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ZafiraLeilionienė–Plun
gėskultūroscentrotautodai
lėskuratorė.(Z.Leilionienės
atsiminimaiužrašyti2010m.
spalio16d.Plungėje).Nuo
taikinga,maloni,smalsimo
teris keistoku vardu, kuris,
pasirodo, totoriškos kilmės.
NeatsitiktinaiJ.Bagdonassu
jasuradokalbą,pastoviaijos
ieškojo.Tokiasišvadasneju
čiapadarai,pabendravęsvos
keletąvalandų.

Kad nereikėtų klaidžio
ti ilgais ir suktaisKultūros
centrokoridoriais,prie įėji
moįpastatąpasitikusiener
gingoji žemaičio ir totorės
dukra,tąnetrumpąkeliąiki
savokabinetopasakojo,kaip
jįpavykdavoįveiktisolidaus
amžiausdailininkui:

DažnaišlifuodavoBag
donastąkultūrosnamųtake
lį.Įsavaitękartąbūtinaiatei
davo.Jamreikėjožmogaus,
sukuriuogalėtųpasišnekėti.
Irlabaikeikdavotuossleks
čius, sakydavo: „Amerikoj
tokiųnėra.Kasčiajumspa
statė?Ach,rusaipastatė?“Na
irkeikdavorusus.

Kadsenamžmoguinepa

togu būdavo peržengti per
tuos nevykusių projektuo
tojų sugalvotus slenksčius,
netrunki įsitikinti eidamas
tą ilgą kelią. Ir labai gerai
supranti,kodėlJ.Bagdonas,
lydimasZafiros,mažiausiai
du kartus sustodavo ir kal
bėdavo, pasakodavo kažką.
Tik po ilgesnės pažinties
prisipažino, kad iš tikrųjų
apsimesdavęs, jog pokalbis
vyksta, jam paprasčiausiai
reikėdavę pailsėti. Kad ir
neilgos būdavo tos poilsio
stotelės,josleisdavopasijusti
nesilpnesniuužšaliaesantį.

Kartais tokios gudrybės
prireikdavo ir einant gatve.
Išdidus, jokiu būdu neno
rintis parodyti savo fizinio
silpnumodailininkastokiais
atvejais pasitelkdavo ir są
mojų.„Ach,taičiatasaulė,
kuriąStalinas atvežė įLie
tuvą?“ – kartą stabtelėjęs,
nesreikėjotruputįpailsėti,J.
Bagdonasnukreipėžvilgsnį
įdangų.

Zafirasuprasdavomaestro
išpusėsžodžio.

Ona Kiežaitė

JuozoBagdonovizijųsuburti

Nukelta į 10 psl.

2011m. rugsėjo 9 d.
pilnutėlėPlungėsŽemai
čių dailėsmuziejaus salė
pasitiko ką tik išleistą
knygą „Juozo Bagdono
spalvų ir erdvių vizijos“
apie savo žemietį dai
lininką abstrakcionistą
JuoząBagdoną.Autorius
LeonasPeleckisKaktavi
čiusspėjoknygąparengti
dailininko 100mečiui,
sukaksiančiam gruodžio
11d.RašytojasRaimon
dasKašauskas,dailininkas
Aloyzas Stasiulevičius,
knygos autorius L. Pe
leckisKaktavičius, dai
lininko pažįstami bandė
atspėtižmogų,pažvelgtiį
talentogelmes,išnarplioti
jo tapytų abstrakcijų pa
slaptis,bettampažinimui
trūkovieno–gimtiJuozu
Bagdonu.Jisramiaižvel
gė išnuotraukų irdrobių
kaipgyvenime,taipirpo
mirtieslikdamasnuošalė
je. Paminėtas, bet taip ir
neperprastas ar kažkiek

irtrukdantisbūti,kažkam
visklebenantissąžinėsdu
reles. Paminėjom, kertėn
nustūmėm, nežinodami
kokiojrangųlaktojpatup
dyti.SakysA.Stasiulevi
čius,mostelėdamasrankaį
salėsgalekabantįpaveiks
lą: „Šitas turėtų kabėti
Nacionalinėjegalerijoje“.
Toliaukalbėsapietapybos
atgimimą.Nesenas kul
tūros įvykis – Paryžiuje
surengta impresionisto
K.Mone tapybos paro
da sutraukė permilijoną
lankytojų, o jukdailinin
kas tapėgamtosvaizdus,
vandenslelijas,onerengė
skandalingus performan
sus.Svarbuvidinisužtai
sas.Žmonėspavargonuo
destrukcijos.IrJ.Bagdono
drobėsejustistiprusišgy
venimas.Tainemergelių
paistalaivadinamuosiuose
kultūroslaikraščiųese,kai
aprašinėjama, kokia koja

Rašome
bibliotekos
istoriją

Z. Leilionienė

„Varpai“, 2011 m.

L. Peleckis-Kaktavičius Ieva Jankutė.
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PradedantkalbėtiapieMaironįjomirtiespenkiasdešimt
metųsukaktyje,leiskitepasuktiporąžingsniųįšalį.
Visiems žinomaspianistasRubensteinasvienamepo

kalbyjesužurnalistaisyra įdomiai išsireiškęsapiekom
pozitorius.
Jisteigė,kadjamesąmalonuatliktivisųdidžiųjųkom

pozitoriųpianuiskirtuskūrinius,betmaloniausiaesąskam
bintiŠopenokompozicijas.
AnotRubensteino, palietus Šopeno veikalus, pianas

prisipildąslygperfumųkvepėjimu.
Šopenasesąspienokompozicijųvirtuozas.
Manau,kadtaigalimapritaikytiirMaironiui.
Lietuviųliteratūradaugturižymiųpoetų,kuriųraštus

labaimalonuskaityti.
Betnežiūrintto,mūsųskaitytojųžymiaidaugumaima

loniausiaisyraMaironis.
Vostiktaisuskambajopoezijamokykloje,salėje,baž

nyčioje, tuojpasklindakažkoksmalonusdvelktelėjimas,
aišku,pakilesnisužperfumųkvapą.
Tailietuviųpoezijosvirtuozas!
Jukyramūsųtautiečiųtremtyje,kuriekitospoezijosir

neskaito–kaiptikMaironio.
Pasitaikoišgirsti irtokiųkalbų:O,jeipoetaišiandien

taip rašytų kaipMaironis, nereikėtų verkti, kad žmonės
neperkaknygų.
Maironiocharismatinępozicijądarpatvirtinairtai,kad

labaidauggerųpoetų,mirusiųirgyvų,yravisiškaipamiršti
išeivijoje.
Kasišmūsųbėramatęsžurnaluoseargirdėjęsliteratū

rosvakaruoseMotiejausGustaičio,FaustoKiršos,Myko
loVaitkaus,AugustaitytėsVaičiūnienės,JuozoTysliavos
eilėraščius?
OMaironisgivisadagyvasirnaujas,norstiejoeilėraš

čiaijaugirdėtišimtuskartų.
Taippatirjopenkiasdešimtmetųmirtiesminėjimaipa

kilūsirbeveikspontaniški.
ŠiaismetaisjaudalyvaujutrečiameMaironiominėjime:

Brooklyne,ClevelandeirpasJus,ovisurtapatišventiška
dvasia.
TonebūtųgalimapasakytiapieVincąKrėvę,kuristaip

patminimassavogimimošimtmečioproga.
IrAidamsapiejįtikvienąstraipsnįtepasisekėsužvejoti,

kaituotarpupriešdvidešimtmetųMaironiuibuvoskirti
beveikduAidųnumeriaiiršįrudenįdarsusidarysapiejį
medžiagosvienamnumeriui.
LaimingasMaironis!
Laimingiirmes,kadšiandienčiagalėjomesusitiktiiratnau

jintisavopažintįsujuo!Ištobusšiokiostokiosnaudos.
Beje,čianebuskalbamaapietai,kasjauvisiemsdaug

kartųgirdėta.
Nesigilinsimeįtai,kadMaironisgimė1862metaisŠi

luvosvalsčiuje;kadbaigęsKaunerusųgimnaziją,stojoį
Kijevouniversitetoliteratūros(filologijos)fakultetą;kad
pometųperėjoįKaunokunigųseminariją,kadaukštuosius
teologijosmokslusišėjoPetrapilyje,įsigydamasnetdaktaro
laipsnį;kadtojePetrapilioakademijojebuvopenketąmetų
inspektoriumir15m.profesorium,kadpaskuinuo1909
metųikimirtiesvadovavoKaunokunigųseminarijai,kad
buvopakeltasaukščiausiolaipsnioprelatu,visųgerbiamas,
daugeliošlovinamas,mirė70metųamžiausirbuvopalai
dotasKaunobazilikosišorinėjesienoje.
Apietaineapsimokašnekėti,nesjaužinomaišmokyk

lųsuolo.
Dėlribotolaikonegvildensimenėjoeilių,nesirtaijau

daugkurgvildenta.
MesšiandienlabiausutelksimesavomintisįMaironio

kaipDievo tarno, tautos gaivintojo ir lietuvių poezijos
klasikogalybę.

I

Pradėkimenuopaveikslėlio,kuris1932metaisbuvoda
lijamasžmonėmsMaironiolaidotuvėseKaune.Štaijis!
VienojetopaveikslėliopusėjeyraMaironionuotrauka

–pavargęs,nuliūdęsveidasirkryžinismedalisantkuni
giškossutanos.
AntrojepaveikslėliopusėjesurašytiMaironio,t.y.prel.

JonoMačiuliotitulai:
Teologijosirliteratūrosdaktaras,apaštalinisprotonata

ras/taireiškiaaukščiausiolaipsnioprelatą/,KaunoMet
ropolijoskapitulos/kanauninkųbeiprelatų/pirmininkas,
Magilevokatedrosgarbėskanauninkas,VytautoDidžiojo
universitetogarbėsprofesorius,Teologijosfilosofijosfakul
tetoprofesorius,Kaunokunigųseminarijosrektorius–bet
nėnėžodelio,kadpoetas.
Tikponuotrauka išspausdintas šisMaironiopoezijos

posmas:

Kaip man gai la to bal to se ne lio,
Kurs, už sto jęs ant am ži no ke lio,
Jau ne kel sis ant bal so var pų,
Ir ant ke lių ai nius pa so di nęs,
Ne be pa sa kos bo čius at mi nęs,
Nep ra tars iš šal tų jų ka pų.

Matyt, tada užteko to vieno vienintelio posmo, kad
laidotuviųdienąKaunominiažinotų,kasištikrųjųbuvo
Maironis.
Beje, prelatų, kanauninkų, profesorių ir seminarijos

rektoriųLietuvajaudaugturėjoirdaugturės,betMaironis
buvoirbustikvienas.
Niekasjonepakeis,niekasjoneatkartosnetkuriądieną

irtaslietuvispoetas,kurislaimėsNobeliopremiją.
Maironisyravienintelis.
Norintjįpakeistiaratkartoti,reikėtųišistoriniųarchyvų

prikeltiirtągadynę,kuriojejisgyvenobeidainavo.
BetMaironisiršiųdienųšviesojetebežėrikaipDievo

siųstasžmogussuspecialiacharizma,anuometpadėjęspra
laužtiLietuvaitamsossienąirsavogalingagiesmeišvedęs
jąnetikįrašytinėspoezijospasaulį,betpadėjęsišvestiir
įlaisvątautinįkelią.
MesnegalimeįsivaizduotisavopoezijosraidosbeMai

ronio nei savo tautinio atgimimobe to „balto senelio“,
kurislaikoantsavokeliųainius,t.y.praeities,dabartiesir
ateitieskartas,nepasakodamas,ovaidiliškaiapgiedodamas
savotautosvargus.
BeMaironionegalimeįsivaizduotinėsavopoezijos.

II

Istorijaliudija,kadMaironis,vienuolikosmetųvaikelis,
gavęssutvirtinimosakramentąKaune,patssėdėjęsantvys
kupoMotiejausValančiauskelių,ošis,lygirnujausdamas,
kad tasberniukasyranepaprastas, jįkalbinęs,glostęs ir
klausęs,kuonorėtųbūti.
Jonukasaiškiaiatsakęs.Kadbūsiąskunigu.
Mažaibetrūko,irMaironisgalėjotaptivyskupu.
Tamdarbuijisbuvopilnaikvalifikuotas:baigęstome

topačiusaukštuosiusteologijosmokslusdaktarolaipsniu,
dėstęsPetrapilyjeKunigųakademijojeirnetbuvęsjosvi
cerektorium,vėliauKaunokunigųseminarijosrektorium,
turėjęs daug pažinčių su aukštąjaRusijos beiLenkijos
dvasininkija, iškilęs ikiMagilevo arkivyskupijos gerbės
kanauninkolaisnio...
PagalamžiųbeikitasaplinkybesMaironisgalėjobūtipakel

tasvyskupuvietojePranciškausKarevičiaus1914metais.
BetkažkodėlniekurMaironiokandidatūraneminima.
DarbuvopatogiprogapakeltiMaironįvyskupuvietojeJuo

zapoSkvirecko,kaippagalbininkąKarevičiui1919metais.
1926metaisgiįsteigusLietuvosbažnytinęprovinciją,

turbūtMaironisvyskupysteijaubuvopersenas,perkon
servatyvus,pagaltųlaikųžmogausamžių–jaugyvenimo
saulėlydyje.
Todėlapaštalinisvizitatoriusarkivysk.Matulevičiusjį

palikoramybėj.
Kaipgirdėti, tąvyskupavimonesėkmęMaironisgana

skaudžiaiišgyvenęsirnetvienamegananepavykusiame
eilėraštyje„Skausmoskundas“karčiaiišreiškęs.

Leo nar das andrieKus

Maironiogalybė
Pas kai ta New Ha ve ne 1982.IX.26

Betliekaneaišku,arMaironis,būdamasvyskupu,būtųką
norsžymesnioatlikęssavotautai,kaipatliko,būdamaspoetu.
PoValančiauspaskirtiejivyskupaiMečislovasPaliulio

nis/1883m./irKasparasCirtautas/1908m./,norsuolūs
ganytojai, tačiau nė iš tolo neprilygo dvasiosmilžinui
Valančiui.
Tautiniuatžvilgiu juosgalimanurašyti,nesabubuvo

lenkiškosorientacijosirįpatriotinįlietuviųsąjūdįžiūrėjo
skeptiškai,jįlaikydami,ypačPaliulionis,netkenksmingu
katalikybei.
Matjiebuvoįsitikinę,lygiaikaipirvysk.Baranauskas,

kadtikvienybėjesuLenkijajukįmanomaatsispirtirusų
priespaudai.
Taigi vysk.MotiejausValančiaus išskirtinis dėmesys

JonukuiMačiuliuireiškiakažkądaugiau,negupripuola
mybę.
Arbegalibūtiįdomesnisreginys,kaipvaikelisMaironis

–būsimasistautosatgimimopoetas–antvysk.Valančiaus
–Lietuvosdvasiniovedliokelių.
Tasmalonus kalbinimas ir jo glostymas – ar kartais

nereiškiaValančiausnuojautos,kadtasvaikasišaugsžmo
gum,kurissavožygiaispralenksnetvyskupus.
Čiataippatkylamintis,artikneperValančiausmal

dasMaironispasiekėtokiosgalybės,kadliekagyvassavo
tautojeirpošimtmečių.
Kasžino?
Jukgyvenimedažnaiviskasatrodotaippaprasta,irtiktai

poilgesniolaikomespamatomesenastiesas,naujojšviesoj
išsineriančiasišmetųklodo.

III

PanašiaiirsuMaironiopraeitim,oypačdabartim.
Nuplaukuspenkiomsdešimtimmetųnuomirties,Mai

ronisnebėratokspat,kokįjįmatėklierikaiseminarijojear
praeiviaiKaunogatvėse–paniuręs,tariamainesuprastas,
nukamuotaskūrybinionerimo,nusivylęsnepriklausomy
bėsgyvenimu,palenktasamžiausirnegerbiamaskaikurių
naujosioskartospoetų.
Bent penkiasdešimtmetų srovė, lyg antrojo krikšto

vanduo, taippatnuplovėnuoMaironiovisaskasdieniš
kasdulkes,visasatstumiančiasbūdožymes–irmesjau
pradedamematytiMaironįkaiptikrąsavotautosmilžiną:
didingą,galingą,išskaidrėjusį,betsykiugyvą,realų,už
degantį,nepamirštamą...
KaipDievožmogus,aukštolaipsnioBažnyčiostarnasir

sykiupagrindinistautospoetas,Maironisyraunikumas.
KaikasjįyrabandęslygintisusenovėsLietuvosvaidi

lomis,betnesėkmingai,nesistoriškainevisaiaišku,kas
tievaidilosbuvo.
MaironislygintasirsuSenojoTestamentoIzraeliopra

našais,kurietaippatbuvopoetai,betirginevykusiai,nes
skirtingosistorinėsplotmės.
GeriausiabūtųnelygintiMaironionėsukuo,opalikti

tokį,koksjisištikrųjųyra:mūsųtautosreliginisšvyturys,
mūsųnaujosiospoezijostėvas.
ReliginėjeplotmėjeMaironispradėjospindėtinuopat

ankstyvosjaunystės.
Laikaibuvoneramūsirpavojingi.
IšVakarųEuroposįRusijąatsiplovusiosfilosofinėsir

revoliucinėsidėjoslabaigiliaipalietėrusųšviesuomenę,
lygjinebūtųturėjusitvirtopagrindoortodoksinėjekrikš
čionybėje;
LygrūsųšviesuomenėsnebūtųpaveikusididingaRytų

Bažnyčiosliturgija,ikonųmenas,liaudieskūdikiškaspa
maldumas...
Sunkusuprasti,kodėlXIXajameamžiujerusųšviesuo

menėuniversitetuosetaipstačiagalvametėsiįnihilizmą,
neigusiDievąbeiantgamtęirišpurenusįvešliądirvąko
munizmui.
Daugelisirmūsųtautosžymiųatgimimovadųbeišiaip

kultūrininkųbuvopažeistitobedieviškonihilizmovisam
amžiui.
Tik,žinoma,neJonasMačiulisMaironis.
Jisnuopatjaunystėssavoapylinkėsjaunimuiirnegau

siaitometolietuviųstudentijairodėgražųpavyzdį.
Jaunuolis,dailiosišvaizdosirneeiliniųgabumų,baigęs

KaunorusųgimnazijąirvieneriusmetusstudijavęsKijevo
universitete,štaistaigastojaįkunigųseminariją.
Nuotosvalandosjisniekadnesusvyravoirviskilore

liginiopašaukimolaiptaisaukštyn.
Maironis, norskaippoetas jautrusbeineramus, savo

pašaukimokunigiškamekelyjenesiblaškė,opiosproble
mosapiekunigystėsirpoezijossantykįnesprendė,savo
įsipareigojimusDievuibeiBažnyčiairimtaiatliko.

Nukelta į 3 psl.
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Šisdidelio talentopoetas iraukšto laipsniodvasinin
kaskaiptikaltoriųšešėliuoseieškojoiratradoramybębei
įkvėpimą.
Beto,dvidešimttrejusmetusMaironisbuvonetkunigų

seminarijosrektorius.
Čiaypačreikėjošvytėtikilniupavyzdžiu.
KaipseminarijosrektoriusMaironisįvisuomenęišleido

šimtusnaujųkunigų,kurieliaudyjeugdėnevienreligiją,
betirtautybę.
Jisjiemsvisiemsbuvodvasinisvadovasirstiprusau

toritetas.
Šiuožmoguminepajėgėatsikratytinetkomunistai.
Noriarnenori,reikiajamstatytipaminklus,rašytiapie

jįknygas,verstijopoezijąįrusųkalbą...
Kamjaukam,betMaironiui,kaipirkunigamsMažvy

dui,Sirvydui,Daukšai,Donelaičiui,Strazdeliuiirvysku
pamsValančiui,Baranauskui,taiplengvaijauneprisegsi
„tamsybininko“etiketės,kaipdabarpriseginėjamašiometo
okupuotosLietuvoskunigijai.
Taigi,irpriešpenkiasdešimtmetųmiręsMaironisdar

tebėragyvasKristaustiesosliudininkassavoketuriųmi
lijonųbedievinamaitautai,olietuviųnaujųjųlaikųlitera
tūrai–kertinisakmuo.
TaičiairglūdivisaMaironiogalybė.

***

Kadaise,užgultasliūdesio,iršisžmogusdejavo:

Užmiršmanogiesmes.Poetaikiti
Ieškosįkvėpimobrangaus...

Kaipmatome,čiaMaironisjauklydo.
Tiesa,pojomirtiesLietuvospoetainuolatieškojonau

jųįkvėpimoversmių–taibūtina–betMaironiogiesmė
nebuvoirniekadnebuspamiršta,nesjiišsiveržėišdidelio
poetoširdies–sakytume:išpačiostautos.
JeikasnoritikraižinotiMaironiogiesmėsgalią,tegul

nuvažiuoja įVilnių irnueina įbažnyčias,kaipo sumos
žmonėspragysta:
„Apsaugok,Aukščiausiastąmylimąšalį,
Kurmūsųsodybos,kurbočiųkapai...“
Taidaugiaunegugiesmė–taipavergtostautosšauks

mas,kurisrodospralaušbarokiniusskliautusirsupurtins
Dievosostą.
TaitokiadabarjaučiamaMaironiokaippoetogalybė.

***

Todėllabaiprasminga,kadjomirtiespenkiasdešimtme
tisminimasšiandienirNewHavene.
Jūsųbendruomenėnėra gausi žmonėmis, bet žinoma

patriotiškaisnusiteikimais.
Taigišiąvalandąmessykiuypačturimedžiaugtis,kad

VisagalispakreipėMaironįįmūsųtautą.
Galėjobūtiirkitaip.
PavojaiXIXojoamžiausgalebuvodideli.
Pradžioje juk patsMaironis rašė tik lenkiškai, ir su

tokiu talentu lengvai galėjo tapti antruojuAdomuMic
kevičium.
Bet jis turbūt paveiktas vysk.Baranausko poezijos,

palinkoįsavotautątuometu,kaipatsžemaičiųvyskupas
MečislovasPaliulionis,Kaunokunigųseminarijosprofe
soriaidažnaiparapijųklebonaiirbeveikvisainteligentija
dvaruosealsavolenkiškadvasia.
ApiekokiąnorspilnąLietuvosnepriklausomybętada

negalėjobūtikalbos.
Kastaipkalbėjo,buvolaikomaspakvaišėliu.
Tik didvyriškos dvasios vyrai, kaip Basanavičius,

Kudirka,Maironisirkitipajėgėpersilaužtiįsavotautos
kultūrinimą ir skelbti jai tautinį prisikėlimą, dar tiksliai
neapibrėždamijoformos.
Maironioatvejisyraitinsudėtingesnis.
Jiskaipgabuspoetasturėjorašytikalba,kuriliteratū

riškaidarnebuvoišvystyta.
Rašyti lietuvių kalba poeziją tada tikrai buvo rizika,

kuriosMaironisnepabijojoirišėjolaimėtoju.
Tailabaiįdomusatvejis.
Jisypačturėtųbūtiaiškiojšviesojparodomoslietuvių

jaunimuiemigracijoje,kurisjaunepajėgialietuviųkalba
kurtineipoezijos,neibeletristikos.
GalMaironiopavyzdys jį kiek sujudintų,nors sunku

betikėti.
Tegultaspavyzdyssujudinabentmus,vyresniuosius,kad

labiaumylėtumelietuviųpoetųknygas,joseieškotumesavo
tautosdvasiniųgelmiųirjomisvisuometdidžiuotumės.

Parengė Dainius Sobeckis
Plungė

KiekvienaLietuvosvie
šoji biblioteka turi savo
atskirą istoriją. Plungės
viešoji biblioteka taip pat
kaupiaistoriniusduomenis,
nuo oficialių bibliotekos
įkūrimometų.Plungėsvals
tybinė viešoji biblioteka
oficialiai įkurta 1939m.
Tačiau, visiems įdomu ar
iki to laikomiestelyje ne
buvokitų bibliotekų. Pro
fesoriaus knygotyrininko
DomoKaunodarbe„Knygų
leidybaPlungėjepirmosios
nepriklausomybėsmetais“
(Knygotyra.2001. T. 37)
rašoma, jog senosios kny
gos pėdsakus Plungėje,
istorikaiaptinkajauXVIII
a.Tentaippatrašoma,kad
istorikasE.Meilus archy
vinėjemedžiagojeradodo
kumentą,kuriameparašyta,
kad Plungės knygininkė
Guworska1772m.buvusi
apvogta.TaGurowskapir
masisžinomasknygininkas.
Gali būti, kad jų buvo ir
daugiau.Reikiamanyti,kad
jauXVIIIa.Plungėsdvaras
turėjo privačią biblioteką,
kaip taibuvo irkituose to
metodvaruose.
Vilniausuniversitetodo

centėdr.GenovaitėRaguo
tienė archyvuose surado
informacijosirsavoknygoje
„Spaudą atgavus: knyga ir
skaitytojas 19041918m.
Lietuvoje“ (Vilnius, 1996)
rašo,jogPlungėjejau1906
m. veikė legali parapijos
biblioteka,vadinama„kny
gynuskaitykla“.Jojegalėjo
skaitytivisi,susimokėję50
carokapeikųmokestį.Šios
bibliotekos fondedaugiau
siabuvoreliginėliteratūra.
Tačiaunežinia,kiekjibuvo
populiari, kas joje lankėsi,
trūkstažiniųapiebibliotekos
veiklą,bet jeivisinorintys
jojegalėjoskaityti,vadinasi
taibuvoviešabiblioteka.
Neseniai plungiškis fo

tografasAlgimantasVerkys
įPlungėsviešąjąbiblioteką
atnešė parodyti knygą su
Plungėsknygyno1906m.
anspaudu.Tai geografijos
vadovėlio dalis be pra
džios ir pabaigos (nuo 47
iki 58 p.). Neaišku koks
knygospavadinimas,tačiau
svarbiau joje yra esantis
anspaudas (raudonos spal
vos),kurisleidžiaspėti,kad
knygapriklausėbūtentšiai
parapijos bibliotekai.Taip
patmatyti,kadšisknygynas
(paprastai,bibliotekasanks
čiau vadindavo „knygy
nais“), buvo rimta įstaiga,
turėjusisavoanspaudą.
PlungėsViešojibibliote

Oti li ja Juozapaitienė

Rašomebibliotekosistoriją

kadėkojagerb.Algimantui
Verkiui už šią suteiktą in
formaciją, kuri yra svarbi
bibliotekos istorijai.Labai
sunkusužinotikąnorsdau
giauapiePlungėjebuvusias
pirmąsias bibliotekas, nes
dokumentaineišlikę,žmo
nių,menančiųsenesnesbib
liotekas,nebėragyvų.Todėl
apie bibliotekas, buvusias
Plungėje, žinių turime la
bainegausiai ir tospačios
dažnai gaunamos ne ilgų
paieškųmetu,oatsitiktinai.
Taigi,kiekviena,kadirne
didelėinformacija,galibūti
labai reikšminga ir svarbi
šiuosetyrinėjimuose.
Plungėsviešosiosbiblio

tekosdarbuotojaibūtųlabai

dėkingi, jei ir kiti žmonės,
kąnorsžinantysarturintys
informacijosknygose, žur
naluose,ogaldokumentuose
aratmintyjeišseneliųprisi
minimųapie1906m.,ogal
ir vėlesniųmetųknygynus
ar bibliotekąpraneštų bib

liotekininkams, rašantiems
bibliotekos istoriją.Mūsų
kontaktaibibliotekossvetai
nėje:www.plun ge.rvb.lt

Plun gės vie šo sios 
bib lio te kos vyr. bib liog ra fė 

kraš to ty rai ir in for ma ci jai

Nukelta į 6 psl.

antanasKakanauskas

Apieduonąiržaidimus
Ar krep ši nis 

išgelbėsvalstybę?

KrepšinisantrojiLie
tuvos valstybės piliečių
religija? Kodėl antroji?
LRyraužregistruotosbe

ne aštuonios ar devynios
oficialiosreligijos.Taikuri
ta pirmoji?Bet nesikabi
nėkime prie smulkmenų.
Krepšininkų pergalės be
liko bene vienintelis da
lykas, kuriuoLR pilietis

dar gali didžiuotis. Juk
nesididžiuosi aukščiau
siu tarp ES šalių korup
cijos indeksu, didžiausiu
žmogžudysčių ir savižu
dybiųskaičiumi,gausiau
sia emigracija, didžiausia

bedarbyste,mažiausiomis
ES pensijomis ir vieno
mismažiausiųdarbininkų
algų... Pasmusdidžiausi
atlyginimųskirtumaitarp
valdančiųjųirdirbančiųjų,
daugiausiavienamžmogui
tenkasuvartotoalkoholio,
daugiausiamerginų par
duodama viešnamiams
irkt.
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bro lIs
I

že mai čių ku ni gaikš tis Erd vi las
(ma niš kis, at si pra šant, tė vas) pi lis
ke lias tu rė jęs (ir kiek vie noj po žmo ną)
slap tos ka ra liaus Min dau go ta ry bos įsa ky tas
vest ma no mo ti ną iš sla vų že mės, idant
pa sie nio už puo li mai, pa de gi mai liau tų si
par si ve žė Ta ma rą iš Vo lui nės bei du
sta čia ti kius vie nuo lius – jau nes nį, ki tą se ną. 

Įkur di no juos
Lo pai čiuos, pi ly, ku rioj po me tų ir gi miau

II
jau čiau, ne su žin dy vių auk lių my li mas, tik mo ti na
su tais vie nuo liais po pi no ma ne: prieš mie gą sek da vo
esą že mai čiai ker gias su lo kiais (už tat plau kuo ti jie 

ir žiau rūs)
už tat ir žmo ną ne po vie ną tu ri. Ir Die vo ne si gė di na, 

nors pri ža dė jo
tuo jaus po prū sų krikš to (jau po ra šimt me čių pra bė go 

nuo Bru no no
švie sio sios at min ties) my lė ti po vie nin te lę: ale, 

vai ke li, kur tau
žvė ris tuos ne ra liuo tus – tik tai ug nis, tik Vieš pa ties 

rūs ty bė
su tram dy ti ga lė tų

III
prieš pil na tį (pa ma čius tė vą ypač) mo tu šei
siu tas muš da vo gal von: lo ky gau ruo tas, ko dėl
at si ve žei ma ne į šį gaš ly bių kraš tą (gal būt dėl to
mū sų pi lies jis ven gė. Nors gal vą
įdir žu sia ran ka pa glos ty tų
ar ba suurgz tų bent)

IV
daug ko iš mo kė tie vie nuo liai: ro mė niš kų im ty nių, 

spąs tus pa spęst
ku rap koms, mo te rims. Bu vau jau pus ber nis, kai mo ti nė
lei
ei li nis prieš pil nis užė jo – iš lo vos iš ver tė nak čia: 

krapš tyk akis
tė tu ką ap lan ky ti jo sim! Pa si ren giau kaip įma ny da mas
kie me žir gai bal no ti bei pa ly da: abu vie nuo liai, pa ti 

mo ti na. Pat rau kė me
į ar ti miau sią tė vo pi lį, ap ti kom ku ni gaikš tį vi dur kie mo
ap si ka bi nu sį ei li nę mer gu žė lę, ra gau jan tį mi daus
ir su me džio to tau ro keps nį. Dar mu zi kan tai, lau žo 

lieps nos
lai min gas ku ni gaikš tis, šo kan tis lo kys... Man vi sa tai
su kū rė be gė diš ką (be die viš ką) ir stul bi nan tį įspū dį: to kia
ir tu ri būt links my bė po ka ra liš kos me džiok lės

tik mo ti na (kaip vi sad) vis ką su ga di no: be sar ma ti
(pri bė gus kri to trau ku liuos) ta vo sū nus at vy ko pa li kuo nis
o tu vis gir tas, vis su mer gom pa tra kęs links mi nies

V
grįž tant na mo mo tu šė ėmė guos tis, esą
ap ni kę blo gos nuo jau tos, jog tė vas ke ti nąs
nu nuo dy ti kai ką: tik pa ža dėk, sū ne li mie las
ne ker šyt sa vo tė vui nie kad
tai nuo dė mė di džiu lė
ta ry tum per spė jo

VI
o ki tą ry tą iš tie sų – ku ni gaikš tie nė ne gy va
sa va jam guo lyj. Ant jo sios lū pų pu tos
su kre šęs krau jas, o ant grin dų su du žus mo lio
tau rė ir tė vo (ne ty čia at ras ta) sag tis. Ne li ko abe jo nių
(bent vie nuo liams), kie no tai dar bas (ra bo ta ba tiuš ki 

rod no go)
tik aš (kaip iki tol, taip ir po to) li kau tam abe jin gas, 

net pa ka sy noms
kai bu vo de gi na mas mo ti nė lės kū nas, au ko jant Vė li nui
jos dū mus

ar ba kai tė vas
pi lin su grį žo ne be vie nas. Su ta pa čia, ku rią
bu čia vo po me džiok lės. Ji nai jau lau kė si

VII

pa skui
(kai at si ra do bro lis) man tė vas
glo bot jį pa ti kė jo: iš mo kyk vaikš čiot, ant žir gų
su sa ka lais me džio ti. Ta da ir pa ju tau – bro liu kas
be ne vie nin te lis šia me lo kių kraš te
ku ris ma ne, sa ky tum, my li

VIII
ku ni gaikš tu kas au go, vy riš kė jo. Šven ti kai
du krank liai, kur bu vę, kur ne bu vę
į au sį man: ku ni gaikš tys tė ta vo, ar ne ma tai
tik tai jau nė lį my li tas be pro tis. Ko dėl tu rė tum pa si duot
jei no ri, jei gu kil tų kas... mes pa si ruo šę tau pa dėt
de rė tų ker šyt mo ti nos žu di kui! Esi pa kan ka mai 

su bren dęs
val dy tum bei ne tik Tve rus, bet ir ki tas apy lin kių pi lis

IX
ir abe jo nė it an gis į šir dį įsi ran gė: tik rai
bro liu kas my li mas la biau! Jam pa gy ri mai, liaup sės
o aš: nu bėk, nu jok, nu nešk ar par ga benk. Kiek ga li
ši tai tęs tis? Pa bė gom vie ną nak tį su vie nuo liais
pra din gom trys še šė liai

po me tų ar ki tų
kai grį žom su ka riuo me ne šven tai su ta rę, jog nie ko
ne žu dy sim ir kraš to ne te rio sim (tik tai rū sy įka lin sim
tą pa leis tu vį tė vą. Pas kui kar tu su bro liu
šį kraš tą nuo sta bų val dy sim)

X
ne taip išė jo: mus ap su po, gė din gai
pra lai mė jom ir pa te kau ne lais vėn
pa že min tas bei su žeis tas. Prie stul po pri ra kin tas
pa ke lė je, idant praei viai ant iš da vi ko nu si spjau tų. 

Ma niau
jog baig siu kar tu vė se, bet tė vas gai les tin gas: tik iš trė mė
gim ti nėn mo ti nos, pa do va no da mas net pi lį (mi nė tas 

kraš tas
ta da jau Lie tu vai pri klau sė). Ar ne juo kin ga? Gu di jos
už kam pio ku ni gaikš tu kas

XI
ve džiau, vai kų ne su si lau kėm (tik tai duk re lės)
mel džiau si tris kar tus die noj, kad leis tų tė vas
su grįžt pas bro lį Že mai ti jon. Kar to jau ir kar to jau 

dus da mas
cerk ve lės var pi nėn už ko pęs: 

vieš pa tie jė zauk ris tau die vo sū nau
pa si ga lė ki ma nęs nu si dė jė lio. Ir tik se nat vė je ži loj
Aukš čiau sia sis ma ne iš gir do – žy gū nas
su gro ma ta nuo bro lio: ga li su grįžt
baus mė jau at šauk ta. O kraš to ku ni gaikš tis
(ta viš kis bei gi ma no tė vas) kau ty nių įkarš ty je 
žu vęs

XII
pa si li go jęs, bet lai min gas
gim tam kraš te stū miau die nas (kiek li kę)
gim toj pi ly, kil naus bro le lio slau go mas. Jis
(po rą die nų prieš mir tį) man pa tvir ti no
ko neišd rįs da vau įtart: o taip! Ta ma ra juk pa ti
iš gė rė nuo dus. Ta čiau (kaip mu du pui kiai ži nom)
me las – net ir gra žiau siais sa ko mas tiks lais
ne tu ri, bro li, tę si nio

ŽIl vI Nas
I

sku biai pa ža di no mus, ap ren gė: jūs tu rit pa ma tyt
kaip bus do ro ja mas pa bai sa, iš nie ki nęs mūs gi mi nę! Jau 
švi to
kai su si rin ko me pa jū ry. Ant kran to ne kvė puo da mas ty so jo 
Žil vi nas
vos pri merk tom akim (sa ky tu mei už mi gęs) tik šo nas
per dur tas, į kran tą pla kės kru vi na pu ta

II
tai di de lis, gy va tė! – dė du lės bal sas (vy riau sio Eg lės 

bro lio)
iš ties ne ma žas – pri ta rėm: net de šimt žings nių 

su skai čia vom
žy giuo da mi ša lia tos kir mė lės, ka dais pa gro bu sios 

mie liau sią mū sų
te tą. Glot nus ir žvil gan tis, ta ry tum ruo nis ar ban gi nis. 

Ir šner vės
ro dos, vir pa... Ka ži ar mil ži nui dar skau da? 

Aps to jo me ra tu, žvar bu
čekšt čekšt – tai ko dar lau kiam ka len da mi dan tim? 

Mes tuoj
dal gius iš tie sin tus ga ląs ti bai gė dė dės (tarp jų
ir ma no tė vas)

III
žve jai ka po jo da li mis: pir miau sia
at skir ki me nuo kū no gal vą, ta da ir lie me nį
į pen kis ga ba lus su rai kė, pjūk lu nu pjo vė ko jas. Jau bu vo
be me tą į jū rą – su sto kit!!! (ma no tė vas) O jei gu 

at si gaus?
juk van de ny gy va tė ga li su si jungt! Mi nė sit ma no žo dį
tar si ban ga nu šluos mus! Jis kerš tin gas!

IV
pa bū gę Žil vi no rūs ty bės
jie ėmė tar tis pa šnibž dom (au sis įtem pę klau sėm)
ką da rom, bro liai? Vi du ri ny sis ban dė nu si plaut ran kas
krau ju pa sru vu sias, jos dre ba: rei kė tų iš ve žiot po kraš tą
už kas ti to li muos pa kam piuos, su pilt mil žin ka pius 

sep ty nis
ir te siil si! Ki ti ap si džiau gė, kaip mat pa kin kė ark lius – 

ve ži muos na šiau dų
kad krau jas su si ger tų ir ne la šė tų ve žant: grei čiau 

grei čiau
nes tuoj pa bus Eg lu tė! Nė žo džio, vai kai 
marš na mo

ne spė jo me: raus va švie sa per vi są dan gų
o trenks mas tik po to, vi sai ša lia. Į žo lę...
į žo lę kri to me vei dais – ne jau mė nu lis?

V
per slenks tį šliau žėm cyp da mi ir lin do me po lo va
su šla pę it šu ny čiai: te ta me džiu pa vir to!.. Te ta me džiu
par lė ku si iš kie mo va pa se sė: pa ti ma čiau pa ti 

sa vom akim
be per sto jo griaus ti niui blyk sint... Li kau prie jū ros
už ak mens... pa ti ma čiau – kar to jo už ke rė ta, o mes
ra mint: ne nu si mink! Mes dė dę Žil vi ną at ka sim
su dė si me jo kau lus – kaip mat at gis, juk taip
šne kė jo dė dės! O ji tik gal vą pur tė – pa ti ma čiau
griaus ti niui griau džiant, pa ti ma čiau
nuei kit jei gu ne ti kit

VII
kie me ty ku ir anei dva sios: pa kran tė je
ap svi lu si nuo žai bo eg lė, už jos trys pusb ro liai
tik dre bu lė il gai pa virs ti ne ga lė jo, įbri dus dai rė si į jū rą
su grį žu si pri glu do prie ma mos... Se suo del nan man
įbru ko sa vo ran ką: ne jau jau nie kas nie ka da
su do va nom ne bei šeis iš jū ros? Ne jau gi so džiuj liks 

tik tie
ap si gink la vę dal gė mis ir ša kėm
ne jau tik tie...

VIII
nu tilk: praeis sau lė ly džių dau gy bė šimt me čių (juk rei kia
se sę nu ra min ti) at jos ant bal to žir go ka ra liū nas ir ims 
ieš ko ti
sep ty nių kal vų (vi si se niai už mir šę bus, bet žir gas ves 

ne klys da mas)
kai per nak vos už ko pęs ant pir mos, pa ža dins ko jas Žil vi no
pa skui mil žin ka piuos nak vo da mas ir lie me nį su dės iš 

ga ba lų
ta da ir gal vą ras ant kal no ke te ros pa dė tą tar tum kriauk lę
ir mil ži nas pa bus, po jo
ir eg lė

Vil nius

VytautasV.Landsbergis
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Įkovą

 Skubėkite... žemaičiai, telkitės poAlgmino vėliava...
skubėkitekovaičiai...
...kalavijuočiai...kryžeiviaimuspuola...degemūsųže

mės...viršmūsųkryžiuskelia...
... skubėkitežygeiviai...neparklupdysmūsųkryžeiviai

kolmesgyvi...niekados......
NuoVartajosirBartuvos,nuoKuršiųikiKaršuvosžemių;

nuoAisės,Mituvosikižiemgaliųžemių;nuoTervetėikipat
Raseiniųpervisasžemaičių,irnetikžemaičiųžemes,oir
kaimyninesžemesaidišūksmai,raginimaikuoskubiausiai
rinktisvisiemsgintisavožemes.Susirinkę,vedamiAlgmi
no,staigiužygiupasivijęsumušėkalavijuočiusprieSkuodo.
BėgoKuršokomtūrasHenrikassulikučiaisnetįRygąpagal
bospasmagistrąHornhauzenąieškoti,oAlgminastuomet
nedelsdamasnušuoliavo įVilnių, įMindaugosostą,dabar
jauįnaująjįkaraliausMindaugosostą.Labaiįpykęsnulėkė
pagalbosprašyti,paleistuspavojingusgandusišsiaiškinti.
Nerimaujasusirinkęžemaičiųdidikai,rikiai,žemiųseniū

nai,kunigaikščiai,nerimaudami,visžvalgydamiesi įkelią
vedantįišMindaugožemių,laukialabainekantraudami,kada
gisugrįžjųvyriausiasiskarovadaskunigaikštisAlgminas.
Kadirjamtaipnebūtų,kaipkadjisTautvilą,susirūpinęs

sakokaringaskarštasžemaitiskunigaikštisErdvilas.
...negalijoMindaugasšitaip,negali,Erdvilai,prieš

tarauja jaunasis kunigaikštisVykintaitis, neseniai žuvusio
žemaičiųvyriausiojokunigaikščioVykintojaunėlissūnus.
Mindaugastaigalirne,betkitijodidikaigali...kaikurie

taivienuorusujuojauseniaikvėpuotinegali,nepasidavė
Erdvilas.
...netaipjauirseniai,tiknuotadakaikrikštijosi,kai

krikščionimistapo...
...kasžinogalirgeriaumumsbūtų,jeiguTreniotanebūtų

Tautvilonukirtęs.
 ... ai ai ai, ką gi tu,Vykintaiti, ką tu žmogau, kalbi?

Būtųmumsgeriau.Ar neTautvilas pirmas krikštijosi, su
kryžeiviaisirpriešmusišvien?...jeigujisnebūtųsusidėjęs
sukryžeiviais,suGaličutaiargibūtųužmuštasmanotėvas
Tautginas?Tautvilassumagistruišvienpuolėmus,ginda
masisiržuvomanotėvasištaškęsgerątuzinąriterių,įsakęs
manbėgtipasjus...jaumirdamas,voskriokdamasmanšau
kė:„Bėksūnau,bėkpasVismantus,įžemaičius,gelbėkis...
žūdamasirtudabartikvisiškaipražudysimūsųžemes,tik
gyvasgali jasgelbėtikaipkadaškitados...bėkgreičiau“.
Mindaugasjaubuvoapsuptas,jaudegėjožemėsikipatpilies.
Aširbėgaupasjus.ArbūtųMindaugaskrikštijesis,jeigune
persivertėlisTautvilas?Mindauguikaraliauskarūnanerūpėjo
mestaižinomegerai.
Teisingai,Tautginaiti,labaiteisingaitukalbi.Mindau

gas jau ir taippoSaulės pergalės karaliumibuvo... net ir
visųmūsųkaraliumi, tvirtaipritarėiržuvusioŽiemgalių
kunigaikščioTervečiosūnusTervetaitis.–JeiguneTautvilo
atsimetimasnuomūsųpriekalavijuočių,argimesbūtumę
sugrūstiitžvėrysįmiškus?Geraiatsimename,kaipoSau
lės pergalėsMindaugas ne tikmumsdovanojoLivonijos
užgrobtasžemes,bet iržiemgaliams.Irmūsųkunigaikštis
TervetiskaipirkunigaikštisTautginasžuvodėlTautviloiš
davystės.ArreikiaTautvilodabargailėtis?Teisingai,labai
teisingaijįnukirto.
Bet,nukirtęsTautvilą,išmūsųpaveržėžemaičiųvaldžią,

nerimavoVykintaitis.
Jeiguašnesiskundžiu,taitau,broliuk,nederėtųskųstis,

ramiaiatkertavyriausiasisVykintosūnus.–Mūsųtėvasžuvo
kaimesdarvaikėzaibuvomoTreniotajaubuvokunigaikštis.
ArnepatsMindaugasjįsodinoįžemaičiųsostą.Irkaskad
karalienėMortabuvonepatenkinta.TaiTautvilasdidžiausią
sumaištįirpražūtįsukėlė...vilkolakis...
...taikądabardaryti,a?–klausiaseniūnasSprudeikis.
Aštrinkkalaviją,trumpaiatsakorikisKitenis.–Nereikia

sustotipoSkuodo,nereikia.
Taisakai,Tautginaiti,Mindaugasnebūtųkrikštijęsis,ne

būtųirmūsųpardavęskryžeiviamsjeiguneTautvilas?–tarsi
neišgirdęsKitenio,irtoliaudomisiSprudeikis.
Aštvirtaižinauišsavotėvolūpų,omanotėvoTautgino

žodžiaisnegaliniekasnetikėti...
... taip, taip... taibentbuvokaržygis,kaip reta...į savo

tėvą....
 ...ne tik, ir įsenelį...Mindaugasžinojokąpriesavęs

priglausti...
...didelėvisiemsnetektis,vienasperkitąvisipritaria

maikalbėjoapiekunigaikštįTautginą.
...taigi,netikašgirdėjau,kaiptėvaspiktaikalbėjoprieš

Tautvilą,sakydamas,kadnetirjį,Tautginą,prievartaišau
gintąnuokūdikystėsLivonijoje,nepraskiedėjokraujosve
timu,oTautvilassavavaliavardanvaldžiostroškimo,žudo
savus,niokojatai,kasnejorankomissuburta...vilkolakis
irtiek,tiegujodvasiaperamžiuskamuojasinerasdamara
mybės,lūdnaibettvirtaikalbaTautginaitis,prisimindamas
savotėvožodžius
Kądabardarytitai,a?–kelintąkartąvisklausiaSprudei

kis.–Kąkalbėtikasjaubuvo.Kądabardaryti?Argitiktam
irsusirinkom,kadšnekėtumkasbuvo?KammusAlgminas
sušaukė?Negipokautyniųdabarirstoviniuosimekolkry
žeiviaiirvėlatsigavęsusitelks?
DėltoirnekantraudamilaukimAlgmino.Va,grįž,tuomet

irbusvisiemsaišku,kądaryti,atkertarikisKitenis.
LaukimeAlgmino,pritariairkuršisrikisErnis,aširgi

negaliugrįžtiįKuldingąneparnešdamasįsavožemesžinios
išžemaičių.Kuršiailaukiaženklo.Kądarytižinosimetikman
grįžus.Mesvieninegalimekištisavogalvųpokalavijuočių
kalavijais.TeisingaisakoTautginaitis,kadjuostikgyvigali
menugalėti...visikartuonepovieną.LaukimeAlgmino.
NiekogerąirjisneparnešišMindaugo,nepatenkintas

Vykintaitis.–ArnereikėtųpirmučiausiaiirMindaugąTre
niotaikirstikaipkadTautviląužjokrikštą...
...tylėk,kolliežuvisdarsveikas,piktaisubaraErdvilas

karštakošį,  kai apsiplunksnuosi bentkeliomisMindaugo
žygiųkruvinomisplunksnomistuometgalėsičiulbėti.Tylėk
irklausykiskąišmintingididikaiirpatyręrikiaikalba.
Geriaupatylėtum,broliuk,pritarėirVykintaičiobrolis.

–Taisakaijiepilįstato?–klausiaKuršiųrikioErnio.
Dienąnaktį stato.Galybęvyrų išmūsųžemiųsuvarę

statoDobėspilį,patvirtinarikis.
Ruošiasipriešmus.Nestatytųmūsųpašonėje,jeigune

siruoštųmuspulti.
Išvisųpusiųmussupa,karštaipritariakunigaikščiui

AlminaičiuikunigaikštisErdvilas.–ArgistatytųirKaršuvos
žemėseJurgiopilį jeigunesiruoštųpriešmus.Kuršius jau
sužiemgaliaisirvėlkalavijuočiaiužkariavokolMindaugas
karūnąantgalvosdėjosi...magistrasvienarankaMindaugą
karūnuoja,kitamuskapoja,netyliirSprudeikis.
Argipriešgerąjiesusivienijoįvienąkumštį,a?IkiSau

lės,kolMindaugassuVykintujųneiškapojo, taiKryžiuo
čiųirKalavijuočiųordinaikaipišalkęvilkaiirgitarpusavy
graužėsi,mūsų žemiųdalintis niekaipgražiuoju negalėjo.
Odabar,kadajaulietuviussuMindaugukrikštijo,tailikom
tikmesvienisusivienijusiųordinųapsupti...eeech,išdraskė
mūsųvienybę,išardė,suskaldėittąkaladęįdalis...povieną
dabarirkapos...jievienijasiomussuskaldė,nelinksmai
prakalbovisąlaikątylėjęsGembutis.
Dabartaijau,laimėjusprieSkuodo,dejuotinevalia,at

kertaKitenis.–Kitosišeitiesnėrakaiptikvisiemssusitelkti
išpaskutiniųjųirvytijuoskapojant...
...kuogreičiaujųpilisreikiagriauti,neleististatytis...
... teisingai, pilis kuogreičiau jųdeginti, o tai kai įsi

tvirtinstadajaupabandykjuosišrūkyti...dauggalvųtektų
paguldyti...
...nelaukimirAlgmino,jisdarnegreitgaligrįžti...pik

taikurstoTreniota.
... žygiuojam,kol jis grįš, išgriausim jų tąDobėspilį,

kolnepastatė.Sakai,kadjiedartikrenkavyrus?–klausia
TautginaičioErdvilas.
Kolkasgirdėjau,kadRygoje renka ir estus ir iškitų

Jo nas užurKa
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Iš au to riaus kū ry bi nio pro jek to „lie tu vos is to ri ja 
ro ma nuo se“ tri lo gi jos „Di džio sios lie tu vių per ga lės“.

žemiųvyrus...kalbama,kadlaivaiplaukiasukryžeiviaisiš
tolimųjųžemiųneįRygąotiesiaipaskryžiuočiusįprūsų
žemesarneišabiejųpusiųruošiasipriešmussuėmęįžnyp
les,patvirtinatai,kąžinoTautginaitis.
Jampritaria,taipatvirtindamas,irkuršisErnis:
Mūsųžemėstikirlaukiajūsųpagalbos.Mespasiruošę

kalavijuočiuskapoti,ginklųišrankųneišleidžiame.Iržiem
galiai taip pat. Jų kunigaikštis Skabė taipogi tik ir laukia
žiniųišjūsų...išMindaugujaunesitikimpagalboskalaviju,
nesitikim.
 Žiūrėkit, žiūrėkit,  nutraukdamas kalbas it vaikas

džiaugsmingairėkiaVykintaitis,rodydamasrankalinkkalvų.
Visikaipmatgręžiasitąlink,žiūri.–Algminaslekia...
...nava,dabarirbusviskasaišku,lengviausatsidus

damastepasakorikisKiteniskuotvirčiauspausdamasprie
šonokabantįpeilį.
Kalbosnutilo.Visilaukiazovadaartėjančiųraiteliųbūrio.

Jau aiškaimatosi priekyje jojantis kunigaikštisAlgminas,
užjošuoliuojantysjoartimiausitarnai.Jaugirdisinuvarytų
žirgųprunkštimas,jaumatosinetkamuoliaisbesiveržiantis
garas iš šnopuojančių žirgų šnervių, jau girdisi ir padriki
komandųbalsai:
...žiūrėk tiknegirdykžirgų, teguatvėsta... įgerąžolę

juos,teguatsigauna...nepančiot,tegupatysganosi...laikykit
porankakadbūtų...
Algminasprišuoliavęspriejolaukiančiobūriosavodidi

kų,dartiknuožirgošokdamasmetėįvisusžvilgsnį,arne
tikgreitaisuskaičiavo,įsitikinęsakimoju,kadvisijožemių
rikiaičiasusirinkę,nušokęsžemėnnetpritūpėantnetvirtų
kojų,nuvargusiųsėdintantžirgo,išsitiesė,žiūrėdamastiesiai
vienumetuįvisus,ugningai,netnepasisveikinęs,išrėkė:
Pardavėmus...visusjismuspardavėirsužemėmis...

aršiauTautviloparsidavė...sėdiužsidėjęsauksokarūnąsu
kryžiuomiantgalvosvietojmūsųšalmootiejo...jopadlai
žiai didikai aršiau gyvačių nuodais spiaudosi... vos kailį
išnešiau.
Net išsižiojęvisi tyli.Taibentnaujena.Ko jauko,bet

tokiųžodžiųniekasnelaukė,niekas.Šiežodžiaivisųausis
rėžėgarsiauužnetikėtąperkūnotrenksmąšiągražią,saulėtą
vasarosdieną,skaudžiauužpatįskaudžiausiąžaibą.
Taikądabardarysim?pasigirstabeviltiškas,nedrąsus

balsasirnutyla.
Irvėl tyla, tarsiniekasšioklausimo,šiųbeviltiškųžo

džiųirnegirdėjo.Visųausysirakysdabarnukreiptostikį
savo,dabarjaubejokiųabejonių,įjųvisųdidįjįkunigaikštį
Treniotą.
Algminai,pakartok,artaikąišgirdomūsųausys,artai

tiesa?–klausiažengęs įpriekį,priartėjęsprieAlgmino ir
tiesiaiįakisžvelgdamas,Sprudeikis.
VisusžemaičiusužrašėOrdinui,visusmus.Vyskupams

atidavė.Patvirtinokrikščionių imperatoriaus raštus–mus
atiduotikryžeiviams...
...negiMindaugasužkarūnąmus?Negalibūti...
 ... jeigu tavo ausys, Sprudeiki, neplautos, tai aš jas

greitai įdėsiu į tavo rankas, galėsi nusinešęs įMituvą iš
plauti,grėsmingai,matytdarnejuokaisverdantispykčiu
Algminas,nukirtoSprudeikį,pastarasiskaipmatnutilo,net
atšokoatgal.
TaikągiMindaugassako?Juknegalijisimtiiratiduo

timuskryžeiviams?–ramiaiklausiaKitenis.Galjotoks
žingsnis–vienintelėišeitispoTautvilosuTreniotaužvirtos
košės?–žybteliakimisįišsiviepusįirpatenkintaipiktdžiū
gaujantįTreniotą.
Jismanirgitaipaiškino,jaukiekatlėgoAlgminas.–

Visaisdievaisprisiekinėjo,kadjoširdymūsųdievaitaipir
pasiliko...betašjuojaunegaliutikėti...ypačjorūmųdidikų
moterys...sėdiišpusčiusios...ovisipriešjuostiklankstosi
taipirvaikštoporūmusnugarasneištiesdami...išsijuosusios
ginakrikščioniųnetikdievus...jauvienuoliaisapsistatę...
maneviskaltino,barėsikodėlašpriešMindaugąburnoju,
žinoma, labiausiai taiTreniotądėl atsivertinėjimų ir išda
vysčių,taipsakydamasžiūriįSprudeikį,viskalbėjo,kad
atseitjisneturėjoišeities,kaiptikkrikštytis,karūnuotis...vis
įkalbinėjoMindaugasmanesugražintiTreniotąįjoVilnių,
atseit,padėtistatytiirtvirtintisostomiestą,dabarjaukara
liškąjįsostomiestą...–pošiųžodžiųTreniotanetsusigūžė,
dingopiktašypsenaišveido,visvylėsigeresniųlaikųiš
lauksiąsotadairmusgelbėsiąs...
...kolmuskryžeiviaiiškaposlauksiąs?Kolmūsųžemėse

piliųnepristatysirmusantkeliųsurištusnesuklupdys?Ne,
totaijaunebus,kaipniekadprakalboirKitenis,garsėjęs
tylumu ir santūrumubei pagarbaMindaugui. –Tai sakai
mūsųdievusjauišvijoišsavožemių?
Neee,VilniujeirtaidarmačiauirPerkūnassavošven

tovėjestovi,regisiraukurasąžuolųgiraitėjeŠventaragydar
dega,betjaubažnyčiąMindaugaspasistatęs,žmonėsvengia
įjąeiti,vienuoliaivarujuosvaro...
...irvisojLietuvojaukuraidardega,patsmačiaujoda

masšičia,karštaipatvirtinaAlgminožodžiusTautginaitis,
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nuoDauguvosikiMituvos
aukuraidega...
...jeigunemanotėvoVy

kintoužsispyrimaspoSaulės,
dabarnemesdejuotumenuo
kryžeivių, o jie, jeigu apla
mai būtų nors vienas likęs,
daugeliuinetikėtaisžodžiais
ramiai įsiterpiaVykintaitis,
reikėjomūsųtėvuivytituo
metLivonijąnetįRygą...
...omesbūtumejuosta

dairišRygos...
... teisingai, Erni, labai

teisingaikalbi.Tadajūs,kur
šiai,sužiemgaliaisbūtumėte
patys juos ir iš savoRygos
išsiviję,irmūsųtėvasnebūtų
galvąpaguldęs,odabarjau
jiemūsųžemėsepilisstato,
vėlvisasžemesatsigriebė...
eeechchch, patys nebeži
nomekaip apsiginti nuo jų
tarpusavy...ogalirpervėlai
tąTautviląTreniotanukirto,
anksčiaujįreikėjo,kolnesi
krikštijo.
Visiįdėmiaiklausosiku

nigaikščioAlgmino, tyliai
pritariajožodžiams.
TaikąMindaugasdabar

jaumums nepadės, sakai,
kadpriešmussukryžeiviais
išvien?–susirūpinęsklausia
Sprudeikis.
 Priešmus jis nespės,

nes jo žemių paribiais to
torių chanas jodinėja, visi
rusičiai jau tammongolui
duoklęmoka,netirGaličas
prispaustas... taipkadMin
daugas dabar tik į chaną ir
težiūri,laukiajotūkstantinių
raitelių,  atsako jau daug
ramiauAlgminas. –Dabar
tai jauMindaugasnepadės
mums, savimi tik rūpina
si...jamlabairiesta,labai...
nežinau kaip jis pats dabar
išsisuks, kažin ar padės ir
karūna,oikažin...
Mindaugaspriešmuska

lavijoniekadnekėlėirnekels,
jismusgynėnetirbardamasis
suVykintu.Odabar tai jau
mumsniekas nepadės,mes
patysturimesusitelkęgintis,
Algminaskaipvisuometra
mus,pasitikintis,matydamas,
kadjauirįjįkaikuriepikto
kaižvairuoja,siūlo,nedėl
viršenybėsmesbarkimės,o
rūpinkimėskądabardaryti.
Algminai,kreipiasipa

keltubalsu,kadvisigirdėtų
Kitenis,  tuvyriausias tarp
mūsųtaiirtoliauvadovauk
visiems... vienose rankose
jėgaturibūti...
 Teisingai,Algminas,

tegujis...
...teguAlgminasmumis

vadovauja.
Okądarysimetaiirne

sutarėme?
Aš dar jodamas šičia

nusprendžiau, kad nedel
siant reikia smogtiOrdinui
koljieneatsitokėjo,koldar
neatsigavopomūsųsmūgio
prieSkuodo,kolKuršokom
tūrasdarnegrįžosuriteriais
išRygos,koljiedartiktel
kiasiRygoje,koldrebėdami
išbaimėsdartikpilisstatosi.

Smogsimevisa jėgapirmu
čiausiaiKuldingos o gal ir
Tervetės link, sudeginsime
statomąDobėspilį,ryžtin
gaiatsakoAlgminas.
Teisingai,pritariame,o

tadaatsigręšimeirįkryžei
viuslinkNemuno,pritaria
netikKitenis,oirkiti,kurių
žemėstenlink.
Mūsųžemėstikirlaukia

žemaičių pagalbos,  ragi
na ir žiemgalisTervetaitis.
–Mūsų kunigaikštis Skabė
tikirlaukiakadajūspulsite,
tada irmes šoksimekapoti
kalavijuočius.
Susirinkękunigaikščiai,ri

kiaibeikitididikai,patenkinti
bendrosutarimo,šnekučiuo
damiesi nuėjo į pilį aptarti
būsimožygio.Buvonutarta,
nežiūrint į tai, kad išMin
daugo pagalbos nesulauks,
nedelsiantsmogtiturimomis
jėgomiskalavijuočiamsžygiu
linkKuršožemių,išlaisvinti
ne tikTervetės pilį tikintis
visuotinioKuršoirŽiemgalos
žemiųsukilimo.
Kitą dienąvospraaušus,

Kuršo rikio Ernio siųstas
pasiuntinys ir Žiemgalos
kunigaikštisTervetaitis,šokę
antžirgų,tikjiemsvieniems
geraižinomaistakaisnudū
mėįsavožemes.
...Dartąpatįrudenįsukilo

ne tik kunigaikščio Skabės
žiemgaliai, atsiėmė savo
Tervetėspilį,išvijoLivonijos
vietininkusfogtusišsavože
mių.Išsigandękalavijuočiai
bando atgautiTervetės pilį,
tačiaukunigaikštisSkabėją
apgina.Nieko nepešę, pa
skubomisatsitraukę,kalavi
juočiaiskubabaigtistatytiir
įtvirtintišaliaTervetėssavo
statomąnaująDobėspilį.
...Na,otuopatmetuki

toje žemaičių žemiųpusėje
linkNemuno,Karšuvosže
mėse,kryžiuočiai,arne tik
susitaręsuLivonija,irgi,kuo
skubiausiaistatydami,tvirti
nagalingąJurgiopilį.
Algminas,matydamas,kad

žiemgaliailaikositvirtai,kad
žemaičiams,dabaratsitrauku
siAlgmino išgąsdintaLivo
nijakalavijuočiamssubėgus
netįRygąirartimiausiumetu
jam pavojaus nekelsianti,
skuba linkKlaipėdospilies,
kur jo žiniomis jau skubiai
telkiasikryžiuočiai.
Nepastebimai atėjo gili

tūkstantis du šimtai šešias
dešimtųjų,taikausgyvenimo
nežadanti,žiema.Algminas
galutinai įsitikina, kad net
iržiemąpailsėtineteks,nes
jamžvalgaipraneša,jogLi
vonijosmagistras ruošiasi
skubiamžygiuinetįPrūsiją,
įMarienburgą ar gal į kry
žiuočių sutvirtintąKlaipė
dospilį,otaippat,įsiutintas
kryžiuočiųmagistroelgesio
pastatytijožemėsepilį,ne
delsiantsužemaičiaisnutaria
pultišiąkryžiuočiųtvirtina
mąJurgiopilį.

Vil nius

Durbėsmūšis
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Krepšinis–įdomusžai
dimas ir savo laiku, bū
damas studentuVilniuje,
nepraleidau beveik nė
vienųkrepšinioarfutbolo
varžybų.Noriaisirgdavau
užVilniaus „Statybą“ ir
Vilniaus „Žalgirio“ fut
bolininkus, keletą kartų
subūriubičiuliųvažiavau
net įmūsų,Vilniaus stu
dentų, kritiškai vertintą
Kauną „Žalgirio“ krep
šininkų žaidimo pasižiū
rėti. Beje, kaimokiausi
Panevėžio pedagoginėje
muzikosmokykloje irgi
noriai žiūrėdavau, kaip
žaidžiaPanevėžio„Ekra
nas“.Nors jokiosypatin
gos neapykantos rusams
nejaučiau,tačiaumanpa
tikdavo varžybos, kurių
metu „Statyba“ ar „Žal
giris“ nugalėdavoMask
vosCASKklubą ar kitų
Rusijosmiestųkomandas.
Ašplodavau,švilpdavau,
rėkdavau.Beje, nei kiek
nemažiau džiaugdavau
si,kaimūsųkrepšininkai
aplošdavoRygosVEFar
Talino„Kalevą“,norses
taisulatviaislygirnebuvo
mūsųpriešai...Labai ne
mėgauvaržybųstebėtite
levizoriuje.Visadstengda
vausi josebūti tiesiogiai.
Taibuvonesunku.Bilietai
sovietmečiu į krepšinio
varžybasbuvoganapigūs
– po aštuoniasdešimtka
peikų. Į futbolovaržybas
netdvigubaipigesni.Tad
norsbuvauvisiškasbetur
tis–vienintelismanopra
gyvenimošaltinisVilniuje
buvo stipendija ir vienas
kitasišanometolaikraš
čiugaunamashonorarastų
kapeikųbilietuivisadaat
rasdavau.Galiausiai,koks
bičiulis paprašius bilietą
nupirkdavo.
Dabar krepšinio čem

pionatą stebiu televizo
riuje,nesstebėtitiesiogiai
neturiu jokių šansų. Esu
bedarbis,tačiaunetirdir
bantieji užminimalią ar
šiek tiek didesnę algą,
vargu, ar įpirktų bilietus,
kurie kainuoja jau nebe
centus, o dešimtis litų.
Panevėžio arenoje nuolat
matautuospačiussirgalių
veidusirspėju,kadtarpjų
tikrainedaugarbavisiškai
nėramokinių,eiliniųdar
bininkų.Mėgautiskrepši
niutiesiogiaigalileistisau
tik turtingesni piliečiai.
NorsikiŠiauliųišŽemai
tijos sostinės važiuoti tik
geras pusvalandis, tačiau
manau, kad telšiškius,
kurie nuvyko pasižiūrėti
varžybųįkaimyninįmies
tą,galimasuskaičiuotiant
pirštų....

Apieduonąiržaidimus

Mūsųagituoti
nereikėjo...

Tūkstančiaimanokartos
jaunuoliųVilniujeužplūs
davo varžybųmetu tiek
Sportorūmųsalę,tieksta
dioną–būdamasstudentu
dažnaibėgdavauišpaskai
tų(paprastaikartusuvisa
savokursiokųgrupe),kad
tikvaržybųnepražiopsoti.
Švilpdavome,rėkdavome,
prisigėrę alausmušdavo
mės su lenkais ir rusais.
Prisimenu, kai „Žalgirio“
futbolininkaiaplošėeilinę
rusųkomandąirišantros
lygos pakilo į pirmąją,
siautėjantijaunuoliųminia
gatvėje pačiupomilicijos
mašinąkartusujojeesan
čiaispareigūnaisnustūmė
ar net nunešė ją kažkur į
pašalį...Niekasmūsųtada
neraginoirneagitavo„va
rytiužLietuvą“.Perdaug
šnekančius net nubausti
galėjo – iš universiteto
išmesti.
Stebėjau tos akcijos

„Varom už Lietuvą“ da
lyvius, bėgančiusTelšių
gatvėmis,norssportomo
kyklosmokinukaituoska
muoliusįžemębumbsėjo
nuoširdžiai, man akyse
nejučiomistvenkėsiašaros
–tasjųentuziazmasbuvo
tikmenkamanojaunystės
laikųentuziazmoparodija.
Okaiakcijosdalyviuspa
sitikovaldininkai,organi
zacijųatstovaiirprasidėjo
visiškai primityvi „sirgi
mo“imitacija–nebežiūrė
jau.Aišku,mokinukai,net
iraš,nuoširdžiaitrokštame
pergalių LR rinktinei ir
ja didžiuojamės.Malonu
pamatyti tikrai šaunius
mūsųvyrus,kurienors ir
trumpam iš įvairių klubų
susirenka į gimtinę, kad

galėtųsugražintiLietuvai
bent truputėlį savigarbos.
Šaunuoliai.
Valdžiai irgi gerai.

„Runkeliai“kuriamlaikui
pamirš brangstantįmais
tą, artėjančią itin šaltą
žiemą (taip pranašauja
kaikuriegamtosžinovai)
kylančias benzino kainas
bei valdininkų ir politikų
niekšybes.Tai labai sena
praktika – jau senovės
Romoje,aristokratai,kilus
miestoantseptyniųkalvų
liaudiesnepasitenkinimui,
paprastai pasistengdavo
suorganizuoti žaidimų.
„Duonos ir žaidimų“ rei
kalaudavoplebėjųminia.
Romosdidikai,ypačartė
jantrinkimams,rengdavo
gladiatorių kovas, teatro
spektaklius,vežimųlenk
tynesirkt.Skirtingainuo
mūsųvaldančiųjų,preten
duojantystaptisenatoriais,
konsulaisartribūnaisple
bėjusįrenginiuskviesdavo
nemokamai, parūpindavo
jiems vyno ir užkandžių.
Romėnųaristokrataibuvo
dosnūs. Nepalyginsi su
mūsų „elitu“.Vienas ro
mėnųdidikas,norėdamas
taptikonsulu,netjūrųmūšį
liaudžiai surengė – buvo
padarytasbaseinas,pripil
tasvandensirkeletaslai
vųkovėsivieniprieškitą.
Aišku,mirtysbuvotikros.
KaipirviskasRomoje.
Pasmus, kaip jaumi

nėjau, bilietą į krepšinio
varžybas gali nusipirkti
tikmažesniojipusėpilie
čių.Galbūt todėl daug jų
stengiamasiišloštivisokių
loterijų ir žaidimųmetu.
Ir tai, nepaisantdidžiulės
propagandos, arenos, (iš
skyrus, galbūt, vienintelę
Panevėžio)varžybųmetu
pustuštės,norsjosežaidžia
geriausi Europos krepši

ninkai.

Okastoliau?

Krepšininkai jau pa
dovanojomumsnemažai
malonaus jaudulio va
landų ir džiaugsmo aki
mirkų,kuriaspajutaunet
ir prie televizoriaus sė
dėdamas, nors, kaip jau
minėjau, jaunystėje tokį
sporto varžybų stebėjimą
irtokiusstebėtojusdidžiai
niekinau. Tikriausiai ir
darkeletąpergaliųpama
tysime,gal netmedaliais
LR rinktinė pasidžiaugs.
Beliekaviltis,kadpatirtos
teigiamosemocijospadės
ištverti šaltą, alkaną ir
iki šiolpačiąbrangiausią
žiemą(galbusirdarbran
gesnių).
SirgaliaiKaunoarenos

atidarymenušvilpėA.Ku
biliųtuoaiškiaiparodyda
misavopožiūrįįjopoliti
ką.Galirgerai–tikvargu
ar premjero stora oda ką
nors rimčiau pajuto.Aš
jaunuosovietųlaikųbjau
riuosi valdininkais, kurie
ateinasveikintisportinin
kų bei stengiasi primity
viaipasireklamuoti,visai
ne jiems skirtų renginių
metu.Visainesvarbukas
būtų dabar premjeras –
A.Kubilius,G.Kirkilas
arE.Zingeris tos arenos
būtųbuvusiospastatytos.
Todė,kadvykstaEuropos
čempionatas, todėl, kad
ESfondaitamskyrėlėšas.
Galbūt atidarymometu
derėjopagerbtiarenąpro
jektavusįarchitektą?Prie
ko čia tautos nemylimas
A.Kubilius?
Klausimas,kąsutomis

arenomisreikėsdarytipo
čempionato?KitasEuro
poskrepšiniočempionatas
LRvyksgalpokokiųdvi
dešimtiesmetų.O iki tol
tas arenas reikės remon
tuoti, apšildyti, apšviesti
elektra,prižiūrėti.Taiirgi
kainuosmilijonuslitų.Ar
netapsjossunkianaštabe
veiktuštiemsšešiųmiestų
savivaldybiųbiudžetams?
Žais joseLRčempionate
dalyvaujančioskomandos,
kurių žaidimo stebėti su
sirenkapokeliasdešimtis
sirgalių?Vyks koncertai,
masiniairenginiai?Arjos
buspaliktosramiaigriūti
kaip ir sovietinių laikų
sporto rūmai, baseinai ir
kiti sporto įrengimai bei
pastatai?Galjaskasnors
privatizuos?Šiaipar taip
jųišlaikymasbeipriežiūra
iš dalies galbūt atsipirks
VilniujearKaune,otokia
meAlytuje–vargu...
Kągi–pasidžiaukime,

kol galime. Toliau teks
vėlsukąstidantis,veržtis
diržusirt.t.

Tel šiai
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anicetasstonKus

So dy bos
Įvadas

Žmogus,kaipirvisibio
loginiai objektai, kad ga
lėtų išgyventi ir pratęsti
rūšies egzistavimą, priva
lomaitintis ir prisitaikyti
prie supančios aplinkos.
Evoliucijos eigoje keitėsi
aplinka,biologinėsrūšysir
atskiri individai.Vieni ne
prisitaikęišnyko,kitikeitė
savo formą, egzistavimo
būdą–vystėsivienaarkita
kryptimi.Mūsų planetoje
ant aukščiausios pakopos
atsistojo primatų atstovas
žmogus–homosapiens.
Jis užvaldė visas žemės

klimatines lygiagretes nuo
šiaurės iki pietų ašigalio.
Skirtingaaplinka,sąlygojo
netikišvaizdą,betirbūdą,
papročius,įgūdžius.Evoliu
cijoseigojeplaukuotąkailį
pakeitė į švelnesnę odą.
Buvo priverstas išmokti
dirbtinai, įvairiose klima
tinėse sąlygose reguliuoti
kūnotemperatūrą.
Žmogusnuošalčioirdar

ganų pradėjo ieškoti prie
globsčio olose ir urvuose,
dangstytis nukautų žvėrių
kailiais,statytisprimityvias
palapinesirbūstus,naudotis
irsaugotiugnį.
Istorijosbėgyjeprisijau

kinus gyvulius ir pradėjus
verstisžemdirbystepatalpų
reikėjo ne tik patiems, bet
saugoti gyvuliams,derliui,
pašarui.Taippradėjokurtis
sodybos.
Neturiu tikslo gilintis

kaip šitas procesas vystėsi
įvairiosepasaulioplatumo
se,apsiribosiuŽemaitijair
Pakutuvėnais.

Sodybos

Pradėsiu ištraukomis iš
SimonoDaukanto „Būdas
senovėslietuvių,kalnėnųir
žemaičių“,išleisto1845m.
Petrapilyjeirnaujaiišspaus
dinto1993m.Vilniuje.
Autorius rašo: „...Tas

dar yra stebuklingesniu,
jog tose giriose ilgainiui
įsikūrė, atsikieminėdami
[išsiskirstydami atskirais
kiemais, atsidalindami]
vienkiemiuose per gerą
šaukimąnuokitskitotaip,
idantbalsągaidžioaršunies
savo Susiedo [kaimyno]
galėtų girdėti, ką darė jau
dėl išvengimo tarp savęs
barnių,kurieit[itin,labai]
veikiai galėjo keltis, tu
rint lygiai [kartu, drauge]
pievas, dirvas ir daržus,
jausaugodamiesnuogais
rų, idant, vienam trobesiui
užsidegus, negalėtų ug
nis prigauti susiedo trobe
sio, arba, nutikus viename
kiemekokiai nočiai, idant
antrasis, girdėdamas savo
susiedo šunis lojant, pats
galėtų tuo tarpu pasitiekti

ojų[pavojų]nuosavęsremti
arantrampagalbąduoti,jei
tobūtreikę.
Taip šiandien dar dau

gioj vietoj tikrieji lietuviai
tebgyvena atsikieminėję
savo vienkiemiuose Že
maičiuose,Kurše, Parusy
beiKalne.
Pirmasisjųtrobesystose

giriosevadinosnams,arba
namas, namaitis, dėl ko ir
visa tauta nuo prašaleičių
nomadžiais buvo vadina
ma,beje,žmonės,namuose
gyvenantys (1. Dziennik
Warszawski,1826r., t. IV,
s. 37; 2. Lepner, Preusch.
Littauer, VIII, S. 71; 3.
Johan. Lasicius, De diis
Samagitarumet alior. Sar
mator.,Basileae,1615,pag.
1et44.).Tastrobesys,kurį
šiandiendardaugiojvietoj
gal regėti, buvo pailguoti
nas[pailgas]ketvirtainis,be
lubų,įpietussuskliautais,
kuriuose netoli nuo čiuku
robuvotryslangeliai,rąste
išpjauti, vienas aukščiau,
o du žemiau per du rąs
tu, platumo kaip balandis
galėjo įlėkti, nuo vanago
vejamas, ir dūmai išrūkti.
Poskliautais įpietusbuvo
durys, didžiosiomis vadi
namos,prokuriasmažnesu
vežimugalėjoįvažiuoti,nuo
rytų pusės buvomažosios
durys,ošalyjųlangelisnuo
saulėtekio,taippatrąsteper
augumąnuožemėsdėlšvie
sosiškirstas;potuolangeliu
namopusėjduobėiškasta,į
kurią pylė paplavas ir kitą
įurštą[priterštą,pribjaurotą]
vandenį, iš kurios duobės
tekėjo pro namo pamatą į
griovį,kursaiišvestasbuvo
namopasieniulaukopusėj
pakalniui. Per penkis ar
šešissieksniusnuodidžio
sios angos buvo pervarinė
[skersinė] siena, kuri abi
šalini sieni jungė, kurioje
buvodvejosdurys.Vienos
ėjo į kamarą, kurioje sula
buvolaikomairkitibaldai,
nuokojausulos,jaubaldų
kamaravadinos.
Antrosiosdurystojeper

varinėj sienoj tokio pat
mažne didumo buvo kaip
didžiosios, vedė iš namo į
tvartą, arba kūtę, taip va
dinamą nuo žodžio tverti,
nuo ko paskui visą gyve
nimą tvaru, arba dvaru,
vadino, kursai pradžioj iš
virbų nutvertas buvo, vie
nasšalinessienassupačiu
namu turįs,kuriame tvarte
buvo gyvuliai pasieniais
prisieti, beje, karvės, jau
čiai.Vidurytotvartobuvo
avys, atskiestos [atskirtos]
keturiomis gardėmis, nuo
kuriųvadinosgardu;už to
tvartovėlbuvokūtė,arklių
tvartu vadinama, vis tarp
tų pačių šalinių namo sie
nųstovėjo;arkliai jauprie

užėdžio[ėdžių]pririšti,jau
palaidi, kariai [kumeliai,
kumeliukai],arbakumeliai,
nuoseniųarkliųatskiestiir
kartimis kampe užšaudyti
stovėjo;taarkliųkūtėturė
jonuosaulėtekioduris,pro
kuriasarkliusirbandąvarė
girdyti,jaukiamoruiesant,
speiguotie [speigui esant]
drungnuvandeniu išnamo
geldosegirdė.Užtosarklių
kūtėsbuvodarkiauliųkūte
lė,arbatvartelis,kartaisneb
tosepačiosenamošalinėse
sienose,betpridurtoseprie
galutinėsnamosienosypa
tiniu[atskiru]rentiniu,daug
žemesniu už namo sienas.
Žąsys, pylės [antys] ban
dos tvarte buvo laikomos.
Irtaipgaspadorius,sėdęsis
antsuolonamopasieny,visą
savopiešą[kaimenę,mantą,
turtą]galėjoregėti.
Stogas to namo pirma

buvomauknomis klotas,
idant kibirkštys, iš ugnies
lėkdamos, neįkibtų, o ant
tųmauknųviršaus—ilgi
niais.Asloje paties namo
juoįkampąkamaroslinkan
buvo kartais duobė ket
virtainiška iškasta į kelio
mierą [aukštumą] gilumo,
ugnaviete vadinama, taip
erta[erdvi],joggaspadinė,
valgįvirdama,galėjoapsu
kuivaikščioti,kadkiti,ant
krantosusėdę,kojasžemyn
nuleidę, šildės.Greta ka
marossienosperpustrečio
sieksnioėjopervarinėdrūk
ta sija, arba balkis [sija],
kuri abi šalini namo sieni
jungė;nuokamarossienos
ant tossijosbuvodvipus
kazilininki [pusės kazilo,
gegnėsstorumo]karteli,per
pusantrosieksnionuoviena
antros užšlieti [užklotos,
uždėtos]irlentomisprataši
nėmis[tašytinėmis]nuopat
sienoskamarosligpatsijos
apgrįsti,kuriosvadinosuž
lomis, nuo žodžio užleisti,
jog buvonuokamaros ant
tos pervarinės sijos, arba
balkio, užleisti. Po tomis
užlomisperuolektįdvikar
teli tvorininki [tinkančios
tvorai,tvorinės]pasietivyti
mis,vienaisgalaisįkamaros
sienąstipriaiįremtiskylėse,
tai lietai [tikslui, reikalui]
išręstose,antkuriųkartelių
krovėmedžiusarrudenįmė
są kabinėjo džiovinti, nuo
koirkriautevadinos.
Antpatviduriotosduo

bės ar ugniavietės skersai

tųdviejųkarčiųbuvoperdė
tasąžuolomietasirstipriai
tenaipririštasvytimis,prie
kuriopačiamevidurybuvo
pasietas ąžuolo ramentas,
vąšu [vąškaru] vadinamas,
žemajame gale su (kibek
liupakumpusiosšakniesit
nosia,ikipatugniesnutįsęs
taip,idantkatilas,atkabintas
[užkabintais] valgiui virti,
galėtųkaistiirvirti.Darbu
voanttomieto,arbaaksties,
ant kurio ir vąšas kybojo,
pasieti keli svarai ledinės
druskos ant šniūrelio taip,
joggaspadinė,atrišusinuo
vąšo šniūrelį, galėjo drus
koskliupurį[gabalą]įkatilą
įleistiirvėlpamirkiusiaukš
tynpatraukti,kursai,iškel
tasišviralo,lašėjotenaiiki
nudžiūnąs.Užugnėj[užži
dinio,užpelenėj]antšalinės
namosienosbuvolentyna,
ant kurios sugrįsti [sudėti,
sustatyti]mazginiai, beje:
kaušai, samčiai, druskinės,
bliūdai,menturiai,stovėjo.
Potalentynakybojokurvis,
kuriame šaukštai, taurės,
tauragės,iškuriųgėrė,buvo
sudėti. Pasieniais to namo
buvo platūs ąžuolo suolai,
ant kurių dieną sėdėjo, o
naktį, kojas sudūrę, gulė
jo.Antčiukuronamobuvo
lėkiai antkabinti, o stogo
sketeras spaliais apkrautas
ir velėnomis per dvi uo
lektį ilgomis apsluoguotas
[apslėgtas,apspaustas].
Senovėj kalnėnai ir že

maičiai tame trobesyvisus
namų darbus atliko: alų,
midų darė, žlugtį žlugino,
namoaslojdirbo ratus, te
kinius, važius, roges, šlė
des [dideles roges, šlajas],
arbašlajas,kubilusirkitus
indus,žambius[medinius
arklus], akėčias,milus ir
tūbus [veltinius] loviuose
vėlė; trumpai sakant, jų
namas buvo trobesys, ku
riame, kokiai norint esant
pagadai,žmogus,nuosaulės
irnuodarganospaglemžtas
[apgintas], galėjo brūzti,
kokįnorisišsiėmęsknebinį,
nesgi tenai visados ugnis
kūrinos,priekuriospablaka
susėdę šildės ir permerkti
nuo lytaus ar krušos džio
vinos, vasarą tenai valgė,
rudenįiržiemąstotkusarba
baldusirkitąnamųpadary
nę,beje,žambius,akėčias,
antsuloskamarossukeltus,
laikė...“
Toliau išvardijami kiti

sodybostrobesiai,jųvidaus
surėdymas. Iš viso ūkyje
galėjo būti iki 10 įvairios
paskirtiespastatų.
Kitas garsus žemaitis

gimęs Žlibinų parapijoje
Purvaičių kaime, profeso
rius Ignas Končius savo
monografijoje „Žemaičio
šnekos“,išleistoje1961m.
Londone, rašo apiemūsų
krašto pobaudžiavinįXIX
a pabaigos irXXamžiaus
pirmos pusės kaimą. Joje
nuostabiaiaprašytisodybos
irpastatai,gyventojai,kie
maijųgyvenimoeiga.Tar
pusavio santykiai, darbai,
tradicijos,papročiai,pažiūra
įgamtą,aplinką.
Skyrelyje „Sodyba“ ra

šo:
„Sodyba pareina nuo

ūkio stambio.Daugiau že
mės turi ūkininkas, jo so
dybaplatesnė:didesni tro
besiai, erdviau suskirstyti.
Juo smulkesnis žemvaldis,
juo sodybamažesnė,,ma
žiau trobesių, ir trobesiai
mažesni.
Lietuvosūkininkųvaldo

mosiosžemėsstambiNep
riklausomybėslaikaisnusa
košieskaitmenys:ūkininkų,
turėjusiųnuo1iki5.hektarų
žemės,buvo48.805,nuo5
ligi10ha74.798,nuo10li
gi20ha89.672,nuo20ligi
30ha33.125,nuo30ligi50
19.822,daugiaukaip50ha
7.653.Darbininkųįvairiose
įmonėse, neskaitant žemės
ūkio darbininkų, tebuvo
34.000.
Žmonėsžemaičiuosegy

vena sodose (kaimuose),
vienkiemiais.Kiti yra tro
belninkai  grytelninkai,
kumečiai,metininkai, šim
tadieniai(priedvarų).
Labai retai teaptiksi že

maičiuose aukštaitiškus
(lietuviškus) kaimus, kur
sodyba, prie sodybos: iš
gatvėsmatai gyvenamąjį
namą,pastatytągaluįgatvę,
dar vartai į priekiemį. Jo
kiokiemo.Siauramsklype
tepatelpa tiknamaipokits
kito ir pravažiavimas. Jau
antroje pusėje pravažiavi
mokaimynonamųnugaros
tvorosnereik.Namųeilėje
tolėliauklojimas.Sakysim,
mano gimtasis kaimas: 17
kiemų, po 20  24 ha, ei
na tris kilometrus. Jokios
„ulyčios”.Toli nuo kiemo
ikikiemo.Kiemaineeilė
je.Vienossodybosvienoje

pusėjeupelio(Sausdravo),
kitoskitoje.
Tėviškėssodybojebuvo

šeši pastatai: gyvenamasis
namasnumatroba,klėtis,
tvartai,daržinė,jaujas,rou
pė,neskaitantžardinyčios,
brago“.
NorsS.Daukantas„Bū

de“aprašosenovėsžemai
čiųgyvenamąnamą,tačiau
irpokeliųamžiųprofeso
riaustėviškėstrobadartu
rėjotamtikrąpanašumą.
„Tėviškės gyvenama

sisnamasabiemlaužtais
galaissuįėjimaisiškiemo
ir iš užduralio. Iš kiemo
įeiniįpriemenę(prisėdnį).
Priemenėje dvejos durys:
vienosįpriemenęišuždu
ralioarbaįkaminą,kitosį
gerąjąmenęgerąjątrobą.
Be šitų įeinamųjų durų ši
trobaturidardvejasduris:
vienosįprastąjątrobą,kitos
įgerąjįalkėrį.
Priemenės nuo kita ki

tosatitvertosmoline siena
 kamino siena.Kaminas
teturi apačioje dvi sienas:
sakytoji ir kita pagal pra
stąją trobą irkiek įsikiša į
gerąją trobą  įmenę.Lig
irtarppriemeniųsienanė
rapernamovidurį išvesta
užduralio pusės priemenė
platesnė, čia ugniakuras
(ugniavietė)kampetųdvie
jųmoliniųsienų,sudviem
ąšais  valgiui ir jovalams
virti; aukštaikamine pa
kriautismėsairūkyti,drus
kailaikyti,šiojepriemenėje
daryraišsikišusduonkepė
krosnis. Pati krosnis pri
šininkėje (patalpa pagal
užduralį).Ištospriemenės
yradurys į prastąjąmenę,
duralėsįužduralį.Duralės:
taiyrapusiauvėrinės.durys,
tikneišilgaidurųpusiauvė
rinės,oskersai,atsidaręs
viršutinędalįužsikvempęs
galispoksotiįužduralį,nei
kiaulėneižąsisneįeisįprie
menę.Apatiniosiostųdurų
duralės vienos pačios ne
buvoatidaromos.Paprastai
viršutinėsduralėsvisuomet
būdavoatdaroslangonėra
priemenėje josatstodavo
langą;pročialėkdavoviš
tosanttrobos,čiabuvojų
laktai:vištanutupiapirma
ant apatiniųjų duralių, pa
skuiantviršutiniųjų,toliau
antlentostarpprišininkėsir
prastosiostrobos.
Prišininkėpaprastai tai

komakaršinčiams.Karšin
čių nesant, čia sudėti kal
varatai, sugriautos staklės,
kubilaiirt.t.
Iš priemenės durys į

prastąją trobą.Tuoj netoli
durų kampe prie krosnies
„kaminas”:molio nudrėb
tas, nelyginant stalas su
tuščia, vieta apačioje (per
didelius šalčius čia vištas
laikydavo).Ant to „stalo”
ugniavietė;prie sienosant
ugniavietėsatsukamasąsas
trikojams kabinti.Ugnia
vietėsviršujemoliniskup
tūrassuskyleprolubas(pro
stogą jisnebuvo išvestas).
Skylė užkišama kamščiu:

Stonkų giminės sodybos piešinys.
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So dy bos
storokasmietas,kuriovie
nas galas apsiūtas rutulio
pavidalu skarmalais, 20
30 centimetrų skersmens,
kadkietai užkištų kuptūro
skylę. Iššiosmenėsdurys
įgerąjąmenęirkitosįpra
stąjįalkėrių.Menėsepodu
langu.Gerajame alkėriuje
vienaslangasįkiemopusę,
kitasišgalo.Prastajameal
kėriujetikišnamogalotėra
langas.
Iš kiemo pusės dar yra

durys įvadinamąjį svirna
lį.Taitaislaikaisatstodavo
klėtį,kadaatskiro„klėties”
pastatodarnebuvo,čiaįtai
sytosmiegosgrūdams,čia
vilnoslaikomos,verptipa
ruoštieji linai,čiaviduryje
priebalkiųpakabintikreti
laisudžiovinamaissūriais,
čiasampiliniopienokubila
tis,čiasūdomamėsa.Įčia
suneša ir kamine išrūkytą
mėsą, nors kamine ir per
vasarą dar tebekabodavo
lašiniųpaltys,kumpiai.
Vėliaupriegyvenamojo

namo buvo pridirbtos dar
dvi kamaros ir tvartalis. Į
vienąkamarądurysiškie
mo, į kitą iš namogalo, į
tvartalį išužduraliopusės.
Kamaraįkiemąbuvoma
no kamara. Iš galo buvo
mėsinėkamara.Otvartalis
buvo reikalingas penams
peršalčiuspasislėpti.Mat,
penams užtverdavo pagal
namoužduralio sieną (pa
galprišininkę).Jėdaląjiems
pildavo iš priemenės rine
per sieną tiesiog į geldas
penųužtvaroje.
Vėliautaibuvopanaikin

ta: iš prišininkės, tvartalio
ir svirnalio padarytos trys
patalpos;svirnalyjeiškirstas
langasįkiemą,įdirbtakros
nis“. (Straipsnis „Gyvena
masnamas“1t.6264psl.)
Kaime sodybas sudarė

ne tik pastatai, bet ir visa
infrastruktūra: kiemas, so
das, daržai, darželiai, prie
kluono – žerdėjna, prie
tvarto–laidoris,keleliai,ta
kai,tvoros,prūdai,šuliniai,
aviliai. Sodybos paprastai
būdavoaptvertosardalinai
apsodintosmedžiais.
Kadgyvuliaiirpaukščiai

nepridarytųnuostolių,vidu
jebūdavoatitveriamisodai,
uogynai,daržai.
Gatviniokaimosodybos

skyrėsinuovienkiemių.Pa
kutuvėnaibuvoviensėdžių
kaimas.
Amžių bėgyje sodybos

keitėsi.Tai įtakojo ne tik,
kaipsenoliaisakydavo„pa
vietris“ (nelaimės, gaisrai,
karas,maras,badas,bet ir
mokslo,technikos,žemdir
bystės pažanga.Vystantis
transportui (geležinkeliai,
laivininkystė) žmonės ap
lankydavo, emigruodavo į
kitasšalis.Pamatytasnau
joves pritaikydavo savo
buityje.Atsirado išsilavi

nusių žmonių – specialis
tų, kuriemokė gyvento
jus naudotis naujovėmis:
augalininkystėje, laikytis
sėjomainos,įsigytiišvestų,
naujų derlingesnių kultū
rų sėklų, pagerintų veislių
gyvulių.
Atsiradusvidausdegimo

varikliams,motoraissuka
mosmašinos kūlė javus –
išstūmęspragilus.Jiesuko
irmašinasdrožtiskiedroms,
kuriospakeitėšimtamečiais
tarnavusių šiaudinių stogų
vaizdą.Pertvarkaatėjoirį
virtuvę.Sumūrytosviryklės
su storomis ketaus plokš
tėmis ir juose įstatytomis
įvairaus kalibro rinkėmis
pagalpuodųdydį,keitėvirš
atvirosugniesprimontuotą
vašą su pakabintu katilu
arba pečių, kurio vidun,
valdomasspecialiadvinage
šake,būdavoįkišamasspe
cialusmaistuivirtipuodas.
Po 1918m. paskelbtos

nepriklausomybės, laisva
mekraštekylantgyvenimo
lygiui, žmonės stengėsi
gyventiturtingiau,gražiau.
Naujovės įtakojo irūkinių
pastatų išorinį irvidinį iš
planavimą. Jie darėsima
dingesni,praktiškesni.

Pakutuvėnai

Apie daugelio kaimų
pavadinimų kilmę būna
įvairiausiųversijų.Nuo jų
nesiskiria irmanogimtieji
Pakutuvėnai.
Gerb.J.Klietkutė„Paku

tuvėnų kaimo istorijoje“
aprašodviversijas.Ašturiu
darsavo–trečią.
Istorikai teigia, kad ant

Gondingospiliakalniobuvo
kuršių pilis.Mūsų kaimas
buvo kuršių žemių keklio
teritorijosribose.Tačiaune
manau,kadjopavadinimas
būtųkuršiškas.
Senovėjekuršiųiržemai

čiųžemėsebuvojomilžiniš
kimiškųmasyvai. Daug
aukštesnis buvo ir per jas
tekančių upių (Babrungas,
Minija)irjųintakųvandens
lygis. Prie jų kūrėsi žmo
niųbendruomenėsirpagal
tuos hidronimus vadinosi
gyventojai, nuoko gavosi
gyvenviečių, kaimų pava
dinimai.Ikišiųdienųišliko
pavadinimaiprieupių:Kal
tėsKaltinėnai,Žaros–Ža
rėnai,Luknos–Luknėnai,
Babrungo –Babrungėnai,
Karkluojos –Karklėniai,
Mišupio–Mišėnai,Juodu
pio–Juodėnaiirt.t.
Pakutuvėnųkaimoribose

įMinijąįtekėjodudidesni
upeliai.Vienasišjųgalėjo
būtiPakūtaarPakūtė.Lo
giška,kadištoradosiPaku
tuvėnaipavadinimas.
Archyvųtyrinėjimome

džiaga153738mGandin
gosvalsčiujebuvodviprie
vaizdystės(приставниства).
Vienoje JanelevaMeko

vičiaus prievaizdijoje 119
žmonių (люди), o Pacovo
Rupeikavo 103 asmenys.
Viso222gyventojai(dūmai).
Nepaminėtineikaimai,nei
miesteliai.Šaltinis:Andriaus
Marckavičiaus „Žemaitijos
valščių surašymas153738
m.“
1721m.Gondingosvals

čiausseniūnijosinventoriu
je(F211107M.A.)Paku
tuvėnų kaime gyveno tik
vienasKazimierasVirkšas.
Kaimo pavadinimas liko
žinomas,norspo17011708
m.Šiaurėskarosušvedais
ir170811m.badoirmaro
kituosekaimuosegyvento
jaibuvoišnykę.
1738 m. LDK žemės

apskaitosmokesčių kny
goje(LVJA.S.ANr.3774)
PakutuvėnuosegyvenoMy
kolasMažonis,Stanislovas
Milašius, JonasMažonis
irKondrotas (vardas neįs
kaitomas). 1775m. Plun
gėsseniūnijos inventoriuje
(LVJA F3AAp.B3921)
Pakutuvėnuosejaurandama
16pavadinimų(dūmų).
Nuo1794m.iki1915m.

Kulių, Plungės, Kartenos
parapijųmetrikos knygose
PakutuvėnųkaimeirAlek
sandravopalivarkesuradau
89skirtingaspavardes.
IšsikovojusLietuvosne

priklausomybębuvo įvyk
dytas pirmas gyventojų
surašymas.
„Taididžiuliskaimas,ku

riame1923m.buvo47sody
bosir276gyventojaipriklau
sėKartenosvalsčiui  apie
PakutuvėnusrašėBr.Kviklys
enciklopedijoje„MūsųLietu
va“IVt.338psl.(išleistaJAV
19641968m.)
Kaimevirš20hažemės

valdė 14 ūkininkų. Stam
biausiūkiaibuvoGrigalaus
koVytautoirRupeikosapie
80 ha.Virš 30 ha.Griga
lauskoStasio,StuopelioSt,
Stropų, Stonkaus,Gagilo,
Meškausko,Dobilo.
Vaikystėjetekdavopereiti

beveikvisą kaimą. Į vieną
pusęeinant įAleksandravo
pradinęmokyklą,įkitą–Pa
kutuvėnųbažnyčią.Atmin
tyje išlikodaugelio sodybų
vaizdai. Stropaus Justino
visipastataibuvonauji:tro
ba iš išorės dažyta.Tokia
patnauja,tiknedažytabuvo
irStroputės Justinos troba,
klebonijaipadovanotatroba.

Kitasišišorėsdažytasbuvo
Rupeikos, (Gedgaudo), tik
žymiaididesnisnamas.Nau
jai statyti gyvenaminamai
buvoSauserio,Brazdeikio,
Stuopelio,malūnininkoEi
solčio,Stasio irStanislovo
Grigalauskų.
B.Franklinas žaibolaidį

išradoapie175052metus.
Pakutuvėnuose jie buvo
StonkausAntano,Stropaus
irGrigalauskoStasio(Vove
rinio)sodybose.
„Pakutuvėnųkaime1940

m. gyveno apie 50 šeimų
(maždaug300žmonių)kar
tusuvietiniaisgyventojais
ir pas juos tarnaujančiais
darbininkas“ (J.Klietkutė
– Peleckienė „Pakutuvėnų
kaimoistorija“.
„Prieškario Lietuvoje

Pakutuvėnuose buvo apie
penkiasdešimtsodybų.Trė
mimai irmelioracija pra
ktiškaikaimąsunaikino.
Gyvas jis tik pakutu

vėniškių prisiminimuose.
Rytoj buvę tenykščiai gy
ventojai,jųvaikaiišįvairių
Lietuvos kampelių renkasi
įkaimosueigą13val.Pa
kutuvėnų bažnyčioje bus
aukojamos šv.Mišios už
parapijiečius. Po pamaldų
bendri pietūs.“ („Kaimas
gyvas prisiminimuose“//
„Žemaitis“2000m.birželio
10d.šeštadienis).
Savovaikystėsprisimini

muose, gamtos grožį, nos
talgiją,sielosšauksmąban
džiauįvilktiįpoezijosrūbą,
tačiaunetektiesrealybė,liko
darryškesnė.Vienintelėpa
guoda – kaimo griuvėsius
saugojantysdupatronai.

Šian die ną čia – ant kran to 
Mi ni jos
Jau ne bė ra so dy bų...
Nė ra dar že lių po lan gais ir 
gė lės ne be žy di.
O kai mo di de lio ga le – tik 
vie ni ša baž ny čia...

Ir, jei gu, vieš ke liu iš čia į 
va ka rus ke liau si
Ne ra si pa ke ly so dy bų.
Ne čiul ba so duos paukš
čiai.
Tik kai mo pa kraš ty, ki tam 
ga le
Ke li vien sė džiai li ko.

Ne gau sias Kris taus ave les, 
pa tro nai dvie se ga no 
Du už sie nie čiai:
Pran ciš kus Asy žie tis ir Pa

du vos An ta nas
(„Kai mas prie Mi ni jos“ 

2003 m. lapk ri tis)

„1997m.kovomėn.Pa
kutuvėnųkaimegyveno16
šeimų. 2001m. pabaigoje
gyventojųbuvodarmažiau,
neskelisenukaimirė,ojau
nimas išvyko įmiestus“.
(J.Klietkutė. „Pakutuvėnų
kaimoistorija“)
Kiekviena kaimo sody

ba turėjo savo gyvenimą,
istoriją. Pakutuvėnuose
daugumą jų užgimė 18 a.
pabaigojeir19a.pradžioje.
Savo šeimininkų jos buvo
puoselėjamos, prižiūrimos,
remontuojamos, perstato
mos,tobulinamos.Kartusu
pastataisstiepėsiįviršųpa
sodintimedžiai,derliųnešė
sodai. Šalia senųjų statėsi
didesnėsarmažesnėsnaujos
sodybos.Taip1940m.kai
mejaubuvoapie50sodybų
ir 300 žmonių. Tai buvo
paskutinieji taikosmetai.
Pojųsekėpirmojisovietinė
okupacija,pasauliniskaras,
irilgas,kaiprudensnaktis,
antras sovietmetis, atnešęs
tautos genocidą ir senojo
kaimo išdraskymą.Atėjo
kaimopatriarchaliniųsody
bųtragiškamirtis.
Aš noriu dar kartą pa

vaikščioti po savo senąją
tėviškę,pasidžiaugtijostar
pukarioaugimu,dinamika.
Pasiėmęs lazdą, senatvėje,
parymotijosbuveinėje,su
grįžtiten,kurkadaise,buvo
įspaustimano–kūdikiopir
miejižingsniai.

Stonkųsodyba

SenelisAntanasjąpavel
dėjoapie19amžiausvidurį,
vedęsūkininkoStonioduk
rąRozaliją.Nuotolaikoji
tapomūsųgiminėstėviške.
Sodyba buvo labai gra

žioje vietoje antMinijos
kranto. Šalia augo du ga
lingi medžiai Ąžuolas ir
Klevas,opaupiaisdaubose
alksnynai, beržynai, kark
lai, liepos, drebulės ir kita
augmenija.
Mirus seneliui, ūkis ati

tekomano tėvui.Močiutė
Emilija1886m.ištekėjouž
našlioA. Stonkaus.Bet ir
jijaunalikonašleirištekė
joužA.Norkaus.1912m.
mano tėvelis, jau pabuvęs
emigracijojeAmerikoje, ir

atitarnavęskarinėsRusijos
kariuomenėje, atsiėmėūkį
ir 1913m. vedėBražins
kaitęMarijąišBabrungėnų
kaimo. 1914m. prasidėjo
Pirmasis pasaulinis karas
laikinaijuosišskyrė.Tėve
lis buvo pašauktas į karą,
pakliuvoįvokiečiųnelaisvę
irgrįžotik1918metais.Taip
visi rūpesčiai pervokiečių
okupacijąatitekomamai.
Lietuvai,vėlatsikovojus

nepriklausomybę, visose
gyvenimo srityse reiškėsi
pakilimas. Senieji ūkiniai
pastatai nebeatitiko nau
jesnių ūkininkavimo sąly
gų.Turėjo būti erdvesni,
funkcionalesni. Didėjant
šeimynaiirsamdantdarbi
ninkus, ne tik gamybiniai,
bet ir gyvenamas namas
pasidarėankštas.Prasidėjo
didžiosiosstatybos.
Naujieji pastatai turėjo

būti didesni, erdvesni, dėl
priešgaisrinio saugumo,
didesni, tarp jų atstumai.
Taijiesenosiossodybosri
bosejienebeišsiteko.Šalia
josįpietusbuvonumatyta
nauja. Pagrindinis verslas
buvogyvulininkystė,todėl
pirmiausia reikėjo pasta
tyti tvartus. Senieji kaimo
meistrų planai nebeatitiko
laiko dvasios.Apskrityje
jau veikė specialistų kon
sultacijos,kuriepasiūlyda
vonaujoviškusprojektus.
TaipStonkų ūkyje apie

1923metusbuvopastatytas
pirmaskaimetvartassuprie
šonopriblokuotadaržineir
tiltuužvažiavimuanttvar
to lubų, kad galima būtų
iš vežimo tiesiai į daržinę
išverstišieną.Įtvartąbuvo
dvejosįvažiuojamosdurys,
kadnereikėtųmėšlonešioti.
Išdaržinėspašarasperdve
jasdurisbuvopaduodamas
įtvartą.Kadnesiklampotų
laidorisišbrukuotasiružpil
tas smėliu. Šitos naujovės
palengvino rankų darbą ir
padidinonašumą.
AnglijairVokietijabran

giai supirkdavo bekonus
AB „Maistas“ organizavo
eksportą. 1925metais pa
gal inžinierių – agronomų
projektą buvo pastatytas
„numas“. Kur po vienu
stogu tilpopašarųvirtuvė,
duonkepis,vištos,antaukš
tomėsosrūkykla.Užugniai
atsparios sienos, koridori
nio tipo kiaulidės aštuoni
gardaisusrutųnutekėjimo
grioveliais, šėrimo irmėš
lo pašalinimo taku.Gale
pastato lauke išbetonuota
mėšlideirnuotekų–srutų
šulinys.Pastatasbuvoįver
tintas1000litųpremija.
Nors sodyboje nebuvo

gandralizdžio,tačiaukaspo
rametųparskrisdamigandrai
palikdavoporyšulįsuvaike
liu.Senojitrobapasidarėper
ankšta,atsidūrėnaujaisupla
nuotos sodybospakraštyje
statyta19amžiauspirmoje
pusėje,reikalavokapitalinio
remonto.Nutarta pietinėje
naujos sodybospusėje pa
statytinaują.

Busdaugiau.
Marijampolė
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Opirmiejižodžiai,atėjusį
joskabinetą,būdavošie:

Mieloji,cigaretę!
Mat namuose rūkyti ne

leisdavo,dėlšitosnuodėmės
buvoįspėjęsdaktaras.OZa
firabuvotasvelniukas,kuris
vesdavoJ.Bagdonąiškelio.
Pastarųjų žodžių autorė, ži
noma, pati Z. Leilionienė.
Šitaisituacijaijinetspecia
liąpeleninębuvoįsitaisiusi,
kalvio darbo. Pirmiausia
dailininkas, savo elegantiš
kais,gražiaispirštaispaėmęs
cigaretę, įtraukdavo. Kurį
laikąmėgaudavosiuždraustu
malonumu.Kartais ir kabi
neto šeimininkė, šiaip jau
nerūkanti, dėl kompanijos
cigaretępaimdavo.Dėl šito
aktobuvoperspėtasiKultū
roscentrodirektoriusRomas
Matulis–jeijauužsuksit ir
rasit prirūkyta (kabinetuose
rūkytidraudžiama),taiBag
donasbusbuvęs.Omaestro
viskasbuvoleidžiama.

Kartaisatsitikdavotaip,kad
Zafiraneturėdavocigarečių.
TuometJ.Bagdonaspaprašy
davo:„Lėk įparduotuvę“. Ir
lėkdavo,palikusjįkabinete.

Kaip toji pažintis prasi
dėjo?

Žemaičiųdailėsmuziejuje
atidarantparodąrenginysuž
sitęsė.Tarpdaugybėsčiaatė
jusiųZafirapamatėstovintįJ.
Bagdoną.Susiradusiūkvedį,
paprašė atnešti dailininkui
kėdę.Bandantpasodintiįtą
kėdę, įsižeidė: „Ką jūs, aš
dar nesenas!..”Paskui susi
pažino,įsišneko.Pakviestas
užsuktiįKultūroscentrą,kur
organizuojamos ir parodos,
neatsisakė.

Pirmasis vizitas susijęs
sučiaorganizuotaapskrities
tautodailininkųparoda.Tik
riausiaitaibuvopaskutiniais
XXa.metais.Zafirai,pagal
tradiciją vestibiulyje pasi
tinkančiai kiekvieną svečią,
geraiįsiminėJ.Bagdonassu
Genovaite.Rankoje–bran
gių saldainių dėžutė. Ga
lantiškas pasisveikinimas.
Žodžiaissunkiainusakomas
iškilmingumas.

Šiojevietojederėtųprisi
minti,kąyrasakiusiG.Bag
donaitė–Rimkevičienė:

 Jis tuo gyveno.Paroda
dėdeibūdavodidelėšventė.

Be to, dailininkas turėjo
įprotįįnamusužsukusįsve
čią pavaišinti gero raudono
vynotaure.

Tą pavasario vakarą ir
parodų salėje, ir seklyčioje,
į kurią buvo pakviesti gar
bingiausi svečiai, J. Bag
donas jautėsi kaip niekada
gerai ir šito neslėpė nuo jį
vispastebinčiosZafiros.Su
sidraugavo.

O netrukus jį pakvietė į
Stanislovo Riaubos vardo
konkursą, kuris senokai čia
rengiamas.Maestro ypač
džiaugėsisusitikimusueks
pertųkomisijosnariuVytautu
Valium.

Odarpotojaupatskartą
per savaitę vėrė Z. Leilio
nienės kabineto duris. Pir
miausia todėl, kad pajuto,
jog tai yra žmogus, kuris
išklauso jį, supranta geriau
neibetkaskitas.Nesusitik
davotikžiemą,nesbijodavo
slidžių šaligatvių. Tuomet
tik telefonu bendraudavo,

Moteris,prailginusidailininkogyvenimą
Atkelta iš 1 psl. vispastebėdamas:„Dabaraš

esu kalėjime“.Nemėgdavo
žiemos.Okaitiksavoburtus
parodydavopavasaris,maest
rojaulėkdavočia.

Eidavom su juo į kavi
nę.Gerdavomraudonąvyną.
Bohemišką gyvenimągyve
nom,irrimtai,irsušypsena
sakoZ.Leilionienė,kuriaitie
prisiminimailabaibrangūs.

Kartais,tiesa,J.Bagdonas
panorėdavoirdidesnėsdrau
gijos.Tokiuatvejuįkompa
nijąpasikviesdavoAlgimantą
VeselįišŽemaičiųdailėsmu
ziejaus,dar–Kultūroscentro
dailininkęAldonąRuibienę.
Gerai nusiteikęs maestro,
žiūrėk,jauirnuklystaatsimi
nimaisįtuoslaikus,kaimo
kėsiKaunomenomokykloje
ar kokį įdomesnį jaunystės
nutikimąpapasakoja.Nuobo
džiautiniekadaneprisieidavo
irdėmesiocentrebūdavo,ži
noma,jisJ.Bagdonas.

J. Bagdoną ir Z. Leilio
nienę,kuripagalamžiųtiko
įanūkes,darlabiausuartino
bendrapažįstama–dailininkė
Veronika Šleivytė.Maestro
ją pažinojo dar tarpukaryje,
o Zafira sovietmečiu, dirb
damaRemontomechaninės
gamyklos dailininke, suor
ganizavojosparodąPlungė
je, lankėsi pas ją namuose,
suartėjo,įdomiaibendravo.J.
Bagdonuibuvoviskasįdomu,
kassujasusiję,Zafirapriva
lėjo kuo smulkiausiai viską
išpasakoti:arVeronikatokia
patnenuorama,tokiapatgy
vybinga, energinga, kaip ji
gyvena, kur, kas, kaip...O
paskui jaupatspasakodavo,
kokiaVeronikabuvusiKauno
menomokykloje.Prisiminda
vo ir kitus bendramokslius,
pavyzdžiui,MarcęKatiliūtę,
kuriąlabaivertino.

Kai Plungės tautodaili
ninkai rengdavo parodas
Telšiuose,Mažeikiuoseardar
kur,sujaisvažiuodavojauir
J.Bagdonas.Irvisstebėdavo
si, koks kūrybingas kraštas,
jam patiko tautodailininkų
veikla.

TikįGrūtoparkąnepanoro
keliauti.Norsvisaipstengėsi
dailininką įtikinti, kadverta
tuosbalvonuspamatyti,kad
ViliumoMalinausko valdas
netAustralijos televizinin
kai filmavo, o irAmerikoje
jasžino,netZafiranepajėgė
pakeisti nuomonės. Regis,
todėl,kadpačiojejaunystėje
turėjopaliktiLietuvą.

ApiedaugkąZafiraipasa
kodavoJ.Bagdonas.Irpasako
davotyliai,todėllabaiatidžiai
reikėjoklausytis.Ypač jei tai
vykdavokavinėje,kurgrodavo
muzika.Įtempusausisklausy
tis!IrneduokDieve,pasakojo,
prisimindamatuossusitikimus
Zafira, jeinuklysdavaiminti
miskurnorskiturir tiklink
čiodavaipritariamaigalvelę.
Kartą, kai apsėdę kažkurie
rūpesčiai, taip ir atsitiko. Ir
maestroiškartopagavo.„Mie
loji,bettumanęsnesiklausai“,
pasakėliūdnubalsu.Tuomet
patirtąnesmagumąiršiandien
Zafiratebejaučia.

Išlinksmesniųpasakojimų
įsiminėšis–apiedailininkų
sąjungos atstovų važiavimą
įparodąTelšiuose1938me
tais.Važiavotrise,suJ.Bag
donudarAdomasSmetonair
kolega,kuriopavardėsZafira

neįsidėmėjo.Laukia stotyje
J.Bagdonaskolegų, jaupats
laikas sėsti į traukinį, o jų
kaipnėr, taipnėr.Paskutinę
akimirkąpasirodoabugata
vučiai.Atvažiuoja įTelšius
dar jiems neišsipagiriojus.
Ypač pasipiktino tokiais at
stovaisTelšiųvyskupas–po
parodos atidarymoLietuvos
dailininkų sąjungos pirmi
ninkasV.VizgirdasulaukėJo
eminencijoslaiško.Tekodar
kartą visiems trimsvažiuoti
įTelšius–atsiprašyti.Šįkart
laimingai.Vyskupas ne tik
atleido griekus, bet ir vyno
butelįpastatė.Smagiaiįkaušę
dailininkaipargrįžoįnamus.

A.Smetonayrairdaugiau
šposų prikrėtęs. J.Bagdonas
pasakojo,kadjiekartueidavo
į„Metropolį“.Adomasmėg
davo išgerti, tačiau niekada
neturėdavopinigų ir vakarą
nesykįyraužbaigęsžodžiais:
„Dėdė atsiskaitys“. Todėl,
kai jie ateidavo į restoraną,
barmenas iškart klausdavo:
„Atsiskaitys dėdė ar jūs?“J.
Bagdonas, kuris beveik ne
gerdavo,atsakydavo,kadjis
turėsiąspinigų.

Ardėdė,t.y.LietuvosRes
publikosprezidentasA.Smeto
natikraiužmokėdavęssūnėno
skolas?PatsAdomasJ.Bagdo
nuitvirtinęs,kadtaip.

Nors ir labai šilti buvo
maestroirZafirossantykiai,
yrapasitaikę ir rimtųginčų.
Tačiau visada nugalėdavo...
modernusismenas.

Kad ir toks pavyzdys.
Į Maskvos Didžiojo ope
ros irbaleto teatrogastroles
Klaipėdoje kartu su Plun
gėskultūrininkaisvažiavoir
J.Bagdonas.Kremliaus teat
ras rodė ištraukas iš įvairių
baletų,taippatiršiuolaikinių
autorių.Dailininkaspokelių
fragmentųpradėjovisgarsiau
bambėti:„Koksčiabaletas?
Koks čia baletas?“Atseit,
kaiAmerikojebuvonuėjęsį
rusųbaletogastroles,tikkla
sikiniuskūriniusrodė.Očia...
Neiškentė Zafira ir pasakė,
jogjinustebinta.„Ojūssavo
menekądarot?–paklausė.–
Jūsdailėjegalitebetkądaryt,
o baleto kūrėjai negali būti
šiuolaikiški? Susiėmė abu
kaip reikiant, dairytis į juos
šalia sėdintys pradėjo.Visa
laimė,jogabusutarė:ginčy
tis,aiškintisapiemodernius
menus ne vieta. Grįžtant į
namuspratęsėdialogą,oiš
siskiriantJ.Bagdonaspasakė:
„Nagerai,gerai,įrodei“.

Z.Leilionienė yra buvu
si ir j.Bagdono paveikslų
pardavimų liudininkė. Tos
patirtys labai nevienodos.
Buvo progų dar kitokiomis
aplinkybėmispamatytiirpa
justidailininką.

Gražiausi prisiminimai
susiję su advokatuVidman
tu Stonkum. Susižavėjęs
maestro darbais, prašė su
vesti su juo, nes norėjo įsi
gyti paveikslą. Susitikimas
įvykoBabrungo restorane.
Dailininką labai sužavėjo
advokatoelgesys,jisnegalė
joatsidžiaugti,kadyratokių
jaunų žmonių Lietuvoje.
Automobiliodurelesatidarė,
rankąpadavė,nenuvylėirad
vokatožiniosapiedailininko
kūrybąirapieabstraktųjįme
ną.Išsiskyrėdraugais.

Išlikoatmintyjeirkitokia

situacija.Tąkart J.Bagdono
kūrinįpanorusiįsigytomote
rissudailininkususitikoZafi
roskabinete.Ilgaijityrinėjo
čiaišdėliotuspasteliniusdar
bus,tačiauvisneapsisprendė.
Iššononelengvabuvostebėti
šiąprocedūrą.Užsitęsustyliai
ir niekaip nepasibaigiančiai
paieškai, J.Bagdonas, palin
kęsprieZafiros,tyliaipasakė:
„Paprašykit, kad šita ponia
išeitų“.Taipiratsitiko.

Toji graži dviejų artimų
sielų bičiulystė kartą vienai
poniaiVilniuje,beje,žymaus
profesoriaus žmonai, pasi
rodė įtartina. Beviešint jos
namuose, atkreipusi dėmesį
įtai,kaipZafirapasitarnauja
dailininkui–taiatitraukdama
kėdęirpasodindama,taikaž
kąpasiūlydama,paduodama
ir t.t.,  moteris paklausė:
„Nežinau, ar jūs panelė ar
ponia, bet pasakykit – jūs
draugaujat su dailininku?“
„Žinoma,  atsakė Zafira.
Mes–draugai“.Okaidarsy
kįprofesorienėlabaiįtartinai
žvilgterėjo,pradėjojuoktis.

Kaddailininkassavosurink
tąarchyvąpaskyrėbibliotekai,
nemažiirZafirosnuopelnai.Iš
tikrųjųtaijiprikalbėjoJ.Bag
donątokiamžingsniui.Kodėl?
Todėl,kadperilgametęprakti
kąpatyrė,jogbibliotekojebus
saugiausia,be to,patogiausia
tiems,kurietokiosmedžiagos
ieškos.

Daug ką yra patarusi
J.Bagdonui, taip pat ir at
renkant darbus jo kūrinių
albumui.TojiatrankaZ.Lei
lionienės kabinete ir vyko.
Ir reprodukcijomis rūpinosi,
patinešėpaveikslus į „Aki
mirkos“fotoatelje,tarėsidėl
kokybėsirnuolaidų.Okaijau
buvoparašytasmenotyrinin
kėstekstas,Zafirabuvoįpa
reigotajam,sėdinčiamsalės
vidury,lėtaijįperskaityti...du
kartus.Nesipriešino.

Labiausiai Z.Leilionienę
žavėjo maestro ypatingas
troškimas gyventi.Vis dau
giauproblemųbuvosuregė
jimu,klausa.Oirišišvaizdos,
kuo toliau, tuo silpnesnis
atrodė.Tačiaunorasdardaug
pamatyti buvo nepaprastas.
Kaip čia neprisiminti atsiti
kimoVilniuje,priešparodos
Užsienioreikalųministerijoje
atidarymą.Užsidegus švie
soforui, dailininkas niekaip
nebūtųspėjęspereitipergat
vę,nesvoseidavo,todėlpa
gelbėjoEdmontas–antrankų
pernešė. „Tuman sulaužei
šonkaulius“ , paskui juok
damasis sakė.Tačiau nė už
kąnebūtųatsisakęs ilgesnių
artrumpesniųkelionių.

Kur tikkokiąparodąZa
fira organizavo, vežėsi su
visais ir J.Bagdoną. O jo
planuose buvo Rokiškis ir
Just.Vienožinskiogimtosios
vietos,Zarasai,daugtųpla
nųbuvo,irniekasneabejojo,
kadmaestrotuosplanusspės
įgyvendinti.

Plungiškėdailininkobičiu
lė,bekitako,pasakojo,kad
J.Bagdonui kartais tapdavo
ir savotiška nuodėmklause.
Zafiraibuvoišsakytaneviena
jįslėgusinuoskauda.Tačiau
moteris įsitikinusi, kad tai,
kas buvo pasakyta kaip pa
slaptis,irturiliktipaslaptimi.
Taitikpatvirtina,kadJ.Bag
donasneapsirikopajutęsjoje

artimąsielą.
O, kaip dėdė laukdavo

tų susitikimų! – pasakojo
G.BagdonaitėRimkevičie
nė. – Zafirai paskambinus,
tarsiatgydavo.Tądienąnet
nebevalgydavo.Prausdavosi,
čiutnidavosi, ruošdavosi. Ir
visįlaikrodįžvalgėsi.

O kodėl nevalgydavo,
Zafira sako, jog labai su
prantama. J.Bagdonas labai
mėgokavinėskoldūnus.Taip
jampatikdavę tiemažyčiai
koldūnai...

Tačiau svarbiausia, ži
noma, būdavo draugystė,
pasibuvimas.Na ir pats iš
važiavimas, žinojimas, kad
yralaukiamas.

Ar galima tvirtinti, kad
Z.Leilionienė prailgino dai
lininkogyvenimą?

Prailgino,neabejodama
sakoG.BagdonaitėRimke
vičienė..

Gražiai žemaičiuojanti
totoriškoiržemaitiškokraujo
turintimoteris,nors ir turė
dama daug darbų, niekada
nėra pasakiusi J.Bagdonui,
kad neturi laiko.Mesdavo
viską ir kalbėdavosi, klau
sydavosi, bendraudavo. Ir
niekas tuo laikunedrįsdavo
jos trukdyti – visi kultūros
centrodarbuotojaikažkokiu
būdusužinodavo,jogmaest
roviešipasją.

Dabar,prisimindamadai
lininką,Z.Leilionienė sako,
jog labai atsargiai reikia tai
daryti.Labaisubtiliai,aiškiai
prisimenantviską,kasbuvo,
kaip buvo, nieko nepriku
riant. Tačiau, kita vertus,
kiekvienas,pažinojęsJ.Bag
doną, savospalvomtapo jo
portretą.Turimepasistengti,
kad tas portretas netaptų
sunkiai atpažįstamu, storas
dažų sluoksnis jam tikrai
nereikalingas.

Očia–darkeliZafirospo
tėpiaiJ.Bagdonoportretui.

2000metaisPlungėskultū
roscentrasorganizavoJ.Bag
donotapybosparodą.Maestro
jąskyrėM.K.Čiurlionio125
osioms gimimometinėms.
Dailininkas pats dalyvavo
ekspozicijos tvarkyme. Jam
ir Zafirai padėjoKultūros
centro dailininkėA.Ruibie
nėbeimuziejausdailininkas

A.Veselis.Maestroreikalavo,
kadpaveikslaibūtųkabinami
kuožemiau,nesjieAmerikoje
taipdarydavę.Susiginčijodėl
vieno paveikslo. „Aukštyn
kojompakabinot“,  pykte
lėjo.Bet kai Zafira parodė
joparašądešinėje, apačioje,
 nustebo. „Va,  pasakė, 
niekonebematau“.Irliūdnai
pajuokavo: „Bet abstrakciją
galikabintibetkaip“.

Baigiantis 2001metams,
dailininkas sugalvojo su
kviesti kai kuriuosplungiš
kiusįPadėkosšventę.Zafira
jamturėjopatarti,kurirkaip
tai padaryti. Jo noras buvo
surengti iškilmingus pietus
žmonėms, su kuriais daili
ninkuibuvosvarbuirmalonu
pabendrautiir,žinoma,padė
koti jiems už jamparodytą
dėmesį.Gražiampabuvimui
kartugruodžio21ąją12val.
J.Bagdonaspakvietėatvykti
įkavinę„Lyra“Plungėsme
rą,vicemerą,administracijos
direktorių,kleboną,redakto
rius,žurnalistusirt.t.

Dvineišsipildžiusiosdai
lininko svajonės: surengti
savokūrybosparodąŠiuolai
kiniomenocentreVilniujeir
sukurtimodernią skulptūrą,
skirtąM.K.Čiurlioniui.

Sus i t i kus  po žie mos
J.BagdonasZafiraikalbėda
vo,kalbėdavoirvissakyda
vo:„Pakentėk,mieloji,man
reikia išsikalbėti.Tiek ilgai
tylėjau“.

Apžiūrinėdamas kokią
nors tapybos parodą, daili
ninkas prieidavo prie pati
kusio paveikslo ir būtinai
paglostydavo,pabarbendavo
pirštais, tikriausiai tikrinda
mas,arnutapytaantdrobės.
Zafiraklausdavo,arskamba.
„Skamba, skamba“,  atsa
kydavo.

Dailininkas Zafirai ne
kartą yra pasakojęs, kad
Amerikojesulietuviaisdai
lininkaismėgdavęspasėdėti
restoranuose prie vyno tau
rės, vykdavusios įvairios
diskusijos.Tokiųsusitikimų
metu J.Bagdonas piešdavęs
antservetėlių.Sakė,kadtas
servetėles parsivežęs.Abu
buvo priėję vieningos nuo

Nukelta į 10 psl.

J. Bagdonas 1932 m.
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Moteris,prailginusi
dailininkogyvenimą

Atkelta iš 9 psl.

Atkelta iš 1 psl.

monės, kad būtų neblogai
surengtitųservetėliųparodą,
tačiaukažkodėltonepadarė.
Dabar jas galima pamatyti
Viešojojebibliotekojesaugo
mamedailininkoarchyve.

DailininkasbuvoOginskių
dvaro bičiulių klubo narys.
Kartąklubo susirinkimeda
lyvavo svečiai išVokietijos,
Mendenomiesto.UlaAmsler
(beje,Plungėsgarbėspilietė),
sakydamakalbą,pažėrėprie
kaištųplungiškiams:kokiejie
nemandagūs,nesisveikinasuja
gatvėjeirt.t.Kaijibaigėsavo
kalbą,žodžiopaprašėJ.Bagdo
nas.AnotZ.Leilionienės,dar
niekadadailininkasneatrodė
taip iškilmingai.Kalbą sakė
sėdėdamas,oriaipakėlęsgal
vą, abiem rankom įsikibęs į
lazdą:„Mielaponia.Lietuvaį
EuroposSąjungąateinaaukštai
iškėlusgalvą.Tai–didelėskul
tūrosšalis.Nėkieknemenkes
nėužVokietijąarkitasVakarų
šalis–turtingairgraži.Daug
metųbūdamasovietųgniauž
tuose,jiišsaugojosavokalbą,
etnokultūrą,tradicijas,atkovojo
nepriklausomybę.Lietuvaturi
M.K.Čiurlionį ir daugkitų
gabiųmenininkų,mokslinin
kų.Lietuvosžmoniųnevalia
niekinti“.

Išt rau ka iš L. Pe lec kio-Kak-
ta vi čiaus kny gos „Juo zo 

Bag do no spal vų ir erd vių 
vi zi jos“

apie dai li nin ką 
Juo zą bag do ną

Prieš 100 me tų (1911 m. 
gruo džio 11 d.) ne to li Plun
gės, Ant rų jų Vi dei kių kai me 
gi mė vie nas eksp re sy vio jo 
abst rak cio niz mo pra di nin kų 
lie tu vių dai lė je Juo zas Bag
do nas. Bū si ma sis dai li nin
kas mo kė si Plun gės ir Tel šių 
gim na zi jo se, Kau no me no 
mo kyk lo je, pri va čio je Jus ti no 
Vie no žins kio stu di jo je. Pir mą

ją pa ro dą su ren gė 1933 m. 
Pri pa ži ni mo su lau kė jau nas 
– 1938 m. lai mė jo vals ty bi nę 
pre mi ją už fi gū ri nę kom po zi
ci ją „Iš jū ros grį žus“.

Tar pu ka rio Lie tu vo je J. 
Bag do ną pa ži no jo vi si 125 
Lie tu vos dai li nin kų są jun gai 
pri klau sę na riai. Jau na
sis jų sek re to rius ir rei ka lų 
ve dė jas mo kė jo tvar ky tis, 
or ga ni zuo ti, ruoš ti pa ro das. 
Pir mo sios oku pa ci jos ir ka ro 
me tais dir bo Vil niu je, Dai
lės mu zie ju je, o 19431944 
m. dar ir va do va vo Dai lių jų 
ama tų mo kyk lai.

Po ka ro at si dū rė Ko lum
bi jo je, ku rios sos ti nė je dės tė 
aka de mi jo je, įkū rė sa vo mo
der nio sios ke ra mi kos stu di ją, 
da vė ne ma žai im pul sų Ko
lum bi jos mo der nia jai ke ra
mi kai. 1958 m. J. Bag do nas 
per si kė lė į JAV. Iš pra džių – į 
Was hing to ną, kur ati da rė dai
lės stu di ją, mo kė ke ra mi kos 
ir skulp tū ros, o pa skui įkū rė 
ga le ri ją, ku rio je ren gė JAV ir 
už sie nio dai li nin kų pa ro das, 
gan po pu lia rias ir ne kar tą 
mi nė tas Was hing to no ir už
sie nio dai li nin kų pa ro das, 
gan po pu lia rias ir ne kar tą mi
nė tas Was hing to no di džio jo je 
spau do je. 1964 m. at si dū rė 
Ame ri kos me no mies te New 
Yor ke ir iš čia pa ju dė jo jau tik 
į tėv vy nę, kai Lie tu va vėl ta po 
ne prik lau so ma.

J. Bag do no kom po zi ci jos 
ap ke lia vo dau ge lį Ame ri kos 
mies tų – per so na li nės pa ro
dos reng tos nuo New Yor ko 
iki Los An ge les, iš vi so prr 
40. Da ly vau ta dau ge ly je 
gru pi nių pa ro dų. Sug rį žęs 
į Lie tu vą, ap si sto jo Plun
gė je. Daug pri si dė jo, kad 
M. Ogins kio rū muo se bū
tų įkur tas Že mai čių dai lės 
mu zie jus. Iš vi so Lie tu vai 
pa do va no jo per 400 sa vo 
pa veiks lų. Lie tu vo je kol 
kas ne su reng ta iš sa mi jo 
dar bų pa ro da, ku rios dė ka 
ga lė tu me pa ma ty ti vi są kū
ry bos rai dą.

Leo nas 
Pe lec kis-Kak ta vi čius Nukelta į 11 psl.

JuozoBagdonovizijųsuburti
išlipamaišpatalo,kavutės
gėrimobūsenos...Kaivisa
Lietuvagyvenakrepšiniu,
nedrąsu teigti, jogmenas
esą aukščiau sporto. Juk
užslinkusokupacijai,me
nininkai ir filosofai tapo
kariais. Jie – aukščiau
visų.S.Sondeckioorkest
rui, grojant Berlyno fil
harmonijoje, aukščiausiu
lygiu skambėjo Lietuva.
Menininkomisija–nešti
ramybę,grožį.
R.Kašauskas prisimi

nė lankymąsiAmerikoje
ir dramatišką išeivijos
menininkų situaciją, kai
neretai kūriniai atsiduria
šiukšlynuose, mirus jų
savininkams.J.Bagdonas
Lietuvon grįžo beturtis.
Kadangineflirtavosuval
džia, jam čia niekas ne
statė galerijų. Šia knyga
įtvirtinamasdailininkopa
likimas.Jūzapasyragyvas
čia sumumis. „Būk,Že
maitijosbajoreJūzapai“,
palinkiR.Kašauskas.
Pokario emigrantė ir

J. Bagdono JAV laikų
draugė, dabar gyvenanti
Klaipėdoje, Ieva Jankutė
prisiminėsunkųpabėgėlių
išLietuvoskeliąnuosto
vyklųVokietijoje ikikitų
žemynų. Išsidalinusios

stipriausius darbininkus,
šalyskvotųmenininkams
nepaliko.Taip J.Bagdo
nasatsidūrėbiedniausioje
LotynųAmerikos šalyje
Kolumbijoje,iškurkelias
atvedėirįJAV.J.Bagdono
tikslasbuvęsįgytinemir
tingumą.Tą jis pasiekė
būdamaslaisvumenininku
savopaveiksluose.Žmona
uždirbopensiją.Lietuviai
pirko jo paveikslus kam
norsdovanoti, taippadė
damijamišgyventi.
Žemaičiųdailėsmuzie

jausdirektoriauspavaduo
tojaJolantaSkurdauskienė
priminė,kadJ.Bagdonas
yra neatskiriamas nuo
muziejaus,kaddailininko
parodaM.Oginskiorūmai
pradėjo geriausiai jiems
tinkantį – dailėsmuzie
jausgyvenimą.Dabarčia
saugomaper100J.Bag
dono drobių.Muziejuje
veikianuolatinėjokūrinių
ekspozicija, rengiamos
kituoseparodųerdvėseiš
muziejausfondųsukomp
lektuotosparodos.
Plungės viešosios bib

liotekosdirektorėVioleta
Skierienė teigiamai įver
tinoknygosbibliografiją.
Susiejo šiandienos susi
būrimą prie J. Bagdono
atminimosutojepatsalėje
stovėjusiaurna,kaibeveik
tiepatysplungiškiaiišly
dėjosavopatriarchąamži
nojopoilsioKaunokalne
lin. Prisiminė smagesnes
bendravimo akimirkas.
Bibliotekininkėsšaliakitų
plungiškiųkultūrininkųir
jo giminaičių skaidrino
dailininko vienatvę.Visą
amžių praleidus Vaka
ruose ir sulaukus tokio
garbingo amžiaus,Lietu
voje nebebuvo jo kartos
bendražygių.
Plungės viešosios bib

liotekos bibliografijos ir
informacijosskyriausve
dėjaOtilijaJuozapaitienė,
dauglaikopraleidusisuJ.
Bagdonu tvarkant biblio
tekaidovanotąjoarchyvą,
apgailestavo,kadnespėjo
pabaigtiaudioįrašų.Juos
tose liko kažkiek gyvo
dailininkobalso.Kartusu
muziejaus bibliotekinin
ke parengė dokumentų
parodą,skirtąJ.Bagdono
100mečiui.
Plungėskultūroscentro

tautodailėskuratorėZafira
Leilionienė pajuokavo,
kadPlungės damos kny
gojeirprisiminimuosesu
J.Bagdonusiejamoskaip
geriančios ir rūkančios,
todėlpalinkėjotaipmanyti
irtoliau.
PlungėsŽemaičiųdailės

muziejaus rėmėjų klubo
„Oginskiųdvarobičiuliai“
pirmininkėMildaMura
lienė L. PeleckiuiKak
tavičiui padėkojo, pado
vanodamagėlių puokštę.

J. Bagdono tapybos darbas.

Milda Muralienė

Genutė Rimkevičienė

Iš kairės: R. Kašauskas, A. Stasiulevičius, L. Peleckis-Kaktavičius

„Saulės“ gimnazijos mokiniai skaito knygos ištraukas.
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Atkelta iš 10 psl.

Nukelta į 12 psl.

Klubastaippatfinansiškai
parėmėknygosleidybą.
J. Bagdono giminaitė

Genutė Rimkevičienė,
kuriosšeimojegyvenogrį
žęs įLietuvądailininkas,
kartu su žurnaliste Ilo
naLinkevičiene iniciavo
šiosknygosatsiradimą.Ji
padėkojovisiems,gražiai
pagerbusiems jos dėdės
atminimą.
KnygosautoriusL.Pe

leckisKaktavičius knygą
„Juozo Bagdono spalvų
irerdviųvizijos“priskyrė
biografinėsmonografijos
žanrui, taip įbrisdamas į
gana rizikingą upę. Jau
dabar yra kontraversiš
kai vertinančiųjų knygą.
Bet niekas nedraudžia ir
kitiems griebtis žąsies
plunksnos.
Nuošalėjtykiaivyksmą

stebėjo buvusi Plungės
kultūros skyriaus vedėja
DanutėMalakauskienė,
kultūros fronte sugriovu
sisavokarjerą–Plungės
valdininkai neatleido ve
dėjaiužjosidėjąatiduoti
M.Oginskio rūmus kul
tūrai.Taijosdėkadarne
restauruotuose, statybos
technikumomoksleivių

apleistuoserūmuose,buvo
surengta pirmoji tuomet
dar JAVgyvenusio daili
ninkoJ.Bagdonotapybos
paroda.Muziejaus gyve
nimasprasidėjo,obuvusi
jokūrėjaatleistaišdarbo.
SalėjesėdėjoirbuvusiŽe
maičių dailėsmuziejaus
direktorėVidaTurskytė,
lankiusi dailininkąNiu
jorke,padėjusijampersi
kraustytiįLietuvą.
J.Bagdonogyvenimas

irkūryba,kaipirkitųmu

ziejuje saugomų autorių
palikimas,rengiamospro
fesionalaus meno paro
dos, koncertai,mina ta
kelį provincijos sąmonei
link aukštosios kultūros.
Kaipkadaisekunigaikščių
Oginskių giminė, tempu
siŽemaitiją iš žemumų į
aukštumas.
Oapieknygąteliekapa

sakyti:imkitirskaitykit,o
skaitydamipermanykit.

Plun gė

daivaKlenausKytė

Vasarasuknyga

Rugsėjo8d.Plungėsvie
šosiosbibliotekosvaikųlite
ratūrosskyriujevykopopie
tė„Vasarasuknyga“.Buvo
apdovanojami daugiausiai
knygųpervasarąperskaitę
vaikai. Jie knygas skaityti

rinkosisavarankiškai,one
išprivalomųskaitytisąrašo.
Visiemsbuvo įdomu suži
noti,kuodomisikiekvienas.
Bibliotekininkėssuskaičia
vo,kiekirkokiųknygųper
vasarą „sugraužė“ jaunieji

knygų graužikai ir išrinko
pačius pačiausius ir, žino
ma,apdovanojoknygomis.
Skaitymočempionėmistapo
Senamiesčiovidurinėsmo
kyklostrečiokėŠarūnėKa
zevičiūtė, ketvirtokėAgnė

Gerybaitė,septintokėUgnė
Pilitauskaitė,Ryto pagrin
dinėsmokyklos penktokė
ViktorijaPetrikytė,Vysku
poM.Valančiauspradinės
mokyklosSaulės skyriaus

Kristinos Paulauskaitės nuotr.

Vasaros su knyga pabaigos akimirkos vaikų bibliotekoje.

Dailininko J. Bagdono draugės (iš kairės): V. Skierienė, V. Turskytė, D. Malakauskienė, 
O. Juozapaitienė, J. Skurdauskienė.

J. Bagdono Viešajai bibliotekai dovanoto archyvo paroda.

V. Skierienė
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„Maistobankas“kitoms
NVOorganizacijomsban
doprimestinaujasparamos
maistuteikimosąlygas,ku
riosereikalaujama„Maisto
bankui“mokėtimaistotvar
kymomokestį už pristato
musmaistoproduktus.Juk
„Maisto bankas“ tuos pro
duktusgaunanemokamaiiš
prekyboscentrųirgaminto
jų,kurietokiubūduišreiškia
savosocialinęatsakomybę.
Reikalavimas mokėti už

„Maistobanko“atvežamus
maistoproduktus,kurieyra
besibaigiančiogaliojimoyra
bandymasprimesti komer
cinius principus labdaros
teikime“,  sakė Lietuvos
Caritasatstovasryšiamssu
visuomeneGediminasSal
vanavičius.
„Maistobanko“finansi

nių problemų sprendimas
kitų organizacijų sąskaita,
suduosskaudųsmūgį,visų
pirma,skurstantiemsirpa

ramąmaistu gaunantiems
asmenims.Lietuvos„Cari
tas“ ir kitos organizacijos
negali iš „Maisto banko“
„pirkti“maisto produktų,
nes tiesiognėra tamfinan
sinių galimybių, o naudoti
šiamtiksluisuaukotaslėšas
reikštų skriausti irmažinti
kitąparamąlabiausiaiken
čiantiems nuo socialinių
nepritekliųžmonėms.
Šią savaitę vykusiame

Lietuvos „Caritas“ tarybos

dainiussobecKis

Atostogos
Kas gi daugiau belieka?Artėja užtarnautas

poilsis, tad belieka ruoštis į kelionę.Kuogi aš
blogesnis už tuos vokiečius pensininkus, kurie
keliauja po visą pasaulį, nepamiršdami užsukti
įKuršiųNeriją?Irašnoriupakeliauti.Tikreikia
susiruošti.
Imupatįdidžiausiąčemodanąirkuprinę.Jiedar

visaituštutėliai.Irtaikažinarviskasįjuossutilps.
Pirmiausiasusikraunukuprinę.Taiplengviau,oir
talpamažesnė–kažkur aštuoni litrai grynaioro.
Į ją kemšu visokius rūbus: kojines, šeimyninius
triusikus,maikes,baltinius,vilnonįmegztinį,pirš
tines,šaliką.Tieoraišiaislaikaistokienepastovūs.
Kartais vidurvasary Ispanijoje arbaKalifornijoje
pridedatieksniego,kiekLietuvojepervisąžiemą
neiškrenta.Reikiabūtiviskampasiruošus.Kaipsa
koma–vsėgdagotov–visadagatavasirpasiruošęs.
Susikrovuskuprinę,reikiaimtisčemodano,betneto
žalsvo,apiekurįrašėJ.Piliponis,irkuriamegalima
rastikaukolę.
Sučemodanutruputįsunkiauneisukuprine.Įjį

reikiasusikrautidardaugiautokiųdaiktų,kuriegaran
tuotainebuspanaudoti.Skutimosipeiliukųrinkinys.
Barzdąskutudukartusįmetus.Neseniaijaubuvau
nusiskutęs,šeriaijaunebetokieaštrūs.Pypkė,ku
riosbeveikniekadanerūkau,dažniausiaitikilgose
kelionėse, kuomet nepamirštu nusipirkti tabokos.
Mat,niekadanejaučiuporeikiorūkymui.Cigarečių
negaliupakęsti,tačiauretkarčiaiskokįcigarąarci
garilęmėgstupatraukti.Taikaipžaidimas.Kaipir
visakitagyvenime.Keliolikaknygų.Imutas,kurios
pasitaikoporanka,kadangijųturbūtneskaitysiu,gal
kokiąvienąarkitą.Įsideduirkvepalųbuteliuką.Jau
tikrainesikvėpinsiu,betžinosiu,kadturiuirdėlto
busramiau.Taippatpasiimsiuirtokiųdaiktų,kurie
buspanaudotiirganagreitai.Vienasbutelistrejų
devynerių, o kitas skaidriosiosSobieski.Vienas
butelis,kitaipsakantjoturinys,busįveiktaspirmą
kelionėsdieną,okitą, lygiomisdalimis,paliksiu
pagardintinetikžaliaiarbatai.Kumpisirlašiniai
busypatingaitausojami.Niekamnesakysiu,kadjų
turiu,kadnereikėtųdalintis.Darįsimesiukvapnios
tėviškėsduonos,kuriostikraiužtekstrumpiaunei
lašinių.Lygirvisisvarbiausidaiktaisukrauti.Beje,
pamiršau šeimyninę nuotrauką.Kaipgi aš be jos.
Juknorėsiu pasižiūrėti į artimuosius.Taip jie bus
visaiartimanęs.
Kelionkrepšiai jau sukrauti, tačiau vis tiek kaž

ko dar būsiu nepadaręs.Taip, juk reikia palaistyti
vazoninesgėles.Palaistaujas,irdarįpiluvandensį
lėkšteles,kadbentjausavaitęnepritrūktųdrėgmės,ir
išgyventųdarkokįmėnesį.Taippatpriešišvykstant
reikianepamirštiužsuktidujųsklendę,šaltąvandenį,
ištrauktiboileriokištukąišrozetės,išimtisaugikliusiš
elektrosskydinės.Visuružtrauktinaktinesužuolaidas,
kadirkaiptaiatrodytųįtartina.Juktaippatįtartina,
kainaktinėsužuolaidosneužtraukiamoskokiąsavaitę
dienąbeinaktį.
Kas dar?Vos nepamiršau.Katiną reikia nunešti

kaimynui.TeguTarzanas pasirūpina kaimynu, kad
nesijaustų toks vienišas.Kaimynui reikia palinkėti
gerovėjo,kaieispasivaikščiotisukatinu.Tarzanas
padykęs,tadjįreikiavedžiotiužpavadėlio.
Dabar jau viskas, susiruošiau kelionei.Galima

iratsipalaiduoti.Jukkolnesusikraunidaiktų,tvyro
įtampa.Dabarjijauatlėgo.Beliekasulauktirytojaus.
Rytdiena visada teisingesnė už šiandieną. Šiąnakt
ramiaiišmiegoti,ojaurytojįkelionęiškuriosnegrįž
tama.Jukmanbuvosakyta,kadrytojmirsiu...

Plun gė

Ge di mi nas salvanavičius
Ats to vas ry šiams su vi suo me ne

Lietuvos„Caritas“:komerciniaiprincipai
socialinėjeveiklojenegalibūtitaikomi

Il gai tru kęs bend ra dar bia vi mas tarp lie tu vos „Ca ri tas“ ir „Mais to ban
kas“ or ga ni za ci jų pa de dant vargs tan tiems mais to pro duk tais ga li bū ti 
vi siš kai su stab dy tas dėl „Mais to ban ko“ no ro įves ti tam tik rą „mais to 
tvar ky mo“ mo kes tį už gau na mus mais to pro duk tus. „Mais to ban ko“ no
ras pa si pel ny ti ki tų or ga ni za ci jų są skai ta yra ne priim ti nas, pa žei džian tis 
so li da ru mo ir tei sin gu mo prin ci pus.

posėdyje priimtas spren
dimas netęsti bendradar
biavimo su organizacija
„Maistobankas“remiantis
jų siūlomomis naujomis
sąlygomis.

trečiokėIevaPilitauskaitė.
Skaitytojus pasveikino

Plungėsviešosiosbibliote
kosdirektorėVioletaSkie
rienė.
Popietėsdalyviamsdai

navomokytojos Janinos
Pičiachienės paruoštos

Vasarasuknyga

Atkelta iš 12 psl. Babrungopagrindinėsmo
kyklosmokinės.
Visigalėjoapžiūrėtibib

liotekojeveikiančiąbiblio
tekosdarbuotojųirskaityto
jųfotografijosparodėlę„Aš
irmanoaugintinis“.

Plun gė

Įvairūsspecialistai–pedagogai,psichologai,sociolo
gai–žiniasklaidojejaukurislaikasdiskutuojaapienaująją
„prarastą“kartą–seneliųirkitųgiminaičiųpriežiūraipa
liktusemigrantųvaikus.Tačiauirgimtinėjelikętėvai,dirb
damibeišeiginių,stengdamiesiatiduotiišbankųpaimtas,
paskolasartiesiog„kaldamipinigus“dažnaineturilaiko
pabendrautisusavoatžalomis,nežinokuojosgyvena...
RusųdramaturgoVadimoLevanovopjesiųherojai–jau

nuoliai,maištaujantys,atstumtieji,nesugebantys,okartais
irnenorintyssusitaikytisujiemsprimestomissuaugusiųjų
gyvenimo taisyklėmis. Jienegali apsiginti, todėlyra la
biausiaipažeidžiami.
Tokiairdramaturgopjesės„Sudie,derintojau!“herojė.

Jaunairįžūlimerginanegailikritiškųpastabųvyresniajai
kartaidėljossilpnumo,veidmainiškumo,betpatiišsuau
gusiųjųpasiimanepačiasgeriausias savybes. Ji žaidžia
savoirkitųžmoniųlikimais,negalvodamaapiepasekmes.
Tačiaupasiturinčiųtėvųdukterspasakojimasapiedidžiau
siąsavo,darneilgogyvenimonuotykįmeilępianinųde
rintojuitampapaauglėsišpažintimi,istorijaapiebundantį
moteriškumą,pirmąjąmeilę,aistrą.
MonospektaklyjevaidinaKlaipėdosUniversitetoMenų

fakultetostudentėAugustėPociūtė,šiuosavovaidmeniuiš
kartoatkreipusižiūrovųbeiteatrospecialistųdėmesį.„..ji
nuoširdi,plastiška,organiška..”,„..spektaklyjeapstulbino
savitimerginosaktoriniaiduomenys,josgebėjimassukurti
charakteriovisumosįspūdį,drąsa,skonis,–negaililiaupsių
jaunajaiaktoreiirkritikai.
Šis spektaklis skiriamas ne tik jaunimo auditorijai.

Galnetlabiaujųtėvamsbeimokytojams–trisdešimtme
čiamsketuriasdešimtmečiams.Dramaturgasirvaidinimo
kūrėjaitarsiiššaliesžiūriįviduriniąjąkartą,kalba,apie
tuosžmones,kuriųgyvenimas„jauįvyko“jieįgijoišsi
lavinimą,susikūrėbuitį,įsitvirtino,betpalengvėjimovisi
šiepasiekimaijiemsneatnešė.Netgipriešingai,jųegzista
vimasatrodopilkasirnykus,osvajonės,kaipiranksčiau,
nepasiekiamos.
Klaipėdos„Laisvojo teatro“monospektaklis„Sudie,

derintojau!“įvyksTelšiųŽemaitėsdramosteatrespalio
4d.18val.

Bilietokaina–10lt.

Kviečia„Laisvasis
teatras“

V. Skierienė

Fotoparodėlė „Aš ir mano augintinis“.


