 7 sūnų 
ir 5 dukrų. Nuotr. 
iš R. Dromanto 
šeimos albumo
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daugelio enciklopedijos straipsnių autorius ir konsultantas. 
Jo plunksnai priklauso daugiau kaip 150 mokslinių ir popu-
liarių straipsnių įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose. 1984 
m. Jam suteiktas profesoriaus vardas. Netgi išėjęs į pensiją, 
konsultuoja studentus, aktyviai dalyvauja Mechanikos kate-
dros ir mūsų Universiteto veikloje. Nepaisant patirtų gyve-
nimo negandų, profesorius visada jaunatviškas, energingas, 
spinduliuojantis dvasinę šilumą, pasirengęs padėti kitiems ir 
įveikti pasitaikančias kliūtis. 

Dromantų giminės 
suvažiavimas prie 
Gargždų bažnyčios. 
2003 m. liepos 26 d.
Nuotr. iš 
R. Dromanto šeimos 
albumo
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Mindaugas Saulius Venslauskas:  
„Vytauto Didžiojo Universitetas turi tapti  
ne tik darbo vieta, bet gyvenimo būdu“
Apie biofiziką, profesorių Mindaugą Saulių Venslauską

Parengė Virginijus Jocys

Šie endriejaviškio prof. Mindaugo 
Sauliaus Venslausko pasakyti žodžiai 
atspindi jo kaip brandaus mokslininko 
ir visuomenininko gyvenimo poziciją. 
Galime įžvelgti gražias paraleles su 
tarpukario Lietuvos VDU įkūrimu ir 
klestėjimu. Tuomet būrys vyresnės kar-
tos endriejaviškių – Jurgis Talmantas, 
Andrius Ašmantas, Petras Navardai-
tis – studijavo VDU ir tapo iškiliais 
mokslo ir visuomenės veikėjais, kuriais 
galime didžiuotis. Pokario Lietuvos kar-
ta skirtingais keliais kopė į mokslo 
viršūnes, kas tremtyje, kas Lietuvoje, 
kas neturėdamas galimybės tėvynėje 
studijom pasirinko tuometinės Sovietų 
Sąjungos aukštąsias mokyklas. Daugu-
mas jų degė meile tėvynei ir troško 
žinių. Tad 1988 m. Atgimimas dabar-
tiniam profesoriui suteikė galimybę ir metė iššūkį kartu su 
kitais akademinės visuomenės nariais dalyvauti VDU atkūrime 
negailint laiko ir jėgų. Todėl 2009 m. VDU švenčiant atkūri-
mo 20-metį, endriejaviškio prof. M. S. Venslausko išsakytos 
mintys ir palinkėjimai atspindi jo brandžią kaip piliečio ir 
mokslininko gyvenimo patirtį: 

„Dabartinės ir būsimos VDU bendruomenės nariams galima pa-
linkėti: A. Kad universitetas būtų ne tik darbo vieta, bet ir jų 
gyvenimo būdas, B. Suvokti, kad universiteto veidą ir jo įtaką 
šalies kultūros gyvenimui nulemia ne tik gera vadyba, bet ir gabių 
ir talentingų mokslininkų kūrybinis darbas.“*

Biografiniai duomenys. Gimė 
1933 m. lie pos mėn. 2 d. Endriejavo 
miestelyje, smulkių verslininkų Juozo 
Venslausko ir Stanislavos Ruškytės šei-
moje. Mindaugas – vyriausias sūnus 

* Venslauskas M. „VDU turi tapti ne tik darbo 
vieta, bet gyvenimo būdu“, Universitas Vytauti Magni, 
2009, bal., Nr. 4 (127). Biografinius duomenis ir 
publikacijų sąrašą pateikė prof. M. S. Venslauskas. 
Vyr. red. pastaba.

Venslauskų šeima. 
Sėdi tėvai Stanislava 
ir Juozas Venslauskai, 
stovi (iš kairės): 
vaikai Augustas, 
Birutė, Mindaugas. 
1964 m. 
Iš M. S. Venslausko 
šeimos albumo
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šeimoje, brolis Augustas gimė 1935 m., sesuo Birutė 
(1956–2004). Tėvai, patriotiškai nusiteikę lietuviai, tar-
pukariu aktyviai dalyvavo telkiant ir ugdant Endrie-
javo miestelio bei apylinkės pilietinę bendruomenę. 
Juozas Venslauskas priklausė Lietuvos šaulių sąjungai. 
Šeima ir giminės visada buvo priešiškai nusiteikę tiek 
vokiečių fašistinei, tiek rusų bolševikinei okupacijai. 
1949 m. šeima buvo ištremta į Sibirą. Mindaugas 
trėmimo naktį pasišalino ir represijos išvengė. Tėvai 
grįžo į Lietuvą 1957 m.

Mokymasis ir studijos. Netekęs tėvų, persikė-
lė į Kauną, kur, globojamas tėvo brolio Kazimiero 
Venslausko, mokėsi Kauno II berniukų gimnazijoje. 
1951 m. baigęs vidurinę mokyklą ir kaip tremtinių vaikas 
neturėdamas teisių studijuoti Lietuvoje, įstojo į Leningrado 
žemės ūkio institutą. Neturėdamas potraukio kolchozinio že-
mės ūkio studijoms, jas paliko ir įstojo į Leningrado (dabar 
Sankt Peterburgo) universiteto biologijos fakulteto biofizikos 
skyrių. 1956 m. baigė universitetą ir įgijo biofiziko diplomą. 
1963 m. Leningrado universitete apgynė biofizikos daktaro disertaciją.

Darbinė ir organizacinė veikla. 1956 m. pradėjo dirbti dėstytoju asistentu 
tuometinio Kauno medicinos instituto (dabar Kauno medicinos universitetas) Bio-
logijos katedroje. Dėstytojaudamas Medicinos institute, kartu su profesoriais Zigmu 
Januškevičiumi ir Algiu Mickiu 1961 m. įsteigė Gydomojo fakulteto Medicininės 
biofizikos skyrių. Skyrius rengė biomedicininių mokslų srities mokslo darbuotojus. 
Buvo paskirtas šio skyriaus dekanu bei atsakingu už studijų organizavimą, jų 
kokybę ir eigą. Dauguma šio skyriaus absolventų tapo mokslo daktarais, o kai 
kurie – žinomais Lietuvoje ir užsienyje mokslininkais.

1989 m. veikiamas sąjūdžio idėjų, aktyviai įsijungė į Vytauto Didžiojo 
universiteto atkūrimo darbą. Tiesiogiai dalyvavo atkuriant Gamtos mokslų fakul-
tetą.  Buvo paskirtas šio fakulteto dekanu ir išrinktas Biologijos katedros vedėju. 
Parengė pirmuosius šio fakulteto studijų planus, kūrė naujas katedras, mokymo 
bei mokslinių tyrimų laboratorijas. Buvo išrinktas VDU Atkūrimo tarybos nariu 
ir Atkuriamojo Senato senatoriumi.

Pedagoginė veikla. Dirbdamas Medicinos ir Vytauto Didžiojo universitetuo-
se, dėstė bendrąją biologiją, genetiką, biofiziką, ekosistemų analizę. Parengė du 
vadovėlius aukštosioms mokykloms.

Mokslinė veikla. Tyrinėjo informacijos kodavimą neuronų tinkluose. Tyrė 
ir dabar tiria priešvėžinių vaistų pernašą į piktybinius navikus, taikant stiprius 
impulsinius elektrinius laukus. Tyrimų tikslas – išvystyti naują, efektyvesnį, kai 
kurių vėžinių susirgimų gydymo metodą. Šiais klausimais paskelbė 40 publikacijų 
tarptautiniuose mokslo žurnaluose anglų ir rusų kalbomis. Parengė 6 biomedici-
ninių mokslų daktarus. 

Profesorius 
Mindaugas Saulius 
Venslauskas
Iš M. S. Venslausko 
šeimos albumo
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Apdovanojimai. 1996 m. – aukso medalis už darbą VDU Atkūrimo Senate, 
2004 m. – sidabro medalis už nuopelnus VDU.

Kai kurios publikacijos
1. Venslauskas M. S. Biomembranos, elektroporacija ir vėžio 
gydymas, Mokslas ir gyvenimas, 2010, Nr. 2–3, p. 6–8.

2. Venslauskas M. S. su bendraautoriais, Mažų molekulių elekt-
ro  pernašos į ląsteles efektyvumo tyrimas, Bioelectrochemistry. Vol. 65, 
iss. 2 (2009), p. 1–6. [anglų kalba].

3. Venslauskas M. S. Darvino minties šviesa, Mokslas ir gyvenimas, 
2009, Nr. 3, p. 2–3, 16–17.

4. Venslauskas M. S. Apie tris Vytauto Universiteto raidos perio-
dus, Universitas Vytauti Magni, 2007, Nr. 1, p. 11–15.

5. Venslauskas M. S. su bendraautor ia is , Navikų elektro-
chemoterapinio gydymo efektyvumo priklausomybė nuo elektrinio 
impulso stiprio ir trukmės, Bioelectrochemistry, 2005, 65, 2, 105–16 
[anglų kalba]. 

6. Venslauskas M. S., Ašmantas Š. Netiesiniai svyravimai jū-
ros hidroidų kolonijoje, Chaos, 2003, Volume 13, p. 552–557 [anglų 
kalba].

7. Venslauskas M. S. Biofizika (vadovėlis), 1996, Kaunas, KMI 
leidykla.

8. Venslauskas M. S. Biologija Vytauto Didžiojo universitete, 
knygoje Vytauto Didžiojo Universitetas 70, Kaunas 1993, p. 195–201.

9. Venslauskas M. S. su bendraautoriais, Biologija (vadovėlis), 
1970, Mokslas.

10. Venslauskas M. S., Gutauskas A. Elektrotoninio jaudinimo skli-
dimas tinklainės neuronuose, Neurofiziologija, 1974, Nr. 6, p. 304–311. 
[rusų kalba].



1299

Į Ž Y M Ū S  Ž M O N Ė S

Kūrėjai iš Endriejavo
Parengė Antanas Žemgulis, Virginijus Jocys

Čia pristatome keletą iš Endriejavo kilusių ar su juo kūrybiškai susijusių 
žmonių. Kiekvieno jų kūrybinė „laboratorija“ skirtinga kaip ir patirtis. Visi jie 
veiklūs kraštiečiai, dalinasi savo kūrybiniu džiaugsmu su kitais, dalyvauja paro-
dose, pleneruose. 

Pakalbinome ir profesionalų dailininką Kazį Kęstutį Šiaulytį, pažįstantį 
Endriejavo erdves, drįstume sakyti, trimačiam pavidale*. Jis, viename interviu 
paklaustas, kas yra kūrėjas, atsakė: 

„Kūrybos pradas glūdi kiekviename žmoguje. Kad ir kokiomis for-
momis kūrybingumas atsiskleistų, tai yra ta pati prigimtinė Dievo 
dovana.“**

Tautodailininkė  
Aurelija Pociuvienė
Gimė 1962 m. rugpjūčio 1 d. 

Plungės rajone. Mokėsi Rietavo, vėliau 
Endriejavo vidurinėje mokykloje, kurią 
baigė 1980 metais. 1982 metais baigė 
Kauno meno mokyklą, įgijo suvenyrų 
ir baldų pynėjos specialybę. Klaipėdos 
žemės ūkio technikume mokėsi floris-
tikos meno paslapčių. 

1994 m. priimta į Lietuvos tau-
todailininkų sąjungą. Nuo 2006 m. yra 
Žemaitijos tautodailininkų skyriaus 
narė. Dalyvauja Lietuvos ir kitų šalių 
parodose, šventėse, mugėse, demons-
truoja pynimo amatą. Dėstė Klaipėdos 
profesinio mokymo centre (pynimas iš 
vytelių). Dabar dalyvauja įvairių ben-
druomenių ir organizacijų projektuose, 
mokina pynimo amato. Savo darbuose pynimą derina su 
juodąja keramika, medžiu. 

Atstovauja Lietuvos tautodailę Europos lietuvių ben-
druomenėse, tarptautinėse parodose (Roma, Milanas, Vati-
kanas, Liuksemburgas, Berlynas). Yra 
Lietuvos ūkininkų draugijos Klaipėdos 
rajono Endriejavo skyriaus pirmininkė, 
aktyviai reiškiasi Endriejavo seniūnijos 
bendruomenės veikloje.

* Vyr. red. pastaba. Žr. K. K. Šiaulyčio straipsnį šioje 
„Endriejavo“ knygoje „Pasižvalgymai po Endriejavą 
ir jo erdves“, piešinius ir fotografijas.

** „Kūrybos pradas glūdi kiekviename žmoguje...“ 
Dailininką Kęstutį Kazimierą Šiaulytį 2007 m. kal-
bino V. Jocys. 862 p., Laukuva, II d., 2008.

Aurelija Pociuvienė. 
2007 m. Arūno 
Rimkaus nuotraukos 
fragmentas
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Vyras Algimantas paruošia ga-
minius iš medžio pynimui, pats pina 
iš vytelių. Vaikai: Paulius ir Emilė. 
Emilė studijuoja fotografiją Vilniaus 
architektūros ir dizaino kolegijoje.

A. Pociuvienės iš 
vytelių pintos 
dekoratyvinės 
lėkštutės, dėžutės, 
padėkliukai ir kiti 
dirbiniai. 2009 m. 
A. Žemgulio nuotr.

A. Pociuvienės iš vytelių pinti vasaros baldai, 
krepšiai, dekoratyvinės lėkštutės ir kiti dirbiniai. 
Vaizdas iš rengtos bendros parodos Endriejavui 
švenčiant 225-ąjį gimtadienį. 2005 09 11. 
A. Žemgulio nuotr.
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Virginija Puleikytė
Gimė 1965 m. birželio 24 d. Klaipėdos r. Anu-

žių k. Mokėsi Žadeikių pradinėje mokykloje. 1983 m. 
baigė Endriejavo vidurinę mokyklą. ŠPI Klaipėdos 
ikimokyklinio auklėjimo fakultete įgijo ikimokyklinio 
auklėjimo specialybę, gavo paskyrimą dirbti Gargž-
duose. Pablogėjus sveikatai, keletą metų dėstė tikybą 
pradinėse klasėse, lankė katechezės neakivaizdinius 
kursus. Kadangi nuo vaikystės jautė potraukį piešimui, 
visą laiką svajojo apie kūrybą, todėl lankė vakarinę 
„Gubojos“ studiją Klaipėdoje. Tačiau toliau blogėjant 
sveikatai, negalėjo užsiimti jokiu darbu, vienintelė 
paguoda liko gilus tikėjimas. Vis dažniau Virginiją 
aplankydavo paguodžiančios vizijos, kūrybinės mintys. 
Pagaliau 2005 metais kilo noras surengti parodą Kretingos 
vienuolyno „Špitolėje“. Po to sekė parodos Žadeikiuose, 
End riejave, Gargžduose, Klaipėdoje, Vilniuje. Nuo 2006 metų 
Virginija yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė.

Gyvena Žadeikių kaime, turi 2-ą 
neįgalumo grupę. Didžiausia Virgini-
jos paguoda nelengvame gyvenime yra 
gilus tikėjimas Dievu ir kūryba, kurioje 
atsispindi jos išgyvenimai bei mintys. 

Virginija Puleikytė. 
2009 m. A. Žemgulio 
nuotr.

Dalis Virginijos Puleikytės paveikslų iš bendros 
parodos ekspozicijos Endriejavui švenčiant 
225-ąjį gimtadienį. 2005 09 11. V. Jocio nuotr.
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Didžiausias tikslas – savo gyvenimu bei kūryba liudyti ir 
šlovinti Viešpatį.  

Juozas Ramanauskas
Gimė 1940 m. liepos 13 d. Klaipėdos rajono Rudgalvių k. 

Mokėsi Rudgalvių pradžios mokykloje, paskui baigė Žemgulių 
septynmetę. 1960 m. baigė Veiviržėnų vidurinę mokyklą. Besi-
mokydamas ėjo laboranto pareigas, piešė kabinetams stendus, 
mokyklai šūkius. Potraukį piešimui jautė nuo vaikystės.

Ilgą laiką dirbo MSMV menininku, fotografu, domėjosi 
menine fotografija, dalyvavo parodose. Į Lietuvos tautodaili-
ninkų sąjungą įstojo 1991 metais. Iš pradžių dalyvavo bend-
rose autorinėse parodose, vėliau rengė personalines parodas 
Gargžduose, Klaipėdoje, Endriejave, Agluonėnuose ir kt. vie-
tose. Respublikinėse parodose Adomo Varno premijai laimėti dalyvavo 10 kartų, 
9 kartus laimėjo piniginius ir daiktinius prizus. Du kartus dalyvavo Raseinių 
miesto (kas 5 metai) jubiliejinėse tapybos parodose. 

2009 m. rugpjūčio 7–31 d. Klaipėdos dailės parodų rūmuose atidaryta re-
trospektyvinė J. Ramanausko tapybos 100 darbų paroda, skirta Lietuvos vardo 
tūkstantmečio paminėjimui.

Šiais laikais išsitrina ribos tarp profesionaliosios ir primityvistinės dailės. 
Tai matyti ir J. Ramanausko darbuose. 2007–2008 metais jis dalyvavo šiuolaikinės 
tapybos bienalėje „Nostalgie“ kartu su lietuvių tapybos atstovais profesionalais.

Tiesa, pats autorius save ir toliau laiko liaudies menininku. 

Paveikslas „Gėlelė“. 
Mišri technika. 
Dailininkė Virginija 
Puleikytė. 2009 m. 
A. Žemgulio nuotr.

Paveikslas 
„Autoportretas“. 
Aliejus, drobė. 
Dailininkas Juozas 
Ramanauskas. 
2009 m. 
A. Žemgulio nuotr.
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„Iš vaikystės atsimenu dar ikikolūkinį kaimą, jo žmones, jų darbus, 
daugiau ar mažiau gerą, gražų gyvenimą. Tuo pagrindu ir tapau 
savo, man regis, nepabaigiamą ciklą „Senolių Lietuva“. Nepiktavaliai 
ir gražūs dvasia tada gyveno mūsų senoliai.

Jaučiu nostalgiją gimtajam Rudgalvių kaimui, todėl mielai 
dalyvausiu Endriejavo 230 metų jubiliejinėje parodoje.“ 

Endriejavas – dailininkui Kaziui Kęstučiui Šiaulyčiui, 
ne tik kūrybinė erdvė, bet ir jo tėvelio Kazimiero gimtinė, 
tad paprašėme keliais žodžiais save pristatyti jaunajai endrie-
javiškių kartai.

Dailininkas Kazys Kęstutis Šiaulytis:  
keletas žodžių apie save
Džiaugiuosi paveldėjęs Endriejavo krašto žmonių būdo bruožus – ypatin-

gą gamtos pajautą bei gebėjimą juokauti, suprasti humorą. Gal kas sakytų, jog 
šios charakterio savybės, kaip ir pozityvus pasaulio matymas – bendras visiems 
žemaičiams, tačiau endriejaviškių humoras kiek skiriasi, yra švelniai ironiškas ir, 
sakyčiau, kūrybiškas, pritaikytas gyvenimo vargams į niekus paversti.

Dalis Juozo 
Ramanausko 
paveikslų iš bendros 
parodos ekspozicijos 
Endriejavui 
švenčiant 225-ąjį 
gimtadienį. 
2005 09 11. 
V. Jocio nuotr.
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Aš humoristo talentą dar pritai-
kiau ir duonai užsidirbti – daug metų 
piešiau karikatūras Lietuvos periodinė-
je spaudoje, dirbau anais laikais (so-
vietmečiu) garsiame satyros ir humoro 
žurnale „Šluota“ dailininku. Gebėjimo 
juokauti ir dabar nepraradau – kuriu ir 
iliustruoju linksmas istorijas vaikams, 
komiksus, piešiu šaržus. 

Mano pirmosios gamtos paži-
nimo pamokos vyko Endriejavo miš-
kuose, prie Kapstato ežero, senelių 
sodyboje. Kapstato žolynų kvapai, jo 
vandenų slaptingos galios, čionykš-
čių girių burtai tarsi pakvietė ilgam 
pokalbiui su gamta. Su ja „disku-
tuoju“ piešiniuose, akvarelėse, foto-
grafijose.

Keletas statistinių duomenų: 
gi miau 1953 m. Žemaitijoje. 1983–
1992 m. – Lietuvos žurnalistų sąjun-
gos narys, nuo 2003 m. – Lietuvos 
dailininkų sąjungos narys. Dalyvavau keliasdešimtyje tarp-
tautinių karikatūros  pa rodų Lietuvoje ir užsienyje, esu 
surengęs keliolika asmeninių kūrybos (karikatūrų, akvare-
lių) parodų, parašiau tris dailės vadovėlius, parengiau 12 
(4 iš jų su bendraautoriais) mokymo priemonių vaikams 
ir jaunimui, spaudoje publikavau virš 200 esė gamtos, 
meno kultūros, krašto pažinimo temomis. Kaip medijų 
kūrėjas, 1992–1999 m. redagavau žurnalą vaikams apie 
dailę ir gamtą „Žaliasis laikraštis“, spaudai parengiau keliolika vaikų kūrybos 
katalogų, išleidau 500 (įvairių autorių) atvirukų – tarp jų penkis skirtus En-
driejavui ir jo apylinkėms. Klaipėdos rajono savivaldybės užsakymu sukūriau 
14 atvirukų rinkinį „Gargždai“ (2005 m.). Šiuose atvirukuose mano akvarelių 
reprodukcijos.

Režisierius Rimas Tuminas

Parengė Juozas Beniulis

Šią pavardę žino kiekvienas, kuris yra nors truputį girdėjęs apie lietuviš-
ką teatrą. Teatrą šis žmogus išgarsino ir plačiai už Lietuvos ribų. Nors Rimas 
Tuminas gimė ne mūsų krašte, tačiau likimas jam lėmė tam tikrą gyvenimo 
tarpsnį susieti ir su Vakarų Žemaitija, konkrečiai – su Endriejavo miesteliu, kurio 
pašonėje Kapstato ežeras. Taigi garsus režisierius tikriausiai neįsižeis, jeigu mes, 

Dailininkas Kazys 
Kęstutis Šiaulytis 
piešia ekspedicijos 
dalyvius prie 
Kapstato ežero. 
2004 09 08. V. Jocio 
nuotr.
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buvę Endriejavo vidurinės mokyklos 
mokiniai, laikysime jį savu, šiek tiek 
ir mūsų krašto žmogumi.*

Mokėsi Rimas vienoje klasėje su 
mano pusbroliu Alfredu Jurkumi. Mes 
žinojome, kad jis ne vietinis, nes kalbėjo 
ne mūsų tarme, tačiau, iš kur atvykęs, 
per daug ir nesidomėjome. Palyginti 
neilgai Rimas ir mokėsi mūsų moky-
kloje – gal kokį trejetą ketvertą metų. 
Išgirdus Tumino pavardę, iš atminties 
iškyla lieknas jaunuolis, truputį žemyn 
ir į šoną sušukuotais plaukais, šiek 
tiek pailgo veido, einantis su draugais 
gatvele nuo mokyklos link miestelio 
centro, maždaug ties pastatu, kuriame 
tais laikais buvo rodomi kino filmai. 
Tik dabar supratau, kodėl man kyla 
tokios asociacijos – juk Rimas kartu su kitu kino mechaniku V. Žadeikiu mums 
rodydavo filmus... Prisimenu, kaip Endriejave buvo kalbama, jog Rimas Tuminas 
po mokyklos baigimo įstojo į Konservatoriją ir kada nors galbūt mes apie jį 
išgirsime kaip apie garsų aktorių. Išgirdome... Ir dabar tebegirdime, bet ne tiek 
kaip apie aktorių, kiek kaip apie garsų režisierių.

Rimas Tuminas gimė 1952 m. sausio 20 d. Kelmėje. Nežinau, kokie vėjai 
atpūtė jo šeimą į Endriejavo miestelį. Endriejavo vidurinę mokyklą Rimas Tumi-
nas baigė 1970 metais. Po jos baigimo įstojo į Valstybinę konservatoriją ir čia iki 
1974 m. studijavo TV režisūrą. 1970 m. baigė režisūrą A. Lunačarskio teatro meno 
institute Maskvoje (GITIS). 1979–1990 m. dirbo režisieriumi Lietuvos valstybiniame 
akademiniame dramos teatre. Nuo 1981 iki 1990 m. dėstė Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje Vaidybos ir režisūros katedroje, Vilniaus dailės akademijoje. 
1990 m. įkūrė Vilniaus mažąjį teatrą ir šiuo metu yra jo vadovas. 1994 m. paskirtas 
Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro vadovu. Rimui Tuminui suteikta 
Nacionalinė premija už A. Čechovo „Vyšnių sodo“, G. Kanovičiaus „Nusišypsok 
mums, Viešpatie“ ir B. Brechto „Galilėjaus“ pastatymus. 1998 m. R. Tuminas pa-
skiriamas Lietuvos nacionalinio dramos teatro generaliniu direktoriumi.

Rimas Tuminas apdovanotas Didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio 
ordinu už indėlį į tautinę kultūrą, jam 
suteiktas humanitarinių mokslų srities 
docento vardas. 

1999 m. Rimo Tumino spekta-
klis „Maskaradas“ pelnė aukščiausią 
Rusijos Federacijos teatro srities apdo-
vanojimą, 1998 m. – „Auksinę kaukę“ 
už geriausią Rusijoje parodytą užsienio 
spektaklį. 2000 m. tapo Rusijos Federa-

* Gerb. režisierius Rimas Tuminas 2010 m. pradžioje 
gavęs elektroninį laiškelį su jaunystės biografijos 
fragmentais juos perskaitė, būdamas Maskvoje 
paskambino. Buvo maloniai nustebęs, kad endrie-
javiškiai Jį prisimena ir laiko kraštiečiu. Šiame 
straipsnelyje tik kelios prabėgusios jaunystės aki-
mirkos brandaus menininko gyvenime. Viliamės, 
kad menininkas apsilankęs Endriejave paatviraus 
su jaunimu ir bendraklasiais, daugiau galėsime 
papildyti Jo biografiją Endriejave jaunystėje patirtais 
ieškojimais, nuotykiais. Vyr. red. pastaba.

Režisierius Rimas Tuminas: „Kurti reikia iš 
savęs, nes mes patys esam Dievo kūriniai, 
tiktai reikia nesidangstyti, nesiskolinti, o pačiam 
būti pasiruošus kūrimui – atsiduoti tam 
eksperimentui“. Nuotr. iš Valstybinio 
Vilniaus mažojo teatro archyvo ir elektroninės 
svetainės http://vmt.eta.lt, 2009 m.
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cijos valstybinės premijos laureatu už 
indėlį į Rusijos Federacijos literatūrą 
ir meną. 

Rimas Tuminas pastatė daugiau 
kaip 30 spektaklių. Jo darbai buvo ro-
domi įvairiose pasaulio teatrų scenose: 
JAV, Kanadoje, Suomijoje, Švedijoje, 
Norvegijoje, Danijoje, Islandijoje, Len-
kijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Slovakijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Anglijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, 
Italijoje, Pietų Korėjoje, Kolumbijoje, 
Meksikoje.

Norėčiau pabaigai pateikti iš-
trauką iš straipsnio „Kino magija: pakaustytų batų taukšėji-
mas“, išspausdinto žurnale „Kinas“ (2005 m. Nr. 4), kuriame 
R. Tuminas duoda interviu žurnalistei V. Kalpokaitei. Šioje 
ištraukoje prisimenami ir metai, pragyventi Endriejave. Žur-
nalistė klausė:

Ar buvo Jūsų gyvenime toks periodas, kai apėmė kino ma-
nija?

O! Juk su kinu susiję pirmieji mano savarankiško 
gyvenimo žingsniai... Būdamas devynerių metų, Videniškių 
kaime dirbau kino mechaniku kultūros namų klube. Tiek 
traukė tas nepažįstamas pasaulis! Generatoriaus variklis, užvedamas kieme, laidai, 
būdelė, šviesa stebuklinga... Pradėjau nuo padėjėjo darbo, persukinėjau juostas, o 
jau pats mechanikas buvo toks pijokėlis. Visi ateina į kiną, o jis miega išgėręs. 
Paskui persikėlėme į Žemaitiją, Endriejavą, o ten jau buvau tikras profesionalas. 
Nuo keturiolikos metų prasidėjo mano, kaip „kino motoristo“, stažas, yra toks 
įrašas darbo knygelėje. Turėdavau bėdų su švietimo skyriumi, nes visi filmai buvo 
skirti suaugusiems. Dieną užsirakindavau salėje su „chebra“, ir jiems rodydavau 
išrinktas dalis, kurios mums atrodydavo pornografija. Kartais su visa aparatūra 
išvažiuodavau į kitą kaimą ir sutemus rodydavau kiną... Mėgdžiodavau tų filmų 
herojus, aš jais tiesiog nuolat būdavau!

O kas tai buvo per herojai?
Iš pradžių – dar trofėjinis Tarzanas. Bet niekad nepamiršiu vieno lyg ir 

čekiško filmo. Įstrigo į atmintį scena, kaip herojus eina, jau vėlu, naktis, jis 
grįžta namo, šaligatvis, vitrinos, dulkia lietutis, jis pasistatęs lietpalčio apykaklę, 
nelaiminga meilė, vitrinos tarytum šaiposi iš likimo. Ir taukši jo batai šaligatviu. 
Kaldavome ant batų kulnų geležėles, kad galėtume taip pat taukšėti, bet – visur 
žvyras, jokio asfalto! Dėl to specialiai eidavome į Žemaitijos plentą vakare su 
mergaitėmis. Eidavome taukšėti. Tas taukšėjimas buvo lyg ateities garsas. 

Režisierius Rimas 
Tuminas tarp 
spektaklio 
„Nusišypsok mums, 
Viešpatie“ 
(G. Kanovičiaus) 
dekoracijų. 1994 m.  
Nuotr. iš 
Valstybinio Vilniaus 
mažojo teatro archyvo
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Kultūrologė, redaktorė 
Jovita Saulėnienė  
(Sungailaitė)
Gimė 1945 m. Endriejave, čia 

1962 m. baigė vidurinę mokyklą. Po 
lietuvių kalbos ir literatūros studijų 
Vilniaus pedagoginiame universitete 
keletą metų dėstė lietuvių k. ir litera-
tūrą Varėnos rajono Valkininkų vidu-
rinėje mokykloje. 1971–1989 m. skaitė 
paskaitas apie XIX a. pr. ir XX a. pab. 
bei 1917–1940 m. lietuvių literatūrą 
Klaipėdos Menų fakulteto lietuvių kal-
bos, literatūros ir režisūros specialybės 
studentams. Tuo laiku autorė paskelbė 
mokslinių ir metodinių straipsnių apie 
lietuvių rašytojus. Ypač susidomėta Tu-
mo-Vaižganto gyvenimu ir kūryba. 

Domisi Prūsijos istorija ir kultūra. J. Saulėnienė apie tai 
išleido šias knygas: 

1. Fotoalbumą „Klaipėda”. Poeziją parinko ir redagavo 
Jovita Saulėnienė, Klaipėda, 2002.

2. Rasa Krupavičiutė. Jovita Saulėnienė. „Prūsijos karalie-
nė Luizė Klaipėdoje. Königin Luise von Preussen in Memel”, 
Klaipėda, 2004. 

3. Jovita Saulėnienė. Simonas Dachas klaipėdietis prūsas. 
400-osioms gimimo metinėms. Simon Dachius Memelensis 
Borussus. Zum 400. Geburstag, 2005. 

4. Йовита Сауленене, Раса Крупавичюте. Королева 
Луиза, Советск, 2007.

5. Jovita Saulėnienė. Rasa Tarik. Das versunkene Memel. 
Nugrimzdusi Klaipėda, Klaipėda, 2009.

Autorė nuolat skelbia straipsnius apie Klaipėdos krašto ir miesto istoriją bei 
kultūrą Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus literatūriniame-kultūriniame 
almanache „Baltija“.

Nemaža J. Saulėnienės redaguotų knygų. Tai Z. Rinkevi čiaus ir R. Rinkevičienės 
„Žmogaus ugdymas muzika“ (2006), Z. Rinkevičiaus „Ką reiškia mokyti muzi-
kos?“ (2000), Nijolės Strakauskaitės „Die Kurische Nehrung – die alte Postrasse 
Europas“ (2006), V. Vareikio „Klaipėdos miesto istorijos“ (2008), B. Aleknavičiaus 
„Mažosios Lietuvos poringės“ (2008), A. Žemgulio „Ir pabiro rupūs miltai“ (2006) 
ir kt. Literatūros bei kultūros klausimais skaito visuomenei paskaitas, aktyviai 
dalyvauja naujų knygų sutiktuvėse įvairiuose Lietuvos miestuose. 

Jovita Saulėnienė 
(Sungailaitė). 
2009 m. A. Žemgulio 
nuotr.
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Nuo 2001-ųjų metų Rytprūsių kultūros ir is-
torijos laikraštėlio „Smiltė“, leidžiamo vokiečių ir 
lietuvių kalba ir remiamo E. Heino fondo Vokietijoje, 
redaktorė.

Pedagogė, gėlininkė Genovaitė  
Kaluzevičienė (Gradeckaitė)
Gimė 1933 01 28 Inkliuzų k., Kupiškio r. 1939 m. 

mirus tėvui, persikėlė gyventi pas senelius į Rokiškio 
rajono, Juodupės valsčiaus Laukininkų kaimą. Čia 
baigė Juodupės pradinę mokyklą ir įstojo į progim-
naziją. Mirus seneliui, 1947 m. persikėlė gyventi pas 
motinos seserį į Plungės rajono Platelių miestelį. 
Plateliuose baigė aštuonias progimnazijos klases ir įstojo į 
Telšių pedagoginę mokyklą, kurią 1954 m. baigė ir buvo 
paskirta dirbti į Klaipėdos miesto 5-ąją vidurinę mokyklą 
pradinių klasių mokytoja.

1968 m. įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto peda-
gogikos fakulteto neakivaizdinį skyrių ir 1973 m. baigė šio 
instituto pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursą.

1958 m. pradėjo dirbti Klaipėdos rajono Pažvelsio pradinėje mokykloje. Dirb-
dama Pažvelsio pradinėje mokykloje, suorganizavo jaunųjų gamtininkų būrelį. Su 
jais augino gėles, mokėsi komponuoti puokštes, o bandomajame sklype išaugintas 
gėlių sėklas teikė ne tik Lietuvos, bet ir visos Sovietų Sąjungos gėlių mėgėjams.

Mokyklos gamtininkai dalyvavo respublikinėse jaunųjų gamtininkų gėlių 
parodose. 1968 m. užėmė I-ąją vietą, 1970 m. II-ąją vietą. 1971 m. buvo Maskvos 
parodoje „Jaunųjų kūryba“ dalyviai. 1976 m. jos ir kitų dviejų bendraautorių iš-
leistoje knygoje „Gėlės, puokštės ir kaktusai“ iliustruotomis jos sukurtomis puokš-
tėmis skaitytojas gali ir dabar pasigėrėti. Daugelį metų vadovavo rajono gėlininkų 
skyriui. Organizavo gėlių parodas Gargžduose bei respublikinėse gėlių parodose. 
Vedė seminarus „Gėlių puokščių komponavimas“, „Gėlės buityje“, „Darbeliai iš 
gamtinių medžiagų“ ir kt.

Uždarius Pažvelsio pradinę mokyklą, kurį laiką dirbo netoliese esančioje 
Žadeikių pradinėje mokykloje. Jos nuveikti darbai buvo įvertinti pagyrimo, dip-
lomų, garbės raštais. Sunkiaisiais Genovaitės gyvenime metais visada šalia buvo 
mylimas brolis Algimantas Gradeckas, habilituotas gamtos mokslų daktaras. Išau-
gino tris vaikus: dukrą Aušrą ir du sūnus – Arūną ir Marių. Jie jai padovanojo 
10 vaikaičių, o šie džiugina 7 provaikaičiais. 

Genovaitės Kaluzevičienės išaugintos gėlės ir dekoratyviniai medeliai puo-
šia Endriejavo miestelio, kaimynų gėlynus. Ji nuoširdžiai konsultuoja visus gėlių 
augalų auginimo ir priežiūros klausimais.

Genovaitė 
Kaluzevičienė 
(Gradeckaitė). 
Nuotr. iš jos 
asmeninio albumo
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Elena ir Edvardas Turauskai, etiketas,  
fotografija ir Žemaičių plentas 
Prisiminimai ir pamąstymai

Parengė Virginijus Jocys

Vertindami iškilių endriejaviškių 
profesinę, kultūrinę, mokslinę, visuome-
ninę veiklą, biografijų skiltyse rikiuojame asmens pasiekimus profesinėje veikloje, 
viešajame gyvenime. Menininkas individualistas pasakytų: ką sukūriau ir pada-
riau – tai mano vieno darbo vaisius. Iš dalies jis teisus. Tačiau bet kuris kūrėjas, 
mokslininkas, visuomenininkas turi pripažinti, kad prie bet kurių pasiekimų ir 
laimėjimų nors iš dalies prisideda ar prisidėjo ir šeimos nariai, bičiuliai, tėvai. 

Iškilaus endriejaviškio Edvardo Turausko profesinėje, visuomeninėje vei-
kloje, kuri buvo didžia dalimi nukreipta Lietuvos valstybės reprezentavimo, jos 
stiprinimo, o po 1940 m. nepriklausomybės atgavimo siekimo linkme, didelė pa-
galbininkė ir bendražygė buvo Elena Turauskienė (Jankauskaitė). Istorikė Aldona 

Edvardo ir Elenos Turauskų vestuvės. Su 
artimaisiais ir draugais. 1926 08 08, Telšiai. 
Fotografuota F. Kaplanskio studijoje 
(žr. užrašo faksimilę). Nuotr. iš Karolinos 
Masiulytės-Paliulienės šeimos archyvo 
(Edvardo ir Elenos Turauskų dokumentų 
rinkinio). Toliau – iš KMPA (ET) rinkinio
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Vasiliauskienė gana plačiai pristatė Edvardo Turausko 
visuomeninę, politinę veiklą šios knygos straipsnyje*, 
gausiai iliustruotame Elenos ir Edvardo Turauskų 
šeimos nuotraukomis, kurios saugomos dukterėčios 
Karolinos Masiulytės-Paliulienės.

Ji pagelbėjo komponuojant ir šifruojant nuotrau-
kas, kartu su svečiu iš Prancūzijos Perkūnu Liutku-
mi pasidalino prisiminimais apie tetą Eleną ir dėdę 
Edvardą Turauskus bei papasakojo apie savo gyvenimo 
vingius ir kelią į Lietuvą1.

Taigi norime pridėti keletą sakinių prie Elenos 
Turauskienės (Jankauskaitės) kasdieninio ir visuo-
meninio portreto, nes tada visapusiškiau suprasime 
Edvardo ir Elenos Turauskų šeimos aktyvios veiklos 
šaltinius. 

Edvardas Turauskas 1923–1926 m. studijavo Paryžiu-
je, kur dažnai su kitais studentais iš Lietuvos lankydavosi 
lietuvių Jurgio ir Elenos (Jurgelionytės) Jankauskų namuose. 
Taip likimas suvedė su vyriausiąja jų dukra Elena Jankaus-
kaite. Baigęs studijas Paryžiuje 1926 m. sugrįžo į Lietuvą. 
Tų pačių metų rugpjūčio 8 dieną Telšių katedroje Elena Jankauskaitė ir Edvardas 
Turauskas susituokė. Nuo pat sugrįžimo į Lietuvą Edvardas Turauskas pasinėrė 
į gilų profesinės ir visuomeninės veiklos verpetą. Tiksli data nenustatyta, tačiau 
tuoj sugrįžęs kartu su žmona ir bendraminčiais įstoja į, regis, jau 1923 m. įsteigtą 
Lietuvos–Prancūzijos asociaciją, vėliau pats buvo išrinktas jos pirmininku. Elena 
Turauskienė, puikiai mokėdama prancūzų kalbą, nuo pat pirmų dienų ėmėsi ves-
ti prancūzų kalbos kursus. Domėjimasis prancūzų kalba buvo toks didelis, kad 
Elenai Turauskienei buvo pasiūlyta kalbos pamokas vesti per neseniai pradėjusį 
transliaciją Lietuvos radiją. Per keletą metų mokančiųjų prancūzų kalbą skaičius 
labai šoktelėjo, pavijo plačiau vartotas užsienio kalbas – rusų, vokiečių. Daug 
studentų vyko studijuoti į Prancūziją, Šveicariją, Belgiją.

Elena Turauskienė už prancūzų kalbos populiarinimą buvo apdovanota Pran-
cūzijos vyriausybės padėkos raštais, kitais pagarbos ženklais. Karolina Masiulytė-
Paliulienė prisimena įdomų kultūrinį faktą, jog Elena Turauskienė (Jankauskaitė) 
buvo paprašyta papozuoti dailininkui, regis, Adomui Galdikui, kuriam reikėjo 
lietuvaitės etalono 100 litų banknoto pavyzdžiui. Šio fakto patvirtinimą pašnekovė 
girdėjusi iš pačios tetos Elenos Turauskienės. 

Būdama guvaus charakterio Elena kartu su Edvardu aktyviai dalyvauja 
įvairiuose visuomeniniuose ir akademiniuose renginiuose, daug kartu keliauja. 
Nuotraukose visuomet matome ją skoningai apsirengusią. Paklausus Karolinos 
Masiulytės-Paliulienės, kaip teta Elena Turauskienė pasirinkdavo drabužius, ar 
iš madų žurnalų, ar iš parduotuvių, 
pašnekovė užsiminė, kad teta turėjo 
savo siuvėją, kuri jai siūdavo. Rengda-
vosi kukliai ir ekstravagantiškai, taip 

Elena Turauskienė 
(Jankauskaitė) Apie 
1939 m. Nuotr. iš  
KMPA (ET) rinkinio

* Plačiau žr. šioje knygoje apie E. Turausko visuome-
ninę ir politinę veiklą p. 1234. Vyr. red. pastaba.

1 Karolinos Masiulytės-Paliulienės ir Perkūno Liut-
kaus atsiminimai užrašyti 2009 m. V. Jocio.
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būdavo šiek tiek pigiau. Ji būdavo pasipuošusi kepuraite ar 
skrybėlaite, be galvos apdangalo niekada viešai neišeidavo. 
Pašnekovė prisimena, kad Prancūzijoje dažnai lankydavosi 
pas tetą svečiuose, nakvodavusi, tačiau niekad nemačiusi 
jos su naktiniais rūbais ar su prijuoste. Ji būdavo tvarkinga, 
pedantiška, paslaugi.

Tarpukaryje, po kelių darbo metų Lietuvoje, E. Turaus-
kui 1934 m. pasiūlomas darbas nepaprastuoju pasiuntiniu ir 
įgaliotuoju ministru Čekoslovakijoje.

Elena kartu su ambasadoriumi vyru Edvardu Turausku būdama Vakarų 
Europoje talkino jam oficialiuose ir privačiuose susitikimuose, padėdavo tvarkyti 
korespondenciją, fotografuodavo, paruošdavo susitikimų vaišes, pasirūpindavo 
aplinka. Elenos senelis Jurgis Jankauskas buvo puikus kulinaras. 1930 m., Vytauto 
Didžiojo metais, buvo parašęs ir specialiai išleidęs prancūzų kalba knygą „Kulina-
rinės pastabos“, tad nemažai patardavo savo vaikaitei dėl vaišių pateikimo, stalo 
serviravimo ir kitų etiketo plonybių priimant vieną kitą ministrą, ambasadorių ar 
vyskupą. Kartais su seneliu Elena konsultuodavosi telegramomis.

Kai vasarą parvykdavo į Lietuvą, su šeima apsilankydavo Endriejave, 
Turauskinėje, ten taip pat rengdavo artimiems ir oficialiems pravažiuojantiems 
svečiams priėmimus. Ten sodietiška aplinka, kita virtuvė, tradicijos. Jai labai pa-
tikdavo natūralūs produktai: grietinė, kumpiai, skilandžiai, sūriai. Ji mėgo turėti 
šių natūralių produktų atsargų namuose Kaune. Taigi atvažiavus į Endriejavą ir 
laukiant garbingų svečių reikėdavo rimtai pasiruošti, susitvarkyti aplinką, suruošti 
vaišes, paserviruoti stalą. Jei reikėdavo tarnaičių prie stalo, tai Elenai Turauskie-

Turauskų pagrindinio 
gyvenamojo namo 
fasadas su gėlynais 
(Turauskinė). 
Paežerio k. prie
Endriejavo. Apie 
1937 m. Nuotr. iš 
KMPA (ET) rinkinio
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nei tekdavo pamokinti jas skoningai apsirengti, elegantiškiau 
vaikščioti su bateliais, patarnauti prie stalo ir kt. 

Karolina Masiulytė-Paliulienė:  
„Aš atradau savo likimą, jis atvedė mane  
į Lietuvą...“ 
Taip Elenos Turauskienės dukterėčia apibūdina savo atsira-

dimą Lietuvoje. Jis nebuvo labai netikėtas, o, regis, tik kryptingo 
kelio tąsa. Todėl pašnekovės Karolinos Masiulytės-Paliulienės 
paklausiau: „Sugrįžimas į Lietuvą turbūt senelio nuopelnas?“

Ne, ne, ne, suprantate, Arūnas Paliulis, mano vyras, labai labai 
patriotas. Susitikome 1987 m. Paryžiuje. Jis kalbėjo tik lietuviškai. 
Mokėjo angliškai ir aš mokėjau angliškai, bet sąmoningai nekalbėjo 
ta kalba. Jo mama žemaitė. Mus vestuvėms paruošė kunigas Jonas 
Petrošius. Arūnas, būsimas mano vyras, sakė: „Nei tu priklausai 
Prancūzijai, nei aš Amerikai, todėl vestuvės turi būti saloje ir mes 
nepriklausėme jokiai valstybei. Ta žemė simboliškai buvo Šv. Liud-
viko saloje, Senos upėje.

Grįžtant kiek atgal, kai dėdė Edvardas Turauskas mirė 
1966 m., aš buvau Pasaulio jaunimo kongrese JAV. Iš laikraščio 
„Draugas“ sužinojau, kad jis mirė. Aš sau pasižadėjau išmokti 
lietuviškai, nes jau anksčiau buvau laiške paklaususi, ar dėdė Edvar-
das pamokins, ir jis man su didžiuliu entuziazmu atsakė, kad nuo 
rugsėjo mėnesio pradėsime. Deja, nebuvo lemta, aš lietuviškai 
išmokau vėliau. 

Šventiniai pietūs. 
Iš kairės: kunigas 
Jonas Petrošius, 
Ona Bačkienė,  
kunigas Audrys 
Bačkis, dr. Stasys 
Bačkis, Sofija Pagnier 
(Jakubauskaitė), 
Edvardas Turauskas, 
Birutė Venckuvienė, 
Anelė Masiulienė. 
Apie 1960 m. Nuotr. 
iš KMPA (ET) 
rinkinio
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Kai buvo skelbiama Lietuvos Nepriklau-
somybė, mes buvome Londone „Lietuvių 
namuose“, kartu buvo mūsų giminaičiai 
Razučiai. Vytenis Razutis yra mūsų du-
kros Linos krikšto tėvas. Aš atradau savo 
likimą, jis atvedė mane į Lietuvą... 

1992 m. per Šv. Kūčias mano tėve-
lis pasakė naujieną, jog anksčiau Lietuvos 
administracijos buvo prašęs, kad grąžintų 
knygyną. Jis pasakė: „Gavau žinią, kad 
knygynas bus grąžintas“. Mano abu se-
neliai patriotai. Jaučiu pareigą apie juos 
pakalbėti, atiduoti dokumentus, albumus 
archyvams, muziejams.2

Jau anksčiau spaudoje ne kartą buvo išsakyta min-
tis, kad Edvardas Turauskas buvo išreiškęs norą, kad būtų 
palaidotas šalia tėvų, Endriejavo kapinėse. „Jo palaikai yra 
Prancūzijoje, galvoju, kad reikėtų juos pervežti ir perlaidoti Lietu-
voje, jaučiu tokią pareigą.“ Šitokį priesaką 2008 m. sau išsakė 
Karolina Masiulytė-Paliulienė.3 Manome, kad ir tėviškėnai 
deramai prisidės, pavadindami Endriejavo vidurinę mokyklą 
ar gatvę jo vardu. 

Šifruojant nuotraukas iš Karolinos Masiulytės-Paliulienės saugomų Elenos 
Turauskienės sudarytų albumų, teko proga pabendrauti su žemaičių kilmės lietuviu, 
ilgamečiu Prancūzijos Lietuvių bendruomenės tarybos nariu Perkūnu Liutkumi. Jo 
tėvas Antanas Liutkus buvo baigęs VDU teisės fakultetą ir 1937 metais paskirtas 
Lietuvos konsulu Paryžiuje, ten praėjus porai metų ir gimė Perkūnas. Prasidėjus 
karui, Lietuva ir kitos Baltijos šalys buvo prievarta okupuotos sovietų, o vėliau ir 
nacistinės Vokietijos. Naciai okupavo ir Paryžių bei ten buvusias visų trijų Baltijos 
šalių ambasadas. Buvę darbuotojai su šeimomis  įsikūrė Pie tų Prancūzijoje, Nicoje. 
Taip pulkelis ambasados darbuotojų ir pasitraukusių Lietuvos menininkų sudarė 
kompaktišką lietuvišką bendruomenę. Edvardo Turausko nuotraukose matome 
Antaną Mončį, Jurgį Savickį, Joną Aistį, Petrą Klimą ir kt.

Edvardas Turauskas buvo Eglės Liutkutės, o Jurgis Savickis – Perkūno Liut-
kaus krikšto tėvai. Vieni gyveno name, pavadintame „Villa America“, Jurgis Sa-
vickis – keliolika kilometrų nuo Nicos, sodyboje, pavadintoje „Villa Ariogala“.

Ten karo metais ir pokaryje virė intensyvus kultūrinis gyvenimas. Čia 
publikuojamoje nuotraukoje matome 
Edvardą Turauską su Perkūnu Liut-
kumi ant kelių, greta poetas Jonas 
Aistis-Aleksandravičius ir kt. Vyresnės 
kartos lietuviai ten gyvendami iškelia-
vo į dausas, sugulė kapinaitėse vieni 
greta kitų. Kaip Perkūnas Liutkus sakė: 

Edvardas ir Elena 
Turauskai savo 
namuose. Prancūzija, 
apie 1957 m. Nuotr. 
iš KMPA (ET) 
rinkinio

2 Karolinos Masiulytės-Paliulienės atsiminimai užra-
šyti 2009 m. V. Jocio.

3 Karolina Masiulytė-Paliulienė: „Prancūzijoje buvau 
tipiška lietuvė, o čia esu prancūzė...“ http://www.
bernardinai.lt/strapsnis/-/209-09-11-karolina-
masiulyte-paliukiene-prancu...; Vareikienė A . 
Ministro padėka diplomato tėviškėnams. Banga, 
2006 12 09.
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Iš kairės: Edvardas Turauskas, 
jam ant kelių Perkūnas 
Liutkus, greta sėdi poetas Jo-
nas Aistis. Priešais – Perkūno 
tėvai Liutkai. Prancūzija, 
„Villa America“. 
Apie 1946 m. Nuotr. iš 
KMPA (ET) rinkinio

Karolina Masiulytė-Paliulienė 
ir jos svečias Perkūnas 
Liutkus. Vilnius. 2009 m. 
V. Jocio nuotr.
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„Didelė dauguma jų žemaičiai, tad kokį 
bendrą paminklą reikėtų jiems pastatyti?“ 
Aš atsakiau: „Paminkle būtinai turėtų 
būti žemaitiška meška, o visa kita – pagal 
tam tinkantį meninį sprendimą.“ Pašneko-
vas pritariamai linktelėjo ir nusijuokė. 
Maloniai pabendravę išsiskyrėme iki 
kito karto.4 

2009 m. gruodžio 17 d. bendro-
mis Lietuvos užsienio reikalų ministe-
rijos ir Archyvų departamento pastan-
gomis kartu su kitų politikų archyvais 
Lietuvon sugrįžo ir prieškario Lietuvos 
diplomato Antano Liutkaus fondas, 
perduotas sūnaus Perkūno Liutkaus. 
Iš šių archyvinių duomenų daugiau 
sužinosime apie Lietuvos politikų ir 
bendruomenės narių, karo ir pokario 
gyvenimo Prancūzijoje aplinkybes5.

Fotografija
Verta tarti kelis žodžius apie 

fotografijos istorinę raidą, jos vietą en-
driejaviškių, tarp jų Edvardo ir Elenos 
Turauskų šeimos gyvenime.

Kadangi XIX–XX a. sandūroje Endriejavas ir jo apylin-
kės buvo sąlyginai tolokai nuo stambesnių miestų, gyveni-
mo tempas jame rutuliojosi savitai. Tačiau ir čia kai kurių 
pasiturinčių endriejaviškių namuose greta šventųjų ir pasau-
lietiškų paveikslų jau kabojo tėvų ar artimųjų šeimyninės, 
portretinės nuotraukos. Kitos, mažesnės, buvo dedamos į 
albumus, dėžutes. (Dalis jų jau yra „Endriejavo“ monografijos 
įvairiuose skyriuose, o paveiksluota Vilniuje, Kaune, Raseiniuose, Telšiuose, Peter-
burge ir kitur.) To meto endriejaviškių (bei išeivių iš Endriejavo) buvo mėgstamos 
portretinės, pavienės ir grupinės nuotraukos. Nuo 1865 m. Vilniuje darbavosi 
Juozapas Čechavičius, vėliau – Aleksandras Štrausas (Strauss), Stanislovas Filibu-
tas Fleris (Fleury), Tiburcijus Chodzka 
ir kiti. Kaune – Vladislovas Zators-
kis, Telšiuose – Chaimas Arensonas, 
H. Kaplanskis, Palangoje – Paulina 
Mongirdaitė6.

Praūžus Pirmajam pasauliniam 
karui ir Lietuvai išsikovojus laisvę, 
ėmė atgyti gyvenimas. Nors Lietuvos 
gyventojų buitis gerėjo lėtai, fotografija 

4 Perkūno Liutkaus atsiminimai užrašyti 2009 m. 
V. Jocio.

5 ELTA ir lrytas.lt informacija 2009 12 17; Plastinina 
B. Į Leckavą grįžo keturios iš čia kilusios giminės 
kartos. Santarvė. 2009 07 27 http://www.santarve.
lt/article/articleview/13139/1/19/ (Apie Antaną ir 
Perkūną Liutkus).

6 Juodakis V. Lietuvos fotografijos istorija, Vilnius, 
1995; Nekrašas J. Fotografijos raida Šiaurės Lie-
tuvoje, Žiemgala, 2005, nr. 1.

Su fotokamera Elena 
Turauskienė „gaudo 
kadrą“. Prancūzija. 
apie 1952 m. Nuotr. 
iš  KMPA (ET) 
rinkinio
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nuo to laiko tapo dažna žmogaus gyvenimo palydovė – nuo krikštynų iki laido-
tuvių. Dar ilgokai (iki XX a. ketvirtojo dešimtmečio) paprastam žmogui fotografija 
(ypač pats pasirengimas portreto paveikslavimui) buvo neeilinis įvykis, apgaubtas 
tam tikros paslapties, jaudulio. Tad daugelis žmonių gražiai apsirengę, pasitempę 
santūriai pozuodavo.

Tarpukariu paveikslavimasis būdavo neatsiejama renginio, įvykio – vestu-
vių, laidotuvių, siuvimo, namų ruošos kursų, teatro vaidinimų bei kitų šeimos 
ir bendruomenėms susibūrimų – dalis. Todėl mes galime mėgautis, žavėtis foto-
grafijose išlikusiais savo senelių, prosenolių jaunatviškais, santūriais, išmintingais 
žvilgsniais. Visuomeniškų, kultūrai atsidavusių aktyvių žmonių gyvenime foto-
grafavimasis tampa įprastu reiškiniu. Kai kurie jų, fotografų paskatinti, pozuoja 
šmaikštaudami, nebijo ironijos. Daromos meniškesnės, laisviau komponuojamos, 
ne tokios statiškos nuotraukos.

Tačiau provincijos (geografijos, ne kultūros prasme) fotografai, darydami 
portretines, renginių ar vaizdų (užsakomas) nuotraukas, nevalingai tapdavo ben-
druomenių (parapijų, miestelių, kaimų) metraštininkais ar bent jų padėjėjais. 

Šių dienų endriejaviškių albumuose dar galima aptikti tarpukario periodo 
nuotraukų, paveiksluotų D. Lipšicaitės, antspauduotų įvairių formų spaudais. Pluoštelį 
jos darytų nuotraukų publikuojame šioje knygoje, tai – grupinės įvairių draugijų, 
šeimų, laidotuvių, vestuvių bei portretinės nuotraukos. D. Lipšicaitė, regis, turėjo 
patalpas, kur fone buvo keičiamos dekoracijos. Šioje knygoje publikuojama viena 
kita Veiviržėnų fotografo Javnelovičiaus, Gargždų L. ir Ch. Barkanaitės fotostudijos 
nuotraukos. Visos geros kokybės šių foto studijų nuotraukos buvo antspauduojamos 
jų originaliais antspaudais.

Greta sakytinės ir rašytinės informacijos fotografija tampa liberali ir dau-
geliui prieinama informacijos skleidėja vaizdais. Be meninės raiškos, fotografija 
išlieka svarbiausia informatorė nuo pat savo atsiradimo Lietuvoje iki šių dienų. 
Ji užpildo XIX–XX a. Lietuvos rašytinių šaltinių, meno kūrinių, architektūros, 
kultūrinės ir ūkinės žmogaus veiklos objektų, sunaikintų per karus ir kitokias 
netektis, informacijos spragas. 

Pakeliant Lietuvos 
vėliavą Gedimino 
pilies bokšte pagarbą 
atiduoda Lietuvos 
kariuomenės 
trimitininkai. 
1939 spalio 29 d.,
Vilnius. Nuotr. 
iš  KMPA (ET) 
rinkinio
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Norime nors keliais žodžiais užsiminti apie tai, kad mūsų iškilaus kraštie-
čio Edvardo Turausko profesinėje veikloje fotografija užėmė ypatingą vietą. Jis, 
dirbdamas ELTA žinių agentūroje, daug keliavo po Vakarų Europą, 1935 m. buvo 
ilgos kelionės po Sovietų Rusiją delegacijos vienas vadovų. Fotografija Elenos 
ir Edvardo Turauskų gyvenime jau buvo tapusi kasdienybės reiškiniu, įvykių 
ir kelionių fiksavimo priemone. Nuosekliai suklijuotos nuotraukos tampa tarsi 
iliustruotu dienoraščiu. Tai akivaizdžiai matyti pavarčius Elenos Turauskienės 
gražiai atskirais gyvenimo laikotarpiais ir įvykių bei vietos siužetais suklijuotas 
fotografijas šeimos albumuose. Ji, dirbusi įvairiose raštinėse, talkinusi vyrui 
Edvardui, mokėjo dalykiškai susisteminti vaizdinę informaciją. Pati, lydėdama 
E. Turauską dalykinėse ir pažintinėse kelionėse, dažnai paveiksluodavo vyrą su 
garbiais svečiais, giminaičiais ar kultūrinių objektų fone.

Apie fotografijos raidą Lietuvoje plačiau kalbėti pradėta XX a. devintojo 
dešimtmečio pabaigoje. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę pasirodo naujos in-
formacijos apie atskirų regionų fotografus, profesionalus ir mėgėjus, kurie buvo 
nepelnytai užmiršti.

Dabar Lietuvos fotografijos tyrinėjimo raidoje susipina trys lygiavertės gi-
jos – saugojimas, tyrimas, kūryba.7

Endriejavo metraštininko dalia teko ir šių dienų gyvenimo įvykių, gyvosios 
gamtos ir jos reiškinių bei objektų 
fiksuotojui Antanui Žemguliui, kuris 
jau keturis dešimtmečius, kiek gali, ant 
peties nešiojasi fotoaparatą. Šių dienų 
techninės galimybės leidžia daugiau 
foto vaizdų padaryti nei klasikiniu 
juostiniu fotoaparatu. Taip virš šim-
to gražių kronikinių fotografijų per 
2005 metais rugsėjo mėn. vykusią En-
driejavo miestelio šventę nupaveiks-
lavo Virginijus Skuodas, kurių dalis 
šioje knygoje publikuojama. Jau šių 

Turauskų sodybos 
antrasis gyvenamasis 
namas. Paežerio k. 
prie Endriejavo. Apie 
1937 m. Nuotr. iš  
KMPA (ET) rinkinio

7 Pikelytė Z. Fotografija muziejuose: aktualijos, pro-
blemos, tyrinėjimai, Lietuvos muziejai: Rytai – Vakarai, 
2005, nr. 1–2; Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai: 
1885–1940 metų ikonografija. Sud. D. Kaunas, Vilnius, 
2000; Junevičius D. Kauno gubernijos fotografai 
XIX a., Menotyra, 1997, nr. 1; Žvirgždas S. Mūsų 
miestelių fotografai, Vilnius, 2003; Tumpytė D. Fo-
toįvairovė: tarp vaizdo ir konteksto, Septynios meno 
dienos, 2006 m. gruodžio 15 d., nr. 735 (Tarptautinė 
konferencija „Fotografija ir šiuolaikinis menas“ 
Sankt Peterburge); Bačiulytė R. Gytis Skudžinskas: 
„Menas privalo atstovauti savo laikmečiui“, Klaipėda. 
Priedas: Durys ir gintaro lašai, 2007 m. gruodžio 
22 d.; Gurskis J. Skaitmeninė fotografija, Vilnius, 
2007.
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dienų endriejaviškiai savaip žiūri į juos supantį pasaulį. Vienas jų – Modestas 
Ežerskis – daug paveiksluoja modelių „Moters“ ir kitiems žurnalams, dalyvauja 
modernaus meno parodose. Kitas kraštietis, Steponas Kalcas, neabejingas klasi-
kiniams fotografijos kanonams, kaip ir kiti jo vadovaujamos foto studijos „Foto-
kalvė“ nariai savaip bando „pagauti“ laiko dvasią. (Šioje knygoje publikuojama 
dalis fotografijų iš Endriejavo 2007 m. foto sesijos.) Plačiau apie fotografijos 
raidą bei fotografus atskirose Žemaitijos vietovėse žiūrėkite šių eilučių autoriaus 
parengtą publikaciją.8

Žemaičių plentas
Kalbant apie iškilius Endriejavo 

krašto žmones – Edvardą Turauską, 

Iš kairės: Elena 
Turauskienė, 
neatpažinta talkininkė 
ir Edvardas 
Turauskas su dalgiu 
javapjūtėje. Apie 
1947 m. Pietų 
Prancūzija. Nuotr. 
iš  KMPA (ET) 
rinkinio

Brolis su seserimi. 
Žemaitija. Apie 
1950 m. Nuotr. iš 
R. Šiaulyčio albumo

8 Žvilgsnis, akimirka, įvykis. Apie Vaclovą Strauką 
ir kitus fotomenininkus ir fotografus. Parengė 
Jocys V. Laukuva, 2008, 2 d., p. 784.
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Jurgį Talmantą, Andrių Ašmantą ar kitus savo profesinėje, visuomeninėje veikloje 
pasiekusius pripažinimo, reikia pakalbėti ir apie jų pomėgį keliauti, jų gilų kelių 
reikšmės krašto kultūros ir ekonomikos raidai suvokimą. Abu pirmiau paminėtieji 
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje turėjo savo automobilius ir domėjosi automobi-
lizmo raida, naujovėmis.

O štai kaip gražiai aprašo savo kelionę Žemaičių plentu į tėviškę jau apie 
1987 m. rašytojas Petras Dirgėla: 

„Visada, kai važiuoju Žemaičių plentu iš Vilniaus į Endriejavą, 
jaučiu kaip artėja tėviškė – ne kilometrais, ne pakelės vietovaiz-
džiais, ne vis drėgnesniu pajūrio oru, o žmonėmis, kuriuos matau 
keliu einančius, laukuose dirbančius. Pravažiuoju Kryžkalnį, artėju 
prie Kaltinėnų, kylu į Laukuvos kalvas, ir žmonių veidai, kuriuos 
matau aplinkui, tampa man suprantamesni, artimesni.“9

Tačiau grįžkime prie istorinių pamąstymų. Endriejavo miestelis, įsikūręs ant 
kalvos, šiandien apjuostas Senojo Žemaičių ir Naujojo Žemaičių (Kauno–Klaipėdos 
automagistralės) plentų, yra įtakojamas jų naujo alsavimo. Abu keliai yra aktyvūs 
miestelio ir jo apylinkių infrastruktūros veiksniai. Geras susisiekimas su Klaipėda, 
Gargždais, kitomis vietovėmis padeda gyventojams spręsti buitinius, socialinius, 
ekonominius klausimus. 

Endriejavo ir ne tik jo ekonominei, kultūrinei raidai kelių tinklo plėtra turėjo 
didžiulę reikšmę. Tą kaitą galime suskirstyti sąlyginai į kelis periodus.

Senąjį kelių tiesimo ir prižiūrėjimo periodą galime sąlyginai laikyti buvus 
iki 1845 m. Mat žinoma, kad nuo tų metų Rietavo dvaro savininkas Oginskis 
pradėjo aktyviai tiesti naujus ir remontuoti senus kelius nuo Rietavo pro Endrie-
javą link Veiviržėnų ir Klaipėdos. Carinė Rusijos valdžia sąmoningai neskatino 
ir pati netiesė kapitalinių kelių link Mažosios Lietuvos strateginiais gynybiniais 
išskaičiavimais. Ši politika neprisidėjo 
prie šio krašto, regiono ekonominio 

Reginys nuo 
Pyktiškės kalno 
Endriejavo link. 
Apie 1944 metus. 
Klebono Petro 
Bulvyčiaus nuotr. 
Iš A. Žemgulio asm. 
archyvo

9 Dirgėla P. Minijos žemė, 1988, p. 5.
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augimo. Taip Endriejavo ir jo apylinkių gyventojai, naudodamiesi dar Oginskio 
tiestais, vėliau Lietuvos Respublikos laikais prižiūrėtais keliais, gyveno beveik 
šimtą metų (1845–1938).

Kitas kelių raidos periodas laikytinas Senojo Žemaičių plento tiesimas 
(1936–1938) ir jo eksploatacija iki 1987 m. Rietavo–Endriejavo–Gargždų ruožas 
buvo tiesiamas 1937–1938 metais. Šio kelio ekonominė, kultūrinė reikšmė buvo 
didžiulė, tačiau ja pasinaudoti teko minimaliai. Po Antrojo pasaulinio karo, antruoju 
sovietiniu periodu, tas kelias dėl padidėjusių transporto srautų buvo praplatintas 
ir ant jo uždėta asfalto betoninė danga. Taip Žemaičių plentas, praeinantis pro 
Endriejavą, intensyviai buvo naudojamas iki 1987 m., kuomet buvo nutiestas 
Kauno–Klaipėdos greitkelis, arba kaip šviesios atminties prof. Česlovas Kudaba 
vadino – Naujasis Žemaičių plentas, greitkelis.

Taip nuo 1987 m. oficialaus Kauno–Klaipėdos autostrados, arba Naujojo 
Žemaičių greitkelio, atidarymo prasideda naujas kelių raidos etapas.

Senasis Žemaičių plentas yra vertintinas dar ir kaip kelių tiesybos techninės 
raidos paminklas. Pradėtas tiesti 1929-aisiais, o baigtas 1939 m., vėliau tobulintas, 
platintas, tebeveikia ir dabar. 1940 m. kelių valdybos proginiame leidinyje jis 
apibūdinamas taip: 

„Tai ne prašmatnių mašinų, ne pasaulinio vardo įžymybių burtai, 
tai tik lietuviškų, savo žemės sūnų proto ir raumenų kūrinys, tai 
lietuviško darbo triumfas“10.

Grįžkime dar į praeitį. Nuo senų laikų kraštui administruoti – siųsti po-
tvarkius, rinkti mokesčius ir duokles – irgi buvo reikalingi keliai. Jais šuoliavo 
pasiuntiniai, riedėjo pašto karietos. Kelių tinklas driekėsi nuo vienos stambios 
gyvenvietės ar miestelio prie kitos. Kelio kryptį diktavo oro sąlygos, gamtinės 
kliūtys (pelkės, upės), kelio danga (mo-
lis, smėlis). Stambesnių kelių sankry-
žose ar šiaip patogesnėse vietose tarp 

Povilo ir Barboros 
(Vaičekauskaitės) 
Ašmontų vestuves. 
Jaunieji su palyda 
grįžta namo Auksoro 
kaime. 1939 m. 
Iš S. Ašmonto šeimos 
albumo

10 Žemaičių plentas, red. A. Butavičius, Kaunas, 1940, 
p. 7.



1321

Į Ž Y M Ū S  Ž M O N Ė S

miestelių kūrėsi karčemos, užvažiuojamieji nakvynės namai. 
Lenkijos ir Lietuvos Respublikos laikais karalių ir senatų 
potvarkiais vietiniai didikai su savo valstiečiais privalėjo 
tiesti ir remontuoti valstybinės, regioninės reikšmės kelius, 
o vietinius tvarkė patys žemių savininkai.

1795 m., t. y. po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos padalijimo, 
Lietuva su savo kelių infrastruktūra atsidūrė carinės Rusijos 
sudėtyje. 1829 m. per vakarinę Lietuvos dalį – Kuršių neriją, 
Palangos muitinę – ėjo senas Karaliaučiaus–Rygos kelias. 
Centrinė Žemaitija stambių funkcinių kelių neturėjo. Iš Kauno į Žemaitiją keliai ėjo 
vingiais: iš pradžių apskrities keliu iki Raseinių, toliau – vadinamuoju „didžiuoju 
pravažiuojamuoju keliu“ per Nemakščius, pro Kaltinėnus, Laukuvą, Rietavą, toliau 
suko pro Endriejavą ir Veiviržėnus link Mažosios Lietuvos. Kita to paties kelio 
atšaka prieš Endriejavą suko dešiniau ir pro Kapstato ežerą per Ližius, Žadeikius 
nusidriekė link Gargždų. Ši kelio atšaka, kol nebuvo nutiestas Žemaičių plentas, 
buvo intensyviai naudojama XX a. pradžioje susisiekiant su Klaipėda. 

Nuo 1915 m. kaizerinė Vokietija, užgrobusi Lenkiją ir Lietuvą (buvusias 
carinės Rusijos sudėtyje), ėmė greitai projektuoti ir tiesti siaurus geležinkelius, 
reikalingus aprūpinti kariuomenę ginkluote ir maistu. 1916–1919 m. išleistuose 
žemėlapiuose pavaizduoti jau nutiesti ir tiesiami geležinkeliai. Viena geležinkelio 
linija turėjo eiti iš Mažeikių per Tverus Tauragės link11.

Po nepriklausomybės kovų Lietuvos valstybė buvo nualinta ir ekonomiškai 
silpna, kad galėtų tiesti geresnius kelius.

Kaip gero plento labai laukė en-
driejaviškiai ir kiti Centrinės ir Vakarų 
Žemaitijos gyventojai, iliustruoja kalbi-
ninko Andriaus Ašmanto straipsniai, 

11 1918 m. žemėlapis Karte von Litauen M:175000 ir 
atidarymo (1939 m. liepos 9 d.) iškilmių programa, 
Kaunas, 1939.

Pirmojo pasaulinio 
karo Kuršėnų 
geležinkelio stoties 
geležinkeliečiai ir 
vokiečių žandarai. 
1916 m. Nuotr. iš 
L. Padagienės šeimos 
albumo
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rašyti XX a. ketvirtajame dešimtmetyje. Viename jų 1930 m. 
rašo: 

„Tarp Rietavo ir Endriejavo yra kunigaikščių Oginskių darytas, 
tik jau paskendęs plentas – brukis vis dar išvažiuojamas. Bet nuo 
Endriejavo iki Vėžaičių – tikra klampynė netik sunkvežimiams–auto-
mobiliams, bet ir paprasti vežimiukai skendėja. Negalima jo tinkamai 
nė pataisyti, neturi artimai žvyro.“12

Kadangi Endriejavo apylinkės iki XIX a. priklausė kunigaikščių Oginskių 
Rietavo dvarui, tai buvo vilties, kad Rietavo krašto muziejuje aptiksime vieną 
kitą šaltinį apie kelių tiesimo reliktą granitinį volą, kuris pagal įvairią informaciją 
panaudotas paminklo pjedestalui. Informacijos sulaukėme labai negausios.13

Apie paminklo autorių bei šiaip smulkesnių istorinių žinių istorikai nepa-
teikia. Muziejus šių žinių taip pat neturi. Pagal gyventojų pasakojimus paminklas 
buvo nugriautas ir paslėptas karo metais artėjant tarybinei armijai. Kas dalyvavo 
gelbstint paminklą, žinių neturime. Senieji gyventojai pasakojo, kad „lietuvaitės 
rankoje tada buvo žemės grumstas, o ne deglas, kaip yra dabar.“

1934 m. intensyviau pradėtas 
tiesti Žemaičių plentas spartino pa-
plentėse esamų miestelių, kaimų ir 
net atskirų ūkių augimą, tvarkymąsi: 
šalia plento vienur kitur imta statyti 
pienines, lentpjūves, kitas mažesnes 
įmones. Endriejavo ir gretimų valsčių 
gyventojai labai laukė šio kelio. 

1937 m. apie tai rašo Andrius 
Ašmantas ir pateikia daug tų dienų 
akimirkų: 

12 Ašmantas A. Rinktiniai raštai, sud. Pupkis A. 1996, 
p. 296–297.

13 Iš Rietavo muziejaus vyr. fondų saugotojos Mildos 
Vyšteinaitės 2009 08 20 el. laiško V. Jociui. „1988 m. 
vasarą Rietavo apylinkėse vyko kompleksinė kraš-
totyros ekspedicija, kurios iniciatorius {…} Justinas 
Kontrimas ir kiti ekspedicijos dalyviai įdomių žinių 
pateikė 1992 m. išleistoje knygoje „Rietavo apylin-
kės“. Šioje knygoje Algimantas Miškinis ir Algirdas 
Baliulis rašo: „1928 m. Rietavo aikštės vakarinėje 
pusėje į vakarus nuo bažnyčios buvo pastatytas 
10 metų Nepriklausomybės jubiliejaus paminklas: 
ant pjedestalo, kurį sudarė senas plento volas, iškilo 
Laisvę simbolizuojančios moters statula“.

Edvardas Turauskas 
buvo aistringas 
keliautojas, labai 
mėgo automobilius. 
Buvo aktyvus 
automobilių klubo 
narys Kaune. Šioje 
nuotraukoje – su 
tarnybiniu 
automobiliu 
Jugoslavijos kelyje 
(dirbant 
ambasadoriumi 
Čekoslovakijoje). Apie 
1938 m. Nuotr. iš 
KMPA (ET) rinkinio
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„Žinoma, nėra čia vien tik džiaugsmas, kad čia po nosim bus geras 
kelias, bet kartu ir pasididžiavimas pagauna žmones, kad čia būsiąs 
didžiausias ir svarbiausias Lietuvos kelias, kuriuo kas valandą švilpsią 
patogiausi autobusai, į kuriuos būsią visiems atdaros durys.

Plačiai ir toli apie plentą ir tekalba. Šventadieniais žmonių 
būriai stoviniuoja plento skynimuose, svarstydami jo plotį, griovių 
gylį ir keldami daugelį kitų klausimų, kurie šiaip ar taip sukasi 
vis apie plentą. Vienur kitur jau kasami grioviai ir pilamos že-
mės net tarp Endriejavo ir Gargždų. Nuo Endriejavo varoma net 
visiškai stipriu tempu. Šimtai darbininkų su savo arkliais dirba 
diena iš dienos. Nuostabu, kad visi tie darbininkai ne vietiniai 
žmonės, bet atvažiavę iš toliau: nuo Viduklės, Kryžkalnio ar kitų 
vietų, kur jau plentas pradėtas seniau tiesti. Rietavo, Endriejavo 
ir Gargždų apylinkės žemaičiams tikra Amerika tų laikų, kada ji 
nepažino jokių bedarbių, bet ir ten kertami servitutiniai miškai, 
už kuriuos milijonai sumokėti. Net gaila iš šalies žiūrėti, kad 
darbštesnieji plėšyte plėšosi prie darbų, kurių sezonas toks trum-
pas – vos dveji metai. Šiaip tų apylinkių žemaičiams būtų užtekę 
darbo puikiai 10 metų.“ 

Toliau autorius pateikia to meto statistinės – ekonominės informacijos:

„Tiesa, uždarbis gal čia ir nėra amerikoniškas, bet vis dėlto pa-
kenčiamas. Prie plento dirbama lyg per daug: 11 val. per dieną. 
Mokama už darbo valandą po 45 centus, o už vienaarklį vežimėlį 
žemėms vežti su arkliu 7 Lt dienai. Svetimiesiems darbą sunkina 
pašarų stoka: sunku gauti pirkti. Išvaikščiojo visą sekmadienį 
ir grįžo tuščiomis, o arkliai, anot jų, per visą dieną „gazietas“ 
skaitė.

Kalbininkas Jurgis 
Talmantas taip pat 
mėgo keliones, turėjo 
įsigijęs automobilį 
„Pežo“. Jurgis 
Talmantas – arčiau 
prie automobilio. 
Apie 1938 m. 
Iš G. Talmanto 
šeimos albumo
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Miške dirba beveik tik vietiniai žmonės: mat miškai pradėti 
kiek anksčiau kirsti, ir čia jie jau „specialistai“. Miške sveikesnieji 
ir apsukresnieji uždirba žemaitiškai dienai (nuo saulėtekio iki sau-
lėlydžio) iki 8 Lt. Mat miške darbas apmokamas ne už valandas, 
bet už kiekį supjautų ir nuskustų popiermalkių.“14

Visa Žemaičių plento tiesyba kainavo 13 517 209 72 litus. 
Pasižiūrėjus į atskiras plento tiesimo išlaidų pozicijas matyti, 
kad beveik visi išleistieji pinigai liko savame krašte. 

„Už žemės darbus, kurie atlikti be mechaninių priemonių, vien 
tik mūsų pačių žmonių jėgomis, sumokėta 2 649 445 53 litai. Už 
akmens medžiagą – skaldą, paruoštą mūsų darbščių darbininkų 
rankomis, akmenį, žvyrą, smėlį, pristatytus mūsų ūkininkų, sumo-
kėta 5 634 124 36 litai“15. 

1938 m. pabaigoje Žemaičių plentas buvo baigtas, tačiau formaliai nepri-
duotas. Pro Endriejavą, Rietavą ir kitus miestus bei miestelius keleiviniai auto-
busai iš Kauno į Klaipėdą ir atgal pravažiuodavo du kartus per dieną. 1939 m. 
Europoje prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir Klaipėdos netekimas pakoregavo 
Žemaičių plento oficialų atidarymą. 
Iškilmės buvo suplanuotos 1939 m. 
liepos devintą dieną, sudaryta renginio 
programa.16

Plento atidarymo iškilmėse daly-
vavo Lietuvos Respublikos prezidentas 

14 Ašmantas A. Rinktiniai raštai, sud. Pupkis A., 
1996, p. 427–428.

15 Žemaičių plentas, p. 77.
16 Lietuvos žinios, 1939, liepos 10, nr. 153; XX amžius, 
1939, liepos 10.

Nežinomo Žemaičių 
plento ruožo 
pridavimas 
valstybinei komisijai. 
Apie 1938 m. 
Iš K. Grikšo šeimos 
archyvo, kopijavo 
Nomeda Grikšaitė 
(toliau – iš GŠ 
archyvo)
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Antanas Smetona, ministras pirmininkas, vyriausybės ir ka-
riuomenės vadovybės nariai bei kiti kviestiniai svečiai. Sve-
čius sutikinėjo įvairių organizacijų ir vietinių gyventojų eilės. 
Minėtame 1940 m. proginiame leidinyje rašoma: „...Rietavas 
savo iškilmingumu pralenkė visus iki šiol sutiktus“17.

Po iškilmių Rietave visi svečiai grįžo į Laukuvą, iš ten 
vieškeliu nuvyko prie Dievyčio ežero. Savo prisiminimuose 
Izidorius Straukas rašo: 

„...pagrindinės iškilmės buvo prie Dievyčio ežero Šiauduvos kalne 
po atviru dangumi. {...} Po keleto pasveikinimų dar kalbėjo ir 
pats Lietuvos valstybės prezidentas Antanas Smetona.“18 (kalba 
netaisyta).

Pati iškilmingoji vakarienė vyko jau sutemus po specialiai iš Kauno atvežtu 
brezentu. Vakarienės metu Rietavo žemės ūkio mokyklos mokinės pašoko tautiškų 
šokių, vaidino, deklamavo. Vėliau pasirodė Tauragės šaulių choras. 

Gal čia tiktų kitas endriejaviškio Andriaus Ašmanto pastebėjimas dėl plento 
svarbos kultūrai: 

„Geras susisiekimas yra tikras ir kultūros sėjėjas. Jis palengvina ne 
tik medžiagines gėrybes paskirstyti tarp įvairių luomų, bet skleisti ir 
pačią kultūrą su gausiomis jos dvasinėmis 
gėrybėmis. Bet dvasinės gėrybės centais nei 
litais nenuperkamos, bet didžiu rūpesčiu ir 
triūsu įgyjamos tik tų, kurie jų trokšta. 

17 Žemaičių plentas, p. 74.
18 Straukas I. Nuo Laukuvos iki Čikagos, p. 323–
324.

Iškilmingas 
Žemaičių plento 
pridavimas 
eksploatacijai. 
Vyriausybės narių 
ir kitų garbių svečių 
automobilių kortežas 
stabteli prie gražiai 
papuoštų vartų. 
Iš GŠ archyvo
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Todėl ir plentas negalės pakeliais papilti 
kultūrinių vertybių, atvežtų iš kitų vietų, 
kaip tat padaroma su žemės gerybėmis. 
Plentas turės būti tik tarpininkas žmonėms 
tarp kultūros centrų, kur reikės pačiam 
tų gerybių triūsu įsigyti.“19

Žemaičių plentas ir jo tiesimas 
buvo puikus jaunos Lietuvos valstybės 
inžinierių profesinio pasirengimo ir darbštumo pavyzdys. Visą dešimtmetį prie šio 
kelio tiesimo dirbo specialistai, ūkininkai ir kiti profesijos neturėję darbininkai. 
Taip kartu buvo sprendžiama socialinė, užimtumo problema. Be anksčiau išvardy-
tų šio plento privalumų, galime pasidžiaugti juo kaip puikiu inžinerijos kūriniu, 
nenusileidusiu to meto gretimų valstybių inžinerijos darbams. 

Lietuvos kelininkai ir po Antrojo pasaulinio karo pagal savo veiklos sritį 
išliko nepralenkiami tuometinėje Sovietų Sąjungoje ir gretimose valstybėse.

Apie 1960 m. ir vėlesnius senojo Žemaičių plento platinimo bei kitus jo 
darbus iki naujojo plento (Kauno–Klaipėdos autostrados) atidarymo (1987 m.) 
galime plačiau sužinoti 1995 m. įsteigtame kelių istorijos muziejuje Vievyje, kurio 
dabartinis direktorius Algis Steponkevičius vaizdžiai pasakos apie Lietuvos kelių 
ir transporto raidą. Muziejų globoja „Magistralės“ įmonė (2009 m. direktorius 
Vladislovas Molis).

Skaitytojui ir keliaujančiam autostrada turbūt verta sužinoti Klaipėdos–Kauno 
greitkelio priežiūros tarnybos įmonės istoriją. Apie tai informaciją pateikia kelių 
inžinierius Zigmas Michnevičius:

„Valstybės įmonės „Automagistralė“ Ra-
seinių kelių tarnybos Endriejavo meistrija 

Šiauduvoje, ant Maironio apdainuoto Dievyčio 
piliakalnio 2009 m. buvo atstatytas tarpukaryje 
stovėjęs kryžius. Jis skirtas Lietuvos 
tūkstantmečiui, pirmos gegužinės šimtmečiui 
atminti (1908–2008) ir Žemaičių plento 
oficialaus atidarymo 70-mečiui (1939–2009), 
menančiam Lietuvos prezidento A. Smetonos 
apsilankymą. Iš J. Gudausko albumo

19 Ašmantas A. Rinktiniai raštai, sud. Pupkis A.,1996, 
p. 427–428.
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įsikūrusi miestelio pietvakariuose, Pyktiškės kaime. Nutiesus au-
tomagistrales Vilnius–Klaipėda ir Vilnius–Panevėžys, jų priežiūra 
buvo patikėta keletui VĮ „...regionų keliai“, per kurias jos driekėsi. 
Praktika ir įgyta kitų šalių patirtis parodė, kad efektyviausia yra 
centralizuota magistralių priežiūra, kurią atlieka viena specializuota, 
aprūpinta moderniausiais mechanizmais įmonė. 1993 metais lapkričio 
3 d. Vievyje buvo įsteigta VĮ „Automagistralė“. Jai skirta prižiūrėti 
417 km automagistralinių kelių – A1 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) 
ir A2 (Vilnius–Panevėžys). VĮ „Automagistralė“ priklausė kelių 
tarnybos ir meistrijos Širvintose, Taujėnuose, Vievyje, Kaune (Kerčiu-
pyje), Raseiniuose (Ariogaloje), Pagrybėje ir Endriejave. Kiekviename 
numatytame objekte jau buvo sukurtos minimalios sąlygos kelių 
priežiūrai, o šalia Endriejavo, tuo metu priklausančioje VĮ „Klaipė-
dos regiono keliai“ teritorijoje, buvo tik varganas kuro sandėliukas 
su vagonėliu. Buvo svarstoma galimybė nusipirkti greta esančius 
arkinius sandėlius, tačiau, laimei, tai nebuvo padaryta. 1998 metų 
vasario 20 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu 
VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ nuomojamas 1,11 ha žemės sklypas 
Endriejavo seniūnijoje, Pyktiškės kaime, 99 metams išnuomotas 
VĮ „Automagistralė“ kelių priežiūros meistrijos įkūrimui. Nuo tos 
akimirkos reikėjo skubėti, t. y. tinkamai pasiruošti automagistralės 
priežiūrai 1998–1999 metų žiemą. Atitinkamas automagistralės ruo-
žas iki Klaipėdos miesto ribos 1997 metų gruodžio 12 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu (57,1 kilometro ilgio atkarpa) 
jau buvo perduotas prižiūrėti VĮ „Automagistralė“. Kad būtų 
parengtas gamybinių objektų techninis projektas, skubiai suburtas 
projektuotojų kolektyvas. Per labai trumpą laiką šis kolektyvas 
suprojektavo būtiniausius statinius, t. y. mechanizmų remonto ir 

Valstybinės įmonės 
„Automagistralė“ 
Raseinių kelių 
tarnybos Endriejavo 
meistrijos 
dirbantieji. Iš kairės 
antras – vadovas 
Vladislovas Molis. 
Endriejavas, 
Pyktiškė. 
2003 11 10. 
Iš E. Kontrimienės 
asm. albumo
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priežiūros dirbtuves su gamybinėmis buitinėmis patalpomis, uždara 
druskos talpykla. Artėjant žiemai, jau buvo užbaigti reikalingiausi 
pagrindiniai statiniai. Vykdant šiuos darbus, daug nusipelnė AB 
„Hidrostatyba“.

Per nepilnus metus visko padaryti buvo nerealu, trūko laiko 
ir lėšų. 1999 metais Endriejavo meistrijos statyba vyko toliau. 
Pastatyta kelių priežiūros mechanizmų plovykla, pastogė mechaniz-
mams, nuotėkų surinkimo–valymo įrenginiai, sutvarkytas teritorijos 
gerbuvis. Taip per dvejus metus buvusioje kaimo pievoje atsirado 
automagistralės priežiūros gamybinis objektas su naujais pastatais 
ir moderniais mechanizmais, galinčiais bet kokiomis oro sąlygomis 
užtikrinti nuo 249,2 iki 306,3 kilometro automagistralės priežiūrą. 
Tuo pačiu atsirado įdomaus ir atsakingo darbo endriejaviškiams. 

Kolektyve likę nemažai darbuotojų, kurie su moderniais me-
chanizmais dirba nuo meistrijos įkūrimo pradžios, 1998 balandžio 21 
dienos. Tai meistrijos vadovas Rimantas Stanevičius, mechanizatoriai 
Kazys Raudonis, Vytautas Kaulius, Rolandas Leščinskas, Rimutis, 
Kazys ir Alvydas Sauseriai, vairuotojai Zigmundas Norvaišas, 
Antanas Paulauskas, Ramūnas Leščinskas, Pranas Juška, Benas 
Kundrotas, budėtoja Ona Norvaišienė.“20

Kaip rodo gyvenimas, daug endriejaviškių nuo pokario iki šių dienų labai 
mobilūs žmonės. Užaugę prie Kapstato ežero ar Rudgalvių kaimo pamiškių, greta 
lakštingalų suokimo girdėdami pravažiuojančių mašinų gausmą nemažas būrys 
pasirinko vairuotojo profesiją ar darbuojasi kelių priežiūros įmonėse. Jaunimas esant 
gerai žiemai šoninį slydimą išbando ant ežero, čia rengiamos ir rimtesnės auto-
mobilių rungtynės.

20 Iš Michnevičiaus Z. laiško 2009 m. V. Jociui.

Endriejavo miestelio 
panorama nuo 
Pyktiškės kalno. 
2009 m. Jono 
Kliučiaus nuotr.
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Knygnešiai, gimę ar gyvenę Endriejavo valsčiuje, 
1864–1904 m. platinę ar laikę lietuvišką  
spaudą ir už tai nukentėję 
Parengė Virginijus Jocys

Knygnešys – tai Mažojoje Lie-
tuvoje ir kitur spausdintų lietuviškų 
knygų gabentojas per Vokietijos (Prūsi-
jos) ir Rusijos imperijų sieną į Didžiąją 
Lietuvą spaudos draudimo metais, jų 
slėpėjas ir platintojas. Tai kategori-
ja žmonių, rizikavusių savo gyvybe, 
sveikata ir šeimos gerove vardan pri-
gimtinės savo teisės kalbėti ir skaityti 
lietuviškai (žemaitiškai).

Šioje knygoje sąmoningai ir ne 
tik sąmoningai sugulė gražus pluoštas 
straipsnių, nagrinėjančių knygos vie-
tą ūkininkų, darbininkų ir tarnautojų 
gyvenime XIX–XX a. pirmoje pusėje. 
Tai lėmė gerų autorių – Kazio Mi-
siaus, Tomo Petreikio, Algirdo Antano 
Gliožaičio, Linos Kantautienės, išma-
nančių šio kultūros reiškinio speci-
fiką, straipsniai. Atskirame poskyryje 
pristatyti kraštiečių, bibliofilo Kazio 
Grikšo kolekcijos dalis, Prano Kairio 
lietuviškų spaudinių rinkinys bei kal-
bininko, vertėjo Jurgio Talmanto keliai 
nuo daraktorinės mokyklos iki pagarbos lietuviškam žodžiui 
ir pasaulinių klasikos kūrinių vertimų į lietuvių kalbą.

Tas tėvų ir protėvių žodžio ir knygos branginimas 
Vakarų Žemaitijoje lėmė, kad iš Endriejavo krašto į platų 
pasaulį pasklido nemažai vyresnių ir dabartinių kartų atsto-
vų, pasirinkusių kalbininkų, vertėjų, pedagogų, žurnalistų 
profesijas.

Atvykusiems užsienio svečiams ir moksleiviams Vil-
niaus muitinės muziejuje pristatomas garbingas ir pavojingas, neturintis analogų 
pasaulyje, Lietuvos kultūrinės rezistencijos 1864–1904 m. laikotarpis, prisidėjęs 
prie modernios lietuvių tautos formavimosi. Patį knygnešystės procesą, nelegalų 
spaudos gabenimą, vieni siūlo vadinti „šventąja kontrabanda“, kiti bando suba-
nalinti jo reikšmę, neįvertindami tai, kad šis procesas padėjo išlaikyti lietuvybę 
ir atkurti Lietuvos valstybę.

Knygnešys 
Vladislovas Budrys 
iš Žalakiškės k. 
Apie 1930 m. 
Iš Valerijos Budrytės-
Biliūnienės archyvo
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Kaip matome iš minėtų autorių straipsnių, Endriejavo istorinio valsčiaus 
ir gretimų apylinkių įvairių socialinių sluoksnių gyventojai – elgetos, samdiniai, 
ūkininkai, tarnautojai, kunigai dalyvavo šioje garbingoje kovoje už lietuviško 
žodžio išlikimą. 

Į šį garbingą sąrašą surikiavome visus iki šiol žinomus (o kiek dar nežino-
mų), šios kultūrinės rezistencijos dalyvius, buvusius knygnešius bei nukentėjusius 
už lietuviškos knygos skaitymą ar net laikymą.

Manome, kad šios publikacijos – tai dalis kuklaus paminklo šiems lietuviš-
ko žodžio gynėjams ir populiarintojams. Prasminga būtų šių knygnešių pavardes 
iškalti kuklioje paminklinėje atminimo lentoje ir ją  pastatyti Endriejavo miestelio 
gražioje vietoje.

Andrijauskas Antanas. Gyv. Kaune. Valstietis, knygnešys. Gimė 
apie 1863 m. Endriejavo mstl. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Bikinis Juozas. Kunigas, vienas žymesnių knygnešių, spaudos 
darbuotojų, visuomenės veikėjų. 1898–1902 m. vikaravo 
Endriejave, vėliau Rietave platino savo ir kitų knygnešių 
atneštą lietuvišką spaudą. (Plačiau žr. šioje knygoje p. 271. 
Toliau – žr. šioje kng.)

Bočkus Antanas. Valstietis. Slėpė liet. spaudą. Gimė Mikų k. 
Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Budrys Vladislovas. Valstietis, knygnešys. XX a. pr. su šeima 
gyv. Žalakiškės k. Jis su tėvu pastatė koplyčią ant Žva-
ginių kalno esančiose kapinaitėse, kur kunigai retkarčiais 
laikydavo pamaldas. (Žr. šioje kng. p. 271.)

Gagilas Jonas (Gaigalas). Valstietis, knygnešys. Nušautas 
netoli Aisėnų muitinės (Klaipėdos r.). Gimė apie 1870 m. 
Pažvelsio k. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). Mirė 
1900 09 08 (LKD).

Gliožys-Gliožaitis Jonas (1869 01 11–1951 12 06). Valstietis, 
knygnešys, daug kartų gabeno lietuvišką spaudą iš Klai-
pėdos krašto. Gimė Juodupės k. Vedė Domicelę Vaitkutę, 
susilaukė septynių vaikų, gyveno Viržintų k. Endriejavo 
vls. (Žr. šioje kng. p. 271.)

Jonušis Juozas. Valstietis, knygnešys. Gimė 1874 m. Rudgal-
vių k. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Klipštienė (Lėbartaitė) Julija Petronėlė. Gyv. Veiviržėnuose 
(dab. Klaipėdos r.). Valstietė, knygnešė. Gimė 1828 06 23 
Rudgalvių k. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). Mirė 
1901 03 21 Veiviržėnų mstl. Veiviržėnų vls. (dab. Klaipė-
dos r.) (LKD).

Klipštas Julionas. Valstietis. Slėpė liet. spaudą. Gimė apie 
1863 m. Gyveno Rudgalvių k., vėliau Veiviržėnų parapijoje. 
(Žr. šioje kng.)
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Kloninskas Jonas. Gyv. Gargžduose (dab. Klaipėdos r.). Juo-
dadarbis, knygnešys. Gimė apie 1870 m. Antkopčio k. 
Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Kontrimas Juozas. Lietuviškų spaudinių bibliotekėlės laikytojas. 
Gimė 1851 m. sausio 7 d. 1903 m. gyveno Spraudžio k. 
(Žr. šioje kng.)

Kubilienė Liudvika. Padienininkė, knygnešė. Gimė apie 1862 m. 
Endriejavo mstl. (Klaipėdos r.) (LKD).

Lygnugaris Petras. Valstietis, knygnešys. Gimė apie 1872 m. 
Ližių k. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Linkutis Kazys (Lenkutis). Valstietis, knygnešių rėmėjas. Gimė 
Endriejavo mstl. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Mažonas Povilas. Valstietis, knygnešys. Gimė Endriejavo mstl. 
Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Mažonas Tadas. Valstietis, knygnešys. Gimė Rudgalvių k. 
Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Mineikis Jonas. Valstietis, knygnešys. Endriejavo vls. (Žr. 
šioje kng.)

Mišeikis Juozas (Mineikis). Pauparis, knygnešys. Gimė End-
riejavo mstl. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Mizgiris Vincas. Valstietis, knygnešys. Gimė Naujokų k. End-
riejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Pakalniškis Ipolitas. Valstietis knygnešys. Gimė 1876 m. Žad-
vainių k. Endriejavo vals. (Žr. šioje kng.)

Pašakarnis Andrius. Pauparis, knygnešys. Gimė Endriejavo 
mstl. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Pašakarnis Juozas. Endriejavo bažnyčios patarnautojas, lie-
tuviškos spaudos laikytojas, 1893 m. už tai baustas. (Žr. 
šioje kng. p. 264.)

Pocius P. Valstietis. Slėpė liet. spaudą. 1900 m. gyveno Lelė-
nų k.

Razutis Jonas. Valstietis, knygnešys. Gimė apie 1857 m. Ablin-
gos k. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Riškus Juozas. Valstietis, knygnešys. Gimė apie 1878 m. En-
driejavo mstl. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Riškus Antanas. Valstietis, knygnešys. Gimė apie 1840 m. End-
riejavo mstl. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Riškus Juozas. Valstietis, knygnešys. Gimė apie 1878 m. End-
riejavo mstl. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Ruškys Mykolas. Knygnešys. Gimė Antkopčio k. Endriejavo 
vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Steponavičius (Steponkevišius, Steponkus) Julijonas. Laisvai 
samdomas darbininkas, knygnešys. Gimė 1843 m. Rietavo 
parapijoje. Vienas pirmųjų lietuviškos spaudos gabenimo 
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ir platinimo organizatorių Endriejave, Rietave. (Žr. 
šioje kng. p. 264)

Stonkus Justinas. Samdinys, knygnešys. Gimė End-
riejavo mstl. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) 
(LKD). 

Šešplaukytė Elžbieta. Daraktorė, knygnešė. Gimė apie 
1862 m. Linkuvos parapijoje. Apie 1901–1904 m. 
atsikėlusi su vikaru Antanu Maliausku Endriejave 
žiemomis slaptai mokė vaikus skaityti lietuviš-
kai, vasarą – poterius, rengė Pirmajai Komunijai. 
Yra žinių, kad pas ją mokėsi garsūs kraštiečiai 
Edvardas Turauskas ir Jurgis Talmantas. (Žr. šioje 
kng. p. 269)

Turauskas Pranciškus. Kunigas, visuomenės veikėjas, publi-
cistas, knygnešys. Gimė 1876 10 18 Kiaulakių k. Endrieja-
vo vls. (dab. Klaipėdos r.). Mirė 1919 05 24 Utenos mst. 
Utenos vls. (Utenos r.) (LKD).

Turauskas Antanas. Zakristijonas, knygnešys. Parapijos knygy-
nėlio su lietuviškais spaudiniais laikytojas. Gimė End riejavo 
mstl. (dab. Klaipėdos r.) (LKD). (Žr. šioje kng. p. 1185.)

Užgalis Kazys. Valstietis, knygnešys. Gimė Endriejavo mstl. 
Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Šlevinskas Kazys (Šlevinskis). Valstietis, knygnešys. Gimė 
1866 07 04 Viržintų k., gyv. Pažvelsio k. Endriejavo vls. 
(Klaipėdos r.) (LKD). (Žr. šioje kng. p. 267.)

Šlevinskas Juozas. Valstietis, knygnešys. Gimė Laigių k. En-
driejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) (LKD).

Žadeikis Kazimieras. Ž. ū. darbininkas, knygnešys. Gimė 
apie 1872 m. Tickinų k. Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.) 
(LKD).

Žutautas Pranas. Elgeta, knygnešys, daraktorius. Buvo pada-
vęs dokumentus knygnešio pensijai gauti. Gimė 1861 m.  
Pažvelsio k., vėliau gyv. Endriejavo mstl. (dab. Klaipė-
dos r.). (LKD).

Pranciškus 
Turauskas. 
Paveikslavosi apie 
1908–1912 m. 
E. Lavdanskio 
fotostudijoje Kaune.
Nuotr. iš Liucijos 
Padagienės 
(Jonušytės) 
asmeninio archyvo
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Endriejaviškiai savanoriai ir kiti kariai*
Virginijus Jocys

2018 m. sukaks šimtmetis, kai 
1918 m. vasario 16 d. buvo paskelb-
tas Lietuvos valstybės atkūrimas. Kai-
zerinei Vokietijai pralaimėjus Pirmąjį 
pasaulinį karą bei tuometinėje Rusijoje 
1917 m. lapkričio 7 d, (senuoju Ju-
liaus kalendoriumi spalio 25 d.) įvy-
kus bolševikų perversmui, Lietuvai 
deklaravus modernios valstybės kū-
rimą reikėjo ją apginti nuo išorės ir 
nuo vidaus priešų. 

Lietuvos kariuomenę ėmėsi orga-
nizuoti iš Rusijos grįžę lietuvių karinin-
kai. 1918 m. lapkričio 23 d.  ministras 
pirmininkas Augustinas Voldemaras 
pasirašė Apsaugos ministerijai įsakymą 
Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą. 
1918 m. gruodžio 12 d. rusų bolševikų 
kariuomenė priartėjo prie Lietuvos ir 
slinko toliau: gruodžio 22 d. užėmė 
Švenčionis, gruodžio 23 d. – Uteną, 
gruodžio 27 d. – Rokiškį. Iki 1919 m. 
sausio 25 d. į priešo rankas pateko du 
trečdaliai Lietuvos teritorijos. Vyriausy-
bė, vadovaujama Mykolo Šleževičiaus, 
1918 m. gruodžio 29 d. „Lietuvos aide“ 
ir kituose leidiniuose paskelbė lietuvių, 
lenkų, baltarusiu ir žydų kalbomis at-
sišaukimą į visuomenę:

„Nelaukdami toliau nei valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta 
laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietuvos krašto 
apsaugą…“ 1

Savanorių susirinko keli tūkstančiai, jie tapo naujos kariuomenės branduoliu. 
Po pirmųjų kautynių 1919 m. vasario 7–8 d. ties Kėdainiais ir vėliau įvykusiomis 
(ties Jieznu (vasario 10–13 d.), Alytumi 
(vasario 12–13 d.) kautynėmis, bolševikų 
puolimas buvo sustabdytas. Petras Dir-
gėla 1986 08 23 užrašė savo senelio Stasio 
Dirgėlos (g. 1896 m.) prisiminimus: 

* Plačiau žr. Jocys V. Laukuviškiai savanoriai ir kiti 
kariai, Laukuva, Vilnius, 2008, t. 2, p. 747. Autoriaus 
pastaba.

1 Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai, sud. 
R. Čepas, Vilnius, 1997, p. 81.

Lietuvos kariuomenės, husarų Didžiojo Lietuvos 
etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko 
raitelis endriejaviškis Stanislovas Jokužis 
su visa husaro karine ginkluote: dragūnišku 
karolu, ietimi pika, vokišku karabinu. Ant gūnios 
JR – Jonušo Radvilos pulko monogramos. Apie 
1927 m. Iš Barboros Gaudėšienės šeimos albumo
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„1919 metų gegužės mėnesį Lietuva jau turėjo savanorių kariuo-
menės būrį, kuriame tarnavo mano brolis Jonas. Tą pačią gegužę 
tarnyba kariuomenėj tapo privaloma, prasidėjo mobilizacija. Pirmuoju 
šaukimu į kariuomenę buvo imami vyrai, gimę 1897–1898 metais. 
Tačiau kareivių, matyt, neužteko, tad rudenį į tarnybą pašaukė 
ir vyresnius, mano metų, vyrus. Arkliu nuvažiavau į Pėžaičius, 
čia sėdau į bonikę (traukinuką, važinėjusį siaurais bėgiais), ja per 
Dovilus, Laugalius, vėl per Dovilus nubildėjau į Klaipėdą. Čia 
persėdau į didįjį traukinį ir 1919 metų lapkričio 20 dieną atvykau 
į naujokų surinkimo punktą Kretingoje.“2

Tuo metu naujokų surinkimo punkte Stasio Dirgėlos į kariuomenę nepaėmė, 
išleido namo iki kito iškvietimo, kurio teko laukti daugiau kaip porą mėnesių, kol 
galiausiai jį su kitais naujokais 1920 m. vasario 4 d. iš Kretingos traukiniu išvežė į 
Kauną. Ten tarnavo mėnesį Panemunėj, kol buvo paskirtas į Pirmąjį husarų pulką, 
stovėjusį Žaliakalnyje. Vėliau, išsiprašęs savaitei atostogų pavasariniams darbams, 
per ilgai užtruko, todėl sugrįžęs į pulką už savivališką atostogų pratęsimą buvo 
trumpam pasodintas į daboklę. Atlikęs nuobaudą, tarnybą tęsė.

Vienas pastebėjimas dėl savanorių ir karių iš Endriejavo apylinkių. Palyginus 
su kitais to meto valsčiais, nedidelis būrys endriejaviškių formaliai turėjo Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių statusą. Matyt, kiti endriejaviškiai, kaip Stasys Dirgėla, 
buvo pašaukti pagal savo amžių į privalomąją tarnybą, kai kuriems teko dalyvauti ir 
kautynėse. Jie savanorio kūrėjo statuso 
neturėjo, tačiau buvo Lietuvos nepri-
klausomos valstybės kovų dalyviai.

Nepriklausomybės 
kovų dalyviai ir kiti 
kariai su visuomene 
atokvėpio valandėlę. 
Vietovė nežinoma. 
Apie 1920–1923 m. 
Iš Konstancijos 
Mongirdienės 
(Šiaulytytės) šeimos 
albumo

2 Dirgėla P. Minijos Žemė, Vilnius, 1988, p. 74–79.
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Lietuvos karių savanorių ir šauk-
tinių dar laukė kovos su bermontinin-
kais, lenkais, kurios tęsėsi iki 1920 m. 
pabaigos. Ne vienas kareivis ir karinin-
kas drąsiai ir sumaniai dalyvaudamas 
kovose kopė karinės karjeros laiptais. Daug kareivėlių nesulaukė laisvos Lietuvos, o 
liko gulėti amžiams prie Giedraičių, Širvintų, Radviliškio, Vilniaus ir kitose Lietuvos 
vietose. Pagal formuluotę „Žuvęs kautynėse bei einant tarnybos pareigas“ žinomos 
dviejų žuvusių endriejaviškių pavardės:  Jocys Kostas ir Asmontas Jonas.

Endriejaviškis Antanas Ruškys (gim. 1924 m.) 
pasakojo, kad jo atmintyje net keli kaimynai, buvę 
kariai, netoli Pyktiškės ir kituose kaimuose gavo že-
mės: Vincas Daugėla, Fortunatas Sungaila, taip pat 
Petrauskas, Jurgaitis, Krasauskas, Etminas (Eitminas ?) 
iš Viržintų kaimo. 

Vienam kitam endriejaviškiui, 1923 m. tarnavu-
siam kariuomenėje, teko laimė dalyvauti mažalietuvių 
organizuotame sukilime dėl Klaipėdos krašto prijun-
gimo prie Didžiosios Lietuvos. Tuometinė Lietuvos 
vyriausybė viešai negalėjo remti šios žygio, tad buvo 
organizuojami savanoriai iš tarnavusių kariuomenėj, iš 
šaulių bei Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje studentų, 
perrengtų civilių rūbais. Kad šiame žygyje dalyvavo ir 
buvo apdovanotas medaliu endriejaviškis Kazimieras 
Venslauskas, paliudija sūnėnas Mindaugas Venslauskas 
(gim. 1933 m.) ir 2010 pateikia trumpą biografiją:

„Kazimieras Venslauskas (1898–1960) gimė Endriejavo 
valsčiaus Ližių kaime mažažemių valstiečių Jono Venslaus-

Kavalerijos pulko kariai su šventine apranga. 
Pirmoje eilėje pirmas iš kairės  endriejaviškis 
Vytautas Srėbalius. Apie 1931 m.
Iš A. Kontrimienės albumo

Kazimieras Venslauskas iš 
Ližių k. 1923 m. Klaipėdos 
sukilimo dalyvis. Apie 
1950 m. Iš M. S. Venslausko 
šeimos albumo
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ko ir Petronėlės Vaitkaitės šeimoje. Buvo 
ketvirtas berniukas tarpe penkių brolių. 
Pasižymėjo gera fizine sveikata ir staigiu 
charakteriu. Buvo religingas. 1923 m. 
kaip savanoris dalyvavo sukilime vaduo-
jant Klaipėdą. Apdovanotas Klaipėdos gelbėjimo komiteto 
(?) medaliu. Kaip savanoris iš Lietuvos valstybės gavo 
keliolika hektarų žemės Endriejavo valsčiaus Auksoro kaime. 
Buvo viengungis, ūkininkauti nelabai sekėsi. Žemę pardavė 
ir 1939 m. persikėlė gyventi į Kauną. Dirbo firmose ir 
bendrovėse, prekiaujančiose metalo apdirbimo įrankiais, 
vėliau „Lietuvos tiekime“. Mirė 1960 m. Kaune, palaidotas 
Eigulių kapinėse.“

Nurimus nepriklausomybės kovoms, nusistovė-
jus demarkacijos linijai su Lenkijos okupuotu Vilniaus 
kraštu, savanoriai, turėdami bendrą patyrimą ir ben-
drus rūpesčius dėl nemokamo gydymo, pašalpų ir 
kt., ėmė draugėn burtis. 

1926 m. spalio 31 d. Tauragėje įvyko vienas 
iš pirmųjų Lietuvoje buvusių savanorių ir partizanų 
suvažiavimas. Jame, kartu su svečiais, dalyvavo apie 
140 asmenų, nors tikrųjų savanorių organizacijos narių 
1927 m. pabaigoje buvo 62.3

Tokie suvažiavimai atskirose 
apskrityse, vėliau ir visoje Lietuje, vyk- 3 LCVA, f. 1491, ap. 1, b. 6, l. 1–4.

Stanislovas Srėbalius (gim. 
1918 m. Auksoro k.) tarnybos 
metu. Apie 1938 m. 
Iš A. Kontrimienės albumo

Kavalerijos pulko kariai suklaupę maldai. 
Užrašas: „Už Tautos laisvę“. Vytauto 
Srėbaliaus pulkas Alytuje. Apie 1931 m. 
Iš A. Kontrimienės albumo
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davo gana dažnai. 1937 06 20 Kaune 
įvyko XI Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos suvažiavimas. Jame 
apžvelgta sąjungos dešimties metų vei-
kla ginant savanorių teises, atstovaujant 
jos interesus valstybinėse įstaigose. To 
meto spaudoje, aptariant įvykusį suvažiavimą, trumpai užsimenama ir apie sa-
vanorių būrimąsi:

„Iš pradžių Savanorių Sąjungos nariais buvo visi, kas save laikė 
savo noru įstojusiu kariuomenėn, arba nors trumpą laiką buvusieji 
partizanais. 1928 m. buvo paskelbtos Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
– savanorių medalio taisyklės, kuriomis buvo nustatyta kas laikomas 
savanoriu kūrėju. 1930 m. buvo paskelbtas Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medalio statutas“.4 

Savanorio kūrėjo statusas komisijos būdavo nepripažįstamas ir nesuteikiamas 
ar panaikinamas klaidingai pateikus duomenis ar neįrodžius dokumentiškai apie 
tarnavimo faktą.

Kaip apibūdinti to meto ir šių 
laikų savanorio sąvoką? Savanoris – 
tai žodis, apibūdinantis žmogaus (ne 

Lietuvos kariuomenės ryšininkai. Kairėje guli 
antkoptiškis Stasys Kiaulakys. Apie 1930 m. 
Nuotr. iš Teresės Stonkienės (Kiaulakytės) 
šeimos albumo

4 Lietuvos kariuomenės savanorių 11-asis suvažia-
vimas, Lietuvos ūkininkas, 1937, birž. 24, Nr. 25.
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Paminklo atidengimo ceremonijoje minia 
endriejaviškių. 1990 02 16. A. Žemgulio 
nuotr. iš jo asmeninio archyvo

1990 02 16 paminklas iš arčiau. 
1938 m. paminklinės lentelės užrašas:

„1918–1938
XX
A K T A S
Endriejavo organizacijos ir visuomenė, 
minėdamos 20 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį kariuomenės 
ir visuomenės dienoje paaukojame 
15 kariškų šautuvų LŠS-gos XV 
Rinktinės (17) Endriejavo būriui kaipo 
simbolį bendradarbiavimo su Lietuvos 
Ginkluotomis pajėgomis.
Ginklu laisvę laimėjom, ją ginklu 
saugojom ir ateityje ainiai ginklu 
laisvę gins.
Budėk lietuvi per amžius!
Verčiau kovoje žūk, negu vergauk 
Endriejavas. Endriejavo organizacijos ir 
visuomenė 1938-V-15“
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tik kario) nesavanaudišką laiko, profesinės patirties, sveikatos, reikalui esant ir 
gyvybės, aukojimą už Tėvynės laisvę ir gerovę.

Didesnė dalis savanorių ėjo dėl kilnaus tikslo, širdimi jausdami pareigą 
ir apie būsimas privilegijas negalvojo. Panašiai žmonės aukojosi dėl Lietuvos ir 
1990 m. kovo 11 d., 1991 m. sausio 13 d.5

Iki Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įkūrimo 1927 m. sa-
vanoriams atskiro lengvatų įstatymo nebuvo, jie naudojosi nemokamu gydymu 
valstybinėse ir savivaldybės gydymo įstaigose, buvo gavę šiek tiek sėklos, miško. 
Tik po 1927 m. dalis mažažemių paprašiusių gavo žemės arba jos negavusieji 
gavo pašalpą pinigais.

Dalis karių, būdami šaukiamo amžiaus, taip pat dalyvavo (1919–1920) mū-
šiuose už Lietuvos nepriklausomybę, nors savanorių statuso neturėjo.

Pateikiame 1926–1940 m. Endriejavo valsčiuje gyvenusių Lietuvos nepriklau-
somybės kovų dalyvių savanorių sąrašą. 

Andriejauskas Jonas. Lietuvos kariuomenės karininkas, ats. 
ltn. Gimė 1906 06 06 Kapstatų k. Endriejavo vls. (dab. Klai-
pėdos r.). (LKK II)*

Asmontas Jonas. Žuvęs kautynėse, eilinis, 1 g. p. Palaidotas 
Indakiemio k. Gimė Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). 
Mirė 1920 09 28. (SŽ).

Dirgėla Pranas, Povilo sūnus. Apdov. Nr. 8103, išd. 1932 03 29. 
Tarnavo sav. 1919 05 17–1920 05 31. Sav. LKKSK 1932 03 07, 
prot. Nr. 192. 1931 m. gyv. Veiviržėnų vls., Ruigių k. Gimė 
1890 07 17 Tickinų k., Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). 
(LKKSAK)

Genčius Kazys, Juozo sūnus. Apdov. 
Nr. 9207, išd. 1933 05 31. Tarna-
vo sav. 1919 07 15–1920 09 18. Sav. 
LKKSK 1933 05 23, prot. Nr. 242. 
1932 m. gyv. Gargždų mst. Gimė 
1887 03 20 Laigių k., Endriejavo vls. 
(dab. Klaipėdos r.). (LKKSAK).

Jocys Kostas. Žuvęs kautynėse bei ei-
nant tarnybos pareigas, eilinis. Gimė 
Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). 
Mirė 1919 06 21. Palaidotas Šiau-
liuose. (SŽ)

Lapis Justinas. Lietuvos kariuomenės 
kapelionas. Gimė 1884 02 26 Žva-
ginių k., Endriejavo vls. (dab. Klai-
pėdos r.). (LKK V)

Laurinaitis Jonas. Lietuvos kariuome-
nės karininkas, administracijos (B) 
jaun. ltn. Gimė 1895 01 26 Ant-

5 Lentelę (žr. nuotrauką p. 1316) su čia skelbiamu 
užrašu rado 1944 m. Endriejavo mstl. gyventojas 
Kazimieras Jokužys (g. 1932 m.). Jis prisimena, 
kad lentelę rado tarp visokių nuolaužų miestelio 
centre, praūžus frontui. Jis ją parsinešęs užkėlė 
ant namo aukšto ir paslėpė, vėliau buvo aptikęs. 
Galiausiai sulaukė Atgimimo. Lentelę parodė tuo 
metu Endriejavo apylinkės vykdomojo komiteto 
pirmininkui, vėliau viršaičiu dirbusiam Petrui 
Kalcui. Jis pasiūlė ją garbingai įkomponuoti į bū-
simą paminklinį akmenį Nepriklausomai Lietuvai 
atminti. Akmenį davė paminklų gamintojas Jonas 
Jonutis, tuo metu dirbęs Tickinų kaime. Jis akmenį 
apdailino, pritvirtino išsaugotą K. Jokužio lentelę ir 
naują marmurinę lentelę su užrašu: LIETUVA / 
Tavo laisvė mums brangiausia/1990-02-16.

Tekstą ir vietą paminklui parinkti padėjo End-
riejavo bibliotekos vedėja Zita Mačiulienė, kuri 
tuo metu vadovavo Lietuvos Sąjūdžio Endriejavo 
skyriui. Paminklas pastatytas nugriautos senosios 
apylinkės raštinės vietoj. 

Apie 1990 02 16 paminklo statymą papasako-
jo ir užrašą nurašė Petras Kalcas, apie 1938 m. 
medinio paminklo metalinės lentelės išsaugojimą 
pasakojo Kazimieras Jokužys (g. 1932), 2010 m. 
užrašė V. Jocys. Aut. pastaba.
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kopčio k., Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). Mirė 1978. 
(LKK V)

Matutis Domas. (Matuliauskas) Lietuvos kariuomenės kari-
ninkas, pėst. ats. jaun. ltn. Gimė 1917 01 07 Pažvelsio k., 
Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). (LKK V)

Paplauskas Pranas, Domininko sūnus. Apdov. Nr. 1119, išd. 
1928 10 31. Tarnavo sav. 1919 09 17–1920 11 28. 1928 m. 
gyv. Endriejavo vls., Vinkurių k. Gimė 1889 05 26 Antkop-
čio k., Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). (LKKSAK)

Ruškys Stasys. Lietuvos kariuomenės karininkas, pėst. ats. 
jaun. ltn. Medicinos gydytojas. Gimė 1917 03 02 Aukso-
ro k., Endriejavo vls. (dab. Klaipėdos r.). Mirė 1997 Kaune. 
Palaidotas Garliavos mst. t. gyv. Garliavos vls. (Kauno r.). 
(LKK VI)

Čeledinas Kostas. Lietuvos kariuomenės karininkas, kpt. Gimė 
1897 12 23 Endriejavo mstl. Endriejavo vls. (dab. Klaipė-
dos r.). LKK II. 

Į šį savanorių ir karių sąrašą įtraukti tik trys asmenys, kurie pagal to meto 
reikalavimus pripažinti savanoriais kūrėjais, turėjo atitinkamus dokumentus. Tai 
Dirgėla Pranas, Povilo s., Genčius Juozas, Juozo s., Paplauskas Pranas, Domininko 
s. Kiti žuvo kautynėse arba nuo žaizdų mirė ligoninėse. Čia taip pat surikiavome 
karius, kadrinius ir atsargos karininkus, paminėtus prieinamuose šaltiniuose. Taip 
jau atsitiko, kad didelis būrys endriejaviškių tarnavo įvairiuose husarų, dragūnų 
pulkuose, todėl daugiausia šios kategorijos karių nuotraukų išliko šeimų albu-
muose. Žinome šiuos endriejaviškius, tarnavusius kavalerijos daliniuose su žirgais: 
Stasys Dirgėla, Vaclovas Jakutis, Stanislovas Jokužys, Kazimieras Rusteika, Vytautas 
Srėbalius, Vladislovas Kryžanauskas ir kt. Matyt, Endriejavo merginos kario be 
žirgo ir neįsivaizdavo. Šiuo romantišku pastebėjimu būtų galima ir baigti pristatyti 
Endriejavo karius. Kaip ir visa tauta, endriejaviškiai ištvėrė visus istorinius lūžius, 
jiems teko patirti net didesnes netektis per Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų 
mūšių dienas, tai liudija Kapstato kaimo metalinis kryžius, Ablinga, Pyktiškės 
kalnas. Tai primena pokario netektys, laiškai ir nuotraukos ištemtųjų iš Sibiro 
ar iš tarnybos svetimojoje sovietų kariuomenėje. Atmintį apie netektis saugo ir 
miestelio centre 1990 m. vasario 16 d. proga pastatytas ir atidengtas paminklas. 
Jis taip pat primena – visi budėkime taip sunkiai iškovotos laisvės sargyboje.

Lietuvai jau dvidešimt metų 
esant nepriklausomai, užaugo naujos 
kartos jaunuolių, kurie savo likimą 
susiejo su kariuomene. Pabaigai pri-
statome vieną iš jų, Nepriklausomos 
Lietuvos jaunesnės kartos kadrinį jūrų 
laivyno karininką Petrą Ramanauską, 
kuriuo didžiuojasi artimieji ir kraš-
tiečiai.*

* Šią „Versmės“ leidyklos Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių anketų kartoteką, 2007 (LKKSAK) sudarė 
dr. Čepas R. Kitų karių ir karininkų duomenys paimti 
iš „Versmės“ leidyklos kompiuterizuotos duomenų 
bazės–Įžymių Lietuvos žmonių sąvado. Kitos santrumpos: 
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 II tomas, 
Vilnius (LKK II), Savanorių žygiai. Sudaryt. Petras 
Ruseckas, Vilnius, 1991 (SŽ), (Autoriaus pastaba.)

* Biografinius duomenis ir nuotrauką pateikė P. Ra-
manauskas, 2010 m. užrašė A. Žemgulis. Vyr. red. 
pastaba.
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 Petras Ramanauskas gimė 1976 11 23 Endrie-
jave, septintas vaikas šeimoje. Tėvas dirbo gaisri-
ninku, kolūkio vairuotoju, 1993 01 mirė. Mama ilgą 
laiką dirbo tuometiniame kolūkyje, dabartiniu metu 
pensininkė. Petras Ramanauskas gyveno Endriejave 
ir mokinosi Endriejavo vidurinėje mokykloje, kurią 
baigė 1994 metais. 

Tais pačiais metais įstojo į Klaipėdos universiteto 
Jūrų technikos fakultetą. 1998 m. baigė Jūrų transporto 
technologijos bakalaurą bei įgijo laivavedžio kvalifi-
kaciją. 1998–2000 m. dirbo UAB „Netas“ – Lloyd‘s 
draudimo atstovybėje Lietuvoje, survejeriu – stebėjo 
draustų krovinių krovos darbus Klaipėdos uoste. 
2000 09 pradėjo tarnybą Krašto apsaugos sistemoje, Lie-
tuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų, aprūpinimo laivo 
A-41 „Vėtra“, ėjo Navigacinės kovinės dalies vado pareigas. 
2001 m. jam suteiktas leitenanto laipsnis, 2003 – vyresniojo 
leitenanto laipsnis. 2005 P-32 „Sėlis“ laivo vado pavaduotojas. 
2006 Karinių jūrų pajėgų (KJP) štabo komendantas.

2008 KJP Karo laivų flotilės saugumo karininkas. Tais 
pačiais metais jam suteiktas kapitono leitenanto laipsnis. 
2009 m. iki dabar Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo Kovinio rengimo ir dok-
trinų valdybos, Kovinio rengimo skyriaus, jūros operacijų karininkas. Tais pačiais 
metais vedė. Jam 2010 04 10 gimė sūnus Benediktas. Pats laisvalaikiu mėgsta 
buriuoti, skraidyti parasparniu, nardyti, važinėti dviračiu, kitaip kalbant įvairias 
sporto šakas.

Yra vilties, kad ne vienas endriejaviškis papildys garbingas Lietuvos ka-
riuomenės gretas ir galėsime didžiuotis jais, tarnaujančiais ant žemės, vandenyje 
ar ore.

Karinių jūrų pajėgų 
karininkas – 
kapitonas leitenantas 
Petras Ramanauskas. 
2010 m. 
Iš P. Ramanausko 
albumo
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Biografijų sąvadas
Parengė Antanas Žemgulis, Kazys Misius, Virginijus Jocys 

Kilę iš Endriejavo valsčiaus 
ADOMAVIČIENĖ (Martinkutė) Elena (1931 04 12 Kapstatuose, 

Endriejavo vls.), edukologijos mokslų daktarė, doc. kraštotyrininkė, 
visuomenininkė. Plačiau žr. p. 1057. 

ANDRIEJAUSKAS Jonas (1906 06 06 Kapstatuose, Endrieja-
vo vls. – po 1940), karininkas, miškininkas. 1927 baigė Telšių gim-
naziją, o 1928 – geležinkelininkų kursus, dirbo Vilkyčių geležinkelio 
stotyje. 1929 pašauktas į kariuomenę, 1930 baigė Karo m-klą ir inž. 
leitenanto laipsniu išleistas į atsargą. Vėliau baigė aukštesniąją miškų 
m-klą Alytuje. 1939–1940 dirbo girininku. 

AŠMANTAS Andrius (1906 02 27 Tickinuose, Endriejavo vls. – 
1941 05 19 Vilniuje), pedagogas, lietuvių spaudos bendradarbis, 
kalbininkas. Plačiau žr. p. 1087. 

AŠMONTAS Steponas (1945 07 28 Auksore, Endriejavo vls.), 
tremtinys, mokslininkas fizikas, habilituotas fizikos mokslų daktaras, 
profesorius. Plačiau žr. p. 1258. 

BAGOČIUS Fortunatas (1887 01 31 Pažvelsyje, Endriejavo 
valsčiuje – 1951 12 07 Bostone, JAV), advokatas, JAV lietuvių ben-
druomenės veikėjas. Mokėsi Rucavoje (Latvija), Saratove, Astracha-
nėje (Rusija). 1900–1901 dirbo Rusijos konsulo Bremene (Vokietijoje) 
raštininku. Nuo 1903 gyveno JAV. Dirbo „Spindulio“ raidžių rinkėju 
Brukline, vėliau mokytojavo. 1906 buvo lietuvių seimo Filadelfijoje 
sekretorius. 1908 m. baigė Pitsburgo akademiją. 1913 dirbo „Keleivio“ 
redaktoriaus padėjėju. 1914 Bostono universitete baigė teisės studijas. 
1919–1951 dirbo notaru, teisėju. 1934–1942 buvo Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje prezidentas. JAV Lietuvių socialistų sąjungos, ALT, BALF 
veikėjas. Nuo 1905 bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. Slapyv.: 
Parcė iš Pažvelsio, Ferdinandas de Samogitia, Plotnus ir kt. 

BARTKEVIČIUS Algimantas (1931 03 16 Endriejave), gydyto-
jas, medicinos mokslų daktaras. Tėvai Petras ir Elena Bortkevičiai 
1928–1933 gyveno ir mokytojavo Endriejave. Su tėvais 1933 apsi-
gyveno Jokūbave. Mokėsi Jokūbavo pradžios mokykloje, Kretingos 
gimnazijoje. 1937–1942 mokėsi Jokūbavo ir Kretingos prad. m-klose, 
1942–1948 – Kretingos g-joje. 1948 05 22 su motina Elena ir bro-
liais Gediminu, Ramučiu išvežtas iš Kretingos į Sibirą, Irkutsko sr. 
1948–1955 dirbo miško ruošos darbuose Angaros plukdymo kontoroje. 
1953–1955 mokėsi Irkutsko sr. neakivaizdinėje suaugusiųjų vid. m-
kloje, 1955–1958 studijavo Irkutsko medicinos institute. 1958 grįžo į 
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Lietuvą. 1958–1961 studijavo Vilniaus valst. universiteto Medicinos 
fakultete. 1961–1972 dirbo Pabradės 1-ojoje ligoninėje. 1971 apgynė 
medicinos mokslų kandidato disertaciją, nostrifikuota 1995. 1972–1976 
buvo Utenos rajono centrinės ligoninės chirurgas, Traumatologinio 
skyriaus vedėjas, 1976–1987 buvo Vilniaus kraujo perpylimo stoties 
gydytojas, vyr. gydytojo pavaduotojas, 1987–1993 – Vilniaus univer-
sitetinės Santariškių ligoninės Gydomųjų aferezių skyriaus vedėjas. 
1993–1998 dirbo Tauragnų ambulatorijos chirurgu, vėliau – Utenos 
apskrities ligoninės gydytojas transfuziologas. Transfuziologijos krau-
jo ir jo pakaitalų perpylimo klausimais stažavosi Taškente (1978), 
Leningrade ir kitur. Leidinio „Klinikinės transfuziologijos pagrindai“ 
(1990) bendraautoris, parašė darbą „Ūmaus kraujo krešėjimo siste-
mos sutrikimų diagnostika ir gydymas“ (1990), Stafilokokai mūsų 
gyvenime (2008), išleido atsiminimus apie tremtį „O visgi nesulaužė“ 
(2005). Paskelbė per 80 mokslinių straipsnių. 2005 suteiktas Lietuvos 
nusipelniusio gydytojo vardas. Žmona Leokadija Danutė; šeimoje 
užaugo 3 dukros ir 2 sūnūs. 

BENIULIS Juozas (1954 01 04 Stančaičiuose, Endriejavo vls). 
1972 baigė Endriejavo vid. m-klą. 1975–1981 studijavo Vilniaus 
pedagoginiame institute (baigė neakivaizdžiai), tapo istorijos ir 
visuomenės mokslų mokytoju. Nuo 1976 mokytojavo Daujėnuose, 
nuo 1992 – Krikliniuose, nuo 2009 – ir Daujėnuose, dėstė istoriją ir 
muziką. Parašė „Krikliniai ir aplinkiniai kaimai“ (1997), rinkinio „Prie 
Svalios ir Pivesos“ (2008) sudarytojas. Renka kraštotyros medžiagą, 
rašo spaudoje, yra šios monografijos kelių straipsnių autorius. Me-
džiotojas, kinologas – nacionalinės kategorijos ekspertas, Lietuvių 
skalikų augintojų sąjungos valdybos narys. Gyvena Krikliniuose 
(Pasvalio r.). Žmona Stanislava, dukra Žydra, sūnūs – Audrius, 
Marius. 

BOČKUS Stasys (1945 01 02 Mikuose, Endriejavo vls.), tremti-
nys, inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras, profesorius. 
Plačiau žr. p. 1288.

BUDVYTIS Vytautas (1925 10 12 Kapstatuose, Endriejavo vls. – 
1967 04 09 Vilniuje), dailininkas, 1948 baigė Telšių dailiųjų amatų m-
klą, 1953 – Telšių taikomosios dailės vid. m-klą, 1959 – Talino Dailės 
instituto taikomosios dailės fakultetą. 1959–1962 Klaipėdos „Dailės“ 
kombinato metalo cecho meno vadovas, nuo 1962 – Lietuvos TSR 
Dailės instituto dėstytojas. Nuo 1959 dalyvavo dailės parodose. Kūrė 
daugiausia papuošalus ir interjero dekoratyvinės dailės kūrinius, vartojo 
graviravimo, kalinėjimo ir metalų oksidinimo techniką (dekoratyvinės 
plokštės „Motina“, 1962; „Vaikai“, 1962 ir kt.). Taip pat žr. p. 563.

ČELEDINAS Kostas (1897 12 23 Endriejave – po 1941), Lietuvos 
kariuomenės karininkas. Baigė 4 gimnazijos klases. 1919 pradžioje 
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mokytojavo. 1919 09 20 stojo į kariuomenę. 1921–1923 mokėsi karo 
mokykloje, kurią baigė leitenanto laipsniu. Dalyvavo Klaipėdos kraš-
to sukilime. Nuo 1923 tarnavo įvairiuose daliniuose. 1935 suteiktas 
kapitono laipsnis. Apie tolesnį jo likimą žinių nerasta. 

DIRGĖLA Petras (1947 02 21 Žvaginiuose, Endriejavo vls.), ra-
šytojas, prozininkas, eseistas, kultūros veikėjas. Plačiau žr. p. 1229. 

DIRGĖLA Povilas (1941 12 23 Žvaginiuose, Endriejavo vls. – 
2004 10 16 Klaipėdoje), rašytojas, prozininkas. 1965 baigė Kauno 
medicinos institutą, dirbo gydytoju Plungės ir Klaipėdos ligoninėse. 
1970 pradėjo spausdinti apsakymus. Kartu su broliu Petru išleido 
knygą „Žaibai gęsta rudenį“ (1971); taip pat kartu su broliu parašė 
apsakymų rinkinius „Aistrų atlaidai“ (1979), „Pasimatymai“ (1973), 
romanus „Likime, keliauk sau“ (1976), „Šalavijų kalnas“ (1977), „Po-
godalis“ (1978), „Šermenų vynas“ (1980). Taip pat žr. p. 1229. 

DROMANTAS Jonas (1927 07 12 Sausiuose, Endriejavo vls.), 
žemės ūkio inžinerijos mokslų daktaras, profesorius, buvęs LŽŪA 
rektorius. Plačiau žr. p. 1296.

DROMANTAS Mykolas (1955 08 08 Stančaičiuose), aukštesnio-
sios verslo mokyklos Šiauliuose steigėjas, socialinių mokslų daktaras. 
Plačiau žr. p. 1166.

GENTVILAS Stasys (1918 04 04 Šilėnuose, Endriejavo vls. – 
2009 12 18 Baisogaloje), politkalinys, spaudos bendradarbis, publicistas, 
11-os knygų autorius. Plačiau žr. p. 1220. 

GRIKŠAS Kazys (1923 03 05 Tickinuose, Endriejavo vls. – 
2004 03 15 Žaiginyje, Raseinių r.), bibliofilas, kraštotyrininkas. Plačiau 
žr. p. 327, 923. 

GUDAUSKAS Gintautas (1940 01 28 Endriejave), tremtinys, 
inžinierius, kultūros veikėjas. Plačiau žr. p. 1173.

JONIKAS Juozas (1939 12 31 Pažvelsyje, Endriejavo vls.), 
miškininkas, mokslų daktaras. 1963–1967 studijavo Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje, Miškų ūkio fakultete. 1968–1980 dirbo Biržų miš-
kų tyrimo punkto vedėju. 1977 05 13 apgynė disertaciją „Beržynų 
ir drebulynų lajų dangos elementų struktūra ir produktyvumas“. 
1980–1990 Lietuvos miškų ūkio Mokslinių tyrimų instituto mokslinis 
darbuotojas. Nuo 1990 yra Kauno aukštesniosios miškų mokyklos 
direktorius, išskyrus 1996–1998, kai dirbo tos m-klos eksperimentinės 
urėdijos direktoriumi. Paskelbė per 60 mokslinių darbų. 
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KALVAITYTĖ (Karvelienė) Paulina (1886 10 21 Žemguliuose, 
Endriejavo vls. – 1967 11 15 Čikagoje), gydytoja rentgenologė. Stu-
dijavo Peterburgo moterų institute ir Berlyno med. institute. 1922 
Lietuvos universitete išlaikė valstybinius egzaminus. Dirbo Kauno 
ligoninėse, jose vadovavo rentgeno skyriams. 1927–1938 Kaune turėjo 
privatų rentgeno kabinetą. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1947 apsigy-
veno JAV. Parašė darbų iš rentgenologijos, atsiminimus („Gyvenimo 
vingiais“, 1963–1968); daug rašė spaudoje dorovės klausimais.

KALVAITIS Jonas (1884 Žemguliuose, Endriejavo vls. – 
1951 12 10 Altajuje, pataisos darbų lageryje), kunigas, politkalinys. 
Plačiau žr. p. 131. 

KAULAKIS Alfonsas Domininkas (1898 05 28 Sausiuose, Endrie-
javo vls. – po 1953 JAV), spaustuvininkas, visuomenės veikėjas. 1912 
atvyko į JAV. Čikagoje lankė aukštesniąją m-klą. Ėmėsi spaustuvininko 
verslo, 1937 Čikagoje įrengė lietuvių spaustuvę. Vėliau vertėsi namų 
statyba. 1940–1947 buvo Amerikos lietuvių tarybos Čikagos skyriaus 
pirmininkas. Veikė BALF ir kitose organizacijose. 

KAZRAGYTĖ Vida (1961 07 31), socialinių mokslų daktarė. 
1979 baigė Endriejavo vid. m-klą. 1979–1984 Lietuvos konservatorijos 
Klaipėdos teatro meno fakultete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojos, teatro meno metodininkės specialybę. 1995–2000 Vilniaus 
pedagoginio universiteto Meninio ugdymo katedros doktorantė. 2001 
apgynė disertaciją ir įgijo socialinių mokslų (edukologijos) daktarės 
laipsnį. 1984–1988 dirbo Šakių r., Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos 
vid. m-kloje, dėstė lietuvių kalbą, vadovavo dramos būreliui. Nuo 
1988 Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo plėtotės centro valdymo 
Kalbų ir meninio ugdymo skyriaus vadovė, nuo 1993 – Vilniaus 
pedagoginio universiteto Meninio ugdymo katedros, Vaikystės studijų 
katedros asistentė, nuo 2001 m. – lektorė. 

KRYŽEVIČIUS Kazimieras Vytautas (1930 11 21 Endriejave – 
2004 09 12 Kaune), visuomenės ir politikos veikėjas, politkalinys. 
Plačiau žr. p. 1214. 

LABOKAS Jonas (1856 Rudgalviuose – 1921 10 04 Vilniuje), 
kunigas, caro valdžios tremtinys, Vilniaus šv. Onos bažnyčios res-
tauravimo organizatorius. Plačiau žr. p. 1079. 

LAPĖ Alfonsas (1908 10 22 Patyryje, Endriejavo vls. – 1984 04 
22 Kaune), kunigas, 1959–1962 Kauno kunigų seminarijos rektorius. 
Plačiau žr. p. 1079. 

LAPĖ Vaclovas (1934 09 10 Patyryje, Endriejavo vls. – 2008 01 20 
Žeimiuose, Jonavos r.), žemės ūkio darbuotojas, visuomenės veikėjas, 
politikas. Plačiau (apie Lapių giminę) žr. p. 1243. 
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LAPIS Justinas (1884 Žvaginiuose, Endriejavo vls. – 1967 
Šiauliuose), kunigas, visuomenės veikėjas. Plačiau žr. p. 130. 

LAURINAITIS Jonas (1895 01 26 Antkoptyje, Endriejavo vls. – 
1978), Lietuvos kariuomenės karininkas, politkalinys. 1915 baigė 
mokytojų seminariją, paimtas į Rusijos kariuomenę. Grįžęs į Lietuvą, 
1919 04 29 stojo į karo tarnybą. Trūkstant mokytojų, 1922 08 14 
išleistas į atsargą, mokytojavo Kaune. 1937 suteiktas jaunesniojo lei-
tenanto laipsnis. 1941 06 14 suimtas, išvežtas į Archangelsko srities 
lagerį. 1943 02 06 sovietinio saugumo Ypatingojo pasitarimo nuteistas 
10 m. lagerio. Paleistas 1956, į Lietuvą grįžo 1967. 

LAURINAVIČIUS Alfonsas (1947 03 15 Anužių k., Endrieja-
vo vls.), teisininkas, daktaras, profesorius. Plačiau žr. p. 1274. 

LENGVINAITĖ Elzbieta (1942 11 29 Kiaulakiuose, Endrie-
javo vls.), dailininkė keramikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 
1965 baigė Endriejavo vid. m-klą. 1966–1970 mokėsi Kauno S. Žuko 
taikomosios dailės technikume, 1971–1977 studijavo Vilniaus dailės 
institute. 1970–1995 dirbo Kauno „Dailės“ kombinate, nuo 1995 – 
uždarosios akcinės bendrovė „Kauno keramika“ dailininkė. Jos darbų 
yra įsigijęs Kauno keramikos muziejus. Dalyvavo tarptautinėse dailės 
parodose Latvijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Čekijoje.

LYGNUGARIS Petras (1909 Ližiuose, Endriejavo vls. – 1985 
Žemaičių Kalvarijoje), kunigas, jėzuitas, visuomenės veikėjas, polit-
kalinys. Plačiau žr. p. 131. 

MATUTIS Domas (1917 01 07 Pažvelsyje, Endriejavo vls. – po 
1957), mokytojas, karininkas, politkalinys. Mokėsi Tauragėje, 1938 
baigė Tauragės mokytojų seminariją ir pašauktas į kariuomenę. Stojo 
į karininkų mokyklą, kurią baigė 1939. Išleistas į atsargą nuo 1939 
mokytojavo. 1945 suimtas, Karo tribunolo nuteistas 10 m. lagerio ir 
5 m. tremties. Šeima ištremta 1949. Paleistas 1957. 

MIKALKIENĖ Vitalija (1958 02 20 Žemguliuose, Endrieja-
vo vls.), architektė. 1976–1981 studijavo Vilniaus inžineriniame statybos 
institute. Nuo 1981 dirba bendrovėje „Šiaulių komprojektas“. Parengė 
viešbučio Šiauliuose (Tilžės gatvėje) projektą, Rėkyvos pagrindinės 
m-klos rekonstrukciją (abu 1999), kartu su kitais sudarė Kryžių kalno 
Jurgaičiuose detalųjį planą (2000) ir kt. 

NAVARDAITIS Petras (1905 07 30 Sausiuose, Endriejavo vls. – 
1992 08 04 Kaune), visuomenės veikėjas, pedagogas, spaudos ben-
dradarbis. Plačiau žr. p. 1087. 

NORVILAS Gediminas (1965 Raukose, Endriejavo vls.), kuni-
gas. Plačiau žr. p. 132.
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PAPLAUSKAS Pranas (1889 05 26 Antkoptyje, Endrieja-
vo vls. – ?), Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris. Apie jį ir 
kitus savanorius žr. p. 1311. 

PETRIKIENĖ (Ruškytė) Zina Stanislava (1951 06 14 Žemgu-
liuose, Endriejavo vls.), edukologijos mokslų daktarė. 1969 m. baigė 
Endriejavo vid. m-klą. 1969–1973 studijavo Šiaulių pedagoginiame 
institute (universitete), 1995–1997 – Klaipėdos universitete edukologi-
jos krypties socialinę pedagogiką, įgijo magistro diplomą, 1998–2003 
Vilniaus pedagoginiame universitete – Socialinių mokslų edukologijos 
mokslų daktarės laipsnį.

Ji yra ir žurnalistė. Keturiolika metų dirbo Telšių ir Šilutės 
rajoninių laikraščių redakcijose, Telšių vakarinėje ir Šilutės 3-ioje vi-
durinėje mokykloje. Nuo 1990 – Šilutės pradinės mokyklos mokytoja 
metodininkė. Parašė knygas: „Vaiko sociokultūrinė raiška“ (2002), 
„Visuminis ugdymas pradinėse klasėse“ (2004). Yra 7 pedagoginio 
pobūdžio knygų bendraautorė. 2003 sudarė ir redagavo vaikų kūrybos 
knygelę „Ant Šilutės delno“. Kursų, seminarų mokytojams vadovė, 
daugelio Liaudies kultūros, sveikatingumo stovyklų ir renginių pro-
jektų moksleiviams iniciatorė, koordinatorė ir vadovė. Yra Šilutės 
etninės kultūros draugijos pirmininkė. Plačiau žr. p. 1169. 

PIAULOKAS Pranas (1945 06 02 Pyktiškėje, Endriejavo vls. – 
2008 05 12 Šiauliuose), aktorius, režisierius, teatro meno vadovas. 
Plačiau žr. p. 1148. 

POCIUVIENĖ Aurelija (1962 08 01 Plungės r.), tautodailininkė, 
visuomenininkė. Plačiau žr. p. 1299. 

PULEIKYTĖ Virginija (1965 06 24 Anužiuose, Endriejavo vls.), 
tautodailininkė. Plačiau žr. p. 1301.

RAMANAUSKAS Juozas (1940 07 13 Rudgalviuose, Endrie-
javo vls.), tautodailininkė. Plačiau žr. p. 1302. 

RAMANAUSKAS Petras (1976 11 23 Endriejave), karinių jūrų 
pajėgų karininkas. Plačiau žr. p. 1319. 

RAZUTIS Jurgis (1911 Kapstatuose, Endriejavo vls. – 1977 
Majamyje, JAV), kunigas, istorijos mokslų daktaras. Plačiau žr. 
p. 132. 

RAŽANSKIENĖ (Dargevičiūtė) Aušra (1969 11 29), moksli-
ninkė, biologijos mokslų daktarė. 1987 baigė Endriejavo vid. m-klą. 
1978 įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, biologijos 
specialybę. Čia baigė 4 kursus, po to studijavo Paryžiaus Pjero ir 
Marijos Kiuri universitete augalų biologiją, įgijo molekulinės biolo-
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gijos specialybę. Dirba Biotechnologijos institute vyresniąja mokslo 
darbuotoja. Projekto „Augalų adaptavimas ir jo reguliavimas bio-
technologinėmis priemonėmis“ (2003–2006) vadovė. Dirba spren-
džiant žmonių sveikatos problemas, dalyvauja kuriant vakciną viruso 
(hantaviruso) sukeliamai inkstų ligai gydyti ir kt. Darbai sulaukė 
įvertinimo, mokslininkų kolektyvui, tarp jų ir Aušrai, skirta Lietuvos 
mokslo premija (2003).

RUŠKYS Algirdas (1949 12 07 Žemguliuose, Endriejavo vls.), 
pedagogas, filologijos mokslų daktaras, docentas, kalbininkas. Plačiau 
žr. p. 1104. 

RUŠKYS Antanas (1924 03 04 Auksore, Endriejavo vls.), po-
kario laisvės kovų partizanas, politkalinys, liaudies menininkas. 
Plačiau žr. p. 1113. 

RUŠKYS Petras (1876 Auksore, Endriejavo vls. – 1965 Kretin-
goje), kunigas, teologijos magistras. Plačiau žr. p. 130. 

RUŠKYS Stasys (1924 03 04 Auksore, Endriejavo vls. – 1997 
Kaune), Lietuvos kariuomenės karininkas, gydytojas. Plačiau apie 
Ruškių šeimą žr. p. 130. 

SAULĖNIENĖ (Sungailaitė) Jovita (1945 Endriejave), lietu-
vių kalbos ir literatūros dėstytoja, kultūros tyrinėtoja. Plačiau žr. 
p. 1307.

STANEVIČIUS Zenonas (1952 12 27 Košiuose, Šilalės r.), gydy-
tojas epidemiologas, eina vadovaujančias pareigas Lietuvos Valstybės 
maisto ir veterinarijos kontrolės tarnyboje. Plačiau žr. p. 1239. 

ŠIAULYTIS Antanas (1928 03 04 Endriejave – 2008 12 23 
Endriejave). Mokėsi Endriejavo pradžios mokykloje. Iki šaukimo 
į karinę tarnybą dirbo miškų pramonės ūkyje. Atitarnavęs skir-
tą laiką, 1954 m. įsidarbino Endriejavo pašte. Vėliau tapo pašto 
viršininku ir tose pareigose dirbo iki 1976. Nuo 1976 iki pensijos 
dirbo „Bolševiko“ (vėliau Endriejavo) kolūkyje. Visas pareigas at-
liko stropiai ir sąžiningai. Su žmona mokytoja Elena išaugino du 
sūnus. Antanas buvo darbštus, sveikos gyvensenos šeimos žmogus, 
pelnęs visų endriejaviškių pagarbą. 2004 apdovanotas Gargždų 
miesto atminimo ženklu. 

ŠLEVINSKAS Kazys (1866 07 04 Viržintuose, gyveno Pažvel-
syje), draudžiamos lietuvių spaudos knygnešys. Šio ir kitų endrie-
javiškių knygnešių sąvadą žr. p. 267. 
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ŠUNOKIENĖ (Stonkutė) Laimutė (1958 06 16 Pyktiškėje), vi-
suomenininkė, Endriejavo seniūnė. Užaugo ir gyvena tame pačiame 
kaime Endriejavo seniūnijoje, Klaipėdos rajone. Augo žemdirbių 
Stasės ir Prano Stonkų šeimoje (be jos, 3 seserys ir brolis). 1976 
baigė Endriejavo vidurinę mokyklą. Nors jaunystėje labai mėgo piešti, 
tačiau teko pasirinkti praktiškesnę specialybę. 1976 įstojo į Vilniaus 
finansų ir kredito technikumą, kur įsigijo buhalterės-finansininkės 
specialybę. Dirbo Endriejavo apylinkės taryboje apskaitininke-ka-
sininke, vėliau – sekretore, vyr. buhaltere. Nuo 1995 – ilgametė 
Endriejavo seniūnijos seniūnė. 1978 metais ištekėjo, o po 3 m. liko 
našlė. Viena su a. a. tėvelių pagalba užaugino ir į mokslus išleido 
abu sūnus – Nerijų ir Marijų. Dirbdama seniūne buvo darbšti ir 
pareiginga, dėmesinga žmonėms, įgijo jų pasitikėjimą. Be tiesioginių 
pareigų, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, telkia gyventojus 
ir visuomenines organizacijas bendriems seniūnijos tikslams. Ji yra 
Endriejavo bendruomenės valdybos narė, Lietuvos ūkininkių sąjungos 
draugijos Endriejavo skyriaus narė, sporto klubo „Stumbras“ narė. Per 
penkiolika vadovavimo seniūnijai metų kartu su seniūnijos gyven-
tojais nuveikė daug gerų darbų. Seniūnė su bendruomene stengiasi, 
kad seniūnija kartu su jos centru Endriejavo miesteliu būtų graži ir 
patraukli ne tik vietiniams, bet ir svečiams. 

TALMANTAS Jurgis (1894 10 18 Stančaičiuose, Endrieja-
vo vls. – 1955 08 18 Kaune), kalbininkas, vertėjas, vienas iš Lietu-
vių kalbos draugijos steigėjų. Plačiau apie J. Talmantą ir jo šeimą 
žr. p. 310.

TILVIKAS Alfonsas (1940 06 14 Endriejavo vls.), žemės ūkio 
specialistas, verslininkas. 1958 baigė Endriejavo vidurinę m-klą, po 
to – Lietuvos žemės ūkio universitetą. 1965–1976 – Smalininkų žemės 
ūkio technikumo dėstytojas, direktoriaus pavaduotojas, 1976–1980 – 
Pagynės tarybinio ūkio vyriausiasis inžinierius, 1980–1992 – Kauno 
tarprajoninio gamybinio susivienijimo valdytojo pavaduotojas. Nuo 
1992 AB „Lytagra“ komercijos direktorius.

TURAUSKAS Edvardas (1896 10 30 Endriejave – 1966 09 12 
Prancūzijoje), visuomenės veikėjas, politikas, diplomatas, žurnalistas. 
Plačiau žr. p. 1183, 1309. 

UKTVERIS Augustas (1956 08 08 Macaičiuose, Klaipėdos r.), 
žurnalistas, gamtosaugos propaguotojas, laikraščio „Žaliasis pasaulis“ 
redaktorius. Plačiau žr. p. 1224. 

VAIŠVILAS Justinas (1922 Dausynuose, Endriejavo vls.), ku-
nigas, kanonų teisės licenciatas. Plačiau žr. p. 132. 

VENCLAUSKAS Mindaugas Saulius (1933 07 02 Endriejave), 
biofizikas, profesorius, vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto atkū-
rimo iniciatorių. Plačiau žr. p. 1298. 
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ŽEMGULIS Antanas (1932 07 05 Pajuodupyje), mokytojas, 
visuomenininkas, ornitologas, rašytojas. Plačiau žr. p. 1097. 

Gyvenę Endriejavo valsčiuje arba  
kitaip su juo susiję
BALČINAS (Balčiūnas) Petras-Pušis (1919 Kvėdarnoje – 1952 12 

Rietavo ar Endriejavo miškuose), Kęstučio partizanų apygardos Bu-
tigeidžio rinktinės vadas. Plačiau žr. p. 243. 

BALČIUS Antanas Baltramiejus (1924 08 10 Ricielių k., Laz-
dijų r. – 2004 11 17 Endriejave). Pradžios mokyklą baigė Merkinėje, 
gimnaziją – Alytuje. 1944 07–1945 05 buvo išvežtas priverstiniams 
darbams į Vokietiją. Po karo įstojo į Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultetą, kurį baigė 1952 ir atvyko dirbti į Endriejavą. 1969 jam 
suteiktas LTSR nusipelniusio gydytojo vardas. 2004 80-mečio proga 
apdovanotas Gargždų miesto atminimo ženklu.

BALSEVIČIUS Kostas (1882 Kuliuose – 1965 10 30 Endriejave), 
profesionalus Rietavo Bogdano Oginskio orkestro muzikantas. Prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą apsigyveno Šlepštikose, Endriejavo vls., sukūrė 
šeimą. Vadovavo įvairiems orkestrams ir pats juose grojo. Apie jį 
ir kitus Endriejavo muzikantus plačiau žr. p. 776.

BIKINAS Juozapas (1875 04 16 Pajuostyje, Raguvos vls. – 
1956 04 22 Jurbarke), kunigas, publicistas, visuomenės veikėjas. 1892 
baigė Panevėžio realinę m-klą. 1893–1898 mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoje. 1898–1902 buvo vikaru Endriejave, 1902–1905 – Rietave, 
1905–1910 – Kaune, 1910–1918 Rygoje. 1918–1924 gyveno Kaune, 
dirbo Šv. Kazimiero d-joje. Nuo 1924 iki mirties – Jurbarko klebo-
nas. Būdamas Endriejave ir Rietave, platino draudžiamą lietuvišką 
spaudą, steigė slaptas m-klas. Bendradarbiavo „Tėvynės sarge“, 
„Kryžiuje“, „Žinyčioje“, „Dirvoje“, o vėliau – „Lietuvių Laikraštyje“, 
„Vilniaus žiniose“, „Šaltinyje“, „Vienybėje“, „Laisvėje“, „Draugijoje“, 
„Židinyje“, „Tiesos kelyje“ ir kt. 1910–1917 redagavo „Rygos garsą“, 
1919–1920 – „Vienybę“, 1924 – „Laisvę“. Išleido „Ar bus geriau, kad 
socijalistai gaus viršų?“ (1905; perspausdinta 1906, 2-as leid. 1907) ir 
kitų knygelių, vertimų. Slap.: A. G. Š. M; B.; Bk.; D.; D. D.; Dumbrė; 
Dumbrė D.; Dumbrė Dzidorius; Kvietys ir kt. 

BULZGIS Stasys (1935 02 02 Aukštelkuose, Radviliškio r.), 
poetas, publicistas, kraštotyrininkas. 1954–1959 studijavo Vilniaus 
universitete. 1959–1960 mokytojavo Endriejavo vid. m-kloje. 1962–1972 
dirbo Radviliškio rajoninio laikraščio redakcijoje. Nuo 1972 gyvena ir 
dirba Šiauliuose. Buvo ekskursijų vadovas, laikraščio „Šiaulių naujie-
nos“ darbuotojas. Išleido kelias poezijos knygas, misteriją „Karalienė 
Morta“ (2005), rinkinį „Vidurnakčio novelės“ (2005), baladžių rinktinę 
„Ar ne tau į veidą pučia vėjas“ (2006) ir kt. Išleido pažintines kraš-
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totyros pobūdžio knygas: „Šiauliai“ (1985), „Šiaulių rajonas“ (1988), 
„Turistinė Šiaurės Lietuva“ (2004) ir kt. Šiaurės Lietuvos literatų 
draugijos narys, garbės kraštotyrininkas (2000). 

GUDAUSKAS Kazimieras (1907 03 09 Medsėdžiuose–Kiau-
lakiuose, Gargždų vls. – 1942 09 19 Krasnojarsko sr.), mokytojas 
įvairiose vietose, Endriejavo prad. m-klos vedėjas, visuomenininkas, 
bolševikų represijų auka. Plačiau žr. p. 1173. 

KALUZEVIČIENĖ (Gradeckaitė) Genovaitė (1933 01 28 Inkliu-
zuose, Kupiškio r.), mokytoja, gamtininkė, gėlininkė. Plačiau žr. 
p. 1308.

KAZRAGIENĖ (Brasaitė) Laima (1956 01 31 Bilionyse, Šila-
lės r.). 1973 baigė Laukuvos vid. m-klą, 1977 m. – Vilniaus valstybinį 
pedagoginį institutą. Įgijo lietuvių kalbos mokytojos specialybę ir 
pradėjo dirbti mokytoja Endriejavo vidurinėje mokykloje, kur tebe-
dirba iki šiol. Mokytoja yra aktyvi kultūrinės veiklos organizatorė 
Endriejave, taip pat vykdo projektus, padeda organizuoti šventes 
bei kitus renginius, daugiau kaip dešimt metų vadovauja jaunųjų 
korespondentų būrelio veiklai. Domisi etnokultūra, rašo scenarijus 
humoro grupėms, dramos būreliams. Mokytojos, kaip renginių ve-
dėjos, vaidybiniai gebėjimai yra pažįstami ne tik Klaipėdos rajono, 
bet ir Kretingos, Mažeikių, Skuodo kitų miestų ir kaimų žiūrovams. 
2004 apdovanota Gargždų miesto atminimo ženklu.

MAČIULIENĖ (Toliušytė) Zita (1948 10 28 Judrėnuose, Klaipė-
dos r.). Tėvas Bronislovas Toliušis buvo rezistencijos karys savanoris, 
1949 05 22 žuvęs karinės čekistinės operacijos metu. Zita 1968 m. 
baigė Endriejavo vidurinę m-klą ir dirbo Klibių prad. m-klos mokytoja. 
Nuo 1976 iki 2009 Endriejavo bibliotekos bibliotekininkė. Buvo aktyvi 
Sąjūdžio Endriejavo iniciatyvinės grupės narė, aktyvi visuomenininkė. 
Yra Endriejavo bendruomenės pirmininkės pavaduotoja. 

MAČIULSKIS (Moczulski) Pranciškus Mykolas (1816 09 27 
10 09) Krekenavos par. – 1892 Bauskėje (Latvija), kunigas, trem-
tinys. Kilęs iš bajorų. 1838 įstojo į Varnių kunigų seminariją. 
1841 09 20 (10 02(?) įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Tverus, 
o 1847 buvo Tverų administratoriumi, o 1847–1850 – Liolių adminis-
tratorius. 1850–1851 – Pajūrio (Tauragės) filialistas, vėliau – vikaras 
Pašvitinyje, Šiauliuose, Kruopiuose, Baisogaloje. 1861–1862 vikaras 
Endriejave, 1862–1863 – Nemakščiuose. Už 1863 atvykusių sukilėlių 
sutikimą Nemakščiuose suimtas ir perduotas Karo lauko teismui, 
kurio 1863 11 03 (15) konfirmacija (patvirtintu nuosprendžiu) jam 
atimta kunigystė, bajoro luomas, konfiskuotas turtas. Ištremtas į 
tolimas Sibiro gubernijas, išvarytas etapu į Tunką gyventi policijos 
priežiūroje. 1872 išleistas į Cholmogorus (Archangelsko gub.), 1875 



1352

E N D R I E J AVA S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

leista gyventi Kuršo gubernijoje. Įsikūrė Bauskėje, kur gyveno iki 
mirties.

SELSKIENĖ Eugenija (1967 04 11 Klaipėdoje), mokytoja. Tėvas 
Antanas – darbininkas, o mama Albina – tarnautoja, visą gyvenimą 
paskyrusi buhalterijai. 1974 pradėjo lankyti mokyklą. 1985–1990 Lie-
tuvos konservatorijos Klaipėdos fakultete studijavo lietuvių kalbą, 
literatūrą ir režisūrą. 1990 ištekėjo ir apsigyveno Endriejave. Apsigy-
venusi Endriejave vietos vidurinėje mokykloje pradėjo dėstyti lietuvių 
kalbą ir literatūrą, be to, ūkininkavo. Dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime, meno saviveikloje, organizuoja renginius, Endriejavo kul-
tūros namų humoro grupės „10AJ“, dalyvė. Telkė Endriejavo ben-
druomenę, vėliau išrinkta jos pirmininke. Endriejavo bendruomenė 
įregistruota 2003. Nuo to laiko rengia įvairius projektus, stengiasi, 
kad Endriejavas būtų gražus, patrauklus ir „gyvas“. Nuo 2005 dirba 
Seimo nario P. Gražulio padėjėja. 2007 m. buvo išrinkta į Klaipėdos 
rajono savivaldybės tarybą. Nuo 2009 dar dirba Vėžaičių kultūros 
centre renginių režisiere. Stato spektaklius, organizuoja renginius. 
Sėkmingai dalyvauja įvairių asociacijų, susivienijimų veikloje. Augina 
sūnų Tadą ir dukrą Albiną. 

SUNGAILA Vladas (1923 Stalgose (Stalge), Plungės vls. – 1949 
netoli Stalgėnų), pokario metų partizanas. Plačiau apie jį ir kitus 
Endriejavo apylinkėse kovojusius partizanus žr. str. p. 244. 

ŠIAULYTIS Kazys Kęstutis (1953 Žemaitijoje), pedagogas, dai-
lininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Plačiau žr. p. 1303. 

TUMINAS Rimas (1952 01 20 Kelmėje), teatro režisierius ir 
pedagogas. Plačiau žr. p. 1304.

ŽAGRAKALYS (Žagrakalis) Kazimieras (1859 Pasvalyje – 
1930 01 17 Endriejave), kunigas, ilgametis Endriejavo klebonas. 
1876–1879 mokėsi Liepojos gimnazijoje, 1879–1883 – Kauno kunigų 
seminarijoje. Paskirtas vikaru į Klovainius, 1886 – į Kavarską, 1889 – 
į Vainutą. 1890–1909 buvo Pajūralio (Šilalės r.) kuratas (filialistas), o 
nuo 1909 iki mirties – Endriejavo klebonas. 1893 sudegus Pajūralio 
bažnyčiai, valdžia nedavė leidimo ją atstatyti. Šio kunigo pastangomis 
valstiečių vardu Vilniaus generalgubernatorius už piktnaudžiavimą 
tarnybine padėtimi buvo apskųstas Rusijos valdančiajam Senatui. 
Nors Senatas valstiečių skundą pripažino nepagrįstu, tačiau buvo 
gautas leidimas mūrinės Pajūralio bažnyčios statybai, kuri pastatyta 
jam vadovaujant. Guodė parapijiečius ir skatino nepalūžti dėl Pirmojo 
pasaulinio karo parapijiečių patirtų nuostolių, remontavo bažnyčią. 
Plačiau žr. p. 106. 
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Apie autorius

Adomavičienė Elena – pedagogė, edukolog. m. dr., doc., garbės 
kraštotyrininkė.

Balsytė Vilma – filologė, redaktorė.

Beniulis Juozas – mokytojas. 

Blagnienė Valerija – tarnautoja.

Blaževičiūtė Dovilė – miškotvarkos specialistė.

Bubnys Arūnas – istorikas, humanit. m. dr., Lie tu vos gy ven tojų 
ge no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mo cen tro (LGGRTC) Genocido ir re-
zistencijos tyrimo departamento (GRTD) direktorius.

Buchaveckas Stanislovas – istorikas, LGGRTC GRTD Istorinių tyrimų 
sk. vyr. specialistas, „Lie tu vos valsčių“ se ri jos re dak to rius, mo nogra-
fi jos „Mus nin kai. Ker navė. Čio biškis“ vyr. redaktorius su da ry to jas. 

Bukelienė Elena – literatūros tyrinėtoja, kritikė, humanit. m. dr., 
profesorė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, apdovanota ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (2005). 

Dvaržeckas Vaclovas – medžiotojas, medžiotojų būrelio vadovas.

Fedaravičius Kostas – rašytojas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 
pirmininkas.

Galdikaitė Ramutė – filologė.

Gentvilas Stasys – publicistas, visuomenininkas (1918 04 04–2009 12 18).

Gliožaitis Algirdas Antanas – kartografas, istorinės geografijos spe-
cialistas.

Grikšas Kazys – bibliofilas, agronomas.

Gulbinaitė Neringa – filologė.

Jankauskienė Edita – istorikė, LGGRTC GRTD Istorinių tyrimų 
programų sk. vedėja. 

Jasiūnaitė Birutė – kalbininkė, humanit. m. dr., VU profesorė.

Jocys Virginijus – istorikas, nekilnojamųjų kultūros vertybių specialis-
tas, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Laukuva“, „Endriejavas“ 
vyr. redaktorius sudarytojas.

Jocytė Vida – tarnautoja.

Jonušytė Regina – žemės ūkio specialistė, gamtos m. daktarė.

Jurgaitienė (Kryževičiūtė) Bronislava – mokytoja, politinė kalinė. 

Kantautienė Lina – istorikė, Raseinių krašto muziejaus muziejininkė.

Kavaliauskienė Lidija – kartografė, VU mokslo darbuotoja.

Kazragienė Laima – mokytoja, ren ginių vedėja.

Krikščiūnas Povilas – filologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
inst. mokslo darbuotojas, šios monografijos Tautosakos sk. vienas 
autorių, redaktorių ir parengėjų.
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Lankelis Merūnas – landšafto architektas, KU lektorius.

Lapienė Virginija – žurnalistė.

Lauciūtė Snieguolė – etnologė.

Laurinavičius Alfonsas – teisininkas, social. m. dr., MRU profesorius.

Laurutytė Oksana – žurnalistė.

Lileikienė Veronika – pedagogė, etnologė, humanit. m. daktarė.

Lukminienė (Kryžanauskaitė) Danutė – literatė, tremtinė.

Mačiekus Venantas – ekonomistas, VU lektorius, kraštotyrininkas, 
Valstybinės J. Basanavičiaus premijos laureatas (1997), Rokiškio gar-
bės pilietis (2007), daugelio „Lie tu vos valsčių“ se ri jos monografijų 
vyr. redaktorius sudarytojas.

Mačiulienė Zita – mokytoja, ilgametė Endriejavo bibliotekos biblio-
tekininkė, visuomenininkė. 

Misius Kazys – inžinierius, istorikas, kraštotyrininkas, Lietuvos dailės 
akademijos Dailėtyros inst. mokslo darbuotojas, „Lietuvos valsčių“ seri-
jos redaktorius, monografijos „Kvėdarna“ vyr. redaktorius sudarytojas.

Petreikis Tomas – knygotyrininkas, komunikacijos ir informacijos 
mokslų magistras. 

Pupkis Aldonas – kalbininkas, humanit. m. dr., VU profesorius.

Purvinas Martynas – architektas, kultūros paveldo specialistas, 
hu ma nit. m. dr., docentas. 

Purvinienė Marija – architektė, kultūros paveldo specialistė.

Raudonienė Diana – miškininkystės specialistė.

Raudonius Darius – miškininkystės specialistas.

Rimkus Vytenis – menotyrininkas, humanit. m. dr., profesorius.

Rimša Edmundas Antanas – Lietuvos istorijos inst. vyresn. mokslo 
darbuotojas, Lie tuvos heraldikos komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Prezidento pirmininkas, humanit. m. dr., docentas.

Ruškys Algirdas – kalbininkas, humanit. m. dr., KU docentas, šios 
monografijos Kalbos sk. redaktorius.

Ruškys Antanas – tautodailininkas, publicistas, politinis kalinys.

Selskienė Eugenija – mokytoja, visuomenininkė ir politikė, Klaipė-
dos r. savivaldybės tarybos narė.

Skebas Vytautas – istorikas, humanit. m. daktaras.

Skuodas Virgilijus – fotografas.

Šiaulytis Kazys Kęstutis – dailininkas, edukologas, Lietuvos daili-
ninkų sąjungos narys. 

Šunokienė Laimutė – tarnautoja, ilgametė Endriejavo seniūnijos 
seniūnė.

Valančiūtė Janina – istorikė, nekilnojamųjų kultūros vertybių specia-
listė, kelių Klaipėdos rajono vietovių monografijų autorė ir bendra-
autorė.
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Vareikienė Aldona – žurnalistė.

Vasiliauskienė Aldona – istorikė, humanit. m. dr., ŠU docentė.

Velička Kęstutis – medžiotojas. 

Vileikis Justas – dendrologas, kraštotyrininkas.

Zabiela Gintautas – archeologas, humanit. m. dr., KU docentas.

Zvonkutė Jurga – etnomuzikologė.

Žemgulienė Eugenija – mokytoja, kraštotyrininkė.

Žemgulis Antanas – mokytojas, rašytojas, gamtininkas, šios mono-
grafijos vienas sudarytojų, Gamtos sk. ir kitų skyrių redaktorius. 

Žemgulytė Dalia – mokytoja.

Žiemytė Ivona – žurnalistė.

Žumbakienė Gražina – etnologė, muziejininkė.
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Santrumpos ir sutrumpinimai

AB – akcinė bendrovė
ALF – Atviros Lietuvos fondas
AT/AS – Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas
ATL – Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje (knyga)
CK – centro komitetas
DŽDT – Darbo žmonių deputatų taryba
EAA – Elenos Adomavičienės asmeninis archyvas
GRTD – Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas
LIES – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus rankraštynas (darbai)
JŪR – Jaunųjų ūkininkų ratelis
KAA – Kauno apskrities archyvas
KČDM – Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejus
KGB – SSRS valstybės saugumo komitetas (Комитет государственной  
безопасности)
KMA – Kauno medicinos akademija
KMI – Kauno medicinos institutas
KMPA (ET) – Karolinos Masiulytės-Paliulienės šeimos archyvo (Edvardo ir  
Elenos Turauskų dokumentų rinkinio)
KMU – Kauno medicinos universitetas
KPCA – Kultūros paveldo centro archyvas
KPI – Kauno politechnikos institutas
KrKM – Kretingos kraštotyros muziejus
KTR – Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto  
Etnomuzikologijos skyriaus rankraštynas
KTU – Kauno technologijos universitetas
KVB – Kauno viešoji biblioteka (vėliau – Kauno apskr. viešoji biblioteka – KAVB)
LAA – Lietuvos archeologijos atlasas
LAF – Lietuvos aktyvistų frontas
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LDK – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Ldk – Lietuvos didysis kunigaikštis
LDA – Lietuvos dailės akademija
LDM – Lietuvos dailės muziejus
LE – Lietuvių Enciklopedija
LGGRTC – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas
LIIR – Lietuvos istorijos instituto rankraštynas
LIŠ – Lietuvos istorijos šaltiniai (knyga)
LKA – Laisvės kovų archyvas; Lietuvių kalbos atlasas
LKMA – Lietuvių katalikų mokslo akademija
LKPMCA – Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro archyvas
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas
LLA – Lietuvos laisvės armija
LLDK – Lietuvos liaudies dainų katalogas
LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
LLMA – Lietuvos literatūros ir meno archyvas
LM – Lietuvos Metrika
LMA – Lietuvos muzikos akademija
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LPS – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
LSSR – Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika
LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas
LTRF – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka
LVIA – Lietuvių valstybės istorijos archyvas
LVOA – Lietuvos valstybės organizacijų archyvas (dabar –  
Lietuvos ypatingasis archyvas (LYA), LKP dokumentų poskyris)
MA – Mokslų akademija
MAVB – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
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MGB – SSRS valstybės saugumo ministerija (Министерство  
государственной безопасности)
MTS – mašinų ir traktorių stotis
MSV – Melioravimo-statybos valdyba
MSMV – Mechanizuota statybos montavimo valdyba
MVD – SSRS vidaus reikalų ministerija (Министерство внутренных дел)
NMB – Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Rankraščių skyrius
NKVD – SSRS Vidaus reikalų liaudies komisariatas (народный  
комиссариат внутренных дел)
PKAS – Prano Kairio asmeninis spaudinių rinkinys
RKIM – Raseinių krašto istorijos muziejus
RSES – Respublikinė sanitarijos ir epidemiologijos stotis
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
ŠPI – Šiaulių pedagoginis institutas
ŠU – Šiaulių universitetas
TF – Tautos fondas
TLE – Tarybų Lietuvos enciklopedija
TS(LK) – Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)
UAB – Uždaroji akcinė bendrovė
VAK – Valstybės archeologijos komisija
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VISI – Vilniaus inžinerinis statybos institutas
VLE – Visuotinė lietuvių enciklopedija
VLIK – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
VPI – Vilniaus pedagoginis institutas, universitetas (VPU)
VR – Vietinė rinktinė
VU – Vilniaus universitetas
VUB – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
VVS – Vilniui vaduoti sąjunga
VVSC – Valstybinis visuomenės sveikatos centras
VŽF – Valstybinis žemės fondas
ŽŪB – žemės ūkio bendrovė
ŽŪK – žemės ūkio komisija

a – aras
a. – amžius, aikštė
akad. – akademija
al. – alėja
ap. – apyrašas, apr. – aprašas
apyl. – apylinkė
apskr. – apskritis
asist. – asistentas
aut. – autorius
b. – byla
bal. – balandžio (mėnuo)
bendr. – bendradarbis
b-ka – biblioteka
birž. – birželio (mėnuo)
brėž. – brėžinys
brus. – baltarusių (kalba)
buv. – buvęs
b-vė – bendrovė
b. ž. – bendrinis žodis
bžn. – bažnyčios, bažnytinis
bžnk. – bažnytkaimis
cnt – centneris
d. – diena
dab. – dabartinis

dail. – dailininkas
dėst. – dėstytojas
dienr. – dienraštis
d-ja – draugija
dr. – daktaras
dš. – dešinysis (intakas)
dv. – dvaras
egz. – egzempliorius
eil. –eilėraštis; eilutė
eil. nr. – eilės numeris
ež. – ežeras
f. – fondas 
fak., f-tas – fakultetas
filol. – filologas, filologijos
filos. – filosofas, filosofijos
g – gramas
g. – gatvė; giminė (gram.)
geg. – gegužės (mėnuo)
gim. – gimęs
gyv. – gyvenantis; gyvenvietė
gimn., g-ja – gimnazija
ha – hektaras
habil. dr. – habilituotas daktaras
hibr. – hibridas
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ide. – indoeuropiečių
įl. – įlanka
iliustr. – iliustruotas
inst., i-tas – institutas
int. – intakas
inž. – inžinierius, inžinerinis
išsp. – išspausdinta
įv. – įvadinis; įvairūs
išn. – išnykęs
įž. str. – įžanginis straipsnis
j. – jūra
jubil. – jubiliejus, jubiliejinis
k. – kaimas; kalba; kursas
k. a. – kaip antai
kalb. – kalbininkas, kalbotyra
kan. – kanauninkas
kand. – kandidatas
kg – kilogramas
kil. – kilęs, -usi
kl. – klasė
km – kilometras
kn. – knyga
kol. – kolūkis
kp – kapeika
k-tas – komitetas
kun. – kunigas
l. – lapas (popieriaus); laipsnis
l, L – litras
laikr. – laikraštis
lapkr. – lapkritičio (mėnuo)
leid. – leidinys, leidimas, leidėjas
lent. – lentelė
liet. – lietuvių, lietuviškai
lit. – literatūra
l-kla – leidykla
Lt – litas
ltn. – leitenantas
m – metras
m. – metai; miręs; mokslų (prie mokslo laipsnio); 
moteriškoji giminė (gram.)
mg – magnetofono juosta
m-ja – ministerija
m-kla – mokykla
mm – milimetras
mjr. – majoras
mln. – milijonas
m. m. – mokslo metai
mok. – mokinys
mokyt. – mokytojas
moksl. – mokslinis, -ė, mokslo
mst. – miestas
mstl. – miestelis
mšk. – miškas
mškl. – miškelis
n. – naujasis
n. d. – nėra duomenų
Nr., nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka
nusip. – nusipelnęs
org. – organizacija, organizacinis
orig. – originalas, originalus

p. – puslapis; pietūs (pasaulio šalis); ponas, ponia, 
panelė
pab. – pabaiga
pagr. – pagrindinis
pan. – panašiai
par. – parapija
pav. – paveikslas (iliustracija); pavietas
pavad. – pavaduotojas
ped. – pedagoginis, pedagogas
pieš. – piešinys
pil. – pilietis
pirm. – pirmininkas
plg. – palygink
plk. – pulkininkas
plv. – palivarkas
po. Kr. – po Kristaus
pplk. – papulkininkis
ppr. – paprastai
pr. – pradžia; prospektas; prieš; prūsų
prad. – pradinis, pradžios
prel. – prelatas
po Kr. – po Kristaus
pr. m. e. – prieš mūsų erą
prvd. – pravardė
prof. – profesorius; profesinis
progimn. – progimnazija
pv. – pieva
pvz. – pavyzdžiui
pvd. – pavardė
r. – rajonas
rb – rublis
red. – redakcija, redakcinis, redaktorius
reprod. – reprodukcija
rezist. – rezistentas, rezistencinis
rež. – režisierius
rink. – rinkinys
rugpj. – rugpjūčio (mėnuo)
rugs. – rugsėjo (mėnuo)
rus. – rusų, rusiškai
s, sek. – sekundė
s. – sūnus; sala
sav. – savaitė
savaitr. – savaitraštis
sen. – seniūnas; seniūnija; senasis,  
senovinis
sen. sl. – senoji slavų kalba
s-ga – sąjunga
sl. – slavų
soc. – socialinis; socialistinis
sov. – sovietų, sovietinis
sp. – spauda; spaustuvė
splv. – spalvotas, -a
sr. – sritis
str. – straipsnis
š. – šiaurė (pasaulio šalis); šalis
š. m. – šių metų
šnek. – šnekamosios (kalbos)
šv. – šventas
Švč. – Švenčiausiasis, -ioji
t – tona
t. – tomas
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teol. – teologijos
t. y. – tai yra
t. p. – taip pat; ten pat
tts. – tautosaka
tūkst. – tūkstantis
up. – upė
upl. – upelis
u-tas – universitetas
v. – vardas; vyriškoji giminė (gram.); vakarai  
(pasaulio šalis)
vad. – vadovas; vadinamasis
val. – valanda

vas. – vasario (mėnuo)
v-ba – valdyba
vyr. – vyriausias, vyriausiasis
vyresn. – vyresnysis
vls. – valsčius
vnk. – vienkiemis
vns. – viensėdis
vnt. – vienetas, vienetų
vtv. – vietovardis
žr. – žiūrėk
žurn. – žurnalas, žurnalistas
ž. ū. – žemės ūkis
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Asmenvardžių rodyklė
3 801 vnt.

A
Aarne Antti  787
Abišala A.  1247
Adamkienė Alma  6, 12, 369, 377
Adamkus Valdas  369, 378, 1225, 
1268, 1405
Adomaitis Karolis  262
Adomaitis Simonas  1061
Adomaitytė Aldona  1150
Adomavičienė (Martinkutė) Elena  
7, 13, 14, 17, 92, 94, 96, 106, 128, 
130–133, 170, 176, 357, 372, 392, 
470, 473, 554, 555, 563, 786, 1057, 
1067–1078, 1148–1150, 1342, 1357
Adomavičienė A.  1068
Adomavičius Gintaras  1076
Adomavičius Kazimieras  1068, 
1075–1077
Adomavičius Simonas  210, 335, 337
Aistis Jonas  1313, 1314
Akimovas  277
Aklys Juozas  185
Aklytë Stanislava  210, 211, 337, 
358
Akminskienė Stefa  598
Akrūtas (pravardė)  600
Alaburda Juozas  631
Albrechtas K.  262
Alekna  978
Aleknavičius B.  1307
Aleknienė Violeta  1145, 1146
Aleksandravičienė Vilija  1368
Aleksandravičius Jonas  1091
Aleksandrovičius Aleksandras  1153
Aleksejevas I. A.  145
Ališauskas R.  894
Alminaitė Rita  506, 516, 527
Alsys Jonas  128
Altgilbert Lazzy  1266
Alunderis Alvydas  385
Alūza Bronislovas-Beržas  225
Alūza J.  563
Alūzaitė M.  241
Ambrazevičius Juozas  1091
Ambraziejus Jurgis  290
Ambraziūnas A.  431
Ambrozas Motiejus  305
Andrašiūnaitė Aldona  340, 371, 
372
Andrejevienė Nijolė  1366, 1368
Andriejauskai  572
Andriejauskaitė Juzefa  564
Andriejauskaitė Petronėlė  564
Andriejauskaitė Vanda  564
Andriejauskas Alfonsas  564
Andriejauskas Antanas  564
Andriejauskas Jonas  1339, 1342
Andriejauskas Juozas  564
Andriejauskas Kazimieras  560, 564
Andriejauskas Leonas  88
Andriejauskienė Barbora  826
Andriejauskienė Petronelė  564
Andriejauskis Antanas  570, 1065
Andriejauskis J.  266, 268
Andriejauskis Kazimieras  571
Andriejus  110, 111
Andrijauskas Antanas  651–653, 
1330
Andrijauskas Pranas  651, 652

Andrijauskienė  601
Andrijauskienė Alma  581
Andrijauskienė Barbora  652
Andrijauskienė Žydra  1144
Andrijonas Antanas  1367, 1368
Andrijonienė Zita  1367, 1368
Andriukaitis  313
Andriukaitis Kazimieras  129
Andriuškaitis Petkus  534
Andziulytė-Ruginienė M.  1186
Anglickis Stasys  322
Aničas Jonas  1260
Anysas Martynas  325
Antanaitis Bronius  1143
Antanaitis V.  551
Antanavičienė (Lapaitė) Vladislava  
735, 737, 746, 1243, 1246, 1250
Antanavičienė (Sungailaitė) Barbora  
649
Antanavičienė Barbora  628, 632
Antanavičius Albertas  1263
Antanavičius Antanas  192
Antanavičius Juozas  629
Antanavičius Kazimieras  659
Antanavičius Kazimieras-Tauras  
219, 221
Antanavičius Vincentas  651–653
Antanavičiūtė Jadvyga  1263
Antanavičiūtė Marija  1271
Antanavičiūtė-Vaičekauskienė  
Jadvyga  1271
Antanėlis Antanas  92, 129, 263
Antonenkas  277
Anujis Žanas  1163, 1165
Anužienė Barbora  902, 917
Anužis Domas  502
Anužis Justinas  651, 652
Anužis P.  463
Arensonas Chaimas  1315
Arlauskas P.  171
Armalis Petras  88
Armalis-Cezaris  223
Armonavičienė Almutė  1366
Arošienė Birutė  593
Arošienė Marijona  69
Arošiūtė Marytė  71
Asmontas Jonas  1335, 1339
Astra L.  888
Astrauskai  623
Astrauskas Domas  185
Astrauskas Dominykas  592, 632, 
645, 646, 649, 781
Astrauskienė Aldona  372, 375
Astrauskienė Konstancija  645
Ašmantai  1035
Ašmantas Andrius  8, 14, 170, 315, 
334, 399, 465, 852, 1087–1096, 1322, 
1323, 1325, 1342
Ašmys Mykolas  1187
Ašmontai  1091, 1093, 1094
Ašmontaitė (Eismontienė) Janina  335
Ašmontaitė Aldona  753, 907
Ašmontaitė Danutė  400, 1262
Ašmontaitė Elvyra  1262
Ašmontaitė Gilija  1271
Ašmontaitė Petronėlė  581
Ašmontaitė Žemyna  1271
Ašmontas Andrius  96, 584
Ašmontas Antanas  183
Ašmontas Domininkas  95, 112, 
413, 415, 600, 753, 834, 906, 
1010–1012, 1034, 1035, 1049
Ašmontas Leonas  584

Ašmontas Povilas  185, 1259, 1260, 
1262–1265, 1271, 1320
Ašmontas Rimas  1271
Ašmontas Steponas  9, 15, 465, 
1258–1272, 1320
Ašmontas Vaclovas  1263, 1264
Ašmontienė Asta  1271
Ašmontienė Barbora  1263–1265, 
1271, 1320
Ašmontienė Gražina  909, 911
Ašmontienė Marytė  400, 522, 1010, 
1011
Ašmontienė Ona  911, 1271
Ašoklis Fortūnatas-Pelėda  219
Atkočiūnas Rolandas  1158, 1159
Atkoèiûnaitë Emilija  210
Atutis Antanas  537, 538
Augustaitis Adomas  536
Augustas Žygimantas  535, 556
Auksoraitis Andrius  536
Aukštikalnis Gaudentas  1139
Austynaitė-Gilvonauskienė Asta  
360
Austynas E.  653
Auškalnis Juozas-Girėnas  217, 220
Auškalnis Pranas-Laisvė  220
Auškalnis Zenonas-Miškas  220
Auškėlatė O.  754
Auškelytė Ona  392
Aušra Kazimieras  761
Aušra Kazys  185
Aužbikavičius Stanislovas  312
Auželienė (Antanavičiūtė) Zita  632
Avyžius Jonas  1159, 1233
Avižonis Konstantinas  1091

B
Babkauskas Bronius  1156
Bačelis Z.  173
Bačėnas Raimundas  1368
Bačiulytė R.  1316
Bačkauskas Mečys-Kantas  244
Bačkis Audrys Juozas  1213, 1312
Bačkis Stasys Antanas  1183, 1184, 
1199, 1209, 1210, 1312
Bagdonaitė Regina  1286
Bagdonaitytė Danutė  913
Bagdonaitytė Elenytė  913
Bagdonas Antanas  423, 428, 827
Bagdonas Pranas  97, 129, 972, 980
Bagdonas Vladas  1158
Bagdonienė Grasilda  913
Bagočiai  499, 501
Bagočienė Aldona  372
Bagočienė Barbora  501
Bagočienė Genutė  500
Bagočius Fortunatas  1342
Bagočius J.  980
Bagočius Jonas  1034
Bagočius Juozas  500, 501, 980
Bagočius Leonas  216, 217
Bagočius Vytautas  499–502, 839
Bagočiūtė D.  398, 463
Bagotienė Genutė  499
Bagotyrius Artūras  1241
Bagušienė O.  73, 76
Baironas Džordžas  1161
Bakšys Antanas-Germantas  242
Balandis Albinas-Gumnagis  250
Balandis Albinas-Paukštis  225
Balčaitis  865
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Balčauskienė Rima  356, 357, 464
Balčeratas  865
Balčiauskas L.  26, 34
Balčinas Petras-Pušis  240, 242–244, 
1350
Balčiukonis K.  894
Balčiūnas  243
Balčiūnas Jonas  338, 372
Balčiūnas K.  241, 242
Balčiūnas V.  171, 177
Balčiūnienė Angelė  338, 342, 372
Balčius Antanas  389, 390, 735, 737, 
1241, 1350
Balčius Martynas  536
Balčiutė Alma  348
Balevičienė J.  47–49, 51
Balevičius Saulius  1272
Baliukonytė Onė  1232
Baliulis Algirdas Antanas  1365–
1368
Baliutavičienė Loreta  506, 521, 528
Balsevičiai  754, 779–781
Balsevičienė (Jurkutė) Julija  757
Balsevičienė Vlada  780
Balsevičius  781, 996
Balsevičius Edvardas  757, 779, 780
Balsevičius Juozapas  184, 920
Balsevičius Kazimieras  122
Balsevičius Kostas  13, 161, 
755–757, 767, 769, 776, 778–780, 
783, 1350
Balsevičius P.  997
Balsevičiūtė Joana  779
Balsys  216
Balsys Linas  1406
Balsytė Vilma  8, 14, 1012, 1015, 
1357
Baltrušaitis Vingaudas  1366, 1368
Baltuoniai  550
Baltuonienė Barbora (Basė)  197, 
428
Baltuonis A.  432
Baltuonis Andrius  196, 197
Baltuonis Domininkas  196, 197, 
428, 430, 548, 549
Baltuonis Vladislovas  196, 197, 431
Baltuonytė Barbora  196, 197, 424, 
428
Baltuonytė Stefanija  196, 197
Baltuška Petras  1143
Baltutis Jonas  547
Banevičius Česlovas  18, 470
Banienė Jolanta  1140
Banionis Juozas  1366
Banys Klemensas  559
Banys Leonas Vytautas  559, 571, 
760–763, 768, 769, 772, 829, 1022, 
1025, 1050
Baranauskas Antanas  92, 106, 119, 
1256
Baranauskas T.  533
Baranauskas Vladas  1150
Baranovskis V.  549
Barauskas K.  1252
Barbaravičienė Jadvyga  1365
Barbšienė Barbora  549
Barbšys  752
Barbšys Kazys  548, 549, 551
Barbšys Motiejus  547
Barbšytė Barbora  551
Barbšytė Pranciška  674
Barbšytė Stefanija  551
Barbšius Kazys  197, 424, 430

Bareikis Gintautas  18
Barienė Birutė  372
Barysaitė Džoja Gunda  1405
Barkanaitė Ch.  1316
Barkauskaitė Violeta  4, 18, 
1366–1368
Baronas J.  1216
Bartašienė Aleksandra  1019
Bartašis Petras  1019
Bartkaitis Povilas  533
Bartkevičius Algimantas  1342
Bartkevičius Karolis  129
Bartkienė N.  1084
Bartkutė Nerija  1366
Bartolonis R.  1211
Bartoševičius Juozas  129
Bartulis Eugenijus  1150
Barzdukas S.  1192
Basalykas A.  20, 46
Basanavičius Jonas  130, 1117, 1157, 
1358
Baubinaitė Ieva  1365
Baublys Povilas  185
Baubonis Z.  77, 79
Bazaraitė Genovaitė  927
Bedje Džozefas  1158
Bekmanas A.  1256
Belenavičius V.  551
Bendikaitė Giedrė  838
Bendikas Algis  838
Bendikas D.  463
Bendikas Gintaras  386
Bendikas J.  894
Bendikas Juozas  386
Bendikas Saulius  386, 838
Bendikas Vytautas  896
Benetis Algirdas  344, 372
Benys L.  421
Beniuliai  657, 668, 1065
Beniulienė (Kontrimaitė) Juzefa  570
Beniulienė (Putriūtė) Marijona  574, 
669, 670
Beniulienė (Sungailaitė) Ona  66, 
236, 245, 473, 573, 574, 587, 589, 
592, 593, 598, 622, 624, 628–633, 
636, 639, 640, 645, 648, 649, 657, 
659–664, 668, 670
Beniulienė Emilija  346, 356, 362, 
368, 372, 375, 376, 379, 380
Beniulienė Juozapina  570
Beniulienė Marijona  658
Beniulis Antanas  184, 658
Beniulis Bronius  659
Beniulis Edvardas  762
Beniulis Izidorius  659
Beniulis Jonas  249
Beniulis Juozas  5–8, 11–14, 18, 574, 
576, 583, 587, 589, 592, 593, 598, 
622, 624, 628–634, 636, 639, 640, 
642, 644, 645, 648, 649, 657–664, 
668, 670, 768–770, 773, 774, 776, 
781, 830, 840, 919–921, 1304, 1342, 
1357
Beniulis Kazimieras  570, 659
Beniulis Marius  464, 840
Beniulis Pranas  29, 657–659, 661, 
663, 664, 892, 893
Beniulis Simonas  361, 362
Beniulis Vytautas  208, 212
Beniulis Vladas  659
Beniulytė Danutė  632, 636
Beniulytė Juozapina  587, 589, 659
Beniulytė Marcelė  658

Beniulytė Marijona  659
Beniušienė I.  1167
Beniušis Jonas  197, 430
Beniušis Juozas  550
Beniušis R.  45
Bepirštis  1127
Berenienė Kazimiera  597, 660
Berenienė Marė  184
Berenis Augustinas  543
Berenis Juozapas  133
Berenytė Rima  827
Berenius Jonas  597, 660
Berenius Juozas  838
Bereniūtė Kazimiera  660
Beresnaitė Ona  423, 428
Bergmanas Ingmaras  1160
Bernadas Mykolas  536
Bernatavičius Antanas  133
Bernotas Evaldas  1367
Bernotas Irmantas  1367
Bernotienė Rimutė  1366, 1367
Bersnaitė O.  79
Bertašiūtė A.  961, 980
Bertašiūtė Aniceta  85
Bertašiūtė Rasa  1366
Bertužytė Berta  372, 375
Beržanskis Juozas-Mėnulis  223
Beržanskytė Marcijona  543
Bičkauskas L.-Gentvila  675
Bidva Kazys-Plienas  223
Bidvienė Jurgita  899
Bieliauskai  623, 918
Bieliauskytė I.  463
Bikinas Juozapas  91, 129, 263, 264, 
266, 291, 333, 465, 1330, 1350
Bykšaitė E.  464
Biliūnas Jonas  506
Biliūnienė (Budrytė) Valerija  97, 
103, 113, 323, 1329
Binkis Kazys  286, 1007, 1091, 1217
Birbalaitė D.  400
Birbalaitė Eglė  532
Birbalaitė Ieva  532
Birbalas Adomas  29, 361, 382, 892
Birbalas Kęstas  765
Biriukova Aleksandra  372
Biržiška Mykolas  284, 291, 1088
Biržiška Vaclovas  273, 276–278
Biržiškis Stasys  1215, 1216
Bytautienė Aldona  1365
Bytautienė Veronika Liudovika-
Ąžuolė  223
Bitvinskas A.  1254
Bladžius Bronius  643
Blagnienė Gražina  359
Blagnienė Valerija  7, 13, 651, 1357
Blaumanis Rudolfas  1162
Blaževičiūtė Dovilė  8, 14, 1005, 
1050, 1055, 1357
Blažytė-Baužienė Danutė  4
Bliūdžius Bernardas Aloyzas  1368
Bliūdžiuvienė Liucija  1368
Bochumer V.  107
Bočiarovas  192
Bočkai  1288–1290
Bočkienė (Vaitkutė) Filomena  
1288–1290
Bočkienė Elena  826
Bočkus A.  383
Bočkus Antanas  1330
Bočkus Arūnas  1292
Bočkus Benediktas  1289
Bočkus Domas  1288–1290
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Bočkus Gytis  1291, 1292
Bočkus Marius  1291, 1292
Bočkus Stasys  9, 15, 1288–1292, 
1342
Bočkus Tautvydas  1291, 1292
Bočkutė Gustė  1291, 1292
Bočkuvienė Irena  1291, 1292
Bogdanas Konstantinas  423, 553
Borisevičius Jonas  1205
Borisevičius Vincentas  563
Bortkaitis Šeputis  534
Bortkevičiai  335
Bortkevičienė Elena  335
Bortkevičius Petras  160, 334–336, 
1120
Boruta J.  69, 887
Boruta Kazys  1157, 1160
Bradūnas Kazys  1233
Bradūnienė Kazytė  1233
Brasaitė Laima  344
Brauklys Juozas  223
Braun-Blanquet Josias  36
Brazauskas Vytautas  372
Brazdeikis Leonas  1217, 1218
Brazdžionis B.  615
Bražinskaitė Laima  878
Bražinskaitė Stasė  398
Brechtas B.  1305
Bredis Julius  372
Breivienė  735
Brikmanis Ugis  1158, 1159
Bryzgys Vincentas  1206, 1208,  
1252
Brundza Antanas  260
Bruzgytė Gabija  10, 16, 18
Bružaičiai  119
Bružaitytė Marija  276
Bubnys Arūnas  4, 5, 11, 190, 202, 
927, 1357
Buchaveckas Stanislovas  
5, 9, 11, 15, 198, 1173, 1177, 1357, 
1366, 1367
Bučienė Irena  1164
Bučys Algimantas  1229
Bučnys Pranas  92, 128, 184
Būda V.  47–49, 51
Budginas V.  894
Budraitė Paulina  161, 971
Budraitienė E.  337
Budraitis  119, 166
Budraitis Jonas  158
Budraitis Kostas  133, 155, 156
Budras Jakštas  671
Budreckas Jonas  1366
Budriai  561
Budrienė  561
Budrys  561
Budrys Vincentas  323
Budrys Vladislovas  97, 98, 323, 
1329, 1330
Budrytė Ina  1366
Budrytė-Biliūnienė Valerija  98, 99
Budvydas Vaclovas  762
Budvytienė M.  563
Budvytis Ignas  759, 769
Budvytis Jonas  186
Būdvytis Stanislovas-Lendrė  222, 
223
Budvytis V.  563, 564
Budvytis Vaclovas  764, 765
Budvytis Vytautas  563, 1342
Būdvytis Vladislovas-Vėjas  223
Budvytytė Barbora  614

Budvytytė Stasė  759
Bufas V.  351
Būga Kazimieras  533
Bugailiškienė Roma  1143
Bugailiškis Feliksas  878
Builis Mykolas  537
Buivydaitė Bronė  1091
Bukauskas Jonas  113
Bukauskas Juozapas  102, 123, 129, 
360, 361, 372
Bukelevičiūtė Dalia  401
Bukelienė Elena Nijolė  6, 12, 322, 
1237, 1357
Bukiai  1065
Bukys Kazys  190, 191, 553
Bukota  88
Bulavas J.  171
Bulgakovas Michailas  1158, 1160
Bulota A.  421
Bulvyčius Petras  96, 121, 126–128, 
163, 972, 980, 1120, 1319, 1411
Bulvydaitė Aniceta  351
Bulvydaitė Regina  827
Bulvydas Gediminas  133, 385
Bulvydas M.  464
Bulvydas Valdas  387
Bulzgis Stasys  372, 1351
Bumblauskas A.  195, 551
Bunkus Antanas  129
Burba A.  331
Burba Jurgis  219
Burba Kostas  173
Burka A.  338
Burkanas Eduardas  122
Burkevičius V.  262, 310
Burvys Vaclovas-Kęstutis  222
Butavičienė Nijolė  372
Butavičius A.  1320
Butkevičienė Ieva  826
Butkevičiutė J.  306
Butkienë A.  210, 211
Butkienë Agota  200, 210, 212
Butkus Edvardas-Laisvūnas  222
Butkus Liudvikas  423, 428, 431
Butkutė Birutė  231
Butvilaitė  265, 267, 291
Butvilaitė Rasa  4
Bužas  248
Bužienė  248

C
Chaikin Azalij  372
Chalapianas Zorairas  1162
Chodkevičius Jonas  535
Chodosevičius  1066
Chodzka Tiburcijus  1315
Chomskis V.  57
Chruščiovas  588, 669
Cicėnas J.  1206
Cinkutis  267
Cyparienė (Sungailaitė) Valė  630
Ciparis Sigitas  752
Ciprijonas Genutis  838
Cirtautaitė Danutė  1136
Cirtautaitė Janina  345
Cirtautaitė Rūta  18, 389, 467, 468, 
470, 471, 474, 476, 477
Cirtautas Felicijonas Gasparas  94
Cirtautas G. F.  131
Cirtautas Kęstutis  389
Cirtautas Pranas-Valys  248
Cirtautienė (Griušytė) Marytė  474

Cirtautienė Pranciška  210, 1174, 
1180
Cirtautienė Stasė  210, 335, 337
Civinskas A.  301, 302
Clarke Frederik  1267
Cvirka Petras  927

Č
Čechavičius Juozapas  1315
Čechovas Antonas  1158, 1305
Čeledinai  921
Čeledinaitė Alma  827
Čeledinaitė Genovaitė  839
Čeledinas  119, 618, 905
Čeledinas A.  344, 347, 351, 352, 
375
Čeledinas Algimantas  347, 372
Čeledinas Andrius  598
Čeledinas Audrius  348, 351, 827
Čeledinas E.  343
Čeledinas Juozas  653
Čeledinas Kostas  1340, 1344
Čeledinas Petras  873, 874, 877, 
1016
Čeledinas Vaclovas  896
Čeledinienė Danutė  826
Čeledinienė Emilija  826
Čeledinienė Paulina  1118
Čeledinienė Regina  839
Čeledinienė Stanislava  344, 346, 
351, 372, 375, 376, 1016, 1166
Čelkienė (Latkauskienė) Rita  360
Čelkienė Elena  371
Čelkienė R. E.  356, 376
Čelkienė Rita  347, 360, 361, 371, 
372
Čepas Jonas  469
Čepas Romas  650, 1333, 1340
Čepauskaitė Jadvyga  375, 372
Čepėnas Paulius  1142
Čepienė Juzefa  650
Černeckytė Jadvyga  1220
Černiauskas Mykolas  79–81, 1354
Česas Vladas  1279
Čėsna Jonas  839, 896
Česnulevičiūtė Zita  630
Čiakienė Jūratė  506–508, 529, 530, 
1097
Čiulčinskis  935
Čiuldienė Magdalena  549, 883, 884
Čiuldienė V.  883
Čiuldis Mykolas  547
Čiuldys Vincas  543
Čiurlionis M. K.  1168
Čiuželytë Regina  211
Čižaitė Dovilė  506, 510–513
Čižinauskas  1290

D
Dabkutė (Razutienė) Ona  616
Dabryla J.  161–163, 1174
Dabrylienė  337
Dabušis V. J.  1251–1254, 1256
Dachas Simonas  1307
Dačkauskas Vaclovas  18, 115, 386, 
473, 1221
Dagys Mindaugas  1267
Dagys V.  1292
Dagytė Emilija  372
Damaševičius Vytautas  1232
Danielkutė Elita  368, 464
Danyla  1126
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Danilevičius Jonas  218
Danys Jonas  184
Danys Jurgis  269
Dapkienė Birutė Aniceta  343, 
344, 346, 348, 360–363, 371, 372, 
375–379, 464, 516
Dapkus  408
Dapkus Petras  390, 407, 453, 834, 
838
Dapkutė Ona  615
Dargaitė Danguolė  600
Dargaitė Genė  221
Dargevičius A.  398
Dargevičius Ignotas  129
Dargevičius Vilius  361
Dargevičiūtė Aušra  348, 361, 370
Dargevičiutė-Ražanskienė Aušra  
365
Dargiai  1289, 1290
Dargienė A.  213
Dargienė Emilija  600
Dargienė Genovaitė  600
Dargis Juozas  600
Dargis Jurgis  600
Dargis Kazimieras  133, 600
Dargis Kazys  186
Dargis Petras  549
Dargis Pranas  186, 551
Dargis Romas  372, 768
Dargis Stasys  600
Dargytė Violeta  827
Darienė Jaunutė  1290
Darius S.  402
Darkintienė Birutė  359, 372
Darkšas Steponas-Dobilas  223, 242, 
245, 253
Daugėla Jonas  184, 613
Daugėla Juozapas  133
Daugėla Vincas  217, 1335
Daugėlaitė Ona  611
Dauginčius Anicetas  358
Daujotytė-Pakerienė Viktorija  322, 
506, 1237
Daukantas Simonas  1237
Daukšienė Vilma  471
Dausynaitė Stasė  593
Dausynas  195
Dausynas Benediktas  1119
Dausynas Juozas  424, 665, 783
Dausynas Leonas  197, 428, 432, 
550–552
Dausynas Mykolas  160, 164, 166, 
170, 185, 569, 682, 980, 1000, 1087, 
1089, 1119, 1122, 1174
Dausynas Vaclovas  123, 133, 186, 
187, 592
Dausynas Vytautas  1119
Dausynienė (Ruškytė) Barbora  167, 
971, 1119, 1122, 1130, 1134
Dausynienė Bronė  160
Dauskortas Liudvikas  549
Dauskurtas Jonas  735, 737, 767, 
1007
Dauskurtienė (Kuprytė) Paulina  
735, 737
Dautartaitė Olita  1151, 1158
Degutis Česlovas  69
Degutis Kazys  217
Deksnys Jonas  86
Denisovas  1127
Dėringienė  Valė  523
Deriūnaitė Regina  372
Dyglienė Konstancija  896

Dyglys Vytautas  896
Dikšienė Julija  752
Dineika Karolis  303, 305
Dirgėla Juozapas Jonas  674, 768, 
890, 896, 899
Dirgėla Kipras  1235
Dirgėla Petras  9, 17, 287, 291, 
294, 301–303, 359, 392, 415, 418, 
465, 476, 477, 510, 1229–1238, 1319, 
1334, 1344
Dirgėla Povilas  415, 1230, 1231, 
1344
Dirgėla Pranas  1339, 1340
Dirgėla Stasys  1230, 1231, 1334, 
1335
Dirgėla Titas  1235
Dirgėla Vaclovas  28, 29, 735, 737, 
746, 767, 769, 773, 863, 1012, 1024
Dirgelas Jonas  184
Dirgėlienė (Dargytė) Marijona  287, 
291, 294, 303, 307, 311
Dirgėlienė (Gaižauskaitė) Paulina  
1122
Dirgėlienė (Kontrimaitė) Marija  
1034
Dirgėlienė Dalia  1233, 1237
Dirgėlienė Elena  768, 857, 863
Dirgėlienė Marijona  510, 1056, 
1232, 1235
Dirgėlos  570, 1122, 1230
Dirginčienė R.  383
Dirsaitė Vilija  1271
Dirsė Julius  1265
Dirsienė (Ašmontaitė) Elvyra  1271
Diržuvienė Marė  185
Dobkevičius J.  1290
Dobradziejutė Gražina  356, 372
Dobrila P.  1016
Dobrilienė Marija  209, 210
Dobrovolskis  964
Dobševičius Norbertas  90, 129
Dogelis Povilas  264, 458, 1191
Dokšienė Rūta  506, 524, 528
Domarkienė Aleksandra  423, 424, 
428, 432
Dornas Danielius  267
Dorošas Ivanas  1145
Doveika Ričardas  462, 465
Dovydaitis Jurgis  305
Dovydaitis Rolandas  1158
Dovydaitis Silvestras  290
Drėmaitė Gražina  1366–1368
Driskiuvienė Živilė  18
Drobikas  277
Dromantai  591, 622, 626, 644, 649, 
650, 1065
Dromantaitė Aldona  647
Dromantaitė Barbora  646
Dromantaitė Birutė  644, 648
Dromantaitė Dalia  863
Dromantaitė Danutė  646
Dromantaitė Elena  644
Dromantaitė Irena  644
Dromantaitė Janina  646
Dromantaitė Kazytė  646
Dromantaitė Marytė  647
Dromantaitė Morta  644
Dromantaitė Ona  644
Dromantaitė-Sungailienė Paulina  
584, 630, 633, 644, 645, 781
Dromantas Alfonsas  600, 649
Dromantas Algis  589, 649, 781
Dromantas Aloyzas  650, 781

Dromantas Antanas  169, 173, 569, 
584, 596, 644, 645, 920, 971
Dromantas Bronius  644
Dromantas Domas  647
Dromantas Edvardas  359, 644, 
646, 781
Dromantas Jasius  569, 645
Dromantas Jonas  644, 1344
Dromantas Juozas  594, 596, 
647–649, 781
Dromantas Jurgis  591, 644, 647, 
650
Dromantas Kazimieras  644, 647
Dromantas Mykolas  9, 15, 600, 
643, 1166–1168, 1344
Dromantas Petras  596, 646, 781
Dromantas Rimas  647
Dromantas Steponas  648, 649
Dromantas Vaclovas  646, 647, 
650, 781
Dromantas Vytautas  644
Dromantas Vladas  644, 646
Dromantas Zenonas  646
Dromantienė  569, 1016
Dromantienė (Jurevičiūtė) Stasė  
648
Dromantienė (Pociūtė) Ona  648
Dromantienė (Šakinaitė)  167
Dromantienė (Triušytė) Birutė  648, 
649
Dromantienė Domicelė  282
Dromantienė Gražina  359
Dromantienė Leta  643, 1168
Dromantienė Ona  596, 882
Dromontas Jonas  184
Dromontas Jurgis  184
Dubickas Jonas  1364
Dūda Jurgis  273
Dūdelė Tedavušas  572
Dumbra Stasys  826
Dumbrienė Ona  826
Dundulienė  570
Dundulienė Pranė  1016
Dupui Silviana  1158
Dužinskas Pranas  423, 424, 428, 
432
Dvarčeckas Vaclovas  889–891, 894, 
895, 1357
Dvarionas Eduardas  1365
Dvaržeckas Vaclovas  8, 14, 29
Dvilys Jurgis  541
Dziekonskis Juozapas  1084
Dziubinskas Henrikas  155, 315
Dženonis Dionizijas  1158
Dževečkaitė Vaida  1365
Džiugas Stasys  1113, 1140

E
Edlis Julijus  1160, 1164
Eidimtas Adolfas-Vygantas  215
Eimutytė Ligita  368
Eismontai  748
Eismontaitė Raimonda  361
Eismontas Rimantas  911
Eismontas Vytautas  71, 372, 
748–752, 767, 769
Eismontienė (Ašmontaitė) Janina   
159, 160, 162, 339, 344, 346, 372, 
375, 400, 711, 748, 750–753, 834, 
904–907, 909, 917, 969, 1056
Elgvenskienė  572
Elgvenskis  572
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Elijošienė Bronislava  347, 357, 360, 
361, 366, 372, 462
Elijošius Vacys  768 
Elzbergas A.  338, 889
Endriejauskas Pranas  186
Endrijauskis  865
Endriuškaitė Bronė  334
Endzelytė Renata  1366
Eretas Juozas  1187, 1188, 1202
Ernulis Tomas  538
Eskirtaitė  119
Etminas Kazimieras  839, 1335
Ežerskiai  389
Ežerskienė Birutė  364, 388, 390, 
394, 401, 518
Ežerskis Edvardas  361, 364, 518
Ežerskis Modestas  370, 1317

F
Fedaravičius Kostas  9, 1220, 1357
Ferriere A.  302
Filipas Eduardas de  1162
Fleris Stanislovas  1315
Fogleris Henrikas  1158
Frišas Maksas  1162
Fugardas Atolas  1159

G
Gabartas Karolis  1365
Gagečko  1127
Gagilaitė Rima  352, 863
Gagilas Jonas (Gaigalas)  265, 272, 
333, 1330
Gaidutis Fortunatas  541
Gaigalas Algirdas  4
Gailaitis  557
Gailevičius Boneventūras  89
Gailienė Agnė  555, 572
Gailius  618
Gailius Antanas  155, 159, 160
Gailius Jurgis  538
Gailius Kostas-Klajūnas  225, 250
Gailius Povilas  557, 560
Gailiūtė  593
Gaižauskaitė Stefanija  1115
Gaižauskas  580
Gaižauskas Antanas  185, 582
Gaižutis Algirdas  4
Gajauskas J.  899
Gajauskienė B.  616
Galdikaitė Ramutė  7, 13, 738, 1357
Galdikas Adomas  1310
Galkus Juozas  457
Garbačiauskas Steponas  1205
Garbenčiūtė A.  463
Gargažinienė Dalė  1368
Garnys St.  331
Garška Jurgis  1368
Garška Zenonas  1366–1368
Garškaitė Rita  1367, 1368
Garšva Mindaugas  499
Garšva Sigitas  497, 499
Garšvienė Aniceta  1367
Garšvienė (Girkontaitė) Dangirutė  
496–499, 502
Garšvos  498
Gaškaitė N.  221, 225, 243
Gaubienė (Ruškytė) Jadvyga  1034
Gaubienė Justina  827
Gaudėšienė Barbora  344, 371, 372, 
388, 400, 522, 735, 737, 746, 1333
Gaudėšiutė R.  351

Gaudiešius Sigitas  522, 366, 370
Gaudiešius V.  1113
Gauduševičius Jurgis  89
Gaulienė Sigutė  1366
Gavelis Ričardas  1162
Gečas Jurgis  538
Gečas Kazimieras  537
Gečas Vladas-Tonis  222, 223, 245, 
247, 249, 629
Gečienė (Sungailaitė) Zofija  
629–631
Geda Sigitas  1158
Gedgaudaitė Figenija  903
Gedvidaitis Petrikas  534
Gedvilaitė Vilma  827
Gedvilas Aleksandras  129
Gedvilas Mečislovas  182
Gedvilas R.  348
Gedvilienė Antanina  645
Gedvilienė Paulina  882
Gegužis Valentinas  536
Gembickienė Milda  1406
Genčaitė Vilma  398, 863
Genčaitis  557
Genčas Alvydas  827
Genčas Darius  361, 362
Genčas Jokūbas  543
Genčas Jurgis  537
Genčas Kristupas  536, 568
Genčas Pilypas  536
Genčienė B.  860, 861, 863
Genčienė Emilija  863
Genčius Juozas  1340
Genčius Kazys  1339
Genčiuvienė Adelė  839
Genienė Z.  130
Genys J.  130
Genys Kazys  248
Gentvilas Stasys  7, 13, 15, 392, 
399, 415, 473, 475, 602, 604, 
618–620, 888, 1220–1223, 1344, 1357
Gentvilienė Jadvyga  1222
Genutienė Ona  860, 863
Genutis Kazimieras  1017
Genutytė Liva  827
Genutytė Petronelė  163
Gerasimavičius Vaclovas-Rašimas  
128
Gerdvilytė A.  338
Gerybaitė V.  338
Gerulaitis Virginijus  4
Gervė Tančius  534
Gestautaitė Vilma  348, 827
Gestautas Petras  361
Gibsonas Viljamas  1159
Giedgowd Jozef  274
Giedraitis Juozapas  283
Giedrys Marijonas  1164
Gikienė Janina  372
Gilvonauskienė Asta  372
Gimbutienė Barbora  645
Gimžauskas Silvestras  1079
Gindulis Julius  366, 370–372, 376, 
460, 462, 465
Gineikienė Liucija  348, 372
Gineitis Jonas  423, 428
Giniotas Juozapas  94, 107
Giniotienė Adelė  381
Giniotienė Rolanda  520
Giniotis Aidas  1157
Gintalas B.  372
Gintalienė B.  1216
Gintaras Saulius  386

Gintila Jonas  91
Girdauskas M.  379
Girdvainis Kazimieras  1084
Girdvainis S.  1202
Girgždys V.  899
Girininkienė Vida  4, 1367, 1368
Girkontai  166, 498, 954
Girkontaitė V.  397
Girkontas Konstantinas  95, 107, 
185, 496
Girkontas Mykolas  496–498
Girkontas R.  894
Girkontas S.  420, 954, 1023
Girkontienė Mikalina  496–498
Girtienė  632, 648
Gižaitė Marytė  570
Gižas P.  560
Glebavičius Jonas  535
Gliozaitis  274
Gliožaitė (Genutienė) Vaidutė  282
Gliožaitė Aldona  280, 281
Gliožaitienė Katarina  279
Gliožaitis Algirdas  
Gliožaitis Algirdas Antanas  6, 12, 
18, 271, 280–282, 928, 1329, 1357
Gliožaitis Enrikas  279
Gliožaitis Ernstas  279
Gliožaitis Jonas  277, 280
Gliožaitis Juozapas  280
Gliožaitis Justinas  280
Gliožaitis Martynas  279
Gliožienė (Gliožaitienė)  
Magdalena  280
Gliožys  277, 936, 937, 939
Gliožys Jonas  567
Gliožys-Gliožaitis (Gložaitis) Jonas  
6, 12, 271, 273, 275–282, 1330
Gliožytė Barbora  567
Gliožytė Laima  827
Globienė P.  338
Globis P.  338
Gloszaitis Jurgis  279
Gloszaitis Mikas  279
Glozaitis Jonas  280
Glozatis Mikolas  279, 280
Gložaitienė Greta  279
Gložaitis Ernestas  279
Gložaitis Jonas  273
Gložaitis Jurgis  279
Gocis Karlas  1157
Goferis  964
Goldenas Jenkelis  562
Goldonis Karlas  1162
Gombravičius Vitoldas  1157
Gonkūrai  1229
Gorkis Maksimas  1160, 1162
Goštautas Zigmas  600
Granauskas Romualdas  1232
Grašys  638
Grašys Antanas  186
Grašys Pranas  186
Grausliai  390
Grauslienė Marė  248
Grauslys Adomas  248
Grauslys Danielius  248
Grauslys Leonas  248
Grauslys Motiejus  538
Grauslys Pranas-Kardas  223
Gražulis Petras  386, 389
Gregorauskas M.  171
Greibuvienė Nijolė  1146
Greivienė Rima  347, 360, 361, 372
Greivys Juozupas  1008
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Grevienė Asta  839
Grevienė Stasė  838
Grevys Algis  387
Grevys Antanas  768
Grevys Kazys  838
Griauslys Juozas  559
Griauslytė (Tautkienė) Stasė  600
Griauslytė Irena  600
Grybas V.  431
Grybauskaitė Dalia  459, 469, 1272, 
1406
Gricius Augustinas  1165, 1166
Gricius Steponas  273
Grigaitė O.  45
Grigaitis  1206
Grigaitis Jonas  128
Grigas A.  884, 888
Grigas K.  787
Grigas Romualdas  4
Grigelytė Judita  1229
Grigišaitė Jovita  827
Grigišas Adomas  826
Grigolaitė Bronė  647
Grigola-Stulginskas Alfonsas  248
Grikðaitë Angelina  209, 210
Grikpėdis Juozas  782
Grikša Juozas  193
Grikšaitė Nomeda  923, 924, 926, 
928, 960, 1324
Grikšaitė Vitalija  928
Grikšaitė Zinaida Augustė  928
Grikšas A.  991
Grikšas J.  193, 194
Grikšas Kazys  6, 8, 12, 14, 18, 
168, 327–330, 332, 923–930, 960, 
981, 994, 1324, 1344, 1357
Grikšas Pranas  186
Grikšas Stanislovas  930
Grikšienė (Selskytė-Lygnugarienė) 
Petronėlė  923
Grikšienė Genovaitė  928
Grikšienė Paulina  827
Grimalienė (Piaulokienė) Juzefa  
1150
Grimalienė Elena  913
Grimalienė Juzefa  1149
Grimalius Vytautas  913
Grinaveckis Vladas  1070, 1077
Grincevičiutė Angelė  1072
Grinius K.  671, 1206
Grynvaldas Dainis  1161
Grišmanauskaitė Raimonda  356, 
360, 361, 372, 380
Griušienė (Ilginytė) Ona  476
Griušienė (Mickutė) Barbora  476
Griušienė (Urbikaitė) Izabelė  475, 
476
Griušienė Aniceta  713
Griušys Antanas  476
Griušys Juozapas  474–477
Griušys Kazimieras  476
Griušys Mykolas  476
Griušys Tadas  476
Griušytė Konstancija  476
Griušytė Ona  476
Griušytė Veronika  476
Grižilaitė Paulina  1243
Grižilaitė Zuzana  1243
Grižilas  559
Grižilas Alfonsas  1243
Grižilas Benjaminas  1243
Grižilas Edvardas  1174
Grižilas I.  1243

Grižilas Izidorius  161
Grižilas Jonas  1243
Grižilas Stanislovas  604, 1243
Grižilas Vencislovas  1243
Grūdinis Mykolas  276
Grudytė Jūratė  372
Grūdzinokas L.  894
Grušas Juozas  1091, 1164
Grušys J.  276
Gruzdas Petras  310
Gruzdienė Barbora  175, 184, 187
Gruzdys Andrius  537
Gruzdys Mačius  671
Gruzdys Pranas  543
Gružinskis E.  899
Gubista Jonas-Putinas  220, 222,  
223
Gudas Kazys  839
Gudas Saulius  506, 520
Gudauskai  294, 1180
Gudauskaitė Marytė  1179
Gudauskas Gintautas  202, 344, 
1173, 1175, 1177–1179, 1233
Gudauskas J.  1326
Gudauskas Jonas  1180
Gudauskas Juozapas  88
Gudauskas Kajetonas  294, 1174
Gudauskas Kazimieras  9, 157, 
163, 170, 178, 192, 200, 202, 210, 
212, 259, 294–298, 321, 335, 1120, 
1173–1176, 1178–1182, 1351
Gudauskas Pranas  1180
Gudauskas Vladas  1180
Gudauskienė  119
Gudauskienė (Puleikytė) Stanislava  
202, 1177–1182
Gudavičius A.  719, 734
Gulbinaitė Neringa  7, 13, 735, 
1357
Gulbinskas Algirdas  372
Gumuliauskas Stasys  361
Gureckaitė Aleksandra  372
Gurskas Albertas  457
Gurskis J.  1316
Gustaitis Algirdas  1257
Gustys Povilas  1365

H
Habensteinas Ernstas  303
Hašekas Jaroslavas  1158
Hašekas Josefas  754
Hatovskis Mykolas  1084
Hitleris Adolfas  194, 208, 332, 438, 
1063, 1221

I, Y
Ibenskaitė B.  551
Ibsenas Henrikas  1159
Ignatavičius Stanislovas  129
Ignotas Jonas  423, 428
Yla St.  1126, 1252
Ylevičius Vytautas  1258, 1267
Ilginienė Nijolė  458, 468
Ilginis Robertas  1279
Ilginis Stanislovas  538
Ilginytė Aurelija  366
Ilginytė Marijona  549
Ilginytė-Jurėnienė Rūta  1233
Indriliūnas Kazys  157
Indriliūnienė  639
Indriliûnienë Konstancija  209, 210, 
335, 337, 638

Indrišiūnienė Gražina  4, 18
Indriulaitis A.  551
Inzelytė Stefanija  1064
Youdelis W. V.  1292
Iršas  562
Isokas G.  45
Ivanauskas Kęstutis  469
Ivanauskas Tadas  667
Ivanauskas-Vygantas Juozas  221, 
242
Ivinskis Laurynas  261, 671, 1215
Izmailovas A.  148, 152

J
Jablonskis Jonas  1090, 1091
Jachimec Povlo  1145
Jacinevičius Leonidas  1232
Jakaitė Vida  640
Jakas Alvydas  1032
Jakas Leonas  767
Jakelaitis V.  433
Jakienė Barbora  767
Jakienė Snieguolė  593
Jakševičius A.  549, 883, 884, 887
Jakštas A.  331
Jakubaitis Jasius  534
Jakubaitis Pranas  262
Jakubauskytė A.  303
Jakucevičius V.  1283
Jakučiai  603–605
Jakuþytë Paulina  212
Jakutis Antanas  603, 604
Jakutis Benediktas  603
Jakutis Jonas  603
Jakutis Petras  603
Jakutis Vaclovas  391, 392, 462, 
517, 603, 604, 900, 902, 904, 905, 
907, 917
Jakutytė  Joana  603
Jakutytė  Konstancija  603
Jakutytė  Ona  603
Jakutytė  Paulina  603
Jakutytė  Veronika  603
Jakutytė (Jurevičienė) Virginija  605
Jakutytė Barbora  603
Jakutytė Vaida  603, 618
Jakutytė Virginija  604
Jalbrzykovskis Romualdas  1141
Janaitis Andrius  671
Janasaitis Lukas  533
Jančaitis Andužis  534
Jančaitis Janušas  534
Jančauskas  618
Jančauskas Jonas  185
Jančauskas Robertas  839
Janeliūnas Stanislovas  129, 309
Janikowicz Jocobus  274
Jankaitė Konstancija  599
Jankaitė Ona  599
Jankaitė Rozalija  599
Jankaitis Šeputis  534
Jankauskai  592, 623, 918
Jankauskaitė Daina  347, 372
Jankauskaitė Edita  242
Jankauskaitė Elena  1184, 1187
Jankauskas  918
Jankauskas Antanas  372, 1087
Jankauskas Egidijus  506, 524, 
527, 528, 532
Jankauskas Juozas  593, 594, 665
Jankauskas Jurgis  1186
Jankauskas Kęstutis  1183, 1184
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Jankauskas Saulius  103, 129, 372, 
382
Jankauskas Stasys  737
Jankauskienė Edita  5, 11, 215, 1357
Jankauskienė Juzefa  594, 827
Jankauskis  918
Jankevičius  918
Jankienė Agnieška  599
Jankienė Ona  599
Jankus Antanas  597, 599, 600, 889
Jankus Cezaris  599
Jankus Domas  634
Jankus Jokūbas  672
Jankus Jurgis  599
Jankus Justinas  599
Jankus Kostas  599, 782
Jankus Martynas  325
Jankutė  595
Janonis Antanas  1171
Janonis Julius  1070
Janulevičienė (Ražanskaitė) Ona  
1067
Janušaitis Kasparas  534
Janušaitis Vitkus  671
Jarašiūnaitė Eugenija  1133, 1135, 
1136
Jarašiūnas Leonas  1133, 1135
Jarašiūnas Petras  1133
Jarašiūnas Stanislovas  1133
Jarmolenka Vladimiras  1240
Jarockas Adomas  129
Jarudas Viktoras  87, 88, 94, 105
Jarutis  119
Jarutis Jonas  1145
Jarutis L.  568
Jasaitė Barbora  562
Jasaitytė Rima  371, 372
Jasinskaitė Agnė  1368
Jasinskas V.  1143
Jasiūnaitė Birutė  7, 13, 747, 784, 
785, 802, 805, 811, 1357, 1368
Jasiūnas Henrikas  1365–1368
Jasiūnienė (Martinkutė) O.  554, 
1068
Jasnauskaitė Elena  1151
Javaitis Juozas  1161
Javnelovišius Š.  1090
Jazdauskaitė  639
Jazdauskas Antanas Anupras  130
Jedenkus  591
Jefremenka A.  171, 181
Jencienė  601
Jencienė-Vaišvilienė  250
Jencius Antanas  601, 838
Jencius Jurgis  250, 601
Jencius Stasys  601
Jenciūtė Reda  368
Jensius  756
Jermolajevas  277
Jocevičienė Elvyra  383
Jociai  578, 768, 1035
Jocienė Aniceta Birutė  579–581, 
914
Jocienė Elena  579
Jocienė Kazimiera  672
Jocienė Magdė  196
Jocienė Rožė  564
Jocys Antanas  579–581
Jocys Jonas  579, 582, 890
Jocys Kazimieras  890, 913, 914, 
1019, 1030, 1031
Jocys Kostas  1335, 1339
Jocys Kostas Stasys  564

Jocys Liudas  173, 174, 187, 562
Jocys Pranas  560, 578, 581
Jocys Rimantas  1146
Jocys S.  560, 561
Jocys Tadas  168, 569
Jocys Vykintas  840
Jocys Virginijus  5–16, 18, 56, 60, 
90, 94, 99, 106–109, 118–120, 123, 
126, 159, 393, 396, 450, 456–458, 
467, 468, 472, 473, 495, 505, 549, 
829, 831, 834–837, 840, 842, 845, 
849, 903, 923, 929, 1006–1012, 1015, 
1023, 1025, 1036, 1048, 1071, 1074, 
1115, 1125, 1126, 1137–1139, 1184, 
1229, 1258, 1288, 1299, 1301, 1303, 
1304, 1309, 1313, 1314, 1318, 1328, 
1329, 1333, 1339, 1342, 1357, 1367, 
1412
Jocytė Austėja  1012
Jocytė Julija  464, 568
Jocytė Lida  351
Jocytė Onutė  578
Jocytė Petronėlė  578
Jocytė Vida  7, 13, 578, 1357
Jocius Rimantas  1145
Joknienė Loreta  839
Joknienė Zuzana  197, 429
Joknys Andrius  549, 550
Joknys Domininkas  547
Joknys Kazys  184
Joknys Klemas  197, 429
Jokšas A.  618
Jokšas Antanas  839
Jokševičius A.  98
Jokubaičiai  1035
Jokubaitienė Emilija  184
Jokubaitis  119, 756
Jokubaitis A.  481, 484, 487, 489, 
491, 494, 497, 500
Jokūbaitis Juozas  779, 872, 873, 
875
Jokubaitis Kazys  186
Jokubaitis Petkus  534
Jokubaitis Juozas  650
Jokubauskas Konstantinas  839
Jokūbonis G.  431
Jokužiai  119, 784, 1035
Jokužienė B.  1068
Jokužienė Birutė  347, 372, 375, 
400, 735, 737, 746
Jokužys Benis  173
Jokužys Kazimieras  746, 1068, 1339
Jokužys Petras  167, 1068
Jokužis Povilas  398
Jokužis S.  1102
Jokužytė (Gaudėšienė) Barbora  335
Jokužytė (Martinkienė) Ona  567, 
568, 1059
Jokužytė Paulina  358
Jomantienė Barbora  839
Jomantienė Z.  852, 863
Jonaitis  657
Jonaitis Baltramiejus  534
Jonaitis Povilas  534
Jonaitis Rimas  1272
Jonauskienė Genovaitė  385
Joneskas Eženas  1159
Jonikas Andriejus  88
Jonikas Juozas  1344
Jonikas Petras  273
Jonikas Stanislovas  88
Jonkus Saulius  779
Jonušaitė Ona  677, 678

Jonušaitis  1127
Jonušas Antanas-Vilkas  69, 222, 
244
Jonušas Juozas  185
Jonušas Petras  4, 16, 18, 1364, 
1367, 1406, 1407, 1412
Jonušienė (Skomantaitė)  
Petronelė  677
Jonušienė Aušra  18, 1365
Jonušienė Marcelė  827
Jonušienė Petronelė  677
Jonušis Eugenijus  674
Jonušis Ignacas  676, 679–681
Jonušis Jonas  677
Jonušis Juozapas  677–679, 681, 
682, 1330
Jonušis Leonardas  671, 675, 676, 
678
Jonušytė Aušra  1146
Jonušytė Regina  7, 13, 680, 1357
Jonuškevičiūtė Silva  361
Jordanovas Nedialko  1157
Joudvenskienė  572
Joudvenskis  572
Jovaišienė A.  515, 516, 532
Jovaišienė Audronė  506, 514
Jucevičius Liudvikas  276
Juchnevičiūtė Dainora  423, 431, 
433
Jucys Adolfas  1068, 1071, 1077
Jucys Kazimieras  882
Jucius Antanas  543
Jucius Jonas  423, 431
Jučas M.  335
Judžentis Artūras  4
Juknevičius Krizantas  1254
Juknys Jonas  768
Juknys Jurgis  543
Jundulas Juozas  1367, 1368
Junevičius Dainius  401
Juočys A.  356
Juodakis V.  1315
Juodelis Bronius  1113, 1140
Juodka Benediktas  474
Juodkaitė-Dirgėlienė Dalia Eugenija  
1238
Juodvalkytė J.  338
Juotavičius Kazys  248
Juozaitis Arvydas  1153, 1156
Juozaitis J.  221
Juozaitis Kazimieras  250, 1123, 
1124
Juozaitis Kazys-Meteoras  221
Juozapaitytė Sigrida  4, 18
Jurandotas Ježis  1164
Juraška Antanas  273
Jurėnas Aleksas  358, 359
Jurėnienė Rūta  358, 359, 372, 1234
Jurevičienė Barbora  882
Jurevičius Juozas  558
Jurevičiūtė Stanislava  600, 649
Jurgaičiai  608
Jurgaitienė (Kryževičiūtė) Bronislava  
9, 15, 1214, 1219, 1357
Jurgaitienė Paulina  608, 1223
Jurgaitis  618, 1335
Jurgaitis Antanas  608, 1223
Jurgaitis Gintaras  1219
Jurgaitis Linas  1219
Jurgaitis Povilas  1219
Jurgaitis Robertas  4, 1368
Jurgėla K.  1206
Jurgelionytė Elena  1186
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Jurgelis Jonas  423, 431, 672, 673
Jurgutienė Paulina  1060
Jurgutis E.  894
Jurgutis Juozas  566, 1068
Jurgutis Kęstutis  387
Jurgutis Pranas  522, 654, 839,  
1012
Jurkienė (Dromantaitė) Genovaitė  
632, 645
Jurkienė (Sungailaitė) Stefanija  632, 
645, 648
Jurkienė Natalija  344–346, 348, 
356, 360, 361, 373, 375, 376, 378, 
400, 462
Jurkienė Regina  488–490, 502, 515
Jurkienė Stefanija  636, 649
Jurkšas Kostas  390, 518
Jurkštas V.  754
Jurkus  601, 626, 756, 918
Jurkus Alfredas  71, 630, 632, 633, 
636
Jurkus Jonas  249, 252, 253, 589, 
592, 600, 626, 630–632, 636, 648, 
649, 667, 756, 757, 780, 782, 899, 
919, 920
Jurkus Juozas  549
Jurkus Mykolas  356, 373
Jurkus Petras  488, 489, 512, 626, 
645
Jurkutė  Regina  630–632, 636
Jurkutė Danutė  351
Jurkutė Janina  630, 636
Jurkutė Lauryna  368
Jurkutė Vaidilutė  630
Jurkutė Vlada  630, 632, 636, 649
Juršienė Stefa  373
Jusys V.  25, 30
Justickis Viktoras  1284
Juščiūtė Gabija  18, 1365, 1366
Juška Juozapas  537
Juška Kostas-Meška  223
Juška Leonas  186
Juška Matas  267
Juška Pranas  591, 600, 1328
Juška Stasys  600
Juška Vytautas  625
Juškaitė Ona  600
Juškaitis Rimvydas  27
Juškevičius Valdas  1145
Juškienė Ona  591, 600
Juškus Petras  591
Juzikaitė Janina-Šviesa  222
Juzumas Vincentas  262
Juzumas-Juzumavičius Vincentas  
87, 90
Jūzupavičiūtė Barbora  334

K
Kacas Otas  1158
Kadginas Voldemaras  343, 371, 
373, 375
Kairienė Gražina  838
Kairienė Joana  827
Kairienė Jogasė  475
Kairys Pranas  194, 201, 259, 
285–287, 290, 291, 293, 294, 303, 
305–307, 315, 320, 475, 1056
Kairys Vytautas  360, 373
Kairytė Jūratė  827
Kairiūkštis Vytautas  1280
Kaktaitė Janina  358
Kalcai  581, 654

Kalcaitė Janina  652
Kalcas Adomas  578
Kalcas Petras  361, 381, 502, 525, 
582, 656, 839, 1339
Kalcas Renaldas  348, 361
Kalcas Steponas  506, 510, 511, 525, 
526, 580, 581, 1318
Kalcas Tadas  656
Kalcienė Bronislava  390, 655
Kalcienė Lyda  655
Kalcienė Rūta  656
Kalcys Adomas  655
Kalderonas Pedras  1162
Kalickis  267
Kalikaitė Nijolė  827
Kalikas Albertas  839
Kalikas Kasparas  653
Kalikas Kazimieras  653, 656
Kalikas Konstantinas  653
Kalikienė Ona  653
Kalikienė Valerija  651–653, 656
Kalinauskas V.  1151
Kalinauskienė A.  1143
Kalnikaitė J.  398
Kalnikaitė Marytė  1017
Kalnikas Antanas  827
Kalnikas Petras  513
Kaluškevičius B.  263, 282
Kaluzevičiai  389
Kaluzevičienė (Gradeckaitė)  
Genovaitė  113, 358, 359, 388, 390, 
838, 1308, 1351
Kaluzevičienė Jovita  388
Kaluzevičius Arūnas  22, 388
Kalvaičiai  178
Kalvaitienė  614
Kalvaitienė Barbora  825, 827
Kalvaitienė Marė  186
Kalvaitis Eugenijus  516
Kalvaitis Jonas  94, 95, 128, 130, 
131, 164, 165, 170, 569, 754, 971, 
1089, 1345
Kalvaitis Jurgis  185, 192, 210, 216
Kalvaitis Justinas  174, 184
Kalvaitis Stasys  184
Kalvaitytė Loreta  827
Kalvaitytė Paulina  1344
Kalvaitytė Rožė  351, 355, 863
Kalvelienė T.  1163
Kalvelytė Uršulė  280
Kalvinys Jonas  1365
Kambanelis Jakovas  1157
Kaminskas P.-Rambynas  241
Kanapienienė Irena  1366
Kanapienis Edgaras  1366
Kanarskas Julius  1366
Kanišauskas Kęstutis  373
Kanovičius Grigorijus  1158, 1306
Kantautienė Lina  6, 12, 327, 927, 
928, 1357
Kanzerskaitė Aniceta  596
Kanzerskaitė Savutė  596
Kanzerskaitė Zita  596
Kanzerskiai  596, 918, 922
Kanzerskienė Aniceta  593
Kanzerskis  645, 920–922
Kanzerskis Algis  596, 634
Kanzerskis Jonas  249, 596, 634, 
919–921
Kanzerskis Juozas  596
Kanzerskis Juzefas  919, 920, 922
Kanzerskis Povilas  596, 632
Kanzerskis Rimas  596

Kanzerskis Stanislovas  589, 596, 
632, 918
Kanzerskytė Stefanija  632, 921
Kanzerskytė Zita  646
Kaplanskis F.  1309
Kaplanskis H.  1311
Kapnys Stasys  305
Karalius Anksnis  323
Karbauskas Antanas  373
Karbauskas Motiejus  538
Karbauskas Pranas  191
Karbauskas Stanislovas  537
Karčemarskas M.  754
Kardelis Pranas  659
Kardelytė Marcijona  646
Karečka D.  437
Karevičius Pranciškus  106, 119, 126
Karklelis Mamertas  1163, 1164
Karosas Antanas  1141, 1279
Karpytė Petronėlė  1185
Karst H.  900
Karuža P.  1184
Kasiulienė Konstancija  348, 356, 
373, 375, 400
Kasparaitis Albertas  173
Kasparas K.  220
Kasparavičius Povilas  129, 197, 430
Kasperaitis Albertas  210, 335
Kasperavičius  119
Kasperavičius Algis  1184
Kasperavičius Antanas  538
Kasperavičius Kazys  1070, 1073
Kašėta A.  221, 225
Kašėtienė Rasa  4, 18, 787, 
1365–1368
Katelė Jonas  263
Katilius P.  1218
Katkus Juozas-Nikiforas  218
Katkus Mykolas-Jokymas  218
Kaubrė Antanas  128, 129
Kaufmanas Konstantinas  259
Kaulakis Alfonsas  1345
Kauliai  1035
Kaulius Kazimieras  839
Kaulius Vytautas  1328
Kaunackis Nikodemas  89
Kaupas Renaldas  840
Kausteklienė Birutė  650
Kausteklis Andrius  183
Kausteklis Jonas  183
Kaušyla K.  23
Kaušys  653
Kaušys Antanas  185, 672, 1174
Kaušys Domas  162, 779
Kaušys Jonas  672
Kaušys Juozapas  95, 184, 906, 1035
Kaušytė Barbora  827
Kaušytė Genovaitė  1009
Kavaliauskas P.  61
Kavaliauskienė Lidija  10, 16, 1357, 
1368
Kaveckaitė E.  462
Kavolis Motiejus  220
Kazakevičiūtė Margarita  1367
Kazilionis  918
Kazitėnas A.  827
Kazlauskai  623, 918
Kazlauskaitė Stefa  373
Kazragiai  389, 1035
Kazragienė (Dirgėlaitė) Zita Janina  
759
Kazragienė Aleksandra  373
Kazragienė Barbora  603
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Kazragienė K.  413, 416, 735, 737
Kazragienė Laima  6, 12, 356, 360–
364 367–369, 371, 373, 375, 377–380, 
388, 390, 394, 401, 511, 762, 764, 
765, 1101, 1102, 1351, 1357
Kazragienė Leokadija  184
Kazragis Algis  746, 758, 759
Kazragys Antanas  605
Kazragys Arvydas  385, 512
Kazragys Juozapas Algirdas  605, 
758, 765, 769, 771
Kazragys Kostas  184
Kazragys Petras  605
Kazragys V.  107, 121
Kazragys Vaclovas  95, 102, 112, 
120, 183
Kazragys Vytautas  581
Kazragys Zigmantas  385, 386
Kazragytė Aloyza  605
Kazragytė Barbora  605
Kazragytė Ingrida  368
Kazragytė Joana  605
Kazragytė Siga  759
Kazragytė Teresė  605
Kazragytė Vida  351, 366, 370, 1345
Kazragytė Zuzana  605
Každailis Arvydas  441, 457, 459, 
469
Kažukauskaitė Ona  1367, 1368
Kažukauskienė Stefa  468
Keblienė  580
Keblys  908
Keblys Feliksas-Granitas  223
Keblys Kazimieras  579
Keblys Kazys  582
Keimošytė Marcelė  279
Keliuotis Pranas  1204
Kelpša Kostas-Natrelė  248
Kerbelytė Bronislava  787
Kernagis Vytautas  1280
Kerpaitė Janina  469
Kerpauskas Anicetas  129
Kerpė Antanas  654, 680
Kerpė Rimas  863
Kerpienė Janina  839, 860, 863
Kiaulakienė J.  383, 515
Kiaulakienė Petronėlė  581
Kiaulakis  194
Kiaulakys Jokūbas  781
Kiaulakys Juozas  1097
Kiaulakys Kazys  581, 586
Kiaulakis Mykolas  538
Kiaulakis Pranas  185
Kiaulakys Stasys  1337
Kiaulakytė  586
Kiaulakytė Julijona  1097
Kiauleikytė Laima  754
Kiaupa Zigmantas  457
Kybartas Gediminas  506
Kibartis Ambras  557
Kiesylienė Vlada  1215, 1216
Kiesylius Antanas  1215
Kieželis Romas  1008
Kijauskas Kazys  216, 220
Kikiulis Vilius  196
Kilčauskas Jonas  92, 129
Kiparskis V.  533
Kiplingas Džozefas Radjardas  776
Kirstukas Justas  762
Kirstukas Ramūnas  1368
Kirstukienė Marita  1368
Kiršinaitė Audronė  1365–1368
Kirvelaitis Vytenis  1140

Kisielienė  1279
Kisminas Eduardas  1181
Kitkauskas N.  1084
Kizevičiūtė Ona  1092
Kledaitis Paulikas  534
Kleinas M.  134
Klepačienė Regina  348, 373
Klepačius Rimantas  371, 373
Klevinskaitė Virginija  827
Klevinskas  1149
Klevinskas Antanas  653
Klevinskas Jonas  226
Klevinskis  119
Klimaitis P.  1080
Klimanskis Vacys  631
Klimas Petras  1202, 1313
Klimavičius Jonas  533
Klimavičius Kazimieras  329
Klionauskas Pranas  129
Klipštas Julijonas  264, 1330
Klipštienė (Lėbartaitė) Julija  
Petronėlė  264, 272, 1330
Klišvaitis  669
Kliučius Jonas  443, 1328, 1406, 
1407
Klizas A.  354
Kloninskas Jonas  1331
Klumbys Andrius  156, 157
Knabikas Aloyzas Pranas  4, 1366
Knystautas Alfonsas-Ragūnas  218
Kniukšta J.  276
Knizikevičius Vytautas  1143
Kokto Žanas  1160
Kolupaila Stasys  1091
Komenskis J. A.  1112
Komšlienė Vilija  361
Končytė Ona  476
Končius Algirdas  1184
Končius Ignas  421, 1091
Končius Juozapas  538
Končius Povilas  186
Končius Pranas-Adomas  225
Konovalova L.  400
Kontautas  216
Kontrimai  291, 607
Kontrimaitė Agnieška  290
Kontrimaitė Elena  336
Kontrimaitė Marytė  566, 1232
Kontrimaitė Ona  607
Kontrimas  211, 607
Kontrimas A.  244, 248
Kontrimas Alfonsas  650
Kontrimas Antanas  672
Kontrimas Antanas-Parama  244
Kontrimas J.  671, 672
Kontrimas Jonas  289
Kontrimas Juozas  269, 272, 1331
Kontrimas Justinas  193
Kontrimas K.-Tėvas  216
Kontrimas Kazimieras-Montė  218
Kontrimas Kazys  655
Kontrimas Mateušas  672
Kontrimas Steponas  838, 1024
Kontrimienė (Srėbaliūtė) Angelė  
204, 213, 1017, 1033, 1335, 1336
Kontrimienė Stefanija  737, 746, 838
Korsakaitė Vitalija  1406
Koscia Adomas  88
Kovardi Noel  1159
Krainas Mykolas  542
Kralikauskas Juozas  1091
Krasauskas  1335
Krasauskas Dominykas  129

Kraševskis J. V.  264
Krėpštaitė Zita  752
Krėvė Vincas  1161
Krevys Kazys  502
Kriaučiūnas  1086
Krikščiūnas Povilas  4, 7, 13, 18, 
747, 787, 1357
Kryšanauskas Vladas  937
Krištopaitis Antanas  1150
Krištupis K.  899
Kryžanauskai  229
Kryžanauskaitė Danutė  228, 233, 
564
Kryžanauskaitė Eugenija  231
Kryžanauskas Vladislovas  232–234, 
560, 564
Kryžanauskienė  571
Kryžanauskienė Barbora  233, 234, 
564, 568
Kryžanauskienė Regina  560
Kryževičienė (Sungailaitė) Marijona  
1219
Kryževičienė Elena  1218
Kryževičienė Marijona  1215
Kryževičius K.  1113
Kryževičius Kazimieras Vytautas  
9, 15, 1214, 1215, 1217–1219, 1345
Križinauskas Vladas  184, 187
Kroll G.  1046
Krupavičius Mykolas  1211
Krupavičiutė Rasa  1307
Krutulytė R.  171
Kubicki P.  1079, 1085, 1116
Kubilienė Liudvika  266, 388, 1331
Kubilius Adolfas  215, 216
Kubilius Andrius  1407
Kubilius Antanas  651, 653
Kubilius E.  894
Kubilius J.  1184
Kubilius Kęstutis  1368
Kubilius Mikas  185
Kubilius Petras  129
Kubilius Vaclovas  651
Kubilius Vytautas  1231, 1407 
Kubiliūtė Aida  367
Kubiliūtė Liudvika  266
Kučingys Jonas  1222
Kučinskas-Kučingis Jonas  615
Kučinskienė K.  735
Kučinskienė Kleopa  737
Kučinskienė Vilija  1368
Kudirka Vincas  1242
Kudirkienė Lilija Stanislova  787, 
1365, 1367, 1368
Kudrevičius Česlovas  384, 503
Kukys L.  899
Kulikauskas P.  81
Kulikauskas Renaldas  506, 525
Kulneckai  626
Kulneckienė  626
Kulnys Stasys  196
Kumpikaitė  639
Kumpikevičienė Lina  373
Kumpikevičiūtė V.  338
Kumšlys Romutis  423, 429, 431
Kuncaitis Vincas  193, 196
Kuncė V.  894
Kunčius A.  196
Kundrotaitė Aniceta  652
Kundrotaitė Ingrida  363
Kundrotas  119
Kundrotas Antanas  639
Kundrotas Benas  1328
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Kundrotas Darius  387
Kundrotas Pranas  216, 423, 429, 
433
Kundrotas Stasys  252
Kundrotienė Rasa  1054
Kuodytė D.  221, 225
Kuprelis Pranas  184
Kuprevičius Remigijus  384
Kupriai  483
Kuprienė Aldona  481–483, 507
Kuprienė Barbora  900, 901, 917, 
1034
Kuprys  875–877
Kuprys I.  571, 758, 769
Kuprys Jonas  760, 1006, 1140
Kuprys Juozas  1064
Kuprys Marius  368, 483
Kuprys Petras  386
Kuprys Stasys  765
Kuprys Zigmas  481–483
Kuprytė Lina  367
Kuprytė Vida  827
Kuprytė Viktorija  507
Kuraitis P.  1194
Kurauskas Henrikas  1156
Kurilas Laurynas  83
Kurliandskis Jonas  129
Kurmiai  249
Kurmienė  592, 593
Kuršaitis Šeputis  533
Kušeliauskas Serafinas  290
Kutraitė Zita  1366, 1368
Kuzmickas Kazimieras  1366
Kuzmickas B.  883, 888
Kuzminkis Kazys  186, 1218
Kuzminskaitė Diana  361
Kuzminskas Domas  597
Kuzminskienė Pranė  597
Kvasaitė Virginija  1367
Kvedaras V.  1292
Kviklys Bronius  86, 91, 114, 198, 
421, 459, 559, 560, 1116, 1117

L
Labanauskaitė Elvyra  339, 342, 
373
Labokaitė Izabelė  1114, 1115, 1118, 
1136
Labokas Jonas Juozas  8, 14, 130, 
1079–1086, 1116, 1117, 1345
Lachajienė Irena  384, 502
Lachajus Vasilijus  384, 525
Lachajūtė Ieva  568
Ladyga Alvydas  4
Ladygienė Stefanija  1197
Lagaitis  534
Lagaitis Vaitiekus  534
Laivaitis Mikalojus  534
Laivaitis Mikutis  534
Laivaitis Petras  534
Lakačauskienė Angelė  343, 373
Landsbergis Vytautas V.  1150, 
1155, 1157, 1159, 1266
Landsbergis Zigmas  357
Lankelis Merūnas  5, 11, 54, 1358
Lankutavičius Mykolas  88
Lankutienė E.  209, 339
Lankutienė Joana  603
Lankutis  921
Lankutis Jonas  18, 1103
Lansbergas Gintaras  1367
Lansbergienė Edita  1367

Lapaitė Birutė  597
Lapaitė Dalia  1248
Lapaitė Elžbieta  597
Lapaitė Konstancija  597
Lapaitė Paulina  597
Lapaitė Rasa  838
Lapaitė Rasytė  1247
Lapaitė Rima  1248
Lapaitė Vanda  584, 1091, 1093
Lapaitė-Antanavičienė Vladislava  
1247
Lapė A.  96, 1252, 1253
Lapė Alfonsas  131, 1251, 1252, 
1254–1256, 1345
Lapė Algimantas  1247
Lapė Antanas  597, 1243
Lapė Jonas  183, 1243
Lapė Juozas  597
Lapė P.  1256, 1257
Lapė Petras  1257
Lapė Povilas  597
Lapė Pranas  1251–1253, 1256
Lapė Stasys  1245
Lapė Vaclovas  102, 164, 170, 183, 
569, 971, 985, 1243–1251, 1346
Lapės  1247, 1255–1257
Lapienė Paulina  597
Lapienė Virginija  6, 12, 18, 481, 1358
Lapinskas Jurgis  1142
Lapinskas Justinas  183
Lapinskis  905
Lapis Justinas  130, 1340, 1346
Lastauskienė Marija  1229
Latakas Kazys  373
Latkauskienė Rita  360, 376
Laucevičienė A.  344, 346, 348, 356, 
373, 375, 376, 380, 400
Laucevičienė Edita  373, 379, 380
Laucevičius Adomas  32, 838, 1012
Laucevičius Remigijus  838
Lauciūtė Snieguolė  8, 14, 831, 842, 
849, 1358
Laučienė Rūta  347, 373
Laučys Stasys  373
Laugaliai  1290
Laurinaitienė Jadvyga  839
Laurinaitis Jonas  1340, 1346
Laurinaitytė Faustina  1160
Laurinavičienė Regina  1286
Laurinavičius Alfonsas  9, 15, 1274, 
1279–1282, 1284, 1286, 1346, 1358, 
1365
Laurinavičius Ramūnas  1282
Laurinčiukas Albertas  1160
Laurutytė Oksana  8, 14, 15, 554, 
1057, 1148, 1358
Lavan Micheal  1266
Lavdanskis E.  1332
Lažinskas V.  61
Lebardas Simonas  672
Lebartaitė (Klipštienė) Petronėlė  
264
Lėbartaitė Marijona  279
Lečas Kiprijonas  541
Legarsas Žanas Lukas  1164
Legnienė Konstancija  610
Leinartas Kostas  1260
Lekavičius A.  36, 45
Leketaitė Birutė  359
Leketas Povilas  121
Leleika Antanas  185
Leleikaitė Bronė  1089
Lengvinai  194, 594, 1122

Lengvinaitė Elzbieta  1346
Lengvinas Povilas  186
Lengvinas V.  463
Lengvinas Vincentas  579, 582
Lengvinienė Bronė  582
Lengvinienė Marcelė  1115
Leninas Vladimiras  200, 230, 340
Lenkauskaitė Virginija  827
Lenkauskas Stanislovas  746
Lenkauskienė Juzefa  827
Lenkšas Steponas  101, 112, 133
Leonauskaitė Barbora  847
Leonauskaitė Kristina  603
Leonauskaitė Simona  603
Leonauskas Darius  603
Leonauskas Pranas  847
Leonauskas Vincas  384, 603, 604, 
618
Leonauskienė Vaidutė  384, 502
Leščinskas Ramūnas  1328
Leščinskas Rolandas  1328
Levenauskas Kazimieras  301, 303
Levickis Motiejus  88
Liandsbergienė  338
Liatukas  1127
Liaudanskas  1099
Liaudanskas Algirdas  29, 32, 338, 
340, 341, 344, 347, 348, 352, 358, 
371, 373, 375, 376, 667, 889, 899, 
1099, 1166
Liaudanskas S.  351
Liaudanskienė Irena  344, 347, 373, 
375, 388, 400, 521, 909, 912, 917
Liaudanskienė Rita  1368
Liekis Adomas  182, 537
Liekis Kristupas  536
Ligeika Juozapas  90
Lygnugaraitė Bronislava  597
Lygnugaraitė Darata  595
Lygnugaraitė Genovaitė  595
Lygnugaraitė Jovita  596
Lygnugaraitė Justina  597
Lygnugaraitė Rožė  598
Lygnugaraitė Stanislava  596–598
Lygnugaraitė Zofija  598
Lygnugariai  595, 600, 629, 943, 
957, 1029
Lygnugarienė (Vasalauskytė)  
Barbora  1034
Lygnugarienė Barbora  629
Lygnugarienė Basė  827
Lygnugarienė Genė  860, 863
Lygnugarienė Konstancija  600
Lygnugarienė Marcelė  131
Lygnugarienė Marcijona  1005
Lygnugarienė Petrė  862, 863
Lygnugarienė Rozalija  600
Lygnugaris A.  890
Lygnugaris Alfonsas  597, 601
Lygnugaris Antanas  597, 598, 781, 
889, 920
Lygnugaris Bronius  596
Lygnugaris Izidorius  186, 187, 543, 
595, 596, 781
Lygnugaris Jonas  186, 187, 598
Lygnugaris Juozapas  186, 597
Lygnugaris Justinas  597
Lygnugaris Kostas  595, 596
Lygnugaris Leonas  597
Lygnugaris Liudas  598
Lygnugaris Petras  94, 127, 131, 
186, 187, 266, 272, 306, 598, 1005, 
1331, 1346
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Lygnugaris Povilas  598
Lygnugaris Pranas  598
Lygnugaris Romas  629
Lygnugaris Stanislovas  595, 596, 
598, 672
Lygnugaris Vaclovas  595, 597
Lygnugarytė Aldona  780
Lygnugarytė B.  1005, 1029
Lygnugarytė Genė  351, 863
Lygnugarytė Paulina  595
Lygnugarytė Stefa  863
Lygnugarytė Teresė  595
Lygnugarytė-Šunokienė R.  464
Lileika Juozapas  105, 106, 110, 
128
Lileikienė (Gvazdinskaitė) Veronika  
8, 14, 98, 883–886, 888, 1358
Liliškytė (Leleškytė) Rūta-Aušra  
221–223
Lymontaitė Marytė  827
Lindgren Astrid  1163
Lingevičius Rimas  103, 114, 115, 
129, 449, 478, 527, 618, 1221
Lingytė J.  339
Liniauskas Jonas  193
Lininis A.  1161
Linkevičius Jonas  1407
Linkevičius L.  379
Linkutis Jonas  269
Linkutis Kazys  289, 1331
Lipšicaitė D.  167, 168, 584, 1091, 
1093, 1215, 1316
Lisauskas Stasys-Antanas  218
Listanderis T.  156
Liugailienė Ona  4, 1412
Liuima Virginijus  1143
Liupkevičius Stasys  782
Liutikas Vytautas  353
Liutkai  1314
Liutkevičius  1126
Liutkevičius Aivaras  765
Liutkus Algimantas  373
Liutkus Antanas  1315
Liutkus Perkūnas  1313–1315
Liutkutė Eglė  1313
Liverienė Eugenija  913
Liverienė Ona  1009
Lyveris Juozas  185
Liveris Jurgis  913
Loginovas M.  271
Lorka Frederikas Garsija  1162
Lozoraitis Stasys  1137, 1197, 1199, 
1202
Ložienė (Jankutė) Ona  599
Ložienė Antanina  549
Ložienė Ona  599, 782
Ložys Izidorius  549
Ložys Stanislovas  649, 889, 899
Lučinskas Antanas  183, 187
Lučinskas Povilas  373
Lučinskienė Barbė  186
Lučinskienė Kleopa  900, 908, 910, 
912, 915, 917
Lučinskis Antanas  186
Lugauskas Albinas  1225
Lukauskas  68
Lukauskas A.  191
Lukauskas Juozapas  222, 423, 429
Lukauskas Juozapas-Rambynas  222
Lukauskas Kazimieras  1240, 1241
Lukauskas Povilas  217, 219
Lukauskas Stasys  768
Lukauskienė (Viršilaitė) Julijona  222

Lukauskienė Marija  219
Lukienė Birutė  838
Lukminienė (Kryžanauskaitė) 
Danutė  5, 11, 226, 231, 560, 567, 
937, 1358
Lukoitis Ričardas 1412
Lukomskytė Teresė  373
Lukošaitytė Jūratė  367
Lukošiutė-Laucevičienė Edita  360
Lukšaitis Mikutis  534
Lukšas Gytis  1164
Lukšienė M.  91, 261, 333
Lunačarskis A.  1305
Luožiai  429, 550
Luožienė Marcelė  197
Luožys Antanas  197
Luožys Izidorius  197, 429
Luožys Jonas  197
Luožytė Barbora  430, 550
Luožytė Basė  197
Lupšinis  119, 193
Lurje L. E.  1163, 1164
Lušpinys Domas  588
Lušpinis Kazys  183
Lušpinis Vytautas  173
Lušpinytė A.  337
Lušpinytė Emilija  568
Lutika Jokūbas  538
Lūžaitė Renata  373

M
Macikienė Liva  381
Mackevičienė Zita  1143
Mackevičius Vitoldas  840
Mackus Antanas  1257
Mačaitis Mykolas  534
Mačernis Vytautas  1068
Mačiekus Petras Venantas  8, 14, 
878, 1358, 1365–1368
Mačiulienė Zita  6, 12, 358, 382, 
388, 393, 398, 399, 401, 402, 525, 
917, 1351, 1358
Mačiulis-Maironis Jonas  331, 1254, 
1256
Mačiulskis Pranciškus  1351
Mačkaitis Budrys  534
Magyla Algimantas  676
Magnus Vytautas  15
Majoras Vytautas  423–425, 429, 
433, 434, 436, 553, 602
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562, 614, 1348
Razutis Kazimieras  563, 564, 614
Razutis Klemensas  614
Razutis Mykolas  614
Razutis Pranas  658
Razutis Stanislovas  614
Razutis Večislovas  208, 209
Razutis Vytenis  1312
Razutytė (Varnienė) Danguolė  615
Razutytė Barbora  614
Razutytė L.  400
Razutytė Pranciška  614
Razutytë Teresė  210, 212, 337,  
614
Ražanskienė Aušra  1348
Rebžda Kostas  184
Rėbždienė  589, 590
Reinys Mečislovas  1140–1146,  
1184
Rekašius Jonas  184
Remarkas Erichas Marija  1148, 
1156
Repšas Konstantinas  1262, 1266
Riauka Jonas-Mėnulis  223
Rimantas Pranas  838, 979
Rimantienė R.  73, 76
Rimgaila Antanas  133
Rimgaila Vytautas  195, 550–553
Rimkevičaitė Margarita  1133
Rimkevičius Antanas  88
Rimkus  195
Rimkus Antanas  197, 374, 428,  
512, 513, 515, 519, 526, 530, 532
Rimkus Arūnas  506, 508, 1299
Rimkus Juozas  267
Rimkus Stanislovas  197, 429
Rimkus Vincas  197, 428, 549
Rimkus Vytenis  6, 12, 423, 1358
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Rimkutė Diana  351
Rimša Edmundas Antanas  6, 12, 
457, 459, 1358
Rimša P.  431
Rinkevičienė Jūratė  1367
Rinkevičienė R.  1307
Rinkevičius Donatas  1366
Rinkevičius Z.  1307
Riomeris Mykolas  650, 1274
Ripskis Juozas  1132, 1133, 1135, 
1146
Riškus Antanas  265, 1331
Riškus Juozas  1331
Ritteris von Leebas Wilhelmas  192
Ročka M.  1077
Rojienė  572
Romeris Mykolas  656, 1168, 1283, 
1287
Rozentalė Ieva  504
Rozga Juozapas  536
Rozovas Vladimiras  1164
Rožnienė Birutė  839
Rožnienė Zita  1021
Rožnys Benas  1021
Rubinšteinas M. E.  680
Rubšys Antanas  505
Rudaitis  557
Rudgalis Filipas  672
Rudgalvaitis Baltramiejus  533
Rudgalvaitis Jakštas  671
Rudgalvaitis Jokūbas  671
Rudgalvaitis Mikalojus  671
Rudgalvis Antanas  133
Rudgalvis Juozapas  536
Rudienė  562
Rudienė (Ašmontaitė) Aldona  906
Rudienė Antanina  398
Rudienė Ona  185
Rudinas  79
Rudys Alfonsas  216, 217
Rudys Antanas  513, 555, 607, 753, 
827, 907, 1071, 1223
Rudys Ignas-Gedgaudas  221
Rudys Steponas-Beržinskas  221
Rudys Vincas-Parutas  221
Rudytė Laima  827
Rudytė Stasė  1017
Ruðkis Benediktas  212
Rudžiai  608
Rudžienė Ona  1223
Ruigienė Rasa  518
Ruigys Alvydas  765
Ruigys Juozapas  225, 250, 538
Rulienė Margarita  374
Rumbovičius H.  1084, 1117
Rumšas Vytautas  1280
Rupeika Antanas  1366, 1367
Rupeikaitė Goda  1367
Rupeikienė Marija  1366–1368
Rupšienė Zosė  195, 196, 884, 885, 
888
Rupšys  918
Ruseckas P.  282
Rusienė Kostė  827
Rusienė Morta  827
Rusytė Renata  827
Rusteika Jonas  390, 392, 842–845, 
849, 985, 991, 993–995, 1004, 1006, 
1056
Rusteika Jonas-Šturmas  223
Rusteika Kazimieras  842, 844, 993, 
995, 1004
Rūsteikaitė Kazimiera  597

Rusteikienė  842, 845, 948, 976, 977, 
998, 1000, 1004, 1056
Rusteikienė Stasė  390
Rusteikis Jonas  842, 843
Ruškiai  1035
Ruškienė (Labokaitė) Izabelė  1116, 
1118
Ruškienė (Matutytė) Bronislava  
735, 737
Ruškienė Barbora  593
Ruškienė Bronislava  713, 746, 
1105, 1108–1110
Ruškienė Eugenija  1113, 1134, 
1139, 1142
Ruškienė Izabelė  1118
Ruškienė Kazimiera  509
Ruškienė Konstancija  579
Ruškienė Marija  390
Ruškienė Rimutė  1110
Ruškienė Stanislava  374, 509, 908, 
1169
Ruškys  119, 389, 918, 1037, 1127
Ruškys A.  87, 96, 111, 126, 130–
132, 161, 162, 164–169, 174, 178, 
193, 600, 679, 884, 888, 1038–1041, 
1104–1106, 1110, 1117, 1121, 1123, 
1126, 1129, 1130, 1137, 1139, 1140, 
1143–1145, 1147
Ruškys Algirdas  4, 7, 13, 14, 
17, 18, 370, 713, 830, 1079, 1087, 
1089, 1090, 1104, 1108, 1109, 1110, 
1348, 1355, 1358
Ruškys Antanas  8, 14, 15, 17, 98, 
114, 115, 128, 160, 172, 182, 184, 
186, 192, 199, 249, 251, 390, 392, 
395, 399, 414, 473, 475, 479, 569, 
593, 604, 632, 679, 959, 971, 1016, 
1019, 1035–1037, 1055, 1113–1116, 
1118–1128, 1130–1139, 1142, 1174, 
1221, 1335, 1348, 1358
Ruškys Jonas  652
Ruškys Juozas  184, 713, 1106
Ruškys Kazys  175, 184, 187
Ruškys Konstantinas  1115
Ruškys Mikalojus  538
Ruškys Mykolas  1331
Ruškys Petras  69, 130, 1348
Ruškys Pranciškus  579, 582, 1114
Ruškys Stasys  1136, 1340, 1348
Ruškys Virginijus  387
Ruškytė  632
Ruškytė Antanina  1115
Ruškytė Barbora  1119
Ruškytė Bronė  629
Ruškytė Eugenija  564
Ruškytė Janina  348, 564
Ruškytė Lina  1110
Ruškytė Marcelė  1115
Ruškytė Marcijona  645
Ruškytė Perpeta  183
Ruškytė-Sungailienė Barbora  625
Rutkauskas Vytas  462, 465
Ruzgys V.-Margis  219
Ružė Steponas-Jadvygas  221

S
Sabataitienė Zita  1368
Sabeckienė Jūratė  1366
Sadūnas Jonas  337, 357
Sadūnienė L.  337
Saja K.  352
Sakalas  225

Sakalauskai  164, 166, 605, 606
Sakalauskaitė Barbora  603, 605
Sakalauskaitė Emilija  402
Sakalauskaitė Joana  605, 607
Sakalauskas Jonas  173, 185, 605, 
607, 618, 1223
Sakalauskas Pranas  1006
Sakalauskienė Barbora  605, 1223
Sakalauskienė Stanislava  838
Sakalauskienė Zofija  607
Saladžius Ferdinandas 1412
Salys A.  682
Saluris Reinas  1159
Samavičius Romaldas  1368
Sarapinienė Stanislava  1365
Saudargas  647
Saudargas Algirdas  1215
Saudargas Alvydas  640
Saudargas Ignas  1215
Saudargas Juozas  193
Saudargas Kazimieras  600, 648, 
768, 781
Saudargienė  600
Saudargienė (Jonušytė) Petronėlė  
679
Sauka L.  339
Saulėnienė (Sungailaitė) Jovita  
1307, 1348
Sauseriai  848, 942
Sauserienė (Varpjūtaitė) Stefanija  
1034
Sauserienė Emilija  60
Sauserienė Jolita  838
Sauserienė Stasė  849, 888
Sauseris A.  551
Sauserys Alvydas  1328
Sauserys Antanas  197, 429, 551
Sauseris Jonas  60, 847–849, 903, 
1006, 1056
Sauserys Kazys  1328
Sauserys Rimutis  1328
Sausietis P.  1092
Savickis Jurgis  1313
Savickis Vytautas  423, 430, 431
Schmidt von C.  82
Schneider Markus  1272
Schoenkė J.  1081
Sebanna W.  331
Sebeckis Kazimieras  659
Sekačiova Kira  374
Selinas Aleksijus  1145
Seliūta Dalius  1267
Selskiai  935
Selskienė Eugenija  6, 8, 12, 14,  
17, 356, 363, 374, 376–379, 383,  
385, 388, 390, 393–395, 462, 503, 
504, 516, 764, 1056, 1097, 1101, 
1102, 1352, 1358
Selskienė Genutė  765
Semaška Jonas-Liepa  215, 216,  
219
Semsys Sergiejus-Vaza  216
Semulis Zigmantas  536
Sendrauskaitė Nijolė  374
Senkus Adomas  423, 430, 431
Senkus Julius  642, 644
Serapinaitė Juzefa  752
Serventesas S.  1277
Seržentienė Angelė  351, 374
Sezanas P.  1256
Sidabras Adomas  1121
Sidabras Kazys  168, 1035
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Sidorovaitė Aldona  398
Sidzikauskas Vaclovas  1186
Siminauskaitė-Razutienė Birutė  22
Siminauskas Juozas  22
Siminauskas Stanislovas  22
Siminauskienė Julė  175, 185, 187
Simonaitis Juozapas  210
Simonaitytė Ieva  6, 12, 322–324
Simutis Kostas  62, 892
Sinskienė Genovaitė  382
Skebas Vytautas  5, 11, 171, 179, 
293, 303, 307, 1358
Skergelžytė Alma  361, 362, 368
Skersys Steponas-Kovas  218
Skibickas Juozas  1283
Skirgailaitė V.  45
Skomantaitė Petronėlė  611, 676
Skrinskas R.  98
Skripka Vytautas  1232
Skripkauskas Antanas  1091
Skrodenis Stasys  4
Skudavičius Jonas  110
Skudžinskas Gytis  1316
Skuodaitė Zita  352
Skuodas Ignas  183, 187
Skuodas Jonas  130
Skuodas Virginijus  18, 86, 100, 
102, 112, 115, 116, 124, 125, 191, 
409, 412, 439, 448, 449, 451, 452, 
470, 475, 479, 604, 618–620, 894, 
1102, 1114, 1220–1223, 1317, 1358
Skuodienė Jadvyga  838
Skurdauskienė Snieguolė  374
Skvireckas Juozapas  1194
Slanius Antanas  29, 889, 890, 899
Slaniutė Janina  752
Slaviūnas Zenonas  1070, 1077
Slavkinas V.  1161
Smalakis J.  193
Smatavičius Dainius  344, 351, 374
Smetona Antanas  162, 200, 957, 
962, 1086, 1094, 1324–1326
Smilgys Laurynas  88
Smilingis  119
Smilingis Domas  541
Smilingis Martynas  541
Sniečkus Antanas  182, 436, 437
Snukiškis Sigitas  506
Sobenikovas P.  192
Songaila Andriejus  1119
Songaila Fortunatas  768
Songailienė Bronislava  1122
Songailos  623
Sponholzas Kurtas  305
Spraudė Paulius  224
Spronaitis  1127
Spučytė Diana  1368
Spurgevičius Povilas Kazimieras  
1367, 1368
Srėbalaitė Angelė  594
Srėbalaitė Joana  594
Srėbalaitė Regina  594
Srėbalaitė Teresė  594
Srėbalaitė Vilija  594
Srėbalaitė Violeta  594
Srėbalaitė Virginija  594
Srėbaliai  594, 618, 1035
Srėbalienė Anastazija  185
Srėbalienė Antanina  541
Srėbalienė Barbora (Basė)  197, 428
Srėbalienė Petronėlė  1033
Srėbalius Algirdas  502, 594, 766

Srėbalius Antanas  197, 428, 839
Srėbalius Domas  541
Srėbalius Edvardas  594
Srėbalius Egidijus  368
Srėbalius Fabijonas  541, 547
Srėbalius J.  567
Srėbalius Jonas  547, 549, 681
Srėbalius Juozas  500, 594, 1056
Srėbalius K.  562, 568
Srėbalius Kazimieras  88
Srėbalius Konstantinas  391, 392
Srėbalius Laurynas  88, 537
Srėbalius Leonas  541
Srėbalius Vytautas  1033, 1335
Srėbalius Vladas  184, 385, 594
Srėbaliūtė Angelė  1017
Srėbaliūtė Barbora  549, 908
Srėbaliūtė Joana  552
Srėbaliūtė Petronėlė  197, 424, 430, 
551
Srėbaliūtė Regina  591
Srėbaliūtė Rita  363
Sruoga Balys  1162
Stakauskas J.  1194
Stalinas Josifas  200, 230, 332, 340, 
561, 847, 1129, 1178, 1221
Stalmokas A.  216
Stalmokas Antanas-Baltrūnas  216
Stancevičius A.  681
Stanevičius Rimantas  838, 1328
Stanevičius Zenonas  9, 15, 
1239–1241, 1348
Stanevičiutė (Jurkienė) Natalija  343
Stanislovaitis R.  1180, 1181
Stankevičiai  623
Stankienė Janina  824, 827
Stankienė Stanislava  839
Stankus  557
Stankus Benis  1006
Stankus Juozas  186, 565
Stankus Kazys  565
Stankus Stasys  565
Stankutė Barbora  565
Stankutė Janina  827
Staponkutė Basė  581
Starkaitë Marija  212, 213
Stasiulienė  119
Staškevičiūtė Inga  764, 765
Staškevičiūtė Ingrida  362
Statulevičius Vytautas  1266
Staugaitis Justinas  132, 1187
Steikūnienė Asta  1367
Stelamėkas Jeronimas  128
Stepankevičius Julijus  272
Steponavičius Julijonas  261, 262, 
1331
Steponavičiūtė Regina  1156–1162
Steponkevičius Algis  1326
Stirbys Benas  753
Stirbys Benediktas  133
Stoičevas Peteris  1152, 1158
Stončiai  588, 589, 918
Stončienė Irena  653, 887
Stončius Antanas  588
Stončius Kazimieras  768
Stončius Stanislovas  653
Stončius V.  69
Stončiutė Birutė  653
Stonienė (Sungailaitė) Irena  248, 
249, 632, 636, 643
Stonienė Salomėja  374

Stonys Alfonsas  577, 632, 636, 643, 
647, 782
Stonys Benediktas  185, 582
Stonys Jurgis  538
Stonys Stanislavas  903
Stonytė Alma  632
Stonkai  596, 1035
Stonkienė Apolionija  184
Stonkienė Elena  860, 863
Stonkienė Marcijona  184
Stonkienė Paulina  597
Stonkienė Teresė  1337
Stonkis Mateušas  672
Stonkis Mykolas  672
Stonkus Ferdinandas  183
Stonkus Juozas-Sterba  221
Stonkus Justinas  269, 289, 568, 
1332
Stonkus Pranas  183, 184, 547
Stonkus Stanislovas  882
Stonkutė Alma  863
Stonkutė Barbora  608
Stonkuvienė L.  1113
Strakšaitė Audronė  1016, 1029
Strakšienė Birutė  1184
Straševičienė Elvyra Elena  
1366, 1368
Straukaitė Vilma  347, 863
Straukas Kazys  186
Straukas Vaclovas  505, 1318
Straukienė Teresė  839
Straukus Jonas  537
Strėkuliai  838
Striauka Antanas  839
Striauka Domas-Žvainys  225,  
250
Striauka Kazys-Žalgiris  225, 250
Striaukaitė V.  398
Striaukas Kostas  192
Striaukas Pranas  249
Striaukas Rimutis  360, 374
Striaukas Valentinas  249
Striaukienė Elžbieta  597
Striaukienė Vita  360, 362, 367, 
371, 374
Strielkūnas Jonas  1232
Strindbergas Augustas  1162
Stropus Juozapas  331
Stropus Vincas  185
Strumyla  763
Stulgaitytė Žydrė  863
Stuokaitė Janina  1367
Stuopelis Povilas  173
Stupelytė Jolanta  1368
Stūronas Antanas  1368
Subačienė (Ašmontaitė) Dana  1271
Subačienė Adelė  1271
Subačienė Daiva  1271
Subačius Eurelijus  1271
Subačius L.  1262
Sūkurys Bronius  581
Sungaila  247, 256
Sungaila Andriejus  920
Sungaila Broniukas  630
Sungaila Damijonas  236, 242, 244, 
246, 258, 630
Sungaila Fortunatas  1335
Sungaila Jonas  236, 244, 630, 631
Sungaila Juozas  518, 622, 623, 625, 
630, 631
Sungaila Juozas-Ramutis  223, 236, 
244, 245, 247, 248
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Sungaila Kazys  746, 751, 754, 769, 
917
Sungaila M.  190
Sungaila V.  161, 997
Sungaila Valentinas  245, 246, 249, 
584, 592, 623, 624, 626, 630–632, 
635, 636, 639, 641, 644, 645, 778, 
780, 781
Sungaila Vladas  236, 244–249, 630, 
1352
Sungailaičiai  639, 641, 1016
Sungailaitė (Beniulienė) Ona  244, 
252
Sungailaitė (Gečienė) Zoselė  245
Sungailaitė (Petkevičienė) Danutė  
649
Sungailaitė (Stonienė) Irena  649
Sungailaitė (Vaitkienė) Antanina  
251
Sungailaitė Aldona  633, 782,  
1136
Sungailaitė Antanina  782
Sungailaitė Aurelija  244
Sungailaitė Danutė  782
Sungailaitė Irena  782
Sungailaitė Jovita  633, 782
Sungailaitė Laura  368, 514, 515, 
519, 530, 531
Sungailaitė Loreta  506, 514
Sungailaitė Marijona  1214
Sungailaitė Neringa  363
Sungailaitė Ona  623, 782
Sungailaitė Ramutė  244
Sungailaitė Stefanija Irena  630, 
645, 782
Sungailienė (Dromantaitė) Paulina  
628, 645, 649
Sungailienė (Gedvilaitė) Marijona  
392, 521, 735, 737, 746, 858, 860, 
862, 863, 908, 910, 914, 916, 917
Sungailienė (Ruškytė) Bronė  1121, 
1136
Sungailienė Barbora  622, 623, 625
Sungailienė Bronislava  632
Sungailienė Paulina  246, 631, 635, 
636, 646
Sungailienė Regina  518
Sungailienė Valentina  246
Sungailienė Zofija  236, 630, 631
Sungailytė Antanina  630
Sungailytė Aurelija  630
Sungailytė Danutė  630
Sungailytė Irena  630
Sungailytė Ona  630
Sungailytė Stanislava  630
Sungailytė Zofija  630
Sungailos  383, 622, 626, 628–630, 
642–644
Supranavičius Rimas 1412
Surplienė (Beniulytė) Barbora  659, 
660
Surplys Vladislovas  659, 660
Surplytė Stanislava  660
Sutkus Vidas  1365, 1366
Sutkuvienė Gerda  1367
Sutonski Jozephus  274
Sutrauka Juozapas  838
Sventickas Valentinas  1233

Š
Šadžius H.  171
Šakevičius K.  680

Šakinaitė  569
Šakinienė Aldona Juzefa  827
Šakinienė Konstancija  597
Šakinys Benas-Jūreivis  225
Šakinis Edvardas  173
Šakinys Ilarijus  310
Šakinis Jonas  71, 597
Šakinis Kazimieras  183, 557, 559, 
562, 1065
Šakinys Konstantinas  597
Šakinis Petras  197, 429, 551
Šakinytė Emilija  1244
Šakinytė Konstancija  597
Šakinytė Laima  827
Šakinytė Morta  597
Šakinytė Teresė  597
Šaknis Jonas  672
Šaknys Žilvytis  4, 1366
Šalavėjus Jonas  1368
Šalčius P.  292, 671, 680, 681
Šalnis Kazys-Vladas  218
Šaltenis Saulius  1075, 1158, 1186, 
1194, 1232, 1238
Šaltys Matas  1188
Šaltupienė Laima  593
Šančius Alfas  1252
Šapalas K.  1194
Šapoka Adolfas  557, 559
Šapskevičia  948
Šarka Juozapas  536
Šarkauskas Julijonas  184
Šarkauskas Juozapas  185, 646
Šarkauskas Konstantinas  1122
Šarkauskienė Domicelė  827
Šarkauskienė E.  400
Šarkauskienė Stanislava  645
Šarūnas A.  379
Šarūnas Klemensas  582
Šatenis Juozapas  538
Šatkus Zigmantas  423, 430, 431
Šatkutė V.  463
Šaukštelis Juozas  186
Šaulienė Ona  348, 374
Šaulys Antanas  217
Šaulys Jurgis  1201
Šavelis Rimantas  1231, 1232
Šedbaras Jonas  1367
Šedbarienė Rima  360, 374
Šedienė Vera  1366–1368
Šedys Narimantas  1368
Šedys Vidas  1368
Šeika N.  1163
Šekspyras Viljamas  6, 12
Šėpariai  594
Šėparienė Ona  589
Šėparys Juozas  589, 592, 594
Šeputis Matijošius  534, 536
Šerėnas Algirdas  1218
Šernienė Birutė  364
Šernienė Vera  358, 391, 401,  
511
Šernys Petras  358
Šernys Romas  364
Šerunas Albinas  578
Šestakovas Eduardas  1163
Šešelgis K.  134
Šeškas  618
Šeškevičius A.  885, 887
Šeškus Pranas  276
Šešplaukytė (Šešplaukaitė) Elžbieta  
269, 1332
Šiaudytienė Ona  882

Šiaulevičienė Regina  356, 362, 366, 
374, 456
Šiaulevičiūtė Laura  362, 363, 368
Šiaulevičiutė Monika  355
Šiaulyčiai  112, 390, 429, 887, 956, 
1035
Šiaulys Jonas  1366–1368
Šiaulytaitė Barbė  960
Šiaulytė (Jakimavičienė) Barbora  
552
Šiaulytė (Rupšienė) Zofija  552
Šiaulytė Barbora  552
Šiaulytė Joana  398
Šiaulytė Ona  587, 588
Šiaulytienė Aleksandra  406
Šiaulytienė Aniceta  860–863
Šiaulytienė Barbora  195
Šiaulytienė Domicelė  183, 566
Šiaulytienė Elena  341, 343, 344, 
347, 348, 351, 352, 371, 374, 375, 
388, 393, 406, 834, 1056
Šiaulytienė Eugenija  195, 197
Šiaulytienė Jūratė  839
Šiaulytienė Levutė  364, 393
Šiaulytienė Ona  195, 196, 552, 885
Šiaulytienė Valerija  502
Šiaulytis A.  477
Šiaulytis Alfonsas  99, 364, 391, 
439, 440, 453, 464, 478
Šiaulytis Andrius  195, 197, 390, 
394, 406, 412, 834, 839, 883–885, 
887, 888, 935, 1056
Šiaulytis Antanas  1348
Šiaulytis Benas  566
Šiaulytis Domas  102, 122, 184
Šiaulytis J.  195, 735, 865, 945
Šiaulytis Jonas  195, 197, 543, 547, 
571, 737, 746, 827
Šiaulytis Juozapas  195, 197, 541, 
547
Šiaulytis Justinas  865, 958
Šiaulytis Kazys Kęstutis  
6, 8, 10, 12, 14, 16, 403, 406, 411, 
412, 416, 421, 433, 436, 438–440, 
444–447, 452, 453, 654, 1044, 1050, 
1055, 1056, 1299, 1303, 1304, 1352, 
1358
Šiaulytis Konstantinas  549
Šiaulytis Kostas  197, 428
Šiaulytis Laimonas  387
Šiaulytis P.  1148
Šiaulytis Petras  564, 566, 1065
Šiaulytis Pranciškus  549
Šiaulytis R.  916, 1318
Šiaulytis Saulius  385
Šiaulytytė Egidija  827
Šiaulytytė Emilija  605
Šiaulytytė Eugenija  566
Šiaulytytė Konstancija  1019
Šiaulytytė Stefanija  1019
Šiaulytytė Vida  355, 863
Šilas Jonas  537
Šileika Valdas  1007
Šileikienė Ieva  390
Šilinas Justinas  423, 424, 430, 433
Šilinienė Birutė  457
Šilinskas Mečys  423, 430
Šimkevičius Aleksandras  543
Šimkienė Emilija  629
Šimkus Kostas-Daktaras  222
Šimkus Stepas  629
Šimkutė Barbora  629
Šimkutė Bronė  629
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Šimkutė Emilija  629
Šimkutė Liucija  1244
Šimuliai  591, 667
Šimulis  624, 627
Šimulis Petras  591
Šimutis L.  1206, 1209
Šinkūnas R.  86, 90
Šipalis Vladas  219
Širka Vytautas  1150
Širmulis Edmundas  1267
Škėma Antanas  1159
Škirpa K.  1202
Šlapelis Bronius  1143
Šlėkta Petras  126, 129
Šlepikienė Izabelė  374
Šlevas Vladas  103, 128
Šlevinskas Antanas  194
Šlevinskas Juozas  1332
Šlevinskas Kazys  267, 268, 1332, 
1349
Šleževičius Mykolas  1333
Šliogerienė L.  1257
Šmatauskas Romas  639
Šmitas fon Karlas  81
Šniaukienė Ona  282
Šniukienė Rita  1368
Šo Bernardas  1159
Šteivaitė Ona  1133
Štrausas Aleksandras  1315
Šturma S.  374
Šudovsaitis Andriejus  534
Šukonas Petras  387
Šulcienė N.  1143
Šulčytė Reda  368
Šulskienė Airina  1367
Šulskytė Aldona  374
Šunokai  887
Šunokaitė Antanina  552
Šunokas  195, 953
Šunokas Anicetas  541
Šunokas Antanas  549
Šunokas Domininkas  185, 549
Šunokas Juozapas  547
Šunokas Justinas  185, 625
Šunokas Marijus  386
Šunokas Marius  764, 765
Šunokas Mykolas  88
Šunokas Nerijus  365, 386
Šunokas Tadas  88
Šunokas Vladislovas  197, 429, 549
Šunokienė  594
Šunokienė Janina  356, 374–376, 464
Šunokienė Laimutė  6, 7, 12, 13, 
17, 18, 115, 381, 382, 386, 389, 391, 
394, 395, 458, 460, 467, 470, 503, 
504, 506, 512, 620, 1056, 1074, 1221, 
1349, 1358
Šuparis Jurgis  537
Šutinienė Irena  4, 1365
Švarcas Jevgenijus  1162
Švarcas Pranas  184
Švedvikaitis Jonutis  534
Šveitrys A.  276
Švilpis A.  310, 312
Švitrienė Aldona  374

T
Talačkienė Jovita Zita  1119
Talačkienė Marija  493–496, 502, 
836
Talačkus Donatas  495
Talačkus Jonas  493, 495

Talačkus Tomas  495
Talmantas Aloyzas  599
Talmantas G.  1323
Talmantas J.  303
Talmantas Jokūbas  537
Talmantas Juozas  784
Talmantas Jurgis  6, 12, 168, 537, 
568, 1087, 1323, 1332, 1349
Talmantas Stanislovas  537, 538
Talmantienė Marija  599
Talmontaitė Aldona  1119
Talmontas Vincentas  68
Talmontienė Ona  186
Taminskienė Felicija  346, 356, 
374–376
Tamošaitis I.  1186
Tamošaitis J.  47–49, 51
Tamošaitis Matijošius  536
Tamošauskaitė Eglė  368
Tamošauskas Gintaras  115
Tamošauskienė (Surplytė)  
Petronėlė  660
Tamošiūnas  918
Tamulevičiūtė Dalia  1158
Tamulis Sigitas 1412
Tarnovskis Aleksandras  535
Tarnovskis Stanislovas  535
Tartilas Z.  344
Tarvydas Aloyzas  1406
Tarvydas Juozas  1070
Tarvydas Merkelis  536
Tarvydienė (Krasnickaitė) Anelė  
1070
Tarvydienė Morta  882
Tauginas Izidorius  89, 128
Taupa  248
Tauraitis Grigalius  534
Tauroševičius  673
Tautavičius Adolfas  82
Tautkus Gintautas  600
Tautvydas Antanas  735, 737, 746
Tautvydienė Paulina  746
Tedavušienė  572
Telšinskas Kazys-Arūnas  216, 217, 
219
Telšinskas Stasys-Dagys  219
Tenkutienė Stasė  374
Tenkutis Mykolas  537
Tenkutis Simonas  538
Tereščenko Irina 1412
Thompsonas Smith  787
Ticaitė Valerija  225
Ticius Kostas  217, 219
Tyla Antanas  259
Tillemont de Jeano Nikolas  135
Tilvikaitė Cezara  374
Tilvikaitė Stefanija  1017
Tilvikas  768
Tilvikas Alfonsas  366, 370, 1349
Tilvikas Algis  638
Tilvikas Antanas  581
Tilvikas Edvardas  186
Tilvikas Julius  757
Tilvikas Kazys  1123
Tilvikienė Barbora  606
Tilvikienė Marcelė  549
Tilvikienė Paulina  882, 908, 911, 
915–917
Tinkutis Andrius  827
Tinkutis Kazys  542
Tinkutis Steponas  827
Tiškevičius  927

Tiškevičius A.  88
Toliušis Bronislovas-Jazminas  223
Toma Robertas  1159
Tomaševičius Benediktas  155
Tomkutė Dana  1367
Tomulevič  280
Totoraitis V.  671
Trišauskienė  119
Triušauskai  599
Triušytė Birutė  648
Truska L.  88, 118, 171, 172
Truška Povilas-Dragūnas  221
Truškaitė Marija  1244
Tubelis Remigijus  1144
Tubutienė Aurelija  358
Tumas-Vaižgantas J.  92, 671
Tumėnas Justinas  305
Tumėnienė Marijona  1115
Tumienė Marija  564, 565
Tuminas Rimas  1238, 1305, 1306, 
1352
Tumkevičius Kazys  1164
Turauskai  226, 1014, 1051, 1209, 
1311, 1317
Turauskas Antanas  91, 133, 264, 
1042, 1185, 1332
Turauskas Edvardas  9, 15, 16, 133, 
158, 168, 184, 187, 264, 272, 312, 
382, 399, 465, 568, 784, 988, 1000, 
1014, 1052–1055, 1087, 1183–1213, 
1309–1314, 1317, 1318, 1322, 1332, 
1349
Turauskas J.  1184
Turauskas Pranciškus  1042, 1332
Turauskas R.  398
Turauskienė (Jankauskaitė) Elena  
9, 16, 1183, 1186, 1194, 1200, 1201, 
1205, 1213, 1309, 1310, 1312, 1313, 
1315, 1317, 1318
Turskytė  1262

U, Ū
Ubartaitė Danutė  398
Ubartienė Elena  827
Ubartienė Valė  827
Ugintas A.  463
Ugintienė Vilma  357, 370, 371, 374
Uktveriai  611, 613
Uktveris Augustas  9, 15, 351, 365, 
370, 1100, 1224, 1225, 1227, 1228, 
1350
Uktveris Ignas  608, 1223
Uktveris Jonas  185, 609
Uktveris Leonas  184, 610
Uktverys Stanislovas  613
Uktverytė (Mikužienė) Jovita  609
Uktverytė (Norvilienė) Barbora  609
Uktverytė Birutė  398
Ulaščikas N.  675
Ulba Stasys  185
Ulbaitė Rasa  398, 863
Ulbienė  647
Ulevičius B.  221, 225
Ulozienė Barbora  802
Umbrasienė Loreta  1140
Uosis A.  894
Urbašiūtė Dalia  347, 374
Urbikai  475, 476
Urbikaitė Izabelė  474, 476, 477
Urbikas Juozapas  476
Urbikas Mykolas  476
Urbonaitė Morta  590
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Urbonaitė Regina  590
Urbonas Domas  590
Urbonas Kazys  838, 1034
Urbonas Vytautas  746
Urbonavičius Justinas  1178
Urbonavičius Vidmantas  361, 374
Urbonienė (Norvaišaitė) Ona  1034
Urbonienė Stanislava  398
Urmanas J.  1192
Urmanas Juozas  1193
Ūselienė  639
Uselis  119
Ūselis Jonas  185
Uselis Vincas  264
Užgalaitė  119
Užgalienė  978
Užgalys  978
Užgalis Kazys  269, 1332
Užgalis Mantas  368
Užgalis Stasys  985
Užgarienė G.  764
Užkurnys Ipolitas  423, 430, 432
Užpienienė  1016
Užumeckaitė Giedrė  1366

V
Vadeišaitė E.  170
Vaicekauskas J.  551, 552
Vaičekauskas Vaidas  386
Vaičekauskienė Juozapina  837,  
839
Vaičiekauskaitė Barbora  1259, 1260
Vaičiekauskaitė Zosė  1261
Vaičiekauskas Domininkas  1265
Vaičiekauskas Juozas  1261
Vaičiekauskas Stasys  1265
Vaičiekauskienė (Pupalaitė) Barbora  
1261
Vaičiulaitis A.  1237
Vaičiuliai  595, 596
Vaičiulienė Paulina  595, 632
Vaičiulis Juozas  595
Vaičiulis Kazimieras  595, 632
Vaičiulis Stasys  595
Vaičiulytė Adelė  398
Vaičiulytė Jovita  595
Vaičiulytė Kazytė  595
Vaičiulytė Roza  1367, 1368
Vaičiūnas  918
Vaičiūnas V. S.  505
Vaičkienė Petronėlė  1136
Vaičkus J.  1136
Vaidaugienė Ona  523
Vaidelytė Sigita  1368
Vaidyla M.  1206
Vaiðvilas Vladas  210
Vaikaitė Gabrielė  1285
Vaikaitė Kotryna  1285
Vainiai  485, 486
Vainienė Petronelė  558
Vainienė Vaida  384–386
Vainius Andriejus  192, 384–386, 
502, 510, 511, 892
Vainorienė (Leonauskaitė) Barbora  
845–847
Vainorienė B.  845, 847
Vaisiauskas E.  894
Vaišnora J.  1184
Vaišnoras Juozapas  537
Vaišnoras Kostas-Tigras  221
Vaišnoras Petras-Gintautas  223

Vaišnorienė Aldona  827
Vaišnorienė Marcijona  827
Vaišvila Antanas  170
Vaišvila Domas  166, 170, 178, 192, 
252, 1180
Vaišvila Egidijus  506, 517, 518
Vaišvila Pranas  170
Vaišvila Stanislovas  170, 250, 251
Vaišvilai  601
Vaišvilas  250
Vaišvilas Justinas  132, 1350
Vaišvilas Vladas  209
Vaišvilienė (Andriejauskaitė)  
Barbora  564
Vaitelis Steponas  543
Vaitiekūnas R.  379
Vaitiekūnas S.  21, 24
Vaitiekus J.  563
Vaitys (Vaičiekauskas) Ramojus  1270
Vaitkai  637
Vaitkaičiai  88, 639, 918, 948, 976, 
978, 1290
Vaitkaitė Petronėlė  1336
Vaitkevičienė Regina  1367
Vaitkienė (Sungailaitė) Antanina  
632, 636, 639, 649
Vaitkienė Emilija  860, 863
Vaitkienė Ona  186, 827, 1289
Vaitkienė Romualda  1405
Vaitkienė Stanislava  400, 839, 1290
Vaitkus E.  464
Vaitkus Jonas  1162, 1290
Vaitkus Juozapas  541
Vaitkus Kazimieras  632, 636, 638, 
645, 648, 782
Vaitkus Plecidas  184
Vaitkus Remigijus  502, 632, 636, 
637, 649, 838, 839
Vaitkus Robertas  838
Vaitkus Stasys  1008
Vaitkus Vytautas  506, 517, 518, 
525
Vaitkutë Ieva  211
Vaitkutė Juzė  977
Vaitkutė Vida  637
Vaitkutė-Gliožaitienė Domicelė  
280–282
Vaitonis  918
Vaitonis Albinas  1366, 1367
Vaižgantas  263, 265, 266, 506
Vakaris P.  171, 182
Valaitis Feliksas  101, 128
Valaitis J.  97, 101
Valančienė (Jonušytė) Marija  678
Valančius Motiejus Kazimieras  
89–91, 105, 119, 133, 260, 261, 283, 
287, 290, 559, 974
Valančiūtė Janina  5, 11, 18, 86, 87, 
122, 130, 154, 470, 1358
Valavičius Eustachijus  535
Valeikienë Galina  212
Valinčienė Danutė  371, 374, 375
Valinčienė Nerija  360, 362, 374, 
376, 462
Valys  1127
Valiūnas A.  894
Valius A.  190
Valius Albertas  190
Valkūnaitė Stasė  340, 374, 375
Valmontaitis (Velmontaitis)  
Bendikas  534
Valskienė Aldona  374
Valuckienė Virginija  1406
Valužis Vacys 4

Vampilovas Aleksandras  1163
Vanagai  216
Vanagas Aleksandras  555, 1090
Vareikienė Aldona  6, 12, 460, 
1313, 1359
Vareikis Vygantas  462, 1307
Varnas Gintaras  1164
Varnas Saulius  1160–1162
Varnas Sigitas  453
Varnelienė (Jocytė) Birutė  881
Varnelienė B.  1023, 1032
Varnelienė Virginija  374, 376, 462
Varnelis  193, 756, 757
Varnelis Andrius  838
Varnelis Ignas-Zabinas  248
Varnelis Juozapas  502
Varnelis Petras  133
Varnelis Valdas  387
Varpiotas Jonas  186
Varpiotas Stasys  197, 428
Varpjotas Antanas  768, 769
Vaseris Adolfas  1170
Vasiliauskas Ernestas  1365–1368
Vasiliauskas Kazimieras  1217, 1233
Vasiliauskas Romualdas  123
Vasiliauskas Vaclovas  838
Vasiliauskienė Aldona  8, 9, 15, 
1113, 1141–1146, 1183–1185, 1309, 
1359
Vasiljevičius Igoris  1145
Vaskela G.  171
Vaškytė Viktorija  505
Vavrevičius Jeronimas  129
Vėbra Evaldas  1225
Vėbra Rimantas  259
Velička Kęstutis  8, 14, 889, 894, 
895, 898, 1359
Venckevičius Antanas  89, 104, 128
Venckienė (Jonušytė) Izabelė  679
Venckienė (Ulbaitė) Rasa  1100
Venckienė Adelė  913
Venckienė Agnietė  859, 863, 917
Venckienė J.  861–863
Venckienė Marijona  597
Venckienė Ona  839
Venckienė Paulina  913
Venckienė Rasa  347, 357
Venckienė Stasė Agnietė  520
Venckūnaitė Emilija  340, 374
Venckus Antanas  1160
Venckus Danielius  999
Venckus Edmundas  549, 893
Venckus J.  1184
Venckus Kazimieras  652
Venckus Kazys  913
Venckus Liudvikas  547
Venckus Petras  656
Venckus Pranas  597, 659
Venckus Saulius  387, 524
Venckus Steponas  244, 464, 654, 
839
Venckutė Inga  640
Venckutė Rima  352
Venckutė Zofija  606
Venckutė-Bitinienė Z.  241
Venckutė-Gailienė Veronika  225, 250
Venclauskas Juozas  1131, 1136
Venclauskas Mindaugas  1350
Venclauskas Petras  186
Venclauskas Tomas  541
Venclauskienė Rūta  839
Venskienė Barbora  566, 827
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Venskus Antanas  562, 564, 566, 
572
Venskus Elgasis  572
Venskus Justinas  572
Venskus Povilas  572
Venskus Rojinis  572
Venskus Tadas  562, 572, 1065
Venskutė Sofija  566
Venslauskaitė Danutė  600
Venslauskaitė Stefanija  600
Venslauskas  168
Venslauskas Augustinas  1134, 
1135, 1137, 1139
Venslauskas Jonas  1060, 1336
Venslauskas Juozas  1113, 1119
Venslauskas Kazimieras  1136, 1336
Venslauskas Mindaugas  9, 15, 
1136, 1335, 1336
Venslauskas Petras  600
Venslauskas Stasys  600
Venslauskas Steponas  600
Venslauskienė (Ruškytė) Stasė  1121
Venslauskienė Alvyra  1136
Venslauskienė J.  1068
Venslauskienė Marijona  600, 601
Venslauskienė Olimpija  1068,  
1139
Venslauskienė Stanislava  1119
Venslauskis J.  1068
Venslauskis M.  1068
Vereika Feliksas  290
Verikaitė Vitolda  1365–1368
Verseckienė Sigutė  370
Versockienė (Vilimaitė) Janina  1100
Viča Liudvikas  543
Vyčinienė Daiva  4
Vičiulienė Virginija  838
Vičiulis Jonas  102, 128
Vičiulis Vaidotas  361, 368
Vydūnas  322
Vidžiūnas Albertas  1153, 1156
Vijanas Borisas  1157
Vijūnas K.  302
Vildžiūnas V.  431
Vileikis Justinas  8, 14, 828, 1050, 
1359
Vileikis Valentinas  836
Vileišis  1086
Vileišis Petras  290
Vilkaitis Remigijus  1406
Viluckis Adolfas  423, 428, 549
Vinkus Antanas  1241
Vipper R.  331
Virkutis Andrius  543
Virkutis Kazimieras  537
Virkutis Motiejus  88
Viršila Dainius  1283
Viršila-Jupiteris  222
Viršilienė  1275
Viršilienė Petronėlė  186
Viržintaitė Lina  352
Viržintaitė Ona  1024
Visagorskis Antanas  502
Visagorskis Kazys  387
Visvidaitis Janusis  671
Višinskas Petras  374
Višnevskis V.  1151, 1162
Vyšniauskas Stasys  374
Vytaitė D.  1068
Vitė Antanas  248
Vytė Kazys  548, 549
Vytė Tamošius  88
Vytienė Izabelė  549

Vitkauskas Vincas  1200
Vitkienė D.  1113
Vizbaras Antanas  186
Vizbarienė Antanina  358
Vižintas Andrius  88
Voičys Laurynas  672
Volčok G.  1163
Voldemaras A.  1211
Volinas R. I.  1116
Volteris Eduardas  81, 554
Volungevičienė Monika  1101
Voratačius Jokimas  1012
Vosylius Juozas  303
Vosterkienė  948

W
Weinhardt J.  1167
Wilhelmas II  272

Z
Zabermanas Jonas  260, 262
Zabiela Gintautas  4, 5, 11, 17, 73, 
77–80, 533, 1354, 1359
Zabinas S.  899
Zaborskienė Birutė  1146
Zagreckas Jurgis  305
Zaikauskas-Zuikis Stasys  216
Zaikauskienė D.  787
Zaimulinas Jarchamas  195, 551, 553
Zaleckaitė (Laucevičienė) Aldona  
343
Zaleckaitė A.  375
Zamaraitė Julija  840
Zarubilinas  277
Zatorskis Vladislovas  1315
Zaveckas Pijus  581
Zawadzkis Juozapas  329
Zdanavičius Antanas  95, 96, 126, 
129
Zdanys Lukas  535
Zebrauskas Juozapas  839
Zecas Augustinas  290
Zėdelis  278
Zėdelis Kristupas  276, 277
Zidelis Jurgis  536
Ziminas V.  1164
Zimkuvienė Apolonija  671
Zinkevičius Zigmas  1070, 1077
Zizas R.  196, 551
Zotovas  278
Zubinienė (Jankauskaitė) Jūratė  
1140
Zulanienė Erika  362
Zvankauskas Domas  562, 566
Zvankauskas Edmundas  839
Zvankauskienė Barbora  568
Zvonkutė Jurga  7, 13, 747, 748, 
751, 754, 756, 758, 759, 763, 765, 
767, 770–773, 1050, 1359

Ž
Žadaitis Jokūbas  533
Žadeikavičius Jarošas  535
Žadeikienė Jovita  838
Žadeikienė Olga  838
Žadeikienė Ona  390, 391, 462
Žadeikienė Regina J.  342, 348, 356, 
363, 371, 374–376, 400, 838
Žadeikis  119
Žadeikis Antanas  378, 752
Žadeikis Jonas  173

Žadeikis Juozapas  105, 543
Žadeikis Kazimieras  265, 272, 1332
Žadeikis Laurynas  538
Žadeikis Martynas  537
Žadeikis Simas  541
Žadeikis Tomas  361
Žadeikis Vytautas  32, 766, 767, 
899
Žadeikytė Elena  1017
Žadeikytė Grasilda  567
Žadeikytė Rita  383, 397
Žadvydas Osvaldas  190
Žafė Feliksas  1148, 1156
Žagrakalis K.  92, 93, 95, 96, 106, 
126, 128, 971, 1352
Žalakevičius Vytautas  1164
Žąsinaitė-Brazdeikienė Laima  1218
Žebenka R.  1220
Žebrauskai  428, 550
Žebrauskaitė Barbora  552
Žebrauskaitė Juzefa  552
Žebrauskaitė Paulina  552
Žebrauskas  195
Žebrauskas D.  397
Žebrauskas Juozas  196, 197, 430, 
552, 1007
Žebrauskas Povilas  79, 197, 549, 
550, 552
Žebrauskienė Aldona  197
Žebrauskienė Izabelė  549
Žebrauskienė Janina  197
Žebrauskienė Marcelė  549
Žebrauskienė Marijona  197
Žebrauskienė Paulina  197, 429
Žebrauskienė Stasė  195
Žeimys Petras-Povilas  218
Žeižienė E.  1113
Želvenskienė  572
Želvenskis  572
Žemaitis-Vytautas Jonas  242, 243
Žemeikytė Evelina  366, 456
Žemguliai  488, 490, 491, 933
Žemgulienė (Labokaitė) Konstancija  
1101, 1116
Žemgulienė Aldona  487, 488
Žemgulienė Bronislava  492
Žemgulienė Danutė  490, 491
Žemgulienė Emilija  580
Žemgulienė Eugenija  8, 14, 23, 
47, 49–51, 344, 346, 348, 354, 356, 
374–376, 817, 827, 832, 850, 1056, 
1074, 1359
Žemgulienė Justina  653
Žemgulienė Marcelė  549
Žemgulienė Paulina  1056
Žemgulienė Reda  374
Žemgulienė Regina  490
Žemgulienė Stasė  827
Žemgulis  605
Žemgulis Antanas  4–19, 22–24, 
27, 28, 30–34, 39, 42, 43, 48–50, 52, 
62–64, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 161, 
164, 211, 212, 294, 333, 335–337, 
340–343, 345, 346, 348–350, 352, 
353, 355–359, 363, 371, 374–376,  
381, 388, 390, 394, 396, 399, 400, 
401, 415, 434, 435, 443, 459, 462, 
465, 479, 481, 487, 488, 490, 492, 
493, 502, 503, 556, 667, 824, 827, 
832, 838, 850, 889, 891, 893, 896, 
995, 1010, 1013, 1040–1042, 1056, 
1074, 1097, 1099, 1100–1103, 1166, 
1169, 1224, 1239, 1243, 1251, 
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1299–1302, 1307, 1319, 1340, 1342, 
1350, 1359, 1411, 1412
Žemgulys Bronius  581
Žemgulys Dainius  385
Žemgulis Feliksas  1097, 1100
Žemgulys Jonas  651
Žemgulis Juozas  653, 680, 682, 
1056
Žemgulis Justinas  173, 185, 358
Žemgulys Kazimieras-Varnas  223
Žemgulis Kazys  193, 979
Žemgulis Nikodemas  543
Žemgulis Pranas  517, 1097, 1098
Žemgulys Stanislovas  580
Žemgulis Tomas  538
Žemgulys V.  551, 552
Žemgulytė Dalia  5, 11, 46, 54, 347, 
356, 357, 361, 362, 366, 374, 376, 
464, 1359
Žemgulytė Juzefa  593

Žemgulytė L.  463
Žemgulytė Maryjana  374, 380
Žemgulytė Vaida  363, 368
Žemgulytė Virginija  827
Žepkaitė R.  1185
Žerebkas Antonijus  1145
Žiemytė Ivona  8, 14, 1104, 1359
Žilienė Pranciška  610
Žilinskas Saulius  1367
Žilinskienė Nijulita  360, 374
Žilionis Vincas  1091
Žilionytė Elena  1218
Žilytė Pranciška  374
Žilius B.  899
Žilius Jonas  1082
Žilius Motiejus  88
Žitkus K.  204, 303
Žostautas Kazimieras  193, 194
Žuchovickis Leonidas  1163
Žukovskis A.  272

Žulkus Albertas  423, 428, 431
Žumbakienė Gražina  8, 14, 900, 
1359, 1368
Žumbakys Zenonas  1368
Žurauskienė Nerija  1267, 1272
Žurkauskienė Dalia  356, 374
Žuromskaitė Brigita  1367
Žutautaitė Petronėlė  280
Žutautas  248
Žutautas Leonas  280
Žutautas Pranas  266, 268, 1332
Žutautas-Aušra  248
Žutautienė Benedikta  610, 611
Žutautienė Marijona  1016, 1026
Žvaginia Iveta  504
Žvaginiai  503
Žviliutė Irena  351
Žvirblytė Ona  659
Žvirgždas S.  1316
Žvironaitė Pranė  381, 400
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Vietovardžių rodyklė
652 vnt.

A
Ablingâ, k.  6–8, 12, 13, 18, 22, 60, 
72, 74, 75, 79, 80, 88, 90, 95, 98, 99, 
138, 139, 141, 145, 147, 163, 191, 
194–197, 202, 269, 272, 289, 384, 
396, 412, 414, 422–425, 427, 431, 
432, 434, 435, 438–440, 446, 447, 
462, 465, 475, 477, 478, 503, 504, 
524, 528, 533, 535–541, 543–553,  
557, 583, 612, 637, 646, 735–738, 
746, 759, 827, 883, 885–888, 899, 
903, 1007, 1056, 1354, 1411, 1412; 
apyl.  438, 533
Agluon¸nai, k.  61, 1302
A¤rija, vlst.  483, 640
Ais¸nai, k.  265, 272, 279, 674,  
1330 
Akmìnė, mst.  132
Alabamâ, JAV valstija  1267
Alýtiškė, viet. pav.  736
Alytùs, mst.  631, 1333, 1350; r.  
631
Alkâ, apskr.  219
Aµkalnis, viet. pav.  570
Alnâ, upl.  554
Aµpės, kln.  1270
Als¸džiai, mstl.  132; mš.  1123
Altåjus, geogr. sr.  131, 1345
Amêrika (arba JAV), vlst.  262, 264, 
265, 289, 291, 293, 411, 575, 615, 
659, 676, 677, 828, 944, 957, 976, 
983, 1040, 1082, 1097, 1115, 1117, 
1140, 1205, 1211, 1220, 1342, 1345
Angarâ, up.  1131
Ãnglija, vlst.  987, 1306
Anykščia¤, mst.  302
Ãntkoptis, k.  21, 95, 130, 137, 141, 
147, 163, 186, 192, 205, 206, 208, 
209, 222, 225, 357, 358, 422, 607, 
614, 673, 713, 759, 769, 827, 917, 
1007, 1053, 1099, 1105, 1331, 1340, 
1346, 1347; sen.  183
Anužia¤, k.  95, 137, 141, 145, 163, 
186, 293, 294, 303, 310, 672, 736, 
1179, 1274–1276, 1301, 1346, 1347
Archãngelskas, gub.  1352; sr.  1346
Ariógala, mstl.  1327
Arudínė, mš.  422
Arvydíškiai, k.  659
Astrachånė, mst.  1342
Atkampai, k.  865
Atlãntas, vandenynas  24, 619, 1211
Atmatâ, upl.  46
Ãuksoras, k.  7, 8, 13, 14, 88, 90, 
95, 141, 144, 145, 163, 184, 229, 
249, 389, 399, 557, 594, 645, 629, 
657, 672, 738, 746, 748, 753, 842, 
850, 863, 889, 890, 904–906, 911, 
917, 1010–1012, 1031, 1034, 1035, 
1040–1043, 1048, 1049, 1051, 1114, 
1146, 1214, 1258–1260, 1320, 1336, 
1340, 1342, 1348
Aukštadvarys, k.  1407
Aukštaitijâ, etnogr. sr.  657, 662, 
1141, 1146
Aukštâsis Tôras  25, 31–33, 39, 47, 
49, 51, 421, 571, 737
Aukštelka¤, k.  1351

Ãusburgas, vysk.  132
Austrålija, vlst.  828
Ãustrija, vlst.  438, 1088, 1168, 
1203, 1240, 1346
Ažpurviai, k.  279

B
Båbtai, mstl.  779
Baisógala, mstl.  1220, 1222, 1223, 
1344, 1352, 1405, 1408
Balkånai, geogr. sr.  1047
Bals¸nai, k.  68, 73, 74, 659, 1354
Baltarùsija, vlst.  20, 218, 1122, 1291
Bãltijos j¿ra  20, 21, 56, 469, 619, 1313
Baltùrinas, mst.  566
Barsukínė, pv.  736
Ba÷skė, mstl.  1351
Ba÷žiškė, mš.  144, 735
Bavårija, Vokietijos admin. vnt.  132
Beiskâ, viet. pav.  600
Beµgija, vlst.  1141, 1240, 1310
Belomòro kanålas  1220, 1222
Berči¿nai, k.  1133
Berlônas, mst.  190, 287, 1186, 1198, 
1201, 1203, 1205, 1206, 1299, 1345
Bêrnas, mst.  1204
Bijõtai, k.  1239
Biliónys, k.  1351
Bíržai, mst.  1121, 1259; apskr.  
1180; kr.  182
Bit¸nai, mstl.  271
Bôtlaukis, k.  642
Boreikiai, ist. viet.  274
Bòstonas, mst.  287, 1257, 1342
Brådlankė, plk.  736, 737
Briùselis, mst.  1239, 1269
Brùklinas, mst.  287, 1205, 1257
Bub¸nai, k.  672
Bucharêštas, mst.  1199
Bùčniškės, k.  257
B¾dviečiai, k.  274
B¾gno kalvâ  408
Bukarêštas, mst.  1240
Bulgårija, vlst.  1240

Č
Čêkija, vlst.  1184, 1346
Čekoslovåkija, buv. vlst.  969, 1183, 
1197, 1198, 1203, 1213, 1311, 1322
Čikagâ, mst.  114, 331, 459, 779,  
944, 1113, 1205, 1206, 1209, 1257, 
1345
Čiobiškis, k.  1405, 1408
Čiurbaj Nura, viet. pav.  1128, 1129

D
Dånija, vlst.  1240, 1306
Darb¸nai, mstl.  220, 1223; vls.  216
Daubakia¤, k.  137, 141, 163, 186, 
539, 544, 736
Daubålė, pv.  571
Da÷gailiai, mstl.  1142–1143; par.  
1141
Daugėda¤, k.  1220
Da÷gpilis, mst.  1141
Dauj¸nai, mstl.  767, 782; k.  1343
Daupara¤, k.  644
Dausia¤, mš.  735
Dausyna¤ k.  85, 88, 90, 95, 132, 
138, 141, 163, 185, 221, 251, 962, 
965, 1146, 1350; mš.  55

Dausýniškė, viet. pav.  665
Dauskia¤, k.  139, 144, 672; mš.  
25, 69, 735, 865
Degutåliai, k.  539
Dºdės beržônas, mš.  571
Deksnis, mš.  571
Didîeji Mostãičiai, k.  222
Dídkiemis, k.  616
Didžióji Britånija, vlst.  1238
Diìvytis, ež.  57
Diìvupis, upl.  20, 47, 59, 409, 410, 
414, 556, 571
Dirsteikâ, k.  409; upl.  98, 99, 195, 
422, 440, 549, 883–885
Dolgimostas, viet. pav.  565
Dolgomostòvskis, r.  1262, 1263
Dònas, up.  1177
Dovila¤, k.  469, 1334; apyl.  220; 
sen.  457, 468, 469
Drebulýnė, pv.  736
Drìverna, k.  60, 61
Drobūkštis, upl.  20, 46
Dr¾ktis, upl.  53
Drùskininkai, mst.  487
Dubikė, plk.  737
Dùsupis, upl.  46
Dvylia¤, k.  279
Dzūkijâ, etnogr. sr.  239, 631

E
Egíptas, vlst.  1168, 1286
Eµbė, up.  1135
Endriejåvas, mstl., sav., r., par., 
vls., dv. ir kt. knygoje minimi 
beveik kiekviename straipsnyje po 
keletą kartų, todėl nenurodoma,  
kuriame puslapyje jie paminėti.
Erūdinės, mš.  735
Êstija, vlst.  1240, 1346
Europâ, žem.  20, 134, 283, 378, 
438, 482, 483, 486, 495, 496, 499, 
562, 754, 828, 1053, 1055, 1094, 
1109, 1112, 1194, 1203, 1206, 1210, 
1221, 1227, 1229, 1230, 1239, 1240, 
1242, 1256, 1265, 1269, 1284, 1285, 
1288, 1292, 1299, 1306, 1311, 1317

F
Filadeµfija, valstija  262, 1342
Frib¾ras, mst.  1186, 1209

G
Galilºja, istor. sr.  1046; ež.  1044, 
1046
Gardinas  675
Gargžda¤, mst.  19, 60, 61, 66, 69, 
72, 97, 106, 121, 132, 138, 153, 
190, 219–223, 243, 251, 265, 268, 
272, 275, 347, 350, 362, 382, 390, 
391, 393, 394, 458, 469–471, 473, 
476–478, 480, 491, 516, 573, 576, 
588, 589, 593, 606, 607, 618, 630, 
644, 648–650, 656, 658, 669, 763, 
766, 779, 805, 891, 892, 894, 899, 
907, 921, 947, 988, 1001, 1009, 1016, 
1029, 1102, 1147, 1180, 1223, 1227, 
1229, 1236, 1244, 1301, 1302, 1308, 
1316, 1319–1321, 1323, 1331, 1339, 
1349–1351; apyl.  220; giria  533; 
gyv.  135; k.  274; kr.  224, 462, 
465; par.  90, 274, 389, 470; sav.  
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614; vls.  190, 216, 217, 219, 222, 
277, 294, 1175, 1351
Garliavâ, mstl.  1136, 1137, 1340
Gedminãičiai, k.  274
Gedvyda¤, k.  141
Gedvydãičiai, k.  672
Gélvonai, mstl.  1079, 1405, 1408
Ge»mantas, ež.  57, 58
Getautíškė, k.  666
Giedra¤čiai, mstl.  1335
Gink¿nai, mstl.  1150
Gintalíškė, mstl.  926
Girdvainia¤, k.  557, 679
Girdžia¤, k.  131
Gírininkai, k.  98, 174, 646, 674
Giriónys, k.  1224, 1353
Girkuntinė, viet. pav.  736
Gložãičiai, k.  279
Gra¤kija, vlst.  1047, 1292
Graumenâ, upl.  67
Gríbžiniai, k. 669, 1175
Gruzdžia¤, mstl.  1405, 1408
Gubrė, viet. pav.  571
Gudìliai, k.  277
Gùdiškė, plv.  272, 276–278

H
Hêlsinkis, mst.  787, 1188
Huntville, mst.  1267

I, Y
Ignalinâ, mst.  395; r.  394
Ylakia¤, vls.  177
Indåkiemis, k.  1339
Índija, vlst.  1168
Inkaklia¤, k.  1171
Inkliùzai, k.  1308, 1351
Ínta, mst.  1217
Irkùtskas, sr.  334, 592
Islãndija, vlst.  1306
Ispånija, vlst.  438
Itålija, vlst.  1240, 1306, 1412
Izraêlis, vlst.  828

J
Jakãičiai, k.  616
Jakubåvas, mstl.  1175
JAV, vlst.  74, 140, 280, 287, 289, 
323, 553, 615, 779, 944, 957, 976, 980, 
983, 1080, 1115, 1166, 1168, 1180, 
1205, 1222, 1240, 1252, 1256, 1265, 
1267, 1306, 1312, 1342, 1345, 1348
Jiìznas, mstl.  1333
Jonavâ, mst.  658, 667, 1103, 1145, 
1250; r.  663, 1248, 1251, 1346
Jósvainiai, mstl.  1255; par.  1255
Jucãičiai, k.  274
Judr¸nai, mstl.  22, 25, 59, 60, 67, 
69, 72, 141, 252, 360, 379, 403, 421, 
422, 471, 586, 596, 597, 626, 637, 
638, 649, 657; apyl.  243; k.  1351; 
mš.  244, 250; par.  67, 96, 110; 
sen.  61
Jùdrė, upl.  66
Jugoslåvija, buv. vlst.  1183, 1197, 
1198, 1203, 1322
Juknãičiai, k.  1171
Juode¤kiai, mš.  217
Júodupė, k.  277, 280, 1330; vls.  
1308
Júodupis, k.  274, 409

J¿ra, up.  135
Jùrbarkas, mst.  272, 333, 1350
Jurjona¤, k.  220

K
Kačãičiai, k.  672
Kačia¤, k.  25, 88, 90, 95, 138, 141, 
144, 163, 185, 414, 417, 487, 557, 
571, 735, 827
Kåčkalnis, viet. pav.  565, 947
Kadinskas, mst. 564, 565
Kal¸dai, par.  117
Kaliåkalnis, kalva  828
Kalifòrnija, JAV valstija  615
Kaliningrådas, mst.  489; sr.  554
Kalótė, ež.  57, 58
Kaµtinėnai, mstl.  766, 1119
Kalvãičiai, k.  178
Kalvaitínė, pv.  736
Kalvarijâ, mstl.  974
Kamalínskas, mst.  1259, 1262
Kanadâ, vlst.  619, 1270, 1306
Kãnskas, viet. pav.  335, 1176, 
1259, 1262
Kanta÷čiai, k.  714, 1106
Kantvainia¤, k.  279
Kapa¤, viet. pat.  736
Kapstata¤, k.  7, 13, 22, 54, 74, 75, 
87, 88, 90, 95, 97, 99, 132, 138, 141, 
144, 164, 176, 183, 187, 226, 229, 
230, 233, 234, 250, 357, 384, 396, 
399, 408, 409, 422, 481, 502, 525, 
551, 554–563, 567, 568, 571, 606, 
614, 672, 827, 838, 839, 850, 852, 
863, 882, 892, 975, 990, 1058, 1060, 
1063–1065, 1068, 1071, 1244, 1227, 
1342, 1339, 1340, 1343, 1348; dv.  
17, 86; mš.  55, 556; sen.  557; ež.  
17, 19, 20, 22, 24–26, 33, 46, 47, 49, 
50, 54, 56, 60, 76, 137, 138, 176, 
335, 356, 363, 385, 387, 394, 403, 
408–410, 412, 418, 419, 422, 444, 
445, 457, 464, 477, 478, 554–557, 
571, 572, 583, 633, 737, 750, 889, 
909, 946, 951, 969, 984, 1049, 1056, 
1227, 1229, 1231, 1274, 1304, 1321, 
1328
Kapstatínė, mš.  555
Kapsùkas (dabar Marijampolė), buv. 
mst. pav.  631
Karagãnda, sr.  1128, 1129
Karaliãučius (dabar Kaliningradas), 
mst.  271, 536, 1203, 1321
Karêlija, sr.  605, 1220
Ka»klė, k.  60, 61
Karm¸lava, mstl.  985 
Ka»tena, mstl.  135, 219, 223, 225; 
gyv.  135; r.  192, 225; vls.  216, 
217, 219, 222
Kašãičiai, k.  88
Ka÷nas, mst.  4, 22, 45, 61, 81–83, 
87, 98, 128, 130–132, 163, 171–173, 
190, 200, 209, 215, 216, 241, 
261–266, 277, 282, 287, 292, 305, 
310, 320, 331–333, 383, 399, 403, 
421, 431, 505, 536, 547, 556, 557, 
559, 597, 604, 607, 616, 625, 629, 
679, 680, 681, 743, 779, 888, 999, 
1087–1089, 1091, 1092, 1102, 1103, 
1113, 1116, 1117, 1120, 1124, 1135–
1139, 1141, 1142, 1147, 1167, 1169, 
1177–1180, 1184, 1185, 1187, 1191, 

1194, 1196, 1197, 1199, 1201, 1203, 
1213, 1216–1220, 1241, 1245, 1251, 
1252, 1254, 1256, 1257, 1264, 1271, 
1289–1292, 1299, 1311, 1315, 1316, 
1319–1322, 1324, 1326, 1327, 1330, 
1332, 1336, 1337, 1340, 1344–1347, 
1349, 1350, 1353; r.  1147, 1340, 
1412; gub.  271, 272, 278, 291, 292, 
311, 312, 315, 547; apyg.  265; 
apskr.  263
Kavãrskas, mstl.  1352
Kazachstånas, vlst.  1133; sr.  1133
Kėdãiniai, mst.  158, 1088, 1333
Kºdžius, mš.  898
Keµmė, mst.  157, 1305, 1352
Kelmýnė, viet. pav.  25
Kêmerovas, sr.  1126
Kêrčiupis, upl.  1327
Kernavº, mstl.  1405, 1408
Kerpiai, ist. viet.  672
Kežma,  r. 565, 566, 590
Kiaulakia¤, k.  163, 185, 192, 222, 
672, 673, 1042, 1175, 1332, 1346, 1351
Kidulia¤, k.  274
Kínija, vlst.  1151
Kintrima¤, k.  22, 31, 88, 90, 95, 
138, 141, 144, 163, 175, 184, 358, 
399, 737, 842, 847, 850, 858, 863, 
910, 917, 921, 1009; sen.  184
Kla¤pėda, mst.  17, 22, 54, 61, 67, 
94, 102, 132, 248, 251, 266, 268, 
281, 303, 327, 360, 362–364, 367, 
396, 403, 422, 431, 440, 460, 462, 
472, 483, 487, 488, 491, 494, 496, 
499, 506, 516, 549, 551, 563, 573, 
576, 581, 588, 592, 607–609, 615, 
629–631, 639, 640, 642, 647, 655–657, 
660, 668, 674, 713, 748, 760, 847, 
884, 888, 892, 925, 985–928, 935, 
936, 939, 957, 962, 992, 994, 995, 
1030, 1067, 1077, 1087–1092, 1094, 
1097, 1102, 1104, 1105, 1108, 1112, 
1122, 1124, 1125, 1134, 1170, 1184, 
1185, 1220, 1230, 1231, 1248, 1256–
1258, 1274, 1279, 1299, 1301, 1302, 
1307, 1308, 1316, 1319, 1320, 1324, 
1326, 1327, 1334, 1335, 1341, 1344, 
1347, 1352, 1354–1356, 1411, 1412; 
apskr.  216, 219, 220, 222, 223, 367, 
748; kr.  30, 153, 163, 166, 192, 243, 
274, 279, 281, 322, 324–327, 438, 
458, 533, 562, 618, 658, 669, 866, 
888, 964, 1063, 1103, 1230, 1307, 
1330, 1344; r.  4, 17–19, 25, 29, 30, 
46, 52–54, 60, 61, 70, 77, 79, 102, 
113, 115, 123, 212, 215, 225, 230, 
285, 343, 344, 353, 360, 363, 365, 
382, 386, 389, 391–393, 398, 399, 
434, 457, 458, 460, 467–473, 477, 
516, 553, 578, 613, 651, 658, 763, 
767, 769, 883, 885, 888, 1077, 1097, 
1103, 1111, 1146, 1147, 1177, 1220, 
1221, 1236, 1239, 1299, 1301, 1302, 
1304, 1308, 1330–1332, 1339, 1340, 
1349–1351, 1358; sr.  225, 1220
Klibia¤, k.  88, 90, 95, 138, 141, 
144, 163, 184, 225, 250, 358, 413, 
557, 659, 672, 826, 838, 892, 1351
Klietė, viet. pav.  46
Klôkuoliai, mstl.  132
Klóvainiai, mstl.  1352
Kolùmbija, vlst.  1158, 1306
Kòmija, sr.  202, 1177
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Koncãičiai, k.  274
Konektikutas, JAV valstija  1256
Konstantinòpolis (dabar Stambulas), 
mst.  1047
Kontrimaičiai, ist. viet.  672
Kòrsika, sala  1212
Košia¤, k.  1239, 1348
Kovìliai, k.  1145
Kraslågas, mst.  1176, 1180
Krasnojãrskas, kr.  131, 202, 228, 
231, 281, 335, 497, 564–566, 590, 
597, 600, 606, 609, 1130, 1132–1135, 
1146, 1176, 1180, 1182, 1260, 1288, 
1289, 1132, 1351
Kråžiai, mstl.  1080, 1082, 1083, 
1116
Krekenavâ, par.  1351
Kretingâ, mst.  76, 82, 126, 130, 
132, 147, 153, 193, 194, 197, 215, 
216, 220, 225, 272, 281, 327, 331, 
360, 608, 643, 661, 666, 679, 925, 
974, 982, 1124, 1125, 1147, 1175, 
1220, 1223, 1301, 1334, 1342, 1351; 
apskr.  177, 178, 192, 193, 196, 
198, 199, 203, 209, 210, 212, 213, 
215, 216, 218, 219, 315, 438, 548, 
754, 758, 769, 923, 1174–1176, 1179, 
1180, 1185; r.  225, 331, 353, 618, 
882, 928, 1113, 1180; vls.  216, 1175
Kretingålė, mstl.  471, 899
Kria÷nos, k.  1405
Kríkliniai, mstl.  767, 1343
Kryštarovas, ež.  557
Krýžkalnis, k.  1323
Kroåtija, vlst.  1292
Krókuva, mst.  110, 1084
Kruopia¤, mstl.  1352
Krutojåras, mst.  1130, 1132
Kudimkåras, mst.  564
Kùkorai, k.  22, 88, 90, 95, 144, 
163, 185, 358, 672, 673; plv.  163
Kukùtiškė, k.  1261
Kulia¤, mstl.  20, 91, 157, 191, 192, 
216, 217, 219–221, 223, 250, 265, 
266, 755, 768, 769, 778, 896, 925, 
1177, 1179, 1274, 1350; par. 88, 90, 
984; vls.  191, 192, 216, 220, 222, 
758, 769, 1175
Kungia¤, k.  223, 248
Kùpiškis, mst.  1143, 1145, 1146; 
kr.  1146; r.  600, 1139, 1142, 1145, 
1147, 1308, 1351
Ku»šas, istor. sr.  682; gub.  1352
Kurš¸nai, mstl.  1321; apskr.  215
Ku»šių mårios  56
Kv¸darna, mstl.  121, 223, 243, 262, 
540, 544, 575, 1350; apyl.  243; vls.  
248, 1114, 1405, 1408
Kvietíniai, k.  669

L
Labardžia¤, k.  161, 748
La¤giai, k.  7, 13, 19, 22, 33, 76, 88, 
90, 95, 131, 133, 138, 141, 145, 147, 
185, 268, 408, 493, 494, 496, 499, 
502, 533–544, 547, 556, 557, 735, 
737, 767, 842, 906, 907, 917, 947, 
953, 977, 1009; mš.  547
Lamsaičiai, ist. viet.  672
La¹džiai, k.  74
La¹guris, upl.  67
La¹kupiai, k.  279

Lapia¤, k.  161, 576, 639–641
Låptevų j¿ra  230
Låpurviai, k.  736
Latvìliai, k.  1406
Låtvija, vlst.  130, 137, 287, 341, 
503, 504, 608, 1189, 1199, 1240, 
1292, 1306, 1346, 1351
Laugalia¤, k.  713, 1177, 1334 
Laukini¹kai, k.  1308
La÷kuva, mstl.  89, 92, 360, 1147, 
1293, 1325, 1333, 1351, 1357, 1404, 
1408; apyl.  333 
Lauža¤, k.  245
Lazdíjai, r.  555
Lazdini¹kai, mstl.  618, 1223
Lekia¤, k. 88, 614
Lel¸nai, k.  22, 28, 69, 72, 81, 82, 
138, 141, 144, 182, 186, 193, 251, 
250, 264, 272, 384, 576, 584, 589, 
590, 592–594, 596, 599–601, 626, 
639, 640, 648, 650, 668, 670, 672, 
735–738, 746, 767–769, 780, 781, 
827, 838, 850, 863, 865, 867–873, 
875, 882, 1012, 1034; dv.  81; gub.  
350; mš.  865; vaitystė  672
Lendrýnė, viet. pav.  571
Leningrådas (dabar Sankt  
Peterburgas), buv. mstl. pav.  218, 
353
Lénkija, vlst.  135, 136, 153, 438, 
671, 678, 1001, 1047, 1084, 1094, 
1118, 1199, 1211, 1292, 1306, 1321
Lepaičiai, k.  1034
Lìtausai, up.  31, 66, 144, 223
Liìkna, viet. pav.  20, 674
Liepãičiai, dv.  1114; k.  659
Liepója, mst.  1079, 1116,  
1199–1201, 1352
Lietuvâ, vlst.  1, 2, 4, 
9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 
25, 30, 43–45, 47, 48, 51, 52, 57, 
61, 67, 69, 72, 73, 76, 79, 81, 88, 
90, 91, 103, 113, 114, 128, 130–132, 
134, 135, 139–141, 148, 153, 155, 
156, 158, 159, 163, 166, 168, 
170–173, 175, 177, 179, 180, 182, 
188, 190–194, 196–198, 200, 202, 
206, 209, 213–215, 218, 219, 221, 
225, 227, 230–232, 235, 239–243, 
251, 254, 255, 257, 259–262, 264, 
266, 271–275, 277–279, 282, 284–288, 
290, 292, 294, 299, 301, 303, 307, 
312–315, 320, 322, 324–326, 329, 
331–333, 335, 338, 343, 345, 353, 
354, 356, 358–361, 366, 369, 370, 
377, 383, 388–390, 392, 397, 412, 
423, 431, 433, 436, 437, 440, 451, 
457, 458, 460–462, 465–467, 469, 
471–473, 479–481, 503, 504, 519, 
533, 535, 547, 549, 550, 552, 553, 
555–557, 559–563, 568, 574, 575, 
585, 598, 600, 605–609, 614–616, 
618–621, 623–625, 627, 628, 630, 
638, 644, 651, 656, 658, 661, 663, 
665–669, 671, 673, 675, 676, 678, 
680, 681, 714, 719, 733, 734, 743, 
747, 754, 784, 787, 788, 817, 828, 
840, 847, 864–866, 877, 881–885, 
888, 889, 896, 900, 908, 917, 918, 
920, 922, 923, 928, 935, 944, 953, 
957, 969, 976, 981, 994, 995, 1001, 
1002, 1005, 1007, 1015, 1035, 1037, 
1039, 1040, 1042, 1044, 1047, 1048, 

1061, 1062, 1067, 1068, 1073, 1075, 
1080, 1082, 1086–1092, 1094–1097, 
1100, 1101, 1103, 1105, 1109, 1112, 
1113, 1115, 1116, 1119, 1123, 
1125, 1126, 1131–1135, 1137–1142, 
1144–1147, 1150, 1154, 1156, 1157, 
1165–1168, 1170, 1173, 1174, 1176–
1189, 1191–1194, 1196–1199, 1203, 
1204, 1206, 1208–1218, 1220–1223, 
1225, 1231, 1234–1240, 1242, 1248, 
1250–1257, 1259, 1260, 1264, 1266–
1269, 1272–1274, 1276, 1279, 1280, 
1283, 1284, 1286, 1288, 1290–1292, 
1299, 1302–1304, 1307, 1309–1313, 
1315–1317, 1319, 1321, 1324–1326, 
1329, 1333–1335, 1337–1341, 1343–
1347, 1351, 1352, 1353, 1356–1358, 
1364–1368, 1404–1409, 1411, 1412
Lôgumai, par.  1255
Linkuvâ, mstl.  269; apyl.  555; 
par.  1332
Liùksemburgas, vlst.  1239, 1240; 
mst.  1299
Liuvenas, mst.  1140
Livònija, istor. sr.  682
Ližia¤, k.  7, 13, 22, 88, 90, 95, 138, 
141, 147, 272, 307, 390, 402, 413, 
414, 417, 421, 422, 447, 456, 499, 
502, 533, 535–541, 543–545, 547–549, 
571, 760, 768, 769, 827, 829, 836, 
838, 839, 842, 849, 850, 863–866, 
882, 935, 944, 948, 976, 978, 1005, 
1006, 1008, 1022, 1025, 1029, 1056, 
1174, 1321, 1331, 1335, 1336, 1346
Lòndonas, mst.  135, 408, 1312
Londžia¤, k.  672
Los Andželas, mst.  615, 616
Luga, mst.  130
L¿kstas, ež.  57, 58, 225
Lukšia¤, k.  1147
Luõkė, mstl.  562

M
Macãičiai, k.  1350
Maciùčiai, k.  268, 278, 763, 769
Madagaskåras, k. 1141
Madrídas, mst.  1209
Majåmis, mst.  132, 1348
Margaliai, k.  736
Marijãmpolė, mst.  251, 361, 631, 
1142, 1220; r.  631, 828
Marijonåvas, ist. viet.  164
Maskvâ, mst.  20, 23, 26, 48, 90, 
96, 113, 171, 178, 182, 353, 354, 
607, 675, 1046, 1120, 1135, 1176, 
1305
Måstis, ež.  57, 58
Matãičiai, k.  25, 67, 69, 72, 74, 76, 
77, 595, 640, 658, 672, 679, 882 
Maže¤kiai, mstl.  216, 345, 1321, 
1351; apskr.  177, 216, 219; r.  642
Mažiavai, k., ist. viet.  219
Mažîeji Mostãičiai, k.  222
Mìdininkai, ist. viet.  135
Meds¸dalis, ist. viet.  674 
Meds¸džiai, k.  98, 174, 268, 476, 
1115, 1175, 1177, 1351
Meinas, JAV valstija  1256
Mêksika, vlst.  1292, 1306
Meµnas, ist. viet.  533
Meµnragė, Klaipėdos m. d.  326
Mêmelis (dabar Klaipėda), mst.  440
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Merkínė, mstl.  1079
Meškia¤, k.  672
Meškínė, mš.  635
Micãičiai, k.  294
Mika¤, k.  9, 141, 144, 164, 185, 306, 
635, 636, 638, 639, 1288, 1290, 1343 
Mikìliai, k.  1057, 1070
Mikeliùkai, k.  1071
Mildegiškės, mš.  735
Mínija, up.  46, 47, 51, 66, 134, 
135, 294, 322, 457, 669, 1123, 1124, 
1233
Mintaujâ (dabar Jelgava), mst.  192
Misgiriai, mš.  735
Mitkãičiai, k.  1169
Mizgiriai, ist. viet.  672
Mižu¤kai, k.  217, 222, 827, 1034; 
mš.  220
Monreålis, mst.  1270
Mósėdis, mstl.  220; vls.  216; sav.  
614
Mostãičiai, k.  220, 882 
Mozonåvas, mst.  1126
Moz¾rija, ist. sr.  20
Mùsninkai, mstl.  1405, 1408

N
Narstupalis, upl.  736
Naujåmiestis, vls.  1133
Naujóji Vílnia, mst.  335, 1175, 1176
Naujõkai, k.  22, 184, 357, 358
Na÷miestis (dabar Žemaičių  
Naumiestis), mstl.  271, 272, 1345
Nemåkščiai, mst.  295, 303, 1321, 
1352
Nìmunas, up.  20, 46, 276, 277, 
1113, 1177, 1178
Nevar¸nai, mst.  114
Nica, mst.  1313
Nôderlandai, vlst.  1242, 1412
Niùjorkas, mst.  1211, 1256
Nížnij Ingåšas, r.  294, 564
Nore¤kiai, k.  205
Norgailiškiai, ist. viet.  672
Norgėla¤, k.  25, 69, 70, 72, 74, 76, 
77, 81–83, 85, 191, 1354; plk.  17, 69, 
71, 72, 85 (rečiau vad. Švedkapiu)
Norvêgija, vlst.  1306

O
Obìliai, mst.  1364, 1404, 1405, 
1408
Olãndija (arba Nyderlandai), vlst.  
1240, 1269, 1306
Õnuškis, mstl.  662

P
Pabãltijis, geogr. sr.  218, 352, 638, 
1189, 1280
Pabradº, mstl.  639, 1343
Padegia¤, k.  88
Padirsteikiai, k.  88
Padumblýs, k.  674
Påežerė, k.  90, 892 
Påežeriai, k.  95, 141, 144, 145, 147, 
176, 184, 187, 481, 736, 768, 839, 
1014, 1042, 1051, 1052, 1195, 1243, 
1311, 1317; plv.  158, 164
Pagėdai, k.  614
Pag¸giai, apyl.  243; apskr.  216,  
219

Pågrybis, k.  1327
Pagryniai, k.  1171
Påjūdris, k.  1288
Pajúodupė, k. 274, 280, 1097, 1350 
Pajúostis, k.  1350
Pajūrėlis, k.  631, 638
Pakalníškiai, k.  626
Pakanalis, viet. pav.  736
Pakrúojis, r.  555
Påkutuvėnai, k.  219
Palangâ, mst.  73, 130, 220, 262, 
362, 406, 616, 1001, 1062, 1192; vls.  
163, 216
Pali¿niškis, k.  1175
Pam¾šis, mstl.  269
Pamarýs, ist. viet.  364
Påmedžiai, k.  90
Pamùckai, k.  269, 333
Pandėlýs, mstl.  1145; vls.  273
Panemùnė, mstl.  1334
Panemunºlis, mstl.  263
Panemùnis, vls.  1407
Panevėžýs, mst.  215, 332, 609,  
682, 1133–1135, 1184, 1327, 1350;  
r.  1144; vysk.  1146
Papílė, mstl.  1405, 1408
Papilýs, mstl.  1143
Papr¾sė, ist. viet.  139, 147
Paribia¤, ist. viet.  624
Parýžius, mst.  361, 1186, 1206, 
1208–1210, 1212, 1312, 1313
Pasvalýs, mst.  1352; r.  657, 767, 
1179
Pašalpė, k.  90, 646, 672
Pašvitinýs, mst.  1352
Patôris, k.  25, 95, 144, 161, 164, 
557, 976, 1243, 1248, 1346; mš.  34, 
46, 55, 443, 1244
Paukštinė, mš.  422, 736
Pauškiai, ist. viet.  672, 976
Påveviržis, viet. pav.  736
Pavinkuriai, k.  99, 112
Pažvélsis, k.  31, 74, 76, 88, 90, 95, 
130, 138, 141, 145, 147, 164, 166, 
175, 185, 199, 217, 266–268, 272, 
327, 357, 358, 496–498, 502, 569, 
736, 761, 768, 926, 960, 961, 963, 
981, 1214, 1330, 1308, 1332, 1340, 
1342, 1344, 1346, 1349; sen.  184
Peklínė, mš.  25
Pelkúotė, pv.  736
Peterbùrgas (dabar Sankt  
Peterburgas), mst.  1079, 1085, 
1116, 1315, 1345
Petråpilis (dabar Sankt Peterburgas), 
mst.  130, 329, 331, 1140, 1141, 
1185, 1186
P¸žaičiai, k.  488, 1334
Pýktiškė, k.  19, 25, 33, 95, 99, 141, 
144, 145, 147, 191, 196, 383, 390, 
403, 462, 489, 526, 562, 838, 892, 
1326, 1335, 1347, 1349; kln.  23, 28, 
183, 403, 419, 422, 439, 443, 477, 
638, 1055, 1224, 1319, 1411; mš.  
25, 30, 31
Piktup¸nai, k.  326
Pítsburgas, mst.  1040, 1115
Pyvõrai, mš.  55, 217, 218
Pivovarai, ist. viet.  672
Pja÷nė, pv.  736
Plåteliai, mstl.  220, 1123, 1308; 
ež.  57, 58, 946, 1405, 1408; vls.  
155, 216

Plíkiškiai, k.  273
Pliùškė, upl.  736
Plùngė  92, 96, 131, 134, 203, 227, 
248, 250, 267, 268, 275, 291, 357, 
362, 640, 784, 896, 925, 974, 995, 
1067–1070, 1077, 1113, 1147, 1344; 
apyl.  333; r.  225, 495, 625, 630, 
755, 759, 769, 778, 835, 882, 926, 
928, 1034, 1179, 1248, 1274, 1299, 
1308; vls.  273, 1352
Plunk¸nai, girinink.  1035
Poderiai, ist. viet.  557
Prahâ, mst.  1197, 1199
Prancūzijâ, vlst.  343, 888, 969, 
1089, 1183, 1184, 1092, 1198, 1208–
1210, 1213, 1240, 1243, 1270, 1272, 
1306, 1310–1315, 1318, 1346, 1349
Pravieníškės, mstl.  182
Prîekulė, mstl.  60, 61, 243, 469, 
597, 649; vls.  220
Pr¿sija, buv. vlst.  135, 260, 265, 
271, 272, 275, 277–279, 282, 333, 
533, 785, 865, 1329
Pùmpėnai, sen.  767
Pupšia¤, k.  672
Pùrlė, upl.  67
Purvìliai, k.  1034
P¾zraviečiai, k.  274

R
Radvíliškis, mst.  216, 763, 1335; 
apyl.  215; r.  1220, 1222, 1351
Raga¤nė (dabar Nieman), mst.   
271
Raguvâ, vls.  1350, 1405, 1408
Rainia¤, k.  562; mš.  562
Raminiškė, viet. pav.  736
Ramôgala, mstl.  1227
Raséiniai, mst.  87, 272, 289, 334, 
1116, 1121, 1302, 1315, 1321, 1326, 
1327; apskr.  152, 216, 219, 277, 
292, 293, 310–313, 544, 680; kr.  18, 
327, 328, 331, 923, 930, 1357; pav.  
291; r.  327, 329, 928
Raudóndvaris, mstl.  1113, 1137, 
1146, 1147
Rauka¤, k.  21, 144, 145, 164, 184, 
196, 672, 827; vns.  138
Rãukos, k.  88, 90, 95, 141, 1347
Reiskia¤, mš.  217, 218
Réistrai, k.  225
Rėkyvâ, ež.  57, 58
Renåvas, mstl.  535
Rešòtai, viet. pav.  294
Rėžia¤, mš.  556, 571
Riciìliai, k.  1350
Rietåvas, mst.  7, 18, 20, 35, 36, 
61, 88, 89, 91–94, 97, 102, 105, 106, 
108, 109, 116–121, 125, 126, 131, 
132, 135, 137–140, 150, 151, 153, 
156, 158, 161, 196, 212, 215, 222, 
243, 247, 249, 258, 261–263, 266, 
269, 291, 306, 333, 334, 403, 412, 
421, 465, 478, 485, 535, 539, 556, 
568, 573, 576, 586, 597, 614, 642, 
643, 647, 671, 674, 676, 680, 682, 
751, 754, 779, 781, 805, 806, 889, 
907, 919–921, 941, 988, 990, 996, 
1001, 1035, 1067, 1077, 1088, 1090, 
1113, 1114, 1121, 1214, 1215, 1222, 
1223, 1299, 1319, 1320, 1322–1325, 
1332, 1350; apyl.  96, 141, 243, 
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556, 759, 1322; apskr.  223; dv.  
539–541, 558, 645, 671–675, 1319, 
1322; mš.  35, 607, 1350; par.  87, 
88, 90, 110, 261, 1331; r.  225, 340, 
341, 343, 357, 758, 769; sen.  556, 
557, 672; vls.  217, 221, 223, 244, 
248, 533–535, 554, 556, 557, 559, 
614, 679, 976; kr.  247
Rygâ, mst.  192, 287, 310–312, 314, 
333, 599, 680, 1141, 1189, 1199, 
1321, 1350
Ri§kaus giriâ  735
Rôtprūsiai, ist. viet.  137, 192
Roka¤, k.  1147
Rókiškis, mst.  130, 1333; r.  662, 
1308 
Româ, mst.  132, 476, 1047, 1079, 
1117, 1196, 1202, 1203, 1206, 1211
Ropkoja¤, k.  260
Roterdåmas, mst.  1242
Roveitònas, mst.  1256
Ru¤giai, k.  273, 674, 1339
Rūdãičiai, k.  926, 928
Rudgalvia¤, k.  7, 8, 13, 14, 22, 31, 
49, 52, 88, 130, 137, 141, 145–147, 
153, 164, 166, 185, 199, 205, 208, 
209–212, 264, 268, 272, 357, 358, 
364, 384, 390, 398, 483, 492, 502, 
506, 511, 522, 523, 580, 603, 610, 
651–656, 671–676, 679, 680, 681, 
738, 746, 826, 827, 839, 842, 882, 
908, 910, 1012, 1036, 1041, 1055, 
1079, 1115, 1302, 1303, 1328, 1331, 
1347; gyv.  350; mš.  422, 676; plv.  
671; sen.  185, 605
R¾diškės, mstl.  616
Ruka¤, k.  927
Rùmšiškės, mstl.  456
Rumùnija, vlst.  1183, 1197–1199, 
1203, 1240
Rusiai, k.  736
Rùsija, vlst.  83, 136, 139, 148, 149, 
151, 153, 157, 170, 182, 260, 268, 
271, 272, 276–282, 287, 310, 333, 
458, 536, 547, 560, 605, 671, 781, 
953, 1046, 1047, 1058, 1118, 1176, 
1185, 1186, 1189–1191, 1193, 1240, 
1265, 1292, 1305, 1306, 1317, 1319, 
1321, 1329, 1333, 1342, 1346, 1354; 
imp.  271, 278, 559, 658, 671, 919
Rusina¤, k.  674, 676, 680, 682

S
Sålakas, k.  1142
Salanta¤, mstl.  220, 225, 535–539, 
620, 1178, 1223; vls.  216
Sankt Peterbùrgas, mst.  76, 83, 130, 
260, 287, 307, 331, 676, 1316, 1354
Saråtovas, gub.  310
Sa»tininkai, mstl.  263; vls.  476
Sa÷gai, mstl.  646
Sauseria¤, k.  50
Sausia¤, k.  21, 22, 58, 88, 90, 95, 
138, 141, 164, 184, 569, 584, 585, 
589, 590, 635, 644, 659, 672, 983, 
989, 1088, 1093, 1180, 1344, 1347
Sa÷slaukis, plv.  676
Seina¤, mst.  92
Semelíškės, mstl.  555
Serìdžius, mst.  1405, 1408
Síbiras, geogr. sr.  96, 130, 192, 
226–228, 231, 234, 243, 244, 260, 

281, 481, 496, 562, 564, 571, 
572, 578, 592, 593, 595, 597, 600, 
606–610, 612, 613, 615, 618–620, 
629–631, 646, 647, 651, 654, 664, 
847, 1055, 1066, 1113, 1119, 1126, 
1127, 1130, 1135, 1139, 1179, 1220, 
1258–1263, 1289, 1290, 1340, 1342
Sintauta¤, mstl.  1406
Sirãičiai, k.  88
Skåpiškis, mstl.  1139, 1141–1147
Sk¸miai, k.  1220
Skilãndžiai, dv.  535, 536
Skirvytºlė, k.  326
Skróblė, girinink.  35, 37, 55
Skróblis, k.  672
Skroblýnas, pv.  736
Skuõdas, mst.  220, 620, 661, 1223, 
1351; r.  927, 928, 1220; vls.  216
Slovåkija, vlst.  1168, 1306
Smalsia¤, k.  421
Smertínė, viet. pav.  736
Smiµgiai, mstl.  1143
Smiltýnė, k.  736
Smòlenskas, mst.  1141
Soliãnka, mst.  1259, 1260
Sovîetų S±junga (SSRS), buv. vlst. 
sąjunga  178, 190–192, 194, 202, 
213, 281, 343, 438, 549, 550, 553, 
614, 618, 638, 1175, 1180, 1203, 
1280
Sprãudė, k.  244, 272, 289, 291, 
598, 1331; apyl.  223
Stači¿nai, par.  1405, 1408
Staigėdai, ist. viet.  557
Staµgas, k.  625, 630
Stalg¸nai, k.  630; mš. 898
Stančãičiai (tarm. Stončaičiai), k. 
7, 67, 88, 90, 95, 138, 144, 145, 
164, 186, 244, 245, 249, 252, 307, 
573–576, 584, 585, 587, 589, 591, 
593–596, 622, 623, 625, 626, 629, 
636, 640, 647–649, 658, 659, 662–664, 
667, 669, 672, 759, 767, 769, 782, 
919, 921, 1087, 1343, 1344, 1349;  
dv.  593, 659; mš.  635, 735
Stirbia¤, k.  98, 137, 174
Stòkholmas, mst.  1256
Strasb¾ras, mst.  1140
Sūduvâ, etnogr. sr.  139
Súomija, vlst.  438, 1188, 1306, 1412
Suvalkijâ, etnogr. sr.  139
Sverdlòvskas, mst.  1135

Š
Šakia¤, r.  1147, 1345
Šaµpė, upl.  5, 20, 27, 48, 66–69, 
137, 421, 578, 633, 634, 783
Šalpìlė (tarm. Šalpålė), upl.  46, 67, 
69, 71, 76
Šalte¤kiai, k.  323
Šamãnskas, gyv.  334
Šãnčiai, Kauno mst. d.  131, 1255
Šašãičiai, k.  900
Šate¤kiai, mstl.  642, 926; apyl.  928
Šatrijâ, apskr.  219
Šeduvâ, mstl.  130, 1406
Šenandòras, mst.  289
Šia÷duva, k.  1325
Šiaulia¤, mst.  4, 130, 131, 176, 196, 
210, 215, 216, 265, 287, 302, 357, 
616, 626, 650, 763, 1057, 1068, 1070, 
1071, 1073, 1075–1078, 1088, 1112, 
1145, 1148–1151, 1153, 1156, 1158, 

1165, 1166, 1168, 1255, 1308, 1339, 
1346, 1347, 1351, 1352; apskr.  176, 
215, 219, 1077, 1165 
Šiãurės j¿ra  927
Šilålė, mst.  7, 13, 132, 616, 748, 
765, 769, 1120; apyl.  243; r.  360, 
642, 662, 749, 765, 769, 1147, 1239, 
1348, 1351, 1352; vls.  615, 616
Šil¸nai, k.  21, 34, 88, 90, 95, 
137, 141, 145–147, 185, 383, 384, 
391, 481, 492, 502, 603, 602, 605, 
607, 609, 611, 617, 618, 620, 621, 
671–674, 839, 842, 902, 904, 917, 
1220, 1344
Šilínė, mš.  25, 422
Šilinkíškiai (tarm. Šilėnų pav.), 
k.  88
Šilùtė, mst.  67, 331, 768, 1170, 
1172, 1347; apskr.  216, 219; r.  
631, 646, 649, 1171
Šíluva, mstl.  360, 974
Šimulínė, mš.  591, 665
Šírvintos, mst.  763, 1327, 1335, 
1405, 1408
Škòtija, vlst.  1047
Šlapíkė, pv.  571
Šlaveitai, k.  1180
Šlìpštikos, k.  69, 74–76, 88, 90, 95, 
138, 144, 186, 190, 199, 250, 306, 
357, 358, 398, 584, 589, 596–601, 
626, 648, 649, 658–660, 672, 754, 
756, 768, 778, 779, 781, 826, 838, 
920, 921, 1243; apyl.  193; sen.  185
Šukãičiai, k.  672
Šùnabala, kalva  828
Šùnupis, kalva  828
Šuscikai, ist. viet.  557
Švêdija, vlst.  239, 536, 1235, 1240, 
1256, 1306, 1412
Šveicårija, vlst.  1183, 1186, 1187, 
1201–1204, 1209, 1306, 1310
Šv¸kšna, mstl. 156, 157, 223, 269, 
275, 421, 549, 603, 748, 1171; apyl.  
220, 243; mš.  244; par.  279, 614
Švenčiónys, mst.  73, 130, 1333; 
r.  639

T
Tailãndas, vlst.  1168
Taišêtas, mst.  1217
Tålinas, mst.  563
Talkšâ, ež.  57
Ta»ppelkė, viet. pav.  571
Tarvyda¤, k.  678
Tasejevas, viet. pav.  597, 600
Tauj¸nai, mst.  1327
Tauragº, mst.  132, 153, 216, 263, 
271, 272, 352, 476, 615, 616, 668, 
1185, 1321, 1325, 1337, 1346, 1352; 
apskr.  215, 216, 219, 616
Taurågnai, mstl.  1143, 1405, 1408
Taurålaukis, Klaipėdos mst. d.  
898, 899
Telšia¤, mst.  69, 94, 121, 125, 
129–132, 216, 268, 287, 320, 335, 
403, 563, 597, 630, 663, 887, 1012, 
1147, 1180, 1191, 1309, 1315, 1347; 
apskr.  81, 215, 216, 219; r.  642; 
vysk.  89, 94, 105, 106, 108, 109, 
112, 116–121, 125, 459; vls.  535
Tenčêtas, k.  1259, 1263
Tenenia¤, mstl.  662
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Tickina¤, k.  50, 88, 90, 95, 138, 
141, 145, 147, 164, 183, 184, 272, 
327, 672, 673, 713, 827, 839, 842, 
850, 852, 858, 863, 901, 903, 917, 
923, 936, 943, 1016, 1026, 1034, 
1056, 1088, 1332, 1339, 1342, 1344
Tiµžė (dabar Sovietskas), mst.  262, 
271, 277, 287, 289–291, 331, 983, 
1346
Timiriåzevas, mst.  630, 631
Tôtuvėnai, mstl.  131, 1253, 1255; 
par.  1255
Tolimîeji Ryta¤, geogr. sr.  637
Toliota¤, k.  7, 13, 68, 88, 95, 144, 
164, 185, 578–582, 655, 673, 735
Tòmskas, mst.  1260, 1264, 1269; 
sr.  630, 631
Trêpkalnis, k.  910; pav.  676
Trôškiai, apyl.  82
Trošk¿nai, mstl.  555
Truskavêcas, mst.  1137
Tùbiniai, k.  286
Tulâ, mst.  1083; gub.  1116
Turauskínė, vnk.  736
Tu»kija, vlst.  1047
Tvìrai, mst.  135, 1321, 1352
Tvertínė, pv.  571, 736

U
Ukmergº, mst.  130, 1244; r.  554,  
555
Ukrainâ, vlst.  218, 1137, 1144–1146, 
1306
Upit¸nai, k.  672
Upôna, mstl.  131; sen.  468
Urålas, sr.  564; kln.  227
Utenâ, mst.  763, 1142, 1143, 1185, 
1333; kr.  1141; r.  1142; vls.  1332
Uzòlė, viet. pav.  592
Ùžkaukazė, geogr. sr.  1101
Užkirtínė, pv.  736
Užuras, r.  564, 1130
Ùžventis, mstl.  1111

V
Vaitkãičiai, dv.  86–88
Valkini¹kai, mstl.  130, 1307
Vandžiógala, mstl.  1147
Varėnâ, mst.  1307
Va»niai, mst.  129, 130, 135, 666, 
1352; r.  225; vls.  263
Vãršuva, mst.  671, 677, 754
Våšingtonas, mst.  1206
Vatikånas, vlst.  1299
Vatùšiai, k.  539, 642 
Vedegâ, upl.  138, 736
Vedeg¸nai, k.  141, 144, 164, 557, 
647, 672
Veivíržas, upl.  20, 47, 66, 67, 138, 
322, 410, 422, 457, 571, 674, 736, 
877, 931, 933, 1223
Veivíržėnai, mstl.  22, 29, 59–61, 
67, 69, 72, 82–84, 87, 130, 137,  
139, 144, 147, 153, 155, 156, 158, 
220, 223, 241, 243, 253, 264, 274, 
275, 362, 421, 422, 445, 448, 458, 
469, 471, 472, 526, 591, 603, 639, 
646, 651, 660, 671, 674, 678, 
680–682, 877, 907, 941, 966, 977, 
993, 999, 1055, 1090, 1257, 1302, 
1316, 1319, 1321; apyl.  140, 141, 

242, 243; mš.  244; par.  87, 88, 90, 
96, 110, 130, 274, 1115, 1330; sen.  
651; vaitystė  672; vls.  82, 216, 
217, 220, 222, 244, 248, 264, 273, 
277, 674, 676, 679, 1330, 1339
Veliuonâ, mstl.  1405, 1408
Ve¹grija, vlst.  1240
Ventiškė, viet. pav.  736
V¸žaičiai, mstl.  25, 52, 53, 59,  
61, 137–139, 141, 190, 362, 471,  
476, 610, 646, 676, 779, 1259, 1274, 
1322
Vėžaitínė, mš.  25, 34, 220
Vidùklė, mstl.  1323
Vîevis, mstl.  1259, 1326, 1327
Vilkavíškis, mst.  1141, 1185
Vilk¸nai, k.  274
Vílkyčiai, mstl.  649
Vílnius, mst.  3, 4, 17, 20–23, 25, 
26, 28, 34, 45, 47, 51, 54, 61, 76, 
77, 79–83, 86, 89, 91, 130, 134, 148, 
153, 170–173, 178, 179, 182, 190, 
196, 198, 202, 209, 215, 243, 259, 
260–263, 265–269, 271, 272, 274–277, 
281–284, 287, 289–291, 293–295, 
301, 303, 306, 307, 309, 310, 312, 
329, 332, 333, 335, 361, 398, 406, 
421, 422, 457, 459, 472, 490, 505, 
533, 535, 536, 551, 552, 555, 559, 
560, 592, 647, 655–657, 671, 673, 
675, 678, 680, 719, 734, 747, 749, 
751, 763, 766, 767, 785, 787, 788, 
827, 840, 883, 888, 1016, 1045, 
1067, 1070, 1075, 1077, 1079, 1080, 
1083–1086, 1089, 1090, 1094, 1095, 
1099, 1103, 1112, 1116, 1117, 1125, 
1269, 1138, 1139, 1141–1143, 1145, 
1149, 1157, 1171, 1173, 1174, 1177, 
1178, 1180, 1184, 1185, 1193, 1196, 
1200, 1201, 1217, 1226, 1228–1231, 
1236, 1237, 1239, 1242, 1252, 1257, 
1260, 1267, 1271, 1272, 1274, 1279–
1281, 1283, 1286, 1300, 1305–1307, 
1314–1316, 1319, 1327, 1333–1335, 
1342, 1343, 1345, 1347, 1350, 1351, 
1354, 1355, 1357, 1406, 1412; r.  
1281, 1282; vysk.  260, 1079, 1080, 
1083, 1085, 1116, 1117; gub.  547, 
1079, 1081–1083; kr.  1141, 1336
Vinkurė, upl.  118, 403, 410, 422, 
554, 736
Vinkuriai, k.  20, 46, 408, 1340
Virbålis, mstl.  271
Viržinta¤, k.  6, 12, 90, 95, 137, 
141, 147, 164, 186, 220, 268, 
271–275, 277–280, 282, 306, 307, 
672, 736, 827, 852, 863, 940, 1349; 
mš.  25
Vôtautas, kln.  17; plk.  72, 421; 
upl.  69, 71, 76
Vitkãičiai, k.  557  
Vokietijâ, vlst.  132, 136, 137, 175, 
189, 190, 192, 194, 206, 208, 213, 
271, 272, 278, 279, 281, 282, 287, 
289, 313, 323–325, 334, 550, 553,  
562, 566, 615, 638, 678, 680, 828, 
937, 1088, 1115, 1121, 1135, 1175, 
1180, 1199, 1201, 1203, 1206, 1227, 
1240, 1306, 1308, 1313, 1329, 1333, 
1345, 1412
Vòlga, up.  1177
Vorkutâ, geogr. sr.  1179
Vorònežas, mst.  1185, 1191

Vóveriškiai, k.  274, 279

Z
Zai§skas, mst.  564, 565
Zarasa¤, r.  555, 1142

Ž
Žade¤kiai, k.  22, 25, 52, 88, 95, 103, 
137, 141, 145, 147, 186, 187, 194, 
199, 200, 204, 208, 210, 212, 213, 
222, 285, 286, 293, 294, 303, 307, 
320, 357–359, 364, 384, 385, 402, 474, 
476, 477, 487, 488, 502, 560, 606, 
646, 713, 735, 736, 738, 760, 769, 
779, 804, 805, 826, 827, 831, 837–839, 
842, 936, 939, 1006, 1056, 1175, 1176, 
1178, 1179, 1182, 1229, 1233, 1236, 
1278, 1279, 1301, 1321; gyv.  52, 53, 
350, 388, 390; sen.  186
Žadva¤niai, k.  244, 272, 266, 1331
Žagårė, mst.  1404, 1405, 1408
Žaiginýs, mstl.  327, 328
Žålakiškė, k.  88, 90, 95, 98, 138, 
145, 185, 408, 539, 544, 1329, 1330
Žaliåkalnis, Kauno mst. d.  1334
Žar¸nai, mstl.  92; apyl.  333
Žeimia¤, mstl.  658, 663, 664, 667, 
1248–1251, 1346 
Žema¤čiai, geogr. sr.  323
Žema¤čių Kalvarijâ, mstl.  132, 1346
Žema¤čių Na÷miestis, mstl.  157
Žema¤čių vyskupystė  260–262, 283, 
333, 360
Žemaitijâ, etnogr. sr.  8, 18, 37, 45, 
46, 57, 67, 112, 134–136, 137, 139, 
141, 147, 192, 215, 239, 240, 283, 
284, 292, 301, 302, 307, 310, 324, 
327, 333, 381, 386, 403, 451, 465, 
483, 488, 489, 505, 533, 535, 573, 
585, 617–620, 628, 630, 646, 651, 
658, 671, 673, 754, 784, 864, 868, 
876, 877, 926, 928, 943, 948, 956, 
974, 988, 1001, 1051, 1113, 1136, 
1139, 1173, 1220–1223, 1249, 1250, 
1251, 1273, 1304, 1306, 1318, 1321, 
1352, 1353, 1411, 1412
Žemålė, mstl.  642
Žemgulia¤, k.  25, 88, 90, 94, 95, 
130, 138, 145, 147, 178, 184, 192, 
216, 221, 222, 359, 389, 390, 422, 
509, 609, 672, 673, 713, 714, 735–
738, 746, 827, 839, 850, 873–877, 
933, 1105, 1106, 1111, 1112, 1169, 
1345–1348; gyv.  350
Ženevâ, mst.  1189, 1201
Žydínė, mš.  735
Žiõbiškis, par.  1405, 1408
Žutauta¤, k.  273, 882
Žvagíniai, k.  25, 74, 78, 79, 88, 90, 
95, 97, 99, 130, 137–139, 141, 145, 
147, 195–197, 202, 266, 290, 311, 
312, 421, 440, 503, 550–553, 608, 
673, 736,768, 769, 847, 883, 888, 
1034, 1214, 1229–1231, 1236, 1276, 
1340, 1344; 1346; kln.  196, 475, 477, 
553, 1230, 1330, 1354; plk.  7, 13, 
17, 19, 72, 78–81, 196, 423, 425, 446, 
462, 477, 503, 504, 533, 553, 1055
Žvelsa, upl.  15, 47, 736, 1274
Žvirgždãičiai, mstl.  1406
Žvízdrė, upl., ist. pav.  137, 138; 
ež. dalis  571
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ndriejavas – 18-oji šimtatomės Lietuvos valsčių 

serijos monografija, kaip ir visa serija dedikuojama Lietuvos   

tūkstantmečiui (2009), Lietuvos valstybės susikūrimo 750 

metų (2003) bei jos atkūrimo 100 metų (2018) jubiliejams,  

taip pat 2010-aisiais – knygos išleidimo metais sukankan- 

tiems didžiųjų istorinių pergalių – Durbės mūšio 750 metų ir 

Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejams, Endriejavo 230-osioms 

metinėms ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui.

105-iuose knygos straipsniuose 60 autorių išsamiai prista-

to buvusio Vakarų Žemaitijos Endriejavo valsčiaus gamtą, 

istoriją nuo seniausių laikų, tradicinę kultūrą, kalbą, žodinį 

palikimą. Pirmą kartą plačiau apžvelgiama valstietiškos kny-

gos kultūra, knygnešių laikmetis, istoriniai kaimai, atskiros 

giminės. Skaitytojas ras duomenų apie Endriejavo parapijos 

ir miestelio įkūrimą XVIII a. pabaigoje. Daug dėmesio skirta  

XX a. įvykiams, pasauliniams karams, Ablingos tragedijai, po- 

kariui, taip pat šio dabartinio Klaipėdos rajono miestelio ir jo 

apylinkių šiandienai. Straipsniai gausiai iliustruoti istorinė-

mis ir dabarties fotografijomis, piešiniais, brėžiniais. Knygo- 

je pateikiama daug nepelnytai primirštų Lietuvai nusipelniu-

sių endriejaviškių biografijų.

Reginys nuo Pyktiškės kalno Endriejavo link. Apie 1944 m. 
P. Bulvyčiaus nuotr. Iš A. Žemgulio asm. archyvo.
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