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PRATARMĖ

Skaitytojui pateikiame naują knygą — apie Žemaiti
jos miestelį Rietavą ir jo apylinkes. Profesionalių istori
kų, etnografų ir kraštotyrininkų dėmesį traukė sena ir 
garbinga šio krašto praeitis, iškilios asmenybės.

1988 metų vasarą Rietavo apylinkėse vyko komp
leksinė kraštotyros ekspedicija, kurios iniciatorius ir ak
tyvus dalyvis buvo šviesios atminties agronomas Justinas 
Kontrimas. Skaudu, kad nesulaukė kelerių metų darbo — 
turbūt vieno didžiausių, skirtų Rietavui,— rezultatų. Į 
knygą nepateko daug medžiagos. Ekspedicija vyko Atgi
mimo išvakarėse — jau drąsiau kalbėjo žmonės apie trem
tį, vienas kitas užsiminė apie Rainius... Nemažą pluoštą 
surinktos medžiagos, ypatingai pokario metus liečiančios, 
tenka atidėti: reikia papildyti naujais faktais, nauja ar
chyvine medžiaga. Todėl tegu nenustebs ekspedicijos da
lyviai, neradę savo temos. Visą surinktą medžiagą sau
gome ir pažadame publikuoti kraštotyros leidiniuose. Da
lies straipsnių atsisakėme tik todėl, kad labai išaugo 
knygos apimtis. Pirmenybę atidavėme senajai istorijai, 
archyvuose aptiktai medžiagai — tai, kuri sunkiau pri
einama eiliniam skaitytojui, o labai svarbi Rietavo isto
rijai. Net tautosakos skyriuje pluoštas pasakų pateikta iš 
Valstybinio istorijos archyvo fondų. Pagaliau neįtraukė
me į knygos autorius mokytojos Eleonoros Ravickienės, 
kurios surinkta unikali medžiaga .apie Rietavą verta at
skiro leidinio.

Tie, kas tikisi rasti knygoje išsamią ir nuoseklią Rie
tavo istoriją, bus nuvilti — monografijos struktūra tra
dicinė, bet daug temų liko visiškai nepaliestų. Neįtraukė
me mokyklos istorijos, neatsirado autoriaus, kuris būtų 
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patyrinėjęs Rietavo ligoninės archyvinę medžiagą ir pa
ruošęs ją publikavimui, netilpo miškų istorija ir t. t.

Labai džiaugsimės dovanodami knygą apie Rietavą 
visiems, pas kuriuos lankėsi ekspedicijos dalyviai. Jūsų 
pasakojimai rūpestingai saugomi ir bus atspausdinti vė
liau.

Dėkojame visiems Rietavo apylinkių žmonėms, mo
kytojams, kultūros darbuotojams, padėjusiems mums eks
pedicijos metu, Vytautui Rutkauskui, daug padariusiam, 
kad išeitų knyga.

Dėkoju redkolegijai, kaip visada dirbusiai visuome
niniais pagrindais, Bronislavai Kerbelytei ir Živilei Ra
moškaitei už parengtus tautosakos tekstus ir melodijas.

Irena Seliukaitė



ADOLFAS TAUTAVIČIUS

SENIAUSIOS PRAEITIES LIUDININKAI

Vakarinėje Žemaitijos dalyje nuo Vainuto, pro Rie
tavą Žarėnų—Medingėnų link nuo seno eina tankių, kai 
kur pelkėtų miškų juosta. Ji skyrė Žemaičių aukštumoje 
gyvenusius žemaičius nuo pajūryje ir pamaryje gyvenu
sių lamatiečių (Šilutės, Švėkšnos, Veiviržėnų, Priekulės 
apylinkės) ir 'kuršių (Klaipėdos, Kartenos—Plungės apy
linkės). Genčių gyventų plotų pakraščiai dažniausiai bū
davo rečiau gyvenami. Nesudarė išimties ir Rietavo apy
linkės, atsidūrusios vakariniame žemaičių gyvento ploto 
pakraštyje. Iš Jūros aukštupio baseino archeologinių ra
dinių ir paminklų turime nedaug. Žymiai gausiau jų yra 
piečiau — Kvėdarnos apylinkėse arba labiau į rytus — 
Tverų ir Laukuvos apylinkėse.

Tokia padėtis, matyti, siekia jau seniausius laikus. 
Net akmeninių kirvių, kurių taip gausu Lietuvos laukuo
se, iš Rietavo apylinkių turime vos keletą. Vienas jų — 
iš Rietavo miesto lauku pateko į Telšių „Alkos“ muziejų, 
po vieną iš Labardžių ir Skroblio kaimų laukų j Kauno 
muziejus ir vienas iš Lembo kaimo į Istorijos ir etnogra
fijos muziejaus rinkinius Vilniuje1. Šie negausūs radiniai 
liudija, kad jau II tūkstantmetyje pr. m. e. j Rietavo apy
linkes užklysdavo žmonių, kur nors tarp miškų čia kū
rėsi jų sodybos.

I tūkstantmetyje pr. m. e. ir m. e. pradžioje stambes
nės gyvenvietės būta, arba bent ilgesnį laiką žmonių 
gyventa dabartinio Skroblio kaimo laukuose. Čia Jūros 
dešiniajame krante yra seniausias dabar žinomas apylin
kės piliakalnis — apie 8 m aukščio kalva. Piliakalnį spė
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jome beveik visiškai suardyti. Jo viršuje buvusioje apie 
60 m skersmens aikštelėje, kurioje kadaise būta sodybų, 
bent nuo XIX a. vidurio buvo kaimo kapinės. Kasant duo
bes mirusiesiems, sunaikinti senųjų sodybų pėdsakai. Pi
liakalnio šlaitus nuo XIX a. pabaigos iki pat XX a. vidu
rio ardė žvyrduobės.

XX a. pradžioje piliakalnį apžiūrėjo žinomas Lietu
vos piliakalnių tyrinėtojas — lenkų sociologas-antropolo- 
gas Liudvikas Kšivickis (Krzywicki). Jis mini, kad kalno 
piliakalnių, pilate kaimo gyventojai nebevadino, bet dar 
pasakojo, kad kalnas buvęs supiltas „švedų laikais“, kad 
ant kalno kadaise buvusi bažnyčia, o prie kalno gyvenęs 
ūkininkas Petras Jurkus buvęs pramintas „papilališkiu“. 
Kažkur šalia kalno buvę ir „milžinų kapai“, kuriuose 
žmonės rasdavę didelių žalvarinių žiedų (apyrankių?), 
sagčių, o kiek toliau Rietavo link, kaimo miškelyje buvę 
akmeniniai pamatai — buvusių sodybų pėdsakai2.

Archeologus iš Skroblio pasiekė tik minėtas į „Al
kos“ muziejų patekęs akmeninis kirvelis iš II tūkstant
mečio pr. m. e. ir į tų patį muziejų patekęs nedidelis 
žalvarinis įmovinis kirvelis, datuojamas I tūkstantmečio 
pr. m. e. viduriu3. Tikslesnės abiejų kirvių radimo aplin
kybės nežinomos. Nežinome, ar jie rasti piliakalnyje, ar 
šalia jo. Tačiau vienu ir kitu atveju jie liudija, kad Skrob- 
lyje žmonių gyventa I ir II tūkstantmetyje pr. m. e.

Rietavo apylinkės piliakalnių neturtingos, šie pa
minklai netyrinėti, gana saviti. Taip apie 4 km nuo 
Skroblio, tolokai nuo Pauškių kaimo sodybų, Aukštojo 
Tyro rytiniame pakraštyje yra Pauškių arba Kačių pi- 
lalė. Tai siauras ilgas, bet žemas sausumos liežuvis įsi
terpęs į pelkę. Iš pradžių į pelkę eina gana tiesus apie 
10 m pločio ir 40 m ilgio sausas tarsi kelias, po to jis 
pasuka kiek į pietryčius ir baigiasi apie 20x30 m dydžio 
bei 2—3 m aukščio kalvele. Už jos vėl siauras sausumos 
ruožas, kurį kerta du platūs apie 1 m gylio grioviai, už 
kurių randame antrą apie 15x20 m dydžio kalvelę. Jos 
dažniausiai ir vadinamos pilalėmis. Abi jos iškasinėtos 
duobėmis. Pasakojama, kad čia, toli nuo kaimo, karo 
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melais buvusios slepiamos bulvės. Žmonės jokių radinių 
nemini. Lidka neaišku, ar ši nuošalyje esanti pilalė buvo 
slėptuvė, kurioje slėpėsi moterys su vaikais ir seneliais, 
kai į kraštą įsibraudavo svetimieji, ar tai mūsų protėvių 
apeiginė vieta. Žinomi kiti du panašūs paminklai yra jau 
kitame — rytiniame Žemaitijos pakraštyje. Taip, panaši 
pilalė yra Galvydiškės kaimo laukuose, Šaukėnų apylin
kėje. Tai į pelkę įsiterpęs 2—3 m aukščio ir 25—28 m 
pločio sausumos kyšulys, kurio apie 110 m ilgio galas 
atskirtas 20 m pločio ir 1 m gylio įdubimu. Ząsaičiuose, 
Šiaulėnų apylinkėje, irgi yra į pelkę įsiterpęs apie 70 m 
ilgio ir 5—8 m pločio sausumos liežuvis, vos poros met
rų aukščio, atskirtas nuo kranto apie 18 m pločio įdubi
mu. Jis vadinamas „Milžino kalnu“ ir „Milžino kapu“. 
Ir šie paminklai netyrinėti, labiau primena apeigų vietas, 
negu gynimuisi ar gyvenimui naudotas. Tačiau, kuriam 
laikotarpiui skirtinos Pauškių, Galvydiškės ar Ząsaičių 
pilalės, lieka neaišku.

Rietavo apylinkėse būta ir daugiau apeiginių vietų. 
Į šiaurę nuo Rietavo esančio Alko kaimo pavadinimas 
liudija čia buvus alkavietę. Lembo kaimo laukuose prie 
ribos su Legais, Jūros kairiajame krante yra kita Alka 
arba Alkos Kakta vadinama kalva4. Tai apie 3 m aukš
čio ir apie 120 m ilgio kalva, kurios šiaurės vakarinis 
galas 10—15 m pločio, o pietrytinis — 60 m pločio. Kal
vą supa Jūra ir pelkėtas Deguvos upelio slėnis. Tuo tarpu 
į pietvakarius nuo to paties Lembo kaimo Aitros upelio 
vagoje guli akmuo su įdubimu tarsi atsisėdimui, vadina
mas „Velnio krase“. Jis greičiausiai žymi kitą čia bu
vusią apeiginę vietą.

Taigi Rietavo apylinkės yra turtingos mažai pažįs
tamais su senuoju mūsų protėvių tikėjimu susijusiais pa
minklais, tebelaukiančiais savo tyrinėtojų.

Piliakalniuko ar apeiginės vietos būta ir į Tverų pusę 
esančiame Skaborų kaime. Čia šalia nemažos pelkės iš
liko poros metrų aukščio bei 10—12 ilgio ir poros m 
pločio kalvelės kraštas. Ji buvusi didesnė, suardyta dar 
XIX a., pasakojama, kad čia buvęs rastas akmeninis kir
vis, degėsių, apdegusio molio5.
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Seniausi Rietavo apylinkių gyventojų kapai buvo 
Spraudžio ir Vienragių pilkapiuose.

Spraudžio kaime ant dviejų gretimų kalvų būta bent 
15 pilkapių — iš žemių supiltų kauburių, apjuostų ak
menų ratų — vainiku. Dalis jų sunaikinta, statant baž
nytėlę, o dalis atsidūrė kapinėse ir taip pat buvo sunai
kinti, išliko tik vieno pilkapio ryškesnė dalis6. Nė vienas 
radinys iš šių suardytų kapų nepateko į muziejus. Tad 
šiandien galime tik spėti, kad čia mirusieji buvo laidojami 
I—IV a. m. e., nes tuo laiku daugumas Žemaitijos gy
ventojų laidojosi pilkapiuose, apdėtuose akmenų vainiku. 
Galbūt tokių pilkapių būta ir šalia Skroblio piliakalnio, 
kur minimi suardyti „milžinų kapai“.

8 ar 9 tokie pilkapiai buvo ir Vienragių kaimo lauke 
(į Tverų pusę). Pilkapiai buvo žemoje, lygioje vietoje, 
greta vienas kito. Apie 1936 m., kasant akmenis Žemaičių 
plentui, pilkapiai liko smarkiai apardyti. Prie pilkapyno 
krašto sodybą pasistatė Daukšai (vėliau joje įsikūrė Ro
kas Montvydas). Vėl buvo imami akmenys statyboms, 
kasami bulviarūsiai, buvo randama žalvarinių papuošalų. 
1944 m. apie radinius išgirdo žinomas kraštotyrininkas — 
mokytojas Juozas Mickevičius, dirbęs tuo metu Laukuvo
je. Jis iš sodybos savininko gavo keletą II a. žalvarinių 
papuošalų, kuriuos vėliau atidavė Šiaulių „Aušros“ mu
ziejui7. 1963 m. Telšių „Alkos“ muziejaus bendradarbis 
Vitas Valatka ištyrė čia 3 geriau išlikusius pilkapius8, o 
1977 m., paminklui atsidūrus melioruojamame plote, li
kusius pilkapius — Vilniaus Valstybinio pedagoginio ins
tituto doc. Mykolas Michelbertas9. Tai vienintelis ištirtas 
archeologinis paminklas Rietavo apylinkėse, tik tyrimų 
metu jis buvo jau labai smarkiai apardytas.

Iš tyrinėtojų paskelbtų duomenų matyti, kad pilkapiai 
buvę iki 12—14 m skersmens, supilti iš aplinkinės že
mės — juodžemio ir molio, primesta daug smulkesnių 
akmenų, apdėti įvairaus dydžio akmenų vainiku. Po sam- 
pylu keliuose pilkapiuose pastebėta degėsių, kūrenta ug
nis. Sampylai išliko tik apie 50—70 cm aukščio, o anks
čiau, matyti, bus buvę aukštesni. Mirusieji laidoti ne
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deginti, įkasti į supiltą žemę, retai kada giliau į nejudintą 
gruntą. Jokių aiškesnių karstų pėdsakų nerasta, mirusių
jų griaučiai taip pat buvo visiškai sunykę. Tad kapo 
vietą žymėjo tik išlikę metaliniai mirusiajam įdėti daik
tai. Pagal jų išsidėstymą matyti, kad pilkapyje laidota 
po kelis mirusiuosius (iš viso rasta bent 25 kapai bei 
pavienių radinių iš suardytų kapų), laidota įvairiose 
pilkapių vietose, mirusieji dažniausiai guldyti galva į 
šiaurės vakarus, šiaurę bei šiaurės rytus, bet laidoti ir 
galva į pietryčius, rytus ir pietvakarius. Į Šiaulių, Telšių 
ir Vilniaus muziejus iš šių pilkapių pateko apie 50 gele
žinių ir žalvarinių dirbinių. Iš jų matyti, kad vyrams 
prie galvos ar kojų buvo padedamas geležinis įmovinis 
kirvis. Su kirviais palaidota bent 14 vyrų, tuo tarpu tik 
dviems vyrams įdėta po vieną ietį su geležiniu antgaliu. 
Kitų ginklų nerasta, maža ir kitų įrankių — keli peiliai, 
pora ylų. Dauguma radinių — papuošalai. Rasta trimiti- 
niais ir buoželiniais galais antkaklių, akinių ir profiliuotų 
segių, ritinių smeigtukų, juostinių ir apvalaus pjūvio 
apyrankių, kabučių ir kt. Suminėti papuošalai yra būdin
gi I ir II m. e. amžiui, randami ne tik Žemaitijoje, bet ir 
Latvijos teritorijoje bei prūsų protėvių gyventose žemėse, 
yra gaminti vietinių meistrų. Rasta tik viena vadinama 
sparninė segė, būdinga I m. e. a., patekusi iš Romos 
provincijų Dunojaus pakrantėse10. Prie vienos apyrankės 
išliko vilnonio dvinyčio audinio pėdsakų11.

Kaip jau minėta, panašiai m. e. pirmaisiais amžiais 
mirusieji laidoti dideliame plote — Žemaitijos aukštumo
je ir šiaurinėje Lietuvoje bei gretimose Latvijos srityse.

Vėlesni kapai žinomi tik iš gretimo Vienragiams, Pa- 
jomančio kaimo. Čia šalia buvusios Gentvilų sodybos 
apie 1950—1951 m., kasant silosui tranšėjas, buvę rasta 
žmonių kaulų ir keletas senienų, bet jos išsimėtė, į mu
ziejus nepateko. 1963 m. kasinėdamas Vienragius, apie 
šiuos radinius sužinojęs V. Valatka, iškasė čia nedidelę 
perkasą ir rado suardytų kapų pėdsakų — keletą ugnies 
neliestų VI—X a. kapams būdingų daiktų. Tai stambus 
geležinis įmovinis kirvis (apie 25,5 cm ilgio), pora įmo- 
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ninių ietgalių, dalis žalvarinės įvijinės apyrankės, pora 
įvijinių žiedų bei nuokamienio smeigtuko dalis12. Tai že
maičių VI—X a. kapams būdingi daiktai, mirusieji laido
ti nedeginti, plokštiniuose kapuose.

Šie radiniai rodytų, kad m. e. I tūkstantmečio ant
roje pusėje Rietavo apylinkėse gyventa žemaičių. Iš vė
lesnio laikotarpio tyrinėtų kapų neturime. 1253 m. Kuršo 
vyskupo ir Livonijos ordino dalybų aktuose Rietavas mi
nimas kaip kuršiams priklausančios Keklio (Ceklio) že
mės gyvenvietė13. Ar iš tikrųjų Rietavo apylinkės XIII a. 
pirmoje pusėje buvo kolonizuotos kuršių, turės parodyti 
ateityje surastų XI—XIII a. kapinynų tyrimai.

1 Lietuvos TSR archeologijos atlasas: Akmens ir žalvario am
žiaus paminklai. — V.» — 1974. — T. 1. — P. 145; Nr. 595. — 
P. 620; Nr. 1019. — P. 173; Nr. 1097. — P. 179.

2 Krzywicki L. Żmudź starożytna. — Warszawa. — 1906. — S. 
10—11; Kšivickis L. Žemaičių senovė. — Kaunas—Marijampolė, — 
1928. — P. 10—11.

3 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. 1, Nr. 85. — P. 218— 
219. Григалавичене Э., Мяркявичюс А. Древнейшие металлические 
изделия в Литве (II—1 тысячелетие до н. э.). — Вильнюс. — 
1980. — С. 79, № 136, табл. XIV: 6.

4 Būga К. Rinktiniai raštai. — V., — 1961. — .T. 3. — P. 407.
5 Lietuvos TSR archeologijos atlasas: Piliakalniai. — V., — 

1975. — T. 2. — Nr. 670. — P. 152.
6 Lietuvos TSR archeologijos atlasas: I—XIII a. pilkapynai ir 

senkapiai. — V., — 1977. — T. 3: Nr. 664. — P. 106.
7 Mickevičius J. Vienragių pilkapiai prabilo // Stalinietis (Kre

tinga). — 1957. — Kovo 9.
8 Valatka V. Vienragių pilkapiai (1963 m. archeologiniai tyrinė

jimai) // Muziejai ir paminklai. — V., — 1965. — P. 12—17; iliustr.
9 Michelbertas M. Vienragių pilkapyno tyrinėjimai 1977 metais // 

Istorija. — V., — 1980. — T. 20, sąs. 1. — P. 110—133; iliustr. — 
Santr. rusų k.

10 Michelbertas M. Romėniška sparninė segė iš Vienragių (Plun
gės raj.) // Lietuvos istorijos metraštis: 1977 metai. — V., — 1978. — 
P. 36—45.

11 Valatka V. Vienragių pilkapiai..., P. 17.
12 Lietuvos TSR archeologijos atlasas..., T. 3, Nr. 453. P. 77.
13 Salys A. Die žemaitischen Mundraten: Teil. 1: Geschichte des 

žemaitischen Sprachgebiets // Tauta ir žodis. — Kaunas, — 1930. — 
Kn. 6. — P. 181.
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ALGIMANTAS MIŠKINIS, 
ALGIRDAS BALIULIS

RIETAVO ISTORINĖS URBANISTINĖS 
RAIDOS BRUOŽAI*

* Sis straipsnis yra tų pačių autorių didesnio straipsnio sant
rauka, taupant vietą, šaltiniai ir literatūra čia nenurodomi.

Dažniausiai nurodoma, kad Rietavas rašytiniuose is
torijos šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1253 m. (Kuršo 
vyskupo ir Livonijos ordino magistro pasirašytame do
kumente) arba XIII a. Istorikai S. Zajančkovskis ir H. 
Lovmianskis manė jau XIII a. Rietavą buvus svarbiu 
tuometinės administracijos centru, o J. Bušynskis, rem
damasis XIX a. miestelio padėtimi hidrografinio tinklo 
atžvilgiu (dviejų upelių santakoje) ir spėjamu jo pago
niškuoju globėju Vetušu (šis vardas sutampa su greta 
esančio kaimo pavadinimu), aiškino toje vietoje buvus dar 
ir lietuvių pagonių šventyklą. Tad vien iš tų nuomonių 
atrodytų, jog Rietavas galėjo būti viena iš pačių senųjų, 
be to, gana svarbių, centrinės Žemaitijos vietovių.

Panašus įspūdis ir pagal literatūroje pateiktą XIV— 
XV a. Žemaitijos kontekste Rietavo aptarimą. S. Daukan
tas teigia, kad 1390 m. žemaičiams sudarius prekybos 
sutartį su Ordinu, ją pasirašė ir du Rietavo feodalai — 
Žilpė bei Pamplys, nors pačiame dokumente jie nurodyti 
buvę iš Knituvos žemės, vadinasi, vargu ar būtinai iš 
Rietavo. Kiti tyrinėtojai aiškino Rietavą taip pat buvus 
vieną svarbiausių XIV—XV a. Žemaitijos gynybos centrų, 
vieną žymiausių šios etnografinės Lietuvos dalies Didžio
joje Kunigaikštystėje gyvenviečių (nors, beje, yra ir ki
taip manančių). B. Dundulis Rietavo reikšmę atrodo sie
ja su Žemaitijos gynybos linija. Jo nuomone, toji linija 
ėjo į vakarus nuo Dubysos, „o maždaug nuo Jūros upės 
aukštupio apie Rietavą suko į šiaurę Sedos link“.

Be abejo, nustatyti tikrąją Rietavo svarbą, tad ir 
gyvenvietės pobūdį bei dydį XIII—XV a., kol kas sun
koka. O neatlikus išsamesnių archeologinių tyrinėjimų,
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1 pav.

ką nors aiškiau pasakyti apie to meto Rietavo gynybos 
reikšmę taip pat vargu ar galima. Prie dabartinio miesto 
nėra piliakalnio, tačiau Rietavo piliakalniu vietos gy
ventojai nuo seno vadina apie 4 km į šiaurės vakarus 
Skroblio (Skroblių) kaimavietėje „netoli Jūrės upės de
šiniojo kranto“ esantį piliakalnį (1 pav.). Mokslinėje li
teratūroje šis piliakalnis taip pat vadinamas Skroblio 
(Skroblių) vardu. O tai, kad miestas dabar yra atokiau 
nuo šio piliakalnio — natūrali daugelio senųjų Lietuvos 
gyvenviečių raidos išdava. Daugumai pilių XV a. nusto
jus gynybinės reikšmės, iš papilių išaugusios gyvenvietės 
gana dažnai išsikėlė į ūkiniu požiūriu tinkamesnes vie
tas. Panašiai galėjo įvykti ir su Rietavu. Senoji gyven
vietė, susikūrusi prie piliakalnio, kuriame galimas daiktas, 
stovėjo medinė pilis, šiai sunykus ar netekus reikšmės, 
išsikėlė į dabartinę vietą, tikriausiai nuo seno svarbią 
komunikaciniu, bet netinkamą gynybiniu požiūriu, kryž
kelę.

Retrospektyviai vertinant XV—XIX a. istorinę me
džiagą, manoma, kad XIII—XIV a. dabartinio Rietavo 
teritorijoje suėjo 4 keliai. Trys iš jų — pirmasis nuo Kvė
darnos, antrasis — nuo Gandingos ir Sedos, o trečiasis — 
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nuo Tverų, Kražių ir Medininkų (Varnių) susikirto da
bartinio miesto centro vietoje. Ketvirtasis kelias — nuo 
Gargždų ir Klaipėdos — turbūt įsijungė į Kvėdarnos ke
lią atokiau į pietus nuo dabartinės miesto ribos. Visos 
šios vietovės rašytiniuose istorijos šaltiniuose minimos 
kaip tik XIII—XIV a.: Gandinga XIII a., Gargždai — 
1253 m., Kvėdarna — tikriausiai 1329 m., Kražiai — 1253! 
1257 m., Medininkai — 1314 im., Tverai — 1289 m. Tai 

buvo svarbūs Žemaitijos gynybos centrai su pilimis. O 
kad minėti keliai kirtosi ne ties Rietavo (Skroblio, Skrob- 
lių) piliakalniu, bet gerokai į pietryčius nuo jo, dar ir 
tikriausiai ne viename mazge, matyt, lėmė ne vien gam
tinės sąlygos, o ir kiti, vargu ar tiksliau galimi šiuo me
tu atskleisti, veiksniai. Kryžkelė gal būtų susidariusi ties 
Rietavo piliakalniu tuo atveju, jei šis gynybos komplek
sas būtų labai reikšmingas. Tačiau turbūt taip nebuvo. 
Kita vertus, Rietavo piliakalnis buvo pakankamai gerai 
įjungtas į centrinės Žemaitijos gynybinę sistemą jau vien 
dėl to, kad šalia, į rytus nuo piliakalnio vėlesniame Skrob- 
lių kaime, ėjo vienas iš minėtųjų, turbūt svarbesnysis, 
pietų šiaurės krypties kelias iš Kvėdarnos link Gandingos.

Sunkoka tiksliau nustatyti, kada Rietavas ėmė kur
tis dabartinėje vietoje. Laikantis jau pareikštos nuomo
nės, kad tai galėjo įvykti pasibaigus karui su Ordinu, 
t. y. maždaug tokiu laiku, kaip kitose panašios raidos 
gyvenvietėse, būtų galima spėti, jog Rietavo gyvenvietė, 
kuri galėjo sudaryti tiesioginę dabartinio miesto 
užuomazgą, galbūt atsirado dar XV a. pirmojoje 
pusėje, tačiau ne vėliau, kaip XV a. viduryje. Tad gali
mas daiktas, jog spėjama^ Rietavo gyvenvietės egzista
vimas 1436 m., tapatinant ją su Ritau vadinama vietove 
Vladislovo Varniečio ir kryžiuočių susitarime, nors ir dis
kutuotinas, bet iš esmės įmanomas, laikant šią gyven
vietę jau buvus dabartinio miesto vietoje. Tačiau XV a. 
antrojoje pusėje Rietavo gyvenvietė vargu ar buvo kiek 
didesnė ir reikšmingesnė. Tokią preliminarią išvadą, ne
sant tiesioginių duomenų, sąlygiškai leidžia padaryti pa
lyginti vėlyvas bažnyčios įsteigimas. Kaip žinoma, XV a. 
antrojoje pusėje, tad ir pabaigoje, bažnyčios buvo stato
mos jau ne tik svarbiausiose ir didžiausiose etnografinės
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Lietuvos gyvenvietėse, kaip tai daryta XV a. pirmojoje 
pusėje, bet ir mažiau reikšmingose. Tad jeigu Rietave ir 
tuo metu dar nebuvo pastatyta bažnyčia, reikėtų galvoti, 
gal tos gyvenvietės reikšmė ir dydis nebuvo tokie, kad 
pagal to meto sąlygas, o gal ir poreikius, bažnyčia čia 
būtų laikoma reikalinga.

Atsižvelgiant į tai, kiek intensyvesnio Rietavo augi
mo pradžią tikriausiai reikėtų sieti su laikotarpiu, api
mančiu vieną ar du dešimtmečius prieš pastatant šioje 
gyvenvietėje pirmąją bažnyčią. Nors tikslus bažnyčios 
įsteigimo laikas kol kas nenustatytas, nes fundacijos ori
ginalas dar neaptiktas, tačiau gana pagrįstai manoma, 
kad ji atsirado ne vėliau kaip 1529 m. Tokia preliminari 
išvada daroma, remiantis pirmuoju Rietavo oficialiu pa
vadinimu miestu 1529 m. dokumente, o tai tikriausiai ga
lėjo būti padaryta tik esant jame bažnyčiai. Iš tikrųjų 
bažnyčia jau buvo 1531 im., nes ji minima Žygimanto 
Senojo rašte Rietavo tijūnui Martynui Viekavičiui, nu
rodant skirti Varnių klebonui kunigaikščiui Jonui 4 šei
mas ir 3 laisvas nuo mokesčių karčemas šiai bažnyčiai 
išlaikyti. Tai ir turėjo sudaryti Rietavo bažnyčios funda
ciją. M. Valančius taip pat nurodo, kad 1535 m. Rietavo 
bažnyčia jau veikė, o išplitus Lietuvoje reformacijai, dar 
XVI a. pirmojoje pusėje Rietave buvo pastatyta ir medinė 
evangelikų reformatų bažnyčia. Tačiau galima ir kita 
versija: kalvinai bažnyčios sau nestatė, o naudojosi at
imta iš Rietavo katalikų.

V. Pičeta nurodo, kad pravedant Valakų reformą Lie
tuvoje, Rietavo valsčius buvo pradėtas matuoti 1554 m., 
o 1563 m. tuometinis Rietavo tijūnas Markas Vnučka 
ir revizorius Jokūbas Laskovskis ėmėsi daryti valsčiaus 
inventorių. Sprendžiant iš įrašų šiame 1563—1565 m. 
dokumente, valakus valsčiuje išmatavo „iš naujo“ (t. y. 
padarė reviziją) Rietavo valsčiaus tijūnas Markas Vnuč
ka, miesto „senąjį matavimą“ (t. y. atliktą 1554 m.) pa
likdamas nekeistą, o kitaip („iš naujo“) matuodamas tik 
miesto margus ir valakus.

Inventoriuje surašyta 68 ar 69 sklypai, iš kurių tik 
34 ar 35 buvo užimti, o gal ir užstatyti. Iš to reikėtų 
spręsti Rietavą vis dėlto buvus nedideliu miesteliu su 35— 
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40 šeimų. Miestelėnai gyveno — buvo užėmę tikriausiai 
1554 m. išmatuotus sklypus — prie turgaus aikštės, tri
jose gatvėse ir „skersgatvyje į pietus iš aikštės“. Aplink 
keturšonę miestelėnų sklypų išdėstymo atžvilgiu aikštę 
buvo išmatuota 21 ar 22 sklypai, iš jų užimta 20 (vienas 
ar du sklypai aikštės rylų šone buvo tušti). Prie pirmo
jo — rytinio aikštės šono— buvo 3 ar 4 sklypai (2 už
imti), antrojo — pietinio — 3 užimti sklypai, trečiojo — 
vakarinio — 9 užimti, ketvirtojo — šiaurinio — 6 užimti 
sklypai. Gandingos gatvėje buvo išmatuota 15 sklypų 
(rytų pusėje — 9, vakarų — 6), o užimta 3 (rytų pusėje), 
Kražių gatvėje — 8 sklypai (abiejose pusėse po 4), o už
imta 4 (po du), Klaipėdos gatvėje — 22 sklypai (kairėje 
pusėje — 12, dešinėje — 10), o užimta 7 (atitinkamai 4 
ir 3). „Skersgatvyje į pietus“ iš turgaus aikštės buvo iš
matuoti 2 sklypai, o neužimtas nė vienas.

Tai, kad kiekviename iš keturių aikštės šonų nuro
dytas kitoks sklypų skaičius, leidžia daryti išvadą, jog 
aikštė buvo ne kvadratinė, kokia ji galėjo susidaryti, jei 
būtų išmatuota pagal naujai kuriamų bei pertvarkomų 
Valakų reformos metu LDK prekybos ir amatų centrų 
standartinį planą. Rietavo aikštė greičiausiai buvo dau
giakampė, o jos ilgasis šonas buvo vakarų pusėje. Tiek 
iš aikštės formos, tiek ir iš inventoriuje įrašytų gatvių 
skaičiaus galima spręsti, jog matuojant Rietavą valakais, 
ankstesnis savaimingai susiklostęs jo radialinis planas 
tikriausiai nebuvo pakeistas. Pasitenkinta, atrodo, tik 
aikštės ribų ir gatvių trasų reguliavimu, sklypų permata- 
vimu, jų ploto tam tikru suvienodinimu.

Pasinaudojus 1563—1565 m. inventoriaus duomeni
mis ir retrospektyviai įvertinus kitus XVII—XIX a. mies
telio aprašymus bei XIX—XX a. planinę medžiagą, su
daryta sąlygiška XVI a. vidurio Rietavo plano schema 
(2 pav.). Gandingos gatvė sutapdinta su tos krypties ke
liu. Kražių gatvė atvesta ne iš rytų pusės — tiesiog nuo 
Tverų, Kražių ir Varnių, o iš šiaurės rytų, nes dar ir ge
rokai vėliau šios krypties tiesioginis kelias aplenkė į ry
tus nuo miestelio plytėjusią šlapią ir nepravažiuojamą 
žemumą abipus Jūros. Klaipėdos gatvė atitiko Kvėdarnos 
kelio krypčiai dėl to, kad kelias iš Gargždų ir Klaipėdos
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tuo metu, kaip ir anksčiau, įsijungė į Kvėdarnos—Gan
dingos kelią ne dabartinio miesto ribose, o į pietus nuo jo. 
Analizuojant šią schemą, reikėtų atsižvelgti į nevienodus 
sklypų plotus, kurie inventoriuje nurodyti buvę skirtin
guose aikštės šonuose ir atskirų gatvių atkarpose. Pažy
mėtoji bažnyčios padėtis pagrindinių gatvių ir aikštės 
atžvilgiu rodo ją atsiradus vėliau už aikštę, o taip tik
riausiai ir buvo.

Nei iš 1563—1565 m. inventoriaus, nei iš kitos me
džiagos negalima susidaryti aiškesnio įspūdžio apie to 
meto Rietavo vaizdą. Tam tikras empiriškas išvadas ga
lima daryti tik iš pačių bendriausių daugeliui Lietuvos 
miestelių būdingos charakteristikos duomenų, nes vargu 
ar Rietavas galėjo kiek daugiau išsiskirti. Visi >ar beveik 
visi šio miestelio namai tikriausiai buvo mediniai, vieno 
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aukšto. Labiau galėjo skirtis tik stambesnė, bet taip pat 
tikriausiai medinė bažnyčia, kuri kartu su kitais klebono 
sodybos trobesiais stovėjo gana didelės aikštės pietryčių 
kampe. Aplink aikštę išsidėsčiusios miestelėnų sodybos 
ir bažnyčia vargu ar galėjo kiek aiškiau formuoti didelės 
aikštės erdvę.

Pagal 1588 m. Rietavo inventorių miestu pavadin
tame miestelyje surašyta 71 sklypas, kurį valdė 44 savi
ninkai. 22 jų turėjo sklypus aplink aikštę, 4 — Gandin
gos gatvėje, 3 — Kražių gatvėje, 9 — Klaipėdos gatvėje, 
vienas — gatvelėje į Skroblių kaimą ir 4 — prie Jūros 
upės, galais į ją.

Iš 1563—1565 ir 1588 m. inventorių palyginimo ma
tyti, kad per 30—35 metus Rietavas nepadidėjo, o nepa
sikeitus jo teritorijai ir gyventojų skaičiui, vargu ar ga
lėjo būti didesnių pokyčių ir 1563—1565 m. apibūdintame 
miestelio plane.

1588 m. inventoriuje nurodyta, kad Rietavo dvaro 
sodyba „stovi turguje“. Iš tikrųjų ji buvo kampe, kurį 
formavo aikštės šiaurinis šonas ir Kražių gatvės šiaurės 
vakarų pusė, prie kurios 4 miestelio sklypai buvo skirti 
dvaro daržams. Galimas daiktas, kad toje vietoje bei kiek 
daugiau į vakarus prie šiaurinio aikštės šono buvo ir 
kai kurie dvaro sodybos pastatai. Tuo tarpu kaip tik už 
jų surašyti 6 miestelėnų sklypai šiauriniame aikštės šo
ne, besitęsę iki Gandingos gatvės. Panaši dvaro sody
bos padėtis tikriausiai buvo ir 1563—1565 m., nors to 
meto inventoriuje tai neparašyta.

Dvaro sodyboje stovėjo du nedideli mediniai gyve
namieji namai; jų languose buvo ne stiklas, o plėvė, ir 
tai liudytų, kad namai buvo seniau statyti. Taip pat buvo 
dar ir namelis, 2 arklidės, daržinė, pirtis, 6 svirnai, tvar
tas. Dvaro sodyba buvo aptverta egline tvora, į ją buvo 
įvažiuojama per vartus.

Aikštėje nurodyta buvus ir bažnyčią, kleboniją ir mo
kyklą. Tačiau tik bažnyčia veikiausiai stovėjo aikštėje, 
o kiti klebono jurisdikos pastatai buvo į rytus už jos. 
Apie 1588 m. paminėtos mokyklos įsteigimą duomenų 
anksčiau nebuvo, tad neaišku, kada mokykla Rietave at
sirado.
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XVII a. viduryje prasidėjus Lietuvos—Lenkijos vals
tybės karui su Rusija ir Švedija, 1656 m. Rietave stovėjo 
švedų kariuomenės įgula. Tad vien iš šio fakto, nesant 
autentiškų duomenų, būtų galima daryti prielaidą, jog 
miestelis per karą patyrė nuostolių. Tačiau apie tai nėra 
nė menkiausios užuominos 1661 m. Rietavo inventoriuje, 
jei neatsižvelgtume į sudegusį nuomojamą namą, nors jis 
galėjo nukentėti per gaisrą, su karu visai nesusietą. Rie
tavo nuostolių XVII a. vidurio kare nerodo nė karčemų 
skaičius: miestelyje 1661 m. surašytos 52 šeimos (be 3 
šeimų galulaukėse), kurios laikė 48 karčemas (47 — alaus 
ir degtinės, o viena šeima — alaus). Taigi Rietavas kare 
greičiausiai nenukentėjo arba patyrė tik menkų nuostolių.

Iš 1661 m. dokumento matyti, kad viename aikštės 
šone buvo 5 sodybos, antrajame — 20, trečiajame — taip 
pat 5. Visi aplink aikštę įsikūrę miestelėnai laikę karčia- 
mas. Prie Dvaro gatvės, kuri greičiausiai sutapo su tuo
metiniu Plungės keliu, ėjusiu iš aikštės šiaurės rytų kam
po, t. y. atitiko ankstesnio Kražių kelio trasą, surašytos 
7 sodybos, nenurodant, ar jos išsidėstė vienoje ar abie
jose gatvės pusėse. 5 šeimos šoje gatvėje laikė karče
mas. Klaipėdos gatvėje surašyta 15 sodybų (vienoje pu
sėje 9, kitoje — 6); 13 miestelėnų šeimų laikė karčemas.

Pagal 1661 m. inventorių parengta retrospektyvinė 
Rietavo plano schema (3 pav.). Kaip matyti iš šios ir 
ankstesnės — XVI a. vidurio — schemos palyginimo, es
minių plano pasikeitimų Rietave neįvyko. Tačiau suma
žėjo sklypams skirta miestelio teritorija, be to, liko ne
aišku, dėl kokių priežasčių pasikeitė sodybų išsidėstymas 
apie aikštę ir Klaipėdos gatvėje. Galbūt iš dalies dėl to, 
kad taip ir nebuvo užstatyti kai kurių gatvių sklypai, 
užfiksuoti 1563—1565 m. ir 1588 m. inventoriuose kaip 
tušti. Dėl to, o gal ir dėl nepakankamai tinkamos terito
rijos, neliko sodybų ankstesnėje Gandingos gatvėje, ne
susidarė ir skersgatvis iš aikštės į pietų pusę. Tačiau tuo 
sunkoka paaiškinti sodybų išretėjimą aikštės šiauriniame, 
o esminį sutankėjimą vakariniame šone.

1661 m. inventoriuje aprašyta ir Rietavo dvaro so
dyba. Iš miesto pusės, tikriausiai nuo Dvaro gatvės, spren
džiant iš XIX a. pradžios duomenų, į ją vedė lentelėmis
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dengti vartai. Priešais juos stovėjo didelis namas gontų 
stogu, o prie jo — medinė alinė. Sodyboje stovėjo ir ūkio 
trobesių (klėtis, arklidė su vežimine ir kt.). Sodyba buvo 
aptverta medinių aštriakuolių tvora, joje augo vyšnių 
sodas. Į vakarus nuo šios sodybos plytėjo palivarkas, į 
kurį taip pat buvo patenkama pro vartus. Iš apibūdinimo 
atrodo, kad Rietavo dvaro sodyba buvo jau kitoje vietoje, 
toliau į šiaurę nuo miestelio aikštės.

Apie Rietavą XVII a. antrojoje pusėje duomenų nė
ra. Prasidėjus Siaurės karui, švedų kariuomenė, eidama 
per Žemaitiją link Kauno, 1702 m. buvo apsistojusi Rie
tave. Nors 1704 m. Žemaitiją švedai jau buvo apleidę, bet 
kai kurie jų būriai vis dar pasiekdavo Rietavą. Galimas 
daiktas, kad tuo laikotarpiu miestelis patyrė nuostolių. 
1718 m. sudarytas Rietavo seniūnijos inventorius. Pagal 
jį mieste galėjo būti ne daugiau kaip 33 dūmai, iš jų 
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5—7 žydų dūmai. Vadinasi, iš 1718 m. inventoriuje pa
teiktų duomenų tenka daryti dvi išvadas. Pirmoji, kad 
XVIII a. pradžios kare Rietavas tikriausiai nemažai nu
kentėjo, ir antroji — jog XVII antrojoje pusėje ar pačioje 
XVIII a. pradžioje miestelyje apsigyveno žydų. Greičiau
siai tai įvyko vis dėlto XVIII a. pradžioje, kaip ir kituose 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose, po to, kai jiems nu
kentėjus per karus, sumažėdavo vietos gyventojų, tad ir 
susidarydavo tam tikras gyvenamosios erdvės vakumas.

Atrodo, kad per Siaurės karą nukentėjusiame Rieta
ve buvo sudeginta ir bažnyčia, nes 1721 m. seniūnas M. 
Sapiega pastatydino naują medinę bažnyčią.

1725 m. vėl surašytas Rietavo inventorius, pagal ku
rį miestelyje buvo 48 užimti nevienodo dydžio sklypai, be 
5 sklypų galulaukėse ir 20-ties tuščių sklypų. 35 sklypai 
buvo užstatyti, iš jų 34 (pavadinti dūmais) buvo mieste
lėnų ir vienas — sinagogos. Tarp užstatytų sklypų neį
rašytas „nuomojamos karčemos arba dvaro namo“ skly
pas. Žydų sklypų iš viso buvo 10 (be sinagogos), visi 
užstatyti. Inventoriuje nėra bažnyčios ir klebono jurisdi- 
kos sklypų rytinėje miesto dalyje. Užstatytų ir tuščių 
sklypų santykis rodo, kad miestelis po XVIII a. pradžios 
karo dar nebuvo atsikūręs. Visi užstatyti, užimti ir tušti 
sklypai išsidėstė aplink turgaus aikštę, vadintą Turgaus 
gatve, ir Klaipėdos gatvėje. Pietiniame aikštės šone buvo 
5 sklypai (visi užimti ir užstatyti; 2 — žydų), vakarinia
me — 20 užimtų sklypų ir 3 tušti (14 — užstatytų; 5 — 
žydų ir sinagogos), šiauriniame — 12 užimtų sklypų, be 
dvaro karčemos (10 — užstatytų; 3 — žydų) ir 9 tušti. 
Klaipėdos gatvėje buvo 11 užimtų sklypų (6 — užstatyti; 
žydų negyveno) ir 8 tušti. Prie užstatytų sklypų inven
toriuje priskirti ir visi tie sklypai (jų buvo 8), kurių sa
vininkai statėsi namus arba nurodyti „turintys statyti“. 
Tik vienu atveju pažymėta, kad namas statomas po gais
ro, tad galima spėti, jog vis dar galėjo būti atstatomas 
karo metu sudegęs miestelis.

1725 m. inventoriuje nėra duomenų apie miestelio 
pastatus. Aprašyti tik dvaro sodybos trobesiai. Į sodybą, 
kaip ir anksčiau, iš miesto tekdavo įeiti ar įvažiuoti per 
„didelius vartus“ medinėje tvoroje, kuri vietomis buvo 
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supuvusi ir paremta. Didelis „ponų namas“ buvo dengtas 
skiedromis. Be to, sodyboje stovėjo administratoriaus na
mas, virtuvė, arklidė, vežiminė ir keliolika kitų dvaro 
ūkio trobesių, buvo du tvenkiniai, vienas jų — dvaro.

Sprendžiant iš 1736—1738 m. duomenų, miestelis nuo 
1725 m. nedidėjo. 1736 m. jame surašyta 48, 1737 m. — 
45 ir 1738 m. — 45 šeimos, galulaukių. Tačiau gausėjo 
žydų. Jeigu nuo 1725 iki 1736 m. žydų kažkodėl buvo 
sumažėję, tai vėliau jų nuosekliai daugėjo: 1736 m. buvo 
6, 1737 m. — 11, 1738 m. — 13 šeimų. Kaip ir anksčiau, 
visi Rietavo gyventojai turėjo sodybas trijuose aikštės 
(„Turgaus gatvės“) šonuose ir Klaipėdos gatvėje, tačiau 
šių sodybų skaičius skirtingais metais čia buvo nevieno
das. Tai matyti lentelėje.

Turgaus aikštė Klaipė
dos 

gatvė
Galu
laukės

I šonas II šonas III šonas

1736 m. 7 16 (4 žyd.) 16 (2 žyd.) 9 6
1737 in. 13 (7 žyd.) 13 (3 žyd.) 11 (1 žyd.) 8 6
1738 m. 13 (8 žyd.) 13 (3 žyd.) 11 (2 žyd.) 8 3

1737 m. kiek kitaip aprašyta dvaro sodyba, į kurią 
iš miesto pusės buvo važiuojama per užtvanką šalia ma
lūno. Sodyboje buvo pradėtas statyti svirnas netoli me
dinių, iš dalies ir „prūsiško mūro“, dvaro rūmų, taip pat 
statomas kitas trobesys, tačiau gilumoje tebestovėjo su
smukusi kepykla, o už arklidžių — senas bravoras.

Sprendžiant iš 1725—1738 m. inventorių iki to lai
kotarpio Rietavo teritorija net sumažėjo, palyginus su 
1661 m., o juo labiau su 1563—1565 m. išmatuotu plotu. 
Miestelį tesudarė sodybos aplink aikštę ir Klaipėdos gat
vėje. Visai nenurodyta sodybų Dvaro gatvėje, t. y. kelyje 
iš aikštės šiaurės rytų kampo link dvaro sodybos. Kita 
vertus, pagausėjo sodybų aplink turgaus aikštę.

Retrospektyviai vertinant XVIII a. antrosios pusės 
duomenis, atrodo, kad ir nedidėjant gyventojų iki 1736— 
1738 m. Rietave susidarė nauja gatvė. Ji sutapo su at
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einančio tiesiog iš rytų — nuo Tverų ir Kražių — naujo 
kelio trasa. Tokia išvada daroma visų pirma pagal 1775 m. 
inventoriuje pateiktus aprašymus. Sprendžiant iš šio do
kumento, iš rytų pusės tiesiog nuo Vetušo kaimo per pel
kėtų Jūros upės slėnį ir klebono jurisdiką j aikštę ėjo 
kelias iš Raseinių. Jis užfiksuotas ir XIX a. pradžios pla
ninėje medžiagoje, kur nurodytas įsijungęs ne į aikštės 
šiaurės rytų kampą, t. y. ne ties senuoju nuo Tverų at
einančiu iš šiaurės rytų aplenkiant slėnį keliu, o į aikštės 
šoną ties bažnyčios šventoriaus šiauriniu kampu. Spėja
ma, kad gatvė galėjo atsirasti dar po XVIII a. pradžios 
karo, kai 1721 m. buvo atstatoma sudegusi bažnyčia, o 
gal ir daromi kiti klebono jurisdikos pertvarkymai, tik 
tuo metu ta naujoji gatvė niekur tiesiogiai neužfiksuota. 
Tuo tarpu kitos tokios palankios progos iki 1775 m., 
sprendžiant iš Rietavo istorinę urbanistinę raidą XVIII a. 
apibūdinančios medžiagos, šiai gatvei susidaryti lyg ir 
nebūtų.

1760 m. Rietavo seniūnijos ir dvaro sodybos invento
riuje gyventojai surašyti trijose gatvėse: Dvaro, Kulių ir 
Klaipėdos. Pirmojoje gatvėje buvo dvaro karčema, 4 žydų 
šeimos (tarp jų ir siuvėjas Pinchas) ir 11 krikščionių 
šeimų, iš jų kalvis vokietis ir stalius. Kulių gatvėje gy
veno 3 žydų (vienas krautuvininkas) ir 4 krikščionių 
šeimos, o Klaipėdos gatvėje — 9 žydų šeimos (iš jų ra
binas kahalo sklype, aludaris, krautuvininkas, siuvėjas) 
ir 21 krikščionių šeima. Už miestelio minimas gyventojas 
prie plytinės; 11 šeimų buvo įsikūrę galulaukėse. Be pas
tarųjų, Rietave iš viso surašyta 52 šeimos (16 žydų šei
mų), vadinasi, kiek daugiau, negu XVIII a. pirmojoje 
pusėje.

Inventoriuje pirmą kartą duotas lyg ir principinis 
miestelio plano struktūros apibūdinimas. Sį planą, kaip 
galima suprasti, sudarė „trys šonai“: pirmasis — bažny
čia su klebonija, antrasis — abi Dvaro gatvės pusės 
„nuo iždo austerijos iki žydo siuvėjo Pincho) ir trečia
sis — „nuo Kulių gatvės palei Dichą“. Charakteristika 
sunkiai iššifruojama, juo labiau, kad atskirai išvardintos 
ir miestelio gatvės. Galimas daiktas, kad ta charakteris
tika liečia tik miestelio centrą (su aikšte), kuris jau ir 

22



anksčiau būdavo aprašomas neminint bažnyčios juris- 
dikos.

1760 m. Rietavo aprašyme pažymėtas 3 gatves loka
lizuoti sunkoka dėl to, kad Klaipėdos gatvėje minimas 
kahalo sklypas (jame gyveno rabinas), kuris ir anks
čiau, ir vėliau, būdavo aprašomas vakariniame aikštės 
šone. Tai sąlygiškai tenka priimti, jog Klaipėdos gatvėje 
surašytos šeimos faktiškai buvo ne tik prie šios gatvės, 
bet ir vakariniame aikštės šone. Dvaro gatvę tikriausiai 
reikėtų tapatinti su Plungės keliu, o Kulių gatvę su keliu, 
einančiu iš aikštės šiaurės vakarų kampo (1563—1565 m. 
tai buvo Gandingos gatvė).

Dokumente yra šiek tiek duomenų apie kai kuriuos 
anksčiau neminėtus miestelio pastatus — austeriją ir dva
ro karčemą. Sprendžiant iš XIX a. pradžios—XX a. planų, 
austerija buvo pačioje aikštėje, į vakarus nuo bažnyčios, 
o dvaro karčema — vakariniame aikštės šone, ties Kulių 
kelio posūkiu.

Iki 1760 m. įvyko pasikeitimų dvaro sodyboje. Kelyje 
į ją iš miesto reikėjo pereiti du tiltus, vieną didelį — per 
tvenkinį, o antrąjį — prie malūno. Dvaro sodyboje sto
vėjo nauji, dar nebaigti dvaro rūmai su rūsiais, į kairę 
nuo jų buvo neseniai užveistas sodas. Rūmų šone išsi
dėstė oficina, toliau — ūkio trobesiai, tarp jų dviaukštis 
svirnas.

1767 m. Rietavo miestelio, vadinto miestu, invento
riuje aplink aikštę — keturiuose jos šonuose — surašyti 
28 dūmai. Pirmajame (tikriausiai rytiniame) šone nu
rodyta, kad „nuo šv. Arkangelo bažnyčios prasideda kle
bono jurisdika; įvažiuojant į turgų ant kampo iždo lėšo
mis pastatyta iš rąstų austerija, priešais kurią pats tur
gus“. Siame aikštės šone, be bažnyčios, buvo dar ir 4 
miestelėnų dūmai, iš jų 3 — žydų. Antrajame šiaurinia
me aikštės šone „nuo Kulių link Plungės vieškelio“ buvo 
11 dūmų, iš jų 3 — žydų. Antrajame šiauriniame aikštės 
šone „nuo Kulių link Plungės vieškelio“ buvo 11 dūmų, 
iš jų 3 — žydų. Trečiajame turbūt pietiniame aikštės 
šone buvo 3 dūmai (vienas — žydo) ir iždo sklypas su 
kareivių įgulos būstine. Ketvirtajame vakariniame aikštės 
šone „tarp Kulių ir Švėkšnos vieškelių“ buvo 14 dūmų 
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(5 žydų ir sinagoga su žydų špitole), t. y. pusė visų ap
link aikštę išsidėsčiusių sklypų. Pačioje aikštėje stovėjo 
krautuvės.

Kiti 24 Rietavo miestelio dūmai surašyti prie Plungės 
ir Švėkšnos gatvių. Pirmoji, kaip ir anksčiau, sutapo su 
keliu, kuris pro dvaro sodybą ėjo iš aikštės šiaurės rytų 
kampo, o antroji — tikriausiai su Kvėdarnos keliu arba 
ankstesne Klaipėdos gatve. Plungės gatvėje, einančioje 
šalia dvaro sodybos trobesių, buvo 12 dūmų (3 žydų), iš 
jų 3 — sklypuose su iždo pastatais, Švėkšnos gatvėje — 
taip pat 12 dūmų (2 — žydų).

1767 m. inventoriuje lokalizuojant aikštės šonų so
dybas pirmą kartą tiksliai, nors ir netiesiogiai, nurodyta 
Plungės ir Švėkšnos gatvių bei Kulių kelio vieta. Siau
rinis aikštės šonas buvo tarp Plungės gatvės ir Kulių 
kelio (gatve nevadinamų tikriausiai todėl, kad prie kelio 
nebuvo sodybų), o vakarinis šonas (tarp Kulių kelio ir 
Švėkšnos gatvės bei vieškelio). Suminėtą Plungės ir Ku
lių vieškelių (kelių) — gatvių padėtį patvirtina ir dvaro 
sodybos aprašymas 1767 m. inventoriuje bei XIX a. pra
džios miestelio šiaurinės dalies ir dvaro sodybos situacijos 
planas. Si sodyba 1767 m. išsidėstė už tvenkinio, skyru
sio ją nuo miestelio ir buvo „frontu“ į jį, teritorijoje „tarp 
Plungės ir Kulių vieškelių“. Važiuojant iš Rietavo tur
gaus aikštės Plungės keliu, reikėjo siekti malūno tvenki
nio pylimą su tiltu, o pravažiavus antrą tiltą ir keliui 
pakilus į aukštumėlę, kaip tik ir prasidėjo dvaro sodyba. 
Joje stovėjo rūmas — vieno aukšto su mezoninu (?) tro
besys iš rąstų, po kuriuo buvo du rūsiai. Rūmų kairėje 
pusėje plytėjo sodas. Dvaro sodyboje buvo keliolika kitų 
įvairios paskirties trobesių — oficina, dviaukštis svirnas, 
ledainė, kalėjimas, bravoras, 3 tvartai ir t. t. Visi šie 
trobesiai buvo mediniai, kai kurie nauji (bravoras už 
tilto).

Nuo XVIII a. vidurio LDK ūkinės veiklos sąlygoms 
šiek tiek pagerėjus, o daugumai miestų ir miestelių ėmus 
augti, tam tikras pakilimas buvo ir Rietave. Tačiau ryš
kesnis jis tapo tik nuo XVIII a. trečiojo ketvirčio pabai
gos. Iš dalies tai rodo demografinės situacijos kaita. Pa
gal 1775 m. seniūnijos inventorių miestelyje surašyta 67 
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dūmai kartu su buvusiais galulaukėse, o aplink aikštę ir 
gatvėse — 53 dūmai, iš jų 26 krikščionių ir 27 — žydų. 
Tai jau buvo kitokia krikščionių ir žydų gyventojų pro
porcija, negu anksčiau: 1760 m. iš 52 miestelėnų šeimų 
buvo 16 žydų šeimų, 1763 m. iš 50 — 15, o 1767 m. iš 
53 — 17. Vadinasi, iki 1775 m. miestelyje gyventojų be
veik nedaugėjant, sumažėjo krikščionių, o pagausėjo žydų.

Rietavo seniūnijos dvaro ir miestelio inventorius, kurį 
1775 m. sudarė Jurgis Smigelskis, gana detalus. Dvaro 
sodybos padėtis miestelio atžvilgiu apibūdinta panašiai, 
kaip ir 1767 im.: „frontu“ į jį, tarp Plungės ir Kulių vieš
kelių. Teritorijoje, kuri skyrė dvaro sodybą ir miestelį, 
plytėjo jau ir „naujas“ tvenkinys.

Rietavo miestelėnų sodybos išsidėstė keturiuose aikš
tės šonuose ir 3 gatvėse: Kulių, Plungės ir Švėkšnos. 
Pirmajame aikštės šone buvo klebono jurisdika su baž
nyčia, klebonija ir špitole bei 4 miestelėnų sodybos (vi
sos — žydų), antrajame — 5 žydų sodybos, trečiajame — 
sklypas ir žydo sodyba, ketvirtajame — 6 krikščionių ir 
3 žydų sodybos, sinagoga, 2 žydų sklypai. Kulių gatvėje 
surašyta: žydo sodyba ir 2 tušti krikščionių sklypai vie
noje pusėje, o tuščias sklypas — kitoje. Plungės gatvėje, 
einant iš miesto dešinėje pusėje, buvo 6 krikščionių ir 3 
žydų sodybos, 3 tuš.ti sklypai, kitoje pusėje — 5 žydų 
sodybos. Švėkšnos gatvės kairėje pusėje buvo 8 krikš
čionių sodybos, tuščias sklypas, 2 žydų sodybos, dešinė
je — 6 krikščionių ir 2 žydų sodybos (viena jų — Mede- 
liškių karčemoje). Miestelio galulaukėse gyveno 14 krikš
čionių šeimų.

1775 m. Rietave surašyta ne mažiau sodybų ir šei
mų, negu kitu XVIII a. antrosios pusės laiku, o tai lyg 
ir rodytų, jog miestelis nors ir nedidėjo, bet ir nemažėjo. 
Kita vertus, Rietave buvo nemažai tuščių sklypų, be to,— 
mažiau sodybų aikštės vakarų šone. Visa tai veikiausiai 
liudija, kad prieš 1775 m. miestelis buvo nukentėjęs — 
ar nuo gaisro (nors apie tai ir neužsiminta), ar nuo ko
kios nors kitos nelaimės (pražygiuodavo kariuomenė ir 
pan.). Iš to gal tektų daryti išvadą, kad prieš šią ne
laimę Rietavas buvo didesnis, tad ir jo didėjimas nuo 
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1767 m. — spartesnis, negu gali atrodyti iš dokumentų 
palyginimo.

1775 m. inventoriuje jau aiškiai užfiksuota kitokia, 
negu buvo XVIII a. pirmojoje pusėje, kelio iš Tverų bei 
Kražių padėtis miestelyje, apie kurią iš 1760 ir 1767 m. 
inventorių galima buvo tik spėti. Rašoma: „įvažiuojant 
į miestą Raseinių vieškeliu, kairėje pusėje pastatyta kle
bonija ir šv. Mykolo Arkangelo parapinė bažnyčia, taip 
pat yra klebono jurisdika, o dešinėje pusėje — turgus, 
įvažiuojant į jį dešinėje ant kampo yra austerija, kairėje 
— špitolė, o priešais — pats turgus, nuo jų iš turgaus į 
dvarą dešinėje pusėje — miestelėnai...“

1784 m. seniūnijos inventoriuje aprašytame mieste
lyje iš viso, su galulaukėmis, buvo 86 šeimos, aplink 
aikštę ir trijose gatvėse — 62 šeimos. Pirmajame — šiau
riniame — aikštės šone gyveno 4 žydų šeimos, antraja
me — rytiniame — buvo bažnyčios jurisdika (gyventojų 
nenurodyta), trečiajame — pietiniame — 3 šeimos (2 — 
žydų) ir ketvirtajame — vakariniame — 15 šeimų (9 — 
žydų). Plungės gatvėje gyveno 21 šeima (14 — žydų), 
Kvėdarnos — 15 (3 — žydų), Kretingos — 4 (2 — žydų). 
Taigi iš viso buvo 34 žydų šeimos su 154 žmonėmis. Ly
ginant šiuos ir 1775 m. duomenis, matyti, kad per dešimt 
metų prisidėjo 19 šeimų, pačiame miestelyje — 9, iš jų 
žydų — 7 šeimos.

1784 m. inventoriuje ankstesnė Klaipėdos bei Švėkš
nos gatvė jau vadinama Kvėdarnos vardu, t. y. šiai gat
vei galų gale buvo suteiktas tiesiogiai atitikusio jos kryptį 
kelio pavadinimas. Tačiau nepaminėta Kulių gatvė. Pa
gal panašų sklypų ar šeimų skaičių ją galima būtų tapa
tinti su Kretingos gatve, t. y. galvoti, kad ir šį kartą 
pasikeitė dar vienas gatvės pavadinimas. Tačiau greičiau
siai buvo kitaip. Kulių gatvė ir sodybos prie jos gi šį 
kartą kažkodėl apskritai neminimos (gal todėl, kad so
dybų joje nebuvo), o Kretingos gatvė tikriausiai naujai 
susidarė. Tokiai prielaidai pagrindą teikia jau ne kartą 
minėtas XIX a. pradžios planas, kuriame iš aikštės šiau
rės vakarų kampo pažymėta gatvė į vakarų pusę, t. y. ji 
ėjo pro kahalo kiemą ir sinagogą.
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4 pav.

Pagal 1784 m. inventorių ir jo komentarus sudaryta 
sąlygiška to meto Rietavo plano schema (4 pav.).

1792 m. Ketverių metų seimas suteikė Rietavui mag- 
deburgines teises, davė herbą, kuriame buvo pavaizduo
tas bėgantis liūtas su 'kalaviju dantyse ir užrašu.

1796 m. miestelėnų dūmai surašyti jau keturiuose 
aikštės šonuose ir trijose gatvėse. Pirmajame (šiaurinia
me) aikštės šone buvo 3 žydų dūmai, antrajame (ryti
niame) — 2 dūmai (vienas — žydų), bažnyčia ir klebo
nija su jurisdika, trečiajame (vaikariniame) — 9 dūmai 
(6 — žydų) ir sinagoga, ketvirtajame (pietiniame) — 5 
žydų dūmai. Plungės gatvėje, dešinėje pusėje „nuo dva
ro“ buvo 8 dūmai (7 — žydų ir „davatkos“), kairėje — 
14 dūmų (7 — žydų). Kvėdarnos gatvėje „iš turgaus 
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dešinėje pusėje“ buvo 5 dūmai (2 — žydų), „iš turgaus 
kairėje pusėje“ — 10 dūmų (2 — žydų). Kretingos gat
vėje surašyti 6 dūmai (vienas — žydo). Taigi ir šį kartą 
inventoriuje neužfiksuota Kulių gatvė, ėjusi iš aikštės 
šiaurės vakarų kampo pro dvaro sodybą. Tačiau gatvė 
minima apibūdinant dvaro sodybą, kur nurodoma, kad 
pastaroji išsidėsto frontu į miestelį už naujojo tvenkinio 
tarp Kulių ir Plungės vieškelių. Pirmą įkartą aiškiai pa
sakyta, kad į dvaro sodybą patenkama „gatve iš Rietavo 
miesto turgaus, sutampančia su Plungės vieškeliu, išva
žiuojant iš miesto“, t. y. gatve, kuri ėjo iš aikštės šiaurės 
rytų kampo. Dvaro sodybos trobesiai apibūdinti panašiai 
kaip ir anksčiau pažymėta, kad Rietavo malūnas yra „ne
toli dvaro prie tvenkinio, krentančio į Jūros upę“.

Sprendžiant iš 1796 m. inventoriaus, kaip ir visų 
ankstesniųjų Rietavo aprašymų bei pagal juos ir kitą 
medžiagą sudarytų retrospektyvių plano schemų, mieste
lis visą XVIII a. iki pat pabaigos buvo šiek tiek besikei- 
tusio dėl įvairių priežasčių, bet iš esmės išlaikiusio pa
grindinius anksčiau susidariusius bruožus, radialinio pla
no. Taigi nuomonė, kad XVIII a. „kuriant miestelį prie 
feodalo dvaro, atsirado vienos ašies barokinė kompozici
ja“, yra nepagrįsta. Nepakankamai pamatuota ir nuomo
nė, jog pastačius aikštėje bažnyčią prieš 1784 m. aikštė 
susiaurėjo ir įgavo kitas proporcijas.

1798 m. Rietavo seniūnijos, kuri, kaip ir anksčiau, 
priklausė P. K. Oginskiui, inventoriuje miestelis ir dvaro 
sodyba aprašyti labiau apibendrintai, tačiau pateikta ir 
kai kurių naujų duomenų. Nurodyta, kad einant iš mies
telio šalia tvenkinio, abi gatvės pusės į dvarą tarp daržų 
apsodintos medžių juostomis.

Pagal 1802 m. caro įsaką Rietavas buvo atiduotas 
iki gyvos galvos Mykolui Kleopui Oginskiui, kuris suly
gino valstiečių baudžiauninkų ir miestelėnų teises, atmes
damas pastarųjų prašymą laikyti juos laisvais žmonėmis 
ir grąžinti savivaldą. 1804 m. sudarytas seniūnijos inven
torius, kuriame apibūdintas miestelis iš esmės mažai ski
riasi nuo 1784 m., nors jame surašyta 72 dūmai, t. y. 10 
dūmų daugiau, negu prieš 20 metų. Tai liudija apie šiokį 
tokį Rietavo augimą.
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5 pav.

Iš 1817 m. yra likęs ankstyviausias kol kas žinomas 
autentiškas Rietavo planas (5 pav.), kuriame schemiškai 
užfiksuota šiaurinė miestelio dalis nuo turgaus aikštės 
ir, gerokai detaliau,— dvaro sodyba.

Aikštė pažymėta netaisyklinga, ir tokiai — laužytai — 
jos formai nemažai įtakos turėjo pietinėje pusėje stovinti 
bažnyčia ir austerij-a. Rytinė, šiaurinė ir vakarinė aikštės 
kraštinės buvo tiesios ir apibrėžė didesnę rombo dalį. Iš 
šiaurės rytų aikštės kampo rytiniu dvaro sodybos pakraš
čiu ėjo „vieškelis iš Tverų į Rietavą“; tai tikriausiai anks
tesniuose inventoriuose nurodoma Plungės gatvė. Ties ga
na taisyklingos formos tvenkiniu, skyrusiu miestelį nuo 
dvaro sodybos, į ją iš Plungės gatvės atsišakojo kelias 
per malūno užtvanką. Vienoje — vakarinėje — gatvės 
pusėje beveik vienodu atstumu vienas nuo kito pažymėti 
galu stovintys 8 namai ir kampinis — prie aikštės. Kitas 
kelias — „vieškelis iš Plungės“ — ėjo iš aikštės šiaurės 
vakarų kampo ir juosė dvaro sodybą iš vakarų pusės. Tai 
tikriausiai inventoriuose iki tol minimas Kulių kelias. So
dybų prie šio kelio, plane, kaip ir inventoriuose, neužfik
suota, tik ties tvenkiniu prie jo pažymėti „trys nauji 
sklypai“. Į aikštės rytų šoną įstrižai įsijungė kelias iš 
rytų pusės, į šiaurės vakarų kampą — kelias iš vakarų 
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pusės, kurį, matyt, reikia tapatinti su inventoriuose mi
nima Kretingos gatve. Siauriniame aikštės šone sąlygiš
kai pažymėti 8 namai, iš jų 2 kampiniai (vienas — šonu 
į aikštę, visi kiti — galu). Rytinėje aikštės pusėje, o tai 
tikriausiai buvo tik šio aikštės šono šiaurinė atkarpa (pie
tinė brėžinyje nenurodyta; ji buvo į pietus nuo aikštėje 
stovinčios austerijos), stovėjo 4 namai (3 šonu į aikštę).

Dvaro sodyboje nedidelis gyvenamasis namas stovėjo 
kelio iš miestelio per malūno užtvanką ašyje, už jo buvo 
sodas, rytų pusėje — dvi oficinos, vakarų pusėje — svir
nas, bravoras, vežiminė ir kt. Nuo šių trobesių toliau į 
vakarus, visai prie Kulių—Plungės kelio, buvo tikriausiai 
dvarininkų šeimos kapinės. Prie kelio iš miestelio į dvaro 
sodybą tuoj už tvenkinio stovėjo grūdų magazinas.

1833 m. mirus Mykolui Kleopui Oginskiui, Rietavą 
paveldėjo jo sūnus Irenėjus Oginskis, kuris čia įkūrė savo 
pagrindinę rezidenciją ir ėmė vykdyti plataus masto ūki
nius, socialinius ir urbanistinius architektūrinius pertvar
kymus. Beveik visur, rašant apie I. Oginskio veiklą Rie
tave, nurodoma, kad pertvarkydamas ūkį, dvarininkas iš 
pagrindų perstatė miestelį ir dvaro sodybą. „Seną Rietavą 
jis sugriovė, netoliese įkurdamas naują miestelį“, „dvaro 
rūmams parinko vietą, kur stovėjo senasis miestelis“, 
„buvusiojo turgaus vietoje kunigaikštis pastatė rūmus su 
bokštais, vietoje miestelio įrengė tvenkinius, užveisė par
ką ir 80 ha dvaro sodybą aptvėrė aukštu mūru“. Iš to 
reikėtų suprasti, kad senasis Rietavo miestelis ir dvaro 
sodyba buvo sugriauti, o po to iš naujo kitose vietosę 
pastatyti. Tačiau turima medžiaga šių teiginių nepatvir
tina.

Tiek iš 1817 m. šiaurinės miestelio dalies su dvaro 
sodyba plano, tiek ir iš maždaug XIX a. trečiojo dešimt
mečio—ketvirtojo dešimtmečio pradžios schemos (doku
mentas be datos), sudarytos „geometro Milanovskio“, ma
tyti, kad miestelio vieta, pagrindinių kelių trasos ir dvaro 
sodybos vieta iš esmės nebuvo pakeista. Tiesa, pastaro
joje schemoje užfiksuota tik dalis Rietavo, be klebono 
jurisdikos ir per ją ėjusių į aikštę kelių (Plungės gatvės 
ir tiesioginio kelio iš Tverų), tačiau tiek miestelio ribos, 
tiek jo vakarų dalyje pažymėtų kelių (iš Kvėdarnos, Kre-
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tingos, Kulių) trasos, aikštės ir tvenkinio padėtis liudija, 
jog esminiai pertvarkymai nebuvo padaryti, tikriausiai 
ir nebuvo numatyti. Apsiribota tik radikalia centro re
konstrukcija pakeičiant aikštės dydį ir formą, o taip pat 
išvedant keletą naujų gatvių, reguliuojant kai kurias se
nąsias. Tai matyti palyginus suminėtus miestelio planus,

padarytus prieš rekonstrukciją, su plano schema, pareng
ta pagal XIX a. antrosios pusės—XX a. pradžios duome
nis (6 pav.). Pertvarkymai rėmėsi klasicistinės architek
tūros principais. Tai visų pirma rodo suplanuotos (ir 
įgyvendintos) aikštės forma ir nauja gatvė, kuri buvo 
išvesta iš aikštės dvaro rūmų link. Si gatvė privalėjo 
vizualiai susieti pietiniame jos gale prie aikštės numatytą 
pastatyti bažnyčią su šiaurės pusėje — už tvenkinio nu
matytais pastatyti dvaro rūmais. Taigi naujoji gatvė tu
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rėjo būti Rietavo centro kompozicijos ašis. Matyt, buvo 
paiiesinta ir iš aikštės šiaurės vakarų kampo ėjusi gatvė 
(ankstesnis Kulių kelias), kuri, kaip ir iš kito aikštės 
kampo nuo seno į dvaro sodybą ir toliau pro ją ėjusi 
gatvė (ankstesnė Plungės gatvė) bei naujoji gatvė tarp 
jų, turėjo sudaryti klasicistiniam planavimui būdingą vė- 
duoklinę kompoziciją. Siaurinėje pusėje, priešais tvenki
nį visas tris vėduoklės gatves užbaigė skersai ėjusi nau
jai suplanuota gatvė. Tačiau Rietave ši vėduoklė išėjo 
netaisyklinga, o tai įrodo, jog rekonstruojant centrą buvo 
derinamasi prie esamo plano elementų ir kai kurių pa
statų, priešingai minėtoms nuomonėms apie miestelio bei 
dvaro sodybos vietų pakeitimą. Nes jei nebūtų atsižvelg
ta į ankstesnio miestelio elementus, tikriausiai būtų su
planuota taisyklinga vėduoklė. Tuo atveju gal nebūtų 
reikėję ir šiauriniame aikštės šone padarytos išėmos ties 
naująja — vidurine — gatve, kad paryškintų kompozici
jos ašį, juo labiau, kad toji išėma būdinga ne tiek klasi
cistiniam, kiek barokiniam planavimui. Be suminėtų pla
no pertvarkymų, tikriausiai iš Rietavo aikštės pietvakarių 
kampo buvo išvestas ir naujas trumpesnis bei tiesesnis 
kelias į Endriejavo miestelį, taip pat priklausiusį I. Ogins
kiui. Atrodo, kad pertvarkant Rietavo gatves, iš aikštės 
šiaurės rytų kampo anksčiau ėjęs kelias (senasis Tverų 
kelias, vėliau Plungės gatvė) buvo likviduotas į rytus 
nuo dvaro sodybos. Sis kelias miestelio ribose buvo su- 
tapdintas su Kulių keliu, t. y. iš esmės ėjo ta pačia kryp
timi.

Nėra tikslių duomenų, kada buvo parengti miestelio 
centro ir dvaro sodybos pertvarkymo projektai ir kas bu
vo jų autoriai. Kadangi 1852 m. rytinės Rietavo dalies 
fragmentiniame plane, be Varnių kelio, kuris buvo nu
matytas patiesinti, pažymėta ir platesnė tiesi gatvė, ati
tikusi ankstesnei Plungės gatvei, o vėlesniąją! Dvaro gat
vei vėduoklėje, manoma, kad iki to laiko miestelio re
konstrukcija galėjo būti iš esmės baigta. Vadinasi, yra 
pagrindo galvoti, kad projektavimo ir statybos darbai bu
vo atlikti tarp 1835 ir maždaug 1850 m. Šią prielaidą 
paremia ir 1853 m. Rietavo bažnyčios statybos komiteto 
posėdžių žurnalo įrašas apie tai, jog per praėjusius 2 
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metus fundatorius I. Oginskis perstatė „beveik visą mies
telį“, kad iš visų pusių atsivertų naujosios bažnyčios 
vaizdas. Vadinasi, miestelio, .o turbūt ir dvaro sodybos 
pertvarkymo projektai turėjo būti parengti anksčiau.

Dėl šių projektų autoriaus kol kas galimos dvi ver
sijos. Pagal pirmąją versiją projektus galėjo parengti 
laisvasis Prūsijos architektas Jokūbas Voleris. Nurodoma, 
kad I. Oginskio kvietimu šis architektas 1840 m. buvo 
atvykęs į Rietavą 3 mėnesiams, čia statęs naujus rūmus 
ir kitus pastatus, o po to išvykęs į Raudondvarį. Tačiau 
vargu ar J. Voleris per tokį trumpą laiką galėjo ką nors 
rimtesnio pastatydinti (kai žinoma, jog dvaro rūmų jis 
neprojektavo), o menkiems darbams vadovauti kažin ar 
būtų buvęs kviestas. Greičiau, kad tuo metu jis galėjo 
parengti miestelio, o gal ir dvaro sodybos, pertvarkymo 
projektus. Kitai, gal net patikimesnei versijai, ypač dėl 
Rietavo dvaro sodybos projekto autoriaus, tam tikrą pa
grindą duoda dvaro rūmų svarbiausiojo fasado brėžinys, 
kurį pasirašė architektas (?) S. Blekas (? Bleeck? — pa
rašas neaiškus) bei analogiška technika atliktas Rietavo 
bažnyčios projekto pagrindinis fasadas ir pjūvis. Abu pro
jektai be datos, o bažnyčios projektas ir be parašo. Ta
čiau toks pat brėžinių atlikimas (spalvos ir technika) 
leidžia spėti, kad bažnyčią taip pat projektavo architek
tas S. Blekas. Rūmai buvo pastatyti pagal jo projektą, o 
bažnyčiai vėliau parengtas kitas projektas, tikriausiai ir 
kito architekto. Projektuodamas abu svarbiausius to meto 
Rietavo pastatus — dvaro rūmus ir bažnyčią, architektas 
S. Blekas galėjo parengti ir dvaro sodybos pertvarkymo, 
o gal ir miestelio rekonstravimo, projektus. Kadangi pa
statytoji bažnyčia kito architekto buvo projektuojama 
1846 m., tad S. Blekas visus ar bent pagrindinius pro
jektavimo darbus (tarp jų ir pradinį nerealizuotą bažny
čios projektą) greičiausiai atliko iki to laiko.

Nors nėra tikslesnių duomenų apie Rietave numaty
tų urbanistinių pertvarkymų eiliškumą ir dvaro sodybos 
perstatymo laiką, manoma, kad statybos darbai anksčiau
siai pradėti kaip tik dvare, pastatant naujus rūmus ir 
kitus svarbesnius trobesius. Atrodo, jog pagrindiniai dar
bai čia galėjo būti baigti iki 1850 m. Tokią prielaidą iš 
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dalies patvirtina ir dvaro sodybos inventorius, kuris da
tuotas 1856—1857 m., o faktiškai atspindi 1850—1855 m. 
laikotarpį. Inventoriuje aprašyti dviaukščiai „naujai pa
mūryti“ rūmai skardos stogu su visu jų įrengimu, senie
ji mediniai rūmai, dviaukštė oficina „arba virtuvė“, bra
voras, svirnas, dviaukštis valsčiaus grūdų magazinas, 
dviaukštis malūnas, vaito namas, nauja špitolė (visi šie 
pastatai buvo mūriniai), kareivinės, gaisrinė ir kt. tro
besiai.

7 pav.

Sis inventorius, o iš dalies ir dvaro sodybos projek
tas (7 pav.) be datos ir autoriaus parašo, rodo apie didelį 
statybos darbų mastą. Remiantis viena iš anksčiau pa
teiktųjų versijų, dvaro sodybos perstatymo projektas są
lygiškai priskiriamas S. Blekui. Šio projekto ir 1817 m. 
miestelio dalies su dvaro sodyba plano palyginimas rodo, 
kad rūmai turėjo būti statomi beveik ankstesnėje vietoje, 
paliekant ir senąjį privažiavimą per malūno užtvanką, 
tik pakeičiant teritorijos prieš rūmus planavimą. Visai 
šalia rūmų, statmenai jiems, buvo numatytas kiek mažes
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nis dvaro administracijos pastatas, kurio anksčiau nebu
vo. Toliau į vakarus numatyti kai kurie kiti dvaro so
dybos trobesiai.

Dvaro rūmai ir administracijos pastatas tikriausiai 
turėjo sudaryti nedidelį kompleksą, atvirą į pietryčius. 
Matyt, siekiant sustiprinti šio komplekso poveikį erdvėje, 
ne tik rūmai, bet ir administracijos pastatas buvo numa
tyti su bokštais. Abu bokštai užfiksuoti ir dvaro sodybos 
projekte, jie buvo suprojektuoti vienodo aukščio, tokių 
pat proporcijų ir horizontalaus dalijimo. Skyrėsi tik jų 
forma plane (rūmų bokštas buvo aštuoniakampis, admi
nistracijos pastato — kvadratinis) ir architektūra. Rūmai 
buvo neorenesansinių formų ir gerokai puošnesni. Tačiau 
stebint dvaro sodybą iš miestelio pusės, bokštų vaidmuo 
bendroje kompozicijoje buvo beveik vienodas — greta 
stovėdami jie buvo lygiaverčiai dvaro sodybos panora
mos formantai, juo labiau, kad ir pastatyti buvo tikriau
siai tuo pačiu ar beveik tuo pačiu laiku: ankstyviausiuo
se sodybos piešiniuose pavaizduoti abu bokštai.

Dvaro rūmų ir administracijos pastato (su bokštais) 
vizualinis poveikis (miesteliui pradžioje tikriausiai buvo 
mažesnis, nes kompleksą tuo metu užstojo šiauriniame 
tvenkinio krante augę medžiai (8 pav.). Matėsi tik bokštų

8 pav.
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viršutinės dalys ir rūmų fragmentai. Tačiau vėliau, gal 
jau pastačius bažnyčią, kaip galima spręsti iš 1883 m. 
dailininko F. Bžozovskio piešinio, dalis medžių parke bu
vo iškirsta, o tai labai pagerino dvaro rūmų ir visos so
dybos apžvelgimą iš miestelio pusės. Parkas pertvarky
toje dvaro sodyboje atliko didelį kompozicinį vaidmenį. 
Jis buvo apie 60 ha ploto su keliais įvairaus dydžio tven
kiniais, kurie skyrė dvaro sodybą nuo miestelio; juos 
jungė kanalai. Tai gerokai pagyvino lygioje vietoje for
muotą mišraus planavimo parką, sustiprino landšaftinių 
jo elementų poveikį, sumenkino tiesios alėjos, kuri ėjo 
per parką, teikiamą taisyklingumo įspūdį. Atrodo, kad 
Rietavo parką kūrė 3 „sodininkai“ užsieniečiai, įrašyti 
į miestelyje gyvenusių užsieniečių sąrašus — tai Sakso
nijos valdinys, Kristupas Ferdinandas Gypeltas (Chrys- 
tow Ferdynand Giepelt), gyvenęs čia nuo 1858 m., Frid
richas Braunas (Fridrich Braune) ir Vengrijos valdinys 
(„z Panonia“) Augustas Ulrichas (August Ulrich).

Kaip atrodė pertvarkyta dvaro sodyba, matyti 1856 m. 
esamos būklės plane. Palyginus šį planą ir 1850—1855 m. 
dvaro sodybos inventorių su jos pertvarkymo projektu, 
galima pastebėti, kad yra nemažai skirtumų. Administra
cijos pastatas kiek daugiau atitolintas nuo dvaro rūmų, 
prieš kuriuos buvo įrengta ne visai tokia, kaip suplanuo
ta, privažiavimo forma su gėlynu, o ūkio trobesiai išdės
tyti ne tik į vakarus, bet ir į rytus nuo rūmų, pakeisti kai 
kurie šių trobesių gabaritai, pastatyta nauja oficina vie
toje senosios medinės rytinėje dvaro rūmų pusėje. Tai 
buvo gana esminiai ankstesniojo projekto pakeitimai, pa
didinę centrinės sodybos dalies su rūmais poveikį visoje 
dvaro sodyboje, sudarę labiau apibrėžtą erdvę prieš rū
mus. Dar daugiau šios erdvės sąlygiškas apibrėžtumas 
padidėjo po 1859 m., kai pagal architekto („baumeister“) 
Herterio projektą dvaro rūmų rytų gale buvo pristatyta 
oranžerija — žiemos sodas ir ją su oficina sujungusi 
įstiklinta galerija.

Manoma, kad tik atlikus iki 1850 m. pagrindinius 
dvaro sodybos perstatymo darbus, buvo pradėta miestelio 
rekonstrukcija. Ji buvo vykdoma gana kompleksiškai, nes 
pakeistas ne tik Rietavo centrinės dalies planas, bet ir 
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tuo metu naujai statomi visi ar bent dauguma centro 
statinių — tiek visuomeniniai pastatai (tarp jų ir preky
biniai), tiek ir gyvenamieji namai, kuriems buvo parengti 
projektai. Visi pastatai buvo iš plytų ir įgavo neoklasi
cistinės architektūros formas.

Rekonstruotas miestelis pinmą kartą aprašytas 1856 
m. Jo plotas buvo 23 dešimtinės 1631 kvadratiniai sieks
niai. Surašyti 69 sklypai — žydų, visuomeninių ir ūkinių 
pastatų, 4 — krikščionių; neaišku kodėl nebuvo kitų krikš
čionių miestelėnų sklypų, nes pagal ankstesnius duomenis 
jų turėjo būti gerokai daugiau. Visi surašyti sklypai iš
sidėstė 8 gatvėse, o aikštė kažkodėl neminima. Raseinių 
gatvėje buvo 5 sklypai (iš jų špitolės, žydų pirties ir mū
rinių žydų krautuvių), Dvaro gatvėje — 14 sklypų (iš jų 
Lauryno Ivinskio), 4 — su dvaro namais, laikinos baž
nyčios kiti — žydų), Bažnyčios gatvėje — 8 sklypai (su 
vaito ir fabriko namais, 8 mūrinėmis krautuvėmis, su 
namu, priklausiusiu 4 žydams, 2 žydų sklypai), Liepojos 
gatvėje — 14 sklypų (valsčiaus magazino, našlaičių na
mo, dvaro, špitolės, kareivinių, daktaro Dlugobovskio, Sur- 
kovo vaistinės, kiti — žydų), „gatvėje iš turgaus“ — 5 
sklypai (11 pirklių klėtelių, 2 — sinagogų, 3 — žydų), 
Klaipėdos gatvėje — 6 sklypai (4 — žydų, 2 — Demido- 
vo ir Maušos karčemų), Zadvainių gatvėje — 4 sklypai 
(3 — žydų ir vokiečio), Kvėdarnos gatvėje — 13 sklypų 
(iždo karčemos, 8 — žydų, 3 — krikščionių ir tuščias).

Taigi rekonstruojant miestelio centrą, iki 1856 m. 
buvo pastatyta nemažai visuomeninių ir ūkinių trobesių, 
tarp jų kelios mūrinių krautuvių eilės, 3 dvaro namai, 
dvi špitolės (naujoji ir dvaro), medinės kareivinės ir kt. 
Tad iki to laiko ir miestelio vaizdas turėjo iš esmės pa
sikeisti. Nebuvo tik bažnyčios, kuri pradėta statyti atli
kus pagrindinius dvaro sodybos ir miestelio pertvarkymo 
darbus.

Neaišku, kodėl bažnyčia buvo statoma ne pagal pra
dinį S. Bleko projektą. Galimas daiktas, kad tasai pro
jektas nepatiko I. Oginskiui. Sprendžiant iš minėtų šio 
projekto brėžinių (fasado ir pjūvio), S. Bleko suprojek
tuotoji bažnyčia turėjo būti impozantiškas kryžiaus plano 
statinys su kupolu ir varpine (kuri buvo numatyta pasta
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to gale, už kupolo), tačiau pernelyg griežtų klasicistinio 
stiliaus formų.

Apie tai, kokia galėjo būti prieš statant naują mūri
nę bažnyčią senoji medinė, o ir visa klebono jurisdika, 
apytikriai galima spręsti iš XIX a. vidurio dokumentų. 
1841 m. vizitacijos akte pažymėta, kad tai trečioji Rie
tavo bažnyčia, kuri stovi „geroje situacijoje“, yra sena, 
kryžiaus plano, 1821 m. suremontuotu stogu. Šventoriaus 
dešiniajame kampe stovėjo medinė varpinė; šventorius 
buvo aptvertas mūro sklypais su lentomis tarp jų, tvoro
je įrengti nauji vartai. Klebono jurisdi'koje stovėjo sena 
medinė špitolė, senas gyvenamas namas už dviejų rykš
čių nuo bažnyčios ir 5 miestelėnų namai dešinėje pusėje 
„einant nuo bažnyčios į kleboniją“.

Kaip minėta, naujoji mūrinė Rietavo bažnyčia kaž
kodėl pradėta statyti vėliausiai — pertvarkius miestelio 
centrinę dalį, o dar anksčiau perstačius dvaro sodybą. 
Taip padaryta nepaisant gana anksti parengto jos pro
jekto, pagal kurį statyba ir turėjo būti vykdoma. Dar 
1846 m. I. Oginskis kreipėsi į Telšių vyskupą prašydamas 
išsirūpinti leidimą bažnyčiai statyti. Tais metais leidimas 
buvo gautas, bet 1848 m. darbams dar tik ruoštasi, nors 
1846 m. buvo patvirtintas ir bažnyčios projektas, apie 
kurį Telšių konsistorija taip pat pranešė dvarininkui. Tei
giama, kad pastatytosios bažnyčios projekto autorius buvo 
Gonsovskis (Gąsowski), o projektas buvo parengtas Ro
moje.

Galimas daiktas, kad bažnyčios statyba buvo atidėta 
dėl ne visai palankių politinių sąlygų. 1848 m. kilus re
voliucijai Europoje, o sukilimui — Poznanės didžiojoje 
kunigaikštystėje, kuri priklausė Prūsijai, carinė valdžia 
galbūt tikėjosi neramumų ir Lietuvoje, todėl iš Skuodo 
į Rietavą atsiuntė kariuomenės dalinį.

1850 m. bažnyčios statybos reikalai buvo atgaivin
ti — sudarytas statybos komitetas, kurio pirmininku tapo 
I. Oginskis, nariais — klebonas Mykolas Herubavičius, 
dvarininkai Kazimieras Stravinskis ir Feliksas Michai- 
lovskis. Kadangi buvo numatyta senąją medinę bažnyčią 
nugriauti, išlaisvinant sklypą naujajai, tai nutarta pa
statyti laikiną mūrinę bažnyčią ankstesnės parapinės mo
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kyklos vietoje. Ją suprojektavo architektas Ignas Janavi
čius. Birželio mėnesį, per 18 dienų ši bažnytėlė buvo su
mūryta, tačiau naujosios Rietavo bažnyčios statyba vėl 
atidėta dvejiems metams, nes I. Oginskis sumanė tuo 
metu kaip tik rekonstruoti miestelio centrą. 1851—1852 m. 
parapijiečiai į statybos vietą vežė akmenis ir kalkes, o 
1853 m. birželio 9 d. vyskupas M. Valančius jau pašven
tino kertinį bažnyčios akmenį ties didžiuoju .altoriumi. 
Birželio 25 d. nutarta nugriauti senąją medinę bažnyčią 
ir pradėti statyti naująją.

Nurodoma, kad iš pradžių (1853—1854 m.) bažny
čios statybos darbus prižiūrėjo Prūsijos karaliaus dvaro 
architektas Fridrichas Augustas Stiuleris (Stūler Fryde
ryk August). Tačiau nėra žinių, kas prižiūrėjo statybą 
1855—1859 m. Nuo 1860 m. liepos mėnesio šį darbą at
liko Prūsijos architektas Ferdinandas Steinbartas (Stein- 
bart Ferdynand), kuris, matyt, ir užbaigė statyti bažny
čią, gal kai ką pakeisdamas projekte: lyginant pastatą 
su išlikusiu projekto išilginio pjūvio brėžiniu, matyti, kad 
bažnyčia buvo pastatyta su mažesniu kupolu ir didesniais 
bokštais. Yra ir kitokių nuomonių — pastatytiems bokš
tams neišlaikius ir griuvus, bažnyčios projektas buvo pa
keistas. Atrodo, kad pradžioje 'buvo statomas pagrindinis 
navų korpusas, o bokštai mūrijami vėliau — 1858 m., 
kartu su kupolu. 1859 m. .buvo jau tinkuojami bažnyčios 
skliautai, o 1862 m. dengiamas dešinysis bokštas. Didysis 
altorius (tikriausiai ir kiti altoriai) buvo pagamintas Briu
selyje, skulptoriaus Leono Bukno (Leon Bukneau) dirb
tuvėje. Pagal 1858 m. sutartį su Drezdeno meistru Karlu 
Eduardu Jemlichu (Jehmlich) jo pagaminti vargonai buvo 
pastatyti vietoje meistro Liudviko Damo (Damm).

Naujoji Rietavo bažnyčia buvo dvibokštė, neoroman- 
ninio stiliaus (9 pav.), pagrindiniu fasadu atkreipta į 
šiaurę — dvaro sodybą, o stovėjo naujai nutiestos gat
vės — (miestelyje suformuotos vėduoklės vidurinės gat
vės 1856 m. plane vadintos Bažnyčios gatve) — ašyje. 
Dėl didelio tūrio ir aukštų bokštų bažnyčia tapo ne tik 
miestelio su dvaro sodyba, bet ir plačių apylinkių pagrin
dine dominante.
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9 pav.

Tolesnį Rietave numatytų pertvarkymų realizavimą, 
fad ir bažnyčios užbaigimą, pristabdė I. Oginskio mirtis 
1863 m. ir tais pačiais metais prasidėjęs sukilimas, kurio 
metu Rietavo apylinkėse veikė A. Mackevičiaus sukilėlių 
būrys. Inventoriuje, surašytame 1867 m. po klebono M. 
Herubavičiaus mirties, kai bažnyčia buvo perduota P. Be
resnevičiui, nurodyta, kad ji dar neįrengta. Taip pat ji 
apibūdinta ir 1868 m., perimant parapiją J. Paškevičiui. 
Bažnyčioje tuo metu buvo 5 altoriai; klebono jurisdikoje 
stovėjo dviaukštė mūrinė ar akmeninė I. Oginskio lėšo
mis pastatyta ligoninė su 18 kambarių, kiti klebono so
dybos trobesiai buvo seni, menki ir net griūvantys.
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Rietavą perėmę valdyti I. Oginskio žmona Olga ir 
sūnūs Bogdanas bei Mykolas iš esmės toliau, gal tik 
mažesniu mastu, tęsė pradėtus ūkinius, kultūrinius ir 
architektūrinius pertvarkymus. Yra žinoma, kad 1866 m. 
sudarytas miestelio, o gal ir dvaro, planas, 'bet archyve 
šio dokumento kol kas nepavyko rasti. I. Oginskio įpėdi
nių pastangomis 1874 m. bažnyčia buvo baigta įrengti.

1872 m. (kaip ir 1865 m.) Rietave surašyti 95 sklypai, 
iš kurių dalį užėmė visuomeniniai pastatai (našlaičių 
namai, špitolė, kareivinės, vaistinė, 12 mūrinių krautuvių, 
dvaro magazinas, mūrinė karčema, sinagoga, žydų kapi
nės ir pirtis). Visi sklypai išsidėstė Dvaro, Rusijos, Kvė
darnos, Klaipėdos, Liepojos, Turgaus, Zadvainių ir Skers
gatvio gatvėse. Tiksliau nedatuotuose sąrašuose nuo 1865 
m. surašyti atskirose gatvėse buvę sklypai: Liepojos gat
vėje — 7—9, Turgaus — 2—7, Klaipėdos — 7—12, Kvė
darnos — 6—14, Zadvainių — 5—9, Bažnyčios — 28 (?).

1882 ir 1893 m. inventoriuose Rietavo bažnyčia jau 
detaliai aprašyta. Ji buvo kryžiaus plano, 21 sieksnio ilgio 
ir 8'/з sieksnio pločio, su 10 ąžuolinių durų. Stogas ir 
kupolas — vario skardos, grindys — balto ir juodo mar
muro. Buvo 26 registrų vargonai. Didysis altorius — 
Švenčiausiosios Mergelės Marijos dangun ėmimo — bu
vo iš balto marmuro su „puikiais paveikslais“. Antrasis 
altorius — šv. Mykolo — ir trečiasis — šv. Barboros — 
buvo iš balto ir žalio marmuro, ketvirtasis — Nukryžiuo
tojo ir penktasis — šv. Juozapo — iš balto ir juodo mar
muro, o Kristaus statula — iš medžio, „puikaus senoviš
ko darbo“. Kri'kštykla buvo pagaminta iš įvairiaspalvio 
marmuro su geltono vario stogeliu, sakykla — ąžuolinė, 
vietos meistrų darbo. Visi langų rėmai buvo metaliniai 
su įvairiaspalviais stiklais, keturių langų stiklai tapyti — 
su apaštalų ir šv. Irenėjaus figūromis. 1899 m. bažnyčios 
vidus buvo išbaltintas.

1906 m. padarius B. Oginskio turto inventorizaciją, 
pasirodė, kad daugiau kaip 60-čiai Rietavo pastatų reikia 
neatidėliotinio remonto. Šiems darbams vykdyti buvo pa
samdytas Mintaujos architektas Tramdachas, 'bet jis retai 
atvažiuodamas blogai vykdė pareigas. Architektą atlei
dus, remonto darbus, kurie vyko 1907—1910 m., prižiūrė-
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jo vienas iš dvaro tarnautojų Ržešovskis. Stambesni re
monto darbai tuo metu atlikti ir bažnyčioje, nes 1908 m. 
konstatuota, kad buvo supuvusios abiejų bokštų medinės 
konstrukcijos, dėl to pasvirę kryžiai; daugelyje vietų nuo 
sienų nukritęs tinkas; bažnyčioje buvo drėgna, dėl to 
gedusi tapyba. 1908 m. buvo sudarytas bažnyčios remonto 
komitetas (pirmininkė Marija Oginskienė) ir surašytas, 
dalyvaujant inžinieriui architėktui M. Dubovi'kui, klebo
nui ir parapijiečiams, reikalingų atlikti darbų aktas.

Kiek anksčiau — 1903 ar 1904 m. buvo suremontuota 
Rietavo sinagoga, o 1905 m. pastatyta medinė evangelikų 
liuteronų maldykla.

Inventorizuojant B. Oginskio turtą, 1910 m. buvo 
sudarytas ir Rietavo miestelio esamos būklės bei projek
tinis planas (10 pav.). Esamos būklės planų aptikta du, 
tačiau vienas jų tikriausiai yra gerokai netikslus. Visus 
planus darė Raseinių apskrities matininkas P. Batkevi- 
čius, o 1911 m. tikrino gubernijos architektas Hofmanas, 
siūlęs kai kuriuos a'kligatvius, numatytus projektiniame 
plane, paversti gatvėmis.

Esamos būklės plane (11 pav.) užfiksuotas visas 
miestelis su klebono jurisdika nuo Jūros upės — rytuose 
iki ištiesinto Jaupio upelio — vakaruose ir pietinėje tven
kinio pusėje einančios gatvės — šiaurėje. Tvenkinys, sky
ręs dvaro sodybą nuo miestelio, plane nepažymėtas. Taigi 
šis planas yra pirmasis autentiškas kol kas žinomas (ne
aptikus 1866 m. plano) Rietavą po rekonstrukcijos vaiz
duojantis dokumentas, be to, jame taip pat pirmą kartą 
užfiksuotas visas miestelis.

Plane pavaizduota sudėtingos formos aikštė, kurios 
šiaurinė dalis buvo suformuota 1851—1852 m., o vakari
nė — šone bažnyčios — likusi iš priešrekonstrukcinio lai
kotarpio. Abi aikštės dalys buvo atskirtos viena nuo kitos 
buvusiu laikinu bažnyčios pastatu, kuriame plano sudary
mo metu veikė vartotojų kooperatyvas ir arbatinė. Vaka
rinėje aikštės dalyje pavaizduotas tvenkinys, tad ši aikš
tės teritorija prekybai tikriausiai negalėjo būti naudoja
ma. Į aikštę suėjo 7 iš 11-os miestelio gatvių. Trys gat
vės — Plungės, Centrinė ir Dvaro į šiaurę nuo aikštės 
sudarė rekonstruojant miestelį netaisyklingos formos vė-

43



11 pav.

duoklę. Pietinėje vėduoklės pusėje vidurinė gatvė (Cent
rinė, XIX a. viduryje — Bažnyčios) įsijungė į kompozici
jos ašies tarp bažnyčios ir dvaro rūmų išryškinimui su
formuotą aikštės išėmą. Siaurinėje vėduoklės pusėje buvo 
skersinė — Krantinės gatvė, sujungusi visas tris vėduok
lę sudarančias gatves, o ėjusi pietiniu dvaro sodybą ir 
miestelį skyrusio tvenkinio krantu. Iš rytų pusės į aikštę 
įsijungė Laukuvos gatvė, sutapusi su Varnių, Laukuvos 
ir Tverų krypties keliu. Iš pietų pusės vakariniu aikštės 
šonu atėjo Konstantinavo (anksčiau Kvėdarnos) gatvė, 
įsijungusi į Plungės gatvę. Abiejų šių gatvių susidūrimo 
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vietoje iš vakarų pusės į aikštę įėjo Kapų (anksčiau tur
būt Kretingos) gatvė, kurios kita šaka palei vakarinį Jau- 
pio krantą įsijungė į Plungės gatvę. Į aikštės pietvakarių 
kampą įėjo Endriejavo (ankstesnė Klaipėdos) gatvė, o į 
pietus nuo jos į Konstantinavo gatvę — iš pietvakarių 
pusės — Jurbarko gatvė. Be suminėtų gatvių, kurios tu
rėjo pavadinimus, iš pietryčių į šventoriaus pietų pusę 
rėmėsi bevardė gatvelė. Si gatvelė, kaip ir kita, dar men
kesnė, įsijungusi į pratęstą Dvaro gatvę į pietus nuo 
aikštės rytiniame bažnyčios šone, buvo klebono jurisdi- 
koje. Dar viena bevardė gatvelė tęsėsi vakarinėje mies
telio dalyje lygiagrečiai Jaupio upeliui. Plane pavaizduo
tas nevienodas gatvių ir gatvelių plotis: visos įvardintos 
gatvės, išskyrus Kapų, buvo gana plačios, o iš to, matyt, 
reikėtų daryti išvadą, jog jos suformuotos bei sureguliuo
tos kaip tik Rietavo rekonstrukcijos metu.

Kadangi miestelio teritorija buvo gana kompaktiška, 
tai pastatai stovėjo gana tankiai. Tankiausiai buvo už
statyta centrinė ir rytinė vėduoklę sudarančių gatvių api
brėžta teritorija į šiaurę nuo aikštės, taip pat sklypai 
Konstantinavo gatvėje, šiaurinėje Endriejavo ir Laukuvos 
gatvių pusėje. Rečiausiai buvo užstatyta klebono jurisdi
ka bei keliolika B. Oginskiui ir jo įpėdiniams priklausiu
sių sklypų įvairiose miestelio dalyse. Daugelis pastatų 
formavo gana taisyklingą gatvių apstatymo frontą, o tai 
turėjo sudaryti reguliaraus užstatymo įspūdį. Nedideliais 
miestelėnų namais apstatytas gatvių atkarpas skyrė di
desniuose sklypuose laisviau stovintys stambesni pasta
tai Plungės gatvės pietiniame gale, Endriejavo gatvės 
šiaurės šone, Jurbarko gatvės pietų pusėje, Dvaro gatvės 
rytų šone. Šie pastatai, ypač savitų formų sinagogos į 
vakarus nuo aikštės, prie Jaupio upelio, turėjo gerokai 
pagyvinti Rietavo vaizdą, kurio pagrindinė dominantė bu
vo bažnyčia.

Pagal 1910 m. projektinį planą (12 pav.) esama 
būklė nebuvo keičiama, o tik nežymiai koreguojama. Pa
platinta Kapinių gatvė, suvienodinant ją su kitomis gat
vėmis, taip pat viena iš gatvelių klebono jurisdikoje į 
pietryčius nuo bažnyčios (ji pavadinta Jurisdikos skers
gatviu; antroji apskritai panaikinta) ir gatvelė palei Jau-
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12 pav.

pio upelį (pavadinta Naujuoju skersgatviu). Miestelėnų 
ir dvaro sklypų ribos miestelyje nekoreguotos, o klebono 
jurisdikoje sklypų ribos visai nepažymėtos. Iš viso mies
telyje suplanuoti 294 kiemai.

Po Pirmojo pasaulinio karo susikūrus nepriklausomai 
Lietuvos Respublikai, per karą nukentėjusi Rietavo dva
ro sodyba trečiojo dešimtmečio pradžioje buvo gerokai 
apleista, nes B. Oginskio įpėdiniai jos nesugebėjo tinka
mai tvarkyti. Ūkio trobesiai dar buvo kiek geriau pri
žiūrimi, o dideliems dvaro rūmams remontuoti trūko lėšų. 
Rūmai „dėl nepriežiūros ėmė irti. Vaikai išdaužė langus, 
nuniokojo interjerus, išnešiojo biblioteką, archyvą“. Pa
dėtį pablogino įvykdyta dvaro parceliacija. Ją baigus 
1926 m. (matininkas J. Marcinkevičius), iš 3352,92 ha 
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žemės savininkams buvo palikta 80 ha, o tai tebuvo dvaro 
sodyba su parku ir miško gabalas. 1926 m. nykstančius 
dvaro rūmus buvo nutarta parduoti iš varžytinių nauja
kuriams nugriauti už 20 tūlcst. litų. Sis nutarimas buvo 
paskelbtas spaudoje, kur piktintasi „kad tokia brangenybė 
ardoma... Ar negalima toks didelis ir gražus namas kam 
nors kitam sunaudoti? Juk tai istorinis paminklas. Ogins
kis savo laiku buvo mylimas žemaičių kunigaikštis. Juk 
ten anais laikais buvo apšvietos židinys. Ten mūsų ra
šytojas Ivinskis leido savo kalendorius... Kam mums kur
ti, statyti, jei ir pastatyto nesugebame išlaikyti! Apylinkės 
žemaičiai tuo yra labai pasipiktinę“. Ir vis dėlto, atrodo, 
dar 1927 m. rūmai buvo nugriauti, o tai gerokai nuskur
dino ir dvaro sodybos su parku, ir viso Rietavo vaizdą. 
Iš dalies tai matyti to meto nuotraukoje, kuri daryta iš 
bažnyčios bokšto į dvaro sodybos pusę (13 pav.).

Nemažai buvo pakeisti ir aplink aikštę XIX a. vidu
ryje pastatyti mūriniai prekybiniai — gyvenamieji pasta
tai. Kai kurie jų buvo nevykusiai padidinti ir įvairiu 
mastu prarado pradinę originalią architektūrą. Galimas 
daiktas, kad dalis miestelio pastatų, anksčiau priklausiu
sių dvarui, buvo ir labiau apleisti.

13 pav.
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Tačiau to meto Rietave vykę pasikeitimai nebuvo vie
nareikšmiai. XX a. trečiajame dešimtmetyje aikštė buvo 
tvarkoma: remontuojamas jos grindinys, sumažintas pre
kybos plotas, nes aikštės šone pasodinta medelių. Be to, 
1928 m. aikštės vakarinėje pusėje j vakarus nuo bažny
čios, buvo pastatytas 10 metų Nepriklausomybės jubilie
jaus paminklas: ant pjedestalo, kurį sudarė senas plento 
volas, iškilo Laisvę simbolizuojančios moters statula. 
1930 m. buvo grindžiama akmenimis teritorija tarp pie
ninės ir žemės ūkio mokyklos, numatyta grįsti vadinamą
ją Raudonąją gatvę; bažnyčios 'bokšte buvo įrengtas laik
rodis.

14 pav.

Iš ketvirtojo dešimtmečio nuotraukų galima spręsti 
apie to meto miestelio vaizdą. Dvi nuotraukos darytos iš 
lėktuvo. Vienoje matyti visas Rietavas iš pietų pusės, 
nuo Kvėdarnos kelio, antroje (14 pav.) — iš šiaurės rytų. 
Kitose nuotraukose miestelio centrinė dalis užfiksuota 
nuo Jūros upės — iš rytų (15 pav.), taip pat iš šiaurės 
pusės; matyti Kvėdarnos gatvės įvairios vietos centre ir 
t. t. Šios dviaukščiais namais formuojamos gatvės pers
pektyvą užbaigia bažnyčia ir priešais ją stovintis buvęs 
laikinos bažnyčios pastatas, tapęs jau daugelio visuome-
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Г5 pav.

ninės paskirties įstaigų būstine. Nuotraukose matyti Plun
gės gatvė, iš kurios buvo įvažiuojama į dvaro sodybą per 
liūtais papuoštus vartus (16 pav.). Tai buvo pagrindinis 
įvažiavimas. Antrieji vartai į dvaro sodybą buvo Dvaro 
gatvės gale.

16 pav.
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Sprendžiant iš šių nuotraukų, Rietavas, net ir esant 
nepakankamai daugelio pastatų priežiūrai, buvo savito 
vaizdo kompaktiškas miestelis, kurio centras užstatytas 
daugiausia dviaukščiais mediniais namais, o keliolika mū
rinių pastatų išsidėstė aplink aikštę ir į šiaurę nuo jos, 
iki tvenkinio, skyrusio miestelį nuo dvaro sodybos. Pa
grindinė Rietavo dominantė buvo jau kiek apleista baž
nyčia, o nemažą poveikį miestelio vaizdui turėjo ir sina
gogų komplėksas į vakarus nuo aikštės, kurio svarbesnis 
akcentas buvo originali laužyto stogo medinė sinagoga 
(17—18 pav.). Tuo tarpu dvaro sodybos, ypač parko, būk
lė ir vaizdas buvo dar blogesni, negu trečiajame dešimt
metyje. „Gražieji dvaro rūmai buvo nugriauti, parke ga
nosi karvės, tvenkiniuose dumblas ir maurai, pašiūrėje 
riogso puikių karietų laužas. Daug vertybių išvežė vokie
čiai, nemaža ir patys gyventojai išgrobstė, teliko tik griu
vėsiai“.

Nuo 1933 m. pradėti rengti įvairių Rietavo gatvių 
tvarkymo projektai, buvo sudarytas, bet kol kas neaptik
tas, viso miestelio projektas. 1934 m. parengtas aikštės 
dalies, paverstos skveru, tarp bažnyčios ir Kvėdarnos gat
vės, sutvarkymo projektas (archit. S. Stulginskis); skve
rą buvo numatyta išplėsti, netrukus užpiltas ten buvęs 
tvenkinys. Nuo 1938 m., įgyvendinant Lietuvos gražinimo 
draugijos programą, buvo pradėti griauti blogo vaizdo ir 
fiziškai susidėvėję įvairios paskirties pastatai. Apie tokį 
miestelio tvarkymą jau anksčiau buvo galvota, siūlant 
griauti „kelias dešimtis senų namų, tiesiog lūšnų, kurie 
iki langų susmegę į žemę, nuplyšę, sukrypę“. Siekdama 
pagerinti Rietavo būklę, 1938 m. valsčiaus valdyba nuta
rė apriboti miestelio centre medinių namų statybą, lei
džiant tam tikroje teritorijoje statyti tik mūrinius pa
status.

1941 m. prasidėjus karui, Rietavas gerokai nuken
tėjo: buvo sunaikinta centrinė ir rytinė miestelio dalis. 
Sprendžiant iš 1942 m. buvusios būklės miestelio plano 
(sudarė A. Katilius ir J. Lukoševičius), visai nebuvo likę 
pastatų aplink turgaus aikštę, mokytojo Jurskio (anks
čiau Dvaro) gatvėje, taip pat vėduoklę formuojančioje
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vidurinėje gatvėje. Senieji pastatai buvo išlikę daugiau 
vakarinėje miestelio dalyje ir kunigaikščio Oginskio gat
vėje, kuri buvo pietiniame tvenkinio, skyrusio dvaro so
dybą nuo miestelio, krante. Tačiau nenukentėjo bažnyčia 
ir abi sinagogos.

1942 m. parengtas Rietavo atstatymo ir išplėtimo pro
jektas (matininkas J. Kaulakis). Planuota teritorija su
darė 85 ha, joje buvo išdėstyti 137 sklypai 40 ha plote, 
numatyta 2500 gyventojų. Sprendžiant iš projekto ir jo 
paaiškinimo, šiek tiek pakeistas ankstesnis miestelio pla
nas, numatyta keletas naujų gatvių. Šie pakeitimai aptar
ti pažymint, kad „išplėsta centrinė aikštė“, „numatytas 
apvažiavimas aplink bažnyčią“, „miestelis padarytas tirš
čiau užstatytas ir tuo ekonomiškesnis, statyba už plane 
numatytų ribų neleistina“ ir t. t. Ryškiausias buvo aikštės 
formos pakeitimas — išlygintas šiaurinis jos šonas, pa
naikinus ties vidurine gatve (tarp bažnyčios ir buvusių 
dvaro rūmų) anksčiau suformuotą išėmą, kuri pabrėžė 
šios gatvės — kompozicijos ašies — reikšmę Rietavo kom
pozicijoje. Tokį pakeitimą pasiūlyti įgalino šiauriniame 
aikštės šone karo metu sugriauti visi mūriniai namai, 
anksčiau fiksavę laužytą aikštės formą. Buvo numatytos 
ir kelios naujos gatvės į rytus, lygiagrečiai buvusiai Dva
ro gatvei. Šioje vietoje, pratęsus į rytus Kunigaikščio 
Oginskio gatvę, buvo suplanuotas keturkampis kvartalas. 
Dar du kvartalai buvo pasiūlyti vakarinėje aikštės pu
sėje, tarp Kapų ir Endriejavo gatvių. Jie buvo suplanuoti 
nenumatant išsaugoti esamas sodybas palei Jaupio upelį.

1942 m. miestelio projektas, prieš jį tvirtinant, 2 sa
vaites buvo valsčiaus valdyboje: kiekvienas gyventojas 
per 4 savaites nuo projekto paskelbimo dienos galėjo pa
reikšti savo pastabas raštu. Pastabų buvo, į kai kurias 
jų atsižvelgta, tačiau neleista kapitališkai remontuoti ap
griautą buvusią laikinąją bažnyčią, stovėjusią aikštėje, 
kurioje prieš karą buvo įsikūrę nemažai visuomeninių 
įstaigų, tarp jų ir Rietavo žemės ūkio kooperatyvas „Liū
tas“. Sis pastatas buvo „numatytas nugriauti, kaip užsto
jęs bažnyčios vaizdą ir architektūriškai nesuderintas su 
bažnyčios charakteriu“.
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Nors miestelio projektas buvo patvirtintas, tačiau dėl 
okupacijos sąlygų jis nebuvo įgyvendinamas. Rietavo at
kūrimas prasidėjo pasibaigus Antrajam pasauliniam karui.

1950 m. sudarytas Rietavo esamos būklės planas (inž. 
Ramanauskas ir Kaleni'kas), kuriame užfiksuoti iš esmės 
tie patys sugriovimai, kurie buvo ir 1942 m. plane. Iš to 
tektų daryti išvadą, kad per laikotarpį tarp abiejų planų 
sudarymo didesnio masto atstatymo darbai mieste nebu
vo vykdomi.

1952 m. parengtas Rietavo projektas (archit. P. Ja
nulis), pagal kurį miestas buvo numatytas labai išplėsti 
į vakarus, o istorinėje dalyje panaikinta XIX a. viduryje 
sukurtoji vėduoklėje vidurinė gatvė — kompozicijos ašis, 
aikštės šiauriniame šone ją numačius užstatyti rajono 
partijos komiteto .pastatu. Miestui augant, o statyboms pa
gal šį projektą plečiantis, Rietavo architektūra keitėsi. 
Pastačius partijos komiteto ir kitus pastatus prie aikštės, 
buvo galutinai sunaikinta centro klasicistinė kompozicija, 
aikštė įgavo visai kitą vaizdą, negu XX a. pradžioje. 
Miestas taip pat prarado ankstesnius savitus bruožus, 
jame ėmė dominuoti XX a. antrosios pusės standartinės 
architektūros pastatai. Sis miesto savitumo praradimo 
procesas, statyboms Rietave plečiantis, gilėjo ir ryškėjo. 
Be bažnyčios ir dar keleto pastatų, miestelyje senosios 
architektūros elementų beveik neliko. Medinė sinagoga 
buvo paversta grūdų sandėliu, o mūrinė — perstatyta į 
kino teatrą. Buvusioje dvaro sodyboje senųjų pastatų iš
liko daugiau, jų architektūra nepasikeitė. Nemaža nuos
tolių buvusiai dvaro sodybai ir parkui padarė naujasis 
standartinės architektūros technikumo mokomasis korpu
sas, gamybiniai ūkiniai pastatai.

Reziumuojant Rietavo istorinei urbanistinei raidai 
skirtą, čia išdėstytą medžiagą, galima padaryti šias iš
vadas:

1) Miestelio—miesto istorinėje urbanistinėje raidoje 
ryškėja trys nevienodos trukmės ir reikšmės laikotarpiai:

a) nuo miestelio įsikūrimo dabartinėje vietoje iki 
XIX a. ketvirtojo dešimtmečio,

b) nuo XIX a. ketvirtojo dešimtmečio iki Pirmojo pa
saulinio karo,
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c) nuo Pirmojo pasaulinio karo iki musų dienų.
2) Miestelio—miesto ūkinė kultūrinė reikšmė ir ur

banistiniai architektūriniai savitumai buvo raiškiausi ant
ruoju laikotarpiu, kai Rietavo savininkas Irenėjus Ogins
kis, atlikdamas esmines ūkines ir kultūrines reformas, 
perstatydino dvaro sodybą ir rekonstravo miestelį, sukur
damas ne tik itin progresyvią tiems laikams ūkinę valdą, 
bet ir klasicistinės architektūros principais suformuotą 
statybinį kompleksą;

3) Savitos Rietavo architektūros nykimas nuo Pirmo
jo pasaulinio karo iki XX a. šeštojo dešimtmečio, tai ne 
tik objektyvių veiksnių (karai, okupacijos ir pan.) re
zultatas, bet ir įsišaknijęs abejingumas tautos atminčiai — 
jos istorijai ir kultūrai.

JUSTINAS KONTRIMAS

ŽILOJI RIETAVO PRAEITIS

Rietavo gyvenvietė žinoma iš senovės. Pirmą kartą 
ji (Retawe) minima 1253 m. Kuršo vyskupo ir Livonijos 
magistro akte. Šimtmečių bėgyje gyvenvietė augo ir 1527 
m. Žygimanto Senojo rašte Rietavas minimas kaip vals
čiaus centras, priklausęs Lietuvos didžiajam kunigaikš
čiui. Valstybinės valsčiaus žemės buvo suskirstytos į 6 
seniūnijas: Aitros, Juodėnų, Kapstato, Lelėnų, Rietavo 
ir Veiviržėnų. Miesteliui augant, 1570 m. buvo nutiestos 
gatvės, išskirti sklypai namams, o miestelio viduryje — 
stačiakampė aikštė, kurios pakraštyje 1529 m. pastatyta 
pirmoji bažnyčia*.

* Zr. A. Miškinis, A. Baliulis. Rietavo istorinės urbanistikos rai
dos bruožai.

Nuo 1588 m. Rietavo valsčių valdyti gavo teisę di
dikai Sapiegos, bet savo pėdsakų nepaliko. Miesteliui iš
augus, to meto sąlygomis būtinai reikėjo turgaus.
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Zigmantas Vaza 1590 m. privilegija suteikė teisę ren
gti turgus trečiadieniais, o metinį prekymetį — per šv. 
Mykolą (rugsėjo 29 d.).

Praėjus dar keleriems metams, šviesesni ano meto 
protai iškėlė mintį — įkurti Rietave mokyklą ir jiems 
pavyko. Tai matyti iš 1596 m. balandžio 28 d. Zigmanto 
Vazos dokumento. Si viena iš seniausių mokyklų Žemai
tijoje. Už ją senesnė tik Tauragės mokykla, pradėjusi 
veikti 1567 m. Savo 390 m. jubiliejų Rietavo mokykla 
paminėjo 1986 m.2.

Per porą šimtmečių Rietavo miestelis išaugo į mies
tą ir 1792 m. Stanislovas Augustas suteikė Rietavui lais
vojo miesto teises ir herbą*.

* 2r. E. Rimša. Rietavo herbas.

RIETAVO KLESTĖJIMO AMŽIUS. Po Lenkijos-Lie
tuvos padalijimo (1795 m.) Rietavo miestą ir dvarą val
dė Pranciškus Ksaveras Oginskis. Už nedidelę sumą ap
leistą dvarą 1814 m. nupirko kunigaikštis Mykolas Kleo
pas Oginskis ir kurį laiką jame gyveno. Oginskių laikais 
Rietavas ir jo dvaras pergyveno klestėjimo šimtmetį 
(1812—1909) ir pasidarė vienas iš įdomiausių Žemaitijos 
miestų3.

Mykolas Kleopas Oginskis (1765—1833) suvaidino 
nemažą vaidmenį Lietuvos—Lenkijos padalijimo gady
nėje ir vėliau kovose dėl nepriklausomybės atstatymo.

Savo atsiminimuose jis rašo: „...būdamas lietuviškos 
kilmės, aš gimiau mano tėvų dvare, 7 mylių atstumu nuo 
Varšuvos“4. Jis buvo žymiausias tos giminės atstovas: 
valstybinis veikėjas, paskutinis Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės iždininkas, kompozitorius ir literatas. Bū
damas 19 m., 1784 m. išrenkamas seimo atstovu pirmą 
kartą, o 1789 m. — antrą kartą. Vyriausybei pavedus M. 
K. Oginskis sudaro topografinį žemėlapį, kuriuo Žemaiti
ja galutinai atribojama nuo Prūsijos. 1790 m. jis buvo 
diplomatiniu atstovu Hagoje. Lankėsi Didžiojoje Britani
joje pas premjerą Pitą Jaunesnįjį. To meto Lenkijoje ir 
Lietuvoje vyravo anarchija, reikėjo reformų. Lenkija— 
Lietuva linko prie Prūsijos, o ši norėjo gauti Gdansko ir 
Tomo miestus su aplinkinėmis teritorijomis. Britanijos 
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ministras pirmininkas patarė šiuos miestus perleisti. Len
kijai nesutikus, Prūsija suartėjo su Rusija ir po poros 
metų antrą kartą pasidalino Lenkiją. Po šio padalijimo 
M. K- Oginskis buvo 1793—1794 m. Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės iždininku (t. y. finansų ministru). Brendo 
1794 m. sukilimas, vadovaujamas T. Kosciuškos. M. K- 
Oginskis prisidėjo prie sukilimo ir buvo paskirtas Lietuvos 
vyriausiosios tautinės Tarybos nariu, Breslaujos, Šven
čionėlių ir Ukmergės apskričių sukilėlių viršininku. Su
kilimo metu jis sukūrė dainą-maršą, kurią pamėgo su
kilėliai5.

Manoma, kad M. K. Oginskis su antrąja žmona kurį 
laiką gyveno ir Rietavo dvare. Čia iškėlė šaunias savo 
sūnaus Irenėjaus krikštynas. Į vaišes buvo pakviesta apie 
3000 valstiečių ir vaišinami įvairiais gėrimais ir valgiais. 
Visą savo energiją M. K. Oginskis dabar skyrė mokslui, 
muzikai, sodininkystei. Peterburge buvo išspausdinti du 
jo muzikos kūriniai, 1817 m. Vilniuje — du polonezų ir 
romansų rinkiniai6.

Gyvendamas Florencijoje M. K. Oginskis parašė ir 
išleido 4 atsiminimų tomus7.

Yra žinoma keletas jo portretų: J. K. Vilčinskio, Vil
niaus albumo leidėjo, litografinis portretas su užrašu „M. 
K. Kunigaikštis iš Kazielsko Oginskis. Paskutinis D. Lie
tuvos Kunigaikštystės iždininkas“ ir dailininko Grassi 
(1757—1838) nutapyto portreto kopija, saugoma Kauno 
dailės muziejuje. Taip pat dailininko Febro (1766—1837) 
nutapytas paveikslas — Vilniaus dailės muziejuje.

Irenėjus Oginskis (1808—1863) buvo tokio pat švie
saus proto, kaip ir jo tėvas. Negalėdamas dalyvauti po
litiniame gyvenime, pasirinkęs Rietavą savo rezidencija, 
visą savo energiją ir sumanumą nukreipė miesto ir dvaro 
rūmų, bažnyčios statymui ir puošimui.

Irenėjus Oginskis nupirko visas senąsias miestelio 
trobas, jas nugriovė ir toje vietoje praplatino didžiulį 
tvenkinį su sala, supylė kalnelį. Naują miestą, gerai iš
planuotą, pastatė netoliese. Buvo iškeltos ir kapinės, o 
toje vietoje pastatyta Aušros Vartų koplytėlė, kurioje vė
liau buvo palaidoti kunigaikščiai Oginskiai: Irenėjus, My
kolas ir Bogdanas.
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Savo dvaro ir miesto išpuošimui 1850—1855 m. 
Oginskiai išleido apie 3 milijonus rublių. Pasistatęs rūmus 
su dviem bokštais, dešiniajame jų sparne pristatė didžiu
les oranžerijas su retų augalų kolekcijomis, toliau šilt
namius daržovėms ir gėlėms auginti8. Užvedė 63 ha parką 
ir jį aptvėrė 2 m aukščio mūro siena. Dalis jos išlaikė 
visas negandas ir išliko iki šių dienų. Į parką buvo gali
ma pateikti pro dvejus, papuoštus bronziniais, natūralaus 
dydžio liūtais, vartus. Prie abiejų vartų buvo namai sar
gams, kurie budėjo visą parą. Priešais rūmus buvo įreng
ti gėlynai su fontanu ir 7 graikų meno deivėmis. Pačiuose 
rūmuose buvo daug puošnių salių, kambarių, apstatytų 
dramblio, briedžio rago baldais, sienos nukabinėtos gar
sių dailininkų paveikslais. Buvo didelė bibliotėka, nema
ža vertingų rinkinių. Salių papuošimai vertinami milijonu 
rublių. Dvaro rūmai savo puošnumu ir prabanga garsėjo 
visame Pabaltijyje.

' Parkas buvo labai gražiai tvarkomas — ant tako 
vasarą negalėjo būti nukritęs nė vienas lapas9. Jame buvo 
apgyvendinti fazanai, įkurdintas žvėrynas, buvo iškasti 
didesni ir mažesni tvenkiniai, kuriuose plaukiojo gulbės, 
pasukta Jūros upės vaga. Norint perlieti vandenį į iškas
tus tvenkinius ir naują Jūros vagą, buvo iškastas kelių 
km ilgio Pajaujupio upelis, kuris šiuo metu užpiltas. Prie 
Kalakutiškės kaimo buvo užtvenkta Jūros upė. Pelkėtos 
upės pakrantės ištvino ir virto didžiuliu ežeru. Užtvanka 
seniai nugriauta, pelkė nusausinta ir paversta kultūrine 
pieva10.

Rietavo miestas ir dvaras išgarsėjo ne tik Rusijoje, 
bet ir užsienyje. Savo dvarą I. Oginskis buvo pavertęs 
savotiška autonomija su savo įstatymais baudžiauninkams 
ir dvariškiams. Jo įstatymams nusikaltę baudžiauninkai 
ir merginos, susilaukusios pavainikio vaiko, būdavo pla
kami. Vis dėlto I. Oginskis mėgo paprastumą, kalbėjo 
žemaitiškai, rėmė lietuvių kultūrinius reikalus. Jis taip 
pat rėmė 1830—1831 m. sukilimą. Rietave veikė sukilėlių 
amunicijos ir ginklų gamybos bei taisymo dirbtuvė, ku
rioje buvo liejami sviediniai patrankoms ir kulkos šautu
vams bei pistoletams, taip pat gaminami šoviniai, ietys, 
taisomi sugadinti šaunamieji ginklai. Zadvainių palivarke 
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sukilėliai įkūrė parako gamyklą. Šios trys sukilėlių dirb
tuvės turėjo aprūpinti Raseinių, Telšių ir Šiaulių .apskri
čių sukilėlių dalinius ginklais ir amunicija. Dirbtuvėms 
vadovavo J. Rimkevičius. Aplink Rietavą ir mieste vyko 
kovos. Sukilėliai negalėjo atsilaikyti prieš gausesnę ir 
geriau ginkluotą rusų armiją. 1831 m. gegužės 19—20 d. 
sukilėliai pralaimėjo: 85 žuvo, 16 pateko į nelaisvę, 35 
buvo sužeisti; parako ir amunicijos dirbtuvės buvo su
degintos11.

Už sukilimo rėmimą, kunigaikštis I. Oginskis buvo 
suimtas ir kalinamas, tačiau tai jo pažiūrų nepalaužė, to
liau jis siekė užsibrėžtų tikslų. 1835 m. jis atleido savo 
dvaro valstiečius nuo lažo ir įvedė piniginę duoklę. Siek
damas pakelti dvaro ir valstiečių gerbūvį, važinėjo po 
kaimus, mokė ūkininkavimo; liepdavo išsikasti tvenkinį, 
įsiveisti žuvų, sodinti vaismedžius ir veisti sodus, auginti 
linus ir apynius alui, platino geros veislės gyvulius; pa
žangesnius skatino pinigine premija. Valstiečiai gyveno 
geriau nei kituose dvaruose, jiems buvo įsteigta taupomo- 
ji-skolinamoji kasa, matyt, pirmoji Lietuvoje. Panaikinus 
baudžiavą valstiečiai dėl kasos pinigų vedė bylą su Ogins
kiene. Tačiau kasa, matyt, nesusilikvidavo, nes yra žinių, 
jog iš šių santaupų buvo mokamos pensijos ir po Pirmojo 
pasaulinio karo (papasakojo S. Siaulytė ir M. Budrevi- 
čiūtė). 1835 m. buvo įkurta ligoninė, veikė vaistinė, ku
rios įkūrėju laikomas iš Austrijos pakviestas Julijonas 
Surkovas (1809—1860). Buvo įkurta prieglauda našlai
čiams ir vargšams, pastatytos kareivinės, pirtis, veikė paš
tas, dviklasė mokykla. 1853 m. Rietavo parapijoje buvo 
2150, 1863 m. — 2719 raštingų žmonių.

I. Oginskis 1843—1846 m. buvo išrinktas Raseinių 
apskrities bajorų vadu, be to, buvo Kauno gubernijos 
mokyklų globėju. Mokyklų reikalai jam buvo gerai žino
mi ir geresni mokytojai pažįstami. Kaip perspektyvų mo
kytoją jis pasikvietė į Rietavo mokyklą Lauryną Ivinskį. 
Pastarasis turėjo plačių užmojų ir darė teigiamą įtaką 
globėjui, kuris šį rėmė leidžiant pirmuosius lietuviškus 
kalendorius ir kitus leidinius12. M. Valančius 1846 m. rašė: 
„1500 egz. (kalendorių) liepė išspausdinti kunigaikštis 
Oginskis, Rietavo savininkas, nuo kurio laiko pamėgęs 
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žemaitišką kalbą ir ėmęs proteguoti provincijos literatūrą. 
Jis labiausiai padėjo išspausdinti Daukanto knygeles“13.

Kaip žinoma, L. Ivinskis buvo užsimojęs 1857 m. pra
dėti leisti lietuvišką laikraštį „Ajtwaras“, tačiau jo glo
bėjas negavo leidimo. Tik po 40 m. šio laikraščio pros
pektas buvo atspausdintas „Sarge“ (1896 m. Nr. 11). 
„Ivinskis,—prisimena J. Tumas-Vaižgantas 1924 m„— 
Rietave rašė metskaitlius, ūkio knygeles, garbino žemai
čių veislės žirgelius, rašė ir vertė poezijas, užsiėmė lek- 
sikologija, gamtos mokslais, ypač Lietuvos botanika, pa
galiau net mechanika... Taigi Rietavas žemaičiams buvo 
savotiški Atėnai su jų Perikliu Ivinskiu...“14.

Rietavo kunigaikštis I. Oginskis norėjo nutiesti plen
tą nuo Prūsijos pasienio (ties Vėžaičiais) ligi Rietavo ir 
toliau į didžiuosius miestus. Plentui tiesti buvo sutelkta 
daug darbininkų. Iš granito padarytas milžiniškas plent- 
volis. Jį traukė į priekį 8 jaučiai, iš užpakalio stūmė taip 
pat 8 jaučiai. Sis istorinis plentvolis yra išlikęs ir muzie
jui bus labai įdomus eksponatas. Nutiesus vos kelis km, 
Rusijos vyriausybė toliau tiesti plentą uždraudė15.

I. Oginskis buvo vedęs caro rūmų freiliną Kalinaus
kaitę, o šiai mirus, jos seserį. Jis pats taip pat anksti 
pasimirė (vos 55 metų) ir nespėjo įgyvendinti visų savo 
sumanymų. Turėjo caro rūmų šambeliono titulą. Palai
dotas Rietave ties Aušros Vartų koplytėle. Rietavo baž
nyčios presbiterijoje pastatyti jo ir žmonos Sofijos biustai 
iš balto marmuro.

Bogdanas Oginskis (1848—1909). I. Oginskis paliko 
du sūnus: Bogdaną ir Mykolą. Nusipirkęs iš Zubovų Plun
gės dvarą, 1873 m. Mykolas persikėlė į Plungę, o Rietave 
pasiliko Bogdanas. I. Oginskio žmona Marija Gabrielė 
(1853—1927), kilimo iš Austrijos, su vyru nesugyveno ir 
susipykusi išvykdavo į tėviškę.

B. Oginskis buvo stiprus vyras, originalaus būdo ir 
šykštuolis. Mėgdavo viską daryti greitai, kad sukeltų ap
linkinių nusistebėjimą, pavyzdžiui, namus pastatydavo per 
2—3 dienas. Jo pastatytas ir tebestovintis dviejų aukštų 
mūrinis namas prie raudonųjų vartų, iškilo per tris die
nas. Nemėgo rusų valdininkų ir juos vargindavo, mėgo 
iš jų pasišaipyti. Atvykusiam teismo antstoliui priteistą 
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18 tūkstančių rublių ieškinį, sumokėjo įmaišu pinigų po 
1 kp, 'kuriuos antstolis skaičiavo kelias dienas. B. Ogins
kis labai nemėgo įskundėjų, todėl tarnai tokiems kartais 
įkirsdavo. Po Kražių skerdynių (1893 m.) atvykusį Rasei
nių apskrities policijos vadą, vadovavusį kražiečių plaki
mui, B. Oginskis liepė suimti ir įkirsti 50 bizūnų. Jokie 
skundai nepadėjo ir policijos vadas buvo iškeltas kitur.

B. Oginskis mėgo visiems vadovauti, visur kištis. Be 
jo negalėdavo pradėti svarbesniųjų darbų — šienapjūtės 
ar rugiapjūtės. Pasitaikydavo dėl to kuriozų. Pavyzdžiui, 
reikia pradėti rugiapjūtę, bet kol nėra kunigaikščio, nors 
ir grūdai byra, pradėti negalima16.

B. Oginskis giliu protu nepasižymėjo, bet stengėsi 
eiti tėvo pėdomis, ieškoti ir taikyti naujausius mokslo pa
siekimus.

Jis nebuvo muzikas, bet muziką mėgo ir 1872 m. 
suorganizavo orkestrą, įkūrė šešiametę muzikos mokyklą. 
Muzikantai turėjo uniformą, gyveno bendrabutyje, gau
davo atlyginimą. Jie privalėjo laikytis griežtos tvarkos, 
kurią nustatė pats B. Oginskis. Už didesnius nusikalti
mus muzikantai būdavo baudžiami rykštėmis. Be darbo 
jie nebuvo laikomi. B. Oginskis didžiuodavosi savo or
kestru ir pas pažįstamus dvarininkus vykdavo su didele 
orkestrantų palyda17.

B. Oginskis mėgdavo organizuoti šventes ne vien 
Rietave, bet ir kitose vietose, pvz., miške, ant natūra
laus Ožkuprio piliakalnio, Pečiulišikės kaime palei Aitros 
upę. Būdavo įvairių žaidimų, pokštų. Nugalėtojai gauda
vo dovanų. Pvz., kas sugebėdavo įsiropšti į žemėn įkastą 
kartį, galėdavo iš viršūnės nusikabinti sidabrinį laikrodį 
su grandinėle.

Rietavo dvare greta gero orkestro veikė dramos stu
dija ir baleto ratelis.

Kunigaikštis B. Oginskis, kaip ir jo tėvas, nebuvo 
abejingas lietuvių kultūros reikalams, liaudies nelenkino, 
pats kalbėjo lietuviškai. Rūpinos lietuvių spaudos atga
vimu, palaikė gerus santykius su vyskupu M. Valančiumi, 
davė pinigų draudžiamoms knygoms leisti, rėmė knygne
šius ir, esant pavojui, aprūpindavo juos laivOkartėmis, 
kad galėtų išvengti Sibiro, išvykdami į Ameriką. Iš 901 
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knygnešio, Raseinių ir Telšių knygnešiai sudarė 672, arba 
74,6%. Žemaitijoje garsėjo knygnešiai Juozas Karabinas, 
Antanas Bružys, Antanas, Jurgis ir Juozas Kaspučiai, 
Dominykas Bubėnas, Feliksas Petravičius, Jurgis Gudas 
ir kt.

XIX a. pradžioje Lietuvoje vystėsi smulkioji dvarų 
pramonė. Dažniausiai buvo paplitusios maisto, plytų, miš
ko pramonės smulkios primityvios įmonės. Tokios įmonės, 
o ypač prasidėjus Rietavo dvaro, miestelio ir bažnyčios 
statyboms, vystėsi ir Rietave. Veikė vandens malūnas, 
dvi plytinės, krosnis kalkėms degti, lentpjūvė, baldų fab
rikas, sviesto ir sūrių įmonė, geležies liejykla ir žemės 
ūkio mašinų ir įrankių gamybos įmonė. Šioje įmonėje 
buvo nuliedinti jau minėti 4 bronziniai liūtai, pastatyti ant 
sienos prie pagrindinių ir raudonųjų vartų, grotelės šven
toriaus ir parko aptvėrimui, žibintai parko apšvietimui 
ir kt.

Veikė degtinės ir alaus gamyklos. Degtinei destiliuoti 
aparatūra būdavo varinė. Tokios įmonės nedidelės, vidu
tiniškai jose dirbdavo 3 darbininkai, veikdavo rudenį ir 
žiemą18, kai baudžiauninkai būdavo mažiau užimti kitais 
darbais. Kunigaikštis B. Oginskis pirmavo pritaikydamas 
mokslo pasiekimus ir kitose srityse.

Pirmoji telefono linija Lietuvoje nutiesta 1882 m. iš 
Rietavo per Plungę į Kretingą. Jos ilgis — 54,8 km. Taigi 
pirmą kartą telefono skambutis Lietuvoje pasigirdo Rie
tave. Tačiau ši telefono linija buvo nutiesta ne ekonomi
niams poreikiams, bet magnatų Oginskio, Tiškevičiaus ir 
Zubovo užgaidoms tenkinti19.

Rietavo kunigaikštis B. Oginskis pastatė šalia dvaro 
lentpjūvės pirmą elektrinę Lietuvoje20.

1895 m. Lietuvoje priskaičiuojami 97 vėjo varikliai 
fabrikuose ir gamyklose. Daugelis smulkių vėjo variklių 
į šį sąrašą nepateko, tarp jų ir Rietavo vėjo variklis, tie
kęs geriamą vandenį rūmams21.

B. Oginskis buvo šykštus. Netoli rūmų augo nema
žas sodas, bet jo vaisių niekas negalėjo paliesti, o nusi
kaltę būdavo smarkiai baudžiami. Pasakojama, kad net 
lapų palei parko tvorą nebuvo galima rinkti, atimdavo 
maišus. Bylinėjosi su valstiečiais dėl miškų, bendrų ga- 
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nykių. Savo eigulius įtarinėjo vagiant mišką, todėl jeigu 
kuris per daug miško iš'kirsdavo, tylėjo, bet nemokėjo 
jiems algų. Net iš žydų buvo atėmęs tėvo jiems padova
notus maldos namus. Vėliau byla patėko į senatą, bet 
žydai maldos namus atgavo tik po kunigaikščio mirties. 
Pasakojama, kad B. Oginskis užmušęs valstietį, bet dėl 
to nebuvo bartas, tik reikėjo carui pasiaiškinti.

B. Oginskis buvo pamaldus ir kas sekmadienį su visa 
svita puikia karieta vykdavo į bažnyčią. Ten turėjo savo 
nuolatinę vietą. Suma prasidėdavo tada, kai atvykdavo 
kunigaikštis. Gerai sugyveno ir su nauju Žemaičių vys
kupu G. Girtautu22.

RIETAVO SUNYKIMAS. B. ir M. Oginskiai įpėdinių 
nepaliko ir su jais baigėsi ši garsi giminė, kuri Rietavui 
ir apskritai lietuvių kultūrai davė daug gero.

Susirgus B. Oginskiui pašlijo įprasta dvaro tvarka, 
o taip pat pablogėjo ir ekonominė padėtis.

Po kunigaikščio mirties, M. G. Oginskienė irgi buvo 
palanki lietuviams ir jų kultūrai. 1909 m. sausio 14 d. 
įsteigtas Saulės draugijos Rietavo skyrius, kurio pirmi
ninke buvo M. G. Oginskienė. Buvo nutarta įsteigti lie
tuvišką mokyklą. Oginskienė žadėjo duoti patalpas ir iš
laikymą mokytojui. 1908 m. gegužės 24 d. suorganizuotas 
lietuviškas prekybos kooperatyvas, vienas pirmųjų Lie
tuvoje. Pradžioje į kooperatyvą savo įnašus įnešė tik 34 
nariai, tarp jų ir organizatorė Elena Cirtautienė. Tų pačių 
metų spalio 1 d. kooperatyvas pirmą kartą pakvietė pir
kėjus į parduotuvę. Čia buvo galima nusipirkti druskos, 
riestainių, geležies dirbinių ir pan. Kooperatyvas nustatė 
tvirtas kainas ir užkirto kelią spekuliacijai. Nebuvo leng
va konkuruoti su privačiais (dažniausiai žydų) prekybi
ninkais, kurie laukė kooperatyvo žlugimo.

Mirus B. Oginskiui, tais pačiais 1909 m., rūmuose 
kilo gaisras. Sudegė beveik visa biblioteka, daug brangių 
meno vertybių. Per Pirmąjį pasaulinį karą, vokiečiai už
ėmę Rietavą, apiplėšė rūmus — ką geresnio išnešė, pas
kui iššaudė gulbes ir fazanus, pagaliau nuplėšė vario 
skardos stogą. Dvarą, turintį apie 27 tūkstančius dešim
tinių, buvo planuojama, laimėjus karą, atiduoti feldmar
šalui P. Hindenburgui23. Visu okupacijos metu Rietavas
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buvo Vėžaičių apskrities centru, kadangi čia rado pa
kankamai patalpų ir gražią aplinką — didžiulį parką su 
oranžerijomis.

Praūžus Pirmajam pasauliniam karui, nesant rūpes
tingo šeimininko, neuždengus stogo, rūmai pradėjo irti.

Buvusio Rietavo dvaro reikšmės nesuprato ir nepri
klausomos Lietuvos valdžios atstovai — Rietavo savival
dybės bei kiti pareigūnai, o gal tam nebuvo lėšų ir spe
cialistų, todėl gražiausi dvaro rūmai buvo parduoti iš 
varžytinių už labai menką sumą (10 tūkst. litų) ir nu
griauti. Mažai rūpintasi oranžerija ir gėlynais. Dalis au
galų išgabenta į Kauno botanikos sodą, tarp jų ir pal
mės. Kiti augalai trimis vagonais išvežti į Kauną ir iš
parduoti. Rietaviškėmis palmėmis ir oleandrais, kitais 
retais augalais buvo papuošta Kauno geležinkelio stotis, 
restoranas „Metropolis“, kiti vieši pastatai bei privatūs 
butai. Sunyko ir likusieji meno turto likučiai. Parkas buvo 
apleistas ir paverstas paprasta ganykla. Taip buvo sunai
kintas šimtą metų puoselėtas žemaičių kultūros bei švie
timo centras24.

RIETAVO ATGIMIMAS. Susikūrus Nepriklausomai 
Lietuvos respublikai, Rietavas dar trejetą metų liko ap
skrities centru, kol jį perkėlė į didesnį miestą Telšius 
(1923 m. apie 4,5 tūkst. gyventojų).

Po Pirmojo pasaulinio karo Rietavas pamažu kėlėsi. 
Pradėjo veikti pramonės įmonės: elektrinė, du malūnai 
(garo ir vandens), pieninė, lentpjūvė, kailių išdirbimo 
dirbtuvė, vilnų karšykla, milo valykla ir kt. Sėkmingai 
prekiavo didelis kooperatyvas, vienas seniausių Lietuvoje 
ir keliolika smulkesnių krautuvių. Jis sėkmingai konku
ravo ir daugiau kaip su dešimtimi parduotuvių, esančių 
kitataučių (žydų) rankose. Šios parduotuvės buvo įsikū
rusios Oginskių statytuose pastatuose, kurie iš visų pusių 
supo turgaus aikštę. Susikūrė kultūrinės įstaigos: įvairios 
organizacijos ir draugijos, tarp jų „Blaivybė“, knygynas, 
biblioteka, skaitykla, kooperatyvo salė kultūriniams ren
giniams, scenos mėgėjų būreliai, orkestras, vadovaujamas 
M. Butkevičiaus. Veikė ir gydymo įstaigos: ambulatorija, 
dvi vaistinės. Veikė dvi (lietuvių ir žydų) pradinės mo
kyklos, 1918 m. įkurta gimnazija, o 1925 m. — žemesnioji 
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mergaičių ruošos mokykla. Susikūrė administracijos įstai
gos: valsčiaus savivaldybė, paštas, urėdija ir girininkija, 
teismas, policija. Rietavas tada buvo, lyginant su kitais 
miesteliais, gana didelis — 1923 m. jame gyveno 2031 
gyventojas. Vėliau jis mažai plėtėsi ir 1959 m. gyventojų 
skaičius siekė 2882.

Rietavo apskrities pirmuoju viršininku buvo paskirtas 
gimnazijos direktorius Petras Kerpė. Karo nuostoliams 
apskaičiuoti komisijos pirmininku buvo išrinktas žinomas 
veikėjas kuliškis poetas Butkų Juzė.

Pirmasis Rietavo pašto viršininkas buvo Anatolijus 
Listanderis, vėliau perkeltas į Kretingą. Jo pareigas per
ėmė Z. Skuodas, turėjęs ūkelį Kalakutiškės kaime. Trečias 
pašto viršininkas — Jonas Puškorius, ketvirtas ilgame
tis — Antanas Dambrauskas. Paštas ir visos įstaigos tada 
sutilpo name greta „Kryžaunos“ (taip vadinamame dėl 
kryžmos formos), kuriame šiuo metu ligoninė. Vėliau 
paštas perkeltas į dabartinio ryšių skyriaus pastatą.

Rietavo miestą supo dideli miškai ir seniau priklausę 
Oginskiams. 1911—1912 m. jie stipriai nukentėjo nuo ken
kėjo šilkaverpio vienuolio, dar vėliau didelius jų plotus 
iškirto. Po Pirmojo pasaulinio karo miškai perėjo valsty
bės nuosavybėn. 1922 m. susikūrė 4 girininkijos: Rietavo, 
Labardžių, Zadvainių, Bagdonovo ir priklausė Telšių, o 
nuo 1923 m. Rietavo urėdijai. Ilgametis jos urėdas Zeno
nas Giniotas. Urėdija įsikūrė buv. Oginskių dvaro ad
ministraciniame rūme (dabar ligoninė). Prie Rietavo urė
dijos 1928 m. prijungtos Gargždų ir Endriejavo girininki
jos. Miško medžiaga, išskyrus popiermalkes, kurias plukdė 
Aitros upeliu, neturėjo paklausos. Nutiesus geležinkelį ir 
plentą, mediena buvo gabenama į Plungės geležinkelio 
stotį, dar vėliau — nutiestu plentu Kaunas—Klaipėda.

Rietave, kaip minėta, veikė gimnazija, kurioje mokėsi 
kelių valsčių vaikai. Įkūrus gimnazijas gretimoje Plungė
je ir Švėkšnoje, ji tapo progimnazija, o nuo 1935 m. — 
šešių skyrių pradžios mokykla. Pradinė mokykla ir vals
čiaus savivaldybė pradžioje įsikūrė Judrėnų gatvėje. Vė
liau valsčiaus savivaldybė persikėlė į kooperatyvo pastatą, 
miesto centre. Tie pastatai per Antrąjį pasaulinį karą su
degė.
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Tais laikais medicininė pagalba ir vaistai buvo labai 
brangūs. Žmonės gydydavosi naminėmis žolėmis ir gy
dytoją kviesdavo tik išimtiniais atvejais. Rietave ir tebuvo 
trys medicinos darbuotojai — gydytojas terapeutas Pet
ras Girtautas, felčeris ir kartu dantų gydytojas Evaldas 
Minikis. Antras felčeris buvo žydas, nešiojo stiprius aki
nius ir žmonių buvo pramintas ,,Keturakių“ (pavardė ne
žinoma).

Vaistininkai vaistus parduodavo pagal gydytojo re
ceptą arba savo nuožiūra pagal nupasakotus ligos simp
tomus. Rietave buvo dvi vaistinės, kurias laikė diplomuoti 
vaistininkai Domas Pocius ir Sara Velvaitė. Dabartinė 
vaistinė yra tuometinės vaistinės vietoje. Be šių vaistinių 
buvo dar vaistų parduotuvė, kurioje be receptų pardavinė
jo vaistus ir įvairius chemikalus. Vėliau tokia prekyba 
buvo uždrausta.

Rietave nuo seno žinomos pramonės įmonės šiuo me
tu sunykusios.

Miestas didžiavosi savo elektrine, kuri stovėjo prieš 
pagrindinius dvaro vartus. Elektros lemputės švietė bu
tuose, parduotuvėse, kultūros įstaigose, gatvėse, kulto pa
statuose. Elektros energija buvo varoma greta stovinti 
lentpjūvė ir malūnas. Kitas malūnas, varomas vandeniu, 
stovėjo parke. Visi šie pastatai sunyko ir po Antrojo pa
saulinio karo nugriauti.

Tada valstiečiai laikė nemažai avių mėsai, vilnai, kai
liams. Suaugę ir paaugliai mėgo kailinius. Pajaujupio 
gatvėje veikė kailių išdirbimo dirbtuvė, vadinama ,bar
bame4, kuroje buvo išdirbami įvairiausi kailiai. Pakink
tams iš odos siūti dirbtuvėlėje dirbo tėvas ir sūnus Vladas 
ir Ipolitas Smaukštai, kurie buvo vadinami „rimoriais“.

Pirktiniai batai buvo palyginti brangūs, tai žmonės 
juos siūdindavosi iš pačių pasigamintos odos pas 'kurpius, 
kurių Rietave buvo keletas. Valstiečiai gyveno neturtingai, 
todėl labai plačiai buvo nešiojamos medinės klumpės. Su 
gražiai nudažytomis klumpėmis važiuodavo ir pėstute ei
davo į turgus, jomarkus ar net į bažnyčią. Turtingesnieji 
valstiečiai ir to meto progimnazijos mokiniai dėvėjo med- 
padžius, t. y. pagerintas klumpes — apavą mediniu padu 
ir odiniu viršumi.
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Trečiadienais, kaip XVI a. paskirta, Rietave vykdavo 
dideli turgūs, jomarkai ar mugės. Valstiečiai atveždavo 
žemės ūkio produktų, verslininkai — įvairiausių dirbinių, 
riestainių, saldumynų ir kt. 1918—1926 m. spontaniškai 
prasidėdavo mitingai. Kalbėtojai paprastai kalbėdavo už
lipę ant statinės ir vieni kitus nutraukdavo žemėn. Ora
torius dažnai vadindavo „bačkininkais“.

Turgaus dienomis valstiečiai stengdavosi ne tik par
duoti žemės ūkio produktus, bet ir apsipirkti. Pas kalvius 
pasikaustydavo arklius, pas kepurininkus buvo galima už
sisakyti įvairių kepurių, pas skardininkų — skardos dir
binių, pas kulkalį — paminklą mirusiam. Iš toliau atva
žiavusiems buvo nakvynės namai Endriejavo gatvėje, va
dinami „jepke“. Čia galėdavai užkąsti šaltų ir šiltų 
patiekalų. Nemėgstantieji jų, galėjo užkąsti arbatinėse, 
kurių veikė ne viena. Kas norėdavo nusipirkti valstybinės 
degtinės į namus parsinešti, ėjo į valstybinės degtinės 
parduotuvę Endriejavo gatvėje, vadinamą „Monopoliu“. 
Restorano Rietave tada dar nebuvo, nes ir žmonės mažai 
gėrė, ir degtinė buvo labai brangi. Matyt, Blaivybės drau
gija ir jos biblioteka tada vaidino svarbų vaidmenį. Rie
taviškiai iš seno mėgo ir brangino knygas. Norintiems 
įrišti Endriejavo gatvėje veikė knygrišykla.

Kulto pastatai Rietave prieš Antrąjį pasaulinį karą 
buvo trys: katalikų bažnyčia ir dvi sinagogos, viena iš jų 
mūrinė, kita — medinė su labai įdomiu stogu (trijų pa
kopų).. Mūrinė sinagoga išliko ir .tarybiniais metais joje 
įrengta kino salė, o kita nugriauta ir iš jos pastatytas 
linų sandėlis Maldučių kaime.

Nebuvo pamiršti seneliai ir našlaičiai, kuriems rei
kėjo globos. Dviejų aukštų senelių namai nuo Oginskių 
laikų stovėjo prie bažnyčios, kad seneliams būtų patogu 
nueiti į bažnyčią pasimelsti. Dabar juose Rietavo miesto 
kultūros namai, o seneliai savo namų Plungės rajone ne
turi. Vaikų našlaičių prieglauda veikė Norbutiškėje, už 
Vatušių kaimo ir Girėnuose link Kvėdarnos. Šiuo metu 
našlaičiai vaikai turi savo namus Plungėje,

Per Antrąjį pasaulinį karą Rietavas smarkiai nuken
tėjo. Sudegė beveik visas miestas, liko tik pakraščiai. 
Buvo sužalota bažnyčia, sudaužyti geri vargonai. Sudegė 
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elektrinė, paštas, senelių namai, kooperatyvas ir kitos 
parduotuvės, vaistinė. Žuvo ir gaisrininkų vadovas V. Sa
kys (nušautas).

Po Antrojo pasaulinio karo Rietavas vėl atgijo ir iš
augo. Iki 1950 m. Rietavas buvo valsčiaus centras, o nuo 
1950 m. iki 1962 m. — rajono centras. Nuo 1963 m. Rie
tavas priklauso Plungės rajonui, jam paliktos miesto tei
sės. Šiuo metu Rietave gyvena virš 4 tūkst. žmonių, yra 
vidurinė mokykla, tarybinis ūkis-technikumas*,  muzikos 
mokykla, sviesto gamybos cechas, gamybinio baldų su
sivienijimo „Klaipėda“ Rietavo filialas, Rietavo miško 
pramonės ūkis, 280 vietų lopšelis-darželis, kultūros na
mai, juose įsikūręs liaudies teatras, ligoninė, melioracijos 
statybos montavimo valdyba, utilizacijos (atliekų panau
dojimo) gamykla, biblioteka ir kt.

* Dabar Rietavo aukštesnioji žemės ūkio mokykla.

Rietavo mokykla viena seniausių Žemaitijoje, 1986 m 
ji minėjo 390 m. sukaktį. 1988 m. Rietavo vidurinei mo
kyklai sukako 70 m., 1989 m. jai suteiktas Lauryno Ivins
kio vardas. Mokyklai vadovauja direktorė Regina Litvi- 
nienė.

Rietavo tarybinis ūkis-technikumas 1989 m. atšventė 
130 m. sukaktį. Tai vienas didžiausių technikumų Lietu
voje. Jam vadovauja J. Bačinskas. Technikumui, kuriame 
kartu su neakivaizdininkais mokosi apie 1400 moksleivių, 
suteiktas aukštos kultūros žemdirbystės įmonės vardas.

Rietavo vaikų muzikos mokykla įkurta 1970 m. Joje 
4 skyriai: fortepijono, akordeono, pučiamųjų ir styginių 
instrumentų. Mokykloje kartu su direktore R. Baliutavi- 
čiene dirba 7 mokytojai. Janina Gerulienė — švietimo 
pirmūnė.

Rietavo vaikų muzikos mokykla rengia koncertus tė
vams ir visuomenei.

Gamybinio baldų susivienijimo „Klaipėda“ filialas 
išaugo iš nedidelės lentpjūvės, kurioje 1939 m. dirbo 10 
darbininkų, o 1989 m. — 360. Keleriopai išaugo gamybos 
apimtis. Filialas įsikūręs Rietavo priemiestyje, Vatušiuo- 
se. Dabar filialas gamina įvairius baldus. Filialui vado
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vauja direktorius V. Budreckas, vyr. inžinierius J. Vai- 
norius.

Plungės melioracijos statybos montavimo valdyba įsi
kūrusi prie Rietavo buvusiose B. Oginskio arklidėse. Ji 
išaugo iš buvusios MTS. Kole'ktyve dirba nusipelnęs me
lioratorius Pranas Siuparis, vadovauja V. Karbauskas.

Rietavo utilizacijos gamykla pradėjo darbą tik 1987 
m. ir aptarnauja 17 respublikos rajonų. Gamykla per parą 
perdirba iki 18 t žaliavos, pagamina 6 t mėsos—kaulų 
miltų ir riebalų. Mėsos—kaulų miltai naudojami pašarams. 
(Gamyklos direktorius yra R. Puškorius, vyriausias inži
nierius K. Vidzga).

Rietavo vartotojų kooperatyvas 1988 m. atšventė 80 
metų sukaktį. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Rietavo koo
peratyvas augo, stiprėjo: atidaryti kooperatyvo skyriai 
aplinkiniuose miesteliuose — Tveruose, Medingėnuose, 
Kvėdarnoje, Stalgėnuose. Sėkmingą darbą nutraukė pra
sidėjęs karas — 1941 m. birželio 23 dieną sudegė Rie
tavas, o kartu ir kooperatyvo trobesiai, prekės ir kitas 
turtas. Po karo kooperatyvas atsigavo, išaugo ir šiandien 
jungia apie 7,5 tūkstančio narių, turi apie 25 parduotuves. 
Panaikinus Rietavo rajoną, kooperatyvas prijungtas prie 
Plungės rajkoopsąjungos. Kooperatyvui vadovauja pre
kybos žymūne Rūta Dirmontienė.

1945 m. įsteigta Rietavo ligoninė su 15 lovų ir am
bulatorija, kurioje dirbo gyd. J. Margenis ir keletas vidu
rinio ir pagalbinio personalo darbuotojų. Tik 1948 m. at
vyko gydytoja stomatologė B. Arminaitė. 1949 m. įkūrus 
Rietavo apskritį, įsteigtas sveikatos apsaugos skyrius, ku
riam priklausė Laukuvos, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Endrie
javo, Tverų ambulatorijos. Rietavo ligoninė palaipsniui 
plečiama, 1961 m. išaugo iki 100 lovų, o nuo 1969 m. — 
iki 150. 1989 m. ligoninėje dirbo 15 gydytojų, 65 viduri
nio, 54 jaunesniojo medicinos personalo ir 27 pagalbinio 
personalo darbuotojai. Ligoninei nuo 1963 m. vadovauja 
gydytojas S. Gečys.

Rietavo kultūros namai, kuriems daugelį metų vado
vauja R. Durkienė, įsikūrę buvusiuose senelių namuose. 
Šiuose namuose prisiglaudęs ir teatras, kurio vadovas 
Steponas Eigirdas. Teatro kolektyvas ne kartą pelnė ap
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dovanojimus, 1979 m. jam suteiktas Rietavo miesto kul
tūros namų liaudies teatro vardas.

Rietavo miesto biblioteka įkurta 1937 m. Prie bib
liotekos ir (kultūros namų veikia meno mylėtojų klubas 
„Mūza“. Bibliotekai ir dabar vadovauja J. Jovaišienė.

1 Kviklys B. Mūsų Lietuva. T. 4. — P. 89—96.
2 Kontrimas J., Meškauskienė A., Gedminienė A., Petruškevičie

nė L. Rietavo vidurinė mokykla. Rietavas, 1986.
3 Kudaba C. Kalvotoji Žemaitija. V., 1972.
4 Tolusis Z. Pastangų ir vargų kronika. 1 d. (rankraštis) 1956— 

1960. — P. 46. Toliau: Rankraštis.
5 Ravickienė E. Polonezas // Kibirkštis, 1980. — Nr. 93.
6 Ravickienė E. Iš Rietavo muzikinės praeities // Kibirkštis. — 

1979. — Nr. 94—96.
7 Mémoires de Oginski Michel sur la Pologne et les polonais 

depuis 1788 jusqua la fin de 1815. T. 1. Paris— Geneve, Ponthieu, 
1827.

8 Kontrimas J. Oginskių oranžerijos ir šiltnamiai. // Švyturys. — 
1987. — Nr. 21. — P. 26.

9 Labanauskas K. Rietavo parko ateitis // Tiesa. — 1981. — 
Nr. 29.

10 Vilainis A. Už tautą, karalių ir garbę // Naujoji Romuva. — 
1939. — Nr. 11.

11 Sliesoriūnas F. 1830—1831 metų sukilimas Lietuvoje. V., 
1974. — P. 120, 244.

12 Kontrimas J. Šlovė už metskaitlius // Tarybinis mokytojas. — 
1986. — Nr. 72.

13 Valančius M. Pastabos sau pačiam. Klaipėda, 1929. — P. 131.
14 Tumas J. Lietuvių literatūros paskaitos, L. Ivinskis. Kovotojai. 

Kaunas, 1924.
15 Vilainis A. Už tautą, karalių ir garbę // Naujoji Romuva. — 

1939 — Nr. 11.
16 Rankraštis. — P. 26—27.
17 Kundrotas J. Čiurlionio takais // Kibirkštis, 1983. — Nr. 82—83.
18 Меркис В. Развитие промышленности и формирование про" 

лотариата Литвы в XIX в. — В., 1969. X Р. 422—425.
19 Ten pat. — Р. 39—55.
20 Žilinskas A. Elektra gintaro krašte // Mokslas ir gyvenimas. — 

1984. — Nr. 6.
21 Lietuvos energetika. T. 1. — 1982. — P. 94—96.
22 Rankraštis. — P. 27—38.
23 Vilainis A. Kaip gimė žemės... 1939. — Nr. 38.
24 Vilainis A. Už tautą... 1939. — Nr. 11.
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EDMUNDAS RIMŠA

RIETAVO HERBAS

Dažnai sakoma, kad miesto herbas — tai jo vizitinė 
kortelė. Iš tiesų taip ir yra daugumoje Europos kraštų, 
išsaugojusių senas heraldikos tradicijas. Herbai puošia 
miestų riboženklius ir vėliavas, transporto priemones ir 
pareigūnų aprangą, miestų spaudus ir rotušes, plačiai 
naudojami oficialiuose blankuose, pažintinėje literatūroje, 
sporte ir turizme.

Ypač miestų herbai išplito po Antrojo pasaulinio ka
ro. Net tuose 'kraštuose, kur jie XIX—XX a. pradžioje bu
vo užmiršti arba mažiau naudojami, atgijo ir išpopulia
rėjo, pasidarė neatskiriama miestų kultūrinio gyvenimo 
dalimi. Šiandieną daugumoje Europos kraštų miesto her
bas yra tikra to žodžio prasme miestiečių garbės ir pasi
didžiavimo simbolis, ugdantis gyventojų pagarbą gimto
jo miesto istorijai ir tradicijoms.

Lietuvoje yra taip pat nemažai miestų, kurių herbų 
istorija skaičiuojama po kelis šimtus metų. Bet per visus 
mūsų krašto padalinimus ir prijungimus, pradedant XVIII 
a. pabaiga ir baigiant XX a. pirmąja puse, labai daug ką 
praradome. Buvome priversti daugelio savo tradicijų at
sisakyti, užmiršti, užleisti vietą kitiems mažai su mūsų 
kultūra susijusiems reiškiniams. Neaplenkė šie dalykai 
ir miestų herbų, juo labiau, kad jie daugumai asocijavosi 
su nepageidaujamu savarankiškumu, teisių turėjimu, eu
ropine kultūra. Buvo ir kitų priežasčių, dėl kurių nuken
tėjo Lietuvos miestų heraldika. Tai menkas šaltinių žino
jimas arba negalėjimas prie jų prieiti, kvalifikacijos stoka. 
Šitie dalykai palietė ir Rietavo herbą, kuriam neužilgo 
sukaks 200 metų. Ta proga norėtume smulkiau aptarti 
Rietavo herbo istoriją, jo simboliką, nurodyti literatūroje 
atsiradusius netikslumus ir tų netikslumų atsiradimo prie
žastis.

Lietuvos miestų herbai atsirado feodalizmo laikotar
piu kartu su miestų savivaldos teisėmis. Tokių miestų 
šiandieną priskaičiuojama virš 70. Miesto herbas turėjo 
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pabrėžti jo turėtojo savarankiškumą, išskirti miestą iš ki
tų neprivilegijuotų gyvenviečių.

Rietavo miestelis išsirūpino savivaldą arba, kaip ta
da vadinosi, laisvojo miesto teises palyginti vėlai, 1792 
m. Tiesa, tai padaryti buvo ne taip paprasta. Reikėjo vykti 
į Varšuvą, ten įrodyti, kad gyvenvietė gali būti miestu, 
gauti valdovo privilegiją. Visa tai kainavo nemažus pi
nigus, be to, eilinis miestelėnas patekti į Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės raštinę, juo labiau, pas valdovą ne
galėjo. Dažniausiai Šiuos reikalus tvarkė samdyti bajorai 
arba didžiųjų miestų miestiečiai.

Matyt, kad pigiau atsieitų, Rietavas kartu su kaimy
niniu Veiviržėnų miesteliu pasamdė privilegijai įgyti Že
maitijos vėliavininką bajorą Aloyzą Montvilą. Kartu su 
juo į Varšuvą išvyko ir Veiviržėnų miestelėnas Jonas 
Vaicekauskas. Neapsieita be kuriozų. Grįžęs į namus, A. 
Montvila apskundė J. Vaicekauską, kad šis kelionės metu 
pradėjęs jo neapkęsti, gyvenęs atskirai ir išleidęs dvigu
bai daugiau pinigų. Negana to, kai buvo gautos abiejų 
miestų privilegijos, jis, pardavęs vežimą, su kuriuo abu 
atvyko į Varšuvą, Rietavui priklausančius pakinktus ir 
vienas parjojęs į namus, palikdamas jį Varšuvoje. Dėl to 
Montvila, grįždamas atgal, turėjęs nemažai išlaidų1. Šiuo 
įvykiu būtų galima nesistebėti, jei ne tai, kad bajorą ap
gavo tik ką iškeptas Veiviržėnų miestietis.

Nežiūrint minėto nuotykio, kelionė į Varšuvą baigėsi 
sėkmingai, nes A. Montvila atvežė rietaviškiams ilgai 
lauktą privilegiją. Jos originalas išliko iki mūsų dienų ir 
dabar saugomas Lietuvos Mokslų .akademijos bibliotekos 
rankraščių skyriuje (toliau — MAB)2. Tai labai puošnus 
dokumentas. Jisai yra patvirtintas valdovo Stanislovo Au
gusto parašu ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ma
žuoju antspaudu, prikabintu prie privilegijos karmazininės 
spalvos šilkine virvute. O norint apsaugoti antspaudą nuo 
sužalojimo, jisai įdėtas į bronzinę dėžutę. Privilegijos ant
rajame lape yra aprašytas ir nupieštas spalvotas miesto 
herbas (1 pav.). Dar Varšuvoje privilegija buvo įrišta į 
ruda oda aptrauktus kietus viršelius, ant kurių įspaustos 
paauksuotos vinjetės, o centre jungtinis Lenkijos—Lietu
vos valstybės herbas. Prie jo, pirmajame viršelyje, aukso
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raidėmis įrašyta, kad ši privilegija 1792 m. suteikta Že
maitijoje esančiam laisvam Rietavo miestui (1, 2 pav.). 
XIX a. pabaigoje privilegijos originalo tekstas buvo pa
skelbtas, tad jis nesunkiai prieinamas platesniam tyrinė
tojų ratui3.

1 pav. Rietavo herbas 1792 m. pri
vilegijos originale

2 pav. Rietavo herbo 1792 m. 
kopija Lietuvos metrikoje

Tai ne vienintelis Rietavo herbo šaltinis. Tuoj po 
privilegijos išdavimo, ji buvo įrašyta į Lietuvos metriką 
(toliau — LM), kuri šiuo metu saugoma TSRS Centri
niame valstybiniame senųjų aktų archyve Maskvoje. Joje 
taip pat buvo perpieštas iš originalo spalvotas herbas (2 
pav.)4. Pastarąjį 1968 m. Respublikinei heraldikos komi
sijai nukopijavo dailininkas Arūnas Tarabilda5.

Tokiu būdu turime du labai svarbius Rietavo herbo 
ikonografijos šaltinius. Abu jie, herbo piešinys iš privile
gijos originalo6 ir iš LM7, neseniai buvo paskelbti.

Reikia pasakyti, kad privilegijos tekste pats herbas 
apibūdintas labai fragmentiškai. Ten rašoma: „O kad 
miesto magistratas, taip ir vietos valdžia galėtų naudotis 
tarnybos reikaluose ženklu antspaudui ir atskiru tas mies
tas didžiuotųsi herbu, jam suteikiame tokį herbą, koks čia 
(E. R.) matyti nupieštas, tai yra, bėgantį liūtą su kalaviju 
nasruose ir su įrašu apačioje — Už Tautą, Karalių ir 
Laisvę“8, Detaliau apie herbo kompoziciją ir spalvas ga- 
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Įima spręsti tik iš jo piešinio. Jame vaizduojamas ant 
žalios žemės, mėlyno dangaus fone, stovintis geltonas 
liūtas, įsikandęs nasruose kalaviją su balta geležtimi ir 
auksine rankena. Kompozicijos apačioje, nuspalvintoje 
šviesiai rožine spalva, lenkiškai įrašytas rudomis raidėmis 
devizas — ZA NARÓD, KRÔLA Y WOLNOSC (Už Tau
tą, Karalių ir Laisvę).

Be pagrindinių heraldinių figūrų ir spalvų, Rietavo 
herbas yra perkrautas heraldikai nebūdingais antraeiliais 
dalykais, žolėmis, debesimis, įvairiais spalvų atspalviais. 
Antai žalia žemė ir žolės vietomis nuspalvinta geltona, 
salotine bei ruda spalvomis, o mėlynas dangus horizonte 
šviesėja ir parausta. Dėl to miesto herbas darosi panašus 
į realistiškai nutapytą peizažą.

Suprantama, kad tokį margaspalvį simbolį yra labai 
sunku perteikti. Tad ir LM piešinyje (2 pav.), jeigu jį 
palyginame su originalo piešiniu (1 pav.), galime paste
bėti keletą skirtumų. Čia piešinys grubesnis, kiek kitaip 
pavaizduota liūto uodega, labiau išryškinti karčiai ir kojų 
gaurai, dar labiau skiriasi žemės, medelių, žolių perteiki
mo maniera ir jų spalvos. Nežymiai pakito ir liūto kūno 
spalva, ėmė vyrauti rusvas atspalvis. Heraldikos taisyk
lėmis galima pateisinti tik kalavijo geležties vaizdavimą: 
originale ji balta, LM — sidabrinė. Dėl to, tyrinėjant 
herbą ir jo spalvas, būtina remtis svarbesniu privilegijos 
originalo piešiniu.

Krinta į akis ir herbo forma. Vietoje herbinio skydo, 
pavartotas apskritimas, apvestas geltonu rėmeliu. Sis ypa
tumas atsirado neatsitiktinai. XVIII a. pabaigoje miestų 
herbai dažniausiai buvo vartojami antspauduose, kas ir 
nulėmė herbo išvaizdą9.

Realistinis herbo vaizdavimas, spalvų įvairumas, ap
vali forma būdingi ne tik Rietavui. Tuo metu taip buvo 
piešiami ir kitų Lietuvos miestų, net bajorų herbai privi
legijose10. XVIII a. antroji pusė yra laikoma heraldikos 
meno smukimo laikotarpiu, kai vis mažiau dėmesio buvo 
kreipiama į heraldikos taisyklių reikalavimus, o moksli
nio požiūrio į herbą dar nebuvo susiformavusio. Kartu 
būtina prisiminti ir kitą dalyką, jog Lenkijos Lietuvos 
valstybėje nebuvo oficialios herbais užsiiminėjančios ins
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titucijos. Juos piešė atsitiktiniai, mažai heraldikoje nusi
manantys žmonės. Dėl to piešiniuose, kaip rašo Lietuvos 
miestų heraldikos tyrinėtojas Janas Obstas, jaučiamas 
skubotumas ir kvalifikacijos stoka11.

Bet tai nereiškia, kad kritiškai vertindami ikono
grafijos duomenis, turime sumenkinti herbo svarbą mies
to istorijai arba keisti jo kompoziciją, kaip tai buvo da
roma XX a. pradžioje12. Rietavo herbas yra savo laikme
čio kūrinys. Tuo jis ir įdomus. Kita vertus, kiekviename 
simbolyje yra užfiksuota tam tikra idėja, dažnai susiju
si su to meto aktualijomis, miesto gyvenimu. Taigi turi
me žinoti, ką jis reiškia, kodėl miestui buvo suteiktas kaip 
tik šis, o ne kitas herbas.

Atsakyti į šį klausimą nėra paprasta, nes apie tai 
neužsimenama nei 1792 m. privilegijoje; nei kituose šal
tiniuose. Galbūt dėl to šios problemos nenagrinėjo ir visi 
apie herbą rašiusieji. Sprendžiant šį klausimą, būtina iš
siaiškinti du dalykus. Tai XVIII a. pabaigos visuomeninę 
politinę situaciją ir pačių heraldinių figūrų simboliką.

XVIII a. antrojoje pusėje, nusilpusi ekonomiškai ir 
draskoma vidinių prieštaravimų, Lenkijos Lietuvos vals
tybė pasidarė kaimyninių kraštų, Austrijos, Prūsijos ir 
Rusijos grobio objektu. Dar 1772 m. įvyko pirmasis jos 
padalinimas. Nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bu
vo atplėštos Polocko, Vitebsko, Mscislavlio vaivadijos bei 
dalis kitų žemių ir prijungtos prie Rusijos imperijos, o 
nemažos Lenkijos teritorijos perėjo Austrijos ir Prūsijos 
žinion. Politinę krizę krašte gilino didikų anarchija ir 
savivalė, sustiprėjęs beteisių valstiečių ir miestelėnų pa
sipriešinimas. Į pražūtį besiritančią valstybę, demokratiš
kai nusiteikusi visuomenės dalis tikėjosi išgelbėti refor
momis. Tam palankios aplinkybės susidarė XVIII a. pa
baigoje, kai Rusija, 1787—1791 m. įsitraukusi į karą su 
Turkija dėl Krymo, nebegalėjo taip aktyviai kaip prieš tai 
sekti nusilpusio kaimyno veiksmų ir daryti politinio spau
dimo.

1788 m. Varšuvoje prasidėjęs seimas užtruko (1788— 
1792) ir buvo pramintas reformų arba Ketverių metų sei
mu. Jo metu priimti dokumentai turėjo demokratizuoti 
visuomenę, atverti platesnį kelią kapitalistiniams santy
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kiams vystytis. Tarp svarbiausiųjų nutarimų minėtinas 
1791.IV.18 miestų Įstatymas ir garsioji busimosios nau
josios valstybės Gegužės 3 konstitucija, suteikusi nemažai 
teisių ir laisvių miestiečiams13. Ne paskutinį vaidmenį čia 
suvaidino 1789 m. Didžiosios Prancūzijos revoliucijos 
idėjos. Jos iškelti visų luomų „Laisvės, Lygybės, Broly
bės“ šūkiai rado atgarsį ne tik tarp miestiečių, bet ir tarp 
dalies bajorijos.

Ypač aktyvūs reformų šalininkai buvo Lietuvos mies
tiečiai, siekę išsilaisvinti iš feodalinės seniūnų priespau
dos. Per 7,5 mėnesio Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
vien oficialiai buvo pripažintos 74 gyvenvietėms ir mies
teliams laisvojo miesto teisės, iš jų apie 86% etnografiš
kai lietuviškose žemėse. Pakilimas buvo didžiulis. Miestie
čiai kartu su bajorais prisiekinėjo Gegužės 3-osios kons
titucijai, žadėjo už ją net gyvybę atiduoti, kėlė šūkius 
„Už laisvę, lygybę ir visos tautos laimę“14. Vilniuje 
kai kurie didikai įsirašė net į miestiečių luomą, o mies
tiečių viršūnės buvo skelbiamos bajorais15. Tokiu būdu 
demokratiškai nusiteikusioje visuomenės dalyje ėmė ryš
kėti konsolidacijos tendencijos tarp įvairių socialinių 
sluoksnių. Jos, visų pirma, buvo nukreiptos prieš konser
vatyviąją bajorijos dalį, siekusią bet kokiomis priemonė
mis išsaugoti visas savo privilegijas. Buvo aišku ir kit
kas, kad tik apjungus visas pažangias jėgas bus įmanoma 
apsisaugoti nuo gręsiančio iš išorės pavojaus.

Dėl to nieko nuostabaus, kad esant tokiai visuomeni
nei politinei situacijai, Rietavo miestui buvo parinktas 
liūto su kalaviju nasruose motyvas ir devizas „Už Tautą, 
Karalių ir Laisvę“.

Liūtas iš seno yra laikomas drąsos, jėgos, teisingu
mo, valdžios, dorumo, saulės simboliu16. Dėl paskutinio
sios simbolinės reikšmės jis dažniausiai vaizduojamas 
auksinis arba geltonas, nes ir ši spalva laikoma saulės, 
dorumo ir kilnumo spalva17. Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės miestų heraldikoje liūtas žinomas nuo XVI a. 
Lydos ir Slonimo herbuose18. Ir XVIII a. pabaigoje jį 
gavo herbams net trys miestai, be Rietavo, Valkininkai 
ir Žemaičių Naumiestis19.
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Iš kitų miestų herbų, Rietavo liūtas išsiskiria nasruo
se laikomu kalaviju. Tai jau karybos atributas. Seniau 
Lietuvos miestų herbuose ginklai nebuvo vartojami. Jie 
atsirado XVIII a. pabaigoje. Kalbant apie Rietavą, būti
na atkreipti dėmesį į heraldinės figūros kompoziciją. Liū
tas pavaizduotas taip, tarsi nori kam nors paduoti atneš
tą kalaviją. Greičiausiai tuo siekiama parodyti, kad tik 
ginklu galima apginti devize minimą tautą, karalių ir 
laisvę.

XVIII a. pabaigos herbuose tai ne vienintelis atve
jis. Kariniai .atributai su panašiais laisvės, teisingumo, 
pasiaukojimo Tėvynei devizais yra net 8 miestų herbuose. 
Ir įdomiausia, kad dauguma tų miestų yra Žemaitijoje ir, 
be to, didesnė jų dalis valstybės pasienyje. Tai Akmenė, 
Ariogala, Sudargas, Šakyna, Veiviržėnai ir kiti20. O Rie
tavo privilegijose jo geografinė padėtis net specialiai nu
rodoma, miestas esąs „Prūsijos karalystės pasienyje“21. 
Dėl to manytume, kad Rietavo herbas simbolizuoja ne 
tik miestiečių siekius apginti savo teises nuo feodalinės 
savivalės, bet ir realiai kraštui gręsiantį pavojų iš užsie
nio valstybių, šiuo atveju Prūsijos. Vadinasi, jame labai 
aiškiai išreikšta miestiečių pilietinė pozicija į aktualius 
gyvenimo reiškinius.

Šie nuogąstavimai buvo ne be pagrindo. 1792 m. ge
gužės mėn. reformų priešininkai, tuo metu jau baigusios 
karą su Turkija Rusijos remiami, apsijungė į Targovicos 
konfederaciją. Jiems pavyko užgrobti valdžią ir panaikin
ti Ketverių metų seimo nutarimus, tarp jų ir naujai įsi
kūrusias savivaldas22. Kitais metais įvyko II Lenkijos Lie
tuvos valstybės padalinimas tarp Rusijos ir Prūsijos, o 
dar po dviejų metų ir visai valstybė buvo panaikinta. 
Taigi Rietavo herbo istorija yra labai trumpa. Jis, ne
spėjęs plačiau įsigalėti miesto gyvenime, 1792 m. vidu
ryje turėjo būti panaikintas.

Tuo būdu galima ir baigti šio herbo ikonografijos ana
lizę, jei ne vėlesni jo iškraipymai literatūroje. Prasidėjo 
tai dar XIX a. Gal tik vienintelis Motiejus Valančius, 
pasinaudojęs Simono Daukanto išrašais iš LM, teisingai 
jį interpretavo23.
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Jau Ignotas Bušinskis, nurašydamas devizą, padarė 
klaidą. Jo darbe, vietoje „Už Tautą, Karalių ir Laisvę“, 
atsirado iškraipytas tekstas „už tautą, karalių ir garbę“24. 
Sis netikslumas taip įsišaknijo, kad kartojamas iki mūsų 
dienų25.

Bet didžiausią neigiamą poveikį tolimesniam Rieta
vo herbo interpretavimui padarė J. Obstas. Jis iš LM 
nurašė visų Lietuvos miestų herbų apibūdinimus ir pa
prašė žinomo heraldikos dailininko Tadeušo Dmochovskio 
nupiešti herbus. Kadangi šis LM piešinių nematė, tai ga
lėjo naudotis tik fragmentišku J. Obsto pateiktu Rietavo 
herbo apibūdinimu: „bėgantis liūtas su kalaviju nasruo
se ir su įrašu apačioje — Už Tautą, Karalių ir Laisvę“26. 
T. Dmochovskis taip ir nupiešė (3 pav.), nes J. Obstas 
savo darbe nepažymėjo žemės, nenurodė ir liūto pozos. 
O pagal heraldikos taisyklės liūtas iš tikro dažniausiai 
vaizduojamas stačias, jeigu jis vadinamas liūtu. Ketur
pėsčias liūtas, koks yra pavaizduotas Rietavo privilegijo
je (1, 2 pav.), klasikinėje heraldikoje vadinamas leopardu 
arba suleopardintu liūtu27. Už tai T. Dmochovskio kal
tinti negalima, jam trūko duomenų. Bet kaip tik nuo jo 
piešinio ir atsirado iškraipyta Rietavo herbo kompozicija; 
neliko žemės, liūtas atsistojo ant užpakalinių kojų.

3 pav. T. Dmochovskio Rietavo 
herbo piešinys, 1912 m.

4 pav. T. Daugirdo Rietavo herbo 
piešinys, XX a. 2 dešimtmetis
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T. Dmochovskio interpretaciją vėliau perėmė visi kiti 
autoriai, tik buvo atsisakyta devizo arba jis pakeistas 
miesto pavadinimu, kitur herbas buvo papildytas naujais 
elementais. Antai Tadas Daugirdas uždėjo ant skydo 5 
bokštų karūną (4 pav.)28. Sis piešinys pateko į reprezen
tacinius leidinius29. Panašų variantą su 5 bokštų karūna 
tik labiau išraitytame skyde nupiešė spalvotame atviruke 
B. Saliamoras. Pagal jį ketvirtajame dešimtmetyje buvo 
sukurtas medinis herbo bareljefas30. Pažymėsime, kad Lie
tuvos miestų heraldikai bokštinės karūnos nebūdingos. 
Jos išplito Napoleono valdymo laikais Prancūzijoje. Vė
liau jas bandė įvesti miestams Rusijos imperijos Heroldi- 
ja31. Be to, 5 bokštų karūna turėjo rodyti miestą, kuriame 
gyvena virš 50 tūkstančių, gyventojų. Ta prasme Rietavo 
herbe ji yra dar ir klaidinga.

1935 m. Marijanas Gumovskis, perfrazuodamas J. 
Obsto duomenis, dar labiau supainiojo nurodydamas, jog 
toks herbas, stovintis ant užpakalinių kojų liūtas, buvęs 
suteiktas 1792 m.32 Darbe buvo įdėtas grafinis herbo pie
šinys (5 pav.). Jis artimas T. Dmochovskio piešiniui, tik 
primityvesnis. Šio herbo spalvotą variantą yra paskelbęs 
Juozas Jurginis33.

Rf'TOW

5 pav. M. Gumovskio Rietavo 
herbo piešinys, 1935 m.

6 pav. Rietavo herbas, 1970 m. 
aprobuotas Respublikinės heral
dikos komisijos. Dailininkė B. 
Zilytė
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Tokiu būdu visi čia išvardinti herbų piešiniai remiasi 
T. Dmochovskio klaidingai sukurtu variantu. Jame pa
keista heraldinės figūros kompozicija prarado tų idėją, 
sumanymą, kurį miesto simboliui teikė patys miestiečiai.

Iš naujo Rietavo herbu susirūpinta 1968 m. Tuomet 
veikusi Respublikinė heraldikos komisija taip pat dvejojo, 
pagal kurį variantą herbą atkurti. Iš pradžių net buvo 
pasisakyta už M. Gumovskio piešinį34. Vis dėlto po ilgų 
svarstymų buvo apsistota prie LM piešinio. Herbo etalo
ną sukūrė dailininkė Birutė Zilytė (6 pav.). Heraldikos 
komisijoje jis aprobuotas 1970.1.3035 ir netrukus paskelb
tas spaudoje36.

Reikia pasakyti, kad ir naujai atkurtame herbe neiš
vengta klaidų. Galbūt savo vaidmenį suvaidino jo lite
ratūrinė interpretacija. Iš herbo dingo žalia skydo papėdė 
(žemė), iš XX a. piešinių buvo perimta kalavijo kompo
zicija. Jis pasidarė tartum uždėtas ant liūto galvos. Pa
galiau perdėm buvo stilizuotas liūtas, ypač jo galva ir 
karčiai, uodega.

1987 m. atkūrus Respublikinės heraldikos komisijos 
veiklą, buvo peržiūrėti visi iki tol Heraldikos komisijos 
aprobuoti herbai. Nemažai, tarp jų ir Rietavo, susilaukė 
pagrįstos kritikos37. Dėl to manytume, kad Rietavo herbo 
etalonas turi būti dar kartą peržiūrėtas ir sutvarkytas taip, 
kad kompoziciniu požiūriu kuo mažiau nutoltų nuo 1792 
m. privilegijos piešinio (1 pav.). Atstatydami istorinę tie
są, parodysime pagarbą ir Rietavo miestui, ir tiems žmo
nėms, kurie jį XVIII a. pabaigoje sukūrė.

1 1792.III.28 įrašas Raseinių miesto teismo aktų knygoje // Lie
tuvos valstybinis istorijos archyvas (toliau — LVIA). F. SA. — B. 
15155. L. 13v—14. Šią Raseinių miesto teismo aktų knygą surado 
Zigmantas Kiaupa ir maloniai nurodė autoriui.

2 1792.III.20, Varšuva. Stanislovo Augusto privilegija Rietavui// 
МЛВ. F. 1—359.

3 Описание рукописнаго отделения Виленской публичной биб
лиотеки (далее № ОРО). Вильна, 1898. Вып. 3. — С. 152—154.

4 LM. Кп. 556. L. 92. Mikrofilmas yra LVIA.
5 Lietuvos heraldikos komisijos archyvas (toliau — LHKA). LM 

herbų piešiniai. Rietavas.
6 Rimša E. Lietuvos miestų 1791 — 1792 m. herbai // Kultūros 

barai. 1988. Nr. 3. — P. 1, 59. Antrame viršelyje spalvotas herbas; 
Rimša E. 1791—1792 m. Lietuvos miestų savivaldos privilegijos kaip 
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heraldikos Šaltinis // Lietuvos miestų istorijos tyrinėjimai / Sudarė 
Z. Kiaupa, E. Rimša. V., 1988. Pav. 1.

7 Indriulaitis A. Lietuviškoji heraldika // Statyba ir architektūra. 
1988. - Nr. 5. — P. 21. (spalvotas herbas); Rimša E. 1791 —1792m. 
Lietuvos miestų... (LM herbų piešiniai nenumeruoti, žr. pagal mies
to pavadinimų).

8 ОРО. Вып. 3. — C. 153.
9 Rimša E. 1791 —1792 m. Lietuvos miestų... — P. 117.
10 Ten pat. — P. 109-110, 117, 136—137.
11 О/bst/ J. Herbarz litewski: Herby miast // Litwa i Ruś. 1912. — 

T. 1. Z. 1. — S. 42.
12 Ten pat. — T. 2. Sąs. 1. — P. 48.
13 Lietuvos TSR istorija: Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. V., 

1985. — P. 220—223.
14 Kryževičius V. Lietuvos privilegijuotieji miestai: XVII a. ant

roji pusė — XVIII а. V., 1981. — P. 120—121.
15 Jurginis J., Merkys V., Tautavičius A. Vilniaus miesto istorija 

nuo seniausių laikų iki Spalio revoliucijos. V., 1968. — P. 187.
16 Cirlot J. E. A dictionary of Symbols. London and Henley, 

1988. — P. 189—190; Cooper J. C. Lexikon alter Symbole. Leipzig, 
1986. — S. 114—115.

17 Rimša E. Spalva Lietuvos heraldikoje // Spalva lietuvių liau
dies mene / Sudarė J. Kudirka. V., 1988. — P. 110.

18 Ц1тоу А. Гарадская геральдика Беларусь Mîhck, 1989. — 
C. 134—135, 182—183.

19 Rimša E. 1791 — 1792 m. Lietuvos miestų... (žr. herbų pieši
nius) .

20 Ten pat. — P. 130—131.
21 ОРО. Вып. 3. — C. 152.
22 Lietuvos TSR istorija... — P. 224.
23 Valančius V. Žemaičių vyskupystė // Raštai. V., 1972. — T. 

2. — P. 379—380. 113 nuoroda.
24 В/uszyński/ I. Opisanie historyczno-statystyczne powiatu 

rossieńskiego gubernji Kowieńskiej. Wilno, 1874. — S. 123—124.
25 Słownik geograficzny królewstwa polskiego i innych krajów 

słowiańskich. Warszawa, 1888. T. 9. — S. 626; Гуковский К. Опи
сание Россиенскаго уезда. Ковна, 1893. — С. 21; Vadovas po Lie
tuvą / Redagavo P. Barkauskas, A. Vabalas. K., 1938. — P. 292; 
Kontrimas J. Rietavui — 735 // Gimtasis kraštas.  — 
17. — P. 5.

1988.VIII.il

26 О/bst/ J. Op. cit. — T. 2. — Z. 1. — S. 48; Chomicki A. Herby 
miast i ziem polskich. Warszawa, 1939. — S. 75 (herbo apibūdinimas 
paimtas iš J. Obsto); Kviklys B. Mūsų Lietuva: Krašto vietovių isto
riniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. Boston, 1968. T. 4. — P. 
90—91 (su T. Dmochovskio herbo piešiniu).

27 Zacken E. Katechismus der Heraldik. 5 Aufl. Leipzig, 1893 m. 
S. 61—63; Galbreath D. L. Jéquier L. Manuel du blason. Nouvelle 
édition. Lausanne, 1977. — P. 126—130.

28 Daugirdas T. 24 Lietuvos pilių ženklai. K., b. m. Nr. 8.
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29 Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti al
bumas: 1430—1930 / Spaudai paruošė H. Serafinas. K., 1933. — 
P. 373.

30 Jučas M. Aš — savo miesto patriotas // Švyturys. 1967. — 
Nr. 10. P. 8. B. Saliamoro herbinė atvirutė yra Lietuvos naciona
linėje M. Mažvydo bibliotekoje lituanistikos skyriuje.

31 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов, 
внесенные в «Полное собрание законов Российской империи за 
1649—1900 г. г. 4 СПб., 1900. — C. XXVI; Oswald G. Lexikon der 
H .ra d k Leipzig, 1984. - S. 267.

32 Gumowski M. Herby miast litewskich // Ateneum wileńskie. 
Wilno, 1935. Rocznik 10. — S. 273.

33 Jurginis J. Miestų herbai // Mokslas ir gyvenimas. 1967. — 
Nr. 4. — P. 21.

34 1969.IV.29 Respublikinės heraldikos komisijos posėdžio pro
tokolas // LHKA. Posėdžių protokolai.

35 Rietavo herbo etalonai // LHKA. H 100—102.
36 Kultūros barai. 1970. — Nr. 4. — P. 64; Tarybų Lietuvos en

ciklopedija. V., 1986. — T. 2. — P. 27.
37 1988.1.19 Respublikinės heraldikos komisijos posėdžio proto

kolas / LHKA. Posėdžių protokolai.

K. LINKUS

RIETAVO DVARO RŪMŲ LIEKANOS

Praėjo daugiau kaip šešiasdešimt metų, kai nebėra 
kunigaikščių Oginskių Rietavo dvaro rūmų. Po Pirmojo 
pasaulinio karo nukentėję ir likę be šeimininko, 1927 m. 
jie buvo išardyti, pardavus kaip statybines medžiagas1. 
Štai taip ir sunyko daugiau nei pusę amžiaus klestėję 
puikūs rūmai, garsūs ir Žemaitijoje, ir visoje Lietuvoje.

Rietavas negali pasigirti sulaukęs daugelio tyrinėto
jų dėmesio ir neturi spausdintos išsamios istorijos. Todėl 
dažniausiai tenka naudotis įvairiausiomis enciklopedijo
mis ir atskirai išblaškytais straipsniais. Plačiau Rietavas 
dar XIX a. aprašytas Bušinskio „Opisania pow. Rossiens- 
kiego“ bei Lenkijos karalystės geografinio žodyno IX-me 
tome. Apie Oginskių veiklą Rietave daug žinių yra ir 
Lenkų biografiniame žodyne. Pirmuosius dvaro rūmų vaiz
dus galima rasti XIX a. periodikoje: „KLOSY“ — 1879, 
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T. 18, Nr. 712 ir „TYGODNIK POW SZECHNY“ — 1883, 
Nr. 46. Deja, jie neatstoja rūmų projekto, kuris dar ne
rastas.

Kaip žinoma, mūrinius dvaro rumus Rietave pasistatė 
kunigaikštis Irenėjus Oginskis (1808—1863 m.), greičiau
siai XIX a. 5-me dešimtmetyje. Jis — garsios kunigaikš
čių giminės, kompozitoriaus Mykolo Kleofo Oginskio 
(1765—1833 m.) sūnus, iki tol daugiausiai gyvenęs tėvo 
rezidencijoje Zaliesėje — Neries upės aukštupyje, Ašmenos 
apskrityje. Rietavas šiai giminei teko gerokai seniau. Dar 
Irenėjaus prosenelis Tadas Pranciškus Oginskis (1712— 
1783 m.), antrą kartą vesdamas buvusio Rietavo seniūno 
Kristupo Tiškevičiaus našlę Jadvygą Zaluskytę-Tiškevičie- 
nę (mirė 1793 m.), 1763 m. kaip kraitį gavo Rietavą2. 
Galutinai savo giminės teises į Rietavą įtvirtino tik My
kolas Kleofas Oginskis 1812 m., kurio sūnus Irenėjus iš 
pagrindų pertvarkė Rietavą, sudarydamas sąlygas jam su
klestėti (to negalima pasakyti apie dabartinį Rietavo 
miestą).

Pagrindinį dėmesį norėtųsi atkreipti į dvaro pastatų 
statybą.

Kunigaikštis supirko senus ir prastus miestelio na
mus ir maždaug už 1000 žingsnių pastatė naujus tvar
kingus namus. 1845 m. Rietavo miestelyje gyveno 143 
žmonės. Pelkė, kurioje anksčiau stovėjo miestelėnų namai, 
buvo nusausinta, iškasus didelį tvenkinį. Už jo kunigaikš
tis savo rezidencijai pasistatė puikius rūmus su bokštu. 
Tarp rūmų ir tvenkinio buvo įrengtas didelis kiemas, pa
puoštas statulomis ir gėlynais. Prie rūmų iš rytų pusės 
glaudėsi didelis šiltnamis su žiemos sodu3. Visa tai ir 
matyti minėtoje 1879 m. graviūroje. Vakarų pusėje, at
rodo prie rūmų per galeriją, buvo prijungta dviaukštė 
oficina su bokštu. Ji buvo skirta administracijai. Ten 
buvo dvaro valdyba ir kambariai svečiams. Nuo rūmų į 
šiaurę ir į rytus driekėsi parkas ir sodas. Jau 1855 m. 
parke augo 95 medžių rūšys, o sode žaliavo 383 vaisme
džiai. Ypač garsėjo oranžerija su retų augalų kolekcijo
mis. Joje žydėjo 206 rūšys įvairiausių gėlių, vien rožių — 
106 rūšys, 72 rūšys pilnavidurių jurginų ir kt. Augalų 
daigai buvo gabenami iš Hamburgo, Berlyno, Tilžės, Za- 
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liesės. Iš savo kelionių jų dažnai atsiveždavo ir pats I. 
Oginskis4. Salia tvenkinio buvo pastatytos arklidės, ma
lūnas ir kiti tarnybiniai dvaro pastatai. Visa rezidencijos 
su parku teritorija buvo apjuosta mūrine tvora su puoš
niais vartais ir sargų nameliais. Į pietus nuo dvaro teri
torijos suprojektuotas ir pastatytas naujas miestelis bei 
išvesti nauji keliai. Miestelio viduryje įrengta aikštė, ku
rioje 1853 m. pradėta statyti didžiulė pseudoromaninė 
mūrinė bažnyčia. Projekto autorius Gonsovskis, statybą 
prižiūrėjo architektas iš Berlyno — Stuleris (Stuller)5.

Kas buvo rūmų projekto autorius — be pilnų archy
vinių tyrimų — tvirtai pasakyti sunku. Galima spėti, jog 
tai Jokūbas Voleris, kurį 1840 m. iš užsienio pasikvietė 
Irenėjus Oginskis. Kaip mini pats Voleris, Rietave jis 
praleido tris mėnesius, statė naujus rūmus ir kitus pa
status. Vokiško neorenesanso traktuotė, būdinga neišti
kusiems Rietavo rūmams, taip pat neprieštarauja, jog jų 
autorius — Jokūbas Voleris6.

Dėl rūmų projekto autoriaus dar yra neaiškumų, o 
rūmų išorės vaizdas žinomas neblogai. Trūksta ikonogra
finės medžiagos apie šiaurinį jų fasadą. Pagal XIX a. 
pabaigos graviūras ir XX a. pradžios nuotraukas galima 
susidaryti apypilnį rūmų vaizdą. Tai — maždaug 60X30 
m dydžio, dviejų aukštų pastatas su triaukšte centrine 
dalimi. Rūmų stogas keturšlaitis, dengtas žaliai patinuo- 
ta (vario?) skarda. Pastato pietvakarių kampą puošia ke
turių aukštų aštuoniakampis bokštas. Rūmai buvo erdvūs: 
XIX a. 6-to dešimtmečio viduryje antras aukštas dar ne
buvo pilnai įrengtas — kambariai neapstatyti, o pirmas 
aukštas jau tviskėjo prabanga. Kambariai buvo vadinami 
pagal apmušalų spalvą — geltonasis, mėlynasis ir t. t.7.

Mirus Irenėjui Oginskiui jo pradėtą darbą tęsė vy
resnysis sūnus Bogdanas (1848—1909 m.), toliau plės
damas statybas Rietavo dvare ir mieste. Tuo metu — 
1859 m. — Rietavo dvaro valdos apėmė 52 274 dešimtines 
žemės. 1874 m. baigiama statyti šv. Mykolo Arkangelo 
bažnyčia, kurią pradėjo dar tėvas. Buvo išgrįstos mieste
lio gatvės. Pastatyta č^aug ūkinių pastatų. Nutiesiama pir
moji Lietuvoje telefono linija, jungusi Rietavą su Pa
langa. Anksčiausiai Lietuvoje sužimba elektros šviesa.
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Kasinys K9. Atidengti rūmų pietinės sienos rytinės dalies tašyti coko
lio akmenys. Pirmame plane spalvotos skaldos grindinys.

Kasinys K6. Prie oranžerijos pamato šliejasi galerijos į žiemos sodą 
pamatai.
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Kasinyje K8 atidengtas tinkuotas oranžerijos cokolio kampas.

Lyginant pirmuosius rūmų vaizdus su vėlesniais, ga
lima teigti, kad jie buvo šiek tiek rekonstruoti. Tai ženklu 
ties pagrindiniu įėjimu, kuris vėliau pakeičia savo iš
vaizdą.

Turint galvoje, kad nauji Rietavo rūmai iškilo ne 
tuščioje vietoje, o buvusio senojo Rietavo, galima tikėtis 
rasti ir jo liekanų. Juk Rietavas pirmą kartą minimas 
1253 m. 1436 m. minimas Rietavo kaimas, 1527 m. — 
Rietavo valsčius ir miestelis, 1533 m. — Rietavo miestas, 
kuriame 1529 m. jau veikė bažnyčia.

Mūsų dienas pasiekė tik buvusio Rietavo dvaro liku
čiai. Norint išsiaiškinti rūmų liekanų būklę ir patikslinti 
jų vietą, 1988 m. liepos mėn. 1—3, 9—10 d. bei rugsėjo 
mėn. 17—18 dienomis buvo atlikti žvalgomieji tyrimai 

85



buvusioje dvarvietėje. Darbui talkino Rietavo žemės ūkio 
technikumo moksleiviai.

Iš buvusių rūmų teliko tik cokolinė pastato dalis, ir 
ta pati vietomis yra išgriauta. Šiuo metu rūmų liekanos, 
esančios po žemės paviršiumi, nebeturi vieno šeiminin
ko. Visa centrinė ir vakarinė buvusių rūmų dalys yra 
Rietavo ligoninės aptvertoje teritorijoje, o rytinė dalis 
su oranžerijos ir žiemos sodo liekanomis — parke. Pati 
ligoninė įsikūrusi buvusiame dvaro administraciniame pa
state, kurio išlikęs ir bokštas. Tik pastato vaizdą gerokai 
darko masyvus ligoninės priestatas.

Minėtos rūmų liekanos dar matomos žemės pavir
šiuje. Tai cokolio viršus, ypač gerai atsekamas parko te
ritorijoje esančioje rūmų dalyje. Visą cokolį ir buvusį že
mės paviršių dengia maždaug 0,5 m storio griuvenų 
sluoksnis, susidaręs griaunant patį pastatą. Sį sluoksnį 
dengia per 60 metų susidariusi velėna su žaliuojančia 
žole. Buvusio pastato sienų vietose žolė žymiai skurdesnė, 
todėl galima apytikriai nustatyti dalį buvusio pirmo aukš
to plano, bet tik rytinėje rūmų dalyje. Centrinė ir vaka
rinė rūmų dalys suniokotos vėlesnėmis statybomis. Ten 
dabar stovi ūkiniai pastatai: katilinė, siurblinė ir virtuvė.

Rūmų liekanų fiksavimui buvo atlikti 24 kasiniai, nu
imant tik griuvenų sluoksnį ir nesigilinant žemiau buvu
sio rūmų kiemo paviršiaus. Žemiau jo gali būti senojo 
Rietavo liekanų, kurių tyrimui reikalingi kruopštūs ar
cheologiniai tyrimai. Tai nebuvo žvalgyta.

Kasiniuose atidengtos rūmų liekanos. Iš jų aišku, 
kad yra išlikusi tik cokolinė pastato dalis, kuri vietomis 
sunaikinta, pokaryje perstatinėj ant ir kasant griovius po
žeminėms komunikacijoms. Dalyje kasinių pamatų lieka
nų nerasta, tai būdinga vakarinei rūmų daliai, daugiau
siai nukentėjusiai nuo neapgalvotų „naujų“ statybų.

Rasti pamatai yra mūriniai juostiniai, mūryti iš pa
prastų raudonų molio plytų 290X135X65, o pietinio fasa
do cokolinė dalis — iš tašytų granito blokų (žr. nuotrau
kas). Minėtas griuvenų sluoksnis susideda iš įvairių pa
stato liekanų, leidžiančių spręsti apie pastato konstruk
cijas ir apdailą. Tai — plytų nuolaužos, įvairaus storio 
stiklo šukės, metalo gaminiai langų ir durų apkaustymui, 
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skardos gabaliukai, vinys, tinko gabalai. Iš surinktų linko 
gabalų galima gana tiksliai atstatyti fasadų apdailą. 
Tai — autentiški angokraščių, karnizų fragmentai, tiek 
iš rūmų, tiek iš oranžerijos fasadų apdailos. Radinių iš- 
vidaus apdailos maža, nes daugiausiai buvo kasta prie 
išorinių sienų. Vidaus apdailai galima priskirti kelias 
tamsaus akmens plokščių nuolaužas. Prie rūmų pastato 
kiemas buvo grįstas spalvotais skaldos akmenėliais, gal
būt išdėstytais pagal kokį nors piešinį iš trijų spalvų: 
baltos, tamsiai pilkos ir tamsiai raudonos. Ant cokolio ir 
surinktų tinko gabalų yra fasado dažų liekanos. Dažyta 
buvo šviesia ir tamsia melsvai pilka spalva. Atskirą ne
didelę radinių grupę sudaro atsitiktiniai radiniai, priskir
tini senajam Rietavui, kurio vietoje buvo pastatyti rūmai. 
Tai pora XVI—XVII a. koklių šukių, raštuotos molinės 
pypkės galvutė. į paviršių šie radiniai pateko greičiausiai 
nesenų statybų metu. Dar rastas elektros izoliatoriaus 
tvirtinimo kablys. Galbūt tai su pirmąja elektros stotimi 
Lietuvoje susijęs radinys.

Ateityje toliau tiriant ir fiksuojant rūmų pamatus, 
būtų galima surinkti ir daugiau medžiagos rūmų atstaty
mų projektui, kuriam daug reikšmės turėtų archyvuose 
rastas pirminis rūmų projektas. Atstatyti rūmus būtų ga
lima ant likusių pamatų, atstačius išgriautas pamatų 
vietas, bet tai pačių rietaviškių ateites reikalas.

Tyrimų metu surinkti radiniai sukrauti į dėžes ir 
saugomi Rietave. Įsikūrus vietiniam kraštotyros muziejui, 
šie radiniai galėtų pereiti jo žinion. Rietavo praeitis to 
verta.

1. PRP1A. — F. 5. — B. ... K. Labanauskas, 19 a. gamtos pamink
las Rietavo paikas Plungės rajone. Istorinė apybraiža. — V., 
1980. — T. 2. — P. 67.

2. Polski słownik biograficzny, kt. XXIII. — V., 1978. — P. 641.
3. Słownik geograficzny krolewstwa polskiego. Warszawa. — 1888. — 

T. IX. — P. 626.
4. Petkevičiūtė D. Laurynas Ivinskis. — V., 1989. — P. 39.
5. Słownik geograficzny. — P. 626.
6. Lukšionytė N. Kviestiniai meistrai // Statyba ir architektūra.— 

V., 1987. — Nr. 4. — P. 31.
7. Petkevičiūtė D. Laurynas Ivinskis. — P, 38,
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KAZYS MISIUS

RIETAVO VALSČIUS, SENIŪNIJA 
IR JOS SAVININKAI

Valsčius, seniūnija, tijūnija

Istoriko H. Lovmianskio nuomone, jau 1253 m. Rie
tavas buvo administracinis padalinys, valsčiaus centras. 
Dėl nuolatinių kryžiuočių puldinėjimų Rietavo valsčius 
nuo XIV a. pradžios liko nuniokotas ir negyvenamas. Iš- 
žudę, išsivedę į nelaisvę arba privertę išbėgti gyventojus 
grobikai nepajėgė įsitvirtinti Rietavo krašte. Matyt, čia 
jiems buvo nesaugu. Žemaičiuose išliko gyva ir senoji 
administracinė tradicija. Kryžiuočių XV a. pradžios kro
nikoje nurodoma, kad Jūra ište'ka iš Rietavo valsčiaus1.

Po 1422 m. Melno taikos kolonizuojamų pakraščių 
senuosiuose administraciniuose centruose buvo steigiami 
valstybiniai dvarai. Atkurtas Rietavo valsčius priklausė 
Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui ir buvo administruoja
mas Žemaičių seniūno. Į senąsias vietas grįžo gyvento
jai. 1527 m. Žygimantas Senasis Rietavo valsčių kartu 
su penkiolika kitų pasiliko savo žinioje. Nuo tol pats val
dovas, o ne Žemaičių seniūnas skirdavo Rietavo valsčiui 
vietininką. Duoklės iš šio valsčiaus teko Didžiajam kuni
gaikščiui, o Žemaičių seniūnui Rietavo valsčiuje liko tik 
teismo valdžia. 1527 m. Žemaitijoje prievolė pakeista žag
rės mokesčiu2.

Nepavyko aptikti žinių, kada nustatytos Rietavo vals
čiaus ribos, įkurtas dvaras. Nors Rietavo valsčius buvo 
vienas iš didesnių Žemaitijoje, 1528 m. Lietuvos kariuo
menės surašyme jame teįregistruoti 5 bajorai, turėję karo 
reikalams statyti po vieną arklį3. Dalis į Rietavo valdas 
grįžusių bajorų neturėjo kilmės įrodymų ir buvo užrašyti 
ne bajorais. Todėl jie pradėjo rūpintis atgauti savo luo
mo teises.

1543 m. Žygimantas I pasiūlė Žemaičių seniūnui Jur
giui Bilevičiui (Biliūnui) grąžinti keletui Rietavo dvaro 
valdose gyvenusių asmenų bajorų teises. Seniūnas kuni
gaikščio rekomenduotus asmenis 1544 m- įrašė į bajorus4,
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1555 m. Rietavo valsčiaus keli pažeminti bajorai ir
gi išsirūpino Žygimanto Augusto privilegiją, kad, patei
kus įrodymus, jiems būtų grąžintos žemės ir bajorų tei
sės5. Todėl 1567 m. Lietuvos kariuomenės sąraše Rietavo 
valsčiuje jau figūruoja 20 bajorų, privelėjusių statyti 23 
arklius6.

Taigi be Didžiojo kunigaikščio žemių, Rietavo vals
čiuje buvo ir privačios bei bažnytinės valdos. 1667 m. 
Rietavo valsčiaus Didžiojo 'kunigaikščio žemėse buvo 828 
valstiečių dūmai7, o 36 smulkūs bajorai (šlėktos) turėjo 
57 pavaldinių dūmus. 28 bajorai visai neturėjo baudžiau
ninkų8. Be to, Rietavo bažnyčiai priklausė 33, o Salan
tų — 19 dūmų9. Matome, kad 88% visų Rietavo valsčiaus 
dūmų buvo valstybiniai, t. y. priklausė Didžiajam kuni
gaikščiui.

1565—1966 m. Lietuvos administracinė reforma pa
naikino valsčius, tačiau Žemaitijoje jie išliko iki 1794 m. 
Palyginus 1667, 1775 m. dūmų surašymus bei kitus do
kumentus galime įsitikinti, 'kad XVII—XVIII a. Rietavo 
valsčiaus ribos praktiškai nesikeitė.

Žymesnės Didžiojo kunigaikščio dvarų valdos buvo 
vadinamos seniūnijomis, o jų valdytojai — seniūnais. 
Žinoma, Rietavo seniūno negalima painioti su bajorų 
renkamu Žemaičių seniūnu, turėjusiu vaivados teises. Že
maitijoje buvo per 20 tokių seniūnijų. Didžiojo kunigaikš
čio dvarų valdytojais (seniūnais) buvo skiriami valstybei 
nusipelnę didikai. Kartais seniūnijos buvo duodamos val
dyti didikams 'kaip užstatas už paskolintus iždui pinigus, 
kuriuos jie galėdavo surinkti iš įkeistų valdų. Paprastai 
seniūnijos buvo duodamos valdyti iki gyvos galvos, o 
laikytojui mirus, giminės stengdavosi išsirūpinti teisę pa
veldėti šią seniūniją. Nuo 1774 ,m. seniūnijos buvo duo
damos valdyti 50-čiai metų. Nors didikai be turimų parei
gų paprastai tituluodavosi ir seniūnais, tačiau seniūno 
pareigos buvo ne tiek garbingos, kiek pelningos. Seniū
nams tekdavo dešimtadalis piniginių pajamų, dešimtada
lis sugaunamos žuvies ir kt. Valstietės, ištekėdamos į 
kitą kaimą to paties dvaro ribose, seniūnui turėjo mokėti 
po 12 grašių. Jam taip pat tekdavo iš valstiečių surinktos 
bulvės už įvairius nusižengimus10. Didikai valdydavo ir 
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po kelias seniūnijas įvairiose Lietuvos vietose. Seniūnijos 
terminas kurį laiką išliko ir po Lietuvos—Lenkijos pada
lijimo.

Keturiolika Žemaitijos valsčių, tarp jų ir Rietavo, 
turėjo tijūno teismą, ir visas valsčius, kaip administraci
nis vienetas, dar buvo vadinamas tijūnija. Kadangi dau
guma Rietavo valsčiaus žemių (apie 90%) priklausė Di
džiajam kunigaikščiui, tai seniūnija kartais buvo tapa
tinama su tijūnija, o jos valdytojai’ vadinti ir tijūnais. 
XVIII a. antroje pusėje Rietavo seniūnas buvo Tadas 
Oginskis, o tijūnas — Tadas Bialozaras11. Tijūnas buvo 
valsčiaus valdytojas. Žemaitijoje nuo 1764 m. tijūnams 
pavesta nagrinėti ginčus dėl žemių ribų, t. y. jiems ati
teko pakamario teismo funkcijos.

1554 m. Rietavo laikytoju minimas Morkus Laurina
vičius Vnuč'ka. Jis buvo perėjęs į protestantizmą ir mirė 
1587 m.12 1588 m. Rietavo seniūnijos 2 vaitystės duotos 
laikyti Leonui Sapiegai (1557—1633 m.)13, kuriam vėliau 
Rietavo seniūnija duota iki gyvos galvos. 1600 m. L. 
Sapiega išsirūpino privilegiją, kad Rietavo valda po jo 
mirties atitektų Halinai Radvilaitei14. Nepavyko išsiaiš
kinti, kodėl L. Sapiega atsisakė Rietavo valdos, nes 1619 
m. Rietavo seniūnu jau buvo Aleksandras Masalskis, mi
ręs 1643 m.15, 1644—55 m. Rietavo seniūnas — Janušas 
Radvila16. 1661 m. seimas įkeitė už 100 000 auksinių Rie
tavo seniūniją Vilniaus vaivadai Povilui Sapiegai (apie 
1610—1655 m.), o 1664 m. valdymą perėmė jo sūnus 
Benediktas17. 1710 m. Rietavo seniūniją pavesta laikyti 
Teresei Sapiegienei. 1714 m. Rietavo seniūnu tapo My
kolas Sapiega. Sapiegos Rietavą tebelaikė ir 1733 m., o 
1736 m. Rietavo laikytojai jau Tiškevičiai18. Rietavo se
niūnais titulavosi Zemaičiij kaštelionas Kristupas Tiške
vičius ir jo žmona Jadvyga Zaluskytė Tiškevičienė. K. 
Tiškevičiui mirus, jo našlė 1763 m. ištekėjo už Trakų 
vaivados Tado Oginskio (1712—1763 m.). Nuo šiol abu 
sutuoktiniai titulavosi Rietavo seniūnais iki gyvos gal
vos19. Po T.- Oginskio mirties Rietavo seniūnu iki gyvos 
galvos tapo jo sūnus Pranciškus Ksaveras Oginskis 
(1742—1814 m.). Lietuvą įjungus į Rusijos imperiją, Rie
tavo dvaro žemės liko valstybinėmis. Matyt P, K- Ogius- 
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kis išsirūpino iš caro teisę valdyti Rietavą, nes 1798 m. 
inventoriuje jis nurodytas seniūnu iki gyvos galvos20. Jau 
1802 m. caras Aleksandras I atidavė Rietavo seniūniją 
valdyti iki gyvos galvos Pranciškaus Ksavero brolvaikiui 
Mykolui Kleofui Oginskiui. Literatūroje kartais nurodoma, 
kad iš P. K. Oginskio Rietavas dar buvo atitekęs Zubo
vams. Atrodo, čia nesusipratimas. Tarp Zubovų valdų 
dokumentų nerasta jokios nuorodos, kad jie būtų valdę 
Rietavą. 1804 m. Rietavo dvaro inventoriuje teigiama, 
kad Oginskiai turėjo teisę laikyti Rietavą iki gyvos gal
vos ir dabar valdąs Pranciškaus Ksavero sūnėnas Myko
las Kleofas21. 1814 m. Rietavo seniūnija tapo privati 
valda (parduota Mykolui Kleofui Oginskiui), bet apie tai 
vėliau.

Valsčiaus ribos ir žemėvalda XVII—XVIII a. XVI— 
XVIII a. Žemaitijos valsčiai lietuvių mažai tyrinėti. Tu
rime tik XVIII a. pabaigos gana stamboko mastelio Že
maitijos administracinio padalijimo schemą22. Detalesnę 
Žemaitijos administracinę teritorinę schemą sudarė G. 
Blaščikas23. Pateikiamoje schemoje Rietavo valsčiaus ri
bos yra „suapvalintos“, nes neieškota tikslių kaimų pla
nų. Schemoje pažymėtos visos XVIII a. pabaigoje buvu
sios žymesnės gyvenvietės. Rietavo seniūnijos administ
racinis suskirstymas vaitijomis dažnai keisdavosi. Sche
moje pagal 1798 m. inventorių24 XVII—XVIII a., be 
Rietavo seniūnijos, valsčiuje buvo dar viena Didžiojo ku
nigaikščio Jodainių valda, kuriai priklausė Dalgų, Jodai- 
nių, Skaborų ir Taukolydžių kaimai25.

Rietavas, berods, vienintelė Žemaitijos seniūnija, ku
rioje gyveno žemininkų. Žemininkai yra valstiečių kilmės, 
už nuopelnus gavę artimas bajorams teises. Jie ypatingai 
nesistengė slavinti savo pavardžių. Inventoriuose daugu
mos žemininkų pavardžių formos yra be slaviškų priesa
gų. Tarybų Lietuvos enciklopedijoje rašoma apie žemi
ninkus XVIII a. pabaigoje—XIX a. pradžioje26. Jau 1661 
m. Rietavo seniūnijos inventoriuje surašyta 10 žemininkų 
kaimų27. Žemininkas privalėjo turėti žirgą, papuoštą bal
ną, specialią aprangą, šovininę, pistoletą, kardą, ietį. Žir
gas buvo išskirtinis žemininkų bruožas. Matyt todėl 
XVII—XVIII a. Rietavo seniūnijos inventoriuose ties že
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mininkų kaimais buvo prirašoma „kon“ (žirgas). Rietavo 
seniūnijoje buvo atskira žemininkų vaitija, nors ir nesu
dariusi ištisinės teritorijos. Žemininkų vyresnysis vadi
nosi vėliavininku. Matyt žemininkai Rietavo valdose įsi
kūrė XVII a. pradžioje. 1563—85 m. išmatuotos seniūnijos 
inventoriuje nėra nė vienos iš dešimties gyvenviečių, ku
riose 1661 m. buvo įsikūrę žemininkai28. 1784 m. Rietavo 
seniūnijos inventoriuje surašytos išsamios žemininkų pa
reigos. Jie mokėjo činšą, gabendavo laiškus, saugojo dva
rą, esant reikalui lydėdavo valdžios pareigūnus, daly
vaudavo išreikalaujant baudas, prievoles. Žemininkai pa
laikydavo viešąją tvarką, budėdavo per prekymečius Rie
tave ir Veiviržėnuose29. 1798 m. Rietavo seniūnijoje buvo 
90 žemininkų dūmų. Įdomu, kad 1804 m. Jočiuose be 4 
žemininkų dūmų su 30 gyventojų dar nurodyti 64 či
gonai30.

1798 m. Rietavo seniūnijoje buvo 14 karčemų, 5 ma
lūnai, 115 miestiečių (iš jų 75 daržininkų) bei 707 kai
miečių (tarp jų 77 daržininkų) dūmai31.

Viena didesnių privačių valdų buvo Budrikų dvaras, 
kuriam priklausė Daugėlalių, Drobstų, Liolių, Pyvorų ir 
Užupių kaimai32. Budrikų dvaro valdų griežtai negalima 
nurodyti, nes minėtuose kaimuose gyveno daugokai smul
kių bajorų. Kartais ir šie kaimai vadinti bajorkaimiais. 
Be to, dalis Pyvorų kaimo valstiečių priklausė Rietavo 
seniūnijai. Dvigubos žemėvaldos (valstybinė ir privati) 
kaimų buvo ne vienas (Kapstatai ir kt.). Reikia paminėti 
ir kitą privačią valdą. Vaitkaičių—Kapstatų dvarelio že
mėse 1780 m. pastatyta bažnyčia, kuriai 1784 m. užra
šytas valakas žemės, įsteigta parapija. Savininko And
riaus (žemaitiškai Endriaus) Radzevičiaus garbei vietovė 
pavadinta Endriejavu. Vėliau prie bažnyčios išaugo mies
telis33.

Rietavo valsčiuje buvo palyginti nedaug bajorkaimių 
(akalicų). Tai — smulkiųjų bajorų gyvenvietės. Dalis 
šlėktų turėjo po vieną kitą baudžiauninką. XVII—XVIII 
a. valsčiaus ribose buvo šie bajorkaimiai: Dausynai, Gi- 
liogiriai, Juciai, Meinartai, Pajamontis, Sarviečiai su Pa- 
lokystaliu. Selvestrai, Stročiai, Strošlaukis34. Žemaitijos 
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akalicų bajorai nors kalbėjo lenkiškai, tačiau nebuvo iš
sižadėję ir lietuvių kalbos.

Bažnytinė žemėvalda. 1596 m. Rietavo bažnyčiai už
rašytas Labardžių kaimas (24 valakai žemės ir 27 valakai 
miško). 1608 m. Labardžiai sukeisti su Vatušių (34 va
lakai) bei Degutalių (7 valakai) kaimais. 1626 m. šiai 
bažnyčiai užrašyta Zalakiškė ir Lekiškė arba Daubokiai35. 
1630 m. iš Rietavo seniūnijos Salantų bažnyčiai užrašyti 
Ablingos, Laigių ir Ližių kaimai (34 valakai)36. Veiviržė
nų ir Endriejavo bažnyčios žymesnių valdų neturėjo. Iš 
Rietavo valsčiaus Žemaičių vyskupui 1467 m. užrašyta 
žemės prie Veiviržos, kur vėliau buvo Veiviržių kaimas. 
XIX .a. pradžioje pavadintas Vyskupiškiais. Dėl šio kai
mo priklausomybės ne kartą vyskupams teko bylinėtis37. 
Bažnytinės žemės suvalstybintos 1842 m.

Oginskiai Rietave. Oginskiai kildinami iš rusų sri
tinių Kozelsko kunigaikščių. Vienas iš jų — Dmitrijus 
Ivanovičius Glušonkas — buvo atsikėlęs į Smolensko sri
tį. 1486 m. jam užrašytas Uogintų dvarelis. Nuo Uogin
tų vietovės Glušonkų palikuonys ėmė vadintis Oginskiais. 
Trečioji šios giminės karta išsiskyrė į dvi šakas: dvari- 
ninkiškąją ir kunigaikštiškąją38. Buvę stačiatikiai Ogins
kiai vėliau perėjo į katalikybę, o kunigaikštiškoji šaka 
yra davusi daug įtakingų Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės pareigūnų. Oginskių genealogija reikalautų spe
cialios studijos. Čia apsiribojama šios giminės atstovais, 
valdžiusiais Rietavą.

Jau minėta, kad vedybų keliu Tadas Oginskis 1763 
m. tapo Rietavo seniūnu. 1802 m. šią seniūniją iš dėdės 
Pranciškaus Ksavero perėmė Mykolas Kleofas Oginskis. 
Caro Aleksandro I įsakyme teigiama, kad Rietavo seniū
nija duota valdyti M. K- Oginskiui iki gyvos galvos kaip 
kompensacija už sekvestruotus dvarus, o taip pat siekiant 
jo žmoną ir vaikus materialiai geriau aprūpinti. Kadangi 
M. K- Oginskis nulėmė tolesnį Rietavo likimą, be to, 
buvo žymi asmenybė, tenka paminėti labiau ar mažiau 
žinomus jo biografijos faktus.

M. K. Oginskis gimė 1767.X.7 d. Guzove, netoli Var
šuvos. Jį auklėjo ir lavino prancūzas Žanas Rolėjis (Jean 
Rolay). Dar jaunas išmoksta keletą kalbų, gauna neblo-
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Rietavo rūmų vaizdas.

gą humanitarinį bei muzikinį išsilavinimą. Nuo Trakų 
vaivadijos dalyvauja 1786 m. seime. Ten išrenkamas į 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės iždo komisiją. 1788 
m. apdovanotas šv. Stanislovo, o po metų ir Baltojo ere
lio ordinais. 1790 m. paskiriamas ypatinguoju pasiuntiniu 
Olandijoje, lankėsi su diplomatine misija Londone. M. K- 
Oginskis paveldėjo daug turtų ir dvarų Baltarusijoje. Jis 
karštai pritarė seimo reformoms, o Targovicos 'konfede
ratams panaikinus 1791.V.5 konstituciją, 1792 m. pasi
traukė į Prūsiją. Tad,a pradėti konfiskuoti Oginskių dva
rai, kurių išgelbėjimui teko ieškoti užtarimo Peterburge. 
M. K. Oginskis aktyvus 1794 m. Kosciuškos sukilimo da
lyvis. Savo lėšomis subūrė šaulių batalijoną, dalyvavo 
'kovose su Rusijos kariuomene, nesėkmingai puolė Daug
pilį. Sukilimui pralaimėjus, svetima Michalovskio pavar
de pabėgo į Vieną, vėliau į Veneciją. Aktyviai dalyvavo 
emigrantų veikloje, klajojo po įvairias šalis, miestus. 
1799 m. caras Pavlas atmetė M. K- Oginskio prašymą 
ir neleido grįžti į Lietuvą. Nepatenkintas nei pakartotinas 
prašymas. Pasiuntus trečiąjį prašymą, naujas caras Alek
sandras I M. K. Oginskiui „atleido visus prasižengimus“.
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Jis 1802 m. atvyko j Peterburgą ir buvo priimtas Rusijos 
imperatoriaus39. Tais pat metais Mykolo Kleofo dėdė Pran
ciškus Ksaveras Oginskis persikėlė į Molodečną, o jam 
užleido Zaliesę, šalia Vilniaus Minsko trakto, netoli Ne
ries. Netrukus M. K- Oginskis su šeima įsikūrė Zaliesėje 
ir čia gyveno iki 1807 m. Zaliesėje jis pastatydino naujus 
rūmus (archit. Mykolas Šulcas), naujai pertvarkė parką 
ir įrengė vieną puošniausių rezidencijų.

1807 m. su žmona išvyko į Italiją, o 1810 m. grįžo į 
Vilnių, nuvyko į Peterburgą. Caras jį paskyrė slaptuoju 
patarėju bei senatoriumi. Tapęs caro patikėtiniu, M. K. 
Oginskis 1811 m. įteikė imperatoriui Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės atkūrimo projektą. 1812 m. už bendradar
biavimą su prancūzais buvo areštuota daug Lietuvos di
dikų. M. K. Oginskis prašė caro juos amnestuoti. Alek
sandras I siekė Lietuvos didikų palankumo, todėl „su
sidomėjo“ M. K. Oginskio projektu. „Taip“ ar „ne“ caras 
nepasakė, teisinosi užimtumu, prašė kantrybės ir pasiti
kėjimo. Nuo 1812 m. M. K. Oginskis žymesnės įtakos 
monarcho aplinkoje nebeturėjo. Jam beliko labdarybė ir 
valstiečių reikalai40.

1789 m. M. K- Oginskis susituokė su Izabele Lasocka 
(1764—1856 m.). Iš šių vedybų gimė du sūnūs: Tadas 
(1798—1844 m.) ir Pranciškus (1801 —1837 m.)41. Varšu
vos dvasinis teismas oficialiai sutuoktinius išskyrė. Sky
ryboms Izabelė neprieštaravo, tik pareikalavo 200 000 
auksinų sūnų išlaikymui42. Antroji M. K. Oginskio žmona 
buvo italų kilmės dainininkė našlė Marija de Neri-Nagurs- 
kienė (1778—1851 m.). Iš šios santuokos gimė keturi 
vaikai: Emilija (1803—1858 m.), Irenėjus (1808—1863 
m.), Ema (1810—1871 m.) ir Ida (g. 1813 m.)43.

M. K. Oginskio dvarai Baltarusijoje, išskyrus Zalie
sę, buvo sekvestruoti. Teko ne juokais susirūpinti, kaip 
užtikrinti šešiems senatoriaus vaikams grafo titului de
rančius turtus. M. K. Oginskio dėmesys nukrypo į Rieta
vo seniūniją, kuri kasmet duodavo per 45 000 rub. paja
mų, tačiau po jo mirties nei žmonai, nei vaikams nebe
palikta teisė valdyti šį dvarą. M. K. Oginskis 1814 m. 
paprašė caro, kad šeimos materialiniam aprūpinimui bū
tų leista nusipirkti Rietavo seniūniją su Jodainių valda.
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Tais pat metais caro įsakymu prašomos žemės parduo
tos už 277 600 rub. Iš šios sumos senatorius turėjo iš
kart sumokėti 79 141 rub., o likusius 198 458 rub. įmokėti 
dalimis per dešimt metų. 1814.VIII.26 (IX.7) caras pa
tvirtino, kad Rietavo seniūnija su Jodainių valda perduo
ta M. K. Oginskiui. Be to, 1820 m. senatoriui perduoti 
seniūnijos teritorijoje buvę miškai už 47 676 rub44. Li
teratūroje dažniausiai nurodoma, kad Rietavas M. K- 
Oginskiui atiteko 1812 m.

1818 m. senatorius surašė testamentą, kuriuo Zalie- 
sės dvarą paliko žmonai, o Rietavo dvarą padalijo po 
lygiai visiems jo vaikams, tiek iš pirmosios, tiek iš ant
rosios santuokos. Jeigu kuri iš dukterų gautų kraitį, ji 
netektų teisės į Rietavo dvaro dalį. Vaikai taip pat įpa
reigojami pasidalyti po lygiai ir išmokėti tėvo skolas. 
Testamente giriamas caras, j,am dėkojama. Tikima, kad jo 
žmonai ir vaikams monarchas ir ateityje bus „tėvu ir 
globėju“45.

M. K. Oginskis pastoviai gyveno Zaliesėje. Tikriau
siai Rietave lankydavosi retai. Iš Budrikų dvaro savinin
ko laiško sužinome, kad 1822 m. spalio mėn. į Rietavą 
atvyko ilgai lauktas senatorius Oginskis, kuris čia išbuvo 
kelias savaites46.

1822.XI.18(30) M. K- Oginskis Rietavo valdas už
rašė žmonai Marijai ir vaikams bei įpareigojo sumokėti jo 
skolas. Pats senatorius 1823 m. išvyko į Italiją ir į Lie
tuvą nebegrįžo. M. K- Oginskio sekretorius Leonardas 
Chodzka 1826 m. išleido Paryžiuje jo atsiminimų keturis 
tomus prancūzų kalba. Šių atsiminimų vertimai yra iš
leisti taip pat vokiečių ir lenkų kalbomis47. Mirė 1833.X.15 
Florencijoje. M. K. Oginskis labiausiai žinomas kaip 
muzikas ir kompozitorius. Apie 1792 m. pradėjo kurti po
lonezus, vėliau romansus, netgi operas. Populiariausias 
jo polonezas — „Atsisveikinimas su tėvyne“.

Literatūroje teigiama, kad M. K. Oginskis į Italiją 
išvyko su žmona Marija. Jei ir buvo išvykusi, žmona 
Marija netrukus grįžo į Lietuvą ir įsikūrė Rietave. 1833 m. 
M. Oginskienė prašė valdžios kompensuoti dalį per 1831 
m. sukilimą patirtų nuostolių Rietavo valdose. Prašyme 
ji teigė laikinai atvykusi į Peterburgą, o anksčiau visados 
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gyvenusi Rietave48. Gyvenimas vertė įsikurti ne puoš
nioje, bet mažai pelningoje Zaliesėje, o apleistame me
diniam Rietavo dvare. Apsigyventa ten, iš kur plaukė 
didžiausios pajamos. Labai bijota prarasti Rietavą, o to
kie pavojai tikrai tykojo.

1823 m. M. Oginskienė per carą paprašė dvylikai 
metų valstybinės paskolos, 'kuri reikalinga sumokėti už 
pirktą Rietavo dvarą. Prašymas patenkinamas, paskirta 
246 000 rub. paskola, kurią reikėjo išmokėti per dvylika 
metų. 1825 m. minėtos paskolos grąžinimo terminas pra
tęsiamas iki 37 metų. M. K. Oginskis kartu su dvarais 
paveldėjo daugybę skolų, o ir pats nevengė skolintis. 
Atsiskaitymui su kreditoriais buvo pardavinėjami sek
vestruoti Oginskių dvarai Baltarusijoje. 1826 m. M. 
Oginskienė išsirūpino majorato teisę į Rietavą. Caro pa
sirašytas dokumentas draudė parduoti Rietavo seniūniją 
kreditorių reikalavimams patenkinti. 1835 m. M. Ogins
kienė vėl gavo 124 000 rub. paskolą. Iki 1835 m. neišmo
kėti nė paskolos procentai, skola valstybės bankui ne ma
žėjo, bet augo. 1843 m. M. Oginskienė išvyko į Italiją, o 
Rietavo dvarą su Jodainiais užrašė sūnui Irenėjui. Ji 
mirė 1851.1.20 Pizoje49.

Faktiškai I. Oginskis Rietavą pradėjo valdyti po tė
vo mirties. Jis gimė Flornecijoje 1808.VI.? 1826 m. gavo 
tarnybą Rusijos Užsienio reikalų ministerijoje ir išvyko 
su misija į Florenciją. Rusijos valdžia I. Oginskiui leido 
Italijoje tęsti mokslus bei keliauti. Berods, lavintis į Ita
liją buvo išvykęs dar 1822 m. 1825 m. tėvas sūnui Ire- 
nėjui, žengiančiam savarankiškai į gyvenimą, surašė pa
tarimus50. 1829 m. paaukštintas pareigose, o 1830 m. pa
siųstas su misija į Vieną. 1833 m. paskirtas tituliniu 
patarėju ir iš užsienio atšauktas51.

Grįžęs apsigyveno Rietave. 1835 m. I. Oginskis savo 
valdose panaikino lažą. Valstiečiams nebereikėjo dirbti 
dvare, o pakako mokėti piniginę duoklę, činšą ir kitas 
rinkliavas. Šios ir kitos reformos erzino net pačią aukš
čiausią carinę administraciją. I. Oginskio mintis vals
tiečių klausimu valdžia laikė pavojingomis 1837 m. Vi
daus reikalų ministerija sužinojo, kad per Vilniaus gu
bernijos dvarininkų rinkimus I. Oginskis siūlęs pagerinti 
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valstiečių buitį. Nedelsiant šiuo reikalu pasiteirauta Vil
niaus generalgubernatoriaus. Išsiaiškinta, kad I. Ogins
kis tikrai pasiūlęs prašyti valdžios leidimo sudaryti ko
misiją, kuri rūpintųsi valstiečių gyvenimo pagerinimu. 
Jo nuomone, į komisiją reikėtų išrinkti po vieną .atstovą 
iš kiekvienos apskrities. Apie šitokias viešai skelbtas „ere
tiškas“ I. Oginskio mintis pranešta pačiam carui52.

1837 m. I. Oginskis pirko Endriejavo miestelį už 
8369 rub.53.

1839 m. M. K. Oginskio pirmos žmonos sūnus Tadas 
kreipėsi į Vilniaus generalgubernatorių ir pareiškė pre
tenzijas į Rietavo dvarą. T. Oginskio nuomone, antroji 
žmona ir jos vaikai neturintys teisės į Rietavą, nes šias 
žemes tėvas gavęs valdyti dar neišsiskyręs su pirmąja 
žmona. Ginčą nagrinėjo teismas. Byla pasiekė senatą, 
kurio 1842.VI.2 ( 14) sprendimu T. Oginskio pretenzijos j 
Rietavą atmestos54.

1840 m. pabaigoje I. Oginskiui esant Vilniuje, jis 
suimamas. Mėginta sukurti didelę politinę bylą. Sudaryta 
komisija I. Oginskio veiklai tirti. Rietavo dvaras sek
vestruojamas, ten pasiųsta kariuomenė55. Reikia pastebėti, 
kad I. Oginskio areštas nesusijęs su 1831 m. sukilimu. 
Dar 1833 m. Vilniaus generalgubernatorius patvirtino, kad 
nei M. Oginskienė, nei jos sūnus Irenėjus, buvęs sukilimo 
metu Vienoje, neprisidėjo prie 1831 m. įvykių56. 1840 m. 
Vilniuje buvo suimtas jaunikaitis, kaltinamas sąmokslu 
prieš Rusijos vienybę. Tardytojų įkvėptas, suimtasis są
mokslo bendrininku nurodė I. Oginskį. Be to, sufabrikuo
tas kaltinimas, neva, I. Oginskis laikąs ištisus sandėlius 
ginklų. Pranešime monarchui buvo daug „pavyzdžių“, tei
giančių .apie Rietavo dvarininko neištikimybę carinei val
džiai. Caras įsakė ištirti I. Oginskio veiklą, o prireikus jį 
suimti57. Po arešto sudaryta tardymo komisija, kuri įsi
kūrė Raseiniuose. 184O.X.9(21) Jodainių kaimo valstiečiai 
išmėtė iš savo butų apsistojusių kariškių amuniciją. Vals
tiečiai kareiviams pasipriešino jėga ir kituose kaimuose. 
Užmuštas vienas kariškis. Nuo armijos savivaliavimo da
lis gyventojų pabėgo į Mažąją Lietuvą. Suimti 8 vals
tiečiai, kurie apkaltinti vykdę savo pono įsakymus58. 1841 
m. pradžioje tardymo komisija persikėlė į Rietavą. Tar- 
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dylojai nėrėsi iš kailio, stengdamiesi įrodyti nesamą kaltę. 
Rasti I. Oginskio užrašai apie 1831 m. sukilimą ir laiškų, 
tada rašytų tėvui, juodraščiai. Didžiausia kaltė, kad Ire- 
nėjus tėvui pasiuntęs sukilėlių atsišaukimą. Dar mėginta 
kaltinti, kad I. Oginskis siuntinėjęs per valstietį laiškus 
ir pinigus svainiams Kublickui ir Zaluskiui. Pastarieji po 
sukilimo gyvenę Klaipėdoje ir bendravę su sukilimo akty
viu dalyviu Gadonu. I. Oginskis, neva, uždraudęs vals
tiečiams su kareiviais kalbėtis rusiškai. Vienas po kito 
buvo rašomi kaltinamojo akto juodraščiai, o faktiškai kal
tės nebuvo. Skundai nepasitvirtino59.

Pats I. Oginskis atsakė į visus tardymo komisijos 
klausimus. Tada mėginta prikibti, kad netinkamai val
domas Rietavo dvaras. I. Oginskis paaiškino, kad jo val
dose visų luomų žmonės turintys vienodas nuosavybės 
teises į namus ir kitą turtą. Jie gali kam nori parduoti, 
keisti, dovanoti, laisvai persikelti iš vienos gyvenamos 
vietos į kitą. Iš valstiečių reikalaujama mokėti tik nusta
tytus mokesčius. Dvare valstiečiams netaikomos fizinės 
bausmės. Matyt I. Oginskis nepraleido progos ir pasigir
ti. Rietavo dvaro valdų ūkininkai gyvenantys pasiturin
čiai, esantys aukštos doros, mažas nusikalstamumas, re
tai tepasitaiką vagysčių60.

Sekvestruoto Rietavo dvaro valdytoju paskiriamas 
kažkoks Kozačkovskis. 1841 m. Vilniaus generalguberna
torius pasiūlė valdžiai nupirkti Rietavo dvarą. Caras pa
vedė valstybės turtų ministrui išnagrinėti šį siūlymą. Bu
vo sudaryta Rietavo dvaro apžvalga. Įkainuoti valdas 
pasirodė ne taip paprasta, nes nebuvo nei žemių planų, 
nei inventorių. Činšas už žemę imamas valdytojo nuo
žiūra „iš akies“. Valstiečiai augino nemažai linų, kuriuos 
parduodavo arba vietos pirkliams žydams, arba patys vež
davo į Klaipėdą.

Į bendruomenių sandėlius (magazinus) reikėdavo 
pristatyti javų, šieno bei šiaudų, proporcingai nuo mo
kamos činšo sumos. Dvaras taip pat imdavo duoklę gry
bais, kanapėmis ir kt.

Be činšo mokesčio, buvo įvairios rinkliavos. Pavyz
džiui, reikėdavo mokėti 1% nuo činšo sumos sargų iš
laikymui, 1% — areštuotųjų išlaidoms, 3% — paštui ir 
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kt. Dvaras ėmė mokestį už laikinus pasus išvykimui į 
Mažąją Lietuvą.

Miškus prižiūrėjo 6 girininkai ir 62 eiguliai.
1841 m. valstybiniam žemės bankui dvaras buvo sko

lingas 197 801 rub., kurių išmokėjimo terminas 1862 m.
Beveik visi dvaro pastatai buvo seni. Reprezentaci

niai rūmai irgi mediniai, seni, apgriuvę. 1840 m. pakloti 
pamatai naujiems mūro rūmams. Dvare tarnavo trys raš
tininkai, gyveno gydytojas, 2 felčeriai, architektas ir kiti 
specialistai.

Ginčai tarp valstiečių buvo nagrinėjami taip vadi
namajame dvaro vyresniųjų teisme, kurių sprendimai su
rašomi į knygas. Teigiama, kad I. Oginskis turėjęs daug 
šnipų ir buvęs gerai informuotas apie savo pavaldinius. 
Valdžios Rietavo dvaro pirkimo idėja liko neįgyvendinta. 
M. Oginskienė kaip įmanydama rūpinosi atgauti Rietavo 
dvarą. Skundams nepasitvirtinus, tardymo komisijai 
1841.IV.30(V. 12) įsakyta nutraukti veiklą, I. Oginskis pa
leistas. Tų pačių metų spalio mėnesį panaikintas sekvest
ras. Dvaras vėl atiteko buvusiai savininkei M. Oginskie
nei61.

I. Oginskis pareikalavo nubausti skundikus už šmeiž
tą ir tardymo vadovus. Caras į I. Oginskio reikalavimą 
reagavo savaip. „Tiesos ieškotoją“ apdovanojo ordinu ir 
padarė savo dvaro ponu (kamerheriu)62.

1842 m. pabaigoje I. Oginskis gavo užsienio reikalų 
ministerijos ūkinio departamento vadovo sutikimą jo san
tuokai su grafaite Juzefina Kalinauskaite (1816.111.19— 
1844.1.24). Vestuvės įvyko Peterburge 1843.III.19 d. Pa
gimdžiusi dvynukus (sūnų ir dukrą), motina su vaikais 
po kelių dienų mirė63.

Antrąkart susituokė su pirmosios žmonos seserimi 
Olga, kuri buvo caro rūmų freilina. Sklido kalbos, kad su 
ja buvo susipainiojęs caro įpėdinis Aleksandras. Tuoktis 
su Olga Aleksandras negalėjęs, nes būtų tekę atsisakyti 
caro sosto. Jau nėščia O. Kalinauskaitė tapusi I. Ogins
kio žmona64. O. Pleirytė-Puidienė, 1903 m. gyvenusi Plun
gės dvare, rašė, kad Bogdanas Oginskis, „kurio reziden
cija buvo Rietavas, kaip žinoma iš rusų istorijos (nevie
šos), buvo tikras sūnus caro Aleksandro II. Rietavo ku
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nigaikštis Bogdanas, nors ir nešiojo Oginskio vardą, bu
vo išlieta caro Aleksandro II fotokopija“65.

Kiek pagrįstos kalbos ar apkalbos dėl antrosios I. 
Oginskio santuokos ekspromtu patikrinti nepavyko, nes 
nesužinota vestuvių data. Olga pagimdė du sūnus: Bog
daną (g. 1848.11.15 d.) ir Mykolą (g. 1849.IV.13 d.). Beje, 
šia proga galima prisiminti, kad ir Mykolo Kleofo Ogins
kio antroji žmona laikyta laisvos meilės šalininke. S. Mo- 
ravskis teigė, kad iš keturių šios santuokos vaikų, tik 
viena Emilija buvusi Mykolo Kleofo duktė66.

Kunigaikštis Bogdanas iš Kazielsko 
Oginskis.

1853 m. Bogdanas pakrikštytas ypač iškilmingai. 
Krikšto palydoje dalyvavo per 1440 porų67. 1911 m. teis
me Rietavo dvaro sodininkas liudijo, kad Bogdanas save 
laikęs Romanovų namų giminaičiu. Oginskių santykiai 
su caro dvaru buvo artimi. Mykolo Oginskio krikštatėviu 
buvęs pats caras Nikolajus I68.

1843 m. I. Oginskis išrinktas Raseinių apskrities mar
šalka (dvarininkų vadovu)69. Jis buvo Kauno gubernijos 
mokyklų kuratoriumi, šelpė neturtingus Kauno gimnazi
jos mokinius.

Irenėjaus seserims ištekant, motina užrašė visoms 
trims vienodą kraitį pinigais iš Rietavo dvaro pajamų. 
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1852 m. Raseinių apskrities teismas pripažino, kad I. Ogin
skis yra vienintelis Rietavo dvaro paveldėtojas. 1853 m. 
Ida Oginskaitė-Kublickienė kreipėsi į carą ir prašė jai 
pripažinti penktadalį Rietavo dvaro. Caras pasiūlė kreiptis 
į teismą. Bylinėtas! ilgai ir atkakliai po įvairias teismų 
instancijas. Tik 1861 m. sesers pretenzijos į Rietavo dva
rą galutinai atmestos70.

Dauguma 1835—63 m. šviesių Rietavo istorijos pus
lapių susiję su I. Oginskiu. Dvaro rūmų ir bažnyčios sta
tyba, Rietavo miestelio perplanavimas ir parko įveisimas, 
žemės ūkio mokykla bei kiti darbai išsamiau aprašyti 
kituose straipsniuose. Galima dar priminti, kad I. Ogins
kis Rietave pastatydino kareivines. Miestiečiai ir vals
tiečiai buvo išlaisvinti nuo sunkios apsistojusios kariuo
menės išlaikymo naštos. I. Oginskis savo valstiečiams 
Rietave įsteigė taupomąją kasą.

1840 m. pradžioje Rietave atidaryta ligoninė, kuriai 
1857 m. pastatytos mūrinės patalpos su gimdymo skyriu
mi. 1846 m. ligoninėje gydėsi 91, 1848 — 50, 1853 — 40 
ligonių71.

1851 m. I. Oginskis nutiesė plentą tarp Rietavo ir 
Endriejavo. Darbams išleista apie 150 tūkst. rub. Iš va
žiuojančių šiuo plentu buvo renkamas mokestis72.

Rietavo dvaro valstiečiai I. Oginskį laikė vieninteliu 
viršininku ir kitokios valdžios nenorėjo pripažinti. 1862 m. 
pasienio sargybiniai Veiviržėnų apylinkėse norėjo daryti 
kratas ir konfiskuoti kontrabandines prekes. Deja, sargy
biniams nepavyko rasti liudininkų kratai nei iš valstie
čių, nei iš policijos. Visi vieningai pareiškė klausą tik 
Rietavo dvaro administracijos73.

I. Oginskis mirė 1863.11.16(18). I. Oginskis bene vie
nintelis iš stambesnių dvarininkų kalbėjęs lietuviškai. Jis 
rėmė lietuvių literatus. I. Oginskis buvo griežtas ir reik
lus savo pavaldiniams, ūmaus būdo, užsispyręs, išdidus. 
Aplinkiniai dvarininkai nepritarė Rietavo savininko re
formoms, ypač valstiečių reikalu. I. Oginskis mažai bend
ravo su kitais dvarininkais, jų nepaisė.

Savotiškai I. Oginskis žiūrėjo į valstiečių reformą, 
kurios komisijos Kauno gubernijos nariu buvo nuo 1858 
m. Jo nuomone, numatomų valsčių organizacija turėjo 
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būti visaluominė, tačiau priimtame įstatyme į valsčių są
rangą bajorai neįėjo. Jau panaikinus baudžiavą, valstie
čiai nusiuntė prašymą palikti Rietavo valdose seną tvar
ką. Savaime aišku, šis prašymas buvo atmestas74.

Po I. Oginskio mirties jo žmona nebetęsė daugelio 
vyro pradėtų darbų, ypač tų, kuriems reikėjo išlaidų. Ne
beveikė žemės ūkio mokykla, ligoninė ir kt. O. Oginskienė 
faktiškai pasisavino valstiečių taupmenų arba procentinę 
kasą, kurioje buvo per 50 000 rub.75

Po I. Oginskio mirties jo sūnūs nesivaržė dėl Rie
tavo. 1873 m. iš Zubovų nupirktas Plungės dvaras, kur 
įsikūrė ir pasistatydino rūmus Mykolas Oginskis76. Rieta
ve pasiliko Bogdanas.

B. Oginskis įsteigė Rietave muzikos mokyklą, gyvu
lių globos draugijos skyrių, rengė žemės ūkio parodas. 
Si ir kita, daugiausia ūkinė, B. Oginskio veikla taip pat 
aprašoma kituose leidinio skyriuose. B. Oginskis buvo 
susituokęs su grafaite Marija Potulickyte (1855—1927. 
1.18), tačiau palikuonių nesusilaukė. Bevaikis 1902.III.10 
(23 d.) mirė ir brolis Mykolas77.

B. Oginskis pasižymėjo religingumu, gyveno blaiviai, 
nerūkė. Jis buvęs šykštus, išdidus, nemėgęs prasčiokų. 
B. Oginskis daug bylinėjosi su valstiečiais dėl bendrų 
ganyklų, miško ir kitko. Nenuostabu, kad dauguma vals
tiečių jautėsi B. Oginskio skriaudžiami ir apgaudinėjami. 
Yra pasitaikę atvejų, kai dvaro inspiruoti matininkai pa
siūlydavo ūkininkams nuslėpti valdomos žemės tikrą dydį. 
Po kurio laiko įvykdavo revizija ir belikdavo nubausti 
„sukčius“78.

B. Oginskis turėjo konfliktų ir su žydais. Rietavo dva
ro savininkas siekė, kad be jo sutikimo miestelėnai nega
lėtų statytis bei remontuotis savo namų, nors įstatymas 
nereikalavo savininko leidimo79.

Be Rietavo, B. Oginskis paveldėjo dar keletą turtin
gų dvarų, kurie buvo apleisti, blogai prižiūrimi. Prie to
kių apleistų B. Oginskio dvarų XX a. pradžioje priklausė 
ir Salantai. Būdamas šykštus, B. Oginskis dvarų prižiū
rėtojams mokėjo mažas algas, todėl išbujojo nesąžiningu
mas. Žmonės juokaudavo, kad Salantų dvaras — tai „ma
ža vagių mokyklėlė, o Rietavas — tikra vagių akademi
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ja“. 1903 m. korespondencijoje teigiama, kad B. Oginskis 
tarp visų žmonių turėjo „blogą šlovę“80.

1905 m. pabaigoje B. Oginskis suparaližuotas ir iš
protėjęs. 1906—08 m. gydėsi užsienyje, tačiau nesėkmin
gai. Mirė 1909.IV.5 Rietave. Su B. Oginskio mirtimi Lie
tuvoje išnyko Oginskių giminė. Rietavą ir kitus turtus 
siekė pasiglemžti artimesni bei tolimesni Oginskių gimi
nės, ir ne tik jie.

1911 m. Rietavo vardas plačiai nuskambėjo visoje 
Rusijos imperijoje. 1911.V.2(15) Peterburge prasidėjo 
teismas dėl B. Oginskio suklastoto testamento. Nors teis
mas, trukęs keturias savaites, buvo uždaras, tačiau apie 
jį rašė visi žymesni Rusijos laikraščiai. Yra išlikusi teis
mo ataskaita, turinti 368 puslapius81. Norisi bent trumpai 
atpasakoti bylos esmę.

Praėjus keturiems mėnesiams po B. Oginskio mirties, 
Dmitrijaus Vonliarliarskio patikėtinis įteikė Peterburgo 
.apygardos teismui 1903 m. Rygoje surašytą B. Oginskio 
testamentą, kuriuo testatorius savo turtus paliko draugui 
ir tolimam giminaičiui generolui Nikolajui Vonliarliars- 
kiui, kuris įpareigotas priimti Oginskių herbą ir titulą. 
Jeigu N. Vonliarliarskis mirtų anksčiau negu B. Oginskis, 
tai testamentą vykdyti įpareigojamas jo brolio vyriausias 
sūnus Vladimiras Vonliarliarskis. Apklausus dokumentą 
pasirašiusius liudininkus, po dviejų savaičių teismas tes
tamentą patvirtino. Dar po dešimties dienų apygardos 
prokuroras gavo grafo Mečislovo Potulickio pareiškimą, 
kad B. Oginskio testamentas suklastotas, iškelta byla. 
Pasirašęs liudininku kun. Stanislovas Dombrovskis teigė, 
su B. Oginskiu susitikęs Plungėje jo brolio Mykolo dva
re .1903 m. jam būnant Rygoje, B. Oginskis paprašęs 
paliudyti savo testamentą. Sakėsi nelabai sutariąs su 
giminėmis. Be to, jaučiąs dėkingumą generolo Vonliar
liarskio tėvui, kuris išgelbėjęs I. Oginskį nuo gręsiančios 
mirties bausmės ir turto konfiskavimo už įsipainiojimą į 
1863 m. sukilimą.

Tardymo nustatyta, kad kun. S. Dombrovskis ir kiti 
testamentą pasirašę liudininkai 1903 m. nebuvo išvykę iš 
Peterburgo, t. y. Rygoje atsidurti negalėjo. Ekspertizės 
nustatyta, kad B, Oginskio testamentas surašytas paly
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ginti neseniai ir ne vienu laiku, o B. Oginskio parašas 
meistriškai padirbtas. Teismui nesudėtinga buvo įsitikinti, 
jog Irenėjus Oginskis mirė prieš prasidedant 1863 m. su
kilimui, o jo našlė su sūnumis išvyko į užsienį ir prie su
kilimo negalėjo prisidėti.

Vonliarliarskis buvo rusų aristokratas. Vyresnysis 
Vonliarliarskis turėjęs milijonus, bet gyvenęs išlaidžiai ir 
turtus prašvilpęs. Išlepintas trisdešimtmetis sūnus Dmit- 
rijus gyveno tėvo išlaikomas. 1906 m. D. Vonliarliarskis 
atkreipė dėmesį į B. Oginskio turtus ir norėjo jį aplankyti 
sanatorijoje Vokietijoje. Pas B. Oginskį nebenuvyko, nes 
sužinojo, kad ligonis išprotėjęs ir negali surašyti jokio 
testamento. Netrukus po B. Oginskio mirties D. Vonliar
liarskis aplankė jo našlę Rietave. Čia sužinojo, kad ve
lionis jokio testamento nepaliko, o jeigu toks atsirastų, 
Oginskienė jo neprotestuotų. Vyro valia našlei esanti 
šventa.

D. Vonliarliarskis susirado talkininkų testamento su
klastojimui. B. Oginskio parašą padarė Inokentijus Ja- 
roševskis, 35 metų profesionalus parašų klastotojas, ne 
kartą baustas. Jis padirbo parašą ant kelių tuščių lapų ir 
už darbą gavo 175 rub. Testamentą perrašė Ipolitas Mon
kevičius. Buvo problemų surasti liudininkų suklastoto tes
tamento pasirašymui. Ypač nelengva buvo įkalbėti pasi
rašyti kunigą.

D. Vonliarliarskis ir kiti jo talkininkai teisme prisi
pažino suklastoję testamentą. Iš vienuolikos kaltinamųjų 
keturi išteisinti, tarp kurių ir V. Vonliarliarskis. Kiti aš- 
tuoni teisiamieji nubausti pataisos darbams arba kalėti 
nuo pustrečių metų iki aštuonių mėnesių. Pats D. Von
liarliarskis nubaustas dvejus metus kalėti. Taip baigėsi 
mėginimas pasiglemžti 25 milijonų vertės B. Oginskio 
palikimą. Po šios bylos giminės dalijosi Plungės, Salan
tų, Rietavo, Zaliesės ir kitus net Galicijoje buvusius tur
tus, namus Vilniuje, Rygoje, Peterburge, Krokuvoje. Rie
tavo dvaras atiteko Zaluskiams. B. Oginskio našlė pasi
liko gyventi Rietave. Jai paskirtas milijono vertės turtas82.

Nors žmonėse ilgai išliko pasakojimai bei padavimai 
apie Oginskių didybę, tačiau dauguma šios giminės kul-
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Senasis Rietavas.

tūros paminklų Rietave gana greit sunaikinta. Per Pirmąjį 
pasaulinį karą vokiečiai išvežė daug Rietavo paveikslų, 
muzikos instrumentų bei kitų meno vertybių. Jau Pirmojo 
pasaulinio karo metu pradėjo nykti patys rūmai ir parkas. 
Vokiečiai iššaudė parke buvusius fazanus, gulbes. Likę 
be šeimininkų, 1920 m. dvaro rūmai buvo be langų ir du
rų. Per žemės reformą Rietavo parkas su visais pastatais 
paskirtas lietuvių katalikių moterų draugijai. 1926 m. dva
ro rūmai parduoti iš varžytinių ir per metus nugriauti. 
Minėta draugija Rietavo parką paprasčiausiai naikino. 
1928 m. iškirsta parko liepų alėja. 1929 m. buvo kertami 
kiti medžiai, nugriauta tvora, parkas paverstas ganykla. 
1937.IX.20 d. iš oranžerijų į Kauno botanikos sodą išvež
tos palmės, kiti retesni augalai83.

Siame rašinyje visai neaptarti spaudoje paskelbti 
įvairūs liaudies pasakojimai bei padavimai apie Oginskius.
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PRIEDAS

RIETAVO SENIŪNIJOS KAIMŲ DŪMAI

Dūmas — tai feodalinių laikų kiemas su jame gyve
nančiais žmonėmis ir žeme. 1565 m. Rietavo seniūnijos 
inventoriuje nurodyti priimti valakai. Dūmų buvo dau
giau, nes pasitaikė atvejų, kai vieną valaką valdė du 
ūkininkai. 1661 m. inventoriuje žemininkų kaimams nu
rodyti tik apgyventi valakai (ap. v.), kitur — dūmai. 
1565 m. Veiviržėnai tebebuvo kaimas. Rietavo seniūnijos 
gyvenviečių dūmų skaičius pateiktas lentelėje, kuri su
daryta iš šių inventorių: 1565 m.— žr. 28 išnašą; 1661 
m.— LVIA — F. 696,— Ap. 2 — B. 3; 1725 m.— Ten pat.— 
B. 7; 1767 m.—LVIA.—F. 1177.— Ap. L—B. 786; 1804 
m.— Ten pat.— B. 835.
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Kaimai ir 
užusieniai

Priimti 
valakai Dūmai

1565 m. 1661 m. 1725 m. 1767 m. 1804 m.

Ablinga 15 — — — —
Aisėnai 10 26 6 8 8
Aisiai 3 — — — —
Antausis 5 — — — —
Antkoptis 9 31 12 21 31
Anužiai — — — — 4
Auksoras 11 16 3 5 9
Brožiai 8 20 7 10 10
Bubėnai 13 11 3 7 7
Daigai 19 — — — —
Daugėlai — 6 ap. v. 3 4 5
Dauskiai — 4 ap. v. 6 7 10
Degučiai 7 — 3 4 4
Dirkšteliai 1 — — — —
Gaidžio laukas — — — 3 3
Gedvydai 3 4 tuščias — 3
Girdvainaliai — — 3 12 4
Girdvainiai 16 14 4 8 12
Girėnai 20 31 11 18 16
Jančaičiai 8 9 4 6 —
Jankaičiai — 4 ap. v. 10 10 12
Jaupėnai 8 21 3 7 12
Jociai — 4 ap. v. 4 4 4
Judrėnai 6 — — — —
Juodainiai 14 — — — —
Juodupis 6 13 2 7 11
Kačiai 3 8 3 4 5
Kalakutiškė — — — — 5
Kapstatai 11 24 5 12 13
Kausteikliai — 19 8 7 5
Kempiai 2 10 2 —. —
Kiaulakiai — — — _ 9
Kikoniai 14 16 2 4 8
Kiloniai — 9 — 5 2

по



Kaimai ir 
užusieniai

Priimti 
valakai Durnai

1661 m. Į 1725 m. | 1767 in. | 1804 m.1565 m.

Kindraliai — — — 4
Kintrimai — 8 2 3 10
Klibiai 2 5 tuščias — 4
Kontrimai 9 2 ap. v. 1 2 2
Kukoriai 12 14 3 7 9
Labardžiai 23 — 16 29 22
Laigiai 11 — — — —
Lamsodis 4 8 4 6 4
Landžiai 9 5 3 — 8
Lėgai 13 27 4 10 14
Lelėnai 8 19 tuščias 8 8
Lozoriai — — 4 4 6
Mataičiai 9 21 6 11 14
Mažoniškė — — — — 1
Medeikiai (Ruigiai) — 5 2 2 2
Meškiai 3 — — 1 2
Mikai
(buvę Kempiai)

— — — 2 7

Misgiriai — 6 ap. v. 6 4 6
Motėj a i — — 2 2 3
Norgalviai 16 24 3 7 9
Norgėlai — — — — 11
Paduriai — 7 i 2 7 —
Pajūris — — — — 14
Papilys 15 6 2 1 —
Pašalpė 9 11 1 4 —
Patyris 3 7 1 — —
Pauškės — 6 1 6 13
Pažvelsis — — 8 8 9
Pečiuliškė — — — — 4
Pelaičiai — 6 ap. v. 9 8 8
Piaules — — 3 5 10
Pyvorai 5 15 3 4 9
Plunkėnai 1 6 13 3 7 ' 4
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Kaimai ir 
užusieniai

Priimti 
valakai

1565 m. 1661 m.

Dūmai

j 1804 m.1 1725 m. 1 1767 m.

Poderiai 4 — — — —
Pupšiai — 17 i 4 5 8
Purveliai — — — — 2
Raukos — — 2 4 4
Ręsčiai 10 9 tuščias 2 3
Rudgalviai 12 — — 17 17
Ruigiai — 31 15 16 19
Rusinai — 10 6 8 12
Saumantai 4 — — — —
Sausiai 3 4 2 2 5
Sauslaukis — — — — 4
Skaborai 12 — — — —
Skriabiai — — — 2 4
Skroblis 14 — 3 8 9
Spraudis 26 27 7 18 19
Staigėdai 10 — — — —
Stančaičiai — — — — 8
Stirbiai — 7 6 11 15
Stirbiškė — 14 tuščias 1 8
Stumbrės 10 13 6 8 9
Šilėnai 11 — tuščias 10 9
Slepštikos 4 8 4 5 9
Sukaičiai 6 5 2 4 6
Suscikai 5 — — — —
Tarvydai 10 9 5 9 11
Taukolydžiai 16 — — — —
Tautkaičiai — — — — 4
Tickinai — 11 3 5 11
Toliotai — 3 ap. v. 2 4 5
Upitėnai 12 9 1 6 6
Užaitris 8 — — — —
Užpinikis — — — 1 3
Vaitkaičiai — 6 _  i — —
Vatušiai 24 1 — — ! — —
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Kaimai ir 
užusieniai

Priimti 
valakai Dūmai

1565 m. 1661 m. 1 1725 m. 1767 m. 1804 m.

Vedegėnai 3 8 tuščias 7 11
Veiviržėnai 13 8 14 43 59
Vė’aičiai — — 3 2 2
Vienragiai 4 12 tuščias 5 —
Vilkiai 12 11 2 11 8
Viržintai — — tuščias 2 10
Vitkiliai 3 — — — 5
Žadeikiai — 7 ap. v. 9 7 9
Žadvainiai 6 25 6 11 12
Žeberiai 6 14 tuščias 4 5
Žemguliai — 18 8 8 18
Zemguliškiai — — — — 2
Zvaginiai — 8 ap. v. 10 9 11

JUSTINAS KONTRIMAS

OGINSKIŲ ORANŽERIJOS IR ŠILTNAMIAI*

* Straipsnis parašytas remiantis liudininkų prisiminimais.

Oranžerija — tai šildomas pastatas šiltų kraštų au
galams auginti, dar vadinamas žiemos sodu. Lietuvos 
dvaruose oranžerijos pradėtos statyti XIX ,a. pirmoje pu
sėje. Tuo metu didžiausia oranžerija ir šiltnamis buvo 
pastatyti kunigaikščio I. Oginskio Rietavo dvare. Paban
dykime ją atkurti atsiminimuose tų žmonių, kuriems teko 
dirbti, ar matyti. Pasak dimisijos pulkininko Vlado Lu- 
nios, kuriam vaikystėje teko dirbti, tai buvęs didžiulis to 
meto pastatas, suskirstytas skyriais.

Iš rūmų į oranžerijas, kad nereikėtų eiti per lauką, 
specialiai buvo paliktos durys. Pravėrus jas, atsiverdavo
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aukšta, erdvi, šviesi, pusiau apvalaina patalpa, kurios 
viduryje tryško puikus fontanas. Pasak V. Lunios, ši 
oranžerijos dalis buvo vadinama fontanine. Siaurinė jos 
siena su durimis j parką buvo lygi ir aklina, o kitos, kad 
sudarytų pusiau apskritimą, kampuotos, su didžiuliais 
langais, beveik nuo žemės iki stogo. Arčiau langų buvo 
auginamos įvairiausios, ^kirtingais periodais žydinčios 
gėlės, o toliau nuo langų — dideliuose kubiluose, kurių 
diametras galėjo siekti 1—2 m, augo lauro medeliai. 
Vaizdas būdavo nuostabus. Dėl to šią oranžerijos dalį, 
kaip rašo savo prisiminimuose tuo metu dirbęs velionis 
Aleksandras Dziubinskas, dar vadindavo oranžeriniu 
salonu.

Vasarą salonas ištuštėdavo: per šiaurinės sienos du
ris visos gėlės ir krūmai būdavo išnešami į lauką, gražiai 
išrikiuojami ir čia didelės statulos papėdėje vasarodavo 
iki orai atšaldavo.

Jei svečiai būdavo gerai nusiteikę, patraukdavo per 
kitą oranžerijų dalį, vadinamą koridoriumi, pasigrožėti 
egzotiniais vaizdais. Įspūdis būdavo nepaprastas, tai gali 
patvirtinti ir autorius iš gimnazijos laikų. Taip vadina
mas koridorius buvo apie 15 m ilgio siaura, šviesi, ma
žesniais negu „saliono“ langais, oranžerijų dalis. Siau
rinė jos siena buvo aklina. Pasak V. Lunios, sienoje buvo 
kelios nišos, pasak B. Budrevičiūtės — viena niša, kuriose 
stovėjo žmogaus ūgio, klasikinio stiliaus balto marmuro 
statulos, primenančios Ermitaže matytas.

Pasibaigus koridoriui, atsiverdavo naujas oranžerijų 
skyrius, kur tiesiog grunte augo trys kamelijos. Vidurinės 
kamelijos diametras galėjo siekti 30 cm, kitų dviejų — 
po 12—15 cm. Kamelijos žydi beveik visą laiką. Žiedai 
pavieniai, dideli, raudoni, rožiniai. Sis oranžerijų skyrius 
ir vadinosi kameliniu, kurio plotas apytikriai 20X 10 m. 
Siaurinė jos siena buvo mūrinė, o pietinė, kad augalai 
gautų pakankamai šviesos — stiklinė.

Praėjus šį skyrių, prasidėjo į pietų pusę įsikišusi 
elipsiška ovalo formos, pati aukščiausia patalpa, siekusi 
12—15 m aukščio. Čia augo amžinai žaliuojančios trys 
didelės ir kelios mažesnės palmės. Dėl to ši oranžerijų 
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dalis buvo vadinama palmine, bet liaudis ją vadino stik
liniu bokštu. Kad palmės nenušaltų ir kad patalpoje būtų 
pastovi temperatūra, palminės stogas ir sienos susidėjo 
iš trijų stiklo sluoksnių su oro tarpais. Siaurinė siena 
buvo mūrinė ir be išlenkimų.

Dar vienos durys atvesdavo į paskutinį oranžerijų 
skyrių, kur buvo auginamos azalijos ir kitos gėlės. Čia 
ant kaskadų, kylančių j viršų, beveik iki pat stogo vazo
nuose augo, žydėjo ir žavėjo lankytojo .akį gražiais įvai
riaspalviais žiedais azalijos ir kitos gėlės. Sį grožį, kaip 
pasakoja buvusio sodininko B. Saponkos duktė S. Lapins
kienė, dar pagyvindavo didžiulė arbatinė rožė Maršai 
Nil. Jos penki stiebai išrangyti po stikliniu stogu savo 
puošniais žiedais žavėjo lankytojus.

Sis skyrius dėl vyraujančių azalijų buvo vadinamas 
azaliniu. Jo konstrukcija tokia pat, kaip kamelinio, tik 
didesnio ploto. Šio skyriaus antrame .aukšte prie šiaurinės 
sienos buvo įrengta apie 4 m pločio platforma. Čia ant 
stalų buvo džiovinamos gėlių sėklos, svogūnėliai, pupelės 
ir kt., o po kaskadomis buvo oranžerijos darbininkų darbo 
vieta. Čia stovėjo darbiniai stalai, buvo sudedami vazo
nai, puodai, dėžės, kubilai, darbo įrankiai, supilamos dur
pės, kompostas, smėlis.

Siaurinės sienos durys vedė į parką, pro kurias va
sarą būdavo išnešamos į lauką gėlės ir čia tvarkingai 
surikiuotos vasarodavo. Mažesni medeliai, kurie augo 
didesniuose vazonuose, būdavo taip pat išnešami, o di
desnieji, augą kubiluose, išvežami specialiu vežimėliu. 
Taigi vasarą šiltnaminėmis gėlėmis buvo galima gėrėtis 
lauke. Be to, prieš dvaro rūmų langus ir centrinį įėjimą 
buvo didžiulis apskritas gėlynas, apsuptas plačiu, žvy
ruotu važiuojamu keliu. Gėlyno pakraščius puošė 12 lie- 
dintų statulų. Iš pakraščių į gėlyno vidurį vedė 8 takai, 
kurių pakraščiai buvo apsodinti paprastojo buksmedžio 
krūmais ir kvepiančiomis gėlėmis. Tarpuose tarp 
takų vešėjo formuoti krūmai ir apskritimais paso
dintos gėlės. Likę plotai buvo apsėti daugiametėmis, daž
nai šienaujamomis žolėmis. Visi gėlynų takai vedė į cent
rą ir atsirėmė į mažutį, apskritą gėlyną, apvestą žvyruo
tu takeliu. Gėlynas buvo apsodintas gėlėmis, o jo viduryje
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padarytas baseinėlis su fontanu. Žvelgiant nuo rūmų bokš
to, trečio ar antro aukšto į miestelio pusę, matėsi didelis 
tvenkinys, plaukiojančios gulbės, dirbtinė, krūmais apau
gusi sala, miestelio namai, bažnyčia ir sudarė nepakar
tojamą vaizdą. Naujajame bokšte buvo įtaisytas laikro
dis, kuris laiką skelbdavo kas ketvirtį, skambant varpui. 
A. Dziubinskas rašo, jog laikrodžio mechanizmą buvo pa
gaminęs šaltkalvis Vaicekauskas.

Kitoje rūmų pusėje, maždaug už 400 m, prie iškasto 
didoko dekoratyvinio tvenkinio, saulės atokaitoje buvo 
stiklu dengti šildomi ir nešildomi šiltnamiai ir inspektai. 
Jų pamatai ir sienų rudimentai išlikę iki šių dienų. Šilt
namius visiškai ar iš dalies įmanoma atkurti, kaip XIX a. 
palikimą ir rodyti ekskursantams, kurių Rietave nestinga.

Šildomas šiltnamis 30X5 m ploto. Trečdalis jo, pasak 
V. Lunios, buvo įleistas į žemę. Liaudis jį vadino trep- 
hauzu, trepenhauzu, matyti, nuo vokiško žodžio treibhaus — 
šiltnamis. Čia žiemą vasarą temperatūra nenukrisdavo 
žemiau 20 °C. Jame buvo auginami šilumą mėgstą auga
lai: palminiai, mimozos, įvairios gėlės, daržovių daigai ir 
kai kurios daržovės. Vasarą, kad augalai neperkaistų, 
langai buvo užtepami kalkių skiediniu, pridengiami šiau
dų matais.

Nešildomas šiltnamis 33X6 m ploto buvo pastatytas 
greta, bet kiek atokiau nuo apšildomojo. Jame būdavo 
.auginamos vynuogės, fygos, persikai, abrikosai ir kiti šil
tų kraštų augalai. Nešildomas šiltnamis savo paskirtį at
likdavo nuo ankstyvo pavasario. Saulei šildant vis kait
riau, anksčiau prasidėdavo vegetacijos periodas ir susi
darydavo palankios mikroklimato sąlygos šilumamėgiams 
augalams.

Inspektuose augindavo daržovių ir gėlių daigus ir 
įvairias daržoves.

Žiemą oranžerijai ir šiltnamiui apšildyti reikėjo daug 
malkų. Šiam darbui būdavo skirtos dvi poros arklių ir 
viena pora asilų su 12 darbininkų.

Visą šį oranžerijos, šiltnamių, gėlynų, parko, daržų 
ir sodo ūkį tvarkė vienas specialų išsilavinimą turįs žmo
gus B. Saponka, kurį žmonės paprastai vadindavo sodi- 
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ninku arba daržininku. Vasarą jo žinioje būdavo apie 20 
darbininkų ir viską padarydavo laiku. Gaila, kad laikams 
ir šeimininkams keičiantis, sunyko oranžerijos ir šiltna
miai, išmirė žmonės, kurie galėtų plačiau papasakoti. Tik 
likę pamatai ir kultūrinės žibutės primena .anuos laikus.

JUSTINAS KONTRIMAS

RIETAVO DVARAS

Žemdirbystė senovėje buvo pagrindinis lietuvių pra
gyvenimo šaltinis. Žemę dirbo arkliais su geležiniu nora
gu, panaudodami lengvuosius arklius. Pamažu arklą pa
keitė žagrė, traukiama dviejų jaučių. Žagre per tą patį 
laiką galima suarti dvigubai daugiau žemės. Taigi XV a. 
ir XVI a. pirmojoje pusėje žagrė pasidarė vyraujančio 
arimo įrankiu. Trilaukis įsigalėjo XVI a., vykdant Vala
kų reformą. 1588 m. Lietuvos statutas (trečiasis) galuti
nai įtvirtino pagrindinę feodalinės visuomenės luominę 
sudėtį, atribojo žemės savininkų — privilegijuotų bajorų 
ir valstiečių — baudžiauninkų luomus. Aukštesnis vals
tiečių sluoksnis — činšininkai (jie nuosavų žemių netu
rėjo, bet taip pat buvo vadinami bajorais, žemininkais) 
savaitinio lažo neidavo ir dėklos neduodavo. Jie mokėjo 
činšą, asodą, ėjo į talkas, davė sargybas ir pastotes. Bau
džiauninkai ėjo savaitinį lažą, davė dėklą ir atlikinėjo 
visas feodalines prievoles. Taip baudžiauninkai pasidarė 
prekių gamintojais, o dvarininkai — žemės ūkio ir miško 
prekių tiekėjais užsienio rinkai. Lažinis dvarininko ūkis 
galėjo vystytis tik nuolat didinant dvarininko valdžią 
baudžiauninkui. Įsigalėjo dėsnis, kad baudžiauninko ad
ministratorius ir teisėjas yra tas pats žemvaldys, kurio 
žemėje valstietis gyvena1. Dėl per didelio išnaudojimo 
Žemaitijos baudžiauninkai nuskurdo, prasidėjo bruzdėji
mai, daugelis jų pabėgo, liko tuščių žemių. Skundai pa
siekė didįjį kunigaikštį. 1527 m. Žemaitiją valdyti nau
jomis sąlygomis skiriamas seniūnas S. Kęsgailą. Laikinai 
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gerokai sumažinami mokesčiai. 1527—1535 m. įvedamas 
žagrės mokestis: nuo jaučių žagrės 15, nuo arklio — 7,5 
grašio, o kas neturėjo nei jaučių, nei arklio — 5 grašia: 
nuo žemės. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio žinion perei 
na .apie 90% Žemaitijos dvarų, tarp jų Rietavo. Taigi 
Rietavo dvaro valstiečiai tapo „karališkaisiais“ baudžiau
ninkais2.

Nepraėjus 30 m. Rietavo dvare 1556 m. vėl kilo bau
džiauninkų neramumai. Tijūnas Morkus Vnučka reika
lauja papildomų mokesčių net už 55 metus. Vaitai ir bau 
džiauninkai pakėlė maištą. Steputis Stirbaitis ir Augusti
nas Tautkaitis užmušė Rietavo vaitą Petrą Tamošaitį. 
Baudžiauninkai nepakluso nei valdovo pasiuntiniams.

Teismas Vilniuje nepalaikė valstiečių, išteisino tijū
ną. Priteisė iš baudžiauninkų išieškoti nesumokėtus mo
kesčius, o maištininką Jucį Paduvą nuteisė mirti. Kituc 
kaltinamuosius didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas 
įsakė surasti ir jam pristatyti3.

Tvarkai ir drausmei palaikyti, kaip rodo 1784 m. Rie
tavo seniūnijos inventorius, buvo valstiečių kategorija, 
vadinama žemininkais. Jie stovėjo aukščiau bajorų ir tik 
nusikaltę buvo paverčiami bajorais arba net iš dvaro iš
vejami. Jie turėjo mokėti činšą, eiti raitąją tarnybą, vykti 
su laiškais, ginti dvaro ribas. Po du budėti dvare, rinkti 
nesumokėtą činšą, nuomą, įvairius mokesčius, budėti mi’ 
gių metu Rietave ir Veiviržėnuose, malšinti susikivirči
jusius. Kad žemininko vardas nebūtų tuščias ir 'kad jis 
skirtųsi nuo Rietavo valsčiaus bajorų, turėjo tvarkingai 
ūkininkauti, turėti gerus trobesius, gražiai aptvertą so
dybą, puikų žirgą su gražiais raitelio reikmenimis, atitin
kamą ginkluotę. Žemininkui nevalia buvo girtuokliauti, 
apsivogti, prekiauti, mainikauti arkliais. Nusižengę buvo 
baudžiami iki dviejų kartų4.

1795 m. Lietuvai netekus nepriklausomybės, valstie
čiai pasiliko visiškoje savo ponų valioje.

Kaip žinoma, kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis, 
po 1794 m. Kosciuškos sukilimo, nusivylęs Napoleonu, 
sugrįžo Lietuvon, atgavo caro malonę ir dvarus. 1802 m. 
gavo teisę valdyti Rietavo dvarą iki gyvos galvos. Įsigijęs 
Lietuvos bajorų pasitikėjimą, įsitraukė į diplomatinę veik
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lą, dvaru mažai rūpinosi. Jo dėka Lietuvoje buvo suma
žinti mokesčiai ir juos buvo galima sumokėti natūra — 
grūdais ir pašaru. Carui pritariant, M. K. Oginskis kartu 
su K. Liubeckiu ir K. Pliateriu paruošė atgaivintinos 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės konstitucijos projek
tą, kurios 24 straipsnyje buvo pasakyta, kad per 10 m. 
visi valstiečiai gaus asmens laisvę. Rusijos vyriausybė, 
siekdama patraukti Lietuvos bajoriją, leido Vilniuje su
daryti Vyriausiąjį komitetą, kuris turėjo virsti naujos vy
riausybės užuomazga. 1812 m. prasidėjus Nepoleono in
vazijai, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės įkūrimo idėja 
buvo palaidota, o bajorai ir valstiečiai dėl karo padarinių 
dar labiau nuskurdo5.

Išvijus prancūzų armiją, 1814 m. Rusijos vyriausybė 
leido M. K. Oginskiui nusipirkti Rietavo dvarą, bet dėl 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo nesileido į 
kalbas. Nusivylęs caru Aleksandru I, M. K. Oginskis 1823 
m. užrašė Rietavo dvarą žmonai Marijai Oginskienei ir 
vaikams, o pats išvyko Italijon, kur 1833 m. mirė.

Tuo metu tarp pažangesnių dvarininkų prasidėjo ju
dėjimas už baudžiavos panaikinimą, nes kaimyninėje Len
kijoje ji iš dalies buvo panaikinta 1807 m., Estijoje — 
1816 m., Kurše — 1817 m.6 Vis dėlto dauguma Lietuvos 
bajorų nenorėjo reformų ir baudžiavos panaikinimo.

Rusijai pralaimėjus Krymo karą (1853—1856 m.), 
sustiprėjo pavergtųjų tautų ir baudžiauninkų judėjimas. 
Nepatenkintų dvarininkais baudžiauninkų skaičius augo, 
dėl to Rusijos vyriausybė ėmė daryti kai kurių nuolaidų.

M. K. Oginskio sūnus Irenėjus vienintelis iš stam
biųjų Žemaitijos dvarininkų pamėgo žemaitišką kalbą ir 
tuo išgarsėjo visoje Lietuvoje. Dar 1835 m. savo dvaruose 
panaikino lažą, įvesdamas nuomą. Važinėjo po kaimus, 
rūpinosi valstiečių ūkiu, veisė ir platino gerus gyvulius, 
rengė muges, pasisakė už valstiečių švietimą, rėmė blai
vybę, protegavo literatus, padėjo L. Ivinskiui leisti ka
lendorius, S. Daukanto ir kitas knygeles. 1859 m. pagal 
M. Akelaitį, Rietave veikė 4 mokyklos: parapijinė, prade
damoji aukštesnioji, mergaičių pensionas ir žemės ūkio 
mokykla, kurioje sodžiaus ūkio mokslai buvo dėstomi lie
tuviškai7. Apie L Oginskį rašė Vilniaus ir Varšuvos spau- 
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da, kėlė jį pavyzdžiu. Rietavo dvaro valstiečiai turėjo 
geresnius trobesius, gražesnius gyvulius, gražiau rengė
si, geriau valgė negu aplinkinių dvarininkų valstiečiai, 
tačiau kiti dvarininkai nenorėjo juo sekti. Dėl to I. Ogins
kis su aplinkiniais dvarininkais nebendravo.

Žemaičių vyskupas M. Valančius taip pat stengėsi 
patraukti valstiečius bei kunigus ir per juos kelti bau
džiauninkų sąmoningumą ir juos šviesti. Susipratę kle
bonai ir kunigai pradėjo išsivaduoti iš dvaro įtakos. M. 
Valančiaus iniciatyva pradėjo kurti Blaivybės draugijas. 
Dauguma valstiečių nustojo gėrę, žymiai sumažėjo degti
nės suvartojimas. Pavyzdžiui, 1855 m. Kauno gubernijoje 
sumokėta akcizo už 934 475 kibirus, o 1859 m. — tik už 
304 970 kibirus degtinės. Bajorų ir valstybės pajamos 
sumažėjo. Smuklininkai žydai ir bajorai, turintys bravo
rus, rašė skundus, darė įvairias kliūtis. Kova prieš gir
tuoklystę virto politinės kovos įnagiu. M. Valančius krei
pėsi net į Kauno bajorų vadą, kad būtų uždaryti visi 
bravorai. Atsakydama į tai Rusijos vyriausybė 1863.03.18 
d. uždraudė Blaivybės draugijos veiklą, kadangi ji da
ranti valstybei žalą. Rusų valdininkai skatino baudžiau
ninkus gerti. Net pats Vilniaus generalgubernatorius I. 
Nazimovas gėrė Rietave žemaitišką krupniką į valstiečių 
sveikatą8.

Po Vilniaus universiteto uždarymo (1832 m.) buvo 
kilusi idėja įkurti mokslinę istorinio profilio draugiją, 
kuri suburtų Vilniuje likusius be darbo uždaryto univer
siteto profesorius ir auklėtinius. Tačiau tik 1855.04.29 bu
vo leista įkurti Archeologinę komisiją ir atidaryti Senienų 
muziejų. Į komisiją buvo įtraukti įvairių specialybių ir 
luomų bei politinių pažiūrų veikėjai, tarp jų iš Rietavo 
dvaro I. Oginskis (dvaro savininkas), L. Ivinskis (mo
kytojas, literatas), M. Akelaitis (literatas, istorikas). Tuo 
tarpu S. Daukantas į komisiją nebuvo įtrauktas, kadangi 
jis atstovavo tiems, kurie siekė išvaduoti lietuvių vals
tietį iš neraštingumo tamsybių, svajojo apie lietuviškas 
vidurines mokyklas ir net akademiją, todėl negalėjo pa
tikti ano meto dvarininkams9. Rusų valdžia neleido leisti 
ir lietuviško laikraščio, nors tarpininkavo kunigaikštis I, 
Oginskis ir vyskupas M, Valančius,
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Vėliau Rusijos vyriausybė suprato, jog laikas atsi
sakyti baudžiavos, pamažu vykdant reformas, tačiau ne
išleidžiant iš bajorijos rankų žemės. 1861 m. vasario 19 
(kovo 3) caras Aleksandras II pasirašė manifestą, skel
biantį baudžiavos panaikinimą ir valstiečių reformos pra
džią. Nuostatuose buvo pasakyta, kad dvarininkai lieka 
žemės savininkais, bet valstiečiai turi teisę naudotis žeme, 
kurią dirbo iki reformos. Jie gali su dvarininkais sudaryti 
žemės nuomos sutartis. Dvarininkai, kurdami palivarkus, 
galėjo keisti valstiečių žemę tik su valdžios žinia. Atrėžti 
žemę nuo valstiečių buvo galima tuo atveju, jeigu vals
tietis valdė žemę laikinai ir jeigu dvarininkui likdavo 
mažiau, negu trečdalis visų jo žemių. Tačiau valstiečiams 
nebuvo galima sumažinti žemės daugiau, negu šeštadaliu 
turėtos iki reformos. Dvarininkai galėjo paimti miškus, 
miškų ganyklas ir kt. Miškai, krūmynai ir ariama žemė, 
kuri iki reformos nepriklausė valstiečiams, lieka dvari
ninkams. Miško statybinės medžiagos ir malkų valstiečiai 
galėjo gauti iš dvarininkų pagal sutartis. Teisiniu požiū
riu valstiečiai buvo laisvi, bet per pirmuosius dvejus metus 
jie buvo paskelbti ,,laikinais prievolininkais“.

Paskelbus manifestą ir nuostatus, tarp valstiečių skli
do gandas, jog bet kokia priklausomybė nuo dvaro ir 
prievolės turi būti iš karto nutrauktos. Jie tikėjosi gauti 
ne tik laisvę, bet ir žemę be jokios išpirkos. Prasidėjo vals
tiečių bruzdėjimai. Rietavo dvaro valstiečių vadas D. Sa
kalauskas įrodinėjo, kad dabar liaudis laisva ir neturi 
klausyti dvarininkų, neprivalo jiems dirbti, nes patys dva
rininkai dirbs žemę. D. Sakalauskas buvo suimtas 1862. 
08.10, Kauno apskrities teismo pripažintas kaltu ir nu
baustas 25 rykštėmis.

Žymiausias ano meto Žemaitijos valstiečių vadovas 
buvo Plungės dvaro valstietis A. Vaišvila. Jo įtaka buvo 
jaučiama toli už Plungės dvaro ribų.

Valstiečiai, nesutikdami su žemės reformos nuosta
tais, kovojo prieš žemės atėmimą, dėjo pastangas ją su
sigrąžinti, savavališkai naudojosi atimtomis žemėmis (ga
nė gyvulius, kirto mišką ir pan.). Už savavališką gyvulių 
ganymą Rietavo dvaro žemėse per nepilnus dvejus metus 
(1868—1869) nubausti 56 valstiečiai,
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Paskelbus 1861 m. reformą, dvarininkai nebepriva- 
lėjo valstiečiams duoti nemokamai miško statyboms ir mal
koms. Už miško medžiagą kainos buvo aukštos, be to, 
valstiečiai nebuvo pratę pirkti miško. Padažnėjo savava
liški miško kirtimai. Šias bylas sprendė įvairūs teismai. 
Yra žinomos 1873—1890 m. 978 bylos dėl savavališko 
miško kirtimo Rietavo dvare. Be to, B. Oginskis 1885— 
1887 m. bylinėjosi su valstiečiais dėl neiškirstų medžių, 
augusių valstiečių žemėje, kurių iškirtimo laikas buvo 
praėjęs10.

Prasidėjus 1863—1864 m. sukilimui, jo vadovybė, no
rėdama patraukti valstiečius, 1863.01.22 paskelbė, kad 
valstiečių valdoma žemė be išpirkos atiduodama jų nuo
savybėn, o bežemiai, kurie dalyvaus sukilime, gaus že
mės11. Numalšinus sukilimą, prasidėjo represijos ir drau
dimas spausdinti lietuviškas knygas lotyniškomis raidė
mis12. Vilniaus karinėje apygardoje įskaitant ir Augustavo 
guberniją 1863 ir 1864 m. Rusijos valdžia represavo: nu
baudė mirtimi ir ištrėmė į katorgą arba išsiuntė gyventi 
į tolimas gubernijas, atidavė policijos priežiūrai 21 712 
žmonių. Tarp jų nepilnais duomenimis 128 buvo nubausti 
mirtimi. Represuotų buvo: kunigų — 294, privilegijuoto 
luomo žmonių — 6443, „paprastų žmonių“ — 14 97513. Iš 
tikrųjų aukų būta daugiau. Buvo sodžių, kurie ištisai iš
tremti, o juose apgyvendinti rusai. Kitur sodžiai sudegin
ti, o žmonės išvaryti, sodybos suartos, neliko nė pėdsako. 
Prigužėjo daugiau rusų valdininkų14.

Po žemės reformos valstiečiai pradžioje nepajėgė sa
varankiškai ūkininkauti. Valdžia, gindama valstiečių ma
terialinius interesus, įvedė servitutus, bendrai su dvaru 
naudojamas žemes: girdyklas, miškus, ganyklas. Pavyz
džiui, Kauno gubernijoje net 76% valstiečių turėjo bend
ras ganyklas15. Išliko priverstinė trilaukė sėjomaina. Vals
tiečiai mažai sėjo pašarinių augalų, neturėjo sukultūrin
tų įpievų bei ganyklų. Vyravo rėžių sistema. Dėl to 
valstiečiams visos naudmenos, kuriomis naudojosi iki re
formos, buvo būtinai reikalingos. Valstiečiai reikalavo 
jas pripažinti. Dvarininkai nenorėjo netekti miškų ir ga
nyklų, už kurias negaudavo išpirkos. Jie siekė jas pasi
likti sau. Sis prieštaravimas sukėlė dvarininkų ir vais- 
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tiečių kovą dėl žemės16. Dvarininkai reikalavo atidirbti ir 
ten, kur ganyklos būdavo pripažįstamos valstiečiams, bet 
užsitęsdavo išpirkimo aktų tvirtinimas bei jų atribojimas. 
Pavyzdžiui, Rietavo dvaro išpirkimo aktą Valstiečių rei
kalų valdyba tvirtino net 3 kartus — 1866, 1871 ir 1902 
m. Pagal pirmą variantą valstiečiams buvo pripažinta 
27 253 dešimtinės išpirkimo mokesčiais apdėtos žemės, 
1093 deš. kaimo ganyklų, 211 deš. nenaudojamos žemės 
ir apie 15 tūkstančių deš. bendrųjų ganyklų. O pagal pas
kutinį variantą bendrųjų ganyklų buvo pripažinta 2469 
deš., servitutų — 15 703 deš. Bet ir tuo nutarimu abi pu
sės buvo nepatenkintos. 1904 m. senatas skundus atmetė. 
Žemių atribojimas vyko lėtai ir prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą dar nebuvo baigtas17.

Paskelbus reformą, Rietavo dvarui priklausė trijų 
valsčių (Labardžių, Endriejavo, Veiviržėnų) žemės 104 
kaimuose su 29 tūkstančiais gyventojų.

Labardžių valsčių sudarė 3 seniūnijos: Rietavo, Gi
rėnų ir Juodainių. Rietavo seniūnija didžiausia, į ją įėjo 
24 kaimai, iš kurių 16 priklausė Rietavo dvarui. Iš jų 
didžiausi kaimai Pauš'kės (494), Pivorai (453), Girdvai- 
niai (386). Mažesnė seniūnija — Juodainių su 21 kaimu, 
iš jų 14 priklausė Rietavo dvarui. Stambiausias kaimas 
ir seniūnijos centras buvo Labardžiai (688). Iš kitų stam
besnių 'kaimų reikėtų paminėti Dalgus (518), Stirbiškį 
(452), Taukolydžius (421). Girėnų seniūnija — pati ma
žiausia Labardžių valsčiuje. Jai priklausė tik 12 kaimų. 
Stambiausi kaimai šioje seniūnijoje buvo Liegai (616), 
Pajūris (576), Stumbrės (516), Pjaulės (407).

Rietavo dvaro žemės nuo Rietavo miesto tęsėsi End
riejavo link ir aprėpė beveik visą Endriejavo valsčių, į 
kurio sudėtį įėjo 3 seniūnijos. Didžiausia seniūnija buvo 
Endriejavo su 16 kaimų, iš kurių 9 priklausė Rietavo dva
rui. Stambiausi kaimai tada buvo Antkoptis (955), Žem
guliai (740), Rudgalviai (518). Žeimenos seniūniją suda
rė 12 kaimų. Stambiausias kaimas — Kapstatai (462). Į 
Stonaičių seniūniją įėjo taip pat 12 kaimų. Patys stam
biausi kaimai, tai — Spraudė (690), Žadvainiai (573), 
Loliai (423).
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Rietavo dvaro žemės tęsėsi dar toliau, iki pat Klai
pėdos krašto ribos (tuometinės Prūsijos sienos) ir apėmė 
beveik visą Veiviržėnų valsčių su trimis seniūnijomis. Di
džiausia seniūnija — Vėžaičių su 20 kaimų, iš kurių tik 
vienas (Doveiniai) nepriklausė Rietavo dvarui. Čia kaimai 
nedideli, išskyrus Mataičius (550), Londzius (431), Tir- 
vydus (378), Norgalius (360). Vėžaičių seniūnija su 12 
kaimų priklausė Vėžaičių dvarui, kurį valdė dvarininkas 
Volmeris. Prie rubežiaus prieinanti seniūnija buvo vadi
nama Pasienio. Jai priklausė 10 kaimų. Stambiausi iš jų 
buvo Ruigiai su 616 gyventojų ir Oisėnai (565)18.

Po reformos Rietavo dvarui 1914 m. sausio 31 d. dar 
priklausė 1768,4 ha žemės šiuose palivarkuose: Sauslau- 
kio, Agronomijos, Girėnų, Narbutiškės ir Venckiškės.

Nepriklausomos Lietuvos žemės reforma B. Oginskio 
įpėdiniams — Marijai Oginskienei, Juozui ir Karoliui Za- 
luckiams, Mykolui, Henrikui ir Stasiui Visockiams paliko 
80 ha žemės, taip pat parką, elektrinę ir kitus pastatus19.

1 Jurginis J. Baudžiavos įsigalėjimas Lietuvoje. V., 1962. P. 284, 
298—300.

2 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai (toliau — LIS). T. 1. V., 1955. 
P. 104.

3 Ten pat. P. 171—172.
4 Ten pat. P. 280—281.
5 Janulaitis A. Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX amž. (1795— 

1863) m.). K., 1936. P. 220—251.
6 Janulaitis A. Baudžiavų panaikinimo sumanymai Lietuvoje 

(1817—1819 m.). 1929. P. 14.
7 Janulaitis A. Mikalojus Akelaitis. V., 1969. P. 40.
8 Janulaitis A. 1863—1864 m. sukilimas Lietuvoje. K., 1921. P. 

9—10.
9 Aleksandravičius E. Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831 —1863 

metais. V., 1989. P. 62.
10 Jučas M., Mulevičius L., Tyla A. Lietuvos valstiečių judėji

mas 1861—1914 m. V., 1975. P. 26-27, 76-78, 84.
11 LIS. (1861—1917). T. 2. V., 1965. P. 47-48.
12 Ten pat. P. 109.
13 Sukilimas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1863—1864 m. M., 1965. 

T. XX, 95-97.
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14 Janulaitis Л. 1863—1864 m. sukilimas Lietuvoje... P. 43.
15 Mulevičius L. Lietuvos kaimo ir dvaro žemės santykiai 1861 — 

1917 metais. V., 1984. P. 73.
16 Ten pat. P. 105.
17 Ten pat. P. 93—94.
18 Список мировых участков и волостей Корейской губернии. 

Составлен в 1870 году. Puslapiai nenumeruoti.
19 LIS. T. 1. F. 1250. Ap. 3. В. 8187. P. 3-16.

VIDA GIRININKIENĖ

ĮVYKIAI RIETAVE 1863—1864 METAIS

Pro Rietavą 1863 metų pavasarį praėjo Boleslovo 
Dluskio (Jablonovskio) vadovaujama rinktinė, tais metais 
Rietave ir jo apylinkėse pasirodydavo Antano Mitkevičiaus, 
Jono Stanevičiaus (Pisarskie), Igno Leskausko būriai. 
Kražių apylinkėse sukilėlių būrį buvo suorganizavęs Pluš- 
čių dvaro ūkvaizdis Povilas Simkevičius, kuris ne kartą 
lankėsi Rietave ir jo apylinkėse. Šiuos negausius duome
nis papildytų 2 bylos, saugomos Lietuvos valstybiniame 
istorijos archyve, Vilniaus generalgubernatoriaus fonde. 
Iš jų matome, kad ne taip jau ramu buvo Rietave 1863— 
1864 metais. Šio fondo politinio skyriaus 1864 metų byla 
„Susirašinėjimas dėl kunigaikščių Oginskių Rietavo dva
ro“1 pateikia įdomių faktų apie bendrą situaciją Rietave. 
Kauno gubernatoriaus Nikolajaus Muravjovo (Vilniaus 
generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo sūnus) susira
šinėjimas su Rusijos Vidaus reikalų ministru Petru Va- 
lujevu prasidėjo 1864 metų pradžioje, įtarus, kad Rietavo 
dvaro valdytojas Ksaverijus Vyšpianskis, jo padėjėjas 
Liudvikas Dyrmontas bei dvaro gydytojas Leopoldas Bar
toševičius palaikė glaudžius ryšius su sukilėliais ir savo 
noru atidavė jiems Rietavo dvaro kasos pinigus — 927 
rublius sidabru. 1864 metų sausio 29 d. M. Muravjovas 
pranešė P. Valujevui, kad praėjusių metų gegužės mėnesį 
visa Raseinių apskritis buvo pilna sukilėlių, o birželio 
viduryje atvykę į Rietavą raiti maištininkai gavo ne tik 
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pinigų, bet ir 10 arklių su balnais bei 3 vežimus maisto. 
Minėti įtariamieji buvo suimti, įkalinti Raseiniuose, tar
dyti Raseinių politinių bylų tardymo komisijoje2. Tų pa
čių metų kovo 28 d. N. Muravjovas papildomai paaiškino 
P. Valujevui, jog tardant rimtų įkalčių nerasta, kaltina
mieji išsigynė, įrodinėdami, jog pinigai, arkliai ir maistas 
buvo pagrobti jėga, tad sausio 23 d. Dyrmontas ir Bar
toševičius iš Raseinių kalėjimo išleisti, o vasario 11 d. 
Raseinių apskrities karinis viršininkas pasiūlė išleisti ir 
Vyšpianskį3. N. Muravjovas šiame rašte bando apkaltinti 
ir jau mirusį Rietavo kunigaikštį Irenėjų Oginskį. Jis slė
pęs ir rėmęs dar 1846 m. katorgos darbams nuteistą ir 
vėliau pabėgusį į užsienį Joną Venskų, jam vėliau Bene
dikto Buigino pavarde, padėjo įstoti į Minsko kunigų se
minariją, kurioje tapo katalikų kunigu ir dirbo Smolensko 
parapinės bažnyčios klebonu. Visa tai patvirtino Rietavo 
apylinkėje (kaimas nenurodytas) gyvenęs jo brolis Igna
cijus Venskus. I. Venskus 1864 m. pradžioje sėdėjo Ra
seinių kalėjime, o jo brolis kunigas, ta pačia Benedikto 
Bugino pavarde, Mogiliovo gubernatoriaus sprendimu dar 
1863 metų rugsėjo 16 d. buvo ištremtas į Sibirą4.

Minėtų asmenų tardymo dokumentai yra kitoje Vil
niaus generalgubernatoriaus kanceliarijos Politinio sky
riaus byloje5. Šioje byloje yra įvairių duomenų apie Rie
tavo dvarą. Antai, liokajus Motiejus Smalakis 1863 m. 
rugpjūčio 9 d. tardomas liudijo, kad kunigaikštis I. Ogins
kis savo dvare Rietave nežinia kodėl buvo sudaręs 70 
asmenų ginkluotą sargybą, budėjusią iki pat jo mirties, 
prieš išvykdama į užsienį kunigaikštienė nurodžiusi dva
ro valdytojui K. Vyšpianskiui: jeigu pasirodys lenkai, duo
ti jiems visko, ko jie panorės, išskyrus arklius ir ekipažą. 
M. Smalakis teigė, jog Vyšpianskis pasitiko ir vaišino 
maištininkus, kurių tą gegužės mėnesio penktą valandą 
ryto buvę apie 30, Bartoševičius su jais bučiavosi, vaiši
no kava, davė patalynės, viršutinių drabužių. Vyšpianskis 
iš dvaro kasos davė pusantro maišo sidabrinių monetų, 
o Dyrmontas — duonos, degtinės, lašinių, jautienos, kruo
pų. Maištininkai gavo dar 10 arklių su balnais6. Panašiai 
1863 m. rugpjūčio mėnesį liudijo sodininkas Teofilis Gi- 
sičius ir kiti apklaustieji. Vėliau daugelis jų šiuos savo
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parodymus visiškai paneigė, teigdami, kad taip kalbėti 
įvairiais grasinimais juos privertė carinės kariuomenės 
būrio viršininkas Nazanskis. Tais pačiais metais spalio 
12 d. Raseinių politinių bylų tardymo komisijoje buvo iš
kvostas 64 metų bajoras, dvaro valdytojas K. Vyšpians- 
kis. Jis turėjo didelę šeimą — 4 sūnus ir 3 dukteris. K- 
Vyšpianskis teigė, kad maištininkų buvo apie 40 ir viską 
jie pasiėmė jėga. Kambario, kuriame buvo laikomi dvaro 
pinigai (pagrindinę dvaro kasą I. Oginskis buvo išvežęs 
į Veiviržėnus), duris jie išlaužė. I. Oginskis ginkluotą 
sargybą 1863 m. pradžioje sudarė saugoti rūmus nuo 
maištininkų, o ne kuriais nors kitais tikslais7. Sukilėlių 
pasirodymo Rietave laiką tiksliau nurodo penkiasdešimti- 
ninkas Chlevinskis 1863 m. birželio 18 d. raporte Raseinių 
miesto ir apskrities kariniam viršininkui. Tą dieną (tai 
yra. birželio 18), apie 6 valandą ryto, apie 70 ginkluotų 
šautuvais, pistoletais ir kardais maištininkų prisiartino 
prie Rietavo. Apie 40 jų užpuolė Rietavo dvarą, pagrobė 
927 rublius sidabru, 10 arklių ir išvyko8.

Pagrindiniai kaltinamieji šioje byloje buvo Rietavo 
bažnyčios kunigai Juozas Stankevičius ir Adomas Dob
kevičius. Juos kaltino kursčius jaunimą jungtis prie su
kilėlių. Apie šiuos kuniigus spaudoje nerašyta, jų tardy
mo dokumentai neskelbti, tad gali būti įdomūs savo eiga 
ir turiniu. Juose akivaizdus pažangių kunigų likimas Ru
sijoje.

Čia skelbiami tik svarbiausi kunigų J. Stankevičiaus 
tardymo dokumentai, kurie yra jau aukščiau nurodytoje 
Vilniaus generalgubernatoriaus kanceliarijos byloje9.

DOKUMENTAI

1. Būrio viršininko papulkininkio Nazanskio 1863 metų rugpjūčio 
11 d. raportas Raseinių miesto ir apskrities kariniam viršininkui. Rieta
vas.

Gavęs patikimus duomenis apie kai kuriuos įtartinus asmenis 
Rietave, būtent apie kunigus Stankevičių ir Dobkevičių, valdytoją Vyš- 
pianskį, reikalų tvarkytoją Dyrmontą, gydytoją Bartoševičių, padėjėją 
Stulginskį ir insurgentų gaujos vadą Syčiką, aš juos suėmiau ir kartu 
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su parodymais ir sąrašu siunčiu*  jūsų aukštajai kilnybei. Prie viso to 
dar pateikiami ypatingi parodymai apie mirusį kunigaikštį Oginskį ir 
jo žmoną.

* Nazanskio pastaba po raportu: Taip pat siunčiami 2 arkliai 
su vežimu, paimti iš bėgusio per riaušes dvarininko Adolfo Butke
vičiaus10.

** Šio dokumento pirmojo lapo (L. 154) kairėje paraštėje yra 
Vilniaus generalgubernatoriaus M. Muravjovo 1864 metų birželio 10 d. 
(naujuoju stiliumi birželio 12 d.) konfirmacija tardytiems kunigams: 
Stankevičių ištremti į Archangelsko, o Dobkevičių į Kazanės guber
nijas. Visas M. Muravjovo tekstas neįskaitomas.

Būrio viršininkas papulkininkis Nazanskis 
(parašas).

2. Kunigų Juozo Stankevičiaus ir Adomo Dobkevičiaus tardymo 
bylos suvestinė, sudaryta 1864 metais birželio 21 d., remiantis Kauno 
gubernatoriaus Nikolajaus Muravjovo tų pačių metų vasario 11 d. 
atsiųsta jų tardymo byla.**

Iš bylos matome:
Praėjusiais metais liepos 30 dieną (naujuoju stiliumi — rugpjūčio 

H d. — V. G.) Rietavo karinio būrio viršininkas papulkininkis Nazans
kis pristatė Raseinių apskrities kariniam viršininkui Rietavo bažnyčios 
kunigus Juozapą Stankevičių ir Adomą Dobkevičių, pranešdamas, jog 
jis, įtaręs šiuos kunigus, apklausinėjo vietinius gyventojus. Kvotos 
metu Rietavo bažnyčios patarnautojai, vargonininkas valstietis Petras 
Koncevičius, patarnautojas Ignacijus Sokolovskis bei Rietavo savininko 
kunigaikščio Oginskio liokajus valstietis Motiejus Smalakis paliudijo:

1. Valstietis Koncevičius: kunigai Stankevičius ir Dobkevičius 
įkalbėjo Rietavo agronomijos ir parapijinės mokyklų moksleivius 
stoti į gaują. Jų įkalbinėjimų paklausė mokiniai Butovičius, Jurianu- 
sas ir Zemgulis. Stankevičius be to pasiuntė į gaują savo patarnautoją.

2. Valstietis Sokolovskis: kunigas Stankevičius labiausiai prijautė 
maištui ir įtikinėjo Agronomijos mokyklos mokinius stoti į gaują. Jo 
bute nuolat rinkosi maištininkai. Kartą pas jį susirinkusiems jauniems 
žmonėms jis pasakė: „Nesnauskite, eikite visi prieš maskolius už tikė
jimą, už mūsų tėvų kraują“. Stankevičius išsiuntė į gaują savo pa
tarnautoją, o su juo keletą mokinių, kuriems davė pinigų, įvairių 
(maisto) atsargų ir 7 aršinus drobės.

3. Valstietis Motiejus Smalakis: kunigas Stankevičius, išsiųsdamas 
į gaują savo patarnautoją, aprūpino jį drabužiais ir pinigais. Be to, 
jis ir kunigas Dobkevičius įkalbėjo kelis žmones prisidėti prie maišti
ninkų, būtent: Agronomijos mokyklos mokinį Jurianusą, šlėktą Mar- 
patą Butovičių, buvusį mokinį Bortkevičių. Pastarieji du patys įkalbė
jo eiti kartu su jais mokinį Žemgulį, ir po to gaujoje visi išbuvo 2 
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savaites. Kunigas Stankevičius, kurį rėmė Dobkevičius, įkalbinėdamas 
minėtų mokyklų mokinius, dalyvavo maište: slaptai skaitė jiems 
maištingą manifestą, įtikinėjo mokinius per išpažintį eiti į maištą — 
apie tai kalbėjo Bortkevičius ir Zemgulis. Maištininkams einant į miš
ką, kunigas Stankevičius ir Dobkevičius davė jiems pinigų, mokė mal
dų ir juos palaimino.

Sugrįžęs iš maištininkų gaujos šlėkta Domininkas Jurianusas, 
paklaustas dėl Kuncevičiaus ir Smalakio parodymų, patvirtino, jog 
kunigai Stankevičius ir Dobkevičius jį tikrai įkalbinėjo eiti į maištą. 
Jurianusas pridūrė, jog jis ir keletas kitų, prieš išvykdami į gaują, 
buvo sukviesti į Stankevičiaus namus, kuriuose Dobkevičius davė vie
nam maištininkui pinigų, marškinių ir daug kitų daiktų, po to atlaikė 
atsisveikinimo pamaldas, palaimino ir kartu su Stankevičiumi nura
mino maištininkus, sakydami, kad jiems teks miške išbūti ne ilgiau 
vienos savaitės.

Po to, tardant apklausti kunigai Juozapas Stankevičius ir Adomas 
Dobkevičius teigė, kad jie nieko į maištą neįkalbinėjo, ir kad visi kal
tinimai jiems melagingi, išgauti iš paminėtų asmenų tardymo metu 
papulkininkiui Nazanskiui juos žiauriai baudžiant.

Taip tardomiems kunigams Stankevičiui ir Dobkevičiui pasiaiš
kinus, minėti asmenys buvo apklausti antrą kartą, ir jie, prisiekę, pa
liudijo:

1. Valstietis Petras Koncevičius: perskaitytą jam jo pirmąjį paro
dymą papulkininkiui Nazanskiui jis visiškai atmeta, nes sakė Nazans
kiui tik tai, kad iš Rietavo į gaują išėjo Jurianusas, Zemgulis ir Buto- 
vičius, o kieno įkalbėti — jis nežino. Apie kunigų Stankevičiaus ir 
Dobkevičiaus dalyvavimą maište jis nežino ir nė iš nieko apie tai 
negirdėjo.

2. Valstietis Ignacijus Sokolovskis: jam perskaičius papulkininkiui 
Nazanskiui pateiktus jo paties parodymus, ryžtingai nuo jų atsisakė 
ir prisiekinėjo, kad jis to nesakė ir kad pasirašė po šiais parodymais 
dėl Nazanskio grasinimų.

3. Valstietis Motiejus Smalskis: kunigai Stankevičius ir Dobkevi
čius tikrai įkalbinėjo eiti į maištą, apie tai jis girdėjo iš šlėktų Jurianu- 
so, Bortkevičiaus ir Žemgulio, kurie buvo gaujoje, ir vėliau, išskyrus 
paskutinįjį (Žemgulį) sugrįžo namo. Apie tai, kad kunigas Stankevi
čius įtikinėjo per išpažintis eiti į maištą, o taip pat apie tai, kad jis ir 
Dobkevičius aprūpino maištininkus, jis, Smalakis, Nazanskiui nesakė.

Bajoras Eduardas Bortkevičius, apkaltintas buvęs gaujoje, įkalbėjus 
kunigams Stankevičiui ir Dobkevičiui, tvirtino, kad jis nebuvo gaujoje 
ir, tai įrodydamas, rėmėsi vietos viršininko liudijimu. Kunigai Stan
kevičius ir Dobkevičius neįkalbinėjo jo ir kitų eiti į maištą ir jis niekam 
apie tai nepasakojo. Per apklausą Bortkevičius pateikė komisijai liu
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dijimą apie jo nebuvimą gaujoje, išduotą jam karinio viršininko ir 
stano pristavo.

Valstietis Smalakis, suvestas į akistatą su bajoru Bortkevičiumi, 
pareiškė, kad jis Bartkevičiaus visai nepažįsta ir niekada su juo nekal
bėjo. Papulkininkiui Nazanskiui jis iš baimės pasakė tai, kas čia jau 
išdėstyta, o vėliau, prisiekęs, tačiau bijodamas pakeisti savo ankstes
nius parodymus, tai patvirtino. Be to, Smalakis pridūrė, kad Žemgu
lio ir Jurianuso jis taip pat visai nepažįsta.

Pastaba. Šioje kvotoje sulaužęs priesaiką valstietis Motiejus Sma
lakis ir įtartas buvęs gaujoje bajoras Eduardas Bortkevičius yra at
skirti nuo šio reikalo.

Kunigas Juozapas Stankevičius — bajoras, 60 metų. Adomas Dob
kevičius— bajoras, 30 metų.

Kauno gubernijos valdytojas, remdamasis čia išdėstytomis aplin
kybėmis, mano: nors faktiškai ir nėra įrodytas kunigų Stankevičiaus 
ir Dobkevičiaus dalyvavimas sukilime, tačiau kadangi kai kurie Agro
nomijos ir Parapinės mokyklų, kuriose Stankevičius ir Dobkevičius 
dėsto, mokiniai dalyvavo maište, tai minėti kunigai yra įtariami įkal
bėję šiuos mokinius eiti į maištą. Todėl generolas majoras Muravjovas, 
remdamasis caro patvirtintomis taisyklėmis dėl bausmių paskyrimo 
maištininkams, siūlo juos administracine tvarka ištremti iš krašto.

Kunigai Stankevičius ir Dobkevičius įkalinti Raseiniuose.

Tituliarinis patarėjas Jakovlevas (parašas11)

3. 1864 metų rugpjūčio 12 d. Kauno miesto karinio gubernatoriaus 
ir Kauno gubernijos valdytojo Nikolajaus Muravjovo pranešimas 
Vilniaus generalgubernatoriui Michailui Muravjovui.
Vykdant jūsų aukštosios prakilnybės liepos 7 d. (naujuoju stiliumi 
liepos 19 d.— V. G.) įsakymą Nr. 3761, turiu garbės kuo pagarbiausiai 
pranešti, kad šiame įsakyme išdėstytas nuosprendis kunigams Juozapui 
Stankevičiui ir Adomui Dobkevičiui įvykdytas: pirmasis išsiųstas į 
Archangelsko, antrasis — į Kazanės guberniją. Apie tai liepos 22 d. 
(naujuoju stiliumi rugpjūčio 3 d.—V. G.) Raseinių apskrities karinis 
viršininkas pranešė tenykščių gubernijų viršininkams.

Generolas majoras Muravjovas (parašas)12

4. Archangelsko gubernijos viršininko 1870 metų vasario 22 d. 
pranešimas Vilniaus generalgubernatoriui Aleksandrui Potapovui.

Remdamasis Vidaus reikalų ministerijos potvarkiu, kuris išdėsty
tas 1864 m. lapkričio 15 d. (naujuoju stiliumi lapkričio 27 d.— V. G.) 
įsakyme Nr. 186, turiu garbės pranešti jūsų aukštajai prakilnybei, 
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kad policijos priežiūrai iš Kauno į Archangelsko guberniją išsiųstas 
Rietavo parapijos kunigas Juozapas Stankevičius po ilgos ligos šių 
metų sausio 31 d. (naujuoju stiliumi vasario 12 d.— V. G.) Mezenėje 
mirė.

Prie šio pranešimo pridedu Mezenės apskrities ispravniko vasario 
2 d. (naujuoju stiliumi vasario 14 d.— V. G.) liudijimą.

Einantis gubernatoriaus pareigas I. Ignatjevas 
(parašas)13

5. Kitatikių dvasinių reikalų departamento 1883 metų spalio 6 d. 
paklausimas Vilniaus generalgubernatoriui. Peterburgas.

Kurliandijos gubernatorius pateikė ministerijai Dventsko Romos 
katalikų bažnyčios vikaro kunigo Adomo Dobkevičiaus prašymą išleis
ti jį dviems mėnesiams atostogų į Kauno gubernijos ir apskrities Če
kiškės Romos katalikų parapiją pasimatyti su broliu.

Prieš pateikdamas šiuo reikalu kokius nors nurodymus, turiu gar
bės nuolankiausiai prašyti jūsų prakilnybės pareikšti, ar nėra kliūčių 
iš jūsų pusės, gerbiamasis pone, patenkinti čia išdėstytą prašymą?

Už Vidaus reikalų ministrą — ministro padėjėjas 
senatorius (parašas neįskaitomas)14

6. Vilniaus generalgubernatoriaus kanceliarijos pareigūno Nikitino 
1883 metų spalio 17 d. atsakymas Vidaus reikalų ministerijai dėl Ado
mo Dobkevičiaus prašymo išleisti jį atostogų į Kauno guberniją.

Dėl rugsėjo 24 d. (naujuoju stiliumi spalio 6 d.—V. G.) prašymo 
Nr. 4846 turiu garbės jūsų šviesybei pranešti, kad buvęs Kauno gu
bernijos Raseinių apskrities Rietavo bažnyčios klebonas Adomas Dob
kevičius per paskutinįjį lenkų maištą buvo apkaltintas Rietavo mokyk
lų mokinių kurstymu stoti į maištininkų gaują ir revoliucinio manifesto 
skaitymu bažnyčioje. Dėl šio kaltinimo kunigas Dobkevičius, nors ir 
nebuvo perduotas karo teismui, bet kaip politiškai nepatikimas, buvusio 
vyriausiojo krašto viršininko infanterijos generolo grafo Muravjovo 
1864 metų birželio 10 d. (naujuoju stiliumi birželio 22 d.— V. G.) 
įsakymu buvo išsiųstas pastoviai gyventi griežtoje policijos priežiūroje 
į tolimas Kazanės gubernijos apskritis. Dėl to, ir dėl jau mano jūsų 
šviesybei išdėstytos nuomonės apie nepatogumą pasirodyti Siaurės 
Vakarų krašte iš čia dėl politinių kaltinimų išsiųstiems Romos kata
likų dvasininkams, aš manyčiau: remiantis 1871 metų rugsėjo 1 d. 
(naujuoju stiliumi rugsėjo 13 d.* —V. G.) Vidaus reikalų ministerijos 
patvirtintų taisyklių trečiuoju punktu, kunigo Adomo Dobkevičiaus 
prašymo leisti jam laikinai atvykti į Kauno guberniją patenkinti ne
galima, tuo labiau, kad buvę ištremti Romos katalikų bažnyčios dva
sininkai neretai pasinaudoja leidimais atvykti laikinai, kad prisidengę 
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liga, kurią patvirtina lengvai gaunami medicinos pažymėjimai, galėtų 
pasilikti pastoviai gyventi krašte, apie ką liudija jau nemažai pavyz
džių.

Generolas majoras Nikitinas (be parašo) 
Kanceliarijos valdytojas (parašas neįskaitomas15

1 LVIA. — F. 378. Politinis skyrius. 1864 metai. — B. 854.
2 Ten pat. — L. 2—3.
3 Ten pat. — L. 5—8.
4 Ten pat. — L. 15-17.
5 LVIA. — F. 378. Politinis skyrius. 1864 metai. — B. 929.
6 Ten pat. — L. 32—33.
7 Ten pat. — L. 71—72.
8 Ten pat. — L. 120.
9 Ten pat. — L. 31—167.
10 Ten pat. — L. 31.
11 Ten pat. — L. 154—155.
12 Ten pat. — L. 159.
13 Ten pat. — L. 162.
14 Ten pat. — L. 164.
16 Ten pat. — L. 166—167.

RIČARDAS ČEPAS

BEŽEMIŲ R1ETAVIECIŲ SKUNDAS

Žemės reforma užtruko visą Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpį. Iš viso iki 1938 m. pabaigos buvo išpar
celiuota 7.17 968 ha, iš to skaičiaus daugiau kaip pusė — 
361 551 ha duota naujakuriams, tuo būdu įkuriant 38 660 
naujų žemės ūkio sodybų; 90 227 ha buvo pridėti 26 190 
mažažemių ūkiams. Likusioji žemė buvo paskirstyta mies
to gyventojų namų statybai, mokykloms, ligoninėms, so
cialinėms įstaigoms ir kitiems reikalams. Lygiagrečiai su 
bežemių ir mažažemių aprūpinimu žeme, kaimuose gyvenę 
ūkininkai buvo skirstomi vienkiemiais.

1919 m. žemės prašė apie 55 000 bežemių ir apie 
40 000 mažažemių, kuriems patenkinti būtų reikėję apie 
1 500 000 ha. Tokiu būdu buvo aprūpinta žeme tik dalis 
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tų, kurių pareiškimai buvo priimti, o faktiškai bežemių ir 
mažažemių, troškusių gauti žemės buvo daug daugiau.

Žemės reformos eiga Telšių apskrities Rietavo vals
čiaus kaimuose, išskirstant juos viensėdžiais, likviduojant 
servitutus, atribojant kaimų ir dvarų žemes, palivarkų 
vietoje kuriant gyvenvietes plačiai atsispindi to meto že
mės ūkio ministerijos žemės reformos ir žemės tvarkymo 
departamento dokumentuose, saugojamuose Lietuvos vals
tybiniame archyve. Tais klausimais yra daugiau kaip 60 
atskirų archyvinių bylų.

Žemiau publikuojamas rietaviečių miestelio gyvento
jų bežemių prašymas, atsiųstas LSDP frakcijai seime, aiš
kiai parodo, kaip jau buvo minėta aukščiau, kad nežiūrint 
žemės reformos radikalumo, vis tik ji nepajėgė ir nega
lėjo išspręsti žemės klausimo Lietuvoje. Visa tai savitai 
atspindi ir skelbiamas dokumentas.

Publikacijos autoriui nepavyko archyve rasti doku
mentų, bylojančių apie prašytojų pageidavimų patenkini
mą, jų pretenzijų pagrįstumą arba bent atsakymą jiems. 
Prašymo pradžioje minima spauda — tai savaitraščio 
„Žemaitis“, Nr. 1, Telšiai, 1925 m. kovo 21 d. bei kiti 
numeriai ir „Lietuvos žinių“, 1925 m. rugpjūčio 5 d., Nr. 
172.q. Kaip tik pastarojo laikraščio straipsnyje ir minima, 
kad tuo metu dėl nepasitenkinimo žemės reforma Rietave 
buvo paduota per 200 skundų.

SOCIALDEMOKRATŲ FRAKCIJAI SEIME*

* Kalba netaisyta.

Perduoti dr. Plečkaičiui kai- Žemiau pasirašiusių Rietavo
po medžiagą interpeliacijai miestelio gyventojų-bežemių

L. Purėnienė

PRAŠYMAS

Kaip buvo nušviesta dviejuose „Žemaičio“ numeriuose ir 
„Lietuvos Žinių“ įžengiamajame straipsny „Dievui ir Tėvynei“, 
mūsų Telšių apskrities Žemės Reformos komisijos paskirstymą 
Rietavo dvaro žemių patvirtino ir Žemės Reformos Valdyba 
Kaune, biški pakeitusi, duodant kelims savanoriams ir pridė
dama dar kaikuriems iš „savųjų“ po kelis hektarus. Bet di- 
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desnè dalis bežemių paliko negavę žemės, nes duota sulig par
tinio nusistatymo ir todėl nepaskųsta ir ūkininkams, krikščio
nių-demokratų ištikimiems tarnams.

Kada prasidėjo Rietavo dvaro parceliacija, tai mes, že
miau pasirašiusieji Rietavo miestelio bežemiai, neturėdami savo 
nuosavios žemės, užsirašėme kandidatais i norinčių gauti že
mės iš parceliuojamų netoli miestelio Rietavo dvaro palivarkų. 
Mus priėmė į kandidatų skaičių ir liepė eiti dirbti patiems, ar 
kitus į savo vietą samdyti prie matininko ant darbo, matuo
jant tuos palivarkus. Kolei dabar galutinai pravedė Rietavo 
dvaro parceliaciją, tai buvo trys Telšių aps. Žemės Reformos 
Komisijos nutarimai. Vieną jų buvo pripažinusi didesniai da
liai bežemių miestelėnų taip nuo 1/2—2 ha vienam žmogui. 
Antroji komisija jau apkarpė mūsų skaičių, o trečioji dabar 
visai nieko nebedavė mums, žemiau pasirašiusiems. Mes tuo 
jaučiamies nuskriausti, tuo labiau kad turėjome teisę gauti. 
Visi mes bežemiai, dauguma iš mūsų pačių arba mūsų tėvai 
tarnavome Rietavo dvare darbininkais po keliolika arba ke
liasdešimt metų. Prieš įstatymus mes niekuo neprasikaltę. Be
veik visi iš mūsų seni nuomininkai, nes nuo pat tos dienos, kada 
Lietuvos valdžia paėmė savo žinion Rietavo dvarą, mes išno- 
mavome iš jos po sklypą. Kiti iš mūsų nuomuoja savo žemę 
virš 20 metų. Mums skaudu, kad mūsų kaimynai-miestelėnai 
ir iš gan tolimų nuo miestelio kaimų gavo apie 8 ha prie 
miestelio, kartais visai neturėdami teisių gauti. Taip pav. pil. 
Petras Račkauskas, vice-viršaitis, visai netarnavęs Rietavo dva
re, turi žemės kaipo eigulis, gavo 8 ha prie pat miestelio, taip 
pat 8 ha gavo ir pil. Jakienė Ona, kuri neturi jokio invento
riaus ir jiegu tiekų žemei apdirbti; pil. Eidintas Pranas gavo 
2 ha žemės, visai prieš tai nenuomavęs, netarnavęs Rietavo 
dvare ir vos pernai atsikraustęs iš kažin kur į mūsų valsčių; 
pil. Stankus Vladas gavo 8 ha; jis turi Kretingos aps. savo 
ūkį, tenai gyvena ir ten mokytojavo; pil. Pušinskis Antanas 
gavo 8 ha, jis žmogus senas ir pats sakosi, kur tiek žemės 
dėsiąs, nes neturįs lėšų ir prasidėti. Pil. Miliauskis Jonas gavo 
8 ha, kuris taip pat netarnavo Rietavo dvare, visą laiką gyve
no Amerikoj, nesidarbuoja fiziniu darbu, o organizuoja ir agi
tuoja už krikščioniškąsias partijas. Pil. Viržintas Antanas ga
vo 8 ha, turėdamas savo stambų ūkį Drupstų kaime. IV pulko 
kapitonas Syrusas Stepas gavo 8 ha, jis niekada negyvena 
Rietave, turi pasiėmęs žemės Panevėžio miesto zonoje ir tenai 
statosi sau trobesius.

Kaip matyti iš viršiau išvardyto gavusiųjų žemės sąrašo, 
daugelis gavo žemės iš Rietavo dvaro visai neteisėtai arba 
perdaug, nes prie miestelio gauti 1—2 ha pilnai pakanka ko
kiam nors amatininkui ar namų savininkui. Mes žemiau pasi
rašiusieji būtume pilnai patenkinti, gavę tokią normą.

Todėl šiuo kreipiamasi į Socialdemokratų Frakciją Seime, 
prašydami iškelti čion kalbamąją dalyką Seime viešai iš tri
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būnos, kad būtų žinoma visai Lietuvai mums padaryta skriau
da ir paklausti p. Z. Ū. ir V. T. Ministerį, ar nieko nebegalima 
padaryti, kad būtų išlyginta mums padaryta skriauda. Ar ne
begalima paskirti mums nors po 1 ha, atimant po 1—2 nuo 
tų, katrie gavo po 8 ha.

Prie miestelio žemės sklypas, ant kurio nors kelias lyses 
galima būtų pasidaryti daržovėms, — didelis turtas ir didelė 
paspirtis materialime gyvenime. Mes ir taip prie to dalyko 
turėjome nuostolių, nes kiekvienas iš mūsų dirbome prie ma
tininko apie 30 dienų vasaros darbymečio metu. Kas mums už 
tą atlygins?

Mes kreipiamės į Jus draugai, nes visur mūsų neklauso 
balso: padavėme kiekvienas atskirą skundą Žemės Reformos 
Valdybai, kuris susidėjo iš Rietavo valsčiaus apie 200; pada
vėme, mes čion susirašę, kolektivų skundą Žemės Reformos 
Valdybai per Telšių aps. Žemės Tvarkytoją, bet pastarasis, 
rodos nepasiuntęs sulig adreso, grąžino į Rietavo Valsčiaus 
Raštinę, kurios raštvedys nešiojasi po smuklę tą skundą, o 
valsčius nepaskelbė mums, koki uždėta rezoliucija. Galop krei- 

' pėmės kolektiviai į p. Z. Ū. ir V. T. Ministerj, bet ir tasai 
neišklausė mūsų prašymo. Nors Draugai materialiai ir ne
galėsite, gal, mums padėti, bet bent moraliai pagelbėsite, pa
dėję iškelti viešumon mūsų širdgilą, kaip šiandien Lietuvoj 
nebėra teisybės. Rietavas, 1925 m. rugpjūčio 22 d.

J. Grantovskis, P. Gricius, Banis, Kostas Gedvilas, 
P. Šiaulytis, M. Jasas, I. Kazragis, Jurgis Labokas, J. Gricius, 
J. Pulkauskas, V. Stančikas, Pranas Lazauskas, V. Smaukštys, 
Kazys Narbutas, J. Rudis, J. Sutkus, Juozas Elijošis, Antanas 
Kubilius ir kiti, (kurių parašai neįskaitomi — R. C.).

Už beraščius: Vincą Leleiką, Juozą Narkų, K. Banienę, An
taną Vaišvilą, L. Vaišvilą, J. Gaudesių, K. Jašą, jiems ypatiš- 
kai prašant pasirašė studentas A. Karvauskas (?).

* Lietuvos valstybinis archyvas. — F. 937. — Ap. 1. — B. 126. — 
1. 10-11.

JUSTINAS KONTRIMAS 

„RIETAVO UKIN1NKISTES 
MOKSLINICZE (AGRONOMIJE)“

„Įdomiausias Rietavo istorijoje yra XIX amžius,— 
rašo prof. C. Kudaba1,— kai Rietavą valdė Oginskiai. Vie
nas iš jų Irenėjus (1808—1863) buvo vienas tos giminės 
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originalų. Jis savo dvarą buvo pavertęs savotiška auto
nomija“. „Tas didikas buvo pagal to laiko pažiūras pa
žangus“,— rašė A. Vilainis2. Pavyzdingai sutvarkęs savo 
dvarą, norėjo, kad ir valstiečių gyvenimo lygis pagerėtų. 
Prieš baudžiavos panaikinimą 1835 m. jis juos .atleido 
nuo lažo. Pats gerai mokėdamas žemaitiškai, važinėjo po 
kaimus, mokė valstiečius geriau tvarkyti ūkį, auginti li
nus, sodinti medelius; propagavo ir platino pagerintų 
veislių gyvulius, sėklas. Jo lėšomis L. Ivinskis, M. Ake
laitis leido ūkiškuosius kalendorius ir kitus leidinius. Ka
lendoriuose ir ūkiškose knygelėse buvo naudingų patarimų 
valstiečiams apie ūkininkavimą, sodininkystę, amatus ir 
kt. Visa tai, o ypač geresnio ūkininkavimo klausimai labai 
domino valstiečius, skatino juos šviestis ir mokyti savo 
vaikus. L. Ivinskio kalendoriai davė pradžią žemės ūkio 
mokyklos atidarymui. I. Oginskis, važinėdamas po už
sienius, matė, kad valstiečiai ten geriau gyvena, o jų vai
kai lanko žemės ūkio mokyklas. Pasitaręs su L. Ivinskiu, 
I. Oginskis 1856 m. prašo Švietimo ministeriją leisti Rie
tave atidaryti vietoje dviklasės pradinės mokyklos žemes
niąją žemės ūkio mokyklą. Tai jam nepavyksta. Tada I. 
Oginskis nusprendžia tokią mokyklą įkurti ir išlaikyti savo 
lėšomis. Susipažinęs su Rusijos ir užsienio mokyklomis 
nusprendžia, jog Lietuvos sąlygomis geriausiai tiktų Prū
sijoje, netoli Tilžės veikiančios Drangauskynės žemės ūkio 
mokyklos tipas. Trejus metus ruošiamasi šios mokyklos 
atidarymui1. Mokyklai vadovauti pakviečiamas lietuviškai 
mokantis Drangauskynės žemės ūkio mokyklos agronomas 
Karlas Minichas. Steigiamos mokyklos programa paruoš
ta pagal Drangauskynės mokyklą.

Prašymą steigti mokyklą ir programą I. Oginskis pa
siuntė švietimo ministrui E. Kovalevskiui. Prašyme nu
rodė, kad mokykla ruoš agronomus praktikus dvarams 
valdyti pagal šiuolaikinius reikalavimus, atsižvelgiant į 
vietos sąlygas. Mokyklai vadovaus prityręs agronomas, 
sugebantis dalykus dėstyti žemaičių kalba. Toliau I. Ogins
kis nurodo, kad visas mokyklos išlaikymo išlaidas padengs 
savo lėšomis. Tokiomis sąlygomis ministerija leido steigti 
mokyklą trijų metų bandomajam laikotarpiui. Mokykla 
buvo pavadinta „Rietavo Ukininkistes Mokslinicze“ ir 
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įkurta Maldučių kaime, netoli Rietavo miestelio. Mokymo 
bazę sudarė 360 dešimtinių palivarkas, pavadintas „Ag
ronomijos palivarku“. Praktiniam mokymui jame paskirta 
60 dešimtinių ariamos žemės, 10 — ganyklų ir 13 — de
šimtinių pievų. Mokyklai pastatytas dviejų galų namas: 
vienoje pusėje gyveno mokyklos direktorius agronomas 
K. Minichas, kitame mokiniai. Be to, pastatytas raudonų 
plytų tvartas, didelis kluonas, arklidė, klėtis, pastatas kū
limui, įrengta drenavimo sistema.

Agronomijos palivarkas buvo aprūpintas pagerintų 
veislių arkliais, galvijais, anglų veislės avimis ir kiaulė
mis, javų sėklomis, naujausiomis žemės ūkio mašinomis.

Priėmimas į mokyklą prasidėjo 1858 m. gruodžio 15 
d. Galėjo stoti ne jaunesni kaip 17 m. amžiaus jaunuoliai. 
Jaunesniems reikėjo pridėti prie pareiškimo tėvo ar glo
bėjo raštišką sutikimą. Visi turėjo pristatyti elgesio pa
žymėjimus. Iš stojančiųjų nebuvo reikalaujama mokyklos 
pažymėjimo. Taigi stojantieji turėjo mokėti skaityti, ra
šyti, keturis aritmetikos veiksmus, turėti bendrą išsilavi
nimą, kad galėtų sėkmingai klausyti dėstomų dalykų. Sto
jančiuosius egzaminuodavo mokyklos direktorius, o pri
imtųjų sąrašą tvirtindavo mokyklos globėjas I. Oginskis. 
Pradžioje devyni, vėliau daugiau mokinių gaudavo visą 
išlaikymą. Baigę mokyklą, jie likdavo tarnauti I. Oginskio 
palivarkuose ir dvare. Kiti mokiniai maistu ir rūbais tu
rėjo patys apsirūpinti. Už mokslą ir bendrabutį, šviesą ir 
kurą nereikėjo mokėti.

Mokyklos tvarka ir mokinių darbo bei elgesio priežiū
ra buvo pavesta mokyklos direktoriui K. Minichui. Draus
minės nuobaudos buvo tokios pat kaip vidurinėse mokyk
lose. Už netinkamą elgesį moksleivis galėjo būti pašalin
tas, jei tam pritardavo mokyklos globėjas.

Mokyklos programoje nurodyta, kad Rietavo agrono- 
minės mokyklos tikslas — suteikti mokiniams teorinį ir 
praktinį išsilavinimą, parengti juos savarankiškam ūki
ninkavimui ir tuo kelti krašto žemės ūkį.

Mokyklos programa, kaip nurodo V. Biržiška3, buvo 
labai didelė ir susidėjo iš 7 skyrių:

I. Užsiėmimai ir gyvenimas mokykloje.
II. Ūkio mokslas: bendrasis, tautos.
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III. Žemės ūkio mokslas: klimatas, dirvožemis, žemės 
ūkio mašinos ir įrankiai, žemės dirbimas, trąšos, sėjo
mainos, nusausinimas, sodininkystė, daržininkystė, gyvu
lininkystė, augalininkystė, pievininkystė, buhalterija, dva
rų apkainavimas,  praktikos darbai.*

IV. Miškų ūkio mokslas: miškų auginimas ir priežiū
ra, miško taksacija ir naudojimas, miškų ekskursijos.

V. Gyvulių gydymas: naminių gyvulių priežiūra, ark
lių kaustymas, veterinariniai-kliniški  užsiėmimai.**

VI. Mokslas apie žemės ūkio trobesius.
VII. Matematika: aritmetika, praktinė geometrija, 

laukų matavimas ir niveliavimas.

* Įkainojimas
** Klinikiniai

Programa tikrai plati ir, nesant lietuviškų vadovėlių, 
lietuviškos terminijos, mokymasis buvo susijęs su dide
liais sunkumais. Mokiniai turėjo atidžiai sekti pamokas, 
ką suspėdami pasižymėti užrašuose, o praktikos metu įgy
tas žinias įtvirtinti. Tai, ką išmokdavo, mokiniai turėdavo 
atpasakoti žodžiu ir parašyti raštu. Mokykloje be K. Mi- 
nicho mokytojavo keletas dvariškių, ekonomistų ir pradi
nės mokyklos mokytojas L. Ivinskis. Kaip mokymo prie
monę jis naudojo savo leidžiamų kalendorių straipsnius 
žemės ūkio klausimais. L. Ivinskiui teko dirbti neilgai, 
nes 1860 m. viduryje jis buvo perkeltas į Joniškėlį vyres
niuoju mokytoju.

Mokomajai-gamybinei praktikai vadovavo mokyklos 
direktorius agronomas K. Minichas. Praktiką mokiniai at
likdavo palivarke prie įvairių lauko darbų, gyvulių fer
moje, parke, dideliame sode, medelyne.

Norėdami aprėpti tokią plačią mokymo programą, 
mokiniai turėjo daug dirbti. Jie keldavosi 4 valandą. Nuo 
4.30 iki 5.30 vai. vykdavo pirmoji agronominė pamoka; 
5.30—6.00 vai.— pusryčiai; 6.00—12.00 vai. praktiniai už
siėmimai: arimas, akėjimas ir kiti darbai laukuose, kal
vėje, stalių dirbtuvėse, prie statybų ir panašiai; 12.00— 
14.00 vai.— pietūs ir poilsis; 14.00—18.00 vai. vasarą 
praktiniai užsiėmimai, o žiemą teorinės pamokos; 18.00— 
19.00 vai. — poilsis; 19.00—20.00 vai. — mokymasis, 
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20.00—21.00 val.— vakarienė ir po to nakties poilsis. Mo
kiniai buvo laisvi sekmadieniais ir šventadieniais, bet ir 
tos dienos buvo panaudojamos jų švietimui ir auklėjimui.

Per mokslo metus mokiniai, kaip ir vidurinių mo
kyklų moksleiviai, vasarą atostogaudavo. Tačiau jie pa
silikdavo mokykloje ir atlikdavo vasaros lauko darbų prak
tiką, būdami laisvi nuo teorinių pamokų.

Normalus mokymo laikas dveji metai. Mokinių žinios 
buvo vertinamos 4 taškų sistema: 1 — labai gerai, 2 — 
gerai, 3 — pakankamai, 4 — vidutiniškai. Mokiniams, 
baigusiems dviejų metų kursą, buvo leidžiama laikyti vie
šuosius egzaminus. Neišlaikęs jų, mokinys galėjo būti 
paliktas dar vieneriems metams. Baigusieji gaudavo ates
tatus. Absolventui prašant, buvo išduodamas ir elgesio 
pažymėjimas. Iki 1863 metų mokykla išleido 2—3 negau
sias laidas. Gražiai besitvarkiusią mokyklą 1863 m. ištiko 
skaudus smūgis — vasario 18 d. pasimirė mokyklos glo
bėjas I. Oginskis. Prasidėjus sukilimui, Rietavo apylinkė
se vyko sukilėlių susirėmimai su kariuomene. Dvaro pa
veldėtoja O. Oginskienė mokyklos reikalais nesirūpino. 
Mokiniai, nereguliariai šelpiami ir, siaučiant sukilimui, 
išsiskirstė į namus. Buvęs mokyklos direktorius agronomas 
K. Minichas toliau gyveno ir tvarkė Agronomijos palivar
ką pagal nuomos sutartį. Didėjant nesutarimams su O. 
Oginskiene ir, nesulaukęs mokyklos atgaivinimo, 1866 m. 
pavasarį K. Minichas palieka Rietavą ir persikelia į Gruz- 
diš'kės dvarą netoli Raseinių. Taip baigė savo egzistenciją 
daug vilčių teikusi pirmoji lietuviška žemės ūkio mo
kykla.

Agronomas K. Minichas pamilo Lietuvos kraštą ir sa
vo gyvenimą susiejo su juo. Jis vedė lietuvaitę Feliciją 
Černiauskaitę, 1877 m. išsimokėtinai įsigijo Vincentavo 
(netoli Tverų, Plungės raj.) dvarelį. Čia jis, rodydamas 
aplinkiniams gerą pavyzdį sumaniai ūkininkavo iki mir
ties (1895.08.23). Čia, aukštame kalnelyje ilsisi ir jo pa
laikai4. Dvi jo vaikaitės Irena ir Leonija pensininkės gy
vena Kaune.

Iširus žemės ūkio mokyklai, Agronomijos palivarkas 
buvo pramintas Minikiške. Sis pavadinimas išliko iki 
XX a. trečiojo dešimtmečio.
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Dalis mokyklos pastatų buvo nugriauti Pirmojo pa
saulinio karo metais, kiti — po karo. Vykdant žemės re
formą, Minikiškė buvo išdalinta naujakuriams. Paskutinis 
palivarko valdytojas Stepas Rebecius taip pat tapo nau
jakuriu.

Rietavo ū'kininkystės mokslinyčia veikė tik kelerius 
metus, tačiau ji turėjo įtaką Rietavo apylinkės žemės ūkiui. 
Valstiečiai geriau įdirbdavo ir tręšdavo laukus, turėjo 
gerus arklius, augino puikius linus. Žinoma, per trumpą 
laiką ji negalėjo turėti įtakos visos Lietuvos žemdirbystės 
kultūros raidai. Tik pats faktas yra reikšmingas Lietuvos 
kultūros istorijai. Ji reikšminga dar ir todėl, kad tuo me
tu panašios mokyklos dar nebuvo Rusijoje, o idėja mo
kytis ir šviestis liko, atgijo ir suklestėjo vėlesniais metais.

Keičiantis istorinėms aplinkybėms, keitėsi ir mokyk
los darbo formos. 1925 m. mokykla virto žemesniąja že
mės ūkio mergaičių mokykla, vėliau — sodininkystės ir 
daržininkystės mokykla. 1952 m. pertvarkyta į žemės ūkio 
technikumą, 1967 m. technikumas reorganizuotas į tary
binį ūkį-technikumą.

Pastangos anais sunkiais laikais, kurti ir šviesti žmn 
nes buvo teisingos ir ilgam paliko pėdsaką.

1 Kudaba C. Kalvotoji Žemaitija. V., 1972 m.
2 Vilainis A. Kaip gimė žemės ūkio mokslas Lietuvoje// Jaunasis 

ūkininkas. — 1939. — Nr. 38.
3 Biržiška V. Rietavo agronomijos mokyklos programa // Mūsų 

senovė. Tilžė, 1922. — T. 4—5. — P. 685—688.
4 Kontrimas J. Rietavo mokyklos pirmasis vadovas // Žemės 

ūkis. — 1986. — Nr. 1. — P. 29.

VIDA GIRININKIENĖ

ŽEMAITUKAI

Susilaukdavo pagyrų mūsų žemaitukas, nuo pat se
niausių laikų. Išgarsino mažą vietinės kilmės arklį karo 
žygiai, liaudies dainos. Žemaitukai ištvermingi, paklus
nūs ir kantrūs, patvarūs darbe ir ilgam bėgimui, atspa
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rūs ligoms. Žemaičiai šį arklį apibūdindavo paprastai, 
kasdieniškai — „gers dirbt, važiuot“, bet arklių tyrinėto
jai pažymėdavo ne tik plačią stiprią krūtinę, trumpą kak
lą, storą sprandą, tankius karčius, trumpas ir sausas ko
jas, bet ir linksmą būdą, gražią galvą didelėmis, gyvomis, 
protingomis akimis. Kokia žmogiška arklio charakteristi
ka! Neaugęs ir nedirbęs kaime sunkiai supras, ką reiškia 
geras ir linksmas gyvulio būdas.

Dabar žemaitukai ne retenybė. Tačiau taip buvo ne 
visada. Sena vietinė kinkomųjų arklių veislė pradėjo nyk
ti XIX amžiaus pradžioje, paplitus dvaruose anglų, ara
bų, trakėnų ir kitoms arklių veislėms, tinkamoms jodinėti, 
važinėti karietomis ar bričkomis, traukti sunkias ūkio ma
šinas. Kasdieniniam darbui paprastai kinkydavo mišrūnus. 
Tuomet niekas nebesirūpino grynakraujų žemaitukų vei
simu ir jis, kaip pažymi arklių tyrinėtojas S. Urusovas, 
iš kovos arklio virto arkliu-artoju, neteko savo buvusios 
šlovės1. Kaime grynaveislis arklys didesnės reikšmės ne
turėjo, nes žemę dirbo jaučiais, o akėjo mažais arkliais, 
artimais žemaitukų veislei. Nežinia, kaip būtų atsitikę, jei 
ne Rietavo kunigaikščiai Oginskiai. Tad ir dokumentai apie 
šios arklių veislės išgelbėjimą saugomi. Oginskių fonde, 
kuris yra Lietuvos valstybiniame istorijos archyve (Fon
das 1177, aprašas I, bylos 2056—2077).

Remiantis šio fondo dokumentais ir literatūra, gali
ma nustatyti žemaituko išlikimo istoriją, kuri turi reikš
mės ne tik tyrinėjant arklininkystę Lietuvoje, bet ir ban
dant plačiau suvokti kai kuriuos Lietuvos kultūros klau
simus. Apie tai spaudoje jau esu rašiusi2, tačiau čia pa
teiksiu naujų duomenų. Siame rašinyje taip pat patikslin
siu datas, kurios ankstesniuose tyrinėjimuose buvo nuro
domos senuoju stiliumi.

Literatūra ir šaltiniai liudytų, kad Rietavo kunigaikš
tis Irenėjus Oginskis (1808—1863) pirmasis susirūpino 
nykstančiais žemaitukais3, pirmasis dar 1860 metais para
šė apie juos periodikoje (Zurnal konnozovodstva). Jis 
daug kam, o ypač valstiečiams galėjo atrodyti keistas. 
Laikė Rietave, atskirai nuo kitų arklių, žemaitukų veislės 
eržilus, pats rūpinosi jų auginimu, šėrimu, kergimu. Iki 
penkerių metų šių eržilų nenaudojo jokiuose ūkio darbuo-
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se. I. Oginskis suorganizavo Rietavo pirmąsias žemaitu
kų parodas, kurių metu valstiečius, išauginusius gerus 
šios veislės arklius, apdovanodavo, o ypač jam patikusį 
žemaituką už didelę pinigų sumą ir pats nusipirkdavo. 
Valstiečiams leido nemokamai sukergti kumeles su savo 
išpuoselėtais žemaitukais. „Žemaitukai rietaviečiai“ — 
taip buvo pavadinti I. Oginskio arkliai4. O ir vėliau ofi
cialiuose dokumentuose rusų kalba buvo rašoma: „Že
maičių arklių veislė, žinoma Rietavo arklio pavadinimu“.

Jo sūnus Mykolas Oginskis teigia, jog tokia tėvo veik
la paskatino ir kitų dvarų savininkus auginti žemaitukus5. 
XIX amžiaus antrojoje pusėje juos laikė Sakeliai Alksnė
nuose, Parčevskis Jakubavoje, grafas Tiškevičius Kretin
goje, Jančiauskas Blinstrubiškėse, Fišeris Gauruose, Pluš- 
čevskis Zalpėje, Liaugminas Jucaičiuose, Zaleskis Paša- 
karniuose ir kiti6. Deja, tiksliau to nustatyti negalėtume, 
nes tuo metu privačių žirgynų žiniaraščiuose paprastai ne
nurodydavo arklių veislės, o tik jų paskirtį: jojamieji, kin
komieji, darbiniai. Vėliau šie žiniaraščiai buvo kiek išsa
mesni, bet ir tai ne visada.

Kodėl I. Oginskis, o vėliau ir jo sūnūs Mykolas (1848— 
1902) ir Bogdanas (1848—1909) taip rūpinosi žemaitu
kais? Atsakymą rastume kai kuriuose Oginskių fondo 
juodraščiuose, kuriuose, kalbant apie žemaitukus, pirmiau
siai pažymima, jog lietuviai su jais laimėjo pergalę prieš 
kryžiuočius, dėl to jiems negalima leisti išnykti. Oficia
liame susirašinėjime taip, žinoma, negalima buvo dės
tyti, nes carinėje Rusijoje viešas laisvos Lietuvos pami
nėjimas buvo didžiulis nusikaltimas. Oginskiai žemaitu
kus vadino tik lietuviškais, o neretai ir žmonių vardais. Jų 
„Kęstučiai“ ir „Birutės“ dalyvavo Peterburgo, o gal ir ki
tose tarptautinėse arklių parodose, laimėjo aukso ir si
dabro medalius. Ir už šią, rodos, tokią nekaltą, veiklą 
Oginskių valdžia negalėjo nubausti.

Mirus I. Oginskiui, už žemaituką kovojo jo sūnūs. 
Nuo 1870 metų Bogdanas Oginskis, remiamas Valstybi
nės arklininkystės vyriausiosios valdybos Peterburge (to
liau tekste — Valstybinė arklininkystės valdyba), kasmet 
žemaitukų apdovanojimui Raseinių žemės ūkio parodose 
skirdavo po 200 rublių. 1873 metais žemės ūkio parodoje 
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Raseiniuose buvo apdovanotas 21 žemaitukas: 13 eržilų 
ir 8 kumelės. 1874 metais tokioje pat parodoje buvo apdo
vanoti 24 žemaitukai: 12 eržilų ir 12 kumeliukų7. 1875 me
tais gegužės 5 d. ši valdyba B. Oginskiui pranešė: finan
sų ministras sutinka, kad žemaitukų premijavimui Rasei
niuose kasmet būtų paskirtas vienas aukso ir penki sidab
ro medaliai. Tame pačiame rašte oficialus valdybos at
stovas pažymėjo: „Pranešdamas apie tai, laikau malonia 
pareiga išreikšti jūsų malonybei nuoširdžią padėką už jū
sų pastovią veiklą išsaugant vietinius žemaičių veislės 
arklius“8. Tais pačiais metais liepos 6 d. Raseinių gyvulių 
globos draugijos surengtoje žemės ūkio parodoje Rasei
niuose buvo 21 žemaitukas (12 eržilų ir 9 kumelės), iš 
kurių penkiems atiteko sidabro medaliai9. 1876 metais 
rugsėjo mėnesį Raseinių gyvulių globos draugijos Rieta
vo skyriaus (skyriui vadovavo Mykolas Oginskis) suor
ganizuotoje žemės ūkio parodoje Rietave Mykolas Ogins
kis išstatė penkis žemaitukus. Už šiuos arklius jam įteik
tame garbės diplome (nuo aukso medalio M. Oginskis 
atsisakė) buvo pažymėta: „...už pastovų energingą darbą, 
gerinant vietinės veislės arklius“. Toje pačioje parodoje 
5 žemaitukus ir du tos veislės kumeliukus eksponavo ir 
Boleslovas Oginskis, gavęs už juos taip pat garbės dip
lomą10. Žemaitukus tuo metu laikė Blinstrubiškių, Gaurės, 
Zalpės, Jucaičių ir kituose dvaruose. Garsus ne tik Lietu
voje, bet ir Rusijoje arklių žinovas, parodų ekspertas, že
maitukų populiarintojas buvo Boleslovas Sakelis iš Alks
nėnų dvaro. Blinstrubiškėse K. Jančiauskas 1874 m. laikė 
8 žemaitukus. Tų pačių metų privačių žirgynų žiniaraš
čiuose nurodoma buvus 6 žemaitukus Bilevičiuose. Po 
vieną kitą žemaituką laikė ūkininkai Vidurio bei Rytų 
Lietuvoje. Antai 1800 metais Žeimelio dvarininkas M. Oba- 
kevičius nurodo turįs parodoje aukso medaliu apdovanotą 
žemaituką eržilą. Senas ir garsus žirgynas buvo Balbie
riškyje. Tame žirgyne ypač rūpintasi arklių priežiūra, iš
liko instrukcijos žirgininkams. Tačiau neaišku, ar ten bu
vo žemaitukų. Dokumentuose paminėti ir valstiečiai, lai
kę savo ūkeliuose po vieną kitą žemaituką. Jau tuo metu 
pradėta vežti žemaitukus į arklių parodas. 1879 metais 
B. Oginskis vežė 5 žemaitukus į visos Rusijos arklių pa
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rodą Peterburge, 1880 metais — 3 žemaitukus į Peterbur
go ir 4 — į Varšuvos arklių parodas.

Tačiau viso to buvo mažai, reikėjo organizuotesnės 
veiklos. Tad nenuostabu, kad kilo mintis suorganizuoti 
draugiją, kuri užsiimtų žemaitukų veisimu. Tokios drau
gijos įsteigimo iniciatorius buvo Bogdanas Oginskis. Šią 
mintį jis, B. Sakelis, K. Jančiauskas bei kiti entuziastai 
ir išdėstė 1879 metais Valstybinės arklininkystės valdy
bai. Oficialus leidimas steigti draugiją Raseiniuose buvo 
gautas 1881 metais birželio 21 dieną. Steigiamasis susi
rinkimas įvyko tais pačiais metais liepos 7 dieną Rasei
niuose, arklių parodos metu. Draugiją pavadino „Rasei
nių žemaičių veislės arklių veisimo skatinimo draugija“ 
(tai pažodinis vertimas, šią draugiją teisingiau būtų va
dinti „Raseinių žemaitukų veisimo draugija“). Draugijai 
oficialiai vadovavo Kauno gubernatorius Valerijonas Mel- 
nickis, tačiau tikrasis vadovas buvo jos vicepirmininkas 
Bogdanas Oginskis. Draugijos nuostatų pirmajame punk
te buvo suformuluotas darbo tikslas — „...išsaugoti že
maičių veislės arklius nuo visiško išnykimo ir prisidėti 
prie jų veislės, išsiskiriančios puikiomis darbo ir kinko
mųjų arklių savybėmis, veisimo“11. Šiam tikslui turėjo 
būti įsteigtas žemaitukų žirgynas, organizuojamos jų pa
rodos, atidaryti kergimo punktai, platinama literatūra, 
nuolat informuojama apie žemaitukų auginimą ir prie
žiūrą. Draugijos lėšos buvo menkos — dešimties rublių 
stojamasis, ne mažiau dešimties rublių kasmetinis nario 
mokestis ir pinigai, gauti kergimo punktuose — nuo vieno 
iki trijų rublių. Kai kurie nariai įsisteigusiai draugijai 
padovanojo pinigų. 1883 metais draugijoje buvo 62 
nariai.

Pirmieji darbo metai, kaip vėliau savo ataskaitoje ra
šys B. Oginskis, nebuvo vaisingi. Reikėjo galutinai pa
rengti draugijos įstatus, surinkti lėšas. Buvo parengta ir 
Raseinių draugijai priklausiusių eržilų priežiūros instruk
cija, kurioje buvo nurodyta kiek ir kaip šerti arklius. Inst
rukcijoje buvo pažymėta, kad draugijos valdyba, kurią 
sudarė 3 nariai, turi teisę siųsti eržilus į kergimo punktus 
esančius ne tik Kauno gubernijoje, bet ir visoje Rusijoje 
bei Lenkijos Karalystėje. Visi draugijos eržilai kasmet 
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liepos 7 d. turėjo būti pristatyti į Raseinius, kur valdybos 
nariai juos apžiūrėdavo, o po to įvykdavo bendras susi
rinkimas. Kiekvienoje apskrityje, kurioje buvo draugijai 
priklausiusių žemaitukų, buvo paskirta po prižiūrėtoją, 
kuriam irgi buvo parengta atskira instrukcija.

Sunkiausia buvo įsigyti gerų eržilų ir įsteigti žirgy
ną. Gerų eržilų savininkai nenorėjo parduoti. 1882 metais 
pradėti rinkti duomenys, kiek ir pas ką yra žemaitukų. 
Šiam tikslui buvo sudaryta 5 asmenų (A. Burba, B. Ogins
kis, B. Sakelis, B. Gruževskis, J. Liaugminas) ekspertų 
komisija, įpareigota nustatyti žemaitukų veislę ir tinka
mumą. 1882 metais draugija jau turėjo 3 draugijos narių 
dovanotus eržilus — Perkūną, Kauką ir Vanagą. Per me
tus ji pati nusipirko eržilus — Stonaitėlį, Vilką, Žvirblį, 
Gintarą ir Bičiulį. Arklius draugijos nariai laikė savo 
ūkiuose. Vėliau B. Sakelis draugijai padovanojo Alksną, 
pardavė Žaibą, o M. Oginskis padovanojo Širvą12.

Žirgyno steigimo klausimas pradėtas svarstyti 1882 
metais. Buvo nesutarimų, ginčų. B. Oginskis, J. Gružev
skis, P. Končia, J. Komaras pateikė savo sudarytus žir
gyno projektus. Valdyba geriausiu pripažino P. Končios 
projektą, tačiau tokio žirgyno steigimui reikėjo daug pini
gų — apie 60—70 tūkstančių rublių. Kai kurie manė, jog 
reikia kol kas žirgyno atsisakyti. Laikyti draugijos žirgy
ną savo ūkyje valdyba siūlė B. Sakeliui, bet šis nesutiko. 
Iniciatyvos ėmėsi Mykolas Oginskis, pasiūlęs savo dvare 
Plungėje laikyti žirgyną — 6 kumeles ir 1 eržilą. 1883 me
tais tarp draugijos valdybos ir M. Oginskio buvo suda
ryta sutartis, pagal kurią už tūkstantį rublių per metus 
M. Oginskis turėjo prižiūrėti arklių laikymą ir šėrimą. 
Draugijos žirgyno direktoriumi buvo paskirtas B. Sakelis. 
Pradinį įnašą — 5 tūkstančius rublių draugijai paskolino 
J. Komaras. Mykolas ir Bogdanas Oginskiai, B. Gružev
skis, B. Sakelis žirgynui dovanojo po kumelę, 2 kumeles 
draugija nusipirko, eržilą davė M. Oginskis. Oficiali pir
mojo XIX amžiaus žemaitukų žirgyno įsteigimo data 1883 
metų kovo 13 diena. Draugijos žirgynas Plungėje buvo 
iki 1990 metų liepos mėnesio. Sudėję žirgyno ir pas drau
gijos narius laikytus draugijai priklausiusius arklius, ga
lėtume konstatuoti, kad 1883 metais draugija turėjo 14 
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žemaitukų — 8 eržilus (jų vardus jau minėjome) ir 6 
kumeles (Judą, Neledą, Alksną, Žaibą, Širvą, Debesą). 
Vėliau arklių buvo daugiau. Tais pačiais, 1883 metais, 
Raseiniuose per arklių parodą įvyko pirmosios žemaitukų 
bėgimo lenktynės dviejų ir trijų varstų distancijose. Dvie
jų varstų distancija greičiausiai buvo įveikta per 5 minu
tes, o trijų varstų — per 7 minutes 30 sekundžių. Žemai
tukų parodą 1883 metais pamini ir Stanislovas Raila 
„Aušroje“. Skyrelyje „Iš Lietuvos“ jis mini aktyvią Jono 
Gruževskio iš Kelmės veiklą, propaguojant žemaitukus. 
O anais, tai yra 1882 metais, kaip pažymi S. Raila, „..ant 
išstatymo vienas toks „žemaitis“ vežė smagiai aštuonis 
vyrus ir 140 pūdų vežimą! (Vienas pūdas 40 svarų)“13. 
Vėliau buvo rengiamos ir porinės pakinkytų žemaitukų 
bėgimo lenktynės.

1882 metais buvo įsteigta 10 žemaitukų kergimo punk
tų— Rietave, Balbieriškyje, Panemunėje, Jucaičiuose ir 
kitur. 1883 metais Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Zarasų, Ra
seinių, Telšių apskrityse buvo 12 žemaitukų kergimo punk
tų. Juose buvo eržilai Perkūnas, Kaukas, Bičiulis, Žvirb
lis, Stonaitėlis, Vilkas, Gintaras, Vanagas, Butkus. Rieta
vo (Girėnuose) ir Plungės kergimo punktuose buvo Ogin
skių eržilai14. Apie kergimo punktų vietą pranešdavo iš 
anksto, apibūdindavo eržilus, vedė specialią apskaitą ir 
statistiką. Kergimo punktų sąrašuose nurodydavo kume
lių savininkų pavardes ir jų socialinę priklausomybę. Iš 
tų sąrašų galima nustatyti valstiečių, auginusių žemaitu
kus, skaičių — už arklio sukergimą iš jų imdavo mažiau
sią mokestį — vieną rublį.

Vėliau tarp draugijos narių kilo nesutarimų. B. Ogin
skis, B. Sakelis ir kiti atkakliai propagavo žemaitukus. 
Likusieji reikalavo auginti ir kitų veislių arklius. 1890 me
tais liepos 6 d. bendro draugijos narių susirinkimo Rasei
niuose protokole pažymėta, kad vien žemaitukų veisimu ir 
auginimu gali užsiimti kita draugija. B. Oginskis pasi
traukė iš Raseinių žemaitukų veisimo draugijos veiklos 
ir 1890 metų viduryje (oficialų Valstybinės arklininkystės 
valdybos sutikimą jis gavo 1891 metais vasario 11 d.15) 
įsteigė tokio pat pavadinimo draugiją Rietave.
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1890 metais liepos 27 d. Plungės žemaitukų žirgynas, 
kurį sudarė 14 arklių, buvo parduotas16. Didesnę šio žir
gyno arklių dalį (apie 10 arklių) nupirko B. Oginskis ir 
padovanojo Rietavo žemaitukų veisimo draugijai. Garsųjį 
eržilą „Baublį“, įvertintą 203 rubliais, Rietavo draugija, 
turbūt, pati nusipirko. Kiti arkliai kainavo nuo 20 iki 70 
rublių.

Rietavo žemaitukų veisimo draugijos žirgynas buvo 
įsteigtas B. Oginskio palivarke Girėnuose. Jo direktoriumi 
vėl buvo B. Sakelis. 1891 metų rugsėjo mėnesį šiame žir
gyne buvo 23 žemaitukai — 6 eržilai, 16 kumeliukų ir vie
nas, jau Girėnuose gimęs, kumeliukas. Įdomūs šio žirgy
no arklių vardai — Baublys, Stonaitėlis, Cekys, Erželiu- 
kas, Muzikantas, Debesis, Alksna, Žaiba, Širva, Cebulekė, 
Citra, Drėmė, Dūdelė, Cigonikė, Drobinėlė, Dytka, Beržą, 
Bėrelė, Pelėda, Debesa. Keli arkliai vardų neturėjo17.

Arklių draugija Raseiniuose pakeitė savo darbo kryp
tį — pradėjo veisti ir auginti sunkiųjų ir kitų arklių veis
lių arklius — ardėnų puskraujus, anglų, trakėnų puskrau- 
jus, estų ir kitus. Ji pakeitė ir savo pavadinimą — pasi
vadino „Darbo ir važiuotės arklių veisimo draugija“. Že
maitukų ten buvo nedaug. Si draugija veikė iki 1914 metų.

Didžiausias Rietavo žemaitukų veisimo draugijos vei
klos krūvis vėl atiteko B. Oginskiui. Si draugija labai 
didelį dėmesį skyrė žemaitukų parodoms. Apie būsimas 
arklių parodas raštu pranešdavo visoms valsčių valdy
boms, o skelbimus (skelbimai būdavo bendri, apie visas 
arklių parodas Kauno gubernijoje per metus) išklijuoda
vo labiausiai matomose vietose. Valstiečiai turėjo drau
gijai pristatyti pažymėjimus iš valsčių valdybų, kad jų 
arkliai nepirkti, o pačių išauginti. Pačių išauginti ark
liai — buvo būtina sąlyga visiems be išimties parodų da
lyviams. Parodų skelbimuose akcentuodavo, kad bus ap
dovanojami valstiečiai už gerai išaugintus žemaitukus ir 
kitus veislinius vienerių metų arklius. To meto parodų 
dalyvių bei premijuotų arklių savininkų sąrašuose yra ne
mažai žemaitukus auginusių valstiečių pavardžių — Mo
tiejus ir Juozas Grybai, Andrius Širvys, Motiejus Simai
tis, Kazimieras Butkus, Adomas Jankus...
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Valstybinės arklininkystės vyriausioji valdyba ir to
liau palaikė B. Oginskį. Antai, 1892 metų gegužės 2 d. 
jam buvo pranešta, kad arklių parodoms Kauno guberni
joje skiriamas 1 aukso, 7 sidabro ir 4 bronzos medaliai, 
iš kurių žemaitukų parodai Varniuose paskirtas aukso ir 
5 sidabro medaliai18. Žemaitukų, priklausiusių bajorams 
ir dvarininkams, paroda Varniuose įvyko 1892 metais lie
pos 11 dieną. 1904 metais spalio 11 d. (trečiadienį) tokia 
paroda įvyko Rietave.

Kergimo punktuose būdavo po 10—12 žemaitukų er
žilų. 1903—1904 metais buvo 13 kergimo punktų: Liolių, 
Kelmės, Balčių, Pakražančio, Reitanikių, Albinavos dva
ruose (Raseinių apskritis), Piliamonto, Derbutų, Antaša
vos dvaruose (Kauno apskritis), Terespolio, Užgirių dva
ruose (Šiaulių apskritis), Biržalų, Babiškių dvaruose (Pa
nevėžio apskritis). Daugumos arklių vardai buvo lietu
viški: Darbininkas, Bitenis, Laurinaitis, Srebalis, Krakis, 
Petkus, Genys...19

XIX amžiaus pabaigoje žemaitukas buvo ne retenybė 
Rusijos ir kitose arklių parodose. 1898 metais arklių pa
rodoje Peterburge buvo apdovanoti du B. Oginskio žemai
tukai — kumelė Žaiba ir eržilas Kęstutis20. Juos vežė ir į 
tarptautines žemės ūkio parodas. 1900 metais tarptauti
nėje arklių parodoje Paryžiuje vienas žemaitukas buvo 
įvertintas aukso medaliu. Tais pačiais metais Valstybinės 
arklininkystės valdybai caro nurodymu buvo pavesta nu
pirkti 20 žemaitukų. Tuo tikslu valdyba minimų metų ge
gužės 13-os d. pranešime įpareigojo Rietavo žemaitukų 
veisimo draugiją atrinkti arklius ir liepos 12 dieną Rie
tave juos apžiūrėti. Vykdydama šį nurodymą, gegužės 
20 d. draugijos sudaryta komisija (B. Oginskis, B. Sa
kelis, J. Liaugminas) apžiūrėjo 27 žemaitukų eržilus ir 
du iš jų, Bužulį (4 metų) ir Baltsnapį (taip pat 4 metų 
amžiaus) rado tinkamais pirkti. Šie eržilai buvo įvertinti 
po 140 rublių kiekvienas. Abu jie buvo išauginti valstie
čių — Baltrušio ir Kaulio21.

Rietavo žemaitukų veisimo draugija veikė iki Bog
dano Oginskio mirties 1909 metais. Vėliau kokių nors 
duomenų apie šios draugijos veiklą nerasta. Rietavo ir 
Raseinių apylinkėse ypač daug žemaitukų žuvo Pirmojo 
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pasaulinio karo metais. Daug jų tuomet buvo išvežta j 
Rusiją. Vokiečių okupacijos metu buvo net dvi rekvizici
jos: viena tik žemaitukams suaugusiems, o antros metu 
buvo paimti net jaunikliai. Tad, kaip pažymi arklių tyri
nėtojai M. Kvašninas-Samarinas ir Z. Mockus, 1918— 
1919 metais nebebuvo tose apylinkėse sveiko stipraus ark
lio22. Vėliau Rietavo apylinkėse žemaitukų auginta ma
žai. Tad ir ekspedicijos metu vietiniai gyventojai nedaug 
begalėjo papasakoti apie šiuos arklius. Daugelis senes
nių Rietavo gyventojų dar pamena pasakojimus apie keis
tuolį Bogdaną Oginskį. Pranas Dargis pasakojo, kad jo 
tėvas Jonas Dargis kurį laiką prižiūrėjo B. Oginskio stai- 
ninius arklius. Žemaitukai buvo laikomi su staininiais, o 
ne su brukiniais (darbiniais) arkliais. Kartą, ankstyvą 
balandžio 1 dienos rytą, tėvas nubėgo pas kunigaikštį ir 
sumelavo — vienas žemaitukas pasibaigė. Pašoko tuoj pat 
Bogdanas iš lovos, užsimetė chalatą ir nubėgo prie savo 
numylėtų žemaitukų, o, pamatęs, visus gyvus ir sveikus 
ir supratęs balandžio pirmosios pokštą, davė Jonui Dargiui 
5 rublius. O šiaip jau B. Oginskis buvo staigaus būdo, 
pokštų nemėgo, kitu atveju būtų gerokai J. Dargiui už 
tokį jumorą kliuvę. Staininius arklius šukavo, blizgino 
šepečiais, maudė, šėrė tik avižomis. B. Oginskis mėgo 
važinėti žemaitukais, kalbėjo lietuviškai. Oginskių pali
varke Girėnuose išliko didelės mūrinės arklidės. Daugelis 
gyventojų geru žodžiu minėjo gausią ir gerą Sakelių gi
minę, turėjusią dvarus netoli Plungės. Boleslovas Sakelis 
laikė daug žemaitukų, valstiečių kumeles su savo eržilais 
sukergdavo veltui. Jis dažnai lankėsi pas Bogdaną Ogins
kį, o Girėnuose ilgam apsistodavo.

Lietuvos respublikos metais 15 arklių, tarp jų ir 2 
juodus žemaitukų eržilus savo dvare Drobstų kaime laikė 
Povilas Jurgaitis. Ignas Mikalauskas pasakoja — šėrė jis 
žemaitukus tik baltaisiais dobilais ir avižomis, nenaudojo 
jų jokiems ūkio darbams. Žemaitukus nušveisdavo šepe
čiu, abu pakinkydavo į karietą, žiemą — į roges, ir vyk
davo, besipuikuodamas, sekmadieniais į Rietavo bažny
čią. Yra pasakojimų, kad su Jurgaičio žemaitukais Lietu
vos prezidentas Antanas Smetona atidarė 1938 metais 
Žemaičių plento pro Rietavą ruožą. Jurgaičio žemaitukai 
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buvę labai greiti ir gražūs. Tame pačiame kaime 2 žemai
tukus, Sirvuką ir Puksą, turėjo Povilas Jedenkus. Sprau
dės kaime žemaitukų eržilą laikė Žilius, kurio taip pat 
nenaudojo ūkio darbams. Tame pačiame, Spraudės, kai
me 2 žemaitukų eržilus laikė Povilas Rimkus. Juos jis 
nusipirko Plungėje. Žemaitukai buvę pagrindinis jo pra
gyvenimo šaltinis, su jais dalyvavo arklių parodoje Rie
tave, gavo premiją. Labardžiuose žemaitukus laikė Snars- 
kis. Daugiau grynaveislių žemaitukų vietiniai Rietavo ir 
jo apylinkių gyventojai neatsiminė. Jų pasakojimais, la
biausiai buvo paplitę panašūs į žemaitukus darbiniai 
arkliai.

Rietave, senosiose Oginskių arklidėse, reikėtų atgai
vinti žemaitukus. Dėl to, kad su jais žemaičiai laimėjo 
laisvę kovose su kryžiuočiais. Dėl to, kad juos nuo išny
kimo gelbėjo Rietavo kunigaikštis I. Oginskis ir jo sūnūs.
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pedya rolnictwa. Warszawa. — 1876. — T. 3. — S. 648.

4 M. Kvašninas-Samarinas ir Z. Mockus. Arklio kilmė ir lietuvių 
arklys. Dalis 2. K., 1927. — P. 31.

5 Książe Michał z Kozielska Ogiński. Min. veik. — S. 649.
6 M. Kvašninas-Samarinas ir Z. Mockus. — Min. veik. — P. 31.
7 LVIA. — F. 1177. — Ap. 1. — B. 2089. — L. 2.
8 Ten pat. — B. 2090. — L. 18.
9 Ten pat. — B. 2089. — L. 2.
10 Ten pat. — B. 2038. — L. 56.
11 Ten pat. — B. 2060. — L. 10.
12 Ten pat. — B. 2075. — L. 3—4.
13 „Aušra“. — 1883. — Nr. 4. — P. 115—116.
14 LVIA. _ F. 1177. — Ap. 1. — B. 2063. — L. 5.
15 Ten pat. — B. 2073. — L. 2.
18 Ten pat. — B. 2118. — L. 1.
17 Ten pat. — B. 2075. — L. 3—5.
18 Ten pat. — B. 2121. — L. 10.
19 M. Kvašninas-Samarinas ir Z. Mockus. — Min. veik. — P. 32.
20 LVIA. — F. 1177. — Ap. 1. — B. 2093. — L. 126.
21 Ten pat. — B. 2093. — L. 84, 184.
22 M. Kvašninas-Samarinas ir Z. Mockus. — Min. veik. — P. 36.
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Liaudies švietimo ministerijos departamento 1858 metų spalio 22 d. 
(naujuoju stiliumi lapkričio 3 d.) pranešimas Vilniaus švietimo apy
gardos globėjui Irenėjui Oginskiui įsteigti Rietave Agronomijos mo
kyklą. Iš teksto aišku, kad dėstymas šioje mokykloje — žemaičių kalba.
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Peterburgas. Lauryno Ivinskio 1860 metų lapkričio 7 d. (naujuoju sti
liumi lapkričio 19 d.) prašymas Panevėžio gimnazijos kuratoriui.
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1876 m. rugsėjo 26—29 d. (naujuoju stiliumi spalio 8—11 d.) žemės 
ūkio parodos Rietave programa.

155



e.
№ ffawtin йэдвгат » ôtwwal» sa а^дяега *иугь  «®даыш в$**й.

c-włfrw.ta m w^ttsut. wuarm. шшнши jamwi » мямканъ «âî^euük- 

7.

Улктта Судог& еэ&?*ай  отдШь
5* ИЙйийиимяллл, 
O- €Wo w Н**еШ  
£BU **»**#*»  W *»WW»TH&*  mW*,

*. 4Г^руим^51й^мм|ла1ймяэдн1йивиййаж .^^$HfcjwwÉtaww te жШлшйм|мцчиЛж*

F О Т Д 'f! I ’Ь.

4 « m e я «t

Wey^fe 1< Жзре&цй m & >5* M
Ж К^ш« - S-sx j& SH» —

— Ж. MfWft ~~ Ыь до %-та
f» €îs₽7»Kft,

«Ниъ «ôf^b » ^wtu

Г • r « t tt • « w » r wt

— 4k Sus» m www w^t # *w«»» f
— «r ^9ЯЙ çrs rt ^r» 4w J
- t. T^« m wm ЯШ ЛО Й ^n. | ^дъ s tîrr^^*

й» Теша fwfitfcr į

# W M MU

— Л üw» sm» tyws до S *bv r
— >♦, £$œi  m штл? 4 T 0 ж e.**
— W Яг4ол» де nsw*f« tR«^. I

C > *t  » a» mi

— Itx J^jssrtrm&wesa^x я ^а«ихь
™ 1«« Ш₽«лл rlxs «e a^QAs..
- I< gj^jeoiate «адшл a sa&re#.

C e*  » « a;

■ npaeam*;-*  «обе» a em srkr». j^wçaw’SFT»^

«ЙШЩ4Л я ufersuru яорадг, a ma« ssoes»/

- i4k temų.
*- a». Лдуалия, 
— <t. Seç«a. 
— t«. Kw**næt«.  
— 1W< Д»ора«1яж«.

156



* « ш м wu

Ш KW*  wuùl даеш

а*  « » ж i w ««»•<««««
- fl. fijSftflWU

Ml ♦ « w Ht

- W« Kypw- W»,  jw< «?«>  ш^ж», ЖЖЙ « гШ  «wv** ** *

Я Ч « А *45

- »»« îharw, й;Кя«я улдаи ut» «, wm WW-*

Г M * M*
-~- »4. Î’jj&w жШ et^t а я#т. р*г*е^^  зт « »^шй e^Wi

„•»3mt4*f44  xxwe-

'Т^ .ЦJ.<fTO "■- ■■•

1й?ад*>  . «*  ■ Шияияк wtó t 
K, PfJG’..
«, £w$u
<4 Омт .

«« ♦*  J'tqwKb,

«e Mwhss.
14 « д*  Rsjm&Stfi ’paeÿ.

Wwk^>
W (л»зра^«е <иш&.

Хд-Ш .uvrm’m st srjssi ш. î Jis 8 «ф», s

W »Ж«ЙЙЮ/ 

ftjmws a üw»i ла fô fc'fff&s*,  

г <h»w« 40 t-t *w  « с«мт 4-m^

X*«*a#WrWOTMi*

К^урсг Ь ^yyjàa им t^sAo^ awe« « я*  
^ĘįfftKt jyt5S»«

Mfcæstw tt ‘W<Ató AU }«»ЙЛ

IfWM, идет», f«a e aj>- tr^^a 
a^ftacus». у«₽»ЖЬ jpmftr» pM*.

Кдажа 
hutam «ajAfU.

угхШиййУг изл*  мл» ^ws-

— «. Имж^иот, wam»**  iTOįut. о*И4»  .и*  wrw» «amtin- » Sft^t.

157



г.-' етдид’Ь.
t шииИ^ * ‘*̂**8*̂'

— ♦. <& arttómr^ cwrf***  &*к  -
~ *♦  {>&«« fy&». «suisse ÂWp», куй«гдал«х ?®»«д )*#  тШ«<

й WWfcwt .Ш ^Х*Т*ЛШ
.,. аУ æ***»  « *»**w**-

Ul**-  Weab «*m»sr  К«я> Ж »wm«W>

Л, Сшвежн».

^aseftim ^да*г^пл»,  Я«# & ,Ш W4 t- Fhufw«®< *

О T.mmi: и. Вям^ Ьг^я^й rW, ,wu tiwrt Utmut,
r

158



ииструкшя
ш еадоккИа arjHam 8|»аадл#ж»жап ?wl?a«iesy Щегтв? 

ашдойа еъ ршгдгяй» лимдеЗ Жм)дги| «дом.

1» mn у Шу>ту, ш«т зшат «& mm
йщмт$ кт И««»тй ялж Я&ъЛ&ш»-

!♦ &5ms«w*w^8K ан шмй s# ^₽»п жЩШ gimsta
1 Speiurak жжт  рамылт tepcWm м жуветм se mm as п&рш 

я# ж та æt гуBelsis bedtml Beragi н &pma Ноьгаета.
*

Л. ЙреевуШт» enterra ш s**r?tix  Mqa&tm отг En татары мжйяш wÿ*  
шь m йшкш wma Ubawie «jftm sjm ssmran e» «wm 
ait 36tH«**b  ra $Fp***  a^n-' yowen m тат wtôy им M 8*  деют 
raytat ot»n «jeæaywcw шш бЩгага msmesb «m«ełe mepw*  жереШга 
■Hratmjtm.

& - €щ₽з$тага â) да ежу Лтат, Ъ к et 1 l»XS дат 1 ïWra^ w
mw wrseem fjssu, & so^a «Ш »фйгата sawm et a^He U $ystm ra eytw. 
aras ra I tmi w t &ши ее >late 1 ra$e&t га I Яя^й ss UФга^лв es 2 fe^w 
» ra 15 Ф*#|ЙШ  я*  J hfas ее 3 rw^«i. а^жать seyi ж w еежрш«ж^ 
«8$ятничй, 6) &tT8 et й$нШ «з«Н е «зуШ Ж еша«т гзехШльта. й 8*J7'  
tm wpœs3W m»w м i-wsywe sese^aan sxœuy^y» «wy, гм.!Шт» 
Й^шейе»! <»wT8^ г) €ж»м?0н х^-аяяе геде^жШ'га ж«₽е^и wapers же- 
»n Fb у»р#зз влв ад. æe^xt, п. И гъ ет^-u ers йе. sra^m, тага
в»п. га татЬт еяуШ огь гмвзга тужетатаъ з) Ъъ елуйй% S&rhm w
1'«Ш «йведжеяйз snjmeara s*wmv.ja,  rnejutt syemsram
&nauâ»erô sewa*̂  e) I^îs тжекм w аа^йега ^n<Ł ml едемте, 

' та m ,^йй8^т4 »s «et И«х«Х« eurais т*<>  га витает çjуШ 
etm ₽fttx«Ax й₽е«ж1жт»г в» етап хже« ж) Ж^Ня« етедда
ÎS 1»та га n »> epewt еёжго C/j^aia ^дат (йже?ввй Ш we ««etj»-
МВШ e^psrare SpeeeeaU га тжежк cetraet (тл įmeta же s&wo йа та ее йале 
«prwrara wyeewrf# тахт га jasęłsireta S^wteU» ялн га жрай^ехг елутат 
iïpeMarraxrj. Есхе eeesrpt «ejïêest тштсе те^&йвт м« semom xia 
схпеж stô a>eî?al швр-гат&гй xepe-Ш та out »«к.те^мта« т tsm xe^Swra ee«' 
?^даивди Шт»у ж га^дмтае га ее^твежеет еаде^егаш^ eras^Et еШт тя**'  
гт П тавн-а, jwspare yaetÿ?$jee« as !туаку га еаЖтю W,;- 
сета же Й₽аа,^в& усэ^ртп «тмгв^удт tara?«ат ™ в"<1т а₽®та BpejeTwm 
гае га yemyytaîe Шита Copain з&тар&е ^ггактгаа га тт оШееъ, »Н*  
FTŁ а>й1» вотнт &ЯГ8®1» яга 3 w-нега, зля apeerae^alx ее t ага тхзжере^гага,

Raseinių žemaitukų veisimo draugijos instrukcija dėl žemaitukų laiky
mo ir priežiūros. LVIA.— F. 1177.— Ар. I.— B. 2063.— L. II.
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«М«м»?«. ЛЙьгл^ А^ллгл^ 
Ом.*»  &fpma*{  ,’ • •

, W*  fKfur-

^.t'' <4  ̂& &■' & &"*

глда

^г///^'л** .J^//Z«< ^-г/л««хжЖ/^

į>**  I
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1892 metų balandžio 20 d. (naujuoju stiliumi gegužės 2 d.) Vyriau
siosios arklininkystės valdybos Peterburgo pranešimas B. Oginskiui 
dėl žemaitukų apdovanojimo arklių parodose. LVIA. F. 1177.— Ap. 
I -B. 2121.—L. 10.
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KĘSTUTIS LABANAUSKAS

PARKO BRUOŽAI IR RAIDA

Rietavo parkas — vienas didingiausių kultūros isto
rijos kompleksų Lietuvoje. Parką čia toliau suvokiame ne 
vien kaip dekoratyvų želdyną, bet ir kaip žemės pavir
šiaus formų (geoplastikos), buvusios itin išrutuliotos van
denų sistemos, įvairiopo pastatų ir dekoro ansamblio, iš
plėtoto Lietuvos augalijos karkaso su raiškiais svetimže- 
miais akcentais, sudėtingą kompleksinę vienovę. Visa tai 
buvo susieta erdvės ir laiko ryšiais, įprasminusiais regi
mąjį (vizualinį) ansamblio įtaigumą bei istorizmo dva
sios pėdsakus, kurie tokie svarūs daug iškentėjusioje, bet 
laiko egzaminus ištverusioje Žemaitijos žemėje. Ir kokia 
simboliška tampa Rietavo Oginskių dvare prieš šimtą me
tų pirmąsyk Lietuvoje sužibusi elektros šviesa! Ji mums, 
ilgai istorijos šunkeliuose klaidintiems, tarsi naujai nu
šviečia tautos ir asmenybės, visuomenės ir giminės san
tykį, primindama Oginskio kanalą, jungusį Juodosios ir 
Baltijos jūrų upynus, Oginskio polonezus ir operą, Ogins
kių politines ir kultūrines idėjas, mūsų istorikų dar nepa
kankamai išstudijuotą jų memuaristiką ir laiškus, pla
čius tarptautinius kultūros ryšius, mecenatiškus darbus, 
palikusius daugelį architektūros ansamblių, meno kūrinių, 
sutelkusius daugelį meno, ypač muzikos kolektyvų. Visą 
istoriją ir jos paliktą kultūros paveldą ženklina asmeny
bių nuopelnai, tačiau jie būtų neįmanomi be dešimčių 
daugiau ar mažiau iškilių bendražygių ir talkininkų, pa
tikėjusių iškelta idėja bei susitelkusių po įkvėpėjo vėlia
va, be tūkstančių žmonių, intuityviai troškusių ir svajoju
sių apie naująjį epochos žingsnį, kuriam nuteikia ir ryž
tasi prakilni asmenybė...

Gaila, kad Oginskių vėliavnešystės šešėlyje rūstūs 
dvidešimtojo amžiaus išbandymai, tekę Lietuvai, užmar
šino daugelį jų idėjų bendražygių, talkininkų ir realizuo- 
tojų. Tiesa, žinome Oginskių finansuotą ilgametį Žemai
tijos švietėją Lauryną Ivinskį, vieną kitą iš jų suburtų 
muzikų, bet tai tik vienetai. Deja, nežinome tiksliai, kas 
architektūriškai sukomponavo ir realizavo didingą Rieta- 
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vo ansamblio planą, nepakankamai architektūros istorikų 
išnagrinėtos jo sąsajos su kitais Oginskių ansambliais. 
Tai — viena svarbiausių krypčių tolesnei Rietavo krašto
tyrai, kuri Lietuvos kultūros istoriją gerokai praturtintų 
naujais bruožais ir vardais. Čia nekartosime ir senosios 
Rietavo praeities puslapių iki Oginskių, kurie išsamiau 
aptarti kitų šios knygos bendraautorių. Žinoma, kad kelis 
šimtus metų Rietavas buvo didžiųjų kunigaikščių valda — 
seniūnija. Tokios seniūnijos dažniausiai buvo naudoja
mos utilitariai valstybės pajamoms, išnuomojus jas, įkel
tus paskolos užstatu, suteikus tam tikram laikotarpiui 
naudotis už kurias nors paslaugas, įgaliotam Lietuvos 
Didžiajai Kunigaikštystei, seniūnui. Dauguma seniūnų 
būdavo iš kilmingų ir savo valdas turinčių žemvaldžių, 
kurie kunigaikščio valdžios dvare nuolat negyveno ir ne
buvo suinteresuoti jo didesne pažanga, architektūrine ir 
menine verte. Tokie bruožai paprastai buvo plėtojami kil
mingųjų paveldimose rezidencijose, senų giminių tėvoni
jose. Rietave yra pakitusi ir dvaro vieta: teigiama, jog 
senoji seniūnijos dvarvietė buvusi Sauslaukių palivarko 
vietoje. Ar tąja vieta iš pradžių naudojosi ir Oginskiai — 
svarbu būtų patikslinti dokumentais bei archeologiniais 
duomenimis. Kaip žinoma, Oginskiai su Rietavu susiję 
nuo 1763 m., Trakų vaivados Tado Oginskio vedybų su 
Jadvyga, Žemaičių pilininko ir Rietavo seniūno Kristupo 
Tiškevičiaus, našle. Tačiau pirmieji Oginskiai, sudėtingo
mis unijinės Lietuvos ir Lenkijos žlugimo aplinkybėmis, 
užgrobusiai carinei Rusijai keičiant daugelį turto valdy
mo nuostatų, o patys reziduodami kitose prašmatniose 
dvarų sodybose, Rietave didesnėmis naujovėmis neužsi
ėmė. Užsitęsė byla dėl Oginskių teisių į Rietavą, pasibai
gusi tik 1814 m. Rietavo, kaip privačios Oginskių val
dos, išsipirkimu iš caro valdžios. Tačiau garsusis Myko
las Kleopas Oginskis, gyvenęs pamėgtoje ir išpuoštoje pa
gal garsaus Vilniaus universiteto architekto Mykolo Šul
co projektą Zaliesėje (netoli Smurgainių, dabartinėje Bal
tarusijoje), labiau užsiimti Rietavu nesuskubo, įsuktas į 
politikos verpetus ir paskendęs meno reikaluose. Nusivy
lęs, kad caras nepritarė jo politiniams projektams, 
M. K. Oginskis gyvenimą baigė emigracijoje. Neiškart
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Rietavo pertvarkymo ėmėsi ir jo sūnus Irenėjus — žy
miausias Rietavo mecenatas. Jaunystę jis buvo praleidęs 
Zaliesėje, galbūt norėjo suteikti jos žavesio ir Rietavui. 
Tačiau rimčiau šio darbo ėmėsi, matyt, tik sėkmingai pa
sibaigus teisminiam konfliktui su caro valdžia 1841 m. ir 
po vedybų 1842 m. Dvidešimtmetis iki I. Oginskio mirties 
ir buvo pagrindinis Rietavo ansamblio kūrimo laikotar
pis. Parko planui būdingi didelio masto bruožai, kurie 
per 60 hektarų plote abipus Jūros upės ir jos intako Jau- 
jupio susiejo miestą su parku raiškiomis kompozicijos 
ašimis. Pagrindinė ašis bažnyčia — rūmai skersai didįjį 
tvenkinį. (Rūmams neišlikus, ašies vaidmuo laikinai nu
vertintas ir tuo padaryta stambi sovietinės urbanistikos 
klaida, erdvė miesto pusėje buvo užstatyta). Dviejų bu
vusių iškilmingų įvažiavimo vartų vakaruose (vadinamų 
Baltųjų) ir pietuose (Raudonųjų) ašys, vedusios į centrinį 
parko parterą su skulptūrų ratu ir didžioji parko alėja, 
keliomis medžių juostomis vedusi į parko gilumą su di
džiąja, Jūros upės apjuostos salos, erdve.

Parko kompozicijai ir gausių pastatų ansambliui bū
dingi tiek geometriniai elementai, (minėtosios kompozici
jos ašys, alėjos, aikštės, gėlynai, skulptūros, žiemos so
das, Oginskių kapinaitės su koplytėle mauzoliejumi) tiek 
gamtovaizdiškieji elementai didelėje parko gilumos erd
vėje. Tai — sudėtinga vandenų sistema, visų pirma, su 
Jūros kilpų bei senvagių juosiama sala, žaismingų kon
tūrų ir medyno akcentų želdiniai aplink gausias pievas. 
Atrodytų, kad Rietavo parko idėja yra Irenėjaus Oginskio 
jaunystės vaizdų Zaliesės klasicistiniame parke ir jo ke
lionių (1826—1833) po Europą, kurioje plėtėsi peizažinių, 
gamtovaizdiškųjų parkų kūryba, įspūdžių sintezė.

Tačiau nereikėtų atmesti ir parko ansamblio kūrybos 
tęstinumo po I. Oginskio mirties. Manau, kai kurie au
toriai perdaug suabsoliutina biografinius Bogdano Ogins
kio faktus jo veikloje. Jeigu jų ir būta, tai mažiau reikš
mingų negu visą Lietuvą, po žiauriai numalšinto 1863— 
64 m. sukilimo, prislėgusi krizė, sutapusi su motinos naš
lės stipresne įtaka Rietave ligi B. Oginskio pilnametys
tės. Vis dėlto neabejotina, jog B. Oginskis išauklėtas ryš- 
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kia humanistine šios giminės kultūros dvasia, nulėmusią 
aktyvią muzikinę veiklą, pagarsėjusias Lietuvoje žemės 
ūkio parodas, pirmųjų telefonų įvedimą ir galiausiai pre
tekstu visam šiam pokalbiui tapusią Rietavo elektrifika
ciją 1892 m. Juk visa tai — o daug kas čia ir nepaminė
ta! — vyko B. Oginskio šeimininkavimo Rietave metais.

Nepatvirtina parko trumpalaikio sukūrimo ir augalijos 
duomenys. Greta seniausių apie 150 metų parko medžių 
iš pradinio laikotarpio (yra pavienių ir senesnių ąžuolų) 
ryškiai matoma įvairiaamžių medžių seka. Jie liudija apie 
nuolat tęsiamą parko priežiūrą, koreguojant jo struktūrą, 
keičiant neprigijusius ar sunykusius želdinius. Būdingi 
prie didžiosios alėjos ant supiltų pakylų augantys ąžuo
lai ir liepa. Jie jau šimtamečiai, bet gerokai jaunesni už 
pirmuosius parko medžius, smarkiai pranokstančius 1 m. 
kamieno skersmenį. Matyt, tai buvo proginiai medžiai ku
riam nors B. Oginskio valdymo laikų įvykiui. Galėjo pro
ginę paskirtį turėti ir daugiau parko medžių, gal net išti
sos alėjos. Tai galėtų patikslinti Oginskių memuaristikos, 
senosios spaudos kruopštesnės studijos. Gamtiškai parko 
kompozicija neatskiriamai susieta su viena sudėtingiau
sių Lietuvos parkuose vandenų sistema. Jūra apjuosia ke
liolikos hektarų salą, tvenkinius, intakus, kanalus, mai
tinimo ir sausinimo griovius. Tai teikia nepaprasto gyvu
mo parko reginiams. Palyginti lėkštą paviršių raiškesnį 
darė supilti keli apžvalgos ir poilsio kalneliai. Iš jų stam
biausias yra parko rytuose už Jūros upės, senųjų rietaviš
kių net vadintas piliakalniu. Gaila, kad pokario metais jis 
buvo smarkiai apgadintas — reikėtų tvarkyti. Kitame kal
nelyje, pasak legendos, caro žandarų buvę pakarti suki
lėliai. Todėl jis pavadintas Kartuvių kalneliu, tebestūkso 
parko šiaurinėje dalyje. Net du kalneliai, supilti salose, 
puošia didįjį tvenkinį — juose iškilmingomis progomis 
grodavęs garsusis Rietavo orkestras.

Žodžiu, pats parkas buvo lyg simfonija daugumos 
Lietuvos parkuose sutinkamų gamtos ir kultūros vaizdin
gų elementų — nuo didingų pastatų ir vandens erdvių, 
iki smulkiosios architektūros, gėlynų ir dekoro žaismo, 
parko laukymių intymumo.
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Pastatų — parko kompozicijos dominante buvo cent
riniai rūmai su priestatais ir jungtimis, tarp kurių įdo
miausias buvo žiemos sodo — arba oranžerijos — su pal- 
myno kupolu, o kitapus — su bokšteliu dvaro administra
cijos priestatas. Jis išlikęs, perstatytas ir pritaikytas da
bartinei ligoninei. Visa kita apmaudžiai nugriauta 1926 m. 
iš varžytinių... statybinei medžiagai. Ekonominių sunku
mų varginama po Pirmojo pasaulinio karo atsikurianti 
Lietuva neįstengė išsaugoti šių vertybių. Vėliau, kai rū
mų jau nebuvo, „socializmo statybos“ metais parką už- 
griozdijo technikumo korpusai, kuriuos statant dar buvo 
pašalintas ir dvaro svirnas. Tuo tarpu Plungėje, kur rie
taviškio Bogdano Oginskio brolio Mykolo statydinti rū
mai nebuvo nugriauti, juos sėkmingai panaudojo ir tvarkė 
technikumas. Bet ką jau čia apie pokarių sunkmečius, kai 
mūsų dienomis, įsisiūbavus „išplėstinėms brandaus so
cializmo statyboms“ vos vos nebuvo prarastas kitas ver
tingas Rietavo dvaro ansamblio statinys — buvusi Ogins
kių orkestro muzikos mokykla, o iki 1962 m. — vidurinė 
mokykla. Tik atkaklių rietaviškių, susibūrusių prie Lietu
vos Kultūros Fondo į „Pilalės“ klubą, pastangomis šis 
originalus ir brangus kultūros istorijai pastatas buvo iš
gelbėtas iš griuvėsių, ir dabar restauruojamas Rietavo 
Oginskių kultūros istorijos muziejui. Gaila, kad nesus
kubta panašiai išgelbėti vaizdingojo vandens malūno, ku
rio menki griuvėsiai belikę prie Jaujupio ištakos iš Di
džiojo tvenkinio. Reikėtų nors tuos griuvėsius užkonser
vuoti ir įrengti lankytojams poilsio aikštelę prie nuolat 
šniokščiančio Jaujupio vandens. Tai lyg primintų neto
liese dunksojusius rūmus, į kuriuos kadaise pro pat ma
lūną, per tvenkinio pylimo alėją, dardėdavo karietos. Di
delio remonto atkuriant fragmentus bei restauruojant au
tentiškus elementus prireiks ir išlikusiems dvaro pasta
tams, (dabar ligoninė ir technikumas) deformuotiems pras
tų projektų. Svarbus technikos paminklas yra ir ketina
mas restauruoti vandens bokštas su vėjo jėgaine, skubaus 
remonto buvo deformuotas Oginskių žirgyno pastatas, nau
jo pritaikymo laukia pieninės naudojami pastatai, varti
ninko namelis, nepasiekė dar autentiško lygio Oginskių 
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mauzoliejaus koplyčia. Atskiro sprendimo reikalaus skliau
tinio rūsio griuvėsiai, menantys pokario siaubo metus, kai 
okupantai sukiršintųjų „klasių kovos“ samdinių rankomis 
čia kankino Lietuvos rezistentus. Tai bus tarsi antras 
Kartuvių kalnelis parke, tik jau XX a. aukoms. Drauge 
tai suponuoja svarbių išvadą, jog neturime žiūrėti ir ver
tinti parkų tik kaip pramogų vietų. Parkuose neišvengia
mai atsispindi ir epochų nuopolio, žmonių kančių moty
vai. Gal kitaip ir nedera — kitaip užsnūstų prabangos 
išpaikintos ir išlepintos sąžinės, vien atrakcionų svaigina
mos, sotulio ir pramogų pasigodusios. Gamta žmogui turi 
nuolat priminti, jog dieną keičia naktis, šilumą — šaltis, 
džiaugsmą — liūdesys, ir tik šitų priešpriešų išgyvenimas 
turtina ir taurina žmonių sielas, jjakylėja prie meno, ku
rio viena giliausių sričių yra menas Gamtoje...

Pokarių metais daug nuostolių patyrė ir subtilia dar
na pasižymėjusi parko augalija, didingą įvairiausiais 
erdviniais santykiais, išdėstytais kone visų Lietuvos sa
vaiminių medžių ir krūmų rūšių masyvais bei vykusiais 
saikingais, bet įtaigiais svetimžemės dendrofloros akcen
tų intarpais. Po Pirmojo pasaulinio karo, keičiantis Rie
tavo parko naudotojams, jau per karą vokiečių pradėtas 
plėšti ansamblis visai nuskurdo, kaip minėta, buvo par
celiuojamas iš varžytinių. Pradėta kirsti dalis medžių, par
ke ganomi gyvuliai, sunyko ar buvo išgrobstyti daug šilt
naminių ir retų dekoratyvių augalų — kurių tik dalį su
skubo priglausti Kauno botanikos sodas.

Ypač skaudžiai parkui atsiliepė sovietų armijos „vieš
nagė“ karo bei visiškos kultūros deformacijos dešimtme
čiai. Kariškiai daug medžių sukūreno, dalį mechaniškai 
sužalojo ir pasmerkė greitam išnykimui. Nebeliko parko 
įžymybių — kukmedžių, kanadinių cūgų, sužalotos išdžiū
vo ir Veimuto pušys, išnyko daug dekoratyvinių krūmų. 
Neprižiūrimas parkas sparčiai laukėjo, ypač panaikinus 
Rietave rajono centrą. Parke spartėjo rūšių kaita, žėlė 
baltalksniai, blindés, karklai, drebulės, beržai, klevai, uo
siai. Jie skverbėsi į parko pievas, stelbė ar net išstūmė, 
sutankinę medynus, vertingesnes, ypač spygliuočių me
džių rūšis. Dėl senosios vandenų sistemos sutrikdymo ir 
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neapgalvoto Jūros numelioravimo dalis parko užpelkėjo 
ir dar sparčiau sulaukėjo. 1978—1980 m. Paminklų res
tauravimo projektavimo institute projektui atlikti parko 
želdinių tyrimai (šio straipsnio autoriaus su kolega Leo
nu Čibiru, konsultuojant tuometiniam Rietavo vyr. miš
kininkui Pranui Narvilui) parodė, kad iš nustatytų 134 
sklypų 29 sudarė atviri pievų, vandens ar pelkių sklypai, 
19 sklypų — tarnybiniai pastatų kiemai, nesusiformavę ar 
visai deformuotų medynų ir tik 16 sklypų buvo vertingo, 
mažai pertvarkymo reikalaujančio medyno. Net 28 sklypai 
buvo sulaukėję, visiškos rekonstrukcijos reikalingi, o 42 — 
stipriai aplaukėję, reikalaujantys nemažos medyno rekon
strukcijos. Tiesa, dalis parko pastaraisiais metais pradėta 
rekonstruoti, paretinta dalis baltalksnynų ir kitų savai- 
minukų. Vietomis net persistengta — pašalinta ir dalis 
vertingų krūmų: vengrinių alyvų, sedulų, užuot juos tik 
atjauninus ir kur reikia, pakraščiuose apkirtus. Matyt, ne 
visad talkininkus stebėjo budri patyrusio miškininko akis... 
Tačiau džiugu, kad sukrusta, į talkas įtrauktas Rietavo 
jaunimas. Net melioratoriai suskato savo klaidą taisyti, 
ir „palaidojo“ parką barbariškai perpjovusią kanalizuotos 
Jūros vagą, ryždamiesi atkurti senąją, vingrią su paslap
tingais posūkiais, salomis ir užutekiais. Tačiau kol šis 
sudėtingas darbas neužbaigtas, negalime manyti pasiekę 
lemtingą posūkį. Neįmanoma nebaigus žemės paviršiaus 
darbų, nenusistovėjus vandenų sistemai iš esmės pagerin
ti želdinių tvarkymo. Be to, parke įsisiautė dar viena bė
da. Jo medyno struktūroje raiškią vietą turėjusias guo
bas, skirpstus (pastarieji buvo stambiausi Lietuvoje, kai 
kurie medžiai siekė gerokai per 1 m. kamieno skersmens 
ir per 30 m. aukščio) bei vinkšnas negailestingai naikina 
grybelinė guobiečių maro liga, pragaištinga šios gen
ties medžiams. Liūdna patirtis kituose Lietuvos parkuose 
pranašauja, kad vargu ar daug šių rūšių medžių beliks, 
ir teks rūpintis jų pakeitimu kitomis rūšimis, kol į ertmes 
neįsitvirtino tie patys parke veržliausi baltalksniai kartu 
su kitais greitaaugiais medžiais. Miškininkams talkinant, 
ryžtingiau reikėtų imtis atkurti spygliuočių medyną pro
jekto nurodytuose sklypuose, išretinus lapuočių savaimi- 
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nukus. Rekonstruojamuose medynuose, kur tinkamos są
lygos, reikėtų įterpti ir ąžuolų, nes būtent jie yra parko 
patriarchai, iš kurių drūčiausias, 1,6 m. skersmens, nese
niai rūpestingai užlopyta dreve, tebežaliuoja Jūros senva
gės kranto mišriame medyne, 66-tame sklype.

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

LABARDŽIŲ LOBIS

M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos sky
riaus fonduose saugojamos ne tik pavienės įvairių pasau
lio šalių monetos, jų rinkiniai, bet ir lobiai, rasti Lietuvoje. 
Saugojame daugiau kaip 30 įvairių amžių monetų ir me
talinių pinigų lobių. Ypač daug vertingų lobių su mone
tomis į muziejų pateko Nepriklausomos Lietuvos Respub
likos laikotarpiu. Beveik visi jie aprašyti ir paskelbti spau
doje. Tačiau yra lobių, patekusių j muziejų prieš pat Ant
rąjį pasaulinį karą, jo metu ir jau po karo, nėra niekur 
aprašyti ar bent kur nors paskelbti. Deja, tik pastarai
siais metais išaiškėjo, kad muziejuje yra saugomi tuo lai
ku rasti lobiai. Peržiūrėdami senus dokumentus, to meto 
registracijos knygas, išsiaiškinome Labardžių, Ramyga
los, Balbieriškio, Svilonėlių lobius į muziejų patekusius ir 
rastus Lietuvoje iki 1948 m.

Kaip tik minimu metu į muziejų pateko lobis, rastas 
1941 m. birželio 2 d. Telšių apskrityje, Rietavo valsčiuje, 
Labardžių sodžiuje. 1942 m. lapkričio mėn. 21 d. A. Juk
na, tarpininkaujant mokytojui St. Vaitosiui ir K. Dagučiui, 
šį lobį perdavė į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų. Mu
ziejui buvo perduotos 294 monetos. Tikslesnių žinių apie 
lobio radimo vietą, laiką, radėją nėra. Todėl šiandien 
sunku ką nors tiksliau pasakyti apie šį lobį. Taip pat ne
aišku, ar į muziejų pateko visas radinys, ar gal tik kaž
kurį to lobio dalis. Tiesa, jog dabar pagal įrašus inven
torinėse knygose mes randame 296 monetas, o ne 294,
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kaip nurodo priėmimo į muziejų kvitai. Matyt, kelios mo
netos buvo sulipusios ir tik valant atskirtos, todėl pir
miausiai dokumentai šito neužfiksavo.

Didžiausią lobio dalį sudaro lietuviškos monetos. Lo
byje 61 Aleksandro Jogailaičio, 65 Žygimanto Senojo, 146 
Žygimanto Augusto įvairių metų pusgrašiai, 3 Žygimanto 
Augusto 1569—1570 m. dvidenariai, 3 — 1555—1556 m. 
ir 1558 m. denarai. Salia lietuviškų monetų yra keletas 
Lenkijos Jono Alberto, Aleksandro Jogailaičio bei Žygi
manto Senojo pusgrašių, 1 — 1526 m. Vengrijos pusgra- 
šis ir 1 — Rygos archivyskupijos Vilhelmo Branderburgo 
margrafo šilingas. Vėlyviausios monetos lobyje — Žygi
manto Augusto 1570 m. lietuviški dvidenariai. Reikia ma
nyti, kad lobis paslėptas greičiausiai XVI a. pabaigoje.

Labardžių sodžiaus lobis, lyginant jį su kitais mu
ziejuje saugomais lobiais, nėra pats didžiausias. Nėra 
jame labai retų, retesnių monetų. Savo sudėtimi jis pa
našus į Biržų apskrityje, Daujėnų valsčiuje, Mesteliškių 
kaime, rastą lobį, kurį sudarė 1000 monetų. Labardžių 
lobis įdomus dar ir tuo, kad didžiausią jo dalį sudaro 
Lietuvos monetos, o tai mūsų respublikoje randamų lobių 
praktikoje pasitaiko gana retai. Jis tyrinėtojams vertin
gas kaip radinys, leidžiantis palyginti jį su kitais pana
šiais XVI a. mokslui žinomais lobiais.

RIČARDAS ČEPAS

RIETAVO APYLINKIŲ ŽMONIŲ TRĖMIMO 

į SIBIRĄ 1949 M. DOKUMENTAI

Trėmimai į šiaurinius Sovietų Sąjungos rajonus buvo 
viena iš sudedamųjų Lietuvoje vykdytos genocido politi
kos dalių. Pirmieji platesnio masto vežimai įvyko Vokie
tijos—Sovietų karo išvakarėse, 1941 m. birželio 14—16 d. 
Tarp išvežtųjų buvo ir Rietavo pradinės mokyklos Nr. 1 
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mokytoja Bronė Budraitytė-Gintilienė1. 1942 metų spau
dos duomenimis Kretingos apskrityje, kuriai tuo metu 
priklausė Rietavo valsčius, buvo užregistruoti 234 ištrem
tieji ir 77 areštuoti asmenys. Be to, iš Rietavo dvaro rau
donarmiečiai išvežė įvairaus kultūrinio turto, nemaža su
naikino kultūros vertybių2. Kai kurie rietaviškiai buvo 
nužudyti Rainiuose.

Hitlerinės okupacijos metais taip pat labai nukentė
jo vietos gyventojai, ypač žydai. 1945 m. vasario 14 d. 
specialios komisijos surinktomis žiniomis iš apylinkių ir 
valsčių Telšių apskrityje buvo nužudyti 6404 gyventojai, 
išvežti į Vokietiją — 536. (Atitinkamai Rietavo valsčiu
je — 1877 ir 56, Plungės — 1704 ir 151, Alsėdžių — 47 ir 
143, Telšių m. — 205 ir 101, Nevarėnų — 63 ir 81, Var
nių — 8 ir 22, Telšių valsčiuje sušaudyti 2354, iš Tverų 
valsčiaus išvežta 15 žmonių)3.

Kai Raudonoji Armija užėmė Lietuvą, čia sutiko gy
ventojų pasipriešinimą sovietinei politikai. Viena iš prie
monių tam pasipriešinimui palaužti buvo trėmimai, 1944— 
1952 m. laikotarpiu vykdyti kasmet.

Konkretesnių duomenų apie trėmimus iš Rietavo vals
čiaus pirmaisiais pokario metais nepavyko rasti. Be to, tuo 
metu jie dar nebuvo tokie masiški, kaip kad vėliau.

1947 m. birželio 26 d. A. Sniečkus slaptame rašte 
VKP(b) sekretoriui A. Zdanovui prašė leisti „iškeldinti iš 
Telšių, Kretingos, Tauragės, Mažeikių ir kitų banditizmo 
pažeistų rajonų banditus ir jų talkininkus. Iškeldinti pagal 
respublikos Ministrų Tarybos nutarimą, atsakant į bandi
tų teroro aktus.“4 Tais metais iš Lietuvos buvo ištremtos 
1027 šeimos, 3928 žmonės.

Didžiausieji savo mastu Lietuvos gyventojų trėmimai 
įvyko 1948 ir 1949 metais.

Antai, 1948 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos KP (b) CK 
sekretoriai A. Sniečkus ir A. Trofimovas pranešė į 
VKP(b) CK A. Zdanovui ir Kuznecovui, kad buvo numa
tyta iš Lietuvos išvežti 15 tūkstančių šeimų, o išvežė 
11 400 šeimų. 1200 šeimų (8 tūkstančiai žmonių) pasislė
pė nuo išvežimo5. LTSR Ministrų Tarybos Reikalų valdy
tojas D. Petryla, kaip vyriausybės atstovas Plungės ap
skrityje ataskaitoje rašė, kad 1948 m. iš sausio 2 į 3 d. 
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iš Plungės apskrities buvo išvežtos 62 šeimos, iš viso — 
257 žmonės. Rietavo valsčiuje trėmimą organizavo ap
skrities atstovai bei vietos valsčiaus ir apylinkės akty
vistai6.

Masinis žmonių trėmimas iš Lietuvos vyko 1949 m. 
pavasarį. Šio trėmimo iš Rietavo apskrities dokumentai 
žemiau ir publikuojami.

Kaip matyti iš LTSR Saugumo ministro Gorlinskio 
asmeniško pranešimo A. Sniečkui 1949 m. kovo 25 d. per 
vieną parą buvo suimtos 8 765 šeimos, iš viso — 28 981 
žmogus. Jie uždaryti į 1474 vagonus, iš kurių suformuoti 
24 ešelonai. Kovo 29 d. paskutiniai ešelonai jau buvo iš
siųsti7. 1949 m. gegužės 17 d. A. Sniečkus pranešė į 
Maskvą G. Malenkovui, kad buvo numatyta kovo 25—28 
d. išvežti „6000 buožių ir 2500 banditų šeimų“. Išvežė 
8817 šeimų, 29 180 žmonių. Be to, balandžio mėn. buvo 
išvežta anksčiau pasislėpusios 686 šeimos, 3090 (tarp jų 
pavienių 863) žmonių. Tokiu būdu, vien tik per kovo— 
balandžio mėn. buvo išvežta 9503 šeimos, 32270 žmonių. 
Pagal sovietinę statistiką išvežtosios šeimos buvo skirs
tomos: 7763 — buožių, 1413 — vidutinių valstiečių, 205 — 
neturtingųjų valstiečių, kitos — 122. Tarp išvežtųjų buvo 
10 438 vyrai, 12 978 moterys ir 8854 vaikai.8

Reikia pastebėti, kad žmonių trėmimas dar tais me
tais buvo tęsiamas. Tų pačių metų birželio 19 d. rašte 
A. Malenkovui, A. Sniečkus pranešė, kad birželio 6 d. iš 
Kėdainių, Tauragės, Šiaulių, Šilalės ir Rietavo apskričių, 
atsakant į teroristinius aktus buvo išvežta 130 šeimų.9

Skelbiami dokumentai yra parašyti rusų kalba, to 
meto partiniu biurokratiniu stiliumi. Juose tendencingai 
aiškinama, kad gyventojai pritarę masinėms represijoms, 
net cituojami jų pasisakymai. Tuo pačiu kai kurios atas
kaitos iš kitų gretimų apskričių yra įvairiapusiškesnės, 
jos bent iš dalies atskleidžia, kaip iš tikrųjų žmonės sutiko 
trėmimus, su ašaromis išlydėdavo tremiamuosius iš Tel
šių, smerkė sovietų vykdomą genocidą.

Buvo drąsuolių, dorų žmonių, kurie atsisakė talkinin
kauti vežant į tremtį. Antai, Nevarėnų pieninės direkto
rius Peštenis, valsčiaus deputatas, atsisakęs vežti žmo
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nes pareiškė: „Siųskite ir mane su tremiamaisiais, bet aš 
nedalyvausiu“, Biržuvėnų tarybinio ūkio direktorius Gus
taitis taip pat pareiškė, kad jam sąžinė neleidžia vežti 
žmonių.10

Tik dalis išvežtųjų žmonių turto patekdavo į valsty
bės organų įskaitą. Tipiški atvejai, kad jis buvo trėmimo 
dalyvių išgrobstomas. Abejonių kelia ir dokumentuose nu
rodyti duomenys apie ūkius, įtrauktus į buožių sąrašus. 
Jie taip pat gali būti netikslūs.

Suprantama, kad skelbiami dokumentai gali tik labai 
mažai atspindėti tą sunkų pokario laikotarpį Rietavo apy
linkėse.

1 Į laisvę. — 1941 m. — Nr. 108.
2 Ten pat. — Nr. 130.
3 LVVOA. — F. 1203. — Ap. 17. - B. 1. — L. 14.
" LVVOA. — F. 1771. — Ap. 2. — B. 101. — L. 14.

5 LVVOA. — F. 1771. — Ap. 52. — B. 15. — L. 4—17.
6 Ten pat. — L. 18—23.
7 Ten pat. — L. 1771. — Ap. 52. — B. 47. — L. 40—46.
8 Ten pat. — L. 2—5.
9 Ten pat. — L. 6-10.
w Ten pat. — L. 1203. — Ap. 17. — B. 6. — L. 42, B. 9. — L. 2.

Slaptai
LKP (b) CK Ypatingame 
sektoriuje gauta — 1949 m. 
balandžio 5 d.

Lietuvos KP(b) CK sekretoriui drg. A. Sniečkui 
LTSR Ministrų Tarybos Pirmininkui drg. M. Gedvilui

Pranešimas

apie atliktą darbą ryšium su buožių iškeldinimu 
iš Rietavo apskrities už respublikos ribų

I. Pasiruošimas buožių ūkių iškeldinimui ir turto paėmimui
Prieš buožių iškeldinimą visas tarybinis partinis aktyvas 

buvo pasiųstas į valsčius suteikti praktinę pagalbą vykdant 
miško paruošų planą ir kolektyvinių ūkių organizavimą.

1949 m. kovo mėn. naktį iš 24 į 25 d. Lietuvos KP (b) CK 
ir Ministrų Tarybos nutarimu „Apie buožių iškeldinimą už 
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respublikos ribų“ to uždavinio įvykdymui buvo pritrauktas vi
sas tarybinis partinis valsčių ir apskrities centro aktyvas.

Būtina pažymėti, kad senosios apskrities (Plungės Rietavo 
valsčiaus) darbuotojų parengiamasis darbas sudarant sąrašus 
buožių iškeldinimui už respublikos ribų atliktas nerimtai.

Nemažai buožinių ūkių, numatytų iškeldinimui, nebuvo 
įtraukti į sąrašus.

Taip, pavyzdžiui, stambus buožė Jurgaitis iš Budrikių kai
mo du kartus pasislėpė nuo iškeldinimo.

Taip pat buožė baltagvardietis Malginas to paties vals
čiaus ne tik neįrašytas į sąrašus, bet to valsčiaus VSM sky
riaus viršininkas Aganisijan stengėsi apginti jį kaip tarybinį 
žmogų.

Todėl vien tik viename Rietavo valsčiuje papildomai įjung
ti į sąrašus iškeldinimui 17 buožių šeimų (sąrašas pridedamas).

Be to, ištrėmimo metu pasitaikė politinio nerūpestingumo ir 
budrumo stokos.

LKP (b) Rietavo apskrities instruktorius drg. Drozdov ir 
milicijos valsčiaus skyriaus įgaliotinis drg. Straukas atvykę į 
buožės Zakaro ūkį Laukuvos valsčiaus Vaikų lauko kaime už
sisakė vakarienę, per kurią buožė Zakaras pabėgo.

VSM Kaltinėnų valsčiaus įgaliotinis drg. Statkevičius, 
vykdęs užduotį iškeldinti buožių šeimą iš Laumenų kaimo, lei
do buožei su šeima pabėgti.

Šių metų kovo 25 d. majoras Tarskij, lydėdamas buožės 
šeimą, sutikęs ginkluotą gaują iš 6 žmonių, nei karto neiššo
vęs sudarė galimybę jai nueiti.

Toks nerimtas atskirų tarybinio partinio aktyvo ir VSM 
bendradarbių požiūris į užduočių vykdymą sudarė galimybę buo
žių šeimom pasislėpti nuo iškėlimo (pažyma apie numatytas 
iškeldinti buožių šeimas ir papildomai numatytų ištremti buožių 
ūkių sąrašas pridedamas)*.

* Minėtų dokumentų byloje nėra.

Reikia pažymėti, kad didelių sunkumų sudarė su buožių iš
keldinimu (tos kompanijos pradžioje) susijęs buožių turto pa
ėmimas ir paskirstymas.

Valsčiuose buvo tik po 2—3 kolūkius, ir jie ne tiktai nega
lėjo priimti viso turto, bet nebuvo ir tikslinga jiems tai per
duoti, kadangi numatyta artimiausiu metu organizuoti kolūkius 
kiekvienoje apylinkėje (žinios apie paimtus gyvulius ir javus 
pridedamos).

Žinios apie paimtus gyvenamuosius namus, ūkio pastatus, 
žemės ūkio mašinas ir inventorių ir apie viso to paskirstymą 
bus pristatytos papildomai.
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II. Apie pravestą masinį aiškinamąjį darbą tarp vargingųjų ir 
vidutiniųjų valstiečių

Lygiagrečiai su represinių priemonių prieš buožiją paren
gimu, atsakingų partijos ir apskrities komitetų darbuotojų jė
gomis, 1949 m. kovo 24 d. visuose valsčiuose buvo pravesti in- 
struktažiniai pasitarimai su valsčių partiniu, tarybiniu ir ūkiniu 
aktyvu apie Lietuvos KP (b) VI-jo suvažiavimo nutarimus dėl 
kolūkių kūrimo apskrityje.

Po instruktažinių pasitarimų kolūkių statybos, pasiruošimo 
pavasario sėjai ir kovos su buržuaziniais nacionalistais ir buo
žėmis klausimais, partiniam tarybiniam aktyvui, numatytam 
pasiųsti į apylinkes, po 24 valandos buvo praneštas LKP(b)CK 
ir LTSR Ministrų Tarybos nutarimas apie buožių iškeldinimą 
už respublikos ribų.

Būtina pažymėti, kad šis pranešimas buvo pakiliai sutiktas 
ne tik tarybinio partinio, komjaunimo, ūkinio aktyvo ir dalies 
priešakinės inteligentijos, bet ir daugumos neturtingųjų ir vi
dutiniųjų valstiečių.

Tverų valsčiaus aktyvistas drg. Žukauskas po pra
nešimo apie buožių iškeldinimą pareiškė: „Mes iš visos širdies 
dėkojam partijai ir tarybinei vyriausybei už tai, kad pas mus 
sukuriama santvarka be buožių ir eksploatatorių. Buožės buvo 
pikčiausieji mūsų kolūkinės santvarkos priešai ir visomis jė
gomis trukdė tą įgyvendinti mūsų valsčiuje, nors mūsų darbo 
valstietija siekė gyventi ir dirbti kolektyviai“.

Buožių iškeldinimo metu pokalbyje su valstiečiais to paties 
valsčiaus Lapaičių apylinkės neturtingas valstietis pasakė: 
„Mums, neturtingiesiems, seniai aišku, kas toks buožė, — jis 
yra neturtingojo eksploatatorius. Tegul dabar buožės žino, kad 
ten kur jie gyvens, jiems teks savo darbu apsirūpinti gyvenimą 
ir užgyventi turtą“.

Neturtinga valstietė Kulėnaitė iš Tauravo apylinkės pasa
kė: „Smetonos režimo metais mums, neturtingiesiems, neteko 
matyti saulėtos dienos todėl, kad turėjome dirbti buožėms, da
bar kitas reikalas, buožėms išnaudotojams atėjo galas, ir jie 
daugiau mūsų neišnaudos“.

Rietavo valsčiaus Vitkelių kaimo vidutinis valstietis Ignas 
Varžantas pasakė: „Dabar, kai išvežė buožes, mes kartu su 
neturtingaisiais galime drąsiai stoti į kolūkius, reikia tik kad 
tarybų valdžios ir valstybės saugumo organai imtųsi visų prie
monių banditų likučių ir besislapstančių nuo iškeldinimo buo
žių likvidavimui“.

Vitkelių apylinkėje besikalbant su įstojusiais į kolūkį vals
tiečiais buvo paklausta, kaip jie žiūri į partijos ir vyriausybės 
priemones iškeldinant buožes už respublikos ribų, neturtingas 
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valstietis Narvidas atsakė: „Bloga būtų šeimininkė, jei ji iš 
savo kambario neiššluotų šiukšlių...“

Pravesto masinio aiškinamojo darbo tarp neturtingųjų ir 
vidutiniųjų valstiečių sluoksnių dėka išvalyta Rietavo apskritis 
nuo piktybiškų buožinių elementų.

Pakilus politiniam daugumos sąmoningumui darbo vals
tiečiai masiškai ėmė stoti į kolūkius.

Taip, pavyzdžiui, šių metų kovo 27 dieną Rietavo valsčiaus 
Labardžių apylinkėje neturtingų ir vidutinių valstiečių susirin
kime mokytojos Skardužienės iniciatyva į kolūkį buvo įtraukti 
83 valstiečių ūkiai. Kolūkis pavadintas „Žemaičių žeme“, iš
rinkta kolūkio valdyba ir nutarta kolektyviai pravesti pavasa
rio sėją.

Jei iki kovo 24 d. Rietavo apskrityje buvo 11 kolūkių, tai 
kovo 26 d. buvo naujai organizuoti 8 kolūkiai, kovo 27 d. — 
9 kolūkiai ir iki kovo 30 d. apskrityje organizuota 50 kolūkių, 
į kuriuos įstojo 1347 ūkiai, kurie sudaro 29,5% visų Rietavo 
apskrities ūkių.

Ypač gerai buvo organizuojami kolūkiai Rietavo valsčiuje 
(partijos valsčiaus sekretorius drg. Repša, valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininkas drg. Armalis). Pagal apskrities vykdomo
jo ir partijos komitetų planą reikėjo organizuoti 26 kolūkius, 
kurie kovo 29 d. sukurti. Iš 1130 Rietavo valsčiaus ūkių į kol
ūkius įstojo 668 ūkiai, kas sudaro apie 60% visų ūkių.

Organizuojant kolūkius aktyviai reiškėsi moterys. Apskri
ties vykdomojo komiteto darbuotojos drg. Žukauskienė ir Lau
rinavičienė organizavo Rietavo valsčiuje 2 kolūkius.

Laukuvos valsčiaus moterų organizatorė drg. Juškytė kartu 
su Juodainių apylinkės delegatėmis toje apylinkėje organizavo 
Klaros Cetkin vardo kolūkį, į kurį įstojo 32 valstiečių ūkiai.

Aktyviai dalyvavo organizuojant kolūkius komjaunuoliai, 
kurie organizavo apskrityje 11 kolūkių (sąrašas organizuotų 
kolūkių pagal valsčius ir apylinkes pridedamas). ,

III. Būtinosios priemonės pasiektiems rezultatams tolesniame 
darbe įtvirtinti

Siekiant įtvirtinti pasiektus rezultatus kolūkių statyboje, 
pašalinti esančius trūkumus ir pagerinti agitacinį masinį darbą 
tarp valstiečių toliau įtraukiant juos į kolūkius, apskrities par
tijos ir vykdomasis komitetai privalo pravesti sekančias prie
mones:

1. LKP (b) Rietavo apskrities komitetas ir DZDT apskrities 
komitetas esminiu trūkumu laiko vykdant Ministrų Tarybos ir 
Lietuvos KP (b) CK nutarimą dėl buožių iškeldinimo už respub
likos ribų tai, kad išskirti Rietavo apskrities valsčiai yra pa
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valdus senosioms apskritims (Plungės, Tauragės ir Telšių), dėl 
ko apskrities partijos ir vykdomasis komitetai, ypatingai VSM 
apskrities skyrius neturėjo galimybės dalyvauti paruošiant prie
mones dėl Rietavo apskrities išvalymo nuo buožių ir kitų sve
timų elementų. Dėl to apskrityje dar liko nemažai buožių ir 
banditų ūkių.

Todėl būtina kaip galima greičiau likviduoti tripusį paval
dumą VSM valsčių skyriuose ir pavesti vietiniams valstybės 
saugumo organams visą darbą, valant Rietavo apskritį nuo 
svetimų elementų.

2. LKP (b) Rietavo apskrities ir vykdomasis komitetai greta 
su tomis priemonėmis, atsižvelgdami į apskrityje įsitvirtinusius 
banditinius elementus, prašo Lietuvos KP (b) CK ir Ministrų 
Tarybą nurodyti Valstybės Saugumo ministerijai skirti Rietavo 
apskričiai karinę įgulą, sustiprinti VSM apskrities skyrių pa
tyrusiais čekistais. Pirmiausia paskirti VSM Rietavo apskrities 
skyriaus viršininką, sukomplektuoti VSM apskrities skyrių ope
ratyviniais darbuotojais ir pakeisti VSM valsčių skyrių virši
ninkus patyrusiais čekistais (VSM Rietavo skyriaus Aganisija- 
ną, VSM Laukuvos skyriaus Kolesničenko; VSM Kaltinėnų sky
riaus Fiodorovą).

3. Ryšium su tuo, kad apskrities partijos ir vykdomieji ko
mitetai nesukomplektuoti vadovaujančiais darbuotojais, prašėme 
Lietuvos KP (b) CK ir Ministrų Tarybą suteikti reikiamą para
mą parengiant sekretorių kadrams, vedėjus apskrities žemės 
ūkio skyriams partijos ir vykdomajame komitetuose, instruktorius 
ir agronomus, o taip pat žemės ūkio specialistus.

4. Rietavo apskrities partijos ir vykdomasis komitetai da
bar dirba stiprindami pasiektus rezultatus kolūkinėje statyboje, 
organizuoja naujų kolūkių ūkinę veiklą ir pasiruošimą pava
sario sėjai.

Dėl to, kad būtų galima sustiprinti sukurtus kolūkius, bū
tina organizuoti gyvulininkystės fermas kolūkiuose. Tačiau ry
šium su tuo, kad apskrityje valstiečių ūkiai neturi pakankamo 
skaičiaus gyvulių, partijos ir apskrities komitetai prašo LKP (b) 
CK ir Ministrų Tarybą padėti organizuoti gyvulininkystės fer
mas kolūkiuose, išskiriant apskrities kolūkiams 500 stambių 
raguočių.

5. Būtina išskirti Rietavo apskričiai lėšas ir medžiagas 
namų ir elektrinės statybai, kad būtų galima artimiausiu laiku 
sudaryti minimalias sąlygas normaliam apskrities organizacijų 
darbui.

LKP (b) Rietavo apskrities ir vykdomasis komitetai užtikrina 
Lietuvos KP (b) Centro Komitetą ir LTSR Ministrų Tarybą, 
kad Lietuvos KP (b) VI-jo suvažiavimo nutarimus apie kaimo
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socialistinį pertvarkymą garbingai įvykdys, įtraukdamas visus 
Rietavo apskrities neturtingųjų ir vidutinių valstiečių ūkius į 
kolūkius.

K. Pečiokas
Lietuvos KP (b) Rietavo 
apskrities sekretorius
P. Murauskas
Lietuvos KP (b) CK atstovas

H. Janavičius
Rietavo DZDT vykdomojo 
komiteto pirmininkas

LIETUVOS TSR PROKURORUI, II KL. VALSTYBINIAM 
JUSTICIJOS PATARĖJUI DRG. M. BASLIASNIKOVUI*

PRANEŠIMAS

Rietavo valsčiuje Telšių apskrityje buvo toks atsitikimas. 
Pagal keturių nukentėjusiųjų pranešimą š. m. rugsėjo mėn. pa
baigoje jie buvo iškviesti į Rietavo valsčiaus komitetą dėl ne
įvykdytų valstybinių paruošų. Iškviestieji valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininko Jonaičio nurodymu buvo uždaryti į svirną, 
kur jau buvo apie šeši žmonės.

Pralaikęs kurį laiką svirne, Janaitis juos mušė ir grąsino 
sušaudyti už tai, kad jie nevykdo valstybinių pristatymų.

Po to, Janaičio nurodymu jiems liepė rankomis rinkti šiukš
les ir krauti į vežimą, į kurį du iš jų įkinkė, o likusieji stūmė 
jį ir šitas šiukšles, ir mėšlą vežė į lauką. Be to, kitiems as
menims iš uždarytųjų į svirną buvo duotas plakatas su už
rašu: „Mes — buožės, kurie nepildome prievolių“, su tuo pla
katu jie ėjo per miestelį.

Pagal Lietuvos KP (b) CK atstovo drg. Maimino prane
šimą Telšių apskrities komitetas organizavo minėto fakto pa
tikrinimą ir jau po mano išvykimo iš Telšių pasmerkė biure.

Aš pasiūliau Telšių apskrities prokurorui drg. Birietai ne
delsiant, asmeniškai pravesti kruopštų patikrinimą ir visą me
džiagą su savo išvadomis pateikti Jums. (...)**
1945 m. spalio 8 d.

ZIMANAS
LTSR prokuratūros tardymo 
skyriaus viršininkas, justici

jos patarėjas
LVVA, f. 1771, ap. 8, b. 183, 1. 73.

♦ Dokumentai versti iš rusų kalbos.
♦*  Praleista vieta, kur kalbama apie žmonių terorizavimą kitoje 

apskrityje.
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Slaptai
SĄRĄSAS 

buožių šeimų, numatytų ištremti iš Lietuvos TSR Rietavo apskrities 
Rietavo valsčiaus

Eil.
Nr.

Gimi
nystės 
ryšys

Pavardė, 
vardas 
tėvo vardas

Gimimo 
metai

Gyve
namoji 
vieta

Buožės požymiai

1 2
■ ■

! 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

Šeimos 
narys 
žmona

Šeimos 
narys 
žmona

Duktė

Šeimos 
narys 
žmona

Šeimos 
narys 
Duktė

>9

99

Sūnus

Pirmojo 
vyro 
duktė

Šeimos i 
narys 1

Ašmontas Ka
zys, Jono
Ašmontienė Pet
rė, Jono

Lingė Ignas, 
Prano
Lingienė-Gri- 
golaitė Domi
cėlė, Igno
Lingaitė Regi
na, Igno

Jurgaitis Povi
las, Prano
Jurgaitienė Te
resė, Kosto

Budrienė Polka- 
rija, Prano 
Budraitė Done, 
Jono
Budraitė Birutė, 
Jono
Budraitė Aldona, 
Jono
Budrys, Vytau
tas, Jono
Kalinikaitė An- 
cė, Povilo

Saudargas Po
vilas Fortūnato 1

1899

1902

1928

1921

1948

1890

1879

1902

1934

1940

1942

1936

1931

1879

Skroblės 
k.

99

Jaupėnų 
k.

Budri
kių k.

Pivorių k.

»>

Rietavo 1 
m. i

Iki reformos turė
jo 25 ha, 4 ark
lius, 3 karves, ar
klinę kuliamąją, 
naudojo samdinius. 
Turi 9 ha žemės, 
2 arklius, 2 karves, 
2 kiaules, 2 avis

Turėjo žemės dau
giau 40 ha, 3 ark
lius, 4 karves, nau
dojo samdinius.
Turėjo 28 ha že
mės, 2 arklius, 2 
karves, 2 kiaules

Ture i o žemės 63 ha, 
8 arklius, 4 karves, 
gjarinę kuliamąją.*  
Turi 3 ha žemės, 1 
arklį, 2 karves, 1 
kiaulę, 1 avį, nau
dojo samdinius

Turi 28 ha žemės, 
2 arklius, 2 karves, 
2 avis, 1 kiaulę, 
motorinę kuliamą
ją. Praeityje nau
dojo samdinius

Turėjo 28 ha že
mės, 2 arklius, 3
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1
Žmona Saudargienė 1879 kiaules, naudojo

Barbora samdinius. Turi 8 
ha žemės, 1 arklį, 
1 karvę, 1 kiaulę

6 Šeimos Kolenikas Juo- 1883 Rietavo Turėjo savo žemės, 
daugiau 30 ha,narys zas, Juozo m.

Žmona Kolenikienė Vin
cė, Juliaus

1889 >9
arendavo žemę,
naudojo samdinius. 
Turi 8 ha žemės, 
2 arklius, 2 karves,Sūnus Kolenikas Kos- 1916

tas, Juozo 2 kiaules. Duktė
Sūnus Kolenikas Vla

das, Juozo
1921 už kontrrevoliucinę 

veiklą nubausta 15 
metų kalėjimo

7. Šeimos Leonauskas Juo- 1902 Rietavo Turėjo 24 ha že
narys zas, Juozo m. mės, 3 arklius, 3
Žmona Leonauskienė

Paulina, Juozo
1899 karves, motorinę 

kuliamąją, naudojo 
samdinius. Turi 2

i
ha žemės, 1 karvę. 
Banditų grupės tal
kininkas

8. Šeimos Pupša Kazys, 1913 Rietavo Motina turėjo dau
narys Jono m. giau 20 ha žemės, 

motorinę kuliamąją, 
naudojo samdinius. 
Turi 0,5 ha žemės, 
1 karvę, turi kal

žmona

Sūnus

Pupšienė - Jan
kauskaitė Broni- 
slava, Petro

1925

Pupša Kazys, 1949 vę, naudojo ir nau
Kazio doja samdinius

9. Šeimos Pocius Jonas, 1908 Alkos k. Turėjo 25 ha že
narys Jono mės, naudojo sam

dinius. Turi 16 ha, 
2 arklius, 1 karvę,Žmona Pocienė Genė 1925 »»

Duktė Pocaitė Liucė, 1945 1 telyčią, 2 kiau
Jono les, 1 avį

10. Šeimos Viržintas Povi 1895 Rietavo
narys las, m.
Žmona Viržintienė Bar

bora, Juozo
1895 99

Duktė Viržintaitė Emi
lija, Povilo

1831 »

Duktė Paulauskaitė Ge
nė

1930
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11. Šeimos 
narys

Biržiška Stasys, 
Juozo

1910 Rietavo 
m.

Turėjo iki žemės re
formos 180 ha, su
dėtingų mašinų, 
kaip stambus dva
rininkas naudojo 
samdinius

12. Šeimos 
narys
Duktė

Duktė

Tolinienė Mari
jona, Jono
Tolinaitė Mary
tė, Vinco
Tolinaitė, Ieva, 
Vinco

1905

1926

1931

Suslau- 
kio k.

99

99

Iki reformos turėjo 
22 ha, 2 arklius, 2 
karves, 4 kiaules. 
Dabar turi tą patį, 
laiko 1 samdinį.

Duktė Tolinaitė Stasė, 
Vinco

1937 Suslau- 
kio k.

Duktė Tolinaitė, Domi
cėlė, Vinco

1932 >9

13. Šeimos 
narys

Malginas Jur
gis, Grigorijaus

1889 Vatušių 
k.

Iki reformos turėjo 
22 ha žemės, 4 ar
klius, 5 karves, 6 
kiaules. Turi 2 ar
klius, 2 kiaules 17 
ha žemės.

Žmona Malginienė Ma
rijona, Antano

1888 >9

14. Šeimos 
nariai
Duktė

Girkantienė Le
okadija, Kazio 
Bitarytė Bene
dikta, Jurgio

1898

1929

Vatušių 
k.

»

Turi 9 ha žemės, 2 
arklius, 2 karves, 2 
ayis, 2 kiaules.

Sūnus Girkantas Ro
mualdas, Alber
to

1934 »»

Sūnus Girkantas Vac
lovas, Alberto

1940 >»
i1

Sūnus Girkantas Zeno
nas, Alberto

1938 »> i
i1

15. Šeimos 
nariai
Žmona

Bertauskas Juo
zas, Domo
3ertauskienė Do
micėlė, Simo

1887

1888

Vatušių 
k.

Iki reformos turėjo 
80 ha, 10 arklių, 20 
karvių, 12 kiaulių, 
naudojo 4 samdi
nius, ūkis konfis
kuotas.

16. Šeimos 
nariai
Žmona

i

Darmantas Sta
sys, Juozo 
Darmantienė 
Stasė, Petro

1897

1916

Rietavo 
m.

Iki reformos turė
jo 25 ha žemės, vi
daus degimo va
riklį, dinamo maši-
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Sūnus Darmantas Kęs- 1940 1 ną, milo vėlimo
tutis, Stasio i stakles, tuo pat me

Sūnus Darmantas Al
girdas, Stasio

1940 i
i

1 » tu pastoviai naudo
jo samdinius. Šiuo 
metu turi variklį.

Sūnus Darmantas Vy
tautas, Stasio

1 1947 i

17. Šeimos Navardauskienė 1895 Rietavo Iki reformos turėjo
nariai Valė, Jankaus m. 70 ha žemės, nau
Duktė Navardauskaitė 

Ieva, Antano
1939 «

i

dojo samdinius. Tu
ri 15 ha žemės, 2 
karves, 3 kiaules ir

Duktė Navardauskaitė 1941 1 įuolatinę namų dar
Valė, Antano į bininkę.

Lietuvos KP(b) atstovas P. Murauskas
Lietuvos KP(b) Rietavo apskrities komiteto sekretorius K. Pečiokas
Rietavo apskrities vykdomojo komiteto pirmininkas Janavičius
VRM Rietavo apskrities skyriaus vedėjas Tuajev
Lietuvos KP(b) Rietavo apskrities komiteto antrasis sekretorius

J. Simonov

RIETAVO APSKRITIES KOLEKTYVINIŲ ŪKIŲ 
1949 M. KOVO MÊN. 30 D.

SĄRĄSAS

Apylinkės 
pavadinimas

Kolektyvinio ūkio 
pavadinimas

Kolūkio 
pirmininko 
pavardė, 
vardas

Ū
ki

ai
 

ju
os

e

K
ol

ek
- 

ty
v.

 %
Pa

ga
l p

la
ną

 
tu

ri b
ūt

i o
rg

. 
ko

lū
ki

ų

I RIETAVO VALSČIUS

Alko „Salomėjos Nėries“ Kontvainis 31
t» „Liudo Giros“ Gedvilas 12
11 „Juliaus Janonio“ Kleiba 18

Bubėnų „Julijos Žemaitės“ Jurkus Liudas 24
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Apylinkės 
pavadinimas

Kolektyvinio ūkio 
pavadinimas

Kolūkio 
pirmininko 
pavardė, 
vardas

Ū
ki

ai
 

ju
os

e

K
ol

ek


ty
 v.

 %
Pa

ga
l p
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ną

 
tu

ri b
ūt

i or
g.

 
i ko

lū
ki

ų

„Stalino“ Stasytis St. 28
Daugėdų „Ramybė“ Vyšniauskas B. 16

„Švyturys“ Norkus J. 17
Labardžių „Žemaičių Žemė“ Dargužis 83
Piaulių „Komjaunimas“ Navickas Juoz. 24
Zadvainiai „Jūra“ Rauktys 23
Pelaičių „Aušra“ Stonys Stasys 37

,» „Pajūris“ Kontrimas S. 27
Pupsiu „Pergalė“ Adomavičius J. 46

,, „Naujasis kelias“ Bučys J. 30
Stumbrių „Kibirkštis“ Jonuška E. 18

» „VI LKP (b) Suva
žiavimas“

Mažinavičius 20

Stirbiškės „Gegužės Pirmoji“ Paulauskas 39
Užupių „Saulė“ Saudargas 20

»» „Jūra“ Saudargas A. 21
»> „Vienybė“ Kalnikas J. 21

Vatušių „Šviesa“ Kasparavičius 50
Viteklių „Tekanti saulė“ Mikalauskas 24

M „Auštantis Rytas“ Norvidas 42
Zadvainių „Žemaitis“ Gedmintas V. 19

„Jūra“ Grigola 19
Piaulių „Tarybinis Artojas“ Račinskas J. 23 26

II KALTINĖNŲ VALSČIUS

Pasausalio „Aušra“ Zeringis D. 27
»» „Raudonoji Zvaigž- Gužauskas A. 14

Laumėnų „Ąžuolas“ Jucys A. 18
Kaltinėnų „Pergalė“ Ruzgys A. 41
Dirgelių „Tarybinis Artojas“ Vaišvila P. 32

M „Tiesusis Kelias“ Liekis R. 20 31
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Apylinkės 
pavadinimas

Kolektyvinio ūkio 
pavadinimas

Kolūkio pirmi
ninko pavardė, 

vardas

Ū
ki

ai
 

ju
os

e

K
ol

ek
ty

v.
 

% Pa
ga

l p
la


ną

 t. 
bū

ti 
or

g.
 ko

l.

III KVĖDARNOS VALSČIUS

Drobūkščių „MarytėMelnikaitė“ Leskauskas K. 22
„ „Pirmūnas“ Judžintas A. 12

Kvėdarnos „Gegužės Pirmoji“ Lidžius P. 14
Stirbiškės „Tarybinis Zings- Rimkus J. 9

nis“
Lembo „Tiesus Kelias“ Toliušis St. 27
Stirbiškės „Julija Žemaitė“ Sipauskas Alb. 16

IV LAUKUVOS VALSČIUS
Laukuvos „Dainiškė“ Stonkus A. 22

„ „Tarybų Lietuva“ Knystautas Pr. 18
Rensčių „Klara Cetkin“ Batys 32
Poežerio „Spalio soc. revo- Pogoda 21

liucijos 31 metinės“
Girdvainiu „VI. LKP (b) Šuva- Jakas 20

žiavimas“
V TVERŲ VALSČIUS

Skaborų „Artojas“ Gediminas Pet. 25
„ „Laisvė“ Daukšas 27

DalgU „Kelias į naują gy- Maištus A. 26
venimą“

Panavadžio „Aušra“ Jonikavičius A. 30
Tverų „Pirmoji Gegužės“ Sasnauskas A. 36

,, „Gyvenimo Kelias“ Krajinskas P. 24
„Komjaunimo Ke-

Tauravo lias“
„Laimingas gyveni- $0
mas“ Petkevičius Pr. 53

Pastaba: panašūs vardai neišvengiami susidarė

16

16

dėl to, kad
kolektyvizacijos organizavimas v\'ko vienu metu iki
jie bus artimiausiu laiku pakeisti.

RIETAVO apskrities LKP (b) RIETAVO apskrities Vykdo-
SEKRETORIUS mojo Komiteto Pirmininkas

(PECIOKAS) (JANAVIČIUS)
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KAZYS MISIUS

IŠ RIETAVO KULTŪRINIO GYVENIMO 
(iki 1915 m.)

XIX a. Rietavas buvo vienas iš lietuvių kultūrinio 
gyvenimo centrų Žemaitijoje. Rietavo žemės ūkio bei mu
zikos mokyklos, orkestras aprašyti kituose straipsniuose. 
Čia mėginama pažvelgti į daugiau ar mažiau žinomus 
kitus lietuvių kultūrinės veiklos faktus Rietave bei jo 
apylinkėse. 1596 m. Rietavo bažnyčios fundacijoje nuro
doma klebonais skirti kunigus, gerai mokančius žemai
čių kalbą. Klebonai įpareigoti laikyti vikarą ir mokytoją1. 
Taigi jau XVI a. Rietavo bažnyčioje buvo juridiškai įtei
sintas lietuvių kalbos vartojimas. XVI—XVII a. klebonai 
toli gražu ne visada gyveno prie savo parapinių bažny
čių, o visas pastoracinis darbas tekdavo vikarams. Apie 
parapinę mokyklą Rietave XVI—XVIII a. istorinių žinių 
nerasta. Kadangi trūksta šaltinių (neišliko Žemaičių vys
kupo archyvas), negalima teigti, kad minėtu laikotarpiu 
parapinė mokykla Rietave neveikė.

Silvestras Rucevičius. 1805 m. Vilniuje misijonierių 
spaustuvėje išleista Rietavo altaristos kun. S. Rucevi- 
čiaus išversta 70 puslapių knygelė: „Iszguldymas Afieros 
Misziu Szwentu...“. Vertėjas knygutėje nenurodytas, bet 
V. Biržiškos išaiškintas, suradus S. Rucevičiaus laišką 
A. Pabrėžai2. Ta pati leidykla 1924 m. išspausdino grei
čiausiai minėto autoriaus suredaguotą maldaknygę: „Je
zus Maria Juozapas Szwętas...“. Šioje maldaknygėje nu
rodyta, kad „seney iszpaustas nūnai antra karta drukon 
paduota. Par storoni kunigu Bažničios Rietawa S. R. B. 
R. A.“. Slapyraidės reiškia Silvestras Rucevičius Bažny
čios Rietavo Altarista. Ankstesniu leidimu laikytina to 
paties pavadinimo maldaknygė, spausdinta 1768 m. Sis 
leidimas žinomas tik iš nuorodų. Manoma, kad S. Ruce
vičius 1768 m. knygelės negalėjo sudaryti. Be to, 1768 m. 
leidimas galėjo būti nebepirmas. 1824 m. S. Rucevičiaus 
rūpesčiu išleista maldaknygė turėjo paklausą, liaudžiai 
buvo reikalinga ir noriai perkama, nes 1828—61 m. iš-
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spausdinta dar dešimt jos leidimų. Visuose leidiniuose 
dedamos kartais kiek kitokios S. Rucevičiaus slapyrai- 
dės3.

XVIII—XIXa. I pusės lietuviškos religinės knygos 
yra kultūros faktas. XIX a. pirmojoje pusėje lietuviška 
knyga buvo reikalinga ir Žemaitijos bajorams. Aprašant 
1831 m. sukilėlio, gyvenusio Smilgių bajorkaimyje, Kan
taučių parapijoje, Juozapo Sudinto kilnojamą turtą, tarp 
penkiolikos knygų buvo ir dvi lietuviškos4.

1831 m. Telšių apskrities sukilėlių pulko vadas pa
pulkininkis Domininkas Daubaras, po sukilimo apsigyve
nęs Prancūzijoje, rašydavo laiškus lietuviškai5. Pavyz
džių, kai Žemaitijos bajorai XIX a. nesigėdijo lietuvių 
kalbos, galima pateikti dešimtis.

Daugelio XVIII—XIX a. I pusės lietuviškų knygų pa
rengėjų biografijos tebelaukia tyrinėtojų. Surasti naujų 
kunigo S. Rucevičiaus biografijos faktų nėra paprasta. 
Jis neiškilo net iki klebono. S. Rucevičius gimė apie 
1747 m. Žemaitijoje. Tikslesnė kilimo vieta neišaiškinta. 
B. Smigelskis teigė, kad S. Rucevičius „savo pašaukimo 
pridermes pradėjo pildyti prie Rietavo bažnyčios“6. 
1792 m. Giliogirių dvarelio savininkas Antanas Stravins
kas fundavo Rietave altariją, užrašė jai 1000 muštinių 
talerių. Pirmuoju altarista fundatorius pasirinko S. Ruce- 
vičių, kuris jau 16 metų čia buvo vikaru7. Remiantis alta
rijos fundacijos aktu, galima teigti, kad kunigu įšventin
tas apie 1776 m. V. Biržiška manė, kad Varnių seminariją 
baigė apie 1772 m., o į altaristas išėjo 1796 m.8. S. Ruce
vičius išsirūpino sklypą priešais bažnyčią, 1797 m. iš savo 
santaupų altarijai užrašė 300 zlotų. 1799 m. jis savo lė
šomis ir talkininkaujant parapijiečiams skirtame sklype 
pasistatydino svirnelį su gyvenamuoju namu, kur pragy
veno iki mirties9. Mirė 1831.VIII.26 d., sulaukęs 83 me
tus10.

Kartais bažnyčių ar altarijų vizitacijų aktuose būda
vo surašomi išsamūs bibliotekų knygų sąrašai. S. Rucevi
čius savo altarijos vizitacijų dokumentuose bibliotekos 
nenurodydavo.

Rietavo dvaro biblioteka. Yra išlikęs 1859 m. Rietavo 
dvaro bibliotekos knygų bei kitų periodinių leidinių są- 
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rasas. Joje buvo 102 pavadinimų, 187 tomai knygų bei 
periodinės spaudos komplektų lenkų, vokiečių, prancūzų, 
rusų ir lietuvių kalbomis. Minėtame sąraše yra istorinių 
lituanistinių knygų lenkų kalba. Tai — J. Kraševskio, 
M. Balinskio, I. Danilavičiaus, E. Odineco, J. Chodzkos 
ir kitų autorių darbai. Lietuvių kalba buvo 10 pavadini
mų leidinių, tarp kurių 8 S. Daukanto knygos11. Kodėl 
dvaro bibliotekoje kauptos S. Daukanto knygelės, o ne
liko vietos L. Ivinskio kalendoriams, galima tik spėlioti.

Laurynas Ivinskis ir Mikalojus Akelaitis Rietave. Rie
tave brandžiausią savo gyvenimo dalį praleido švietėjas, 
literatas, mokslininkas, pirmųjų lietuviškų kalendorių lei
dėjas Laurynas Ivinskis (1810—1881 m.). Jo gyvenimas ir 
darbai išsamiai aprašyti 1988 m. išleistoje monografijo
je12. Primenami L. Ivinskio gyvenimo, kūrybinės ir kul
tūrinės veiklos Rietave faktai yra tik paskelbtų darbų apie 
jį kompiliacija. 1841 m. išlaikęs namų mokytojo egzami
nus, L. Ivinskis mokė dvarininkų vaikus ir į Rietavo apy
linkes atsikėlė apie 1842 m. L. Ivinskis 1845 m. kreipėsi 
į L Oginskį paramos pirmam jo sudarytam lietuviškam 
kalendoriui išleisti. I. Oginskis paskolino šiam reikalui 
60 rub. 1846 m. kalendorius išspausdintas Vilniuje, A. Za
vadskio spaustuvėje. Apie 1846 m. L. Ivinskis sužinojo, 
kad I. Oginskis nepatenkintas vienu Rietavo valdinės 
parapinės mokyklos mokytoju ir paprašė grafo išrūpinti 
jam mokytojo vietą valdinėje mokykloje. Dėl L. Ivinskio 
paskyrimo Rietavo mokytoju I. Oginskis kreipėsi į Vil
niaus mokslo apygardą, tačiau prašymas nepatenkintas. 
L. Ivinskis 1847 m. išlaikė mokytojo teisėms reikalingus 
egzaminus, bet valdinės mokytojo vietos negavo. Pragy
venęs beveik dešimt metų Rietave, 1851 m. L. Ivinskis 
išsikėlė į Pavirvytį.

1854 m. vasario mėn. L. Ivinskis paskiriamas Rietavo 
valdinės parapinės mokyklos jaunesniuoju mokytoju ir vėl 
apsigyveno Rietave. Čia jis išbuvo iki 1862.IV.29. Nuo 
1855.VII.9 d. I. Oginskio tarpininkavimu L. Ivinskis pa
skiriamas vyresniuoju mokytoju.

Valdinė parapinė Rietavo mokykla įsteigta 1836 m. 
1835 m. pabaigoje Švietimo ministerija įsakė pakeisti val
dinėmis šias parapines mokyklas: Kretingoje, Raseiniuose 
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(į dviklases), Varniuose, Sedoje, Tytuvėnuose, Šiauliuo
se, Šeduvoje, Vabalninke, Jurbarke ir Rietave (į vienkla
ses). I. Oginskis sutiko išnuomoti valdinei mokyklai pa
talpas13. Vėliau Rietavo mokykla pertvarkyta į dviklasę.

L. Ivinskis Rietavo valdinėje dviklasėje mokykloje 
dėstė aritmetiką, geografiją, dailyraštį, rusų, lenkų, vo
kiečių, lotynų kalbas ir kt. Mokantis svetimų kalbų, pa
galbinė buvo lietuvių. L. Ivinskio vadovaujama Rietavo 
mokykla garsėjo geru mokinių parengimu. Šioje mokyk
loje mokydavosi 3—8 kartus daugiau mokinių negu kitose 
analogiškose valdinėse švietimo įstaigose Žemaitijoje. Mo
kinių Rietavo mokykloje nuolat daugėjo. Tai paaiškinama 
pedagogo erudicija, sugebėjimu perteikti žinias. Galima 
neabejoti, kad pagrindinė mokyklos patrauklumo priežas
tis — tai jos vyriausias mokytojas, kilęs iš Žemaitijos ir 
siekiantis kultūrinti, šviesti lietuvį valstietį.

Be valdinės, Rietave dar veikė parapinė mokykla, ku
ria rūpinosi vietos klebonas. Berods šioje mokykloje 
L. Ivinskis nedirbo. Jam dar teko dėstyti privačioje Rieta
vo mergaičių mokykloje (pansionate) bei dvare mokyti 
jaunuosius kunigaikštukus Oginskius. L. Ivinskis prisi
dėjo ir prie žemės ūkio mokyklos Rietave steigimo, pats 
joje dėstė.

Nors pedagogika ir nebuvo L. Ivinskio pašaukimas, 
tačiau jis uoliai mokė, kruopščiai, sąžiningai. Net mokyk
los pajamų — išlaidų knygas vyresnysis mokytojas pildė 
kaligrafiška rašysena. 1856 m. L. Ivinskiui pavesta pri
žiūrėti statomą naują mokyklą.

Mokyklos globėjas I. Oginskis dažnai pats lankyda
vosi klasėse. Baigiantis mokslo metams, geriausių moki
nių sąrašai būdavo įteikiami I. Oginskiui. Rietavo savi
ninkas mokykla didžiuodavosi, būdavo rengiami vieši mo
kinių egzaminai. Be oficialiųjų vadovėlių mokiniai turė
davo ir lietuviškų knygelių.

Peržiūrėdamas 1863 m. sukilėlių tardymo bylas, Mu- 
ravjovas-Korikas įžiūrėjo, kad iš Rietavo žemės ūkio bei 
valdinės dviklasės mokyklų keletas jaunuolių išėjo į su
kilimą. 1864.VI.7( 19) d. Muravjovas įsakė Vilniaus moks
lo apygardos globėjui patikrinti minimas mokyklas ir jas 
arba uždaryti, arba pertvarkyti. Mokyklų tikrinti kartu su 
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kariškiais į Rietavą atidardėjo ir Kėdainių mokyklos di
rektorius. Paaiškėjo, kad po I. Oginskio mirties žemės 
ūkio mokykla nebeveikianti. Kadangi buvo atostogos, val
dinėje mokykloje mokinių nerasta. Tikrintojai išnaršė in
ternate mokinių spinteles, kuriose be vadovėlių aptiko ir 
lietuviškų knygučių. Žemės ūkio mokyklą įsakyta užda
ryti, o dviklasę pertvarkyti į vienklasę, kurioje tegalįs 
dirbti tik stačiatikis mokytojas. Dar pareikalauta iškelti 
mokyklą iš Oginskienei priklausančio namo į valsčiaus 
valdybos pastatą14. Rastos mokinių spintelėse knygos lie
tuvių kalba liudija, kad besimokantiems buvo įdiegtas po
reikis spausdintam lietuviškam žodžiui.

1856 m. L. Ivinskis sugalvojo leisti pirmąjį lietuvišką 
laikraštį ir parengė savaitraščio „Aitvaras“ projektą. Pri
vačia iniciatyva išleisti „Aitvaro“ nepavyko. L. Ivinskis 
manęs, kad galėtų padėti vyskupo aprobata ir pasiuntė 
projektą M. Valančiui. Pasaulietiniam leidiniui dvasinės 
aprobatos nereikėjo. M. Valančius, matyt, nesusižavėjo 
lietuviško laikraščio idėja ir iš savo pusės netarpininkavo 
dėl leidimo gavimo.

Jau minėta, kad ne pedagogika buvo L. Ivinskio pa
šaukimas. Jis ne tik liaudies švietėjas, bet ir gamtinin
kas, kalbininkas, tautosakininkas. Moksliniam L. Ivinskio 
darbui Rietave sąlygų nebuvo. I. Oginskis jo neparėmė. 
Jau 1860 m. L. Ivinskis ėmė ieškoti kitos tarnybos. Gavęs 
irgi vyresniojo mokytojo etatą, 1862 m. kovo mėn. persi
kėlė į Joniškėlį.

1859 m., kai L. Ivinskis jau galvojo palikti Rietavą, 
į I. Oginskį laišku kreipėsi Mikalojus Akelaitis ir prašė 
paramos leisti jo sumanytai lietuviškų knygelių Liaudies 
bibliotekos serijai. I. Oginskis pažadėjo remti M. Akelaičio 
sumanymą ir pakvietė jį atvažiuoti į Rietavą. Atvykęs 
M. Akelaitis tarėsi su I. Oginskiu dėl spaustuvės Rietave 
ar Varniuose įsteigimo. I. Oginskis pavedė M. Akelaičiui 
išsiaiškinti spaustuvės įrengimo galimybę, sąlygas, są
matą. Tepabuvęs Rietave keturias dienas, M. Akelaitis 
išvyko j Mintaują aiškintis spaustuvės įsigijimo galimy
bių. Grįždamas iš Mintaujos užsuko į Varnius.

M. Akelaitis buvo gavęs vyskupo Valančiaus pasiū
lymą redaguoti numatomą leisti lietuvišką laikraštį „Pa-
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keleivingas“. Jis pasiūlymą priėmė, apsistojo Rietave ir 
laukė valdžios leidimo minėtam laikraščiui15.

1858 m. M. Valančius pakėlė visą Žemaičių (Telšių) 
vyskupiją į kovą prieš girtybę, įsakė parapijose steigti 
blaivybės brolijas. Liaudžiai šviesti, kelti jos dorą suma
nyta leisti lietuvišką laikraštį.

M. Valančius nelabai žinojo, kokia tvarka išgaunami 
leidimai periodinei spaudai, ir kreipėsi į Vidaus reikalų 
ministrą. Jis rašė, kad Kauno gubernijos žmonėms, išsiva
davusiems nuo girtuoklystės liūno, reikalingas laikraštis, 
palaikantis jų dorą ir žalingus malonumus pakeičiantis kil
nesniais siekiais. Rusai ir latviai turintys savus laikraš
čius, bet žemaičiai ir lietuviai ne. M. Valančius prašė pri
tarimo savo priežiūroje leisti laikraščio tipo knygutes, ku
rių paskirtis propaguoti dorą ir duoti naudingų ūkio pa
tarimų. Šio projekto įgyvendinimui esąs vienas nepatogu
mas. Sunku rasti cenzorių žemaičių raštui, kadangi tai 
žemesniojo luomo kalba, svetima netgi vietiniams inte
ligentams. Todėl prašė cenzūrą patikėti pačiam vysku
pui. Periodinis leidinys buvo savaitraštis, pavadinimu 
„Pakeleivingas“, kuris turėtų keturis pagrindinius sky
rius:

1. Religija, dora ir teisės dalykai. Siame skyriuje būtų 
rašoma apie žmogaus pareigą Dievui ir pačiam sau, Būtų 
dedamos ištraukos iš Senojo ir Naujojo testamento bei jų 
komentarai, religinės giesmės. Numatyta skelbti valdžios 
potvarkius valstiečių reikalais.

2. Gamtos mokslai ir pramonė. Čia numatomos spaus
dinti gamtos mokslo žinios siekiant išgyvendinti prieta
rus bei burtus. Būtų rašoma apie žemės ūkio padargus ir 
kitką, kas padėtų gerinti kaimiečių buitį.

3. Siame skyrelyje būtų daugiausia tėvynės geogra
fijos ir istorijos žinios.

4. Liaudies kūryba: dainos, pasakos, patarlės, mįslės. 
Laikraščio redaktoriumi numatytas M. Akelaitis.
Vidaus reikalų ministras atsiklausė Vilniaus general

gubernatoriaus V. Nazimovo nuomonės. Pastarasis atsa
kė, kad laikraštis liaudžiai būtų naudingas, tačiau, re
miantis įstatymais, periodiniai lapeliai turi būti cenzū- 
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ruojami bendra tvarka. Todėl nepatogu laužyti cenzūros 
taisykles16.

Tuo pačiu motyvu prašymą atmetė ir Vidaus reikalų 
ministras. Jau išsiuntęs prašymą M. Valančius sužinojo, 
kad leidimo laikraščiui reikia kreiptis redaktoriaus vardu 
į Vilniaus cenzūros komitetą ir prašyti persiųsti į Švietimo 
ministeriją. Gal M. Valančius suprato, kad nerealu tikėtis 
išgauti iš carinės valdžios leidimą lietuviškam laikraščiui, 
gal netikėjo spaustuvės įrengimo Rietave arba Varniuose 
galimybe, nes leidimu lietuviškam laikraščiui daugiau 
nebesirūpino. Nereikėtų abejoti, kad M. Valančius žinojo 
ir daugelio turtingų dvarininkų nerimą dėl lietuvių kul
tūrinės veiklos. Čia buvo įžiūrimas lietuvių separatizmas, 
siekimas ardyti Lenkijos vienybę. Su dvarininkais vysku
pas buvo gana atsargus ir siekė jų palankumo. Kaip ten 
bebūtų, dėl lietuviško laikraščio įsteigimo M. Valančius 
neparodė savo diplomatijos, išradingumo ir atkaklumo, 
kurie jam būdingi kovojant už bažnyčios interesus. M. Va
lančius tada turėjo pirmą rimtą konfliktą dėl blaivybės 
brolijų. Pasak M. Biržiškos, jau 1860 m. Petrapilyje mi
nistrai svarstė siūlymą ištremti M. Valančių iš vyskupi
jos dėl jo kovos su degtine17.

Gyvenant Rietave M. Akelaičiui teko nusivilti. I. Ogin
skis neįsteigė spaustuvės nei Rietave, nei Varniuose, o lie
tuviškam laikraščiui leidimas negautas. Pats M. Valan
čius atmetė Gliuksbergo pasiūlymą atidaryti spaustuvę 
Varniuose. Berods 1859 m. pabaigoje M. Akelaitis išvyko 
į Vilnių ir apsigyveno Oginskių namuose. Cia I. Oginskio 
paskolintais pinigais pradėjo leisti lietuviškas knygeles, 
kurias spausdino A. Kirkoras. 1859 m. I. Oginskis padėjo 
A. Kirkorui įsigyti spaustuvę Vilniuje18.

1862 m. palikęs Rietavą L. Ivinskis, po dvylikos metų 
vėl į jį sugrįžo. Ivinskį pasikvietė Bogdanas Oginskis ir 
pasiūlė privačių pamokų Rietavo muzikos mokykloje. Čia 
jis mokė muzikos, dirbo chore ir orkestre. Nuo 1874 m. da
lyvavo gyvulių globos draugijos veikloje. L. Ivinskis mė
gino legaliai leisti lietuviškas knygas lotyniškomis raido
mis ir tuo pralaužti lietuvių spaudos draudimą. Jis pa
rengė lietuvišką knygelę „Pasauga...“. Atspausdinus ko
rektūras, 1876 m. carinė cenzūra tolesnį, „Pasaugos“
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spausdinimą sulaikė. Mykolas Oginskis ir L. Ivinskis ne 
kartą skundėsi dėl patirtų nuostolių sulaikius knygelės 
spausdinimą ir prašė ją išleisti. Pastangos nebuvo sėkmin
gos, knygelė neišleista. Nuo 1872 m. L. Ivinskis bandė 
legaliai leisti kalendorius lotyniškomis raidėmis, tačiau 
pavyko išspausdinti tik vieną 1878 metams. Manoma, kad 
spaudos draudimo laikais, L. Ivinskis 7 kalendorius išlei
do Tilžėje.

Gyvendamas Rietave čia vykusiose žemės ūkio paro
dose L. Ivinskis eksponavo Lietuvos grybų aprašymą su 
piešiniais bei Žemaitijos botanikos sodo projektu, o 1878 m. 
Šiaulių parodoje — augalų herbarą. Jau senas L. Ivins
kis 1879 m. išvyko iš Rietavo į Kuršėnus19.

Žemės ūkio parodos Rietave. Žemės ūkio parodos Lie
tuvoje reikšmingas ne vien ekonomikos, bet ir kultūros 
faktas. Iki šiol manyta, kad pirma žemės ūkio paroda Rie
tave vyko 1875 m.20. Išlikęs parodos dalyviams išmokėtų 
premijų sąrašas liudija, kad žemės ūkio parodos Rietave 
tikrai surengta 1860.IX.12 (24)21. Gal I. Oginskis parodas 
pradėjo rengti dar anksčiau, tačiau, kol nerasta kitų duo
menų, 1860 metus tenka laikyti pirmosios žemės ūkio pa
rodos Rietave data.

1860 m. arkliai ir raguočiai demonstruoti turgaus 
aikštėje, o audiniai specialiai įrengtoje vietoje prie faza- 
nyno. Už atvestus arklius premijuota 17 dalyvių. Premi
jų dydis nuo 16 iki 3 rub. Už galvijus 4 asmenims išmo
kėtos premijos po 5 rub. Audinių skyriuje irgi premijuoti 
4 parodos dalyviai. Mokėta nuo 15 iki 7,5 rub. Šioje paro
doje buvo kviečiami dalyvauti tik Rietavo dvaro valdų 
gyventojai.

1874 m. M. Oginskis įkūrė gyvulių globos draugijos 
Rietavo skyrių. Nuo 1875 m. Rietave minėtos draugijos 
vardu pradėtos rengti žemės ūkio parodos, kurios vyko 
1875, 1876, 1878 ir 1881 m. Apie Rietavo parodas, ypač 
1878 m., nemažai rašyta to meto rusų ir lenkų periodinėje 
spaudoje22. 1878 ir 1881 m. parodų ataskaitas rusų kalba 
yra išspausdinęs M. Oginskis.

Parodos vykdavo gana iškilmingai. 1878 m. parodą, 
trukusią keturias dienas, spalio 10 atidarė M. Oginskis. 
Grojo Rietavo orkestro muzikantai. Parodoje dalyvavo 
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tiek valstiečiai, tiek dvarininkai. Pastarųjų buvo atvyku
sių iš tolimų Rusijos imperijos bei Lenkijos vietų. Paro
doje dalyvavo ir Prūsijos piliečiai. Eksponatai išdėlioti 
dviejų aukštų mūriniame name. Gyvuliams demonstruoti 
pastatytos laikinos stoginės. Taip pat laikinai sukaltose 
patalpose išdėstyti bitininkystės įrankiai bei žemės ūkio 
padargai ir mašinos. Be to, žemės ūkio techniką, gamina
mą Klaipėdoje ir Varšuvoje, norintieji galėjo nusipirkti 
čia pat specialiai įrengtoje parduotuvėje. Parodoje daly
vavo per 400 asmenų, pateikusių apie 2000 eksponatų. Bu
vo 4 pagrindiniai skyriai: gyvulių, augalininkystės ir dar
žininkystės, pramonės gaminių ir rankdarbių, projektų ir 
modelių. Valstiečiai demonstravo daržoves, arklius, o 
daugiausia namų audinius bei rankdarbius.

Autoritetinga komisija atrinko geriausius arklius, 
stambiuosius raguočius, avis, naminius paukščius, javus, 
bitininkų avilius, daržoves, žemės ūkio techniką. Jų savi
ninkams, skambant orkestro maršams, įteikti aukso, si
dabro ar bronzos medaliai, pagyrimo raštai, piniginės 
premijos. Audinių ir rankdarbių skyriuje įteikti 3 sidabro, 
5 bronzos, 9 pagyrimo raštai bei 7 piniginės premijos. 
Premijuoti taip pat įvairūs projektai, amatininkų dirbiniai.

Parodos dienomis lankytojų patogumui po miestelį 
kursavo karietos. Nepamiršti ir kultūriniai renginiai. Gro
jo ne tik vietos muzikantai, bet ir iš Klaipėdos pakviestas 
orkestras. Du vakarus koncertavo smuikininkas Jelskis, 
atvykęs iš Minsko gubernijos.

To laikotarpio lenkų periodikoje aprašant parodą, taip 
pat pateikiama žinių ir apie Rietavo muzikos mokyklą bei 
orkestrą. Šia proga Z. Glogeris paminėjo net L. Ivinskį, jo 
leidžiamus kalendorius, mokslinę ir kultūrinę veiklą23.

Parodos metu ir ją uždarius svečiams surengta įvai
rių pramogų. Žiūrovai stebėjo Rietavo miško sargų joji
mo varžybas. Norintieji dvarininkai galėjo dalyvauti kiš
kių ir stirnų medžioklėje. Pasiūlyta netgi pašaudyti elnių, 
kurie buvo laikomi žvėryne.

Žvėrynui skirtas ir aptvertas miško sklypas netoli 
Endriejavo dar I. Oginskio nurodymu. Kiekvienai rūšiai 
buvo atskiras aptvaras. Laikyti vilkai, stirnos, lapės, bar
sukai, kurių 1888 m. jau nebebuvo. Tais metais aptvaruose 
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ganėsi tik elniai ir šernai. Dėl nebetvirtos tvoros stumb
ras buvo laikomas visiškoje nelaisvėje, specialiame na
me24.

1881 m. parodoje dalyvavo 466 asmenys. Atvesta 217 
gyvulių bei pateikti 1788 kiti įvairūs eksponatai. Gyvulių 
skyriuje apdovanojimai įteikti septyniose grupėse. Tai — 
arkliai grynaveisliai žemaitukai, ristūnai, žemaičių darbi
niai, raguočiai, kiaulės, avys, naminiai paukščiai. Už ja
vus skirtas tik vienas komplektas medalių. Apdovanoti 
geriausi žemės ūkio padargai ir mašinos, amatininkų 
dirbiniai, įvairūs prietaisai, namų audiniai, bitininkystės 
įranga.

įdomu, kad šios parodos projektų skyriuje, bronzos 
medalis įteiktas Gliogerio knygelės apie gyvulių globą 
vertėjui iš rusų į lietuvių kalbą. Gal todėl, kad knygelės 
nepavyko išleisti, M. Oginskis ataskaitoje nenurodė ap
dovanotojo vertėjo pavardės25. Gliogerio knygelę „Apie 
naudingus ir Medingus gyvius kaimiškam ūkiui“ išvertė 
S. Baltramaitis. M. Oginskis rūpinosi ją išleisti, tačiau 
leidimo spausdinti lotynišku šriftu cenzūra nedavė26.

Visų įteiktų apdovanojimų išvardijimas užimtų daug 
vietos, tačiau norisi paminėti bent premijuotus valstiečius. 
Valstiečiams už arklius įteikti du bronzos medaliai ir 14 
piniginių premijų. Viena piniginė premija paskirta už 
karvę, keturios už daržoves, po vieną — už obuolius, sū
rius, sviestą. Daug įdomybių būta technikos skyriuje. Čia 
žemaičių auksarankiams valstiečiams bei amatininkams 
pagyrimo raštas įteiktas už kirvį, o piniginės premijos 
už dvigubą rėtį, audimo stakles, pintus krepšelius, pakink
tus, menines skryneles, spyną ir kt. Naminių audinių ir 
rankdarbių skyriuje 26 valstietės apdovanotos pagyrimo 
raštais, o 57 įteiktos piniginės premijos. 1881 m. paroda 
susilaukė apie 5000 lankytojų27.

Rietavo žemės ūkio parodos skatino valstiečius ge
riau ūkininkauti, domėtis amatais, kaimietės moterys iš
garsėjo savo audiniais.

Didelėms žemės ūkio parodoms rengti Rietavas nebu
vo patogi vieta. Pakviesti į parodą iš toliau važiuodavo 
traukiniu iki Priekulės (Latvijoje), o iš čia vežimais. Že
mės ūkio techniką parodai bei pardavimui iš Varšuvos 
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irgi gabendavo traukiniais iki Priekulės. 1878 m. vagonai 
su žemės ūkio technika į Priekulę numatytu laiku neat
vyko. Arklių pastotės vagonų laukė kelias paras. Techni
ka atvežta į Rietavą tik paskutinę parodos dieną28.

Nuo 1881 m. Oginskiai Rietave parodų daugiau nebe
rengė. Po trisdešimties metų, 1911 m. rudenį, Rietave 
įvyko kukli arklių paroda. Valstiečiai atvedė apie 70 ark
lių. Dovanoms skirta apie 250 rub. 1914 m. rudenį numa
tyta arklių paroda dėl prasidėjusio Pirmojo pasaulinio 
karo nebeįvyko29.

Draudžiamos lietuvių spaudos plitimas ir kova su ca
rine priespauda. Carinė valdžia, siekdama visiškai asimi
liuoti lietuvių tautą, 1864 m. ryžosi lietuvių raštijoje įves
ti rusišką raidyną. Prasidėjo 40 metų trukęs lietuvių 
spaudos draudimas ir persekiojimas.

Iš ankstesnių skyrelių žinome apie Rietavo lituanis
tines tradicijas iki 1863 m. Rietavo dvare lietuvių kalba 
irgi nebuvo išstumta iš viešojo gyvenimo. 1859 m. agro
nomas K. Minichas mėgino susirašinėti su Rietavo dvaro 
administracija lietuviškai30. 1874 m. B. Oginskio „mie- 
dinczus pons Vajcekauskis“ rinko lietuvių pasakas31.

Po 1861 m. iš buvusių Rietavo valdų sudaryti trys 
valsčiai: Veiviržėnų, Endriejavo ir Labardžių. Rietavas 
valsčiaus centru netapo. Policija įtakingų Oginskių val
dose jautėsi nejaukiai. Rietave buvo Raseinių apskrities 
penkta teismo nuovada. Tos nuovados teisėjas M. Boba- 
rykinas 1889 m. Kvėdarnoje išteisino keturis knygnešius, 
motyvuodamas tuo, kad lietuvių spaudos lotyniškomis rai
dėmis draudimas nepaskelbtas, todėl liaudžiai negali būti 
žinomas ir neturi įstatymo galios32.

Vietinė administracija Endriejavo ir Rietavo valsčiuo
se neišaiškino nė vienos slaptos lietuvių mokyklos, ta
čiau sunku įsivaizduoti, kad jų nebuvo. Po M. Oginskio 
mirties jo žmona Plungėje atidarė seminarijėlę, kurioje 
buvo ruošiamos mokytojos slaptoms lietuvių mokykloms. 
XX a. pradžioje Rietavo parapijoje kun. J. Bikinas buvo 
įsteigęs dvi nelegalias lietuviškas mokyklas. Daugiausia 
su lietuviškomis knygomis buvo pagaunama pasienyje. 
Kadangi Veiviržėnai tolokai nuo Rietavo, norisi paminėti 
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žmones, įkliuvusius su lietuvių spauda tik buvusiuose En
driejavo ir Labardžių valsčiuose.

Rietavo dvaro žmonės nuo seno su leidimais vaikš
čiojo ir važinėjo į Mažąją Lietuvą. Legaliai grįždami iš 
užsienio, gyventojai mėgindavo sau ir kaimynams parsi
gabenti paslėptą vieną kitą lietuvišką knygelę. Muitinėse 
ir perėjimo punktuose buvo tikrinama gana uoliai. Už 
atimtas muitinėse lietuviškas knygas grėsė bausmės. Žmo
nės įsigudrindavo apgauti tikrintojus, padėdavo ir pa
žintys.

Lietuviškų knygų atiminėjimai iš platintojų žinomi 
jau 1866 m., o iš laikytojų — 1867 m.33. Rietavo apylin
kėse bausmės įkliuvusiems su lietuviška spauda pradėtos 
skirti po 1890 m. Galima manyti, kad bent iki 1880 m. po
licijai buvo nepatogu persekioti lietuvišką spaudą Rietavo 
apylinkėse. Rietave gyvenantis L. Ivinskis legaliai išleido 
lietuvišką kalendorių lotyniškomis raidėmis 1878 metams, 
o M. Oginskis ne kartą Peterburge mėgino gauti leidimą 
išspausdinti lietuviškas knygeles lotyniškomis raidėmis.

Kai Rietavo ir Endriejavo valsčiuose ėmė įkliūti žmo
nės su lietuviška spauda, jau buvo nusistovėjusi bausmių 
skyrimo sistema už tokius „nusikaltimus“. Teismams bylų 
nebeperduodavo, o priklausomai nuo atimtos spaudos tu
rinio bausmę skirdavo administracine tvarka.

Jeigu paaiškėdavo, kad tarp sulaikytų spaudinių yra 
priešvyriausybinių, bylą vesdavo žandarmerija. Bylos ap
žvalgą sudarydavo Vilniaus teismo rūmų prokuroras, pa
siūlydavo bausmę ir siųsdavo justicijos ministrui. Justi
cijos ministras su byla supažindindavo carą, ir adminis
tracinė bausmė būdavo skiriama „caro paliepimu“.

1897.XII.15(27) d. žandaras, važiuodamas iš Lauku
vos į Rietavą, kelyje sutiko pėsčią asmenį, jį sulaikė ir 
nusivarė į Rietavą. Čia paaiškėjo, kad sulaikytasis yra 
valstietis Jeronimas Balsys, gyvenantis Plungės valsčiu
je, Mižuikų kaime. Jį iškrėtus, rasti 3 lietuviški elemen- 
toriai, 3 lietuviškos maldaknygės ir 2 kalendoriai 1898 
metams. Kalendoriai pripažinti priešvyriausybiniais. J. Bal
sys teigė esąs raštingas ir knygas pirkęs sau pasiskaity
ti. Pas jį dar rastas popieriaus lapelis su pavardėmis ir 
adresais. J. Balsys aiškino, kad į tokį lapelį jam vaisti- 
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nėję įvynioję vaistus. Tokiu aiškinimu patikėta, nes lape
lyje tikrai buvo suvynioti vaistai. Caro paskirta J. Bal
siui bausmė — 2 savaitės arešto prie valsčiaus valdybos.

J. Balsys gimęs 1846 m., viengungis, mūrininkas. Vaik
ščiodavo po kaimus ir mūrydavo krosnis34.

Žandarmerija imdavosi bylų net lietuvių spaudos lai
kytojams. 1898.XII.17(29) d. Labardžių valsčiuje, Vatu- 
šių kaime, pas Ignotą Vaicekauską padaryta krata. Ieško
ta prūsiško spirito. Spirito nerado, tačiau aptiko 2 lietu
viškus kalendorius 1898 ir 1899 metams. Pirmasis kalen
dorius pripažintas priešvyriausybiniu. Tardomas L Vaice
kauskas teigė kalendorius radęs pakelėję, pats jų neskai
tęs ir niekam nedavęs. Administracine tvarka nubaustas 
7 paroms arešto prie valsčiaus valdybos.

Suėmimo metu J. Vaicekauskas buvo 48 metų, vien
gungis, rašto prasimokęs namuose. Vertėsi kalvyste35.

1902.VIII.5( 18) d. pora akcizo sargybinių stebėjo 
žmones, vykstančius į Plungės turgų. Įvažiuojant į mies
telį, sargybiniai pasivijo keletą vežimų. Pamatę prikrautą 
ir apkamšytą šiaudais vežimą, sargybiniai ėmė šaukti, 
reikalaudami sustoti. Važnyčiotojas iššoko iš ratų ir nu
bėgo. Vienas sargybinis pasiliko saugoti vežimo, o kitas 
nusivijo bėglį, kurio pagauti nepavyko. Likęs prie vežimo 
sargybinis klausinėjo praeinančių ir pravažiuojančių žmo
nių, kieno tas vežimas. Savininko pavardės niekas nepa
sakė. Sulaikytojai vežimą su kroviniu pristatė į Gargždų 
muitinę. Rasti 7 pokai, kuriuose buvo 1783 vienetai lietu
viškų leidinių. Tarp atimtų spaudinių buvo „Tėvynės sar
go“ 1902 m. Nr. 4/5 50 egzempliorių ir Nr. 6 — 310 eg
zempliorių, kurie pripažinti priešvyriausybiniais36.

Akcizo sargybiniai nujautė, kad vietiniai žmonės ži
no žymiausius lietuvių spaudos platintojus. Be to, arklio 
ir vežimo praradimas turėjo pasklisti žmonių kalbose. 
Sargybiniai visokiais būdais klausinėjo gyventojus, šni
pinėjo. Jų agentai klausydavosi kalbų žmonių susibūrimo 
vietose, turguje, smuklėse. Vienas atsitiktinis asmuo iš
plepėjo sargybiniui, jog sulaikytos knygos yra Petravi
čiaus, gyvenančio netoli Telšių, o jas vežęs Pažvelsio kai
mo Endriejavo valsčiaus gyventojas Kazimieras Slevins- 
kas.
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Paaiškėjo, kad F. Petravičiaus policija ieškanti nuo 
1899 m. Vieno akcizininko žmona išgirdo savo šeiminin
kės pokalbį, iš kurio sužinojo, kad pabėgęs ir vežimą pa
likęs asmuo yra K. Slevinskas. Moterų smalsumas ir ple
pumas pasitarnavo lietuvių persekiotojams. Negana to, 
atsirado žmonių, kurie ne tik nurodė pabėgusio knygnešio 
pavardę, bet ir pasakė, kad siunta gabenta Plungės kle
bonui. Gyventojai, kalbėję apie vežusį lietuviškas knygas 
asmenį, buvo pakviesti pas tardytoją duoti parodymų. Vi
si jie teigė nežiną, kas sulaikyto vežimo savininkas ir nie
ko anksčiau apie tai nekalbėję. Deja K. Slevinskas jau 
buvo žandarų naguose. Antrąkart iškviestas pas tardyto
ją Motiejus Juška prisipažino girdėjęs gandus, jog kny
gas vežęs K- Slevinskas.

Po penkių dienų nuo sulaikymo, rugpjūčio 10(23) d., 
žandaras atimtu arkliu atvažiavo į Endriejavą ir laisvai 
paleido vadeles. Arklys atvežė į Pažvelsio kaimo valstie
čio Juozo Rimkaus sodybą, kur gyveno ir jo žentas K. Sle
vinskas. Žandaras rodė arklį su vežimu kaimo gyvento
jams ir klausinėjo, ar tai K. Slevinsko nuosavybė. Kai
mynai vieningai teigė tokio arklio ir vežimo pas K. Sle- 
vinską nematę. Tada klausinėti žydai. Surasti trys žydai 
liudiję, kad arklys ir vežimas jiems matyti, o priklauso 
K. Slevinskui. Kai vežimas buvęs atvarytas į Gargždus, 
žydai girdėję valstiečius kalbant, jog arklys K. Slevins
ko. J. Rimkus teigė, kad arklys ir vežimas ne jo žento. 
K. Slevinskas turėjęs aukštesnį ir šviesesnį eržilą, kurį 
liepos pabaigoje pardavęs Laukuvoje.

K. Slevinskas kaltu neprisipažino. Jis nurodė keletą 
liudininkų, kurie teigė, kad vežimo ties Plunge sulaikymo 
dieną, buvęs namuose. B. Oginskio miško sargas Jukne
vičius liudijo, kad rugpjūčio 5(18) d. miške aptikęs nau
jų kirtimų. Pagal vežęs atsekęs iki K- Slevinsko sodybos 
ir jį radęs namuose.

K. Slevinskas suvestas akistaton su vežimą sulaikiu
siais akcizo sargybiniais. Pastarieji negalėjo tvirtai pasa
kyti, ar tikrai jiems rodomas pabėgęs mėginant sulaikyti 
asmuo. Tik teigė, kad panašus.

Teismo rūmų prokuroras iš bylos padarė šias išva
das:
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1. Slevinsko kaltę įrodę liudininkai: akcizo sargybi
nis, du žandarai, ir trys žydai. Jų parodymų pakanka nu
statyti, kad sulaikytas vežimas su arkliu yra K. Slevinsko.

2. Kiti asmenys, liudiję Slevinsko naudai, esą, ne
patikimi. Visi jie lietuviai, vienos kilmės, vieno tikėjimo 
ir suinteresuoti bylos baigtimi.

3. Miško sargo Juknevičiaus liudijimas neįtikinantis. 
Protokolas apie sulaikytas knygas surašytas pusė vienuo
liktos. Miško sargas atvažiavęs pas K. Slevinską vidur
dienį. Pastarasis jau tuo metu galėjęs grįžti iš Plungės, 
iki kurios 15 varstų. K. Slevinsko giminių parodymais 
visai negalima tikėti.

Bylos apžvalgą prokuroras baigė šitaip: „Slevinskas 
pakankamai demaskuotas tuo, kad platinimui jis atvežė 
iš užsienio į Rusiją spausdinto lietuviško leidinio „Tėvy
nės sargas“ 360 egz. nusikalstamų brošiūrų, kuriose aki
plėšiškai neigiama nustatyta valstybės įstatymais valdy
mo tvarka“. Pasiūlyta pusė metų kalėjimo.

Tenka pastebėti, kad prokuroro tonas primena Murav- 
jovo-Koriko laikus. K. Slevinskui priskiriamas lietuvių 
spaudos atgabenimas iš užsienio — prokuroro fantazija. 
Kaip knygos pakliuvo į Lietuvą, byloje nė nemėginta aiš
kintis.

19 03.1.29(11.10) d. justicijos ministras pranešė „caro 
paliepimą“ apie K. Slevinskui skiriamą 6 mėnesių kalėji
mo bausmę. Įkalintas Telšiuose.

K. Slevinskas gimė 1868.VI 1.4 ( 16) d., vedęs, vaikų 
neturėjo. Dirbo uošvio žemę.

Iš šios bylos matome, kad lietuvių spaudos platinto
jų, knygnešių darbas būdavo gana rizikingas. Grėsė ir 
bausmės, ir dideli materialiniai nuostoliai.

Sulaikyti spaudiniai suregistruoti Gargždų muitinė
je. Pavadinimai patikslinti bei nustatyti „Lietuvos TSR 
bibliografija“ 2, kn. 1—2. Nė vienai knygai muitinės są
raše nenurodyti leidimo metai. Vežime rasta ši litera
tūra37:

1. „Pasikalbėjimai apie dangų ir žemę“. Vertė iš 
svetimų kalbų P. A. (P. Mašiotas), Plimutas, 1901.

— 48 egz.
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2. „Tėvynės sargas“. — 1902, Nr. 4/5 — 50 „ 
„Tėvynės sargas“. — 1902, Nr. 6 — 310 „

3. „Novenos prie viešpaties Jėzaus, Švenčiausios 
Marijos panos ir šventųjų dievo“. — Tilžė. — 20 egz.

4. Akelaitis M. Lementorius, arba Pradžia 
mokslą, sudėta mažiems vaikeliems (?). — Tilžė (Už
rašyta „Lamentorius“). — 208 egz.

5. Sopulinga muka viešpaties musu Jėzaus Chris. 
taus. — Tilžė. — 49 egz.

6. Maironis. Apsakymai apie Lietuvos pra
eiga. Parašė Stanyslovas Zanavykas. 1886. — Tilžė, 
1891. — 10 egz.

7. „Trumpas katekizmas“. — Tilžė. — 499 egz.
8. „Balsas balandėlės, arba Mažas šaltinėlis my- 

listu dievo“. — 118 egz.
9. Valančius M. Knyga giesmių, arba Kan- 

tičkos. — Tilžė. — 19 egz.
10. J a n k u s M. Lietuviškos dainos. Broliams že

maičiams pavestos per M. Mikutį (?). — Bitėnai, 
1901 (Užrašyta „Lietuvos dainos“). — 50 egz.

11. Miežinis M. Lietuviška gramatika.— Tilžė, 
1886. — 2 egz.

12. Šliūpas J. Lietuviškiejie raštai ir raštinin
kai. — Tilžė, 1890. — 1 egz.

13. „Evangelijos ant nedėldieniu ir visu Švenčiu 
ištisu metu“. — Tilžė. — 2 egz.

14. „Auksą altorius, arba Šaltinis dangišku skar
bu“. — Tilžė. — (įrištos su dėklais maldaknygės).

— 39 egz.
(įrištos be dėklų maldaknygės). — 100 egz.

15. „Gyvenimas išganytojaus svieto viešpaties mu
su Jėzaus Kristaus“. — Tilžė. — 100 egz.

16. „Visu metu gyvenimaj šventųjų. — Tilžė.
— 117 egz.

17. Krylovas L A. Pasakos. Iš rusiško proza 
persakė J. Gerutis. — Tilžė, 1902. — 100 egz.

18. „Istorija apie Genovaite“... Iš lenkiško išguldė 
Laurinas Ivinskis. — Bitėnai. — 10 egz.

19. Valančius M. Palangos Juzė. — Tilžė.
— 10 egz.
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20. Skačkauskas S. Aritmetika. — Čikaga,
1897. — 10 egz.

21. Valančius M. Žemaičių vyskupystė. — Se- 
nandoras, 1897. — 10 egz.

22. Naujas lietuviškas sapninykas... — Čikaga,
1897. — 1 egz.

(Užrašyta „Sapnininkas“)

1903.111.10(23) d. ankstų rytą Šilalėje žandaras su
laikė 27 metų elgetą Kazimierą Valančių, pastoviai gyve
nantį Vatušių kaime netoli Rietavo. Jo terbelėje rasti šie 
lietuviški spaudiniai:

1. „Tėvynės sargas“. — 1902. Nr. 6, 7/8, 9 po 1 egz.
2. „Keletas raštų apie Kražių atsitikimą“. — Tilžė, 

1895. — 1 egz.
3. „Novenos“... — 1 egz.
4. „Nekaltibe ir Dangiškas paraminimas“. — 1 egz.
5. „Mažas naujas aukso altorius“. — 5 egz.
6. Tarp atimtų leidinių knygutė apie Kražius ir visi 

trys „Tėvynės sargo“ numeriai pripažinti priešvyriausy- 
biniais. K. Valančius teigė spaudinius pirkęs iš nepažįs
tamo asmens ir nežinojęs, kad yra priešvyriausybinių.

Iš karto K. Valančius neareštuotas, o paliktas polici
jos priežiūroje, kol baigsis byla. Paskirta administracinė 
bausmė — mėnuo arešto prie policijos. Priversti atlikti 
bausmę policija nebegalėjo, nes K. Valančius slapstėsi. 
Remiantis 1904.VII.11 (23) d. caro manifestu, bausmė do
vanota38.

1903.XI.30(XII.13) d. akcizo sargai darė kratą Sprau. 
džio kaime, Labardžių valsčiuje, valstiečio Juozo Kontri
mo namuose. Ant stalo ir lentynose rasta 17 lietuviškų 
leidinių. Tarp atimtos spaudos priešvalstybiniais pripa
žinti šie leidiniai:

1. „Tėvynės sargas“. — 1903, Nr. 12 — 1 egz.
2. „Istorija septynių mokintojų“. — Plimutas, 1892. 

— 1 egz.
3. „Trumpa istorija Didžiosios prancūzų revoliuci- 

cijos“. — Tilžė, 1900. — 1 egz.
J. Kontrimas teigė, kad knygas pirkę jo vaikai iš ne

pažįstamos moters. 1904.IX.30(X. 13) d. Kauno guberni-
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jos pasitarimas įstatymams dėl valstiečių peržiūrėti pa
siūlė bylą nutraukti, nes lietuviškų leidinių laikymas nėra 
nusikaltimas.

J. Kontrimas valstietis, gimęs 1850 m., vedęs, turėjo 
sūnų ir keturias dukras39.

Už nepriešvyriausybinio turinio atimtas lietuviškas 
knygas administracines bausmes gubernatoriaus pasiūly
mu skirdavo generalgubernatorius. Šio pobūdžio bylos 
gana fragmentiškos, tačiau norisi paminėti baustus iš En
driejavo ir Labardžių valsčių asmenis už nepriešvyriau- 
sybinės spaudos platinimą ir laikymą.

1892 m. Plungėje iš Vatušių kaimo gyventojo Igno 
Genio atimtos 28 lietuviškos nepriešvyriausybinio turinio 
knygos. Administracine tvarka nubaustas mėnesį arešto 
prie policijos40.

1893 m. Rietave sulaikyta Prūsijos pilietė Augustina 
Vizenbergienė, prekiavusi lietuviška spauda ir religiniais 
paveikslėliais. Atimtos 3 lietuviškos knygos ir 45 paveik
slėliai, matyt, su lietuviškais užrašais. Administracine 
tvarka nubausta mėnesį arešto prie policijos, o atlikus 
bausmę, įsakyta ją kartu su vyru ištremti į Prūsiją41. Tais 
pat metais iš Endriejavo valsčiaus (kaimas nenurodytas) 
valstiečio Kazimiero Linkučio ir pas jį dirbusio Justino 
Stonkaus atimti 3 lietuviški kalendoriai. Abu administra
cine tvarka nubausti 3 dienoms arešto prie policijos42.

1894 m. iš Labardžių valsčiaus Jucaičių kaimo gy
ventojo Antano Siupario atimtas lietuviškas kalendorius. 
Nubaustas 3 dienoms arešto prie policijos43.

1896 m. Endriejavo klebonijai priklausančiame na
me, kur gyveno bažnyčios tarnai Antanas Turauskas ir 
Andrius Pašakarnis, policija rado ir atėmė 15 lietuviškų 
knygų. A. Turauskas teigė, kad 4 knygas palikusi jo mi
rusi motina, o 5 pirkęs iš nepažįstamos moters. Kadangi 
A. Pašakarnis dar vertėsi ir devocianalijų pardavinėjimu, 
jam paskirta savaitė, o A. Turauskui — 2 dienos arešto 
prie policijos44.

1896 m. pabaigoje pasienio sargybiniai sulaikė Var
nių valsčiaus valstietį Antaną Račkauską ir Endriejavo 
valsčiaus (kaimas nenurodytas) gyventoją Juozą Mišei- 
kį. Iš jų atimti 454 religiniai paveiksliukai su lietuviško- 
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mis giesmėmis. 1897 m. sausio mėn. abiems paskirtos 7 
paros arešto prie policijos45.

Anksčiau minėta, kad buvusių Rietavo dvaro valdų 
gyventojai mėgindavo savo reikalams pergabenti pro mui
tinę lietuviškas knygas. Žinoma, ne visiems pasisekdavo. 
1897 m. pabaigoje iš Endriejavo valsčiaus Zadvainių kai
mo 62 m. amžiaus gyventojo Ipolito Pakalniškio muitinin
kai atėmė lietuvišką knygą. Administracine tvarka nu
baustas dviems savaitėms arešto prie policijos46.

1902.V.2 (15) d. Kretingos muitinė tikrino grįžtantį iš 
Mažosios Lietuvos Endriejavo valsčiaus Auksoro kaimo 
27 metų valstietį Povilą Mažoną. Jo vežimo šiene rasta 
lietuviška maldaknygė. Už šį „nusikaltimą“ Kauno gu
bernatorius siūlė 3 paras arešto prie valsčiaus valdybos. 
Bausmė nepaskirta47.

1903.11.9(22) d. Gargždų muitinėje iškrėstas grįžtan
tis iš Mažosios Lietuvos Labardžių valsčiaus Žadeikių 
kaimo 55 metų valstietis Kazimieras Užgalvis. Jo užantyje 
rasta nepriešvyriausybinio turinio lietuviška knygelė. Kau
no gubernatorius siūlė 3 rub. pabaudos arba 2 paras areš
to prie valsčiaus valdybos. Generalgubernatorius bausmės 
neskyrė48.

1903.V.11 (24) d. ties Aisėnais sučuptas slapta grįžtąs 
iš užsienio 40 metų Labardžių valsčiaus (kaimas nenurody
tas) valstietis Aleksas Šneideris. Iš jo atimta lietuviška 
maldaknygė, spausdinta gotišku šriftu. 1904.111.18(31) d. 
Kauno gubernatorius siūlė 3 rub. pabaudos arba 2 paras 
arešto prie valsčiaus valdybos. Nebaustas49.

1898—1902 m. Endriejave, o 1902—06 m. Rietave vi
karavęs kun. Juozapas Bikinas rūpinosi draudžiamos lie
tuvių spaudos platinimu. Jis buvo suorganizavęs lietuvių 
spaudos gabenimą iš Mažosios Lietuvos ir platino ją 
Plungės, Laukuvos bei Žarėnų kryptimis. Jau minėta, kad 
Rietavo parapijoje buvo įsteigęs 2 slaptas lietuviškas mo
kyklas ir lietuvišką bibliotekėlę50. Gyvendamas Endrieja
ve ir Rietave bendradarbiavo draudžiamoje lietuvių spau
doje: „Tėvynės sarge“, „Kryžiuje“, „Žinyčioje“, „Dirvoje- 
žinyne“. Taip pat rašinėjo į pirmuosius legalius lietuvių 
laikraščius Rusijos imperijoje: „Lietuvių laikraštį“, „Vil
niaus žinias“ ir kt.

209



Kadangi kunigas J. Bikinas žynius lietuvių spaudos 
ir kultūros darbuotojas, primenama trumpa jo biografija. 
Gimė 1875.IV.16 d. Pajuostės dvare (Raguvos parapija). 
1892 m. baigė Panevėžio realinę mokyklų, 1893—1898 m. 
mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, 1898—1902 m. En
driejavo, 1902—1906 m. Rietavo vikaras, 1906—1907 m. 
kunigavo Kaune. 1907—1918 m. gyveno Rygoje ir redaga
vo „Rygos garsų“. 1919—1920 m. Kaune redagavo „Vie
nybę“, 1920—1924 m. — „Laisvę“. Nuo 1924 m. Jurbarko 
klebonas. Mirė Jurbarke 1956.IV.22.

J. Bikinas vienas iš knygų leidimo Sv. Kazimiero 
draugijos Kaune įkūrėjų. Aktyviai dalyvavo lietuvių drau
gijų Rygoje ir Kaune veikloje. J. Bikino straipsnių bib
liografija sudarytų ne vienų puslapį. Yra atskirai išleidęs 
kelias knygeles. Pasirašinėjo slapyvardžiu P. Dumbrė51.

Įkliuvusių su lietuviškomis knygomis statistika ne
parodo tikro draudžiamosios lietuvių spaudos paplitimo. 
Iš aprašytų spaudos sulaikymo atvejų matome, kad rie
taviškiai gerbė ir brangino spausdintų tradicinį lietuviš
kų žodį, skaitė ne tik religinę, bet ir pasaulietinę spaudų.

Spaudos draudimo metais užsienyje leidžiamuose lie
tuvių laikraščiuose tilpdavo įvairių korespondencijų iš 
Rietavo. 1902 m. piktinamasi, kad B. Oginskio muzikan
tai prašė lenkiškų pamokslų Rietavo bažnyčioje. Apskri
tai šie muzikantai vertinami nepalankiai. 1903 m. Rietavo 
bažnyčioje pradėta lenkiškai skaityti evangelijų, įvestos 
lenkiškos gegužinės pamaldos ir perkeltos į Oginskių kop
lyčių. Visa tai laikoma lietuvių kalbos teisių varžymu 
bažnyčioje52.

Po 1863 m. sukilimo valdinėse mokyklose net tikybų 
antrus mokymo metus reikalauta dėstyti rusiškai. 1892 m. 
pavasarį į Rietavu egzaminuoti mokinių atvažiavo komi
sija: Kvėdarnos, Endriejavo, Veiviržėnų mokytojai. Egza
minatorius davė vienam mokiniui paskaityti rusiškai ka
talikų maldų už carų. Komisijoje buvęs Rietavo vikaras 
kun. Pranas Gugis nutraukė mokinį. Į stačiatikių moky
tojų pretenzijas kun. P. Gugis pareiškė, kad tikėjimo ir 
maldų žemaičių vaikai turi mokytis lietuviškai. Kai egza
minatoriai pareikalavo mokiniams skaityti stačiatikių mal- 
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dą už carą, vaikai pareiškė tokios maldos nežiną. Čia ir
gi įžiūrėta kunigo kaltė ir pranešta valdžiai53.

Kun. P. Gugis viešai smerkė Rietavo mokyklą ir jos 
mokytojus už vaikų rusinimą. Jo įtakoje Rietavo mokyk
loje pradėjo mažėti mokinių skaičius ir beliko vos 14 vai
kų. 1894 m. kun. Gugis carinės valdžios reikalavimu 
dviems metams uždarytas į Kretingos bernardinų vienuo
lyną54. Kun. P. Gugis (1865—1917) pats rašinėjo į „Tė
vynės sargą“. Lietuvių spaudoje rietaviškiai raginami ga
benti iš užsienio ir skaityti lietuvišką spaudą55.

1904.IV.24 d. panaikintas lietuvių spaudos draudimas. 
Spauda galėjo plisti legaliai. 1905 m. pirmą pusmetį į 
Rietavo paštą ateidavo 32 egz. pirmojo lietuvių dienraš
čio „Vilniaus žinios“56.

Vieši lietuvių vakarai Rietave. XIX a. pabaigoje— 
XX a. pradžioje Rietavo kunigai vienaip ar kitaip rėmė 
lietuvių nacionalinį judėjimą. 1905.XI.13(26) d. Rietavo 
bažnyčioje kunigas perskaitė caro manifestą, suteikiantį 
gyventojams daugiau laisvių. Po trijų dienų turgavietėje 
įvyko spontaniškas pasitarimas. Svarstyta, ką rinkti į Vil
niaus lietuvių suvažiavimą. Rietavo antstolis iškvietė ka
zokus. „Maišto kurstytoju“ nurodytas kunigas57. Kunigo 
pavardės nėra, galėjo būti J. Bikinas.

Po 1905 m. revoliucijos carinė valdžia sušvelnino lie
tuvių ir kitų nerusų tautų kultūrinę bei kitokią priespau
dą. Susidarė galimybė, nors ir suvaržytai, bet legaliai 
lietuvių kultūrinei veiklai. 1905—14 m. apstu korespon
dencijų iš Rietavo pagrindiniuose lietuvių laikraščiuose.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą rietaviškiai skaitė daug 
daugiau spaudos negu jų kaimynai. 1913 m. Rietavo paš
te buvo gaunami šie laikraščiai: „Ateitis“ — 2, „Aušra“ — 
2, .Bažnytinė apžvalga“ — 3, „Draugija“ — 5, „Lietuvos 
ūkininkas“ — 10, „Lietuvos žinios“ — 6, „Pavasaris“ — 
12, „Rygos garsas“ — 4, „Rygos naujienos“ — 7, „Spin
dulys“ _  12, „Šaltinis“ — 27, „Vadovas“ — 5, „Vieny
bė“ — 42, „Viltis“ — 7 egz. Iš Mažosios Lietuvos ateidavo 
„Birutė“ — 1 egz. Iš Amerikos nereguliariai pasirodyda
vo 1—6 egz. šių laikraščių: „Draugo“, „Kataliko“, „Sau
lės“, „Žvaigždutės“. Buvo gaunami laikraščiai ir kitomis 
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kalbomis: latvių — 10, lenkų — 24, rusų — 37, žydų — 
34 egz.58.

Šviesus 1905—1919 m. lietuvių kultūrinės veiklos 
puslapis — tai lietuviški vakarai su vaidinimais. Rieta
viškiai irgi neliko nuošalyje.

Surengti lietuvišką vakarą nebuvo taip paprasta. Net 
cenzūros leistai pjesei vaidinti reikėjo generalgubernato
riaus leidimo. Vėliau leidimus duodavo gubernatoriai. Lei
dimai vakarams toli gražu ne visada buvo duodami. At
sakingas už vakarą asmuo turėjo būti „politiškai patiki
mas“. Padavę prašymą, vaidintojai likdavo nežinioje. Daž
nai leidimai ateidavo prieš pat numatytą vakarą. Kaimy
ninėje Plungėje pirmas viešas vakaras įvyko dar 1905 m. 
vasarą59.

Vaidintojų kuopa Rietave susibūrė vėliau, tačiau dir
bo intensyviai ir entuziastingai ir žymiai pralenkė aplin
kinius miestelius. Pirmas viešas lietuvių vakaras sureng
tas Rietavo vikaro kun. I. Spudo rūpesčiu 1909.11.8(21). 
Vartotojų draugijos salėje vietiniai saviveiklininkai vai
dino Keturakio „Amerika pirtyje“ ir P. Pundzevičiaus- 
Petliuko „Neatmezgamas mazgas“. Vietos vargonininko 
Antano Januškevičiaus vadovaujamas negausus choras 
padainavo keletą dainų, deklamuotos eilės. Buvo visi bi
lietai greit parduoti. Daugelis norinčių pamatyti negalėjo 
patekti60.

Daugumą Rietave vaidintų pjesių režisavo Bronė Kna- 
bikaitė. 1905 m. pabaigoje Rietavo klebonu paskirtas kun. 
Julijonas Kasperavičius (1865—1933), draudžiamos lietu
vių spaudos darbuotojas ir platintojas. Pas jį gyventi at
vyko ir sesuo B. Knabikaitė. Pastaroji scenoje buvo nebe 
naujokė. Dar 1898 m. vaidino slaptame vakare Kupiškio 
apylinkėse. Kupiškyje ji tada gyveno irgi pas minėtą bro
lį kunigą. B. Knabikaitė kilusi iš Viekšnių parapijos, Bu
vo prasilavinusi, mokėsi Mintaujos gimnazijoje. 1890— 
95 m. Viekšnių, o 1897—1904 m. Kupiškio, Kelmės ir Upy
tės apylinkėse B. Knabikaitė platino draudžiamą lietuvių 
spaudą61.

Gana ilgai gydytoju Rietave dirbo Petras Girtautas 
(1854—1919.XII.27) d. P. Girtautas kilęs iš Veiviržėnų 
parapijos, baigė Doparto (Tartu) universitetą ir įsikūrė 
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Rietave. Su žmonėmis kalbėjo lietuviškai. P. Girtautas ir 
jo žmona aktyviai dalyvavo Rietavo visuomeniniame ir 
kultūriniame gyvenime62. Jo brolis Gasparas Girtautas 
(1841—1913), būdamas aukštas dvasiškis (nuo 1888 m. 
Kauno kunigų seminarijos rektorius, nuo 1910 m. Žemai
čių vyskupas), dažnai lankydavosi Rietave.

Rietavo vartotojų draugija buvo išsinuomojusi iš 
Oginskienės dviaukštį mūrinį namą. P. Girtauto ir B. Kna. 
bikaitės rūpesčiu išsinuomoto namo antrame aukšte įreng
ta palyginti nemaža salė susirinkimams bei vaidinimams. 
Salėje žiūrovams buvo per 400 sėdimų vietų63.

1810.IV.25(V.2) d. vaidinta Žemaitės ir G. Petkevičai
tės-Bitės 3 veiksmų pjesė „Velnias spąstuose“ ir J. Smals- 
čio-Smolskio 1 veiksmo komedija „Nutrūko“.

B. Knabikaitė režisuodavo ir palyginti sudėtingas pje
ses. 1910.V.17 (30) d. sėkmingai suvaidinta A. Fromo- 
Gužučio 5 veiksmų drama „Ponas ir mužikai“. Po spek
taklio saviveiklininkams įteiktos lauko gėlių puokštės. 
A. Januškevičiaus vadovaujamas choras padainavo 16 
tautinių dainų.

1910.IX.16(29) d. vaidinta įvairių autorių keliskart 
perdirbta ir pritaikyta scenai 4 veiksmų, 7 paveikslų pje
sė „Genovaitė“. Po savaitės vaidinimas kartotas. Per vi
sus vakarus žiūrovų būdavo pilna salė64.

1911.11.20(111.5) d. žiūrovai Rietavo scenoje vėl pa
matė naujas pjeses: iš rusų kalbos versta Cinarovo 1 
veiksmo komedija „Brangusai pabučiavimas“ ir B. Sto- 
siūno-Sumeliškiečio 1 veiksmo juokai „Kvailą supras, ak
lą pažins“. Per pertraukas dainavo choras. Beveik visų 
anksčiau buvusių vakarų pajamos paskirtos beturčiams 
šelpti65. Rietavo labdarių draugija išlaikė prieglaudą. 
Viena iš šios draugijos organizatorių Cirtautienė akty
viai talkininkaudavo rengiant vakarus. Atrodo, kad vaka
rams beturčius šelpti lengviau buvo duodami leidimai.

1911 m. vasarą B. Knabikaitė atostogavo Palangoje. 
1911.VII.20(VIII.2) d. Rietave kilo gaisras. Endriejavo ir 
Kvėdarnos gatvėse sudegė per 40 kiemų. Vartotojų drau
gijos namas su sale nenukentėjo. Vakarą, kurio pajamos 
buvo skirtos padegėliams šelpti, ėmėsi rengti atostogau
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jantis studentas Domarkas. Leidimą vaidinimui, išrūpino 
Rietavo vaistininkas Pocius. 1911 .VIII. 15 (28) d. vaidinta 
M. Alytienės iš prancūzų kalbos versta 1 veiksmo kome
dija „Kurčias žentas“ ir B. Stosiūno 3 veiksmų pjesė 
„Naujas kelias“. Choras padainavo 10 dainų. Po vaidini
mo — liaudies žaidimai: „Aguonėlė“, „Noriu miego“, 
„Suktinis“ ir kt. Vakaro siela buvo studentas Domarkas. 
Jis rengė sceną, dekoracijas, pats vaidino abiejose pjesė
se, dainavo chore, vadovavo žaidimams. Susirinko per 
300 žiūrovų ne tik iš Rietavo, bet ir iš kaimyninių Plun
gės bei Laukuvos apylinkių66.

1912.IX.2 ( 15) d. žiūrovai gėrėjosi naujomis B. Kna- 
bikaitės režisuotomis pjesėmis: vaidinta P. Pundzevičiaus- 
Petliuko iš rusų kalbos verstas J. Turbino 1 veiksmo vo
devilis „Tarnas įpainiojo“ ir 3 veiksmų L. Giros tragedija 
„Kerštas“. Per šį vakarą irgi dainavo A. Januškevičiaus 
vadovaujamas choras67.

Po dvylikos dienų Rietave vėl naujas spektaklis J. 
Strazdo 3 veiksmų draminis vaizdelis su dainomis ir šo
kiais „Švarkas ir milinė“. Po vaidinimo scenoje padai
nuotos kelios dainos, pašokta liaudies šokių68.

1913.1.12 d. Rietave suvaidinta viena populiariausių 
to laikotarpio komedijų 1 veiksmo „Dėdė atvažiavo“. Sis 
scenos kūrinys parašytas Kozebrodskio, K. Būgos ir M. Pa
lionio išverstas iš lenkų kalbos ir pritaikytas lietuvių 
scenai. Po vaidinimo Chomskis sakė monologą „Katorgi
ninko mirtis“, vargonininkas dainavo solo. Pirmą kartą 
parodyti 4 gyvieji paveikslai. Vakaras kartotas 1913.1. 
29 d. ir II.9 d.69.

Jau minėta, kad B. Knabikaitė režisuodavo ir gana 
nelengvas pjeses. 1913.IV.22 (V.5) d. vaidinta 5 veiksmų 
M. Sikšnio-Siaulėniškio istorinė tragedija „Pilėnų kuni
gaikštis“. Apie šį vakarą periodikoje rašoma: „Pilėnų ku
nigaikštis“ pasirodė pirmą kartą žemaičių padangėje. Su
sirinko svečių nemažas būrelis ir labai gražiai elgėsi. Bu
fetas be svaiginančių gėrimų, gražiai papuoštas gyvomis 
gėlėmis, nustatytas visokiais skanumynais puikiai atro
dė“70.

1914.V. 15 (28) d. vaidinta R. Blaumanio 3 veiksmų 
drama „Piktoji dvasia“. Vakaro metu Rietave kilo gais
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ras. Vaidinimas nutrauktas, visi išbėgo kovoti su ugnimi. 
Gaisras sėkmingai užgesintas71.

Per vakarus vyraudavo šventiška nuotaika, veikdavo 
bufetas, tačiau alkoholinių gėrimų niekada nebūdavo. Taip 
puoselėta ne tik kultūra, scenos menas, bet ir blaivybė. 
Vakarus organizuojant daug prisidėdavo Cirtautienė. 
B. Knabikaitė vakarus rengė 8 metus ir beveik 6 metus 
Rietave. 1911 m. vasarą poilsiaudama vaidino Palangoje. 
Kiekviename režisuojamame spektaklyje rolę pasiimdavo 
ir pati Knabikaitė. Rietaviškiai nebeatmena aprašomo lai
kotarpio vaidintojų pavardžių. Dalies scenos mėgėjų 
1931 m. nebeprisiminė nei B. Knabikaitė. Daugelio Rieta
vo vaidintojų pavardės to meto korespondencijose nenu
rodomos, visai neminimi vardai. Be B. Knabikaitės, akty
viausi saviveiklininkai buvo šie: Chomskis, Rutalis, Rus
teika, Dailidė, Dorota Dapševičaitė (1931 m. gyveno Me
dingėnuose), Elena Maliauskaitė ir kt. D. Dapševičaitę 
režisierė laikė gabia aktore. Sėkmingai vaidindavo E. Ma
liauskaitė. Ji rašė ir eilėraščius. Mirė prieš 1931 m. Tel
šiuose72.

Pirmasis pasaulinis karas išblaškė Rietavo vaidinto
jų kuopelę. Pateikta iš periodikos surinkta gal ne visai 
išsami vaidinimų bei repertuaro statistika rodo intensy
vią scenos mėgėjų veiklą, lietuviškų vakarų populiarumą.

Visuomeninės draugijos Rietave 1908—1914 m. 
1908 m. įsteigta Rietavo vartotojų draugija. Draugija išsi
nuomojo namą, kurio pirmame aukšte įrengta parduotuvė 
(nuo 1910 m. ir labdarių draugijos arbatinė), o antra
me — salė vaidinimams bei susirinkimams. Vartotojų 
draugija laikė ir kepyklą. Oginskienei už namo nuomą 
mokėta 275 rub. metams73.

Nors Rietavo vartotojų draugijos parduotuvė konku
ravo su privačiais prekybininkais, bet pirkėjų joje ne
trūkdavo. 1913 m. prekių apyvarta sudarė 24 tūkst. rub. 
Kasmet likdavo per 600 rub. pelno74.

1810—1914 m. Rietave gyvavo ir labdarių draugija. 
Labdariai šelpdavo ir beturčius, išlaikė Rietave prieglau
dą, arbatinę. Buvo rengiamos neturtingiems vaikučiams 
eglutės ir kt.75.
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1 911.1.1 d. įvyko steigiamasis Blaivybės draugijos 
Rietavo skyriaus susirinkimas. Pirmininke išrinkta 
M. Oginskienė, kuri faktiškai ėjo tik garbės pareigas. 
Blaivininkams vadovavo skyriaus pavaduotojas jaunas vi
karas kun. A. Vaitiekūnas. Kasininke išrinkta B. Knabi- 
kaitė, į revizijos komisiją — Cirtautienė. Blaivybę mėgin
ta propaguoti betarpiškai bendraujant su jaunimu. 1911 m. 
sausio mėn. Pajūrio kaime per jaunimo susibūrimą aiš
kinta apie alkoholio žalą, paskaityta šia tema parinktų 
ištraukų iš spaudos bei grožinės literatūros. Dalis jaunuo
lių pasižadėjo nebevartoti svaiginamųjų gėrimų76. Blai
vybės skyrius atidarė arbatinę, kuria labiausiai rūpinosi 
gydytojas P. Girtautas. Arbatines ypač mėgdavo moki
niai. Čia jie palyginti pigiai galėdavo užkąsti. Korespon
dentas apie šią arbatinę 1911 m. rašė: „Teko man būti ant 
turgaus ir užėjau į rietaviškių blaivininkų arbatinę. Tokios 
arbatinės, kaip Rietave, niekur nėra mūsų apylinkėje. Yra 
švarioje patogioje vietoje, prie pat bažnyčios ir turgaus, 
gražiame ir ruimingame kunigaikštienės Oginskienės bus
te. Viduje elektros šviesa: stalai, kėdės gražūs, švarūs 
arbata ir pyragai labai geri, ant stalo tam tikruose vole
liuose, kad neiširtų, padėti lietuviški laikraščiai“77.

Nelengva buvo blaivininkams kovoti su girtuokliais. 
1912 m. Rietave buvo 10 alinių, alkoholinių gėrimų per 
tuos metus parduota už 35 tūkst. rub.78.

1914—1.8 d. atidaryta Blaivybės skyriaus biblioteka — 
skaitykla. Bibliotekoje buvo 226 religinio, 196 pasaulie
tinio turinio ir 35 blaivybei skirtos knygos. 1914 m. pra
džioje užregistruoti 49 skaitytojai. 1911 m. Blaivybės drau
gijos skyrius turėjo 147 suaugusius narius79.

Kilus Pirmajam pasauliniam karui, 1914.XI.7(20) d. 
Rietave atidaryta Raudonojo kryžiaus ligoninė sužeistiems 
kariams. Ligoninėje buvo 15 lovų. Taip pat įsteigtas nu
kentėjus iems nuo karo šelpti draugijos Rietavo skyrius80. 
1915 m. balandžio mėn. Rietavą okupavo vokiečiai. Visų 
draugijų veikla uždrausta.

1 Fontes Historiac Lithiianiac. 3. — Roma. — 1984. — P. 566.
2 Biržiška V. Aleksandrynas (toliau — Aleksandrynas...). 2. — 

Čikaga. — 1963. — P. 169.
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6 Draugija. — 1909. — Nr. 33. — P. 14.
7 LVIA. — F. 1177. - Ap. 1. - B. 807. - L. 1.
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72 Knabikaitè-Zabulionienè B. Rietavo vaidintojų nuotraukų pa
aiškinimai. 1931. — Teatro ir muzikos muziejus.

73 Šalčius P. Žemės ūkio organizacijos Lietuvoje iki 1915 metų.// 
K., 1937. — P. 95. „Kooperatonus“. — 1911. — Nr. 6. — P. 7.
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JONAS GELAZEVICIUS

L. IVINSKIS — LIETUVOS ASTRONOMIJOS 
POPULIARINTOJAS

(„Kalendorinius — metskaitlius“ perskaičius)

L. Ivinskis j Lietuvos astronomijos istoriją patenka 
kaip astronomijos žinių populiarintojas. Be to, jis yra ir 
astronomijos populiarinimo lietuvių kalba pradininkas, ir 
daugiausiai pasidarbavęs populiarinimo srityje. Virš 30 
metų, tiesa, su pertrūkiais, jis platino per savo „Kalendo
rius“ astronomijos žinias liaudžiai suprantama lietuvių 
kalba.

Arčiau susipažinęs su „Kalendoriuose“ esančia me
džiaga, pateikiu jos trumpą apibendrinimą.

Kalendorius yra savotiška knyga (Bibliografijos vei
kalai juos išskiria į atskirą knygų grupę). Joje visada yra 
„kalendorinė dalis“ (kalendariumas), tiksliau, „astrono
minė dalis“. Reikia pažymėti, kad L. Ivinskio „Kalendo
riai“ ypač „astronomiški“. Gal būt, tai pastebėjęs, akad. 
P. Slavėnas rašė: „..kuris (L. Ivinskis — J. G.) savo ka
lendoriuose duodavo atskiras astronomijos žinutes, savo
tiškai aplenkdamas viduramžiškas kalendorių tradicijas“.
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Jo „Kalendoriuose“ paprastai būdavo: „Ženklai dan
gaus juostos“, kur pateikiami Zodiako ir mėnesių ženklai 
bei vardai: Avinas — kovas, Jautis — (dab. Tauras) — 
balandis ( = karvelis), Dvyniai — gegužė, Vėžys — biržis 
( = sėjos mėnuo, dab. birželis), Levas — (Liūtas) — liepa 
(liepinis), Pana (dab. Mergelė) — rugpjūtis, Svarstyk
lės — rugsėjis, Kurklys — dab. Skorpionas) — spalinis 
(spalis), Strielčius (dab. Šaulys) — lapkritis, Ožys (dab. 
Ožiaragis) — siekis (dab. gruodis), Vanduo (dab. Vande
nis) — sausis, Žuvys — vasaris.

Dalyje „Ženklai ir vardai planetų“ nurodo dangaus 
kūnų ir savaitės dienų ženklus bei vardus. Čia suminimi 
7 (tiek savaitės dienų) ar net visi 19 dangaus kūnų: Sau
lė, Mėnuo, Marsas, Merkurijus, Jovišas (vėliau jau Jupi
teriu vadinamas), Venera, Saturnas, Žemė, Junona, Ves
ta, Cerera, Palas, Uranas, Flora, Iris, Mėtis, Hebė, Astvea 
ir Neptūnas.

Žymiai svarbesni „Kalendoriuose“ yra tų metų „pla
netos— globotinės“ aprašymai. Pavyzdžiui, „Kalendoriu
je“ 1846 metams rasime žinių apie Saturną, 1856 m. pla
čiai aprašo Saulę, o 1859 m. — Mėnulį. Kai kuriuos iš 
šių aprašymų, atsižvelgdami į to laikotarpio žinias, drą
siai galime pavadinti straipsniais. Tad ši „Kalendorių“ 
dalis yra svarbus Lietuvos astronomijos istorijai faktas.

„Kalendorinė dalis“, metams bėgant, kitėjo. Papras
tai jos pagrindą sudarydavo senasis (Julijaus) ir nauja
sis (Grigaliaus) kalendoriai, kuriuose būdavo nurodomos 
mėnesio bei savaitės dienos, šventės ir vardai (vardadie
niai), Mėnulio atmainos (dab. fazės) ir orai. Atmainų 
(kaitų) pavadinimai kiek kitėjo: jaunas, jaunatis; prieš
pilnis; parraiža, pilnatis ir delčia. Iš mėnesių pavadinimų 
kiek neįprastas siekis, kuriam prigijo pavadinimas gruo
dis.

1847, 1848, 1856, 1857, 1859, 1862, 1866 ir 1867 metų 
„Kalendoriuose“ neplačiai aprašyti Saulės ir Mėnulio už
temimai, jų rajonai ir vietos. Savitas ir 1800 metų „Ka
lendoriuje“ astronominis straipsnis „Kometos, kurios bu- 
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vo 1858 metų“. Cia pateiktos žinios apie tais metais pa
sirodžiusias kometas.

Svarbi „Kalendorių“ dalis yra ir „stebuklingų“ at
sitikimų surašymai, sudėti j 1861, 1862, 1863 ir 1864 metų 
„Kalendorius“. Čia pateikiama gana daug faktinės me
džiagos apie didžiausius žemės drebėjimus, viesulus, per
kūnijas, šalčius, liūtis ir šviesias naktis, pašvaistes, dė
mes ant saulės. Didžiąją dalį sudaro geologiniai ir klima
tiniai reiškiniai. Jie, kaip dabar įrodyta, daugiau ar ma
žiau susiję ir su astronominiais reiškiniais, tad visų jų 
surašymas kartu yra visai priimtinas. Čia atkreiptinas 
dėmesys, kad 1864 metų „Kalendoriuje“ šie reiškiniai pa
vadinti jau ne „stebuklingais“ atsitikimais, o priepuoliais 
(suprask, atsitikimais, įvykiais). Visų šių reiškinių rin
kinys taip pat yra vertinga Lietuvos astronomijos istori
jai medžiaga.

Paminėtini („Kalendoriuje“ 1864 metams) „Dievaičiai 
dangaus regimųjų dalykų“, kaip seni liaudies astronomi
jos likučiai, bylojantys apie senas liaudyje astronomines 
žinias ir straipsnis „Apie pasaulį“.

1 Matulaitytė S. Astronomai // Bibliografinė rodyklė. V., 1965. — 
P. 10.

LIBERTAS KLIMKA

ASTRONOMIJA L IVINSKIO 
„METSKAITLIUOSE“

Lauryno Ivinskio kalendoriai — svarbus reiškinys 
Lietuvos kultūros ir švietimo istorijoje. Jie pratęsė tą 
mokslo žinių populiarinimo tradiciją, kurią suformavo 
Vilniaus akademijos — universiteto kalendoriai, leisti jau 
nuo XVII a. pradžios1. Tačiau L. Ivinskis pirmasis tai 
darė lietuviškai! Kitas ryškus „metskaitlių“ bruožas — 
jie skirti valstiečiams; juose skelbiami būtent kaimui rū
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pimi dalykai, tarkime, orų prognozės, ūkio patarimai, žmo
nių ir gyvulių gydymas, jomarkų dienos.

Kaip „metskaitliuose“ pateikiamos astronominės ži
nios? Pagal senovinę astrologinę praktiką kiekvienerius 
metus priskirdamas vienos iš septynerių planetų (Merku
rijaus, Marso, Veneros, Jupiterio, Saturno, Mėnulio ir 
Saulės) globai, L. Ivinskis nepraleidžia progos plačiau 
apie ją papasakoti. Nurodomas planetos dydis, kartais ir 
paviršiaus plotas, sukimosi apie Saulę ir savo ašį periodai, 
atstumas nuo Saulės ir kt. Linijiniai dydžiai pateikiami 
tūkstančiais mylių, kad būtų vaizdžiau, dažnai jie lygina
mi su Žemės parametrais. Pavyzdžiui sakoma, kad sunku
mas planetos paviršiuje yra tiek kartų didesnis ar mažes
nis už sunkumą Žemėje („ant Veneros 91 dalis mūsų 
svaro“); paros trukmė tiek kartų skiriasi nuo Žemės pa
ros ir t. t. Kartais paminimi mokslo istorijos faktai. Pavyz
džiui, 1858 m. kalendoriuje nurodoma, kad Merkurijaus 
tranzitą pirmasis 1631m. lapkričio 6 d. stebėjo Gasendis. 
Skaitytojo vaizduotę turėtų paveikti planetų judėjimo grei
tis, pavyzdžiui, teigiama, kad Marsas per vieną sekundę 
nulekia pusantros mylios. 1856 m. kalendoriuje apie Sau
lę sakoma, kad šviesa nuo jos Žemės paviršių pasiekia 
per 8 min. ir 13 sek. Palyginimui sugretinama: „jeigu ar- 
matos kulka, iššauta Saulėje, judėtų 200 sieksnių per 1 
sekundę greičiu, tai Žemę pasiektų per 10 metų“. Beje, 
trumpai aptariama ir vidinė Saulės struktūra, paminimos 
jos paviršiaus juodosios dėmės.

Kartais astronominių žinių autoriui pristinga. Pavyz
džiui, 1850 m. kalendoriuje aprašydamas Mėnulį, L. Ivins
kis jį chrakterizuoja vien tik poetiškai. Užtat surašo že
maitiškus fazių pavadinimus: jaunaitis, prišpilnis, pilnija 
arba pilnaitis, parižimas („kai mėnesio šviesybė pradeda 
mažintis ir sakom „jau mėnuo pariža“), delčia arba pus- 
dilis ir tuštimas. Tai, pasak L. Ivinskio, mėnesio bertai- 
niai. Dar įdomu tai, kad autorius tvirtina Mėnulį Žemaiti
joje vadinant Saulabroliu. Kitos planetos irgi turinčios 
saulabrolius: Jupiteris — keturis, Saturnas — aštuonis, 
Uranas — šešis, Neptūnas — du. 1860 m. kalendoriuje 
surašyti Saturno palydovų vardai: Mimas, Enkladas, Tė
tis, Dionė, Reja, Titanas, Hiperijonas ir Japetas. Pastaro-
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jo, kaip tolimiausiojo, nurodytas ir atstumas nuo Saturno 
paviršiaus.

Pateikus trumpą planetų aprašymą, tame pačiame 
skyrelyje apibūdinami metai būsimų orų atžvilgiu. Kaip 
ir kituose to laikotarpio kalendoriuose, prognozuojama iš 
analogijos, manant, kad esminiai klimato kitimai ir at
mosferiniai reiškiniai kartojasi kas šimtmetį. L. Ivinskis 
tam naudoja Vilniaus kalendorius. Beje, ir šviesulių už
temimų laiką taip pat nurodo Vilniaus laiku. Orai lemia 
ūkio sėkmę, — tad autorius čia nešykšti patarimų, į ko
kią dirvą rugius sėti, kuriuos darbus paskubinti ir kokių 
daržovių geresnio derliaus tikėtis. Svarbu ir tai, ar bus 
šieno, ar labai pasėlius puls kirminai bei spragės. Visos 
šios žinios dažnai išskiriamos į atskirą straipsnelį ,,Vai
siai“.

Pats sudarytojas, matyt, nelabai džiaugėsi orų spė
jimais; vienu metu nustojo apie tai rašęs. Tačiau reikėjo 
atsižvelgti į skaitytojų pageidavimus, tad trumpos prog
nozės vėliau rašomos į kalendorinę lentelę šalia Mėnulio 
fazių.

Įjungus Lietuvą į Rusijos sudėtį, atsirado problemų 
skaičiuojant laiką. Tiesą sakant, kalendoriai buvo visai 
sujaukti. Katalikiškas kraštas šventes pažymėdavo pagal 
reformuotą Grigaliaus kalendorių, gi imperijoje buvo te
besilaikoma seniai atgyvenusio juliškojo skaičiavimo bū
do. Tad oficialioji data ir ją atitinkanti tradicinė metų 
šventė skirdavosi vos ne pora savaičių. Didžiausia dėl to 
bėda žemdirbiams, — juk per šimtmečius kalendorinės 
šventės mūsų krašte tapo susietos su gamtos fenologiniais 
reiškiniais ir padėdavo planuoti žemės ūkio darbus. 
Tad L. Ivinskiui teko mėnesio dienas pateikti dviem stul
peliais — naujuoju ir senuoju stiliumi. Abiem atvejais ka
lendoriaus pradžioje nurodomos metų ketvirčių datos bei 
keliamosios šventės. Pastarosioms nustatyti įdėti vadina
mieji bažnyčios skaičiai — metų numeris Aukso ir Saulės 
ratuose bei Epaktos ir Romos cikluose. Verta atkreipti dė
mesį ir į tokią detalę: iki 1856 m. kalendoriuose šalia sa
vaitės dienų buvo žymimi Zodiako ženklai, kuriuose pa
teka Mėnulis. Vėliau šitos skilties buvo atsisakyta, nes 
nematyta praktinės naudos. Tokia iš astrologinių kalen
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dorių paveldėta indikacija, kaip ir savaitės dienų skyri
mas atskirų planetų globai, pateiktas pirmuose puslapiuo
se. Vėl zodiako ženklai pasirodo mažo formato 1877 m. 
kalendoriuje, išleistame Tilžėje. Jomarkų dienos, beje, su
rinktos jame vykstančios ne tik Lietuvoje, bet ir Prūsijoje, 
Lenkijoje. Taigi L. Ivinskis kaip leidėjas buvo labai su
manus, jautriai atsižvelgiąs į savo skaitytojų interesus.

Dažno „metskaitlio“ pabaigoje yra lentelė („rodikla“), 
pateikianti Saulės laidos ir tekėjimo laiką. Nuo 1851 m. 
iki 1856 m. ji buvo apskaičiuota Varnių platumai. Duo
menis, kaip nurodo sudarytojas, parūpino Kolainių kuni
gas Leonardas Paročka (1851 m. kalendoriuje parašytas 
kitas vardas — Gasparas). Po spaudos lotyniškais raš
menimis uždraudimo kuomet L. Ivinskis buvo priverstas 
spausdinti kalendorius A. Syrkino tipografijoje Vilniuje, 
ši lentelė buvo pritaikyta Vilniaus platumai. Kartu ir pa
pildyta Saulės laiku, kuris gali būti taikomas „nešiojamų 
ir sieninių adinykų nutaisymui“, t. y. čia nurodomas skir
tumas tarp tikrojo vietinio laiko, matuojamo Saulės laik
rodžiu, ir vidutinio laiko, kurį rodo tolygios eigos mecha
ninis laikrodis. Lentelės duomenys skaičiuoti sekmadienio 
dvyliktai valandai. Beje, Saulės laikrodžių taikymas šiam 
tikslui Lietuvoje turi labai senas tradicijas5. Kartu su ru
siškais rašmenimis L. Ivinskiui teko naudoti vien tik se
nojo stiliaus kalendorinę sistemą, tradicines šventes, nu
rodant pagal jos datas.

Nuo 1849 m. „metskaitliuose“ pažymimos ir žydų 
šventės, nurodant jų pavadinimus bei datas. Kaip žinia, 
jos nustatomos, derinant Saulės ir Mėnulio ciklus. Šioje 
kalendoriaus dalyje dera ir L. Ivinskio miesto anekdotai. 
Pavyzdžiui, toks: „Kitu vėl kartu Vilniuje šaltimečia laiku 
žydai iš škalos grįždami rūgoja ant šalčio, nuo kurio daug 
reikėjo kentėti. Tą išgirdusi to žydo pati, kurios vyras 
rašo žydišką kalendorių, balsu atsiliepia sakydama: „Tai 
jūs padėkavokit vyrui mano, kad kalendoriuje mažą te
parašė šaltį. Juk kad būtų įdėjęs didį speigą, visi sušal- 
tumėt“. Nuo 1862 m. žydų šventėms skiriamas visas pus
lapis. O 1866 m. kalendorius savitas tuo, kad jame sura
šytos ir musulmonų („magometų“) šventės. Taigi kalen
doriaus vartotojų ratas turėjo išsiplėsti.
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1858-ieji metai buvo dosnūs neįprastais dangaus reiš
kiniais: Žemę aplankė garsios periodinės Enkės, Donačio, 
Bielos kometos. Jų duomenys: periodai, minimalūs atstu
mai nuo Saulės ir Žemės, uodegų ilgiai, pateikti 1860 m. 
kalendoriuje. Lietuvoje nuo lapkričio 24 d. iki rugsėjo 
pabaigos buvo puikiai matoma Donačio kometa. Tie metai 
buvo ypatingi ir kitais „stebuklingais ženklais“ dangaus 
skliaute, kuriuos L. Ivinskis aprašė 1861 m. kalendoriuje. 
Įdomių dalykų pavyko stebėti ir pačiam kalendorių auto
riui. Kovo ankstų 23 d. rytmetį danguje švietė trys Sau
lės — tai retas atmosferinis refrakcijos reiškinys. Oras 
buvo ūkanotas, visą padangę juosė balsvas šviesos ratas, 
kraštu pereinantis per Saulę. Ją gi supo šviesi vaivorykštė, 
kurios susikirtimai su didžiuoju šviesos ratu ir sudarė dar 
du šviesulius. O rugsėjo mėnesį, L. Ivinskiui važiuojant 
iš Stalgalinės į Vitkius (Rietavo apylinkėse), dangaus 
skliaute dėjosi dar keistesni dalykai. Septintą valandą va
karo Siaurės rytų pusėje buvo matoma ryški žvaigždė, 
kurios tokiu laiku ten neturėtų būti. Netrukus ji ėmė kris
ti žemyn, kaskart vis greitėdama ir didėdama, kol tapo 
„tarsi mėnuo savo paraižoje“. Toliau įvyko tokios keistos 
metamorfozės, kad verta autorių cituoti pažodžiui: „Be- 
krintant viena dalis atsprogo, nustojo kristi ir truputį pri
temo, bet tuoj vėl atgavo pirmykštį didumą, šviesą ir gra
žumą, vėl ėmė žemėn kristi, o arti pažemės susproginėjo 
ir užgeso. Šviesumas anos buvo melsvas... dangus skais
čiai nušvito, jai krintant“. Todėl žmonės kalbėję, kad 
dangus atsivėręs. Visas reiškinys truko ne ilgiau kaip dvi 
sekundes. Gaila, kad stebėtojas nepažymi, kas gi darėsi su 
kita „žvaigždės“ dalimi. Kalbant šių dienų stebėtojų ter
minais, galima teigti, kad L. Ivinskis matė „skraidančiųjų 
lėkštę“6.

1859 m. autorius stebėjo retas šiaurės pašvaistes — 
„žaras“. Vasario 17 d. pašvaistė buvo „susimetusi į vienų 
spindulį“, — L. Ivinskiui net pasirodė, kad sugrįžo Do
načio kometa. Kita buvo stebima neįprastai anksti rudenį, 
rugsėjo 23 d. Pašvaistė buvo matyti iškart po Saulės lai
dos tarsi liepsna. L. Ivinskis pasako tyrinėtojų nuomonę, 
kad „Siaurės žaros“ dažniau matomos prieš orų atmai- 
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nas: žiemą „prieš atlydį, rudenį — prieš didelį lietų ar 
sniegą.“

Beveik kiekviename L. Ivinskio „matskaitliuje“ ran
dame ką nors įdomaus, retesnio, nekasdieniško. 1863 m. 
kalendoriuje, „stebuklingų atsitikimų“ skyrelyje vėl kal
bama apie Saulės dėmes. Sakoma, kad nuo kovo 22 d. 
iki balandžio 13 d. „juodėmės“ pasirodė dešimt kartų; o 
nuo balandžio 19 d. iki gegužės 11 d. jų buvo septynios. 
Nežinia, ar atsitiktinai, bet tai sutampa su pirmaisiais 
bandymais fotografuoti Saulės dėmes Vilniaus astrono
mijos observatorijoje. Astronomas M. Gusevas 1861 m. 
buvo paskelbęs didelį straipsnį apie Saulės sandarą jo 
paties Vilniuje leidžiąmame tiksliųjų mokslų žurnale 
„Vestnik matematičeskich nauk“7.

Vėliau Vilniaus astrofizikų darbai išsirutuliojo į pir
mąją pasaulyje pastovią fotografinę Saulės dėmių stebė
jimo tarnybą.

1868 m. kalendoriuje pateikiama vertinga liaudies as
tronomijos medžiaga, daugiausia susijusi su orų kaitos 
požymiais. Įdomu, kad čia rasime daugiau Mėnulio apra
šymą negu Saulės. Galima manyti, kad tai archaiškojo 
baltų kalendoriaus, pagrįsto Mėnulio ciklu, palikimas. Ke
letą retesnių, dabar jau beveik nesutinkamų liaudies at
mintyje teiginių, verta paminėti. Pavyzdžiui, buvo mano
ma, kad viso mėnesio orą lemia ketvirtoji jauno Mėnulio 
diena. Jei Mėnulis šviesus tris dienas antrajame ketvir
tyje, tai iki ciklo galo galima tikėtis šviesių ir tykių naktų. 
Jei apatinis Mėnulio ragas šviesesnis negu viršutinis, pir
moji mėnesio pusė bus lietinga. Toliau aprašomi ir liau
dies kalendoriniai papročiai, įvardinti „Pasergėjimais pras
čiokų“. Deja, atidžiau įsiskaičius, aiškėja, kad tai tik ver
timas iš rusiško kalendoriaus. Dar verta pažymėti, kad 
aprašydamas lietuvių ir žemaičių dievaičius (1864 m. ka
lendoriuje) L. Ivinskis mini deivę Zvaigždunoką, tvarkan
čią dangaus skliauto reiškinius. Čia autorius seka J. La- 
sickiu ir S. Daukantu.

L. Ivinskio kalendorius reikia išskirti ir dėl to, kad 
juose pirmą kartą skelbiama liaudiškosios astronomijos 
medžiaga.
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VYTAUTAS POVILAS JURKSTAS

RIETAVO BAŽNYČIOS VARGONAI IR VARPAI

1988 m. kompleksinės ekspedicijos metu šių eilučių 
autoriui teko domėtis praeities muzikiniu gyvenimu buvu
sioje kunigaikščių Oginskių Rietavo rezidencijoje. Deja, 
išskyrus su dvaro muzika susietus išlikusius pastatus ir 
vietinių žmonių tradicijos būdu iš kartos į kartą perduo
damus gerokai suromantintus pasakojimus apie kadaise 
dvare gyvavusius orkestrus, kiti pėdsakai jau beveik vi
siškai išnykę. Nebėra gyvų ir buvusių šauniųjų Oginskių 
muzikantų.

Siekiant objektyviai atkurti XIX a. antrosios pusės— 
XX a. pačios pradžios Rietavo dvaro kultūrinės veiklos 
panoramą, tenka daugiausiai kreiptis į archyvinius doku
mentus. Deja, dvaro muzikos organizacijos — orkestrų 
ir prie jų veikusių mokyklų istorija dar nėra gerai išstu
dijuota. Jos tyrinėjimas reikalauja kruopštesnių paieškų 
ir, aišku, ilgesnio laiko. Todėl šiame straipsnyje pateiksiu 
tik kai kurių žinių apie Rietavo bažnyčios, beje, taip pat 
glaudžiausiai susijusios su bendruoju dvaro muzikos in-
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stitutu, vargonus ir varpus. Atskiras jo skyrius skirtas 
dvare veikusiai nedidelei vargonininkų mokyklai. Rašinio 
fragmentinį pobūdį apsprendžia iki šiol surasta archyvi
nė medžiaga, kuri, tiesą sakant, nėra gausi.

Vargonai

Pradžioje keletą žodžių apie čia gyvavusias parapijos 
bažnyčias.

Dabartinė bažnyčia trečioji, o gal ir ketvirtoji Rietave. 
Apie pirmąją tikrų ir patikimų žinių nėra, bet ji galėjo 
būti pastatyta XV a. pabaigoje ar XVI a. pradžioje ir 
veikė dar 1529 m., nes įvardyta tų pat metų didžiojo ku
nigaikščio Žygimanto Senojo duotoje Rietavo miesto pri
vilegijoje. Greičiausiai buvo nugriauta, kai reformacijos 
laikotarpiu atiteko evangelikams reformatams (kalvinis
tams) ir kontrreformacijos kovų metu tapo nuniokota ir 
išgrobta. Atstatyta ar perstatyta ji minima 1596 m. di
džiojo kunigaikščio Zigmanto III Vazos atnaujintoje Rie
tavo bažnyčios privilegijoje. Dokumento tekste, tarp kit
ko sakoma: „Skiriame Rietavo bažnyčiai ne bet kokį vyrą, 
bet tikrą kunigą, gerai mokantį liaudies kalbą, kuris pri
valės prie tos bažnyčios gyventi (...). Jaunuomenei auk
lėti ir bažnyčios pamaldoms atlikti klebonas privalės iš 
.savo beneficijos išlaikyti mokytoją ir vargonininką“1. Tai
gi prie bažnyčios, matyt, veikė parapijos mokykla su mo
kinių choru, o bažnyčioje buvo įrengti vargonai.

Šiai bažnyčiai sudegus, jos vietoje Poliesės vaivada 
ir Rietavo seniūnas Mykolas Sapiega su žmona Izabele 
Tarlaite-Sapiegiene 1721 m. pastatė naują medinę, kuri 
stovėjo daugiau kaip 130 metų. Dabartinę Sv. Arkangelo 
Mykolo šventyklą, pasižyminčią savitu neoromaniniu ar
chitektūros stiliumi, imituojant Lombardijos viduramžių 
baziliką, funduotą kunigaikščio Irenėjaus Kleofo Ogins
kio, išmūryta savo pirmtakės vietoje. Ji pradėta statyti 
1853 m., pagal iš Silezijos kilusio architekto Gonsovskio 
(Gąsowski) projektą, o darbus prižiūrėjo Berlyno archi
tektas Frydrichas Augustas Stiuleris (Friedrich August 
Stūller2. Užbaigta 1873 ar 1874 m., t. y. jau I. K. Oginskio 
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sūnaus Bogdano Mykolo Oginskio laikais. Jos statyba Rie
tavo savininkams kainavo apie 500 tūkstančių aukso rub
lių. XIX a. (iki 1826 m.) bažnyčia priklausė Žemaičių vys
kupijos Rietavo dekanatui, dabar administruojama Telšių 
vyskupijos Plungės dekanato3.

Kada buvo įrengti pirmieji Rietavo bažnyčios vargo
nai, nėra žinoma. Vėlesniais laikais, XVIII a., juos mini 
Žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius savo 1748 m. atas
kaitoje (reliacijoje), kartu su kitais Plungės bei kitų Že
maitijos bažnyčių vargonais. Tačiau tai nebuvo pirmieji 
vargonai, nes Rietave jau anksčiau veikė bažnyčios, ku
riose, bent jau XVI a., funkcionavo neatsiejamas bažny
tinės muzikinės liturgijos reprezentacijos atributas — var
gonai.

Minėti XVIII a. vargonai buvo įrengti bažnyčioje, 
kurią pastatė klebonas kun. Antanas Bialozoras (Antoni 
Bialozor) ir 1721 m. Sv. Arkangelo Mykolo titulu kon
sekravo vyskupas A. Tiškevičius. Tai, greičiausiai, būta 
to paties instrumento, kuris aprašytas 1841 m. Rietavo 
parapijos bažnyčios vizitacijos akte: instrumentas buvęs 
geras, 10-ties balsų (registrų), turėjo ir papildomą trimi
to registrą (z trępetym). Tais metais apmokamu vargoni
ninku tarnavo Juozapas Bakevičius (Józef Bakiewicz), о 
kalkantu (dumplių mynėju, dumplininku) — Stanislovas 
Bružą (Stanisław Bružą). Tame pat inventoriuje minima, 
kad vargonų choruose rastos keturios bažnytinės choralo 
knygos — du gradualai (didieji), mažasis gradualas ir 
procesionalas5. Tai akivaizdžiai rodo, kad prie bažnyčios 
turėjo veikti parapijos giedotojų grupė arba choras.

Įdomumo dėlei galima paminėti, kad XIX a. viduryje 
Rietavo dekanato ribose tokius pat ar panašius 10 — ties 
balsų vargonus, be Rietavo, turėjo Endriejavo, Kvėdarnos 
ir Tenenių parapijos bažnyčios. Didžiausi 14-os balsų var
gonai buvo įrengti Švėkšnos, 13-os — Kulių, Plungės pa
rapijos ir Žygaičių filinėje bažnyčioje, 12-os — Gargž
duose ir Vainute, kitose mažesni — 6—9 registrų6.

Pastačius naują puošnią bažnyčią, I. K. Oginskis 
nutarė ta proga įrengti ir naujus gerus vargonus, nes 
šventykla buvo ne tik parapijos, bet ir dvaro, juolab, kad 
statyta kunigaikščių lėšomis. Jų statyba buvo patikėta
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Saksonijos vargonų meistrui Karlui Eduardui Jemlichui 
(Karl Eduard Jehmlich), tada palyginti jaunam žmogui 
ir pradedančiam specialistui. Kokiu būdu I. K. Oginskis 
ryžosi jam 1857 m. pabaigoje ar pačioje 1858 m. pradžio
je užsakyti instrumentą, nieko nežinoma. Galbūt tam tu
rėjo reikšmės asmeninė pažintis su vargonų meistru arba 
kieno nors autoritetinga rekomendacija.

Įdomu pažymėti, kad Rietave buvo vieninteliai žino
mi Lietuvoje vargonai, statyti Jemlicho firmos, kurią 
1808 m. Drezdene įkūrė garsios saksoniečių vargonų sta
tytojų šeimos nariai trys broliai Frydrichas Gotheltas 
(Friedrich Gotthelf), Johanas Gotholdas (Johann Gott- 
hold) ir Johanas Gotlybas (Johann Gottlieb) Jemlichai. 
Laikui bėgant jų įmonė tapo labai garsi Vidurio Vokie
tijoje.

Johanas Gotlybas Jemlichas, pradžioje dirbęs stalium 
šeimyninėje dirbtuvėje Drezdene, nuo 1839 m. pradėjo 
savarankiškai statyti vargonus kitame Saksonijos mieste 
Cvikau. Jo sūnus Karlas Eduardas, 1862 m. perėmęs dė
dės Gotlybo dirbtuves Drezdene, pagamino apie 60 var
gonų. Du jo sūnūs Emilis (Emil) ir Brunas (Bruno) bu
vo jau trečiosios kartos vargondirbiai. Nuo 1935 m. iki 
šeštojo dešimtmečio vidurio firmai vadovavo ketvirtosios 
kartos atstovai — Emilio Jemlicho sūnūs Heinrichas Otas 
(Heinrich Otto) ir Paulius Rudolfas (Paul Rudolf), 
1836—1955 m. pagaminę 219 naujų vargonų. Apskritai, 
kaip teigia vokiečių vargonų apskaitos aktai, iki 1944 m. 
Jemlichai pastatė iš viso 627 instrumentus, kurių didesnė 
dalis įrengta Vidurio Vokietijos miestų bažnyčiose. Įmo
nė gyvuoja iki šiol ir daugiausiai remontuoja vargonus, 
nors kartais stato ir naujus instrumentus. Svarbu pridurti, 
kad firmos savininkai visada orientuodavosi į klasikinio 
tipo vargonų skambėjimo ypatybes, kokybę, todėl savo 
veikloje pritaikė daugybę vargonų mechanizmo naujovių 
ir patobulinimų7. Labai galimas dalykas, kad už šio kraš
to ribų vieninteliai Jemlicho vargonai buvo pastatyti tik 
Lietuvoje, Rietave.

Ar K. E. Jemlichas asmeniškai lankėsi Rietave? Var
gu, ar jis būtų leidęsis tolimon kelionėn į nežinomą Lie- 
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tuvą, nes tuo metu dar buvo vargondirbiu mokiniu. Kaip 
žinoma, savarankiškai dirbti pradėjo, perėmęs dėdės dirb
tuves Drezdene, tik po kelerių metų — 1862 m. Apie jo 
buvojimą Lietuvoje, beje, nėra žinių ir vokiečių specialio
joje literatūroje8.

Archyve išliko nepaprastai vertingas ir gana išsamus 
vargonų aprašymas, kurį, matyt, I. K. Oginskio pageida
vimu, 1858 m. sausio 25 d. Drezdene savo ranka sudarė 
K. E. Jemlichas. Įžangoje, adresuotoje kunigaikščiui, jis 
rašo, kad tai yra jo naujojo instrumento su dviem manua
lais ir padalais, skirto statomai naujajai Rietavo dvaro 
bažnyčiai, dispozicija (registrų arba balsų visuma), vamz
džių išdėstymo tvarka, jų ir pačių vargonų konstrukcinės 
ypatybės.

Pasak šio dokumento, vargonų pagrindinės klaviatū
ros (apatinio manualo) dispozicija buvo tokia: Principal 
16 pėdų (ilgiausias vamzdis G padarytas iš cino su ang
liško cino liežuvėliais, kiti vamzdžiai — iš medžio), Prin
cipal 8 pėdų (septyni ištisai cininiai vamzdžiai), Viola di 
Gamba (VioIe-de-Gambe) 8 pėdų (cininiai), Gemshorn 8 
pėdų (cininiai), Rohrflote 8 pėdų (žemasis G iš medžio 
ir cino), Octave 4 pėdų, (šie ir kiti cininiai, Spitzflôte 4 
pedalų), Quinte (Quint) 3 pėdų, Octave 2 pėdų, Tertie 1 3/5 
pėdos, Cornet Bass 3 pėdų, Cornet Discant 4 pėdų, Mix
ture 4 pėdų.

Mažosios klaviatūros (viršutinio manualo) dispozici
ja: Quintaton (Quintaten) 16 pėdų (žemasis Octave me
dinis su cininėmis dalimis), Geigen Principal 8 pėdų (iš 
angliškojo cino), Gedackt 8 pėdų (žemutinis Octave me
dinis, priedai cininiai), Aeoline 8 pėdų (šie ir kiti cini
niai), Quintaton 8 pėdų, Octave 4 pėdų, Rohrflôte 4 pėdų, 
Nassal 3 pėdų, Octave 2 pėdų, Tertian 2 pėdų, Mixture 3 
pėdų.

Pedalų dispozicija: mediniai — Principal Bass 16 pė
dų, Sub Bass 16 pėdų, Quinten Bass 12 pėdų, Octav Bass 
8 pėdų, Posaunen Bass 16 pėdų (vamzdžiai pušiniai, prie- 
burniai cininiai, liežuvėliai žalvariniai), Trompetten Bass 
8 pėdų (pakabos iš cinko, prieburniai, liežuvėliai ir vamz
džiai iš žalvario).

231



Papildomi vargonų įrengimai: abiejų manualų išjun
gėjai, manualų ir pedalų kopuliacija (mechaninė klavia
tūrų sąsaja), taip pat signalinis skambutis duplininkui.

•Kiekvieno manualo klaviatūros garsų apimtis (dia
pazonas) — nuo C (Cis) iki C3, t. y. 53 klavišai, peda
lų — nuo C (Cis) iki dĮ, t. y. 27 klavišai.

Cininiai vamzdžiai (principalai), įrengti vargonų pro
spekto (fasado) priekinėje dalyje, padaryti iš 15 lotų 
svorio angliškojo cino, o įrengti viduje — 13 lotų to pat 
metalo (1 lotas — apie 12,5 gramo). Visi mediniai vamz
džiai pagaminti iš eglės ir pušies lentelių.

Vargonai turi ketverias dumples, kurių kiekviena 
kvadrato pavidalo (kraštinės 1 pėdos 23 colių). Oro ka
nalai kruopščiai padaryti iš pušies medžio.

Manualinių klaviatūrų baltieji klavišai padengti bal
tuoju kaulu, juodieji — iš juodmedžio. Pedalai pagaminti 
iš geros pušies ir kruopščiai apklijuoti. Registrų mygtu
kų, išdėstytų dviejomis eilėmis abiejose manualų pusėse, 
koteliai ąžuoliniai, poliruoti, jų galvutės porcelianinės su 
balsų pavadinimais.

Pasak K. E. Jemlicho, vargonų prospektas bus pasta
tytas, pritaikant jį prie bažnyčios interjero architektūros 
stiliaus. Todėl minėtame rašte meistras prašė kunigaikštį, 
kad jam būtų atsiųstas į Drezdeną architekto, greičiau
siai, F. A. Stiulerio nupieštas bažnyčios interjero ir var
gonų fasado eskizas, reikalingas vargonų užbaigimui, o 
taip pat būtini chorų ir bažnyčios vidaus išmatavimai, 
kad, pritaikant instrumentą šventyklai, būtų galima pa
siekti kuo geresnio vargonų skambesio. Toliau pažymima, 
kad visi vargonų balsai suderinti (intonuoti) atskirai ir 
tarpusavyje, sudarydami vieningą gerai suderintą visumą.

Meistras, pasirašęs titulu Orgelmeister, vargonus ir jų 
įrengimo darbus pradžioje įvertino 5900 talerių suma ir 
išdėstė jos apmokėjimą tokiais terminais: 3000 sumoka
ma, sudarius sutartį, 1 000 — atvežus į Rietavą cininius 
vamzdžius, 1 900 — visiškai užbaigus darbus ir vargonus 
išbandžius, ką privalės padaryti kompetentingi specialis
tai9.

Išliko ir kitas tų pat 1859 m. vasario 17 d. K. E. Jem
licho raštas — priedas prie ankstesnio vargonų aprašy- 
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mo ir jų įsigijimo sąlygų išdėstymo. Jame kalbama, kad 
vargonai būsią visiškai padaryti iki 1859 m. sausio mėne
sio, o iki tų pat metų birželio mėnesio jau turėtų būti su
montuoti ir išbandyti. Taip pat pranešama, kad instru
mentas kaštuosiąs 400 talerių pigiau, nei buvo anksčiau 
sutarta, t. y. 5 500 talerių10.

Kada vargonai buvo atvežti ir pastatyti Rietavo baž
nyčioje, nėra žinoma, bet, be abejo, tai įvyko 1859 m., o 
gal ir kiek vėliau, nes bažnyčia dar tebebuvo statoma. 
Nuo to prasidėjo daugiau kaip aštuonis dešimtmečius tru
kusi šio instrumento istorija.

Norint nors iš dalies apibūdinti Rietavo vargonų bal
sų visumą ir garso ypatybes, pravartu trumpai aptarti 
juose panaudotų registrų rūšis. Atsižvelgiant į tembrą ir 
garso dinamiką, vargonų konstrukcijoje vartojamos to
kios jų rūšys arba šeimos: 1) principalai, 2) gambos arba 
joms artimos, 3) fleitos ir burdonai, 4) liežuvėliai, 5) kiti 
būdingo skambėjimo, priklausantys ir paminėtoms gru
pėms.

Principalai — pagrindiniai vargonų balsai. Jų labia- 
liniai (fleitiniai) vamzdžiai paprastai statomi fasado prie
kyje. Pagaminti daugiausiai iš metalo, todėl ir jų temb
ras metalinio atspalvio. Apskritai, principalų garsas stip
rus, tik vargonams būdingas. Vamzdžiai būna įvairaus 
dydžio — 32, 16, 8, 4, 2, 1 pėdos ir atitinkamai vadinami 
Principal Octave, Super Octave ir pan.

Gambiniai. Metalinio atspalvio balsai, vadinami sty
giniais, nes tembras primena styginių instrumentų bal
sus. Šios šeimos registrai vadinami Gamba, Viola di Gam
ba, Violino, Violoncelle, Fugara ir kt. Vamzdžiai daugiau
siai daromi 8 ir 4, rečiau 16 pėdų. Jų skambesio dinamika 
menkesnė nei principalų, bet balsas išraiškingesnis, švie
saus tembro. Šiai grupei konstrukciniu ir garsiniu pobū
džiu artimi Salicionale ir Aeoline, priklausantys mažiau
sios dinamikos balsams.

Fleitiniai ir burdoniniai. Balsų skambėjimas yra ge
rokai tamsesnio tembro, lyginant su instrumentais, kurių 
vardus nešioja. Yra skirtingos konstrukcijos ir tembro. 
Ilgesni vamzdžiai daromi iš medžio, trumpesni — iš me
talo. Tamsiausio tembro yra visiškai uždaros konstruk-
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cijos vamzdžiai Bourdon, Nachthorn, Sub Bass, šiek tiek 
šviesesnio — tik iš dalies uždaros Waldflôte ir vadinama 
„tuščioji“ fleita Hohlflote. Siek tiek skirtingo tembro yra 
vamzdžiai, kurių viršutinė dalis yra platesnė — Flauto 
Portunal, Dolce. Gana skaidriu balsu pasižymi siauros 
menzūros fleitos Flauto traverse, Flauto amabile, Flauto 
piccolo, ir fleitų, kurių vamzdeliai siaurėja į viršų — Spit- 
zflôte (smailiosios fleitos). Šią grupę sudaro 32, 16, 8, 4 
pėdų dengtos ir 16, 8, 4, 2 ir 1 pėdos atviros, iš dalies ir 
dengtos būdelės. Fleitinių registro garso dinamika pap
rastai yra piano — mezzoforte (p-mf) ribose.

Liežuvėliniai registrai nuo visų minėtų grupių ski
riasi ne tik garso mechanizmu, bet ir savitu gana stipriu 
metaliniu skambėjimu. Jų galima skirti dvi grupes: ty
lesniuosius, šiek tiek nosinio tembro, vartojamus solo — 
Oboe, Krummhorn, Horn, ir garsesniuosius, vartojamus, 
norint pabrėžti instrumento skambėjimo galingumą — 
Posaune, Trompette, Clairon, Clarinetto. Liežuvėliniai so
liniai balsai yra 8, rečiau 4 ar 2 pėdų. Tuo tarpu kiti šios 
grupės registrai yra įvairaus dydžio — 4, 8, 16, 32, re
čiau — 2 pėdų. Jų garso dinamika nuo mezzo piano iki 
forte fortissimo (mp-ff).

Atskirą grupę sudaro būdingieji tembrai. Iš tokių bal
sų pažymėtini vadinami kvintuojantys, t. y. vienu metu 
skambantys dviem balsais — pagrindiniu tonikos ir tre
čiuoju harmoniniu balsu arba duodecima (Quintaton, 
Quintaden). Jie būna 16 ir 8 pėdų. Du garsus kartu duo
da registras Tertian (1 3/5-j-l 3/5 pėdų), keletą — Mix
ture, Cornet, Acute, Cymbel. Tokie pagalbiniai registrai, 
t. y. atidari labialinės konstrukcijos vamzdžiai, tarnauja 
vargonų garso tembrų paįvairinimui. Būtent jų dėka var
gonų skambėjimas taip ryškiai skiriasi nuo kitų instru
mentų skambesio.

Taigi, kaip matome, K- E. Jemlicho pastatyti vargo
nai visiškai atitiko visus vidutinio dydžio tokios rūšies 
instrumentų reikalavimus.

Netrukus, po trejeto metų, Rietavo vargonai buvo tai
somi ar perdirbinėjami. Apie tai liudija kitas įdomus ar
chyvinis dokumentas — Liudvigo Damo (Ludwig Damm) 
Rietave 1862 m. liepos 29 d. surašytas įvairių dvaro ad- 
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ministracijai perduotų vargonų dalių sąrašas. Tai — ke
turios naujos dumplės su ratais, šešios dėžės orui (Wind- 
laden), oro kanalai, medinė kėdė vargonininkui, mažesni 
cino vamzdeliai, komplektas didelių vamzdžių — Gedackt 
8 pėdų, Rohrflote 8 ir 4 (du) pėdų, Quintaton 16 ir 8 pė
dų, Octave 8 pėdų (iš viso devyni vamzdžiai), taip pat 
vamzdžių dalys, atskirai neįvardytos smulkmenos11. Be 
abejonės, L. Damas buvo K. E. Jemlicho siųstas meistras 
montuotojas iš Drezdeno, privalėjęs pakeisti kai kuriuos 
sugedusius vargonų vamzdžius, dumples ir kitas instru
mento mechanikos dalis, o kartu ir patobulinti vargonus, 
kuriais neabejotinai didžiavosi. Beje, K. E. Jemlichas 
tuo metu kaip tik tapo nuosavos vargonų dirbtuvės savi
ninku.

Savo laiku 30-ies registrų Rietavo vargonai buvo api
būdinami kaip „puošnūs ir brangūs, labai malonaus bal
so, atgabenti iš užsienio“, klaidingai pažymint, kad at
vežti iš Berlyno12. Instrumentas buvo ypatingas ir tuo, 
kad vargonininkas prie griežyklos (vargonų valdymo pul
to) sėdėjo nugara į didįjį altorių ir veidrodėlyje matyda
vo, kas vyksta prie altoriaus. Paskutinysis senaisiais var
gonais grojęs Rietavo vargonininkas buvo Gerasimovičius 
(arba Gersimovičius), apie 1939 m. sulietuvinęs savo pa
vardę ir vadinęsis Rošimu13.

Dabar šių kadaise visoje Žemaičių žemėje garsių var
gonų belikęs tik atminimas. Jie buvo sudaužyti pačioje 
Antrojo pasaulinio karo pradžioje, 1941 m. birželio mėne
sį. Užvirus mūšiams, rusų kariuomenė Rietavo bažnyčios 
bokšte įsirengė kulkosvaidį ir apšaudė Žemaičių plentu 
žygiuojančius vokiečius. Norėdami nutildyti kulkosvaidį, 
vokiečiai apšaudė bažnyčią ir artilerijos sviediniais apga
dino antrąjį jos bokštą, išmušė nemažą skylę dešinėje sie
nos pusėje. Sprogimai ne tik sugadino didįjį altorių, mar
murines grindis ir kt., bet ir visiškai sudaužė vargonus. 
Dabar bažnyčios choruose stovintys maži vargonai gal 
tik simboliškai primena kadaise garsų instrumentą. Ar 
bus atstatyti tie senieji vargonai, kartu su puošniu į baž
nyčios interjerą puikiai įsirašančiu prospektu, parodys 
ateitis. Dabar šioje srityje imamasi atitinkamų žygių, bet 
geri ketinimai, kol kas, atsimuša į kasdienybės barjerą — 
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Lietuvos ekonominę krizę, kuri, tikime, baigsis. Tačiau 
neabejojama, kad gražioje Rietavo šventykloje privalo 
skambėti kuo autentiškiau atstatyti vargonai, kurių melo
dingi balsai pašaukti kelti maldos džiaugsmo prasmingu
mo, dvasingumo jausmų, taurinti žmonių dvasią. Šia 
prasme, be abejonės, neįkainojamos vertės būtų minėtas 
K. E. Jemlicho sudarytas smulkus Rietavo vargonų ap
rašymas.

Radus progą, norisi prisiminti seną tiesą, bylojančią, 
apie tai, jog mes visada mažiau žinome apie tai, kas įvyko 
visiškai neseniai. Su tokiu reiškiniu teko glaudžiai susi
durti ekspedicijos dienomis. Kėlė nuostabą tai, kad Rie
tave ir jo apylinkėse taip ir nepasisekė surasti senųjų var
gonų bendro vaizdo (fasado) fotografijų. Paprašytas pa
rapijos klebonas kunigas Stanislovas Latakas net keletą 
kartų bažnyčioje per pamokslą kreipėsi į parapijiečius, 
prašydamas pristatyti į kleboniją tokių nuotraukų. Deja. 
Iki šiol mes dar nežinome, kaip gi iš tikrųjų atrodė gar
susis instrumentas, nors po jo sunaikinimo praėjo vos 
pusė šimtmečio — istorijos požiūriu visiškai nedidelė pa
saulio egzistavimo atkarpa. Tačiau prasmingai įsimintina, 
kaip vienas gūdžiausių Lietuvos vertybių niokojimo lai
kotarpių, negrįžtamai sunaikinęs gausybę brangiausių mū
sų istorijos ir kultūros turtų.

Vargonininkai

Kas išbandė naujuosius Rietavo vargonus? Spėjama, 
juo buvus ilgametį vargonininką Adolfą Butkevičių, daug 
metų dirbusį senojoje14 ir, matyt, tas pačias pareigas pra
džioje ėjusį naujojoje bažnyčioje. Kaip žinoma, ji buvo 
ilgai statoma iki 1873—1874 m. ir, gal būt, dar prieš ofi
cialų atidarymą jau veikė ir turėjo vargonininką. Pirmieji 
dokumentiniai pėdsakai atsiranda 1873 m., kai B. M. Ogin
skis susirūpino bažnyčiai gauti kvalifikuotą parapijos var
gonininką. Buvo kreiptasi į Varšuvos konservatoriją ir 
1873 m. rugpjūčio 21/rugsėjo 2 d. gautas šios mokymo 
įstaigos inspektoriaus (Brzowskio) Bžovskio pasirašytas 
raštas: „Atsakydamas į Jo Šviesybės Pono rugpjūčio 6 d. 
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laišką, turiu garbės pranešti, kad atitinkamas gabus kan
didatas Rietavo miesto bažnyčios vargonininko pareigoms 
turi būti užsakytas, mokant ne mažesnį kaip 450 rb. metinį 
atlyginimą, taip pat aprūpinant butu ir apkūrenimu. Tuo 
atveju, jei būtų susitarta su kunigaikščiu Oginskiu, pra
šau man pranešti apie tolimesnius žygius“15.

Ketinimas buvo rimtas ir jau tų pat metų rugsėjo 
14 d. Varšuvoje pasirašyta pirmoji B. M. Oginskio ir kon
servatorijos absolvento Juozo Kalvaičio sutartis. Pasta
rasis įsipareigojo eiti vargonininko pareigas Rietavo baž
nyčioje su sąlyga, jei dvaro administracija išlaikys cho
rą. Už darbą gaus nuolatinį 350 sidabrinių rublių atlygi
nimą ir butą su apkūrenimu. Be to, kunigaikštis prisiėmė 
kelionės iš Varšuvos į Rietavą išlaidas — 60 sid. rb. Pra
ėjus vieneriems metams arba pasibaigus sutarčiai, jei 
vargonininkas nepanorėtų pasilikti, B. M. Oginskis įsipa
reigojo savo lėšomis J. Kalvaitį grąžinti į Varšuvą. Prie
rašas liudija, kad sutarties terminas prasidėsiantis jam 
atvykus į Rietavą — rugsėjo 25/spalio 7 d.16.

Neturint atitinkamų šaltinių, nenustatyta tiksli J. Kal
vaičio atvykimo į Rietavą data, bet tai galėjo įvykti tų 
pat 1873 m. pabaigoje arba sekančių metų pačioje pra
džioje. Apie tai liudija dvaro administracijos jam per
duotų natų sąrašas, sudarytas 1874 m. vasario 21 d.17. 
Jame surašyta per trisdešimt įvairių muzikos kūrinių na
tų, įrištų į keletą knygų. Tai daugiausiai bažnytiniai opu
sai, sukurti įvairių tautų kompozitorių — Karlo Cernio 
(Karl Czerni), Augusto Frejerio (August Freyer), Sarlio 
Guno (Charles Gounod), Adolfo Fridricho Hesės (Adolf 
Friedrich Hessė), Juzefo Krogulskio (Józef Krogulskij), 
Stanislovo Moniuškos (Staniclav Moniuszko), Volfgango 
Amadėjaus Mocarto (Wolfgang Amadeus Mocart), Oto 
Miulerio (Otto Mūller), Juzefo Nachbaro (Józef Nach- 
bar), Richardo Nokės (Richard Nockę), Zigmunto Nos- 
kowskio (Zygmunt Noskowski), Mykolo Kleofo Oginskio, 
Stanislovo Rostovskio (Stanisław Rostowski), Karolio 
Stažinskio (Karol Starzyński), Juzefo Sužinskio (Józef 
Surzynski) ir kt. Tai — mišios, giesmės, himnai, preliu
dai vargonams, etiudai fortepijonui ir kitų žanrų kūriniai, 
pedagoginio pobūdžio knygos — K. Cernio fortepijono 

237



mokykla, S. Moniuškos harmonijos vadovėlis. Sąraše įvar
dyti kūriniai yra solidus bažnytinės muzikos repertuaras. 
Neaišku, ar šios natos buvo vartotos Rietave anksčiau, ar 
įsigytos, atsiradus naujajam vargonininkui. Greičiausiai, 
kad natos įgytos antruoju atveju, turint galvoje steigti 
dvare vargonininkų parengimo mokyklą. Apie ją aiškiai 
užsimenama antroje sutartyje su J. Kalvaičiu, pasirašy
toje jau Rietave. Štai jos visas tekstas: „1874 m. gegu
žės 1/5 d. Jo šviesybės kunigaikščio Oginskio Rietavo 
dvaro valdyba sudarė šią sutartį su vargonininku (p.) 
Juozu Kalvaičiu tokiomis sąlygomis:

1. Aš, Kalvaitis, pasižadu mokyti du jaunuolius baž
nytinės muzikos fortepijonu ir giedojimo, tikslu parengti 
juos vargonininkų pareigoms, už atlyginimą, nustatytą 
šios sutarties § 4.

2. Aš, Kalvaitis, pasižadu paskirtiems auklėtiniams 
duoti (ne mažiau kaip) tris pamokas per savaitę, t. y. 
kiekvienam iš jų po vieną pamoką.

3. Jeigu kuris iš besimokančiųjų pasirodys daugiau 
gabus mokomajam dalykui ir Jūsų Šviesybė kunigaikštis 
Oginskis panorės jį pasiųsti į konservatoriją, tai tuo at
veju aš, Kalvaitis, pasižadu jį parengti per tris metus, 
t. y. nuo šių metų gegužės 1/5 iki tos pat 1877 m. dienos, 
kad besimokantis galėtų baigti konservatorijos kursą, įs
tojęs į ją, neilgiau kaip per vienerius metus ir gauti dip
lomą; priešingu atveju privalau pats mokyti auklėtinius 
penkis metus (nuo priėmimo dienos), užtikrindamas, kad, 
praėjus šiam laikotarpiui, auklėtiniai galėtų pilnai užimti 
vargonininko pareigas, jei leis gabumai.

4. Už aukščiau minėtus du auklėtinius Kalvaitis gaus 
iš ekonomijos kas mėnesį po septynius rb. penkiasdešimt 
sid. kp. (7 rb. 50 kp.) už kiekvieną besimokantį auklėtinį. 
Pinigai mokami, pasibaigus kiekvienam mėnesiui.

5. Tuo atveju, jei aš, Kalvaitis, nesutikčiau toliau 
būti Rietave vargonininku ir norėčiau atsisakyti šių pa
reigų, tai ir šios sutarties veikimas pasibaigtų“18. Lauž
tiniuose skliaustuose paties J. Kalvaičio pataisymai.

Pirmuoju mokiniu tapo priimtas Telšių miestiečio 
Aleksandro Švarco penkiolikmetis sūnus Juozas Švarcas. 
Pagal 1875 m. rugpjūčio 25 d. sudarytą sutartį, jis įsi
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pareigojo ketverius metus rengtis vargonininko specialy
bei, o kunigaikštis savo ruožtu pasižadėjo samdyti moky
toją, kuris mokys giedoti, skambinti fortepijonu, vargo
nuoti bažnytinę muziką, parūpinti natų ir muzikos instru
mentą. Per visą tą laiką gaus visą dvaro išlaikymą, tik 
drabužius privalo duoti tėvas. Jei mokinys blogai elgsis, 
bus taikomos disciplinos priemonės19.

Žinoma ir trečioji J. Kalvaičio sutartis, 1875 m. spa
lio 1 d. sudaryta su Rietavo dvaro valdyba. Pasak jos 
teksto, vargonininkas apsiima dėstyti bažnytinę vargonų 
muziką ir giedojimo pamokas fortepijonu trims jaunuo
liams, jau minėtam J. Švarcui, o taip pat broliams Aloy
zui ir Steponui Butkevičiams, tris pamokas po vieną va
landą per savaitę kiekvienam. Jei kuris iš jų pasirodys 
gabus, B. M. Oginskis privalės jj siųsti į Varšuvos kon
servatoriją. J. Kalvaitis įsipareigojo tokį išmokyti per tre
jus metus, kad, įstojęs į konservatoriją, jos kursą galėtų 
išeiti per vienerius metus ir gauti diplomą. Jei jaunuoliai 
pasirodys mažiau gabūs, jis juos mokys Rietave penkerius 
metus. Už J. Švarco mokymą J. Kalvaitis gaus 7,5 rb., o 
už brolius Butkevičius — po 5 rb. per mėnesį. Šios sutar
ties terminas nustatytas toks: J. Švarcui nuo 1875 m. rug
sėjo 1 d., Butkevičiams — nuo spalio 1 d.20.

Šešiolikmetis A. Butkevičius ir trylikametis S. Butke
vičius buvo Šiaulių miestiečio Juliaus Butkevičiaus sū
nūs. 1875 m. lapkričio 10 d. B. M. Oginskis su juo sudarė 
sutartį, kad abu sūnūs mokysis vargonininko specialybės 
ketverius metus, pagal nustatytas taisykles (jos suminė
tos sutartyje su J. Švarcu), be to, jaunuoliai privalės dar 
raštininkauti dvaro kontoroje. Tėvas privalo juodu aprū
pinti drabužiais, avalyne, baltiniais, visą kitą išlaikymą 
gaus iš dvaro21.

Rietavo dvaro vargonininkų mokykla, nors ir nebuvo 
didelio masto, bet veikė gana ilgai, nes 1886 m. dar buvo 
priimta grupė mokinių šešerių metų apmokymo laikotar
piui. Jos mokiniais be jau minėtų, chronologine tvarka 
buvo priimti šie jaunuoliai (data rodo sutarties pasira
šymo dieną): 1876 m. spalio 6 d. Veiviržėnų valsčiaus 
valstiečio Petro Mikužio 19-metis sūnus Petras Mikužis 
(sutarta mokyti dvejus metus)22; 1876 m. spalio 21 d. ba- 
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joro Adolfo Montvilos 14-mctis sūnus Antanas Montvila 
(ketveri metai)23; 1881 m. spalio 18 d. bajorės Barboros 
Mineikienės sūnus Protas Mineika (ketveri metai), nuo 
1881 m. rugsėjo 18 d. iki 1885 m. lapkričio 18 d.), kuris, 
baigęs mokslus, jei nebus pašauktas į kariuomenę, pasi
žada dar penkerius metus vargoninkauti vienoje iš Rieta
vo kunigaikštijai priklausančių bažnyčių24; 1881 m. spa
lio 30 d. bajoras Pranas Mikuckis (ketveri metai, 1881 m. 
spalio 30 — 1885 m. spalio 30 d.)25; 1884 m. birželio 18 d. 
Pašvitinio valsčiaus (Šiaulių apskritis) valstiečio Rache- 
lio Gailevičiaus 15-metis sūnus Cezaris Gailevičius (še- 
šeri metai)26; 1884 m. birželio 24 d. bajoro Mykolo Butke
vičiaus sūnus Mykolas Butkevičius (šešeri metai)27; 
1884 m. liepos 9 d. Zitiškių dvaro (Šiaulių apskr.)savi
ninko Anatolio Goštauto ir Liudvikos Kučinaitės-Goštau- 
tienės 14-metis sūnus Liudvikas Goštautas, gimęs 1870 m. 
liepos 30 d. (šešeri metai)28; 1886 m. kovo 13 d. bajoro 
Aleksandro Daugėlos sūnus Leonas Daugėla (šešeri me
tai)29; 1886 m. kovo 18 d. bajoro Vincento Zavadskio sū
nus Zenonas Zavadskis (šešeri metai)30; 1886 m. balan
džio 16 d. bajoro Sotero Rajuneco 16-metis sūnus Petras 
Rajunecas (šešeri metai)31; 1886 m. balandžio 16 d. ba
joro Adolfo Montvilos 19-metis sūnus Adolfas Montvila 
(šešeri metai; baigęs gaus vargonininko vietą B. M. Ogin
skio nuožiūra, o jei mokslą nutrauks prieš terminą, pri
valės parengti du savo mokinius vargonininkus)32; 
1886 m. spalio 27 d. bajoro Prano Butavičiaus 15-metis 
sūnus Pranas Butavičius (šešeri metai)33; Kaip matome, 
pirmenybė stoti į vargonininkų mokyklą buvo teikiama 
bajorų vaikams, nes tokia specialybė XIX a. jau pradėta 
laikyti prestižine, neprieštaraujančia kilmingesniųjų luo
mo nuostatoms.

Tuo būdu, remiantis rašytinėmis sutartimis, į vargo
nininkų mokyklą atskirais metais buvo priimta mokinių: 
1875 m. — 3 (ketveriems mokymosi metams), 1876 m. 2 
(dviem ir ketveriems metams), 1881 m. — 2 (ketveriems 
metams), 1884 m. — 3 (šešeriems metams). Vadinasi, 
pradžioje ji buvo sumanyta kaip keturmetė (trumpiau 
mokydavosi, matyt, muzikoje labiau pažengusieji), vė
liau — šešiametė.
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Kaip žinome, pirmuoju mokyklos pedagogu buvo Var
šuvos konservatorijos absolventas J. Kalvaitis, dirbęs Rie
tavo dvare 1873—1880 m. (be to, ėjęs ir pučiamųjų orkest
ro kapelmeisterio pareigas). Jam mokėta gana didelė al
ga: už vargonininkavimą 1873 m. — 350 rb. ir už kiek
vieną mokinį po 7,5 rb. per mėnesį, nuo 1878 m. — 
540 rb.34, 1880 m. — 462 rb. ir už giedojimo pamokas — 
100 rb.35. Su vargonininkų mokykla pradžioje kažkokiu 
būdu buvo susijęs garsusis švietėjas ir pedagogas Laury
nas Ivinskis. 1874 m. B. M. Oginskio pakviestas į Rieta
vą, jis įsijungė į dvaro muzikos gyvenimą ir apie penke
rius metus dirbo muzikos pedagogikos srityje. Apie tai 
L. Ivinskis rašė 1878 m. kovo 16 d.: „Jau metai ketveri 
bus, kaip iš galybės diplomo ant kaimo mokytojo, muzikos 
ir bažnytinio giedojimo apimu dabar privatišką vietą Rie
tave šviesiųjų kunigaikščių Oginskių (...)36. Matyt, jis 
dėstė vargonininkų mokykloje atskiras disciplinas, gal 
bažnytinį giedojimą. Dirbo be sutarties, nes su muzikos 
dalykais susijusiuose dokumentuose jo pavardė neminima.

Be J. Kalvaičio, mokykloje dėstė jo mokiniai — A. But
kevičius (1880 m. spalio 15 d. — 1882 m. rugpjūčio 24 d. 
ir 1884 m. lapkričio 1 d. — 1887 m. spalio 15 d.; 1881 m. 
vargonininko alga 120 rb. ir 8 rb. maistui per mėnesį)37 
ir S. Butkevičius (1882 m. birželio mėnuo — 1884 m. rug
pjūčio 1 d.)38. Jiedu dirbo pedagoginį darbą ir kartu bu
vo bažnyčios vargonininkai.

Įvairūs likimai ištiko Rietavo vargonininkų mokyklos 
auklėtinius. Vieni jų sėkmingai ją baigė ir tapo vargo
nininkais, kiti nebaigė, bet tolimesnį gyvenimą irgi susie
jo su muzika. Tiesa, laisvų vargonininkų vietų, net ir 
turint galvoje autoritetingas B. M. Oginskio rekomenda
cijas, tuo metu buvo nedaug. Pasak L. Ivinskio, 1874— 
1878 m. Rietave mokęsis Antanas Savickis 1878 m. kovo 
mėnesį gavo vargonininko vietą Joniškyje39. Beje, jo 
pavardė mokyklos dokumentuose neminima.

A. Butkevičius baigė Varšuvos konservatorijos var
gonų skyrių ir vėliau joje profesoriavo, S. Butkevičius po 
aukštųjų muzikos studijų dėstė fortepijoną Tambovo mu
zikos mokykloje, P. Mikužis 1897 m. baigė tos pat Varšu
vos konservatorijos prof. Z. Noskovskio vargonų klasę.
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P. Mikuckas, C. Gailevičius, L. Goštautas, A. Montvila, 
netekę vilties tapti vargonininkais, vėliau grojo Rietavo 
dvaro pučiamųjų orkestre. Puikiu kornetistu ir violonče
listu tapo M. Butkevičius, dvidešimt metų dirbęs Rietavo 
pučiamųjų ir simfoniniame orkestre, kurį laiką ir pats 
jam vadovavęs.

Apie kitus Rietavo vargonininkus, dirbusius XIX a. 
pabaigoje—XX a. pirmojoje pusėje, deja, kol kas nežino
ma. Tiesa, 1891 m. labai trumpą laiką (pusę metų) Rie
tavo bažnyčioje vargonininko mūsų muzikos klasikas Juo
zas Naujalis.

Varpai

Remiantis 1841 m. Rietavo parapijos bažnyčios vi
zitacijos akte pateiktu aprašymu, tuo metu jos varpinė 
buvo kapinėse, dešinėje bažnyčios pusėje: vieno tarpsnio 
(aukšto), pastatyta iš lentų, stogas dengtas skiedromis. 
Joje kabojo keturi iš žalvario liedinti varpai, įtaisyti ant 
geležimi apkaustytų medinių ašių, tarp keturių langų — 
garso angų. Didysis — Šv. Arkangelo Mykolo titulo, svė
rė 1 000 svarų, du mažesni — 300 ir 230 sv., mažiau
sias — 64 sv. Be to, bažnyčioje prie įvairių altorių buvo 
septyniolika mažų ministrantūrinių varpelių, kurie visi 
svėrė 260 sv.40.

Turint galvoje šiuos duomenis, ekspedicijos metu 
knietėjo nustatyti, ar minėti varpai išliko iki mūsų dienų.

Liepos 5 d. grupė ekspedicijos dalyvių, maloniai lei
dus ir lydint klebonui kun. S. Latakui, apsilankė bažny
čios kairiajame bokšte įrengtoje varpinėje. Į jos vidurį 
patenkama per duris šventoriaus pusėje. Gana aukšto 
bokšto viršutinė dalis pasiekiama mediniais stačiais laip
tais, prigludusiais prie sienų. Viduje gana ankšta, sie
nos sumūrytos iš raudonų plytų ir, ypač viršutinėje da
lyje, jos gerokai apirusios, matyt, dėl rudens ir žiemos 
metu čia susirenkančios drėgmės. Viršutiniame bokšto 
tarpsnyje, virš 1933 m. pagaminto vokiškos konstrukcijos 
laikrodžio mechanizmo, glaudžiasi trys nemaži gražaus 
balso varpai. Vienas iš jų gerokai didesnis už kitus du, 
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kurie yra maždaug vienodo dydžio. Instrumentai gražios 
ir proporcingos formos, liedinti iš žalvario metalo, gerai iš
likę, padengti tamsia tauria laiko patina, bet nesugadinti 
ir neaptraukti žaliomis apnašomis. Varpų vidaus ertmėje 
pakabintos tradicinės formos geležinės šerdys. Jomis 
skambinama iš bokšto apačios, prie jų pririštomis ilgo
mis virvėmis. Kiekvienas varpas, be to, turi ir po du me
talinius daužiklius, įrengtus prie išorinės apatinės jų 
dalies (briaunos). Vieni iš jų valdomi elektros, todėl var
pais galima skambinti iš zakristijos, kitais — skambina
ma laikrodinio mechanizmo valdomomis traukomis. Prieš 
skelbiant valandas, tris kartus prabyla mažesnysis var
pas, po to didysis skambina valandas (kiek dūžių, tiek 
valandų). Laikrodinis varpas praneša ir valandų ketvir
čius (kvadransus). Tvarkingai tebeeinantis laikrodinis 
mechanizmas užvedamas svarsčiu, pakeliant jį iki laikro
džio agregato apačios rankena per krumpliaratį (vieno 
užsukimo pakanka savaitei). Laikas parodomas bokšto 
išorėje įrengtame ciferblate.

Įdėmiau apžiūrėjus varpus, didžiojo instrumento vie
noje pusėje pavyko perskaityti įdomų vienuolikos eilučių 
užrašą lotynų kalba:

AD MDG 
HAEC CAMPANA 

FUSA EST 
AD 1732 

AD ECCLESIAM 
RETTOVIENSEM 

PECTORES FERIT 
ADM.R.D. IGNATIO 

MICEWICZ
CAN. CATH. S. P. R.

EX IVIE

Pirmosios eilutės santrumpą AD MDG reikia taip 
skaityti: AD MAIOREM DEI GLORIAM, ketvirtosios — 
AD 1732: ANNO DOMINI 1732, aštuntosios — ADM.R.D.: 
ADMODUM REVERENDO DOMINO, dešimtosios — CAN. 
CATH. S. P. R.: CANONICO (arba CANTORE) CAT- 
HEDRAE SAMOGITIAE PAROCHO RETTOVIENSE.
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Užrašo pilnas vertimas į lietuvių kalbą yra toks: 

DIDESNEI DIEVO GARBEI
SIS VARPAS 
IŠLIEDINTAS

1732 VIEŠPATIES METAIS 
RIETAVO 

BAŽNYČIAI 
žadinti širdis

LABAI GERBIAMO PONO IGNACO 
MICKEVIČIAUS

ŽEMAIČIŲ KATEDROS KANAUNINKO 
(ar KANTORIAUS) RIETAVO KLEBONO 

IS ĮVIJOS

Varpo paviršius saikingai ornamentuotas. Priešingoje 
užrašui pusėje yra Sv. Mergelės Marijos reljefinis at
vaizdas (figūra visu ūgiu), taip pat žuvies skulptūrinis 
reljefas (tai ankstyvųjų krikščionių religinis simbolis). 
Varpo viršutinėje ir apatinėje dalyje yra ištisinės per vi
są apskritimą skulptūrinio ornamento juostos.

Kitų dviejų mažesniųjų varpų užrašų perskaityti ne
pavyko, nes bokšte buvo tamsoka, be to ir prie instru
mentų sunkoka prieiti. Jie, matyt, liedinti to paties meist
ro ir tuo pat metu, nes forma ir puošybos stiliumi prime
na didįjį. Visa tai akivaizdžiai liudija, kad varpai yra tie 
patys, minimi 1841 m. vizitacijos akte, ir iš senosios me
dinės varpinės pernešti į šios 1873—1874 m. baigtos sta
tyti bažnyčios bokštą. Taigi didysis varpas, pervedus Lie
tuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vartotus svarus (1 sv. — 
477 gramai) ir kilogramus, būtų 477 kg (1 000 sv.) svo
rio, o mažesnieji atitinkamai — 143,10 kg (200 sv.) ir 
119,71 kg (230 sv.). Varpų komplektas, laimingai pasie
kęs mūsų laikus, laikytinas brangia ir prasminga Rietavo 
bažnyčios vertybe, nes, kaip liudija užrašas, jie liedinti 
specialiai šios parapijos šventyklai. Beje, reikia pažymėti, 
kad šie palyginti seni varpai kažkodėl nebuvo įtraukti į 
valstybės saugomų kultūros vertybių sąrašus41.

Baigiant pasakojimą apie varpus, reikia padėkos žo
džiu paminėti tuos geros valios rietaviškius, kurie, nepai
sydami tykančių pavojų, Pirmojo ir Antrojo pasaulinio 
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karo metais išgelbėjo šiuos vertingus bažnytinius muzi
kos instrumentus. Nežinomais likę žmonės juos iškėlė iš 
bokšto, užkasė į žemę, o mūšiams nutolus vėl pakabino į 
senąją vietą. Jų dėka mūsų dienomis galime gėrėtis me
lodingais varpų balsais, plačiai sklindančiais virš turtin
gomis muzikinėmis tradicijomis garsėjančio Rietavo.

1 A. Vilainis. Už tautą, karalių ir garbę // „Naujoji Romuva“. 
1939. — Nr. 11(425). — P. 232.

2 Rietavo dvaro inventorius, 1850—1855 m. LCVIA. — F. 1177. — 
A. 1, saug. vnt. 1441. — L. 1—26.

3 Katalikų kalendorius žinynas 1989. Vilnius-Kaunas 1989. — 
P. 383.

4 Arch. Cong. Conc. Rel. Dioec. Samogit. 1748, ff. 2—3 v. Cit. 
pgl. Zenonas Ivinskis. Kirchengesang in Litauen im XVI.—XVIII. 
Jahrhundert. — „Commentationes Balticae“. Bd. 1. 1953. — P. 97.

5 Rietavo dekanato Rietavo parapijos bažnyčios 1841 m. vizita
cijos aktas. LCVIA. — F. 669. — A. 2, saug. vnt. 252. — L. 398, 400.

6 Viekšnių, Joniškio, Šeduvos, Rietavo ir Varnių dekanatų baž
nyčių 1841 m. vizitacijų aktai. LCVIA. — F. 669. — A. 2, saug. vnt. 
252.

7 E. Flade. Die Orelbauerfamilie Jehmlich in Dresden und Zwic- 
kau. — „Zeitschift fur Kirchenmusker“. Jahrgang 1, 1934; str. Je
hmlich enciklopedijoje „Musik in Geschichte und Gegenwart“. Band 
6, 1957, skiltys 1844—1846.

8 Muzikologo dr. Dieter Lehmann 1988 m. rugpjūčio 9 d. laiš
kas iš Leipcigo. Autoriaus archyvas.

9 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 1524. — L. 1—6.
10 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug vnt. 1524. — L. 7.
h LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug vnt. 1525. — L. L
12 W. Juzumowicz. Miedniki albo Opisanie dawnej diecezji mied- 

nickiej albo zmudskiej. Cz. III (powiat Rosienie), 1899. — P. 175. 
Rankraštis. Varšuvos arkidiecezijos archyvas, be šifro; „Kronika ro
dzinna“, 1901. — Nr. 8. - P. — 151.

13 Juozo Kelpšos 1989 m. gruodžio 23 d. laiškas iš Plungės. Au
toriaus archyvas.

14 A. Butkevičiaus anūkės Genovaitės Butkevičiūtės-Nomgaudie-
nés 1988 m. rugsėjo 25 d. laiškas iš Skuodo. Autoriaus archyvas.

15 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5431. - L. 1.
16 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 1.
17 LCVIA. - F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5433. - L. 1—1 v.
18 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 1—1 v.
1У LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. -- L. 2—3 v, 4.
20 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 5—5v.
21 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. - L. 8—10.
22 LCVIA. - F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 6—7.
23 LCVIA. - F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 11—12.
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24 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 24—25v.
25 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 26-27.
26 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 38-39.
27 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 57—57v.
28 LCVIA. - F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 40—40v, 4
29 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 62.
30 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 63—63v.
31 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 64—64v.
32 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 65—65.
33 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 73—73.
34 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 18.
35 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 130.
36 K. Grinius. Medžiaga Lauryno Ivinskio biografijai. — „Lietu

vių tauta“. V„ 1908. — KN. L — D. 2. — P. 288.
3/ LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 9.
38 LCVIA. — F. 1177. — A. 1, saug. vnt. 5432. — L. 9.
39 K. Grinius. Medžiaga Lauryno Ivinskio biografijai. — P. 289.
40 Rietavo dekanato Rietavo parapijos bažnyčios 1841 m. vizita

cijos aktas. LCVIA. — F. 699. — A. 2, saug. vnt. 252. — L. 396v.
41 LTSR kultūros paminklų sąrašas. V., 1973.

JUOZAS BALTRUSIS

APIE RIETAVO MOKYTOJUS 
IR MOKSLEIVIUS

Senos Rietavo mokyklinės tradicijos. Oginskių laikais 
jos dar praplečiamos. Be anksčiau veikusios pradinės mo
kyklos, 1859 m. įkuriama žemės ūkio (agronomijos) mo
kykla, veikusi iki 1863 m., o 1872 m. sukuriamas orkest
ras, veikęs iki 1903 m.

Po Pirmojo pasaulinio karo, Rietave veikė keturmetė 
(vėliau šešiametė) pradinė mokykla, gimnazija ir mer
gaičių Žemės ūkio mokykla. Pradinei mokyklai ir vals
čiaus valdybai jau seniau buvo pastatyti du dideli namai 
Kalakutiškės kaimo pradžioje prie Judrėnų kelio, apie 
pusė kilometro nuo Rietavo centro. Pradinė mokykla tu
rėjo senas savo tradicijas: joje mokėsi mūsų tėvai, dėdės 
vyresnieji broliai bei seserys. Prieš Pirmąjį pasaulinį ka
rą čia ilgokai mokytoju buvo baltarusis Lipinskis, kuris 
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1915 m., artėjant vokiečiams, iš Rietavo išvažiavo. Po 
Pirmojo pasaulinio karo mokytojais buvo Sarka, M. Balt- 
rušytė, B. Ržešauskienė, M. Petkevičiūtė, B. Misevičiūtė- 
Račienė, Daukša, J. Laurinaitis ir kt. Valsčiaus valdymą 
iškėlus į Rietavo centrą pradinei mokyklai atiteko ir šis 
pastatas. Abu pradinės mokyklos pastatai sudegė 1941 m.

Nemažai pradinių mokyklų buvo ir Rietavo apylinkė
se: Lioliuose, Alke, Labardžiuose, Bukėnuose, Zadvainiuo- 
se, Girėnuose ir kt. Be to, pradinės mokyklos buvo ir ap
linkinių valsčių centruose, bažnytkaimiuose. Jose besimo
kantys mokiniai papildydavo Rietavo gimnaziją ir žemės 
ūkio mokyklas.

Mergaičių žemės ūkio mokykla įsikūrė buvusiame 
Rietavo dvaro triaukščiame mūriniame (buvusiame muzi
kos mokyklos ir muzikantų) name. Mokyklos direktore 
dirbo agronome G. Kelpšienė, mokytojavo: V. Saferaitė- 
Navardauskienė, Martinavičiūtė, kita Saferaitė ir kt. Mo
kykla veikė 1925—1940 m. ir vėliau.

Gimnazija įsikūrė dviejų aukštų mūriniame pastate 
(buvusioje dvaro virtuvėje), priešais žemės ūkio mokyk
lą (jas skyrė vandens baseinas). Gimnazija, nors ji ofi
cialiai taip vadinosi, niekados nebuvo išaugusi iki pilnos 
8-ių klasių gimnazijos, bet ne vieną kartą to siekė. Trūko 
lėšų, didesnio mokinių skaičiaus, o taip pat ir patalpų. 
Rietavo gimnazijai įsteigti ir išlaikyti, matyt, įtakos tu
rėjo vietos ir apylinkės gyventojų mokslo troškimas (be 
abejo, didelis anksčiau Rietave gyvenusio liaudies švie
tėjo Lauryno Ivinskio nuopelnas), prisiminimas kaip sun
kiai mokslo buvo siekiama praėjusį šimtmetį, kai besimo
kantiems Kaune, Liepojoje, Petrapilyje ar kituose mies
tuose tekdavo vykti j artimiausias geležinkelio stotis Ma
žeikiuose ar Kuršėnuose (apie 90 ar 100 km). Be to, Rie
tavui pranašumą teikė tankus kelių tinklas. Moksleiviai 
atvykdavo į Rietavą mokytis net iš septynių valsčių (Rie
tavo, Endriejavo, Kvėdarnos, Šilalės, Laukuvos, Tverų, 
Kulių). Taip pat ir gimnazijos administracija energingai 
stengėsi gimnaziją išlaikyti ir plėsti. Iki 1926 m. gimna
zija buvo klasikinio profilio (dėstoma ir lotynų kalba). 
1926 m. ji virto Aukštesniąja komercijos mokykla, kurioje 
vietoje lotynų kalbos buvo dėstomi įvairūs ekonominiai, 
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komerciniai bei buhalteriniai dalykai. 1926/1927 m.m. bu
vo penkios, 1927/1928 m.m. — šešios, o po to vėl liko tik 
keturios klasės.

Gimnazijos mokytojai buvo gerai išsilavinę (dauge
lis baigę aukštąjį mokslą ir net turėjo mokslinius laips
nius). Čia be energingo mokyklos direktorius Stasio Za- 
deikio, mokytojais dar dirbo: Z. Jonikaitė (vėliau lietuvių 
kalbos žodyno redaktorė, filologijos mokslų kandidatė), 
mokslų daktaras Šliogeris, matematikas Venckevičius, vo
kiečių ir anglų kalbos mokytojas Bušas (lietuviškai-vo- 
kiško žodyno sudarytojas (kartu su Teodoru Chomskiu), 
lietuvių kalbos mokytojas Balsevičius, komercijos dalykų 
mokytoja Laucevičiūtė-Gedvilienė, piešimo, muzikos, gim
nastikos mokytojai J. Ržešauskas, Marija Cirtautaitė-Juo- 
delienė ir kt.

Mokslas gimnazijoje buvo aukšto lygio. Mokiniai bu
vo gerai vertinami kitose mokyklose bei gimnazijose (Tel
šių, Plungės, Klaipėdos, Tauragės, Kretingos, Kauno). 
Gabumais ryškėjo: Andrius Ašmontas (vėliau Kauno ir 
Vilniaus universitetų lietuvių kalbos lektorius). Chomskiu 
šeimos nariai — Teodoras, Boleslovas, Juzė, Vaclovas, 
Romanas (pastarieji du tapę profesoriais), Gerasimavičius 
ir daugelis kitų.

Iš Rietavo mokyklų yra išėję daug šviesuomenės: mo
kytojų, agronomų, ekonomistų, tarnautojų. Be to, tarp jų 
yra mokslininkų, aktorių, rašytojų, poetų, kompozitorių ir 
kitų neeilinių žmonių. Todėl Rietavo gimnazijos suole sė
dėjusieji turi pagalvoti, ar jie būtų gyvenime to pasiekę, 
jei ne Rietavo gimnazija, gali įvertinti savo mokyklą.

Kultūrinė mokinių veikla reiškėsi mokykloje ir už jos 
ribų. Gimnazijoje buvo rengiamos paskaitos įvairiomis 
temomis. Paskaitų skaityti buvo kviečiami kitur gyvenan
tys inteligentai, vietiniai mokytojai ir labiau apsiskaitę 
moksleiviai. Be to, gimnazijoje buvo rengiami vaidinimai, 
koncertai, pasilinksminimai. Gimnazijoje ir visuomenėje 
buvo jaučiamas didelis susidomėjimas knygomis ir įvai
ria spauda. Veikė gimnazijos biblioteka, o taip pat ir 
viešoji biblioteka, kuriomis naudojosi nemažas moksleivių 
ir kitų gyventojų sluoksnių skaičius. Buvo knygų mylėto
jų (knygos bičiulių), kurie stengdavosi geresnę knygą ar 
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žurnalą įsigyti ir turėti savo namuose. Kai kurie moks
leiviai iš savo kuklių santaupų stengėsi įsigyti jiems įdo
mesnę naują knygą. Platindamas spaudą daug pasidar
bavo gimnazijoje mokęsis ir ilgesnį laiką Rietave gyvenęs 
laukuviškis Adomas Šidlauskas. Jis prenumeruodavo daug 
laikraščių bei žurnalų, taip pat įsigydavo įdomių knygų, 
kuriomis aprūpindavo ir nemažą knygos bičiulių būrį. Be 
to, A. Šidlauskas buvo ir tarptautinės esperanto kalbos 
populiarintojas bei mokytojas. Besimokantiems šios kal
bos jis parūpindavo ne tik vadovėlių, bet ir literatūros 
esperanto kalba.

Gimnazijoje ir už jos ribų buvo leidžiami šafirogra- 
fuoti laikraščiai, iš kurių bene žymiausią vietą užėmė 
„Saulėtekio rasos“. Jų iniciatorius, svarbiausias autorius, 
redaktorius, leidėjas ir platintojas buvo jau minėtas Ado
mas Šidlauskas — A. Vilainis. „Saulėtekio rasos“ buvo 
leidžiamas 1926—1928 m. Tai buvo, kiek pamenu, mėne
sinis laikraštėlis, nors ne visada periodiškai išeidavęs. 
Jame buvo spausdinama moksleiviams rūpima medžiaga, 
beletristiniai ir poezijos kūrinėliai, apybraižos, mokslo po
puliarinimo, kultūros bei meno straipsniai, mokyklų bei 
visuomenės gyveninio žinutės. Jame, be A. Šidlausko, ak
tyviai dalyvavo šie moksleiviai: poetė VI. Gerybaitė (vė
liau Kiesylienė), K. Beržanskis, S. Silianskas ir daugelis 
kitų. A. Šidlauskas ne tik amžiumi buvo vyresnis už savo 
bendraklasius. Jis skyrėsi savo intelektu, literatūriniu bei 
meniniu išmanymu ir neabejotinais literatūriniais gabu
mais bei iškalba. Ragino kiekvieną moksleivį rašyti į lei
džiamus laikraštėlius. Jo paragintas, ne vienas moksleivis 
tapo ne tik vietos laikraštėlių, bet ir respublikinės bei už
sienio lietuvių spaudos bendradarbiais-korespondentais. 
Pats A. Šidlauskas rašinėjo į daugelį Lietuvos ir užsienio 
lietuvių laikraščių bei žurnalų. Vėliau A. Sidlauskas-A. Vi
lainis savo rašytojo ir žurnalisto darbą išplėtė. Jis leido 
knygas, kalendorius, kultūros bei meno žurnalus, laikraš
čius (Kaune ir kitur). A. Vilainis buvo vienas iš daugelio 
A. Šidlausko slapyvardžių. Tuo metu tai buvo labai popu
liaru, turbūt, išliko nuo spaudos draudimo laikų.

Moksleiviai ir visuomenė domėjosi ne tik literatūri
ne ir teatrine veikla, bet ir sportu, ypač futbolu. Rietave 
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buvo kelios futbolo komandos. Vieną jų buvo suorganiza
vęs ir visokeriopai rėmė Rietavo dvaro paveldėtojas gra
fas Zaluckis, kuris buvo ne tik tos komandos treneris, bet 
ir aktyvus jos dalyvis. Jis savo žemėje Sauslaukyje, prie 
Plungės kelio, (šalia dabartinės M.SV) davė sklypą spor
to aikštelei. Joje vykdavo labai populiarios varžybos tarp 
vietinių lietuvių ir žydų komandos „Makabi“, svečiuoda
vosi komandos ir iš kitų miestų.

Be dūdų orkestro, Rietave dar veikė keli styginiai or
kestrėliai, kurie grieždavo mažesniuose visuomenės ir 
moksleivių pasilinksminimuose, nebylaus kino seansuose 
ir kitomis progomis. Dažniausiai tai būdavo dviejų smui
kų, boso, pianino (ar fisharmonijos), kelių kitų styginių 
instrumentų ir būgno orkestrėliai. Paminėtini muzikantai: 
valstietis Pranas Galdikas, siuvėjas Juozas Jakas, kirpėjas 
Vaičekauskas, valstietis Jonas Straukas. Moksleiviai: Kos
tas Lazauskas, Bronius Straukas ir kiti. Pianistai moks
leiviai Gerasimavičius, B. Chomskis ir kiti. Dar reikia pa
minėti moksleivių ir jaunimo chorą, veikusį už mokyklos 
ribų. Jį suorganizavo ir jam vadovavo jau minėtas Rie
tavo muzikinių tradicijų tęsėjas, dūdų orkestro vadovas 
M. Butkevičius. Sis choras dalyvavo pirmojoje ir antro
joje dainų šventėje Kaune.

PETRAS BIELSKIS

RIETAVO LIAUDIES TEATRAS

Lietuvoje jau taip susiklostė dar nuo spaudos drau
dimo laikų, kad beveik kiekvienas miestelis, o neretai ir 
kaimas turi savo teatrą. Sis kultūros fenomenas yra uni
kalus visoje pasaulinėje žmonijos kultūroje. Gal todėl, 
kad Lietuvoje nuolat buvo draudžiamos visos dvasinės 
saviraiškos formos („anei žodžio, anei druko mums turėt 
neduoda“), tauta buvo priversta bendrauti ir realizuoti 
savo menines bei visuomenines aspiracijas teatro pagalba. 
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Ir kas iš mūsų nėra vaidinęs, o ypač Lietuvos Respubli
kos kūrimosi laikotarpiu: J. Biliūnas, J. Janonis, net V. Mic- 
kevičius-Kapsukas — visi praėjo pro mėgėjiško teatro 
žaizdrą. Dar B. Sruoga yra rašęs apie lietuvių mėgėjiško 
teatro dvejopą prigimtį. Jis teigė, kad to judėjimo pa
grindą sudaro teatrui neparuoštas valstietiškasis sluoks
nis, o vadovauja jam jau universitetinės kultūros ragavę 
žmonės. Sis teiginys ypač plačiai įgyvendinamas šių die
nų liaudies teatre: vaidina visi, kas netingi, kieno siela 
netelpa kūne, o vadovais ateina vienaip ar kitaip teatro 
mokslų ragavę, išsilavinę žmonės. Susipina intuicija ir 
loginis pradas, nuojauta ir žinojimas.

Rietavo liaudies teatras — tipiškas tokios mūsų teat
rinės kultūros raidos modelis. Daugumai liaudies teatro 
vaidilų scena yra tik laisvalaikio, individualaus pomėgio 
realizavimas, čia dirbama tik priešokiais tarp tarnybos ir 
namų rūpesčių, vadovaujamasi tik menine prigimtimi ir 
nuojauta. Nė vienas jų neturi specialaus teatrinio išsila
vinimo, profesinių aktoriaus įgūdžių. Kūrėjai betarpiškai 
atėję iš visumos, nuo žemės ir nuo darbo įrankių, iš 
įstaigų. Rietavo liaudies teatre įvairiu laiku reiškėsi ir 
reiškiasi didelė grupė žmonių: S. Jasaitė, S. Šidlauskas, 
S. Bagdonas, J. Bastys, V. Bagdonienė, L. Katinas, J. Sta- 
niūtė, J. Gaidulis, B. Juknienė, J. Norkevičius, Z. Zadei- 
kienė, N. Pronskienė, A. Eigirdienė, A. Laurinavičiūtė, 
G. Sriebalius, A. Žlibinąs, S. Siparis, R. Butkienė, B. Bas- 
tienė, J. Pinikas, T. Rubavičius, A. Skrabys, K. Pakalniš
kienė, L. Jasiukėnas, B. Durka, A. Kerpė, A. Puškorius, 
D. Vainoriūtė, J. Vainorius, A. Juozaitis, K. Kažukauskas, 
R. Durkienė, Z. Narmontienė ir kiti. Tuo tarpu režisierius 
Steponas Eigirdas, vadovaujantis tam gana nelygiam ir 
margam savo išsilavinimu ir kūrybinėmis galimybėmis- 
kolektyvui, atstovauja universitetinei kultūrai — turi ne 
tik bendrą aukštąjį išsilavinimą, bet yra gerokai susipa
žinęs ir su teatro teorija, turi įgijęs praktinius įgūdžius 
scenoje. Jeigu atlikėjai priskirtini mėgėjiško teatro kate
gorijai, tai teatro vadovas — profesionalus režisierius ir 
dar daugiau — valstybinės Konservatorijos Klaipėdos fa
kulteto paruoštas kūrybiniam darbui mėgėjiškuose kolek
tyvuose. Vadinasi, jis turi visas žinias ir įgūdžius profe
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sionaliam darbui teatre ir dar daugiau — specialią kūry
binio darbo metodiką su neprofesionaliais atlikėjais.

Si aplinkybė yra viena svarbiausių, nagrinėjant ir 
vertinant mūsų dabartinį liaudies teatrų judėjimą.

Visiškai panašų reiškinį B. Sruoga vadino „juodže- 
miškumo ir universitetiškumo fuzija“ kultūroje. Paralelė 
akcentuojama neatsitiktinai. Liaudies teatras ir anais 
spaudos draudimo metais, ir respublikai kuriantis, ir da
bar tebeturi tą pačią funkciją — tautinės sąmonės ugdy
mas ir konsolidacija. Tame palyginime slypi mūsų liaudies 
teatro visuomeninė bei politinė reikšmė, o taip pat kūry
binis savaimingumas, unikalumas. Šia prasme reikšmin
gos J. Miltinio mintys, pasakytos apie liaudies teatrą 
Panevėžyje 1982 m.

„Visi žodžiai pagal pavadinimą, jeigu pradėsim lie
tuviškai — „mėgėjas“, „amatorius“, itališkai jeigu pava
dinsime „dilettante“, nuo žodžio „Dilettant“ — irgi mėg
ti, „mėgautis“, arba rusiškas pavadinimas „saviveiklinin
kai“ — visi šie žodžiai sueina į vieną mintį. Mintį tą, kad 
jūs esate pradininkai — jau psichologiškai — pradinin
kai teatrinio meno. Visos nemirtingos graikų tragedijos — 
Sofoklio, Euripido — Aristofano komedijos buvo sukurtos 
aktoriškai mėgėjų, vadinamų saviveiklininkais.

Dabar šį žodį, šį terminą ne visi nori prisiminti tei
giamai. Daugiau į jį žiūri pežoratyviai (pašaipiai). Daž
nai tenka girdėti, kad profesionalai už akių vieni kitus va
dina mėgėjais, saviveiklininkais. Iš pykčio daugiau to
kio... O saviveiklininkai daugiausia už akių — ir į akis 
kartais pasako — „Pasimokykit iš mūsų...“ Kūrybiškumo 
pasimokyti, aš pasakyčiau, visada galima vieniems iš kitų.

Iš saviveiklininkų plaukia tikrasis jausmas iš prigim
ties. Kartus su jo interpretacija, su jo apreiškimu tiek 
žodiškai, tiek plastiškai. Kartais saviveikloje dirbantys dės
tytojai yra profesionalų mokytojai, kaip bebūtų tai pa
radoksalu.

Profesionalai yra daugiau sukamerėję, daugiau su- 
sispecifikavę į komercinį tokį atsirėmimą, į komercinį lai
mėjimą. O saviveiklininkai daugiau iš dvasios, duoda uni
versalesnį, psichologiškai gilesnį meną, jeigu jie iš 
tikrųjų yra talentingi.
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Profesionalas yra padarytas valdininku. Profesiona
lai dabar jau eina į dekadansą tam tikrą. Pasidarė kaž
kokie išraiškiniai, atskirų atributų, atributiniai teatrai. 
Jau neigia literatūrą... O jūs, mėgėjai, dar galima sakyti 
esate mito gyvam išreiškime. Jūsų pasirinkimas tokių fol
klorinių pjesių, savo dramaturginėje komponacijoje be
veik siekiančių mitologinio prado, yra labai vertingas 
dalykas. Jūs neduosit mirti teatrui. Tik jūs. Nes kitaip 
teatrui ateina gana rimti pavojai išsiblaškyti, išsiardyti, 
ir per daug nueiti į atributiką. Ir todėl aš į saviveiklinin
kus žiūriu su labai didele pagarba ir didele meile. Ir 
šiandien norėjau tą pagiriamąjį žodį pasakyti, jus pa
sveikindamas“.

Taigi visi sutinkame, kad liaudies teatras yra neįkai
nojama tautos kultūrinė vertybė. Kuo įdomus ir savitas 
yra Rietavo liaudies teatras? Būtina apmesti žvilgsniu 
teatro kūrimosi istoriją, kūrybines prielaidas, pagrindi
nius įvykius. Niekas tuščioje vietoje neatsiranda. Rietavas 
garsus savo Oginskio „Polonezu“ — muzikinės aspiraci
jos, nemažesnį vaidmenį suvaidino ir gimnazijos mokyto
jų teatrinė veikla (mokytoja Aldona Stasitytė). Poreikis 
vaidinti atsiranda ir persiduoda per kelias kartas. Tačiau 
dabartinio teatro kolektyvo pradžia sietina su jauno gi
rininko Stepono Eigirdo grįžimu į Rietavą.

Pirmas darbas — Audronašos „Nelaukta viešnia“. 
Eina 1956 metai. Pats S. Eigirdas pasakoja: „Sunku bu
vo žengti pirmuosius režisieriaus žingsnius, nors moky
damasis Vilniaus pedagoginiame institute lankiau V. Gra
kausko vadovaujamą dramos studiją ir prie Mokytojų na
mų veikusią dramos studiją, vadovaujamą A. Kernagio. 
Žinojau vieną, kad scenoje turi vykti kova tarp gėrio ir 
blogio, teigiamo ir neigiamo veikėjų, kad turi būti kon
fliktas. Supratau, kad mažai žinau. Ėmiau godžiai skai
tyti, stebėti gyvenimą, supančią aplinką“.

Smalsumas ir tobulėjimas, didelės saviauklos pastan
gos, kruopštus darbas lydi visu ilgu dvidešimties metų 
keliu nuo pirmo spektaklio iki tol, kol dramos kolektyvui 
buvo suteiktas Rietavo liaudies teatro vardas. Lengva pa
sakyti, bet išgyventi dvidešimtį metų dideliame ir įvairia
lypiame kolektyve, tarp įvairių autorių ir spektaklių, die
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nomis dirbant kitą darbą, o tik vakarais (jau pavargus) 
ieškoti dvasinių vertybių — didelis žygdarbis. Toje laiko 
tėkmėje daug gražių meninių įvykių, malonių gastrolių, 
žmonių ir kolektyvų švenčių. Salia to ir įdomūs asmeni
niai kontaktai su dramaturgais. Bene ryškiausia teatro 
repertuare K. Sajos pavardė. Matyt, teatro ir autoriaus 
pasaulėjautos sutapo, nes K. Sajos pjesės „Nerimas“ 
(1963), „Saulė ir stulpas“ (1964), „Vis per gerą širdį“ 
(1966), „Abstinentas“ (1973), „Džinsai“ (1976), „Medi
niai balandžiai“ (1978) ir statyti buvo lengva, ir vaidinti 
malonu, ir žiūrovai mėgo. Tenka pastebėti, kad didžiausią 
teatro repertuaro dalį sudaro lietuvių autorių kūriniai. 
Tai rodo, kad teatras teisingai supranta savo pilietinę 
misiją — jei ne mes, tai kas kitas ugdys nacionalinę dra
maturgiją. Greta P. Vaičiūno, V. Miliūno, R. Samulevi- 
čiaus, J. Grušo, Žemaitės, R. Kašausko, J. Baltušio, J.Mac. 
konio draminių kūrinių, ypatingą vaidmenį teatro kelyje 
į pripažinimą užima D. Urnevičiūtės pjesės. Ypač pažy
mėtinas spektaklis „Vadink mane motina“ (1966). Sunku 
pasakyti, kas lėmė jo sėkmę. Spektaklis vieną po kito 
skynė premijas ir diplomus. Pirmiausia užėmė pirmą vietą 
rajoninėje dramos kolektyvų apžiūroje. Komisijos pirmi
ninkas B. Juškevičius pažymėjo, kad „spektaklis sodrus, 
ritmingas, konfliktai ir įvykiai sprendžiami įtikinamai, pa
grindiniai veikėjai tikrai gyvi, pilnakraujai žmonės“. Pas
kui respublikinė apžiūra Šiauliuose, kur irgi pripažįstama 
pirmoji vieta. 1967 m. kovo mėnesį Vilniuje liaudies teatrų 
festivalio metu spektaklis buvo visų dėmesio centre. L. a. 
J. Rudzinskas aptarime kalbėjo, kad „R. Butkienės su
kurtas Motinos vaidmuo tai — giliai apibendrintas Moti
nos paveikslas. Jis pritaptų ir prie profesionalaus teatro 
pastatymo. Spektaklis patraukia savo nuoširdumu, me
niniu taktu. (...) Šitas žmogus (S. Eigirdas) atvežė tikrą 
lietuvišką meną“, o viešnia iš Maskvos I. Sidorina pasa
kė, kad „labai nustebino šio periferijos teatro kolektyvas. 
Pjesė scenoje ne tik literatūra, ko dažnai neišvengia net 
profesiniai teatrai, o tikras gyvenimo gabalas. Matyt, tuos 
pokario metus patys aktoriai yra skaudžiai pergyvenę“.

1967 m. gegužės 24 d. spektaklis vaidinamas sąjun
giniame liaudies teatrų festivalyje Maskvoje. Neapsieita
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ir be kuriozų. Aktorių kolektyvas atvyko traukiniu, o vė
liau atvažiavęs sunkvežimis su dekoracijomis suka ratus 
po Raudonąją aikštę ir nežino, kur tas Moskvino gatvėje 
esantis Dailės teatro filialas. Milicininkas sustabdo ir 
klausia: ,,Ko čia važinėjiesi apie Kremlių su tomis mal
komis?“ Kam malkos, o kam dekoracijos. Bet geranoriš
kai palydėjo mašiną į reikiamą vietą. Vakare Dailės teat
ro grimeris pasisiūlė į talką. Tik prieš pat spektaklį reži
sierius S. Eigirdas pamatė, kad Butkienės Motinai suteik
tas rusės moters charakteris, o miškinį vaidinęs A. Skre
bys — tikras rusų valstietis. Viską reikėjo perdirbti.

Spektaklis vyko pasaulinio garso teatre, kur dar gy
va K. Stanislavskio dvasia. Iškilmėse dalyvavo tuometi
nis Aukščiausiosios Tarybos Tautybių tarybos pirmininkas 
Justas Paleckis.

Vėliau aptarime labai gerai kolektyvą įvertino VPSCT 
atstovas A. Matiukinas. Teatro kritikė L. Žukovą pasakė: 
„Rietaviškis spektaklis malonus, sužavėjo žiūrovus. Jis 
tolygus profesionaliems lietuvių teatrams. Pavergė savo 
paprastumu, nuoširdumu, didele kultūra“. Teatrui buvo 
įteiktas didysis festivalio medalis ir laureato diplomas.

Po šių europinio masto gastrolių prasideda dvylikos 
metų laikotarpis, kurį kolektyvas kantriai išgyvena iki 
1979 m. vasario 20 d., kol jiems pagaliau buvo suteiktas 
Liaudies teatro vardas. Dabar keistai atrodo tas faktas, 
kad kolektyvas, taip sėkmingai dalyvavęs respublikos ir 
sąjungos liaudies teatrų festivaliuose, pats taip ilgai ne
buvo pripažintas liaudies teatru. Matyt, atsakymo reikėtų 
ieškoti laiko reikalavimų ir teatro pasaulėjautos prieštara
vimuose. Žemaitijos širdyje gyvuojantis teatras pirmiau
sia siekė žadinti lietuvišką dvasią, kelti nacionalinę dra
maturgiją, ugdyti tautinę savimonę, o valstybinė politika 
reikalavo asmenybių unifikavimo, tautinio savitumo ni
veliavimo, internacionalizmo į vienus vartus. Teatras bu
vo nepatogus tokiai politikai ir to siekiantiems valdinin
kams. Štai kodėl J. Bielinis kultūros ministerijos kolegi
jos nutarimą Nr. 29 pasirašė tik 1979 m. vasario 20 d.— 
kai nepasirašyti negalėjo, per daug ilgai buvo tęsiama.

Kitas klausimas susijęs su meniniu teatro aspektu. 
Visuose aptarimuose primygtinai bandoma liaudies teat
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ro spektaklius lyginti su profesinio teatro spektakliais, 
stebimąsi periferinio teatro brandumu. Kuo gi stiprus, ne
pakeičiamas ir nepalyginamas Rietavo liaudies teatras, 
kur jo meninio savitumo jėga, kodėl J. Rudzinskas teigė, 
kad režisierius Steponas Eigirdas į Vilnių atvežė „tikrą 
lietuvišką meną“?

Pirma — mūsų liaudies teatras gimė ir susiformavo 
giliausioje periferijoje, toli nuo žandaro akių. Periferija 
yra jo senoji gimtinė, jo stiprybės ir originalumo prielaida.

Antra — pagrindinis teatro ir jo vadovo S. Eigirdo 
nuopelnas yra tai, kad jis teisingai supranta liaudies teat
ro specifiką, suvokia liaudinį vaidinimą kaip meninę ver
tybę ir nebando „mesti kelio dėl takelio“, veltui besisteng
dami pavyti arba susilyginti su profesiniu teatru. Mat 
liaudies teatras ir profesinis teatras yra skirtingos meno 
rūšys, kaip liaudies daina ir operos arija.

Rietavo liaudies teatras. (Nuo
traukose— S. Eigirdas, R. But
kienė, B. Dusva.).
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S. Eigirdas, kurdamas savo teatrą Rietave, formuo
damas jo trupę ir net repertuarą, didelį dėmesį skyrė 
žmogaus prigimtoms savybėms, priešpastatė jų galimybes 
sukurtoms ir išgalvotoms savybėms. Tiksliau — jo teatre 
centrinę vietą užima gamtos sukurtas charakteris, tipa
žas. Viena ryškiausių ir amžiniausių liaudinio vaidinimo 
formų Lietuvoje yra tipažinis teatras.

Si teatro forma labai sena. Kiekvienas didesnis kai
mas visada turėjo savo „štukorių“, kuris derėjo ir „prie 
tunciaus, ir prie rožunčiaus“. Tokie žmonės mokėjo reikšti 
ir džiaugsmą, ir liūdesį, ir rimtį. Jie atlikdavo piršlių, pa
sakorių, Užgavėnių persirengėlių, dainininkų vaidmenį, iš 
kartos į kartą bylojo apie žmogų įvairiomis aplinkybėmis. 
Tokie žmonės, kurie neieško žodžio kišenėje, sudaro ir da
bartinio liaudies teatro pagrindą.

Tipažinio teatro gyvybingumą patvirtina Rietavo liau
dies teatro kūrybinė praktika. Teatro įkūrėjas ir ilgametis 
jo meno vadovas respublikos kultūros žymūnas Steponas 
Eigirdas yra puikiai supratęs ir gerai įvaldęs tipažinio 
teatro principą. Jo vadovaujamo teatro trupę sudaro labai 
ryškios meninės prigimties individualybės, — R. Butkienė, 
K. Pakalniškienė, L. Jasiukėnas, B. Durka, A. Kerpė, 
A. Puškorius; K. Kažukauskas, D. Vainoriūtė, A. Juozaitis 
ir kt. Pažiūrėjęs kelis šios trupės spektaklius, įsitikini, jog 
atlikėjai čia nesikeičia — išlaiko tą pačią fenomenalią 
organiką, įgimtą sugebėjimą jausti dialogo ritmą, bend
ravimą, lengvai nugali viešumos baimę. Jie juokauja, im
provizuoja, sceninius įvykius vertina betarpiškai, lyg sa
vo paties gyvenimo atkarpas. Taigi kūrybinis principas 
stabilus. Jį galėtume palyginti su liaudyje paplitusio pirš
lio vaidmens interpretacija: keičiasi vestuvių vieta, jau
navedžiai, svečių sudėtis, bet piršlys — liaudies talento 
fenomenas išlieka visur toks pats. Šiuo metodu K. Inčiū- 
ros spektaklyje „Žemaitė“ (rež. V. Sliažaitė, 1984 m.) 
sukurti Žymanto (S. Eigirdas), brolių (L. Jasiukėnas, 
A. Juozaitis), Žymantienės (R. Butkienė) paveikslai. Šio 
meninio principo laikantis pastatyta B. Dauguviečio ko
medija „Žaldokynė“, V. Miliūno „Klampynė“ (rež. S. Ei
girdas, 1985 m., 1986 m.). Aktorius L. Jasiukėnas visur 
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išlieka pačiu savimi. Nesvarbu, kad vienur jis Žymantų 
diktuojamų įvykių dalyvis, kitur saugo Motiejaus Kovalio 
interesus arba ginasi nuo Zaldoko įsivaizduojamų priešų. 
Tokia pat R. Butkienė minėtuose K. Inčiūros bei V. Mi
liūno spektakliuose. Žemaitės vaidmuo reikalauja vado
vavimo, sprendimo, o Veronika Kovaiienė — jau vyro val
džios šešėlyje, bet ir vienu, ir kitu atveju L. Jasiukėnas ir 
R. Butkienė, vertindami aplinkybes, išlieka savimi, neku
ria kito charakterio. Spektakliai „Žemaitė“ ir „Klampynė“ 
sukurti skirtingų režisierių, todėl reikšminga, kad abie
juose pagrindine vertybe išlieka aktorius. Išryškėja tik 
pastovaus tipažo ir naujų dramaturgijos teikiamų aplin
kybių savitarpio turtinimo ir detalizavimo procesas. „Že
maitėje“ K. Pakalniškienė, vaidinanti Dilbienę, visą dė
mesį sukaupia į paveldėjimą, kovos dėl turto situacijas, 
o „Klampynėje“ ji atstovauja žmoniškumo, švarumo idė
jai, tai lemia ir išorinių priemonių atranką: pirmu atveju 
R. Pakalniškienei talkina stropiai surinktų raktų ryšulys, 
antruoju — tvarkingai parinktos rūbų spalvos, gražiai 
išlyginta skarelė, rūtų šakelė, įsprausta maldaknygėje. Ji 
net reikalus sprendžia plaudama kūdikio rūbelius. Liau
dies buities pažinimas, taikli detalių atranka, tinkamas 
jų derinimas bei panaudojimas kuriant tipažą, atlieka tą 
patį vaidmenį kaip ir kadrų montavimas kine: prie to pa
ties ir tą pačią nuotaiką reiškiančio žmogaus veido gali
ma priderinti ir laidotuvių, ir vestuvių kadrą. Pasieksime 
visiškai skirtingą emocinį bei prasminį efektą. Kaip tik 
todėl B. Durkos senasis Višinskis viename spektaklyje ir 
Jonas Tautkus kitame yra ir ryškūs, ir skirtingi, nors at
likėjas visur išlieka pats savimi. Tą patį galima pasakyti 
ir apie A. Juozaičio, A. Kerpės, A. Puškoriaus, D. Vaino- 
riūtės sukurtus vaidmenis. Tipažo atrankos ir panaudo
jimo spektaklyje principą S. Eigirdas įtvirtina net masi
nėse scenose: vestuvių muzikantai kviečiami ne bet kokie, 
o ryškūs, sodraus kolorito tipai, darantys įspūdį savo 
išore, fiziniais duomenimis.

Teisingas tipažo principo supratimas, tikslingas pa
naudojimas sudaro liaudies teatro savitumą, jo meno 
liaudiškumą.
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IRENA SKOMSKIENÈ

JUOZAS ŽILEVIČIUS

Žemaitijos takais išėjo į platųjį pasaulį mūsų kompo
zitorius, muzikologas, pirmųjų Lietuvos Dainų švenčių ini
ciatorius, lietuvių liaudies muzikos instrumentų kolekcio
nierius ir garsiojo lietuvių Muzikologijos Archyvo Čika
goje įkūrėjas Juozas Žilevičius.

Gimęs Rietavo apyl. Jėrubaičių km. — ten ir pralei
do savo vaikystę. Pradžios mokyklą baigė Tveruose.

Juozas Žilevičius 1924 in. (nuo
trauka gauta iš A. Armino).

1988 m. liepos mėn. dalyvaudami Kraštotyros drau
gijos organizuotoje kompleksinėje ekspedicijoje po Rie
tavo apylinkes — drauge su muzikologu V. P. Jurkštu 
ieškojome Juozo Žilevičiaus gimtųjų namų sodybos. Iš- 
važinėjom nemaža kaimų Žlibinų—Tverų pusėje, bet to
kio kaimo — Jėrubaičiai — dabartiniai tų apylinkių gy
ventojai nežinojo, nes senieji kaimo pavadinimai jiems 
nieko nebesako, įprato vietoves vadinti ūkių ir kolūkių var- 
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dais. Tačiau vis dėlto Jėrubaicius suradom, bet gaila, ten 
niekas nieko apie Juozą Žilevičių nėra girdėję, o seniau
sioji vietinė karta jau išmirusi. Taigi — per vėlai pradė
jome ieškoti, todėl surasti šios vietos kol kas dar nepa
vyko.

Plungietės kraštotyrininkės E. Ravickienės surinkto
mis žiniomis — Juozo Žilevičiaus motina tarnavo akmist- 
rine pas Rietavo kunigaikštį Bogdaną Oginskį. Tai lei
džia spėlioti — ar tik ne Rietave Juozas Žilevičius gavo 
muzikos abėcėlę?

Savo rašytoje biografijoje Lietuviškai Enciklopedijai 
Juozas Žilevičius pažymi „muzikos pradėjau mokytis tu
rėdamas septynis metus“ (1898 m.)1.

Sis dokumentas ir liudija, kad tai galėjo būti Rieta
vas (kur dirbo jo motina), nes į Plungę jiedu atsikėlė 
gyventi 1904 m., kai Juozas Palangoje eksternu užbaigė 
4-tą progimnazijos klasę.

PLUNGĖJE (1904—1914 m.) Juozo Žilevičiaus pa
auglystės metai sutapo su spaudos draudimo trukusio 
40 metų pabaiga (1904 m.). Tai skatino kultūrinio gyve
nimo pabudimą, pakilimą, aušo klojimų ir lietuviškų lab
daros vakarų gadynė.

Garsioji kunigaikščio Mykolo Oginskio (1849— 
1902 m.) muzikos mokykla Plungėje, kunigaikščiui mirus, 
jau nebeveikė, todėl mokytis muzikos Juozui Žilevičiui 
teko privačiai. Savo biografijoje jis pažymi, kad vargo
nais groti mokėsi pas Plungės vargonininką Napoleoną 
Sasnauską, o teorijos dalykų pas Kotauską.

Keturiolikos metų Juozas, turėdamas šiek tiek groji
mo įgūdžių, tapo gana aktyviu lietuviškų vakarų daly
viu: to meto Plungės kvartete (kurio sąstatą sudarė 
„Oginskiukai“) jis skambino fortepijonu. Minėtas muzi
kantų būrelis koncertavo ne tik Žemaitijos miesteliuose, 
bet ir Kaune.

Tokia ankstyva koncertinė praktika anksti pažadino 
paauglio meninius interesus, o gal ir svajonę tapti atli
kėju, tačiau to meto sąlygomis reikėjo pasitenkinti vargo
nininko duona, vieninteliu pragyvenimo šaltiniu muzikan
tui. Taip sepytniolikmetis Juozas tapo Plungės bažnyčios 
vargonininku (1908 m.).
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Būtent tada — 1908-ųjų vasarą — likimas atbloškė 
į Plungę Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Menininko pro
fesionalo idealas, be abejonės, imponavo jaunam Plungės 
vargonininkui, kurio prisiminimuose randame apie jud
viejų trumpas, bet neužmirštamas, drauge praleistas va
landas.

Atvykęs į Plungę pas savo sužadėtinę Sofiją Kyman
taitę, M. K. Čiurlionis apsigyveno klebonijoje. Vakarais 
šio namo svetainė virsdavo koncertų sale.

Jaunasis vargonininkas su nuostaba ir pasigėrėjimu 
klausėsi M. K. Čiurlionio atliekamos klasikų ir romantikų 
muzikos.

Ypač patiko J. Žilevičiui tie vakarai, kai Čiurlionis 
improvizuodavo liaudies melodijų tema. Tai buvo gyvas 
kūrybinis procesas, įkvėpimo ir atlikėjiško meno ekstazė, 
neapsakomas ir neaprašomas kūrėjo sielos pakylėjimas.

Taigi J. Žilevičiui buvo lemta matyti laimingiausias 
M. K. Čiurlionio gyvenimo dienas, drauge apvaikščioti 
senąjį kunigaikščio Oginskio parką. Ir kas galėjo žinoti, 
kad buvęs Mecenatas ir jo auklėtinis M. K. Čiurlionis — 
netrukus vėl susitiks, tik dabar — Amžinybėje.

Pažintis su mūsų tautos genijumi — M. K. Čiurlio
niu prasitęsė ir 1909 m. vasarą.

Didžiojo muziko įtaka jaunam provincijos vargoni
ninkui buvo lemtinga — skatino naujai pažvelgti į savo 
profesiją, bandyti kurti, tobulėti, o visų svarbiausia — 
mokytis toliau. To rezultatai — Juozo Žilevičiaus studi
jos Varšuvoje, pas prof. M. Suržinskį ir V. Lipovskį, 
1910—1911 m.

Be to, kolegiška M. K. Čiurlionio pažintis su moksli
ninku, Peterburgo universiteto prof. E. Volteriu, J. Žile
vičiui taip pat nebuvo atsitiktinė: profesorius atvyko į 
Plungę (rinkti etnografinės medžiagos) ir apsistojo pas 
J. Žilevičių.

Taip minėtų meno ir mokslo įžymybių paskatintas 
J. Žilevičius su dideliu malonumu vaikščiojo savo vaikys
tės takais, kurių pakelėse gausu gražiausių mažosios liau
dies architektūros paminklų — koplytstulpių, stogastul
pių, ornamentuotų kryžių. Tverų ir Plungės apylinkėse jis 
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surinko ištisą pluoštą žemaitiškų dainų ir nusiuntė į Pe
terburgą, kur 1911 m. pavasarį jos buvo apsvarstytos.

Peterburgo būrelio dainų rinkimo komisijoje gan ak
tyviai dalyvavo Česlovas Sasnauskas — šv. Kotrynos baž
nyčios choro vargonininkas. Susidomėjęs žemaitišku folk
loru — jis per prof. E. Volterį susipažino su Juozu Žile
vičium. Jiedu ėmė susirašinėti.

J. Žilevičius žinodamas, kad savo kūrybą C. Sas
nauskas leidžia pats, savo lėšomis, laiške pasiteiravo apie 
būsimų serijų leidybą. C. Sasnauskas jam atsakė2.

Lietuviško repertuaro klausimai dar labiau suartino 
abu profesijos brolius — solidaus amžiaus Peterburgo 
Maestro ir jauną Plungės bažnyčios vargonininką. Jie 
pradėjo susirašinėti (vienerius metus).

Taigi čia, Rietave ir Plungėje, buvo ta aplinka, ku
rioje J. Žilevičius nukreipė gyvenimo bures į Didžiąją 
Muziką. (Plačiau apie Juozo Žilevičiaus gyvenimą ir 
veiklą Lietuvoje bei JAV, esu paskelbusi „Dienovidyje“ 
1991 kovo 15, str. „Lietuvių muzikinės kultūros Rūpin
tojėlis“).

RUSIJOJE (1914—1919). Pirmasis pasaulinis karas 
J. Žilevičių nubloškė į Peterburgą. C. Sasnauskas tėviš
kai jį priėmė, rekomendavo į darbą Sv. Kotrynos gimna
zijoje (chorvedžiu) ir svarbiausia — padėjo pasirengti eg
zaminams į Imperatoriškąją Konservatoriją (1915 m.)3.

1919 m. J. Žilevičius buvo aktyviausias P. Galaunės 
talkininkas, ieškant Lietuvos kultūros turtų, patekusių į 
Rusiją.

Tai buvo sunki kova, tikras „kultūrinis“ frontas, kaip 
rodo 1919 m. dokumentai, rašyti Juozo Žilevičiaus atitin
kamoms žinyboms: įvairūs pareiškimai, protestai, pažy
mos ir t. t. Ir visa tai besimokant paskutiniame Peterbur
go Imperatoriškosios Konservatorijos kurse! Tik tokio pa
sišventimo dėka liko išsaugoti ir C. Sasnausko rankraš
čiai4.

Atidirbti už diplomą, Juozas Žilevičius išvyko į Vi
tebsko Konservatoriją, kur 1919—1920 m. dėstė teorines 
disciplinas. Ten jam buvo suteiktas profesoriaus laipsnis.
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LIETUVOJE (1920—1929). Po dvigubo (politinio ir 
tautinio) Lietuvos Atgimimo, nacionalinės inteligentijos 
gretos pamažu ėmė gausėti.

Nuo pat pirmųjų savo darbo metų Lietuvoje J. Žile
vičių matome ne tik kaip savo paties išgyvenimų dainių 
(elegijos: „Aušra“, „Ilgesys“, „Nuliūdimo valanda“), bet 
ir kaip Tautinės sąmonės žadinimo idėjų reiškėją: mar
šas „Mes — Lietuvos kariuomenė“, „Vasario 16-toji“, 
„Vilnius“, garsioji „Laisvės daina“, scenos veikalas „Slap
tasis himnas“ ir kt.

Aktyviai įsijungęs į Lietuvių Meno Kūrėjų draugiją 
(įkurta 1920 sausio 29 d.), negausioje muzikos sekcijoje 
jis ėmėsi sunkiausio darbo baro — estetinio visuomenės 
auklėjimo ir švietimo.

Organizuodamas simfoninės muzikos koncertus Kau
no teatre, Karo muziejuje, Karių Klube, Miesto Sode ir 
Žemės Ūkio parodose, — Juozas Žilevičius aukojo visuo
menei ne tik savo jaunystės ir kūrybos energiją, bet ir 
savo uždarbį: „Teko perkąst visokių nemalonumų, na ir 
Kauno pirmasis vasarinių simfoninių koncertų sezonas, 
kuriame turėjau 32 koncertus. Man jie davė nuostolio 
15.403 litus ir 08 c. (algos 46 orkestrantams, dirigentui ir 
solistams). Be to, sodo nuoma, 10% valstybinės rinklia
vos ir kt... kurių 2/3 teko man pačiam apmokėti jau at
sidūrus JAV. Tai bent buvo „pavizdingai“ nusisekęs pir
masis Lietuvoje tokių koncertų išbandymas! Tada nebuvo 
juoko, nors ir dabar kai prisimenu — nesudaro daug ma
lonumų. Tik malonumas tame, kad lankytojai turėjo pro
gos susipažinti su simfoniniais kūriniais“5.

Salia pasaulinės klasikos kūrinių buvo atliekama ir 
mūsų nacionalinė muzika: M. K. Čiurlionio, J. Gruodžio, 
J. Naujalio, C. Sasnausko, S. Šimkaus, J. Žilevičiaus kū
riniai, pristatant publikai ir savo tautos kompozitorius bei 
dirigentus: Juozą Tallat-Kelpšą, Stasį Šimkų, Juozą Gruo
dį, Emeriką Gailevičių. Taip pat kvietėsi ir patyrusius už
sienio dirigentus.

Atvėręs Lietuvos visuomenei duris į Europos muzi
kinę kultūrą — J. Žilevičius įvykdė epochinės reikšmės 
žygdarbį: sudarė prielaidas tarpti Lietuvoje profesiona
liajam menui,
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Nors materialinių nuostolių buvo ir vėliau, tačiau nu
svėrė kūrybinė sėkmė: 1923 m. liepos 27 d. pirmą kartą 
Lietuvoje nuskambėjo J. Žilevičiaus simfonijos f-mol I d. 
ir „Karo šokis“ (kartota rugsėjo 4 d., o kiek vėliau — 
Kauno ir Rygos radiofonuose).

Taigi, materialinės bėdos nesupančiojo veržlios jau
no menininko dvasios, jo kilnių idėjų ir polėkių, nors iš 
Kauno teko išvažiuoti. (Dėl „skolų“, koncertinių salių nuo
mos; kurią privalėjo sumokėti valstybė, o ne atskiras as
muo).

1922 m. lapkričio 11 d. Juozas Žilevičius buvo paskir
tas Švietimo Departamento meno skyriaus viršininku. Čia 
dirbdamas jis pasirūpino, kad būtų parengti spaudai ir 
išleisti Švietimo Ministerijos lėšomis M. K. Čiurlionio 
kūriniai (1925 m.)6.

Nemažiau reikšminga Lietuvai ir kita Juozo Žilevi
čiaus veikla, kultūrinė-organizacinė, šviečiamoji-auklėja- 
moji ir muzikinė-pedagoginė, kuria jis gana aktyviai įsi
jungė į Tautos intelektualų būrį. Būdamas jautrus TIESOS 
ir GROŽIO balsui jis paliko jaunuomenei ištisą estetinio 
lavinimo sistemą bei repertuarą, kuris jaunimui būtų ak
stinas pasinerti į dvasinę kultūrą.

Dirbdamas Švietimo sistemoje Juozas Žilevičius pa
rengė bendrojo lavinimo mokykloms muzikos ir dainavi
mo programą, parašė nemaža straipsnių muzikos dėstymo 
metodikos klausimais. (Zr. 1924—1925 m. „Muzikos me
nas“, „Muzika“, „Muzikos almanachas“).

Originalus buvo IV klasės muzikos kursas. Į prog
ramą įtraukta bažnytinio giedojimo istorija, teorija ir 
praktika7.

Daug vietos savo redaguojamuose leidiniuose Juozas 
Žilevičius paskyrė iki jo laikų dar nesurinktai j vieną 
knygą Lietuvos muzikos istorijai. Jo straipsnyje „Mūsų 
muzikos istorijos bruožai“, plačiai apžvelgiama bažnytinės 
muzikos raida8, o apie pasaulėtinės muzikos pradžią ir 
jos vystymąsi Lietuvoje, jis rašo savo straipsnyje „Mu
zika Vilniuje“9.

Nemažai puslapių Juozo Žilevičiaus darbuose užėmė 
seniausių mūsų muzikos korifėjų ir autoriaus amžininkų 
biografijos.

265



Įvertindamas ypatingai didelį choro poveikį lietuvy
bei ir estetiniam lavinimui, Juozas Žilevičius savo straips
niuose nuolat kėlė chorvedžių stygiaus Lietuvoje klausi
mų, jų problemas ir kaip įmanydamas šiuos specialistus 
švietė10. 1924 m. J. Žilevičiaus iniciatyva surengta Pir
moji Lietuvos Dainų Diena — buvo jo atsisveikinimas 
su Kaunu. Šventėje atlikta ir paties J. Žilevičiaus daina 
„Vilnius“ (dirigavo Mykolas Karka).

Si neeilinė Lietuvai šventė drauge vainikavo ir Juo
zo Žilevičiaus muzikinės veiklos Kaune laikotarpio pa
baigą.

KLAIPĖDOJE (1924—1929). Lietuvai atgavus Klai
pėdos kraštą (1923 m.) — prasidėjo naujas Mažosios 
Lietuvos lietuvių kultūros etapas.

1924 m. gegužės 8 d. Klaipėdos Konvencija ir Klai
pėdos krašto statutas suteikė šiam kraštui įstatymų lei
dimo teisę, teismo, administracijos, švietimo, iš dalies ir 
finansų autonomiją.

Kultūrinį uostamiesčio gyvenimą gaivino lietuviškoji 
„Aukuro“ draugija (1922—1939 m.), kurios veiklą orga
nizuojant dirbo įvairios specialios komisijos: mokslo, me
no, švietimo, spaudos ir t. t. Vos atvykęs J. Žilevičius 
įsijungė į šį darbą.

Dirbdamas muzikos mokykloje jis dėstė teorines dis
ciplinas ir vadovavo chorui. Be to, buvo šios mokyklos in
spektoriumi. Su didele meile ir pagarba apie buvusį savo 
mokytoją yra atsiliepęs Jonas Švedas: „Juozas Žilevičius 
entuziastingai rinko lietuvių liaudies dainas ir instrumen
tus. Šiam darbui jis skatino ir mokinius, ragindamas juos 
atostogų metu rinkti dainas, ieškoti senoviškų instrumen
tų (...) Juozo Žilevičiaus raginami, mes, Klaipėdos Kon
servatorijos auklėtiniai, atostogų metu klajojome po visą 
Lietuvą, rinkome tuos instrumentus ir dainas".

Sis Juozo Žilevičiaus suorganizuotas lietuvių tauto
sakos rinkėjų būrelis — vėl gi buvo hobi, pareikalavęs 
lėšų ir vėl iš nuosavos kišenės. Taip šelpdamas būrelį, 
Juozas Žilevičius per keletą vasarų surinko virš 3 000 
įvairių muzikos instrumentų. Visas rinkinys buvo laiko
mas Juozo Žilevičiaus bute, atskirame kambaryje ir pa
tikėtas tvarkyti jo stropiausiam studentui Jonui Švedui, 
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kuris: „Čia, savo mokytojo bute, susipažino su visos Lie
tuvos senaisiais muzikos instrumentais ir pramoko jais 
groti. Kai Juozas Žilevičius skaitydavo visuomenei paskai
tas — Jonas Švedas jas iliustruodavo, skudučiuodavo, 
kankliuodavo, ir pūtė daudytes12.

Klaipėdoje Juozas Žilevičius be pedagoginio darbo 
lygiagrečiai tęsė ir žurnalistinį. Leido žurnalą „Muzikos 
menas“, kurio dėmesio centre buvo chorvedžių reikalai 
(1924 m. Nr. 3, 4, 7, 8—11, 12). 1925 m. Sis Juozo Žile
vičiaus redaguojamas leidinys sutrumpinus pavadinimą 
ėmė vadintis vienu žodžiu „Muzika“, tačiau problemų ra
tas dėl to nė kiek nesusiaurėjo, o priešingai — prasiplėtė 
plačiai nušviesdamas lietuvių muzikos istorijos raidą 
(Nr. 1, 2, 10, 12). Dėmesys chorvedžių reikalams taip pat 
neatslūgo (Nr. 5, 6, 7, 8, 9).

Dirbdamas Klaipėdoje Juozas Žilevičius neatitrūko ir 
nuo Kauno meninio gyvenimo. Ypač daug jis padėjo or
ganizuojant Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 50-ųjų gi
mimo metinių paminėjimą Kauno Valstybės Teatre, 1925 m. 
rugsėjo 24 d.

Juozas Žilevičius tebesilaikė pozicijos, kad Lietuvai 
trūksta chorvedžių, todėl tapęs Klaipėdos muzikos mokyk
los direktoriumi (1927 m. pavasarį) ta linkme ir pasuko 
mokyklos vairą.

Jo iniciatyva 1927 m. birželio 6 d. įvyko Klaipėdos 
krašto lietuvių Dainų šventė, kurios išvakarėse buvo ati
daryta Juozo Žilevičiaus surinkta lietuvių liaudies muzi
kos instrumentų kolekcijos paroda. Ji buvo eksponuojama 
drauge su kita, jo Petrapilyje ir Lietuvoje surinkta lietu
vių muzikologine medžiaga. Deja, viskas sudegė per Ant
rąjį pasaulinį karą Gargžduose. JAV yra išlikusi tik tų 
instrumentų metrikų knyga ir nuotraukos13.

Klaipėdos krašto dainų šventėje skambėjo ir Juozo 
Žilevičiaus išplėtota lietuvių liaudies daina „Anoj pusėj 
ežero“, turėjusi nepaprastą pasisekimą.

Meninį uostamiesčio gyvenimą Juozas Žilevičius pra
turtino dar viena staigmena su savo vadovaujamos mu
zikos mokyklos studentais pastatė teatre Sarlio Guno 
operą „Faustas“. Premjera įvyko 1928 m. birželio mėn.14.
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Tą pačią vasarą (liepos 1 d.) Kaune įvyko antroji 
Tautos Dainų Diena, kurioje nuskambėjo dvi Juozo Žile
vičiaus dainos: „Anoj pusėj ežero“ ir „Joninių daina“.

Tai buvo simboliškas atsisveikinimas su Lietuva, nes 
1929 m. pradžioje Juozas Žilevičius visam laikui išvyko į 
JAV.

Jo veiklos metai Lietuvoje (1920—1929 m. telieka 
jaunajai kartai pavyzdžiu, kaip Nepriklausomoje Lietuvo
je dirbo Nepriklausomos Dvasios Menininkas.

Kūrybinė Juozo Žilevičiaus veikla yra reikšminga 
mūsų tautai tiek muzikiniu, tiek visuomeniniu požiūriu, 
todėl apmaudu dėl istorinės neteisybės, t. y. dėl to, kad 
jaunajai kartai šiandien per mažai žinomas Juozas Žile
vičiaus vardas ir jo nuopelnai mūsų kultūrai, kaip ir dau
gelio kitų lietuvių menininkų-išeivių.

Kaip dvasinė kompensacija — telieka vilniečių ir 
kauniečių atmintyje 1991 m. kovo 15—18 d. suorganizuo
tas Jubiliejinis Juozo Žilevičiaus kūrinių koncertas su jo 
kūrybos leidinių bei straipsnių paroda. Atlikėjai: Kauno 
Valstybinis choras, kuriam dirigavo V. Mišeikis, vyrų 
choras „Varpas“, dirigentas A. Arminas, solistės — Nijolė 
Ambrazaitytė ir Sigutė Trimakaitė, kuriai talkino smuiki
ninkas A. Stulgys. Programą vedė aktorė Regina Kazlaus
kaitė. Sį koncertą man padėjo surengti fondas „Į Lais
vę“, kuriam reiškiu dėkingumą.

Bet liko dar daug darbų įamžinant Juozo Žilevičiaus 
atminimą Lietuvoje: neišleista jo kūryba, ypač bažnytinė, 
nėra jam paminklo jaunystės mieste Kaune, nei Klaipė
doje.

Todėl ir kviečiu Rietavo kraštotyrininkus ir toliau 
ieškoti Juozo Žilevičiaus gimtinės vietos Jėrubaičių km. 
Reikia, kad vietą žymėtų bent kuklus stogastulpis, o ta
kai į jį iš visos Lietuvos tikrai neužžels.

Juozo Žilevičiaus darbų jam gyvenant JAV — ir į 
devynias jaučio odas nesurašyti, tam reikia atskiro dar
bo arba net atskiro leidinio, nes kompozitorius pirmasis 
išeivijoje lietuvių muziką įjungė į pasaulinės muzikos kon
tekstą. Tai užsienio lietuvių dainų švenčių organizavimas, 
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dalyvavimas tarptautinėse parodose, žinios apie Lietuvos 
muzikinę kultūrą italų ir vokiečių enciklopedijose ir lietu
vių Muzikologijos Archyvo įkūrimas Čikagoje.

Taigi įžymų menininką ir veikėją — rietaviškiai turi 
atitinkamai pagerbti jo gimtinėje.

1 Mašinraštis 1922 OL 17. LMAB RS. — F. 12.
2 LMAB RS. — Nr. 361, 1.
3 Landsbergis V. Česlovo Sasnausko gyvenimas ir darbai. — 

V., 1980. — P. 194, komentaras 214.
4 Žemaitytė Z. Paulius Galaunė. — V., 1988. — P. 70—71.
5 Iš laiško J. Švedui 1962 m. — LMACMA. — F. 137. — A. 1. — 

B. 1.
6 Kn.: Lietuva 1918-1938 m. - K., 1936. — P. 240.
7 Vidurinė ir aukštesnioji mokyklos ir muzikos-dainavimo prog

ramos jose // Muzikos Almanachas. — K-, 1924. — P. 86—94.
8 Muzikos Menas. — K., 1924. — Nr. 12. — P. 3—6.
s Muzika. — K., 1925. — Nr. 1.
10 Mūsų chorvedžių uždavinys // Muzikos Menas. — K., 1924. — 

Nr. 7.
11 Jonas Švedas. — V., 1979. — P. 13.
12 Ten pat. — P. 14.
13 Lietuvių Enciklopedija. — Boston, 1965. — T. 35.
14 Rytas. — 1928. — Birželio 27.

NIJOLĖ SISAITĖ

BIBLIOTEKOS — JŲ PRAEITIS 
IR DABARTIS
(XIX a. vidurys—XX a. pradžia)

„Iki Rietavo ir toliau į vakarus — dar gyva, gili ir 
paslaptinga Žemaičių žemė. Joje yra ką atrasti. Argi ne
atsiras, kas parašytų apie Žemaičių Oginskius (...). Argi 
neatsiras kam dar įnikti į šviesą, kuri praėjusiame šimt
metyje nuo to šono kilo“1, — rašo profesorius C. Kudaba. 
Su Oginskių vardu susijusi ir pirmoji rašytiniuose šalti
niuose minima šio miesto biblioteka, turėjusi nemaža retų 
ir vertingų knygų.
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Ypač energingai rėmė lietuvių kultūrinius reikalus 
Irenėjus Oginskis (1808—1863) „vienintelis iš didesniųjų 
dvarininkų, kuris pamėgo žemaičių kalbą“2. Jo dvare bu
vo sukaupta brangių meno rinkinių, taip pat nemažai li
teratūros lobių. „Rietavo dvaro bibliotekos sąraše („Tym
czasowy spis książek sporządzony dnia 9/21 listopada 
1859 r.“ (su prierašais 1862 m.) yra 102 knygos iš XIX a. 
pirmosios pusės“3, lietuviškų knygų (S. Stanevičiaus, 
S. Daukanto) ir nemažai lituanistinių veikalų lenkų kalba, 
pavyzdžiui, I. Chodzkos „Lietuvos padavimai“, „Lietuvos 
vaizdai“, E. Odineco „Barbora Radvilaitė“, J. Kraševskio 
„Vilnius“ ir kiti.

Irenėjaus Oginskio sūnus Bogdanas (1848—1909) 
irgi rūpinosi meno ir lietuvių kultūros reikalais. Kaip ži
noma, jis buvo suorganizavęs knygnešius gabenti Prūsi
joje leidžiamas knygas, kurios vėliau greičiausiai papildė 
ir Oginskių dvaro biblioteką. Bogdanas Oginskis rūpinosi 
lietuvių spaudos atgavimu, palaikė santykius su M. Va
lančiumi ir davė stambias sumas knygoms leisti4. Matyt, 
ir šie leidiniai tapdavo Oginskių bibliotekos nuosavybe5. 
Deja, dar Bogdanui esant gyvam, rūmuose kilęs gaisras 
sunaikino biblioteką. Vėliau, jau po mirties, Pirmojo pa
saulinio karo metais, vokiečiai smarkiai nusiaubė dvarą. 
Nukentėjo, be abejo, ir čia tuo metu buvusios knygos.

Rietaviškis Kostas Kalninkas (g. 1916 m.), kurio tė
vas Juozas (g. 1883 m.) 26 metus ištarnavo pas Oginskius 
liokajum ir kuris sargdino Bogdaną Oginskį iki pat jo 
mirties, pasakojo, kad būdamas aštuonerių-devynerių me
tų žaidė su draugais knygomis, suverstomis rūmų palė
pėje. Rūmuose („palociuose“) tuo metu jau niekas negy
veno, jie stovėję visai tušti. Vaikai buvo parsinešę glė
bius knygų į namus. Deja, visos jos dingo karo ir pokario 
metais6.

Sis tas žinoma ir apie XIX a. vidurio Rietavo para
pinės mokyklos bibliotekėlę. „Joje buvo 9 autorių raštai, 
18 tomų: septyni pavadinimai (16 tomų buvo rusų kalba 
ir 2 tomai lenkų kalba. Mokykloje nuolat trūko rusų-lenkų 
ir lenkų-rusų kalbų žodynų. Biblioteka turėjo ir mokslo 
priemonių: 6 geografijos žemėlapius, vieną atlasą, vieną 
gaublį ir kt.“7.
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Nepriklausomos Lietuvos metai. 1903 m. Sauslaukio 
kaime gimusi, dabar Rietave gyvenanti Petrė Andzelienė 
(mergautinė pavardė — Dargytė) pasakojo, kad turėda
ma keturiolika-penkiolika metų, pradėjo dirbti Rietavo 
blaivybės skaityklos vedėja. Iki jos skaitykloje dirbo Ma
rija Ašmontaitė. P. Andzelienė dirbo aštuonerius metus, 
kol veikė skaitykla, įsikūrusi iki šiol išlikusio namo ant
rame aukšte (dabar šiame pastate — Rietavo kultūros 
namai). Skaityklai priklausė vienas kambarys su dideliais 
langais. Jame stovėjo keturios spintos su knygomis, sta
las ir suolai. Ant stalo būdavo padėtas knygų katalogėlis, 
kuriame suregistruodavo visus leidinius. Juos pasinaudo
ję, knygų lankytojai turėdavo paprašyti skaityklos vedė
jos, patys negalėdavę pasiimti. Tiesa, ant stalo būdavo 
padėta keletas knygų ir laikraščių. Skaitykloje buvo vi
suomeninio bei religinio turinio leidinių, taip pat groži
nės literatūros kūrinių („Raupsuotoji“, „Grabnyčių žva
kė“ ir kt.), daug laikraščių. Daugiausia buvo lietuviškų 
leidinių, bet būta ir knygų lenkų kalba. Skaityti galima 
buvo vietoje, arba, sumokėjus po 20 kapeikų už knygą, 
parsinešti keturioms-penkioms savaitėms į namus. Ilgiau 
užlaikius reikėdavo mokėti baudą. Skaitykla veikė tur
gaus dienomis — trečiadieniais, penktadieniais ir sekma
dieniais. Darbo laikas nebuvo griežtai apibrėžtas. Kadan
gi elektros nebuvo, dirbdavo sulig šviesa — žiemą trum
piau, vasarą ilgiau. Į skaityklą ateidavo daug įvairaus 
išsilavinimo žmonių.

Skaitykla priklausė Blaivybės draugijai. Per mėnesį 
būdavo gaunama 10—15 rublių pajamų. Nuo jų dydžio 
priklausė darbuotojos alga.

To paties namo pirmame aukšte buvo įsikūręs uba- 
gynas (špitolė), veikė taip pat Blaivybės draugijai pri
klausęs knygynas ir arbatinė, kurioje dirbo seserys Kastė 
ir Petrė Kiaulakaitės. Jos tvarkydavusios ir skaityklos pa
talpas8.

Nuo 1928 m. Rietave veikė Blaivybės draugijos kny- 
gynas-skaitykla su sale. Pasikalbėjus su senaisiais rieta
viškiais, iškyla toks šio knygyno vaizdas. Knygynas tu
rėjo vieną didelį kambarį su dviem langais. Kairėje buvo 
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parduodami raštinės reikmenys, taip pat rožančiai, siu
vinėjimo siūlai ir knygos. Daugiausia tai buvo mokymuisi 
skirtos knygos, taip pat religinio pobūdžio literatūra (mal
daknygės ir kt.). Dažniausiai knygas pirkdavo inteligen
tai. Per šventą Mykolą (rugsėjo 29 dieną) knygynas reng
davo loteriją, kurios metu surinktos lėšos buvo skiriamos 
senelių prieglaudos gyventojų („špitolininkų“) išlaikymui.

Knygyne dirbo Rietavo kunigo sesuo Baliutavičiūtė, 
labai maloni ir simpatiška moteris. Galbūt ji buvo ir 
šio knygyno įsteigimo iniciatorė. Čia taip pat darbavosi 
vargonininko dukra Gerasimavičiūtė, vėliau Rašimaitė, 
Petrė Nesteckaitė (ar Nesteckytė?). Knygyno vedėja bu
vo Laucevičiūtė-Gedvilienė.

Viename knygyno kampe buvo įsikūrę bankelio dar
buotojai. Tarp jų — kasininkas Jonas Varnelis (dabar 
gyvenančios Rietave Stasės Kiaušienės, gim. 1916 Skrob- 
lės km. tėvas)9.

Pirmajame naujai įsteigtos Lietuvos Bibliotekininkų 
draugijos metiniame visuotiniame susirinkime 1931 m. 
lapkričio 8 d. buvo nutarta parengti anketą ir išplatinti 
visose Lietuvoje esančiose bibliotekose. 1933 m. buvo pa
skelbti šioje anketoje suregistruoti duomenys. Tokiu būdu 
išliko truputėlis žinių ir apie Rietavo valsčiaus bibliotekų 
fondus bei skaitytojus 1932 metais. Pateikiame anketoje 
suregistruotus statistinius duomenis (parengė A. Ružan- 
covas).

Rietavo valsčius10:
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Santrumpos:

Rietavo ŠB 215 11 50 ŠB - šaulių būrio
Rietavo Ivinskio PM 335 146 np PM — pradžios m-los
Rietavo PM Ns 2 850 np 70 VM — vidurinės m-los
Rietavo VM 1306 100 882 np — nepažymėta
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Prieš karą bibliotekėles kaime steigė ir Lietuvos vals
tiečių jaunimo organizacija — JŪR (Jaunųjų ūkininkų 
ratelių) sąjunga. Daugumos JŪR bibliotekėlės buvo vi
sai mažos, teturėjo po vieną kitą dešimtį knygų. Centra
lizuotą paramą knygomis gaudavo tik tie rateliai, kurie 
pasiekdavo geriausių rezultatų paskelbus knygų rinkimo 
visuomenėje vajų. Matyt, aktyvių čia būta ir Rietavo JŪR, 
nes jų biblioteka 1938 m. turėjo 600 knygų11. 1940 m. va
sarą JŪR sąjunga, kaip ir kitos, kone 50 metų naciona
listinėmis vadintos organizacijos, buvo uždaryta. Nustojo 
veikę ir jų rateliai, buvo panaikintos bibliotekėlės.

Prabėgomis peržvelgus Lietuvos bibliotekų istorijos 
bibliografiją, susidaro įspūdis, kad 1940—1941 m. Žemai
tijoje, taip pat ir Rietavo apylinkėse, skirtingai negu ki- 
tu:se Lietuvos regionuose, neskubėta kurti partinių ir 
komjaunimo bibliotekų. Bent jau spaudoje apie jas ne
buvo plačiai skelbiama. Atrodo, kad čia nebuvo labai po
puliarios ir „tarybinės“ pirkios-skaityklos.

MIESTO BIBLIOTEKA. Dabartinės Rietavo centrinės 
bibliotekos darbuotojos yra užrašiusios savo buvusios 
skaitytojos, ilgametės Rietavo bibliotekos vedėjos pokario 
metais, Eugenijos Kuneikienės12 pateiktas žinias apie tai, 
kad nuo 1928 metų Rietavo valsčiaus centre buvo įsteigta 
blaivybės draugijai priklausiusi bibliotekėlė1^. (Galbūt 
turėta galvoje anksčiau aptarta skaitykla ar knygynas). 
Ja naudojosi apylinkės mokiniai, mokytojai ir kita švie
suomenė. Biblioteka turėjo 60 skaitytojų, iš kurių buvo 
imamas 5—10 litų užstatas ir po 20 centų už knygos nau
dojimą. Fondas buvo sudarytas iš gyventojų surinktų 
knygų, o vėliau papildomas perkant literatūrą už pinigus, 
skaitytojų įmokėtus už naudojimąsi biblioteka. E. Kunei- 
kienė pateikė iš savo dienoraščio šiuos duomenis apie 
aptariamąją biblioteką14:

1
Metai Į Skaitytojų skaičius Fondo dydis

1929 69 720 egz.
1939 115 3000 egz.
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Bibliotekoje dirbo tik vienas žmogus, kuris išduoda
vo knygas.

Reikia pažymėti, kad 1977 m. spalio 26 dieną iš Lie
tuvos TSR valstybinio archyvo Rietavo bibliotekai buvo 
atsiųstas raštas, kuriame teigiama, kad nėra dokumento, 
patvirtinančio bibliotekos buvimą Rietave nuo 1928 m. 
LTSR Švietimo ministerijos archyvinio fondo dokumen
tuose siunčiamųjų raštų nuorašų byloje rastas 1937 metų 
lapkričio 14 dienos Švietimo ministerijos Rietavo vals
čiaus savivaldybės rašto nuorašas, kuriame pranešama, 
kad 1937 m. Švietimo ministro įsakymu C Nr. 47 Rietave 
steigiama Viešoji valstybinė IV eilės biblioteka nuo 1937 
metų lapkričio 15 dienos. (Pagrindas F. Nr. 391, — Ap. 
8. — B. 338. — L. 404; — Ap. 4. — B. 1952. — L. 37). 
Taigi kol nėra kitų duomenų, ši data turėtų būti laikoma 
Rietavo miesto bibliotekos įkūrimo data. Pirmosios bib
liotekos vedėju buvo paskirtas Rietavo pradžios mokyklos 
vedėjas Motiejus Šileika15.

1940 m. bibliotekos knygų fondai buvo papildyti nau
ja visuomenine ir gamtos literatūra, buvo panaikintas už
statas ir abonementinis mokestis. Deja, 1941 metais pra
sidėjus karui gaisras sunaikino visą bibliotekoje sukaup
tą literatūrą.

Po karo pradėta iš naujo komplektuoti fondus. Buvo 
surenkamos knygos iš buvusių skaitytojų, taip pat gy
ventojų asmeninių bibliotekėlių. „1945 metų kovo mėnesį 
tuometinėje Telšių apskrityje viešosios bibliotekos jau vei
kė Telšiuose, Plungėje, Rietave, Varniuose, Luokėje, Ža
rėnuose, Žemaičių Kalvarijoje“16. Tuometinė Rietavo bib
lioteka buvo įsikūrusi dabartinėse kooperatyvo valdybos 
patalpose (dabar — Liaudies gatvė 37). Buvo du kam
bariai: vienas — skaityklai, kitas — fondui. Pirmoji šios 
bibliotekos vedėja, dirbusi nuo 1945-ųjų iki 1950 metų 
rugpjūčio 20 dienos buvo Eugenija Kuneikienė (mergau
tinė pavardė — Sakilaitė). Ji buvusi užsienio kalbos mo
kytoja, turėjo nemažą asmeninę biblioteką, labai mėgo 
darbą su knygomis.

Iki 1952 metų nebuvo nei tikslios fondo apskaitos, nei 
katalogų, knygos buvo sudėtos be sistemos. Skaitytojai 
naudojosi ant sienų iškabintais knygų sąrašais. Ne tik 
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skaitytojui, bet ir bibliotekininkui ne visada pavykdavo 
greit surasti ieškomą leidinį. 1948 m. bibliotekos fonde 
buvo jau maždaug 5840 egz. knygų, o 1952-aisiais — 3474 
egzemplioriai.

1949 metais buvo sudaryta Rietavo apskritis. 1950- 
aisiais Rietavas tapo rajono centru, o biblioteka — rajo
nine. 1950----- 1955 m. bibliotekos vedėjomis dirbo E. Ly-
montaitė-Petkevičienė, A. Sapilova, J. Mikalauskienė.

Stasė Zalepugienė

1955 m. iš laikinai ėjusio vedėjo pareigas S. Cipario 
biblioteką perėmė Stasė Zalepugienė. Ji buvo pirmoji Rie
tavo bibliotekininkė, turinti specialųjį išsilavinimą. At
vyko dirbti baigusi Vilniaus kultūros švietimo technikumo 
bibliotekininkystės specialybę. Vėliau neakivaizdiniu bū
du mokėsi Vilniaus universitete ir buvo vienintelė spe
cialistė su aukštuoju išsilavinimu visame Rietavo rajone. 
1955—1957 m. vadovaujant S. Zalepūgienei buvo iš es
mės sutvarkyti bibliotekos fondai, pašalinta menkavertė 
literatūra, išsamiai išanalizuota atskirų mokslo šakų li
teratūros sudėtis. Buvo sudarytas abėcėlinis ir sisteminis 
katalogai, mainų fondas. Kaip pasakojo buvusios S. Zale- 
pūgienės bendradarbės (J. Ciparienė, A. Cerlinskienė), 
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vedėja buvusi nepaprasto pareigingumo, atsidavusi dar
bui. Matydamos jos darbštumą, norom nenorom turėjo pa
sitempti ir kitos darbuotojos. Ypač sunku buvę dirbti su 
kaimo filialais, kurių Rietavo rajoninė biblioteka tuo metu 
turėjo 20. Filialų darbuotojai buvo nespecialistai ir daž
nai menko išsilavinimo žmonės. Nelengva buvo pasiekti 
kaimo bibliotekas, juk maršrutinių autobusų dar nebuvo. 
Per lietų ir sniegą tekdavo eiti pėsčiomis, važiuoti atsitik
tinėmis mašinomis, dažnai sunkvežimiu ar arkliu ant ve
žamų rąstų...

1957—1958 m. biblioteka persikėlė į dabartines pa
talpas. Bibliotekos darbas visą laiką buvo vertinamas la
bai gerai, ji pelnė ne vieną garbės raštą (1959, 1960, 
1961 metais).

1963 metais panaikinus Rietavo rajoną, pasikeitė ir 
bibliotekos funkcijos. S. Zalepūgienė perėjo dirbti į nau
jai atidarytą vidurinės mokyklos biblioteką17.

1965—1973 m. bibliotekai vadovavo A. Strodumskytė- 
Petkevičienė, vėliau — J. Jovaišienė, kuriai 1982 m. su
teiktas Kultūros žymūnės vardas. Bibliotekoje darbuojasi 
taip pat ilgametės bibliotekininkės — A. Petkevičienė 
(vaikų literatūros skyrius) ir L. Kuncienė. 1987 m., švęs
dama įkūrimo 50-ties metų jubiliejų, biblioteka turėjo 15 
tūkstančių skaitytojų ir 35 tūkstančių spaudinių fondą. 
Biblioteka mėgstama ir gausiai lankoma rietaviškių, trau
kia žmones ne tik gerai tvarkomu literatūros fondu, dar
buotojų dėmesiu, bet ir įdomia kultūrine veikla. Aktyviai 
veikia 1973 m. įsteigtas prie bibliotekos ir kultūros namų 
meno mylėtojų klubas „Mūza“.

Nuo 1951 metų Rietave veikė rajoninė vaikų biblio
teka. Joje dirbo G. Valatkienė, B. Mikalauskaitė ir kt. 
1963 m. panaikinus Rietavo rajoną, buvusios bibliotekos 
fondai perkelti į vidurinės mokyklos biblioteką. O 1965 m. 
prie miesto bibliotekos įsteigtas vaikų literatūros skyrius.

RIETAVO VIDURINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKA18 
1962 m., Rietavo vidurinei mokyklai persikėlus į naujas 
patalpas, bibliotekai buvo paskirtas erdvus kambarys su 
naujais baldais. Šiuo metu bibliotekai priklauso du kam
bariai.
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Kaip minėta 1963 m. sausio mėnesį likvidavus mies
to vaikų biblioteką, jos fondas buvo perduotas mokyklos 
bibliotekai.

Iš pateikiamos lentelės matyti fondo ir skaitytojų pa
sikeitimas.

Metai Fondo dydis Skaitytoja

1963 13 459 egz. 669
1982/83 32 218 egz.

29 080 egz. vadovėlių
1984/85 33 307 egz. 986
1986/87 32 645 egz.
1988 m. gegužės mėn. 33 186 egz. 920

Užsakoma 21 pavadinimu laikraščių ir žurnalų.
Bibliotekos skaitytojai perskaito per metus vidutiniš

kai 26—27 knygas.
Yra sudarytas kraštotyros, profesijų, citatų kartote

kos, antraščių rodyklė.
Anksčiau mokykloje veikė bibliotekininkystės profilio 

gamybinio mokymo klasės (dėstė S. Zalepūgienė, taip 
pat bibliotekininkų būrelio nariai), dabar yra biblioteki
ninkystės fakultatyvas (vadovauja J. Ciparienė), rengia
mos bibliografijos pamokos įvairių klasių mokiniams, in
dividualiai ir grupėmis moksleiviai informuojami apie 
naujausią literatūrą.

Mokyklos bibliotekoje laikinai dirbo V. Inčiūraitė, mo
kytoja Stripeikaitė. Ypač intensyviai ir turiningai buvo 
dirbama 1963—1984 m., kai čia, iš rajoninės bibliotekos, 
perėjo dirbti vedėja patyrusi bibliotekininkė S. Zalepū
gienė. 1977 in. respublikinėje bibliotekininkų apžiūroje 
pripažinta geriausia respublikos mokyklų bibliotekinin
ke19. Per ilgus darbo metus jai įteikti aukščiausi to meto 
Respublikos mokyklų sąjunginiai ir respublikiniai apdo
vanojimai. Ne vienas moksleivis, paskatintas puikios dar
buotojos, pasirinko šią specialybę. S. Zalepūgienė vado
vavo mokyklos bibliotekininkų aktyvui, knygos bičiulių 
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draugijai, Plungės rajono mokyklų bibliotekininkų meto
diniam rateliui (nuo 1968 m.).

Nuo 1972 m. mokyklos bibliotekoje dirba dvi darbuo
tojos. 1984 m., S. Zalepūgienei išėjus į pensiją, bibliote
kai pradėjo vadovauti Janina Ciparienė, anksčiau dirbusi 
Labardžių kaimo bibliotekoje.

RIETAVO TOT*  BIBLIOTEKA20. Dabartinio Rietavo 
tarybinio ūkio technikumo pirmtakė buvo seniausia Lie
tuvoje žemės ūkio mokykla. Tikriausiai ši mokykla yra 
turėjusi ir savo biblioteką, tačiau apie tai duomenų ne
aptikta.

* Rietavo žemės ūkio mokyklos.

Aptariamosios bibliotekos įkūrimo data laikomi 1950 
metai. Daugiausia joje komplektuojami vadovėliai. 1965 m. 
bibliotekos fonde buvo 12 100 egz. knygų ir 420 skaityto
jų, 1988 m. — 38 tūkstančiai knygų ir 1180 skaitytojų. 
Nors 1974 m. biblioteka gavo naujas patalpas, tačiau vie
tos literatūros saugojimui labai mažai, lentynos smarkiai 
perkrautos, tačiau skaitytojų paslaugoms — erdvi, šviesi 
skaitykla su originaliais baldais, papuošta freska.

Pirmoji bibliotekos vedėja buvo Bronė Beržiūnienė21. 
Vėliau dirbo Jadvyga Petrauskienė, Vlada Vladimirova, 
Albina Žutautienė. Nuo 1965 m. iki šiol bibliotekai vado
vauja Antanina Cerlinskienė, anksčiau dirbusi Giliogirio 
kaimo bibliotekoje, savo mokytoja teigia esančią biblio
tekininkę S. Zalepūgienę. Už gerą darbą ir visuomeninę 
veiklą A. Cerlinskienė yra pelniusi ne vieną apdovanojimą.

KITOS BIBLIOTEKOS. Aplinkiniuose kaimuose prieš 
Antrąjį pasaulinį karą nedidelės bibliotekėlės veikė prie 
mokyklų (Alkos, Kalakutiškės, Labardžių kaimuose). Po 
karo kai kur buvo įsteigti klubai-skaityklos (Tveriškiuose, 
Giliogiryje22. Skaitytojų būdavę nedaug, kai kurie žmo
nės buvo beraščiai, nepriimdavo net į namus nuneštų kny
gų. Kaip prisimena tuo metu dirbę bibliotekininkai, be tie
sioginio darbo jiems tekdavę atlikti nemažą įvairių pa
pildomų pareigų — skaityti paskaitas, būti agitatoriais, 
rengti vakarus ir šventes.

Ilgametis Labardžių Kaimo bibliotekininkas Jonas 
Pužauskas pasakojo, kad maždaug 1958 m. Tverų mieste
lyje vykusiai pirmajai derliaus šventei buvo padaręs įs-
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Labardžių biblioteka.

pudingą, beveik 4 metrų dydžio kiaulę. Kai kurie žiūrovai 
net pamanę, jog esanti gyva... Buvusios taip pat arklio ir 
ožio kaukės.

Dabar Rietavo ТОТ bibliotekoje dirbanti A. Cerlins- 
kienė prisimena, kad 1950—1960 metais kaimo bibliotekų 
darbuotojos turėdavusios numegzti po porą vilnonių pus
kojinių, kurios būdavo siunčiamos Tarybinės Armijos ka
riams Vasario 23-osios proga. „Darbų buvo nemažai, o 
bibliotekininko atlyginimas 1957 m. tebuvo 35 rubliai 
(tuomet — 350 rublių).

Šiuo metu veikia Girdvainiu, Liolių, Pelaičių, Giliogi- 
rio, Medingėnų, Tverų, Zebrių bibliotekos. Girėnuose ir 
Žadvainiuose likę tik išdavimo vietos, o Budrikiuose bu
vusi išdavimo vieta uždaryta neradus tinkamų patalpų.

1 Kudaba C. Kelias // Dienovidis. — 1990. — Lapkričio 2—16. — 
P. 9.

2 Janulaitis A. Mikalojus Akelaitis. — V., 1969. — P. 41.
3 Jučas M. Žinios apie Lietuvos XVII—XIX a. dvarų bibliotekų 

katalogus // Iš Lietuvos bibliotekų istorijos. — V., 1985. — P. 49.
4 Naujoji Romuva. — 1939. — Nr. 11. — P. 235.
5 Jagminas J. Seniausia Lietuvos žemės ūkio mokykla // Mokslas 

ir gyvenimas, — 1986, — Nr, 1, — P, 12—13,
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Taip pat: Ravickienė E. Senasis Rietavas // Kibirkštis (Plun
gė). — 1976. — gegužės 25.

6 Iš pasikalbėjimo su K. Kalninku 1988 m. liepos 12 dieną.
7 Petkevičiūtė D. Laurynas Ivinskis. — V., 1988. — P. 43.
8 Iš pasikalbėjimų su P. Andzeliene 1988 m. liepos mėnesį.
9 Remiamasi pokalbiais su rietaviškėmis P. Andziuliene, S. Kiau- 

šiene, M. Budrevičiūte (g. 1909), I. Tamošaitienė (g. 1903).
1U Zr.: „Bibliografijos žinios“. - 1933. — Nr. 6. — P. 181.
11 Sinkevičius K. Lietuvos TSR bibliotekų istorija. — V., 1983. — 

P. 19.
12 Apie E. Kuneikienę žr. toliau: Bibliotekos istorija.
13 Zr.: Rietavo miesto bibliotekos istorija. 1928—1981. — Rieta

vas, 1984. — 76 mašinr. p., iliustr. / Parengė S. Malevičiūtė-Zalepū- 
gienė ir J. Jovaišienė. Darbas saugomas Rietavo bibliotekoje. — Taip 
pat: Kuncienė L. Kasdienybė ir šventės // Bibliotekų darbas // 1987. — 
Nr. 6. — P. 24—25: iliustr.

14 Zr. bibliotekos istoriją.
15 Zr.: Rietavo bibliotekos istorija, saugoma Rietavo b-koje.
16 Razbadauskienė G. Iš Plungės bibliotekų istorijos // Kibirkš

tis. — 1977. — Gruodžio 3.
17 Zr. poskyrį „RIETAVO VIDURINĖS MOKYKLOS BIBLIOTE

KA“, P. 13.
18 Remiamasi duomenimis iš bibliotekos metraščio, metinių darbo 

ataskaitų, pokalbių su buv. bibliotekos ved. S. Zalepūgiene ir dabar 
einančia šias pareigas J. Cipariene.

19 Gedminienė A. Geriausia respublikoje // Kibirkštis. — 1977. — 
Sausio 13: iliustr.

20 Remiamasi 1987 m. bibliotekos darbo ataskaita ir pokalbiu su 
vedėja A. Cerlinskiene.

21 Šiuo metu S. Beržiūnienė dirba Buivydiškių TŪT.
22 Iš pasikalbėjimo (1988 m. liepos mėn.) su Jonu Pužausku, 

1959—82 m. dirbusiu Labardžių bibliotekoje ir Antanina Cerlinskiene. 
1957—1965 m. dirbusia Giliogirio bibliotekoje.

ALGIMANTAS ŽILINSKAS, 
JUOZAS MARTUSEVICIUS

LIETUVOS ENERGETIKA

Patrinto gintaro savybė įsielektrinti buvo žinoma dar 
senovės graikams. Iš gintaro (graikiškai gintaras — 
elektron) kilo ir elektros pavadinimas, Neabejotina, kad 
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mūsų protėviai — Gintarinio Baltijos pajūrio gyvento
jai, apdirbinėję ir puošybai naudoję gintarą — žinojo apie 
šią savybę. Tik neaišku, kaip ją vadino.

Pirmosios žinios apie elektros reiškinių tyrinėjimą 
Lietuvoje siekia 1753 metus. Tais metais Vilniaus univer
sitete buvo demonstruojama pagal profesoriaus matema
tiko, astronomo ir architekto kunigo jėzuito Tomo Žeb
rausko projektą sukurta elektros mašina ir jos įskeliama 
kibirkštis _  mikrožaibas. Be abejo, tai buvo elektrostati
nė, trinties principu veikianti mašina.

1876 m. sužibo pirmoji pasaulyje elektros žvakė — 
Voltos lanko lempa. Kitais metais elektrinis apšvietimas 
įrengtas Paryžiuje.

Pirmoji elektrinė Lietuvoje buvo pastatyta RIETA
VE. Kunigaikščiai Irenėjus Oginskis, o vėliau jo sūnus 
Bogdanas Oginskis savo dvaruose vystė ne tik žemės 
ūkį, bet ir vietinę pramonę, diegė įvairias mokslo ir tech
nikos naujoves. XIX a. Rietave veikė geležies liejykla, že
mės ūkio padargų fabrikas, lentpjūvė, malūnas, plytinė, 
kalkinė ir kt.

1892 m. lentpjūvėje buvo įrengta elektrinė ir nuties
ta elektros linija į parką bei dvaro rūmus. Tai pirmoji 
elektrinė Lietuvoje. Pagal 1911 m. duomenis joje buvo 
69,5 m2 kaitinimo paviršiaus katilas ir Gramo generato
rius. Įtampa — 110 voltų. Elektrinės statybai vadovavo 
inžinierius Ržažauskas; eksploatacijos metu elektrinę ap
tarnavo du darbininkai. Pirmiausia elektrinis apšvietimas 
buvo įrengtas dvaro rūmuose ir parke, vėliau įvestas į 
Irenėjaus Oginskio pastatytą Rietavo bažnyčią, dvaro ūki
nius pastatus ir turtingesnių miestelėnų namus. Apšvieti
mui naudodavo kaitrines 16 ir 25 žvakių elektros lempu
tes; mokestis buvo imamas nuo lempučių skaičiaus ir jų 
galingumo. Tai buvo pirmosios elektros lempos Lietuvoje.

Kokį įspūdį darė elektra to meto žmonėms, rodo bu
vusio kunigaikščio B. Oginskio tarno Rietavo gyventojo 
J. Kalniko pasakojimas: „Kuomet iš elektrinės tiesė lai
dus į dvaro rūmus, žmonės stebėjosi, kaipgi čia būsią, 
kad ugnis kūrensis viename laidų gale — elektrinėje, o 
šviesa švies kitame gale — dvaro rūmuose. Kada vyrai 
pamatė šviečiančią elektros lemputę, vieni ją bandė už-
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pūsti, kiti — prie jos pypkes užsidegti, treti — bijojo iš 
vis prisiartinti... O kai užsidegė elektra bažnyčioje, į Rie
tavą važiuodavo pažiūrėti šitos šviesos iš visų Žemaitijos 
kampų“.

Si elektrinė veikė iki 1915 metų. Pirmojo pasaulinio 
karo metais generatorius buvo sugadintas.

1919 m. Rietavo miesto savivaldybė, susitarusi su koo
peratyvu, prie malūno pastatė naują, moderniškesnį ge
neratorių. Aptvarkius skirstymo tinklą, į dvarą ir miestelį 
vėl buvo tiekiama elektros energija. Bet elektrinė buvo 
nuostolinga, ir 1924 metais kooperatyvas ją sustabdė.

1926 m. elektros gaminimo ir tiekimo koncesiją vals
čius suteikė malūno savininkui Sneideraičiui. Sneideraitis 
malūne įrengė dujų generatorių ir 42 AG dizelį dinamo 
mašinai sukti. Malūno1 ir prie jo buvusios elektrinės įran
ga buvo primityvi, eksploatacija bloga.

1940 m. Rietavo elektrinė buvo nacionalizuota. Jai 
vadovauti paskirtas Julijonas Šilingas. Elektrinė veikė 
iki pat Antrojo pasaulinio karo. Fašistinei artilerijai ap
šaudant Rietavą, sviedinys pataikė į elektrinę, sunaikino 
mašinas, uždegė medinę daržinę. Viskas, ko dar buvo ne
sunaikinęs sprogimas, sudegė.

1897 m. elektrinė veikė Vilniuje M. Jelenskio name 
(Gedimino pr. 19). 1898 m. — Kaune „Brolių Tilmanų ir 
K10“ geležies apdirbimo fabrike (dabar „Kauno audiniai:).

Pirmoji centrinė elektrinė — tiekianti energiją dauge
liui vartotojų ir miesto apšvietimui — pastatyta Kaune. 
1900 m. sausio 2(15) d. Kauno gatvėse ir miesto sode 
sužibo pirmosios 75 Volios lanko lempos.

Tais pačiais metais centrinė elektrinė pradėjo veikti 
ir Klaipėdoje. Ji buvo skirta ne tik apšvietimui, bet ir 
statoma elektriniam tramvajui.

1903 m. vasario 14 d. pradėjo veikti Vilniaus miesto 
centrinė elektrinė, vienintelė iš centrinių elektrinių, išli
kusių iki mūsų dienų.

Visos šios elektrinės buvo šiluminės, nuolatinės sro
vės, žemos įtampos, kurių generatorius suko horizonta
liosios ar vertikaliosios (Klaipėdoje) garo mašinos.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvoje veikė trys mi
nėtos centrinės elektrinės ir per tris dešimtis mažesnių, 
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vietinės reikšmės elektrinių. 1913 m. Lietuvoje pagaminta 
apie 5,7 milijono kwh elektros energijos.

Po Pirmojo pasaulinio karo, atkūrus Lietuvoje vals
tybingumą, jos energetika paveldėjo iš carizmo laikų at
silikimą bei priklausomybę nuo užsienio kapitalo (Kau
no centrinė elektrinė priklausė belgams). Kadangi Lie
tuva buvo ir pasiliko agrariniu kraštu, šis laikotarpis ne
pasižymėjo sparčiu energetikos vystymusi.

Palyginti gerai išvystyta pramonė buvo ir Šiauliuose 
bei Klaipėdoje (kuri prie Lietuvos buvo prijungta tik 
1923 m.). Šiauliai po Pirmojo pasaulinio karo elektros 
energijos ypač stokojo. Atstatyta Ch. Frenkelio odos fab
riko elektrinė (1921 m. — 210 kw) bei geležinkelio depo 
generatorius toli gražu negalėjo patenkinti augančių mies
to poreikių. 1921 m. Bačiūnuose (8 km nuo Šiaulių) pra
dedama statyti šiluminė elektrinė. Ją statė Amerikos lie
tuvių prekybos akcinė bendrovė. 1922 m. elektrinė pradėjo 
veikti, o 1929 m. pasiekė savo galios maksimumą — 
2020 kw. Elektrinę iki 1932 m. eksploatavo minėtoji ak
cinė bendrovė. 1932 m. bendrovei bankrutavus, elektrinė 
atiteko Šiaulių miesto savivaldybei.

1928 m. Klaipėdos miesto savivaldybės rūpesčiu pra
dedama statyti nauja, moderniška šiluminė elektrinė, kuri 
1929 m. birželio 17 d. duoda pirmąją srovę. 1935 m. jos 
galia išaugo iki 9500 kw, o 1942 m. buvo paleistas ket
virtasis, 10000 kw turbogeneratorius. Si elektrinė išspren
dė Klaipėdos — svarbaus pramonės ir prekybos miesto — 
elektros problemą.

„Lietuvos rajoninių elektros stočių“ akcinė bendrovė 
1928 m. pradėjo belgų suprojektuotos Petrašiūnų šilumi
nės elektrinės statybą, o 1930 m. elektrinė ėmė veikti. Du 
3200 kW turbogeneratoriai (drauge su 1898 kW galios to 
meto Kauno dizeline elektrine) iki 1938 m. patenkino ne 
tik Kauno, bet ir kitų rajonų elektros energijos poreikius. 
1938 m. Petrašiūnų elektrinės galia išaugo iki 16400 kW 
ir tokia buvo iki galo (1944 m. vokiečiai ją susprogdino). 
Elektrinė daugiausia degino akmens anglis, todėl jos pa
gamintos elektros energijos savikaina buvo aukšta.

1940 m. Lietuvoje veikė arti 500 elektrinių, iš kurių 
tik 15 buvo daugiau kaip 500 kW galios, visos kitos buvo 
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kelių šimtų iki keliasdešimties kilovatų, dažnai lentpjūvė
se, malūnuose įrengtos nedidelės elektrinės. 1940 m. visų 
Lietuvos elektrinių instaliuota galia buvo 67,8 tūkst. kW, 
o jų metinė gamyba — 119 mln. KWh.

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvos energetikos 
ūkis buvo labai sugriautas, tinkamų eksploatuoti elektri
nių galia tesiekė 8 tūkst. kW.

Pirmiausia buvo atstatomos ir plečiamos buvusios 
stambios elektrinės: Vilniaus centrinė, Petrašiūnų ir Klai
pėdos šiluminės (Bačiūnų ir Rekyvos šiluminės elektrinės 
liko nepaliestos). Vilniaus centrinės elektrinės galia 
1948 m. buvo 11500 kW, Petrašiūnų šiluminės 1957 m. 
60500 kW ir Klaipėdos šiluminės 1946 m. — 19500 kW. 
Jau 1949 m. Lietuvos elektrinių instaliuota galia viršijo 
prieškarinį lygį, o prieškarinę gamybą — 1948 metais.

1948 m. pradėta statyti nauja, antroji Vilniaus šilu
minė elektrinė. 1951 m. rugsėjo 27 d. ėmė suktis pirmoji 
12000 kW turbina, ir Vilniaus energetikos pajėgumas iš 
karto padidėjo beveik dvigubai. 1958 m. elektrinė pasiekė 
projektinę 48000 kW galią. Abiejų elektrinių bendra 
56600 kW galia laikinai patenkino miesto elektros ener
gijos poreikius. Be to, nuo šios elektrinės 1957 m. prasi
dėjo centralizuotas Vilniaus aprūpinimas šilumos ener
gija.

1955 m. pradėta statyti Kauno hidroelektrinė. 1959 m. 
lapkričio 5 d. elektros srovę davė pirmasis (pagal nume
raciją — ketvirtasis). šios elektrinės agregatas, o 1960 m. 
balandžio 18 d. buvo paleistas paskutinysis hidrogenera- 
torius, ir hidroelektrinė pasiekė projektinę 90 tūkst. kW 
galią. Išsipildė ilgametė Lietuvos energetikų svajonė — 
Nemunas davė šviesą. Elektrinės paleidimas buvo įžymus 
įvykis ne tik energetikams, bet ir visiems respublikos 
žmonėms.

Kauno HE išsprendė ne tik respublikos aprūpinimo 
elektros energija problemą, bet ir kitą Kaunui opų klausi
mą — pavasario potvynių grėsmę miestui — hidroelektri
nės užtvanka apsaugo miestą nuo Nemuno potvynių.

1975 m. hidroelektrinės generatoriai buvo rekonstruo
ti, ir jos galia padidėjo iki 100 tūkst. kW.

284



1960 m. pradėta statyti galinga Lietuvos valstybinė 
rajoninė elektrinė (Lietuvos VRE).

1962 m. gruodžio 30 d. pirmasis šios elektrinės 
150000 kW blokas davė srovę. Jo vieno galia sudarė 36% 
respublikos energetikos instaliuotos galios. 1968 m. bir
želio 30 d. įjungtas šeštasis (300000 kW) blokas, ir elekt
rinė pasiekė projektinę 1200000 kW galią.

Tačiau elektrinės statyba tuo nesibaigė. Atlikus pa
pildomus tyrimus, nutarta elektrinę plėsti, ir 1971 m. pas
tatomas dar vienas, o 1972 m. — paskutinis 300000 kW 
galios blokas. Pasiekus 1800000 kW galią, elektrinės sta
tyba baigėsi.

Drauge su elektrinės statyba buvo nutiesta 330000 V 
įtampos elektros tiekimo linijų, įvairiuose respubli
kos rajonuose įrengtos žeminančios pastotės, kad milži
nišką stotyje pagamintos elektros energijos kiekį būtų 
galima perduoti vartotojams. Elektrinės pagamintos ener
gijos pakako ir savo respublikos vartotojams, ir nemaža 
dalis parduodama kaimyninėms respublikoms. Tuo būdu 
ši elektrinė darė nemažą įtaką mūsų ir kaimyninių res
publikų pramonės ir žemės ūkio vystymuisi.

1944 metų pradžioje dabartinėje Lietuvos teritorijoje 
veikė 800 kW aukštos įtampos (3—60 kV) elektros tieki
mo linijų ir apie 1700 km žemos įtampos tinklo. Praėjus 
frontui atitinkamai liko 260 ir 395 km elektros linijų. At
stačius sugriautą tinklą, toliau buvo statomos žemos įtam
pos, 6, 10 ir 35 kV linijos. 1956 m. nutiesta pirmoji 110 kV 
elektros tiekimo linija, sujungusi Petrašiūnų ir Rėkyvos 
šilumines elektrines, o 1962 m. — pirmoji 330 kV linija 
(Šiauliai—Jelgava, Latvijos R).

Pastatyta daug transformatorinių pastočių. Sukurta 
Lietuvos energetikos sistema. 1964 metais prie energetikos 
sistemos tinklo prijungtas paskutinis respublikos ūkis — 
Biržų rajono J. Biliūno kolūkis. Lietuva atšventė elektri
fikacijos įgyvendinimo šventę. 1990 m. Lietuvoje buvo 
128 323 km elektros tiekimo linijų.

Lietuvos energetikos sistema užsiima ir centralizuotu 
šilumos energijos tiekimu. Centralizuotos termofikacijos 

285



pradžia Lietuvoje laikoma 1947 m. birželio 7 d., kai Pet
rašiūnų elektrinė pradėjo tiekti garus Petrašiūnų J. Ja
nonio popieriaus fabriko technologinėms reikmėms. 
1985 m. Lietuvos energetikos sistemai priklausė 1215 km 
nuosavų šilumos tinklų ir 730 km abonentams priklau
sančių: taigi, iš viso 1945 km. Tais metais jos elektrinėse 
ir katilinėse pagaminta 18 886 tūkst. Gkal šilumos ener
gijos.

Siekiant patenkinti didėjančius Kauno miesto šilumos 
poreikius 1972 m. pradėta statyti 260 000 kW galios Kau
no termofikacinė elektrinė. Pirmasis 100 Gkal/h našumo 
vandens šildymo katilas pradėjo veikti tais pačiais me
tais. 1975 m. įjungta pirmoji 60 000 kW, o 1976 m. — 
antroji, 110000 kW galios turbinos. Nors šios elektrinės 
paskirtis visų pirma tenkinti Kauno miesto šilumos po
reikius, bet ji nemaža dalimi palengvina ir Kauno mazgo 
aprūpinimą elektra.

8-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje prie Mažeikių pra
dėta statyti didžiulė naftos perdirbimo gamykla. Jos ši
lumos reikmėms 1976 m. pradėta statyti termofikacinė 
elektrinė. 1979 m. pradėjo veikti pirmasis turboagregatas, 
o 1980 m. — antrasis. 1983 m. įvedus į eksploataciją tre
čiąjį turboagregatą, Mažeikių TE pasiekė projektinę 
210 000 kW galią.

Vilniuje nauja termofikacinė elektrinė (Vilniaus 
TE-3) iškilo 9-ojo dešimtmečio pradžioje pietvakarinėje 
miesto dalyje prie Vilniaus—Kauno automagistralės. 
1984 m. pradėjo veikti pirmasis 18P000 kW galios turbo
agregatas, o 1986 m. — toks pats antrasis.

9-ojo dešimtmečio pradžioje Lietuvos energetikos sis
tema pagal elektros energijos balansą tapo deficitinė. Dar 
didesnis energijos stygius buvo Baltarusijoje ir Latvijo
je. Šios problemos buvo išspręstos kompleksiškai, nuta
rus visų trijų respublikų susikirtimo vietoje pastatyti ga
lingą (6 000 000 kW) atominę elektrinę. 1974 m. pradėta 
statyti Ignalinos atominė elektrinė. Pirmasis 1500000 kW 
galios blokas įvestas į eksploataciją 1983 metais, o ant
rasis tokios pat galios — 1987 metais. Po Černobylio AE 
avarijos jų kiekvieno galia apribota 1250000 kW. Didžioji
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dalis šios elektrinės pagamintos elektros energijos tenka 
Baltarusijai.

Dar 8-ojo dešimtmečio pabaigoje pradėta statyti Kai
šiadorių hidroakumuliacinė elektrinė. Tai turėjo būti ga
linga — 1600000 kW galios elektrinė, kuri turėjo naktį 
„praryti“ elektros energijos perteklių, o rytinio ir vakarinio 
maksimumo metu jį grąžinti. 1990 metais turėjo pradėti 
veikti pirmasis iš aštuonių jos hidroagregatų, tačiau dėl 
pasikeitusių ekonominių ir politinių sąlygų jos statyba 
užsitęsė, ir pirmasis agregatas pradėjo veikti 1991 metais.

Lietuvos energetikos sistemą charakterizuoja šie 
skaičiai:

1985 m. 1990 m.

1. Elektrinių turbinų instaliuota galia
is to skaičiaus:

4094,5 MW 5751

Ignalinos AE 1500 M W 3000
kitų blokinių elektrinių

2. Elektrinių katilų instaliuota galia:
47,5 MW 51,0

a) garo katilų 10765 t/h 11240
b) vandens šildymo katilų

3. Rajoninių elektrinių galia:
1450 Gkal/ h 1450

a) garo katilų 2221,5 t/h 2271
b) vandens šildymo katilų 3350 Gkal/h 3685

4. Pastočių ir transformatorinių punktų 26379 vnt. 28887
jų instaliuota galia 18107 MW 21381

5. Elektros tiekimo linijų 124832 km 128323
6. Šilumos trasų 1945 km 1950
7. Pagaminta elektros energijos iš to 

skaičiaus:
20934,8 mln.kWh 28396,6

Ignalinos AE 9478 mln.kWh 17032,9
kitose blokinėse elektrinėse 158 mln.kWh 17173,4

8. Pagaminta šilumos energijos 18886 tūkst, Gkal 18255,1
9. Lietuvoje sunaudota elektros energijos 14714 mln.kWh 16421,8

10. Perduota į kitas energetikos sistemas 
(Latviją, Baltarusiją, Kaliningrado 
sritį)

6221 mln.kWh 11974,8
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REGINA MERKIENĖ

LINII ŪKIS IR AUDINIAI

Valstietišką tekstilę ir jos įrankius Lietuvoje tyrinėjo 
daugelis. Vėl grįžtame prie šių dalykų, nes kiekviename 
krašte, nedidelėje apylinkėje jie gali turėti savitų bruožų, 
susiklosčiusių per kelias kartas ar trumpesnį laiką, ir 
kiekvieno žmogaus patyrimas yra atminimo verta visos 
tautos kultūros dalis. Čia pateikiama duomenų apie pluoš
tinius augalus ir jų apdirbimą, audimą, audinius ir audi
nių panaudojimą. Sis straipsnis paremtas medžiaga, ku
rią autorė surinko Lietuvos istorijos instituto 1959 m. et
nografinėje ekspedicijoje tuo metu buvusio Rietavo ra
jono Labardžių, Skabėrų ir Stirbiškių apylinkėse1. Pieši
niams panaudotos nuotraukos, laikomos Lietuvos istorijos 
instituto Etnografijos skyriaus fototekoje2. Pilnesniam 
vaizdui nušviesti pasinaudota Lietuvos etnografinių reiš
kinių žemėlapiais, statistiniais leidiniais ir kita literatūra.

XIX a. pab. ir XX a. I pusėje Rietavo< apylinkėse linai 
buvo pagrindinė pluoštinė medžiaga drabužiams ir pata
lynei. Iš jų taip pat audė dekoratyvinę vertę turėjusius 
audeklus interjerui. Sėmenis sunaudodavo aliejui spausti, 
dalį atiduodavo gyvuliams. Turtingi ūkininkai, turėjusieji 
30—40 ha, jų pasėdavo 5—6 centnerius, tačiau namų rei
kalams paprastai užtekdavo ir puscentnerio. Tiek kume
čiams leisdavo pasisėti ir netoliese buvusiame Snarskių 
dvarelyje3.

XX a. 3—4 dešimtmetyje Rietavo valsčius tarp visų 
kitų Telšių apskričiai priklausiusių valsčių išsiskyrė tuo, 
kad čia linų auginta daugiausiai. 1930 m. Visuotinio Lie
tuvos žemės ūkio surašymo duomenimis linais ir kana
pėmis apsėtas plotas sudarė 6,61% visų pasėlių tuo tar
pu, kai Telšių apskrityje vidutiniškai tik 3,34% visų pa
sėlių4. Kas galėjo tai nulemti? Kaip matyti iš ūkių skai
čiaus klasėmis ir valsčiais suvestinės, Rietavo valsčiuje 
buvo 0,95% mažiau ūkių, valdžiusių daugiau kaip 50 ha, 
žymiai daugiau (2,94%), turėjusių nuo 5 iki 10 ha5. Gali 
būti, kad čia linų daugiau sėta ir dėl kitų savitų ūkio 
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sąlygų: net 8,56% buvo mažiau ariamos žemės, negu vi
dutiniškai apskrityje6. Linų pasėliai buvo vienas iš paja
mų šaltinių. Nuo savų reikmių atlikusį linų perteklių ru
denį jau nubrauktą (nuplaktą) parduodavo čia pat na
muose arba vežė į Rietavą. Jį supirkinėdavo perpirkliai 
žydai ir išveždavo į kitus linų prekybos centrus. Iš Rie
tavo tiesūs keliai vedė į Klaipėdos ir Skuodo muitines, 
per kurias daug linų pluošto buvo išvežama į Vokietiją, 
Latviją ir Didžiąją Britaniją.

Rietaviškiai linus sėdavo birželio viduryje, kai javai 
jau būdavo pasėti. Linų sėjai rinkosi naują dirvą (jų čia 
buvo daugiau nei kur kitur), suarė po rugių buvusią mie- 
žieną arba išplėšė dobilieną, kad mažiau žolių būtų. Išdy
gusių linų neravėdavo, tik kartais išknaibydavo usnis. 
Augino dviejų veislių linus: aukštus didžiuosius pluoštui 
ir trumpus mažuosius — sėmenims. Rudeniop, rugpjūčio 
gale, rugsėjo pradžioje, prasidėdavo linarovis. Jei linai 
būdavo stati, palaukdavo, kol ims lapeliai byrėti, galvu
tės paruduos ir ims barškėti, pagels sėklelės. Tada pats 
geriausias pluoštas ir grūdai geresni. Jei linai sugulę, 
nėra ko laukti, kol supus. Vos galvelės pagelto — jau 
rauna visa šeimyna: vyrai ir moterys, ir prakutę bent 12 
metų sulaukę vaikai. Didesniuose ūkiuose dar 3—4 žmo
nes pasisamdydavo ir už dieną mokėjo apie 5 litus, nes 
per darbymetį sunku rovėjų rasti. Taip pat eidavo į talką 
vieni kitiems — atrautinai.

Linienoje visi sustodavo iš eilės, užsiimdavo po 
1,5 m pločio bariuką ir varydavo jį iki lauko galo. Jei 
linai žolėti, traukdavo juos už viršūnių, kad žolės mažiau 
rankas drąskytų ir nenupeštos dirvoje pasiliktų. Nėra ka
da jų rankioti. Pėdus rišdavo iš dviejų didelių saujų, 
kaip tik apimti, ir čia pat pamesdavo. Barę nurovę su
remdavo pėdus po du į eilę ir palikdavo iki vakaro. Paskui 
atsargiai krovė į vežimą, kad galvos nesusiveltų, parsi- 
vežę gražiai sustatė klojime arba pastogėje ir taip paliko 
iki rytojaus. Kitą dieną vyrai, rečiau — moterys, dar su 
tamsa tarp 2—3 valandos atsikėlę, eidavo linų galvučių 
nukaršti. Nukapodavo jas šukuočiais — į medinę galvą 
su ilgu kotu įstatytais lenktais peiliais (1:3 pav.). Pėdus, 
kad tvirtai laikytųsi karšiant, pritvirtindavo prie didelio
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3

1 pav.

ir sunkaus binkio. Binkis — tai ilgas storas nužievėtas 
rąstas ant 4 aukštų kojų. Jo viršuje įtaisyti mediniai kab
liai, prie kiekvieno iš jų po porą strypų, o prie šių storo
mis virvėmis pririšti pagaliai (1:(1—2 pav.). Tarp strypų 
pėdą padėję, virvę suko tol, kol ji visai sutrumpėjo, ir 
tada pagalio galą paspaudė po kabliu7. XIX a. pab.— 
XX a. pr. į panašius ožius pėdus įverždavo beveik visoje 
šiaurinėje Lietuvoje.

Nušukuotas galveles padėdavo sausai, kad pradžiūtų, 
paskui nukuldavo su spragilu. Kas turėjo daug linų, gal
vutes volijo arklio traukiamu volu. Šiaudelius iš karto 
paskleisdavo, kad nesukaistų.

Linų pluoštą atmirkydavo markose. Jas turėjo beveik 
kiekvienas ūkininkas. Kuris neįstengė jos pats įsirengti 
(dažniausiai mažažemiai) įsiprašydavo merkti linus pas 
kaimynus arba paklodavo. Sumestus į vandenį pėdus ap
kraudavo šviežiai nukirstais alksniais, o kad linai nega
lėtų iškilti į viršų, ant alksnių užritindavo sunkius ak
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menis. Jei vanduo šiltas, linai išmirkdavo per savaitę. 
Orams atšąlus tekdavo laukti ir tris savaites.

Kada laikas traukti linus iš markos, nustatydavo juos 
lauždami. 1988 m. gimęs Labardžių k. gyventojas Ignas 
Jasius aiškino, kad linus markoje laikydavo tol, kol linų 
saujele sukirtus per vandenį, pluoštas atšokdavo. Jei iš
traukdavo anksčiau, reikėdavo paskleisti ant pievos, kad 
atsigulėtų.

Iš markos linus su šake išmesdavo ant kranto, pa
laukdavo, kol nusivarvės, sukraudavo į vežimą ir veždavo 
krekti. Kreikdavo eilėmis plonai. Nepraėjus nė dviem sa
vaitėms, eina linų tikrinti. Parsineša saują, padžiovina 
ant krosnies ir laužia. Jei linai gerai lūžta, eina jų kelti. 
Eilėse surenka su grėbliu ir sustato į kupetikes. Šias pa
lieka lauke dar kelias dienas, kad vėjas drėgmę išpūstų. 
Paskui linus surišdavo šiaudų ryšiais. Tik tie linais rišo, 
kurie daug jų turėjo. Kai kas ir nerištus, kaip vasarojų, 
į vežimą sukraudavo. Parvežtus laikydavo pastogėje, kol 
atšaldavo ir sumažėdavo ūkio darbų.

Linus mindavo jaujose. Jas turėjo kiekvienas ūkinin
kas, kurio ūkis buvo didesnis, kaip 15 ha. Jauja susidėjo 
iš dviejų patalpų: pačios jaujos ir pirties. Pirtyje linus 
džiaudavo. Čia stovėjo didžiulė krosnis, o priešinguose 
pasieniuose per 1,5 m nuo žemės buvo atsikišę sienojai, 
ant kurių uždėdavo laisvai judančias kartis — ardus. Ruo
šiantis džiauti linus, du kraštinius ardus, pristumdavo 
prie sienos ir ant jų statė eilę linų kupetikių. Tada pri
stumdavo dar vieną ardą ir vėl statydavo linus, palikdami 
tarp eilių 30—40 cm tarpą. Pridžiaudavo pirtyje 5—6 ei
les (užardžius). Linų pašaknes purendavo, kad geriau pri
eitų karštis, o viršūnes priremdavo arduku.

Per linamynį savos šeimynos dažniausiai neužtekda
vo. Reikėdavo 10—12 žmonių. Sukviesdavo talką. Min
tuvus kiekvienas atsinešdavo nuosavus. Jaujoje stovėdavo 
žemas binkis — rąstas su įkartomis mintuvų galams įtvir
tinti. XX a. linus išlauždavo dažniausiai linamyne maši
na. Senosios buvo medinės, vyrų sukamos. 1901 m. gi
musi Labardžių kaimo gyventoja Barbora Mišeikytė tvir
tino: jos senelė pasakojusi — linus laužė tik „Savima“. 
Stirbiškių apylinkės Vienaragių kaimo gyventoja Antani
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na Končienė, gimusi 1911 m., pasakojo, kad arklinės mi
namosios mašinos pasirodė, kai buvo jauna jos mama 
greičiausiai XIX—XX a. sandūroje. Medinės minamosios 
mašinos išlauždavo įtrauktus linus krumpliaračiais ir iš
mesdavo juos apačioje (2 pav.). Jos labai paspartindavo

ir palengvindavo darbą. Šias mašinas turėjo vienas kitas 
ūkininkas ir už nedidelį atlyginimą skolino kaimynams. 
Greičiausiai dėl jų paplitimo šioje apylinkėje neliko pri
siminimų apie sunkius mintuvus — laužtuvus. Čia turėjo 
tik lengvus vadinamus šoblinius mintuvus su vienu grio
veliu.

Talkininkai linus mindavo be jokio atlyginimo, tik 
šeimininkai privalėjo juos gerai pavaišinti. Prie darbo 
stodavo visi iš vakaro, todėl apie 10 vai. duodavo vaka
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rienę (večerę), apie pirmą valgydavo pusnaktį, 4—5 vai. — 
aušrinį, 8—10 vai. — pusryčius. Kiekviena šeimininkė 
stengėsi kuo geriau visus priimti ,kad kitą kartą lengvai 
mynikų gautų ir prieš kaimą neapsijuoktų.

Beminant linus jaunimas šėlo. Stabtelėję pailsėti, vai
kinai imdavo „moteriškas binkiuoti“: sugriebdavo vieną 
dviese, vienas už rankų, kitas — už kojų. Kad būtų pa
doriau, ilgą sijoną gražiai sugobdavo. Stovėdami prie
šingose binkio pusėse, stengėsi suduoti binkiuojamosios 
sėdyne per binkį. Bedirbant vaikinai „šaudydavo“, pri
slenka paslapčia ir iš netyčių suduoda per kulną. Pa
šautoji čiūžt ir nugriūva, kartais ir šaudytoją prislėgda
ma. Jaujos patamsiuose mėgdavo vieni kitus pagąsdinti, 
ir šiaip šnekėdavo, kad pirtyse „baido“.

Buvo paprotys mynikams į jaują atnešti Kuršį. Tai 
vyriškais drabužiais aprengta šiaudais iškimšta baidyk
lė. Greičiausiai ji seniau reiškė mitinę būtybę, nes įmes
dami į jaują jos nešėjai būtinai turėjo pasakyti: „Kuršį 
imkitės!“ Tačiau Rietavo apylinkėse XX a. I pusėje dalis 
šios apeigos jau buvo sunykusi. Tuo metu dar daugelyje 
Žemaitijos vietovių nešti Kuršį, galėjo tik tie, kurie savo 
mynę jau buvo baigę, o Rietavo apylinkėse ir šiaip susi
tarę vyrai nešdavo jį į kitą kaimą. Atneštoji antropomor
finė būtybė galėjo simbolizuoti ne tik dievybę Kurką, ga
dinantį linus ar kitaip kenkiantį žmonėms8. Jis slapta 
atnešamas, įmetamas su burtažodžiu, o nešėjas skuba kuo 
greičiau pasprukti. Jei jį pagavo, visaip kamuodavo, kad 
daugiau nenorėtų Kuršio nešti, jei nepagavo — prieš kai
mą negražu. Visi šaipysis: „Kuršį jiems atnešė“9.

Kodėl rietaviškiams buvo taip gėda dėl Kuršio? Kaip 
žinia, Lietuvoje pradedant ir užbaigiant daugelį darbų 
būdavo atliekami apeiginiai veiksmai su antropomorfiš- 
kais simboliais. Kai kurių antropomorfiškumą išreiškė tik 
jų vardas arba menama atliekamų apeiginių veiksmų pra
smė. Antai XX a. buvo gėda nupjauti paskutinį rugių 
pėdą — bobą, o jo pjovėjas pravardžiuojamas bambarė- 
za10, nupjovusiai jį merginai pranašaujamas nesantuoki
nis kūdikis — barstukas, pabariukas11. Nurovęs paskuti
nį nepilną linų pėdą arba jį nukaršęs taip pat siedinamas 
su būsimaja nauja gyvybe — vestuvėmis arba kūdikiu12. 
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Panaši prasmė kadaise galėjo būti teikiama ir Kuršiui. 
Tai vyriška būtybė (plg. su dzūkų Diedu, kurį iš rugių 
lauko susuptą j drobulę parsinešdavo ištekėjusi vyriausia 
šeimoje moteris arba jaunamartė13). Toliau nuo Rietavo 
esančiose vietose žmonės užsiminė, kad atneštasis Kur
šis turėdavo dar nepadorų laišką, mynėjams14, kurio tu
rinio atpasakoti nenorėjo: kai kada jis buvo nuogas, o 
vyriškumą pabrėždavo išpūsta avino pūslė15.

Leksema Kuršis gali būti labai įvairios kilmės ir iš
reikšti įvairius simbolius. Pabandykime jį susieti su kur
ku. Akademiniame Lietuvių kalbos žodyne kurkti aiškina
ma taip: 'rėkti tam tikru balsu, turkti, kvarkti, dėti, leisti 
kurkulus; (apie varles), 'kvarkti, kvakšėti’ (perint R. M.), 
'įkyriai kalbėti, prašyti’16. Taip išreiškiama kurkiančiojo 
būsena, kai pradedami gausūs palikuonys. Išvestinės tos 
leksemos prasmės — užkurkti — išleisti kurkulus, išpra
šyti, iškaulyti’, prikurkti — 'prileisti kurkulų’, 'priplepėti, 
pripasakoti, priliežuvauti’, ’pridainuoti’, ’prisiglemžti, pri
sikrauti’, 'prispjaudyti', 'prisirinkti, prisigrūsti’, kurku
las — 'varlės kiaušinėlis, ikras’, 'susivėlusių siūlų, vilnų 
ir pan. gabužas’, ’gargažė’, kurkutė — 'būrys, krūva, ke- 
kulas, gumulas’ (bičių spečius). Yra ir kita prasmė — 
'sutraukti, susigarankščiavę verpalai’17. Visais atvejais 
pabrėžiama gausa, dažnai — sukibimas. Galbūt Kuršiu 
buvo vadinama vaisingumą sukelianti mitinė būtybė, ku
rios tikrąjį vardą garsiai ištarti buvo draudžiama. Dėl 
to Kuršio vardas neužfiksuotas tarp senųjų lietuvių die
vų. Tačiau jis atskleidžia svarbų tos būtybės bruožą: Že
maitijos gyventojų protėvis. įmanomos šio antropomor- 
fiško simbolio senovinės sąsajos su erotika, kaip derlin
gumą skatinančiu apeiginiu veiksmu, kuris buvo žinomas 
įvairių pasaulio tautų tikėjimuose. Tai šiek tiek paaiškina 
grubius juokus per linamynį ir tą negarbę, kuri Rietavo 
apylinkėse krisdavo ant mynikų, nesugebėjusių atsikra
tyti Kuršio: krikščionybė diegė nuostabą, kad nesantuoki
nis kūdikis padaro visam kaimui gėdą.

Išmintus linus Rietavo apylinkėse gerai išpurtydavo ir 
surišdavo į pundus po 10 saujų. Vyrai anksti rytais ir va
kare po darbo nubraukdavo po linų pundą. Linų šukavi
mas — moterų darbas. Dažniausiai per retesnį šepetį (3
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3 pav.

pav.) nušukuodavo nūšukas, per tankesnį — pašukas. Lik
davo gryni linai, iš kurių ausdavo ploną drobę, staltieses 
ir rankšluosčius. Suverpdavo ir nuošukas ir pašukas. Kad 
jos nesusiveltų, dar bešukuojant paėmę saujelę pašukų ar 
nuošukų, pasmeigdavo jų ant 35—40 cm ilgio lazdelės ir 
imdavo kratyti. Bekratant išbyrėdavo dauguma spalių, o 
pluoštas nutįsdavo nestoru sluoksniu. Jį paklodavo, kra
tydavo kitą saujelę ir vėl paguldydavo šalia. Tokias 5—6 
sruogas suvyniodavo į kuodelį.

XX a. I pusėje pluoštui ir maistui augindavo dar 
gana daug kanapių. Jų sėdavo 2—3 gorčius beveik vienu 
metu su linais arčiau namų. Vasarą, kai kanapės nužydi, 
nuraudavo plaskanes. Gaivinęs nuraudavo tada, kai im
davo bręsti sėklos. Sustatydavo jas į kupetą ir apdengda
vo šiaudais, kad grūdų neišlukštentų. Išdžiūvusias galvas 
nupjaudavo, maiše ar papiltas ant drobulės išdžiovinda
vo ir nukuldavo spragilais.

Kanapes merkdavo kaip linus, arba klodavo ant pie
vos. Kai pluoštas imdavo skirtis, pastatydavo patvoryje, 
kad išdžiūtų, o paskui apdirbdavo kaip linus. Pleiskanių 
siūlai tamsūs, rusvi. Jie tikdavo prie linų audeklams, o 
šiaip dažniausiai iš jų vydavo virves.

Audeklams ūkiuose pasirūpindavo ir naminių vilnų. 
Čia laikydavo paprastas pilkąsias ir švelniavilnes vadi
namąsias dzialskines avis. Savo reikalams 1—2 išsilai
kydavo net dvaro kumečiai.
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Paprastai avis kirpdavo tris kartus. Pirmą sykį pa
vasarį, prieš išgenant, antrą — rugsėjo mėnesį, trečią — 
prieš Kalėdas. Trečioji vilna prasta — ožagaurė. Nukirp
tas vilnas sudėdavo į krestį ir laikydavo ant aukšto — 
viškų. Prieš kerpant nelabai švarias avis išprausdavo įsi- 
statę į kubilėlį. Jos per parą iki kirpimo išdžiūdavo.

Kai būdavo šaltas oras, vilnas plaudavo nukirptas: 
sudėdavo į kubiliuką, užpildavo grynu vandeniu ir mirkė 
lengvai pakilnodami. Nuspaustas sudėdavo į apvalų kres
tį, kad vėjas kiaurai pūstų, ir džiovindavo porą dienų. Va
karuodami vaikai ir suaugę vilnas išpašydavo. Iššukuo
davo jas namie rankiniais šepečiais arba veždavo į Rie
tavą pas Girnių, kuris turėjęs tris karšimo mašinas. Lau
kuvos malūne karšdavo prasčiau.

Verpti pradėdavo rudenį. Didesniuose ūkiuose būda
vo 2 mergės. Jos verpdavo po savaitę pasikeisdamos. Kai 
kas samdydavo verpėją — senutę, kuriai užmokėdavo pus
kilogramiu lašinių — „tepalu kalvaratui“. Be to linus ir 
vilnas priduodavo į verpyklą Plungėje mainais į verpalus. 
Kaime dažniausiai verpdavo gulsčiu rateliu (4 pav.). XX a.

4 pav.
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viduryje Labardžių kaime stati rateliai buvo du. Plonam 
žičkiniam audimui per dieną suverpdavo 2 špūles (špū- 
lininkus) vilnų; storai, kojinėms ar milui verpiant, ir 3— 
4 išeidavo.

Kiekvienas siūlų audimui parengimo darbas turėjo 
savus įrankius. Iš špūlių siūlus išlenkdavo ant lankčio. 
Tai prietaisas su 4—6 mechaniškai sukamais sparnais, 
kurių galai užsibaigia natūraliai išaugusiais, išduobtais 
arba pridėtiniais rageliais. Ant šių laikosi gija (5 pav.).

5 pav

Naudotojų lankčių sparnų konstrukcija labai panaši. Vie
nas iš jų paprastai susideda iš dviejų dalių. Kad būtų 
lengviau nuimti išlenktą sruogą, ištraukdavo kaištukus 
ir sparno galas užlinkdavo arba visiškai išsiimdavo. Pats 

297



paprasčiausias lanktis — sparnai ant ašies, kurios galas 
lenkiant būna įkištas į tarpą tarp sienojų ar keturiomis 
kojelėmis paspirtą trinką (5:1 pav.) buvo naudojamas 
menkesniuose ūkiuose. Dar iš XX a. pradžios išliko su
dėtingos konstrukcijos amatininkų darbo lankčių su dai
liai ištekintais sparnais, tarp dviejų profiliuotų stovų 
įtvirtinta ašimi ir ant keturių kojelių stovinčiu lenteliniu 
pagrindu (5:X2—3 pav.). Šie lankčiai dažnai turi spe
cialų mechanizmą posmams skaičiuoti, tačiau tik retas 
turėjo sujungtą su juo rankenėlę. Dažniausiai sukdavo 
rankeną, pritvirtintą prie sparno.

Pradėdami lenkti, prie vieno iš ragų pririšdavo siūlo 
galą ir posmauninką — siūlą, kuriuo persiausdavo pos
mą — 60 gijos siūlų. Posmų skaičius vienoje gijoje netu
rėjo reikšmės. Prieš audžiant gijas balindavo, dažydavo, 
o linines dar ir standindavo, kad nesiplaušytų. XX a. I 
pusėje cheminių dažų nusipirkdavo žydų krautvėlėse arba 
iš kromelninkų, kurie atnešdavo prekes į namus.

Namie dažydavo verpalus mirkydami atšalusiuose au
galų nuoviruose, juose virindami, garindami siūlus rėtyje 
virš indo su verdančiais dažais. Rudai dažydavo alksnio 
žievėmis. Jas užpildavo vandeniu ir išvirę išmesdavo lauk. 
Atšąlusiame nuovire 20 min. palaikydavo giją, išdžiovin
davo ir pamerkdavo iš naujo. Taip darydavo tol, kol iš
gaudavo norimo tamsumo spalvą. Rudai taip pat dažy
davo virindami verpalus eglių kankorėžių nuovire, arba 
nuovire nuo sienų ir akmenų surinktų kerpių, į kurias dėjo 
truputį vario kuporoso — „kuoso“. Pilkai dažydavo mir
kydami atšaldytame eglių kankorėžių nuovire, laikydami, 
ąžuolo žievių nuoviro su trupučiu vario kuporoso, ga
ruose. Jei vario kuporoso įdėdavo daugiau —varpalai iš
eidavo juodi. Jo įdėję juodai nudažydavo ir virindami 
juodalksnio žievių nuovire. Vario kuporsą pirkdavo mies
telių parduotuvėse ir naudodavo, norėdami išgauti ryš
kias — aiškias spalvas, suteikti verpalams blizgesį. Linų 
verpalus balindavo šarmu arba sušlapintus dėdavo į iš
rūgas, avižinių miltų putrą. Joje laikydavo trejetą parų. 
Žiemą linų siūlus taip pat šaldydavo: įkasdavo kelioms 
savaitėms į sniegą arba gijas ilgam iškabinėdavo ant 
tvorų.
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6 pav.

Išbalintus arba nudažytus verpalus suvyniodavo ant 
špūlės — keturių išilginių lystelių, pritvirtintų prie 2 kiau- 
ravidurių kryžiokų galų, arba 6 lystelių, įtvirtintų į du 
skritulius, plokščius šešiakampius (6A pav.). Spūlę už- 
guldydavo ant sukamo ranka ar koja špūlioko stovo, susi
dedančio iš stačių šulelių, įleistų į stačiakampį horizon
talų rėmą. Jis dažniausiai būdavo sujungtas su koja mi
nama pakoja. Si suko ašį, pervertą per špūlės kryžiokus 
(6A pav.).
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Kad būtų patogiau nuvyti siūlus, giją užmaudavo 
ant vytuvų arba matarų. Vytuvai — kryžmai suleistos 
dvi lystelės su skylele kryžmoje, kad būtų galima jas pa
verti ant ąšelės. Lystelių galuose kelios skylelės. Kiek
vienoje lystelėje įkišdavo po 1 šakalėlį, o ant šių užtemp
davo giją. Vytuvų ąšelė įtvirtinta į kelmelį, o kojeles at
stoja iš jo išaugusios apgenėtos šakos (6B:1 pav.). Ma
tarai — sudėtingesnis ir naujoviškesnis įrengimas, daž
niausiai būdavo užsakomas pas amatininką. Tai ant ašies 
su 4 kojelėmis slankiojančios dvi stebulės, prie kurių įky
pai tvirtinamos skalos sudaro įmantrią konstrukciją, ku
rios apimtį reguliuoja užmauta gija (6B:2 pav.).

7 pav.

Audeklui apmesti Rietavo apylinkėse naudojo sude
damus mestuvus, sudarytus iš 2 rėmų ir ašies jiems pa
mauti. Apatinį ašies galą įstatydavo į specialų suoliuką 
(7 pav.) arba duobelę grindyse, viršutinį — į prie lubų 
sijos pritvirtintą kilpelę. Rėmų išorėje prie apatinio kaiš- 
tuko (rago) tvirtindavo metmenų pradžią, o ant viršuje 
įkišto rago — metmenų galą. Metant špūlę pastatydavo 
stačią, siūlus perverdavo per palubėje pakabintą rinkelę 
arba rakto auselę, kad šie sūdžiau bėgtų, mestuvus su- 
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kant. Kai baigdavo mesti, stipriai surišdavo skiemenis. 
Kartais mazgeliais ar mėliu dar pasižymėdavo sritį — 4 
metrus arba 6 mastus, kad žinotų, kiek per dieną išaudė. 
Vienas mestuvų tarpas prilygo 1,5 masto metimo.

8 pav.

Metimą rietaviškės vadino audeklu. Stakles audimui 
(8 pav.) statydavo arčiau lango virtuvėje, nes audžiant 
labai dulka ir gaila kambarius užteršti. Audeklą riesdavo 
paprastai trise: viena suko staklių riestuvą, antroji lygiais 
tarpais dėdavo skalas, kad siūlai lygiai sugultų, o tre
čioji laikydavo ištempusi audeklą. Prieš riečiant reikėjo 
atlikti labai kruopštų darbą — suverti metimą į retą skie
tą. Pasidėję audeklą ant grindų per skiemenis perkišda- 
vo priekinę staklių sankalą, atrišdavo skiemenų raištį, 
įdėdavo į muštuvus retą skietą ir paėmusios į kairę ran
ką siūlų saujelę, dešiniąja verdavo juos po porą į kas 
antrą dantį. Verdamos poreles persukdavo, kad susidary
tų nauji skiemenys. Paskui kiekvieną porą užverdavo ant 
stipraus sukto siūlo, pririšto prie veriamojo kabliuko ar 
balanėlės. Kai metmenys jau būdavo suverti, pagal štri- 
kiuką — suktąjį siūlą perkišdavo rykštę, o jos galus, kad 
metmenys nenukristų, sutvirtindavo kitu štrikiuku. Tada 
staklių sankalą iškeldavo, skiemenis perstumdavo į kitą 
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skieto pusę, perkišdavo per juos antrąją rykštę ir vėl su
tvirtindavo štrikiuku. Pervėrę ties pirmąja rykšte lazdutę, 
įstatydavo šią į riestuvą. Kai visus metmenis suriesdavo, 
rykštes pririšdavo prie riestuvo, o likusius metmenų ga
lus (apie 30 cm), perkirpdavo, skietą išimdavo ir pradė
davo verti siūlus į nytis.

Vienytam, trinytam, lamstytam audimui pakabindavo 
4 nytis, jas štrikiukais pritvirtindavo prie strikulių, o šiuos 
pririšdavo prie medžio nytims pakabinti. Į skietą verdavo 
dvejopai. Jei norėjo tankesnio audeklo, vėrė „į kiekvieną 
dantį“ po 2 siūlus, jei retesnio, pragijinio — po vieną 
siūlą. Vilnoniams ir storų siūlų audeklams naudojo re
tesnius skietus, plonesniems — tankesnius.

Skietus pirkdavo, o nytis daugelis moterų pasidary
davo namie pačios. Tam naudodavo staklikes — išardo
mą rėmą. Nuo vieno iki kito jo galo nutiestas suktas li
ninis siūlas, ant kurio užverta žąsies plunksna — strikolė. 
Nytis audė iš tvirtų lininių siūlų. Juos suvyniodavo ant 
šaudyklės (šautuvėlio) ir galą pririšdavo prie strikolės 
siūlo. Tada darydavo ilgas kilpas. Apačioje jas palikdavo 
palaidas, viršuje užnerdavo ant strikolės. Šią siūlu stum
davo vis tolyn. Padarę po 30 siūlų, 30 posmų ar kiek ma
žiau, pradėdavo daryti kilpas iš apačios ir ties strikolė 
vėl surišdavo kilpelę.

9 pav.

Pačios pasidarydavo šeivas iš lazdyno arba gargž
džia. Lazdyno šerdį išskobdavo specialiu peiliuku ir viršų 
apdailindavo. Gargždį tiktai supjaustydavo 10 cm ilgio 
gabaliukais nes jis ir taip tuščiaviduris. Šaudykles (9:1 
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pav.) dažniau gaudavo dovanų. Be to įsigydavo atsegtu- 
vą audeklui įtempti, kad audžiant būtų lygus kraštas 
(9:2—3 pav.).

Austi pradėdavo gavėnioje ir pabaigdavo tik pava
sarį, kai prasidėdavo laukų darbai, nes beveik visi dra
bužiai ir patalynė buvo namų darbo. Išaustus drobės ar 
milo ritinius laikydavo skryniose. Kad kandys vilnonių 
audeklų nesukapotų, tarp ritinių pabarstydavo naftalino 
ir tabako, retkarčiais išnešdavo po vieną pravėdinti. Iš 
karto daug audeklų vėdinti, ypač karo metais, bijodavo, 
kad nepamatytų blogas žmogus ir nepavogtų.

XX a. I pusėje kai kurios moterys namie dukterų 
kraičiams jau nebeaudė. Samdydavo audėjas, kurioms už 
plono audimo metrą mokėdavo 2 litus. Per dieną gera 
audėja nuausdavo iki 6 mastų (1 m — 1,5 masto). Tokių 
audėjų buvo ir 1959 m. Jos audė maišus, rankšluosčius, 
paklodes — drobules. Už 1 m audimo tuo metu uždirb
davo 5 rublius. Namie savos ir samdytos merginos aus
davo, o šeimininkė arba piemenė, kitų darbų neturėdamos 
šeivas trynė: užsidėdavo giją ant vytuvų arba matarų, į 
ratelio gerklutę įtvirtindavo pagalėlį su siūlo galeliu, ant 
pagalėlio užvėrė šeivą, ant šios ištempė siūlą ir pradžioje 
lėtai, paskui smarkiai minant suvijo verpalus.

Ausdavo ne vien tik iš naminių verpalų. Apie 1900 m. 
Rietavo apylinkėse paplito skaistgijos silkvilnė. Įvairių 
spalvų medvilninių siūlų būdavo ir seniau. Marškoniams 
audeklams dažniausiai pirkdavo raudonus arba mėlynus 
žickus. Raudonai užausdavo rankšluosčių galus (siekus). 
Užvalkalus pagalvėms (antvalkčius) ir antklodėms (dvi- 
linkius) dažniausiai sulanguodavo mėlynais ir raudonais 
dryželiais baltame dugne (10:2 pav.). Iš medvilnės aus
davo ir puošnias raudonlanges skepetas (raiščius) 
(10:1 pav.).

Languotųjų audeklų rašto kompozicija (10 pav.) pri
klausė nuo busimųjų daiktų paskirties. XIX a. pab. ir 
XX a. pr. vilnonius ir marškonius audeklus skaroms — 
raiščiams ir kuskoms audė su vienu daugiau kaip 1/3 
audeklo pločio užimančiu stambiai sulanguotu kraštu. 
Buvo siekiama, kad skersinis ir išilginis pakraštys būtų 
tokie patys, kartojo to paties pločio ir tų pačių spalvų
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10 pav. Languotieji audeklai: 1—vienyto žičkinio raiščio (didelės 
medvilnės skepetos) kertė. Raudoname dugne balti dryželiai. 2 — vie
nyčio antvalkalo fragmentas. Baltame dugne raudoni ir melsvi dryžiai. 
Skaborų apyl. Vienaragių. Sav. A. Končienė. Neg. 1339, 1342. Fot. au
torė 1959 m.
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dryželius. Paprastai pakraštyje būdavo vienas visą jo 
kompoziciją organizuojantis akcentas, kuris sudarė kon
trastą skepetos viduriui skirtajai audeklo daliai. Jei ta 
dalis sulanguojama labai smulkiai, pakraštyje įkomponuo
jami kelių spalvų stambūs dryžiai, kurie papildomai įrė
minami iš abiejų pusių smulkesniais. Jeigu vidurys stam
biai languotas, pakraštys akcentuojamas platesniais dry
želiais įrėminta siauručių dryželių grupe (10:1 pav.). Pa
talynės užvalkalams į audeklą įmesdavo 3—4 spalvų siū
lus. Tarp jų daugiausia buvo baltų, mažiausia juodų ir 
geltonų. Jais paprastai paryškindavo smulkius langelius, 
kurie skaldė langus, sudarytus iš plačių baltos, raudonos 
arba mėlynos spalvos dryžių.

Rietavo apylinkėse XX a. pr. buvo mėgiami spalvin
gi audeklai, visų pirma keturnytės metmenų ripso lova
tiesės iš suktų vilnonių siūlų, ataudams panaudojant sto
ras pakulines pašavas. Šias lovatieses vadino suktiniais 
divonais ir tiesdavo dažniausiai per šventes. Spalvas de
rindavo labai įvairiai, grynos spalvos dryžius, pertver
dami slanksteliu austais dviejų besikaitaliojančių spalvų 
dryžiais ir dryželiais (11:1 pav.). Pavyzdžiui, Vienaragių 
k. gyventojos Antaninos Končienės lovatiesės pakraštys 
buvo violetinis (lelijavas), o toliau ėjo šių spalvų dry
žiai: raudonos, žalios, rausvai lelijavos, raudonos slanks
teliu su oranžine, lelijavos, baltos, oranžinės slanksteliu 
su žalia, lelijavos, žalios, lelijavos slanksteliu su oranži
ne, raudonos, žydros slanksteliu su juoda, oranžinės 
slanksteliu su žalia ir lelijavos. Šitaip margai sudryžiuo- 
davo ir suktinius apklotus (gūnes), dekiukus kojoms ke
lionėje apsikloti, ir iš po suktinių divonų kyšančius prie- 
loviusiS, kuriais XX a. pradžioje Rietavo apylinkių mote
rys apsupdavo iš trijų pusių lovos kojas, kad niekas ne
galėtų matyti, kas laikoma po paloviu (11:2 pav.). Prie- 
lovius ausdavo skersadryžius ir nuo pat grindų į viršų 
kylantys įvairiaspalviai stulpeliai puikiai derėjo prie išil
ginių lovatiesės dryžių.

XX a. dryžuotųjų suktinių audeklų raštas darėsi vis 
ritmiškesnis19. Kinta ir jų rašto kompozicija, vis daugiau 
įgydama languotume bruožų. Pasinaudojant keturnytės 
technikos galimybėmis, įprastinis slenkstėtumas keičiamas
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11 pav. Keturnyčiai dryžuotieji audeklai su languotume elementais: 
1 —dekiukas, tiesiamas ant vežimo pasostės (fragmentas). Spalvų se
ka iš eilės nuo pakraščio: raudona slanksteliu su žalia, mėlyna, lelija- 
va su rausva, raudona su lelijava, geltona, ruda su lelijava, raudona 
su rusvai juoda, rusvai lelijava su rusva, rausva, mėlyna, geltona, 
mėlyna, geltona, plytinė, raudona, žalia su rausvai juoda. Neg. 9337, 
2 — prielovis palovėms pridengti (fragmentas). Neg. 9340. 3.— divonas’ 
austas 1913 m. (fragmentas). Spalvos — oranžinė ir violetinė. Neg. 
Nr. 9334. 1—3 — Skaborų apyl. Vænaragiu k. Sav. A. Končienė. Fot. 
autorė 1959 m.

langais, vienodais intervalais pakeičiant pakojų mynimą. 
Tuo būdu išilginiai dryžiai išlieka tų pačių spalvų, tik 
šiek tiek sumarguoja ir išeina šachmatinis raštas (11 pav.). 
Antra vertus pakito slankstėtų ir vienspalvių dryžių pro
porcijos: slankstėtieji siauri intarpai, tarsi įrėminantys 
dryžių grupes, išplatėjo, ir vienspalviai dryželiai liko tar
si išilgadryžiškumą išlaikantis ir tuo pačiu metu languo-
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12 pav. Diminiai audeklai, puošti simetrišku palaidų elementų orna
mentu: 1 — fragmentas keturnyčio pakulinio divono, tiesiamo ant ve
žimo pasostės. Neg. Nr. 7089. 2 —fragmentas aštuonyčio į medvilnės 
metimą vilnomis atausto divono, išausto 1950 m. Juodame fone oran
žinis kryžuokinis raštas. Skaborų apyl. Vėlaičių k. Sav. K. Končienė. 
Neg. 9328. Fot. autorė 1959 m. 3—2 kapos fragmentas. Medvilnė ataus
ta linais. Neg. 7085. 1 ir 3 —Medingėnų apyl. Akmenskinės k. Sav. 
A. Zokaitė. Fot. G. Niunkienė. 1958 m.

tumę pabrėžiantis elementas. Šie audeklai naudojami su
siuvus dvi palas lovatiesėms, iš vienos palos — grindų 
takeliams ir kelioniniams užtiesalams. Suprantama, iš to 
paties ritinio buvo daromi įvairios paskirties daiktai ir
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13 pav. Ąžuolo lapkų rašto variantai: 1 — keturnytės kapos fragmentas. 
Medvilnė atausta linais. Neg. 7084. 2 —keturnytės kapos fragmentas. 
Neg. 1086. 3 — keturnyčio abrūso fragmentas. Medvilnė atausta linais. 
1—3 Medingėnų apyl. Akmenskinės k. Sav. A. Zokaitė. Neg. 7087. 
4 — staltiesė — skotertis, medvilninė, aštuonytė. Akmenskinės k. Sav. 
Kuverkaitė. Neg. 7077. 1—4 Fot. G. Niukienė 1958 m.

bet kuriuo atveju nuo daikto funkcijos priklausė šių dir
binių bendroji kompozicija ir apdaila. Takeliams prie lo
vos audeklo pakraštys būdavo tik atsiuvamas, tuo tarpu 
kelioniniai užtiesalai — kilimėliai pasostei uždengti ar 
kojoms užsitiesti iš visų pusių apvedžiojami kuteliais. 
Apie trečdalį šių užtiesalų ploto užimdavo smarkiai su
margintas pakraštys, kitus du trečdalius — ritmiškas 
raštas. Dvipalės lovatiesės tuo būdu įgydavo išilginę už
darą kompoziciją su ypač pabrėžtu pakraščiu (jis pa
prastai nukarsta nuo lovos krašto), ir santykinai santūria 
vidurine dalimi. Naudojant divoną kaip lovatiesę, antrasis 
puošnusis kraštas atsiduria pasienyje ir lieka nematomas. 
Tokių lovatiesių galai dažniausiai paprastai atsiūlėti ar 
apsiūti marškonės medžiagos juostele.
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14 pav. Iš daugelio elementų susidedančių persipynusių raštų varian
tai: 1—keturnyčio divono fragmentas. Juodi linai atausti žalia vilna. 
Medingėnų apyl. Akmenskinės k. Sav. Adė Zokaitė. Neg. Nr. 7083. Fot. 
G. Niunkienė 1958 m. 2 — Keturnyčio divono fragmentas. Juodi linai 
atausti baltomis pašukomis. Labardžių apyl. Zuikiškių k. Sav. S. Ku- 
petytė. Neg. 9325. Fot. autorė 1959 m.

XX a. pradžioje Rietavo apylinkėse taip pat austa 
languotų audeklų pluošteliu — dimais per keturias arba 
astuonias nytis. Tuo laikotarpiu mėgtieji tarp išilginių 
rašto juostų šachmatiniai langai komponuojami panaudo
jant intarpams suskaldytų dryželių ir smulkių langelių de
rinius. Šių audeklų pakraštys jau susiaurėjęs, užima apie 
1/5 viso pločio ir jame atsikartoja vienas pagrindinis au
deklo rašto motyvas (11:3 pav.). Čia dar daug dėmesio 
skiriama ryškių spalvų derinimui, pvz. violetinės ir oran
žinės.

XX a. 3—5 dešimtmetyje — pusvilnonių dekoratyvi
niams tikslams naudotų audinių raštai darosi vis vien- 
tisesnės kompozicijos. Tai ritmiškai besikartojantys pluoš
teliu išausti iš kelių elementų sudaryti ornamentai, už- 
pildantys visą audinį (12:(1—2) pav.). Mėgiamas kry- 
žuokinis raštas (12:2 pav.) ir įvairūs ąžuolo lapų rašto 
variantai (13 pav.). Spalvų derinimas supaprastėje. Daž
niausiai marškoniam fonui pasirenkama neutrali spal-
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15 pav. Servetiniai audinių raštai: 1—rankšluosčio fragmentas. 
1929 m. Medvilnė atausta linais. Labardžių apyl. Zuikiškių k. Sav. 
S. Kupetytė. Neg. 1326. 2 — abrūso fragmentas. 1954 m. Medvilnė 
atausta linais. Skaborų apyl. Vienaragių k. Sav. A. Končienė. Neg. 
1333. 1—2 Fot. autorė 1959 m. 3 — aštuonyčio abrūso fragmentas. 
Medvilnė atausta linais. Akmenskinės k. Sav. Adė Zokaitė. Fot. 
G. Niunkienė 1958 m.

va — juoda arba balta, o vilnoniam raštui ryški — oran
žinė, žalia ar kitokia. Plinta kompozicijos, iš daugelio su
sipynusių geometrinių elementų (14 pav.). Lovatiesė iš 
visų keturių pusių aprėminama susmulkintu raštu.
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Pluošteline technika austi audeklai naudojami įvai
riems reikalams. Iš prasto pakulinio daromi užtiesalai 
vežimų pasostėms, iš linų ir linų su medvilne — staltie
sės, atsiranda ir šia technika austų rankšluosčių. Tačiau, 
kaip ir seniau labiau mėgiami rankšluosčiai ir staltiesės, 
išausti servetine technika, derinant langelius. Vienodo dy
džio langai komponuojami šachmatine tvarka (15:1 pav.), 
įrėminant tarp smulkesnių dryželių ir langelių, (15:2 pav.), 
pagaliau, audžiama obuoliais, susidedančiais iš įvairaus 
dydžio langelių, suvestų į figūrą, kuri sukelia apskritimo 
iliuziją. Šie obuoliai paprastai įkomponuojami tarp su
smulkintų skersinių ir išilginių dryželių (15:3 pav.). Kas
dieninius rankšluosčius ausdavo ir paprasčiau — triny- 
tai arba lamstytai. Tie) patys raštai tiko ir milui ir vil- 
nonukui. Taip austi mokėjo visos moterys. Juos ausdavo 
per 4 nytis. Skyrėsi tik suvėrimas ir suspardymas. Lams
tytą audeklą verdavo po 5—7 siūlus pradžioje į pirmą
sias, paskui į antrąsias dvi nytis. Kartais suverdavo skir
tingą siūlų skaičių ir išeidavo audeklas skirtingo pločio 
dryželiais. Jeigu kuriuos nors siūlus neteisingai suvėrę, 
audžiant tose vietose pasidarydavo blakė, jeigu gerai su
vėrę, bet neteisingai išmynę pakojas, iššokdavo drigan
tas, — nevietoje pasiliko palaidų siūlų. Paprastai kiek
viena šeimininkė Rietavo apylinkėse turėdavo nemažiau 
dešimties rankšluosčių (abrūsų), nes jų reikėdavo labai 
įvairiomis progomis. Per vestuves jaunoji dovanodavo 
po rankšluostį svotams ir piršliui, einant poterių — neš
davo klebonui, per laidotuves šeimininkė vieną duodavo 
vežikui ir keturis karsto nešėjams. Šių rankšluosčių galus 
dažnai užbaigdavo pinikais. Gražus, tik svečiui skirtas 
aštuonytis rankšluostis kabodavo troboje prie lovos ko
jūgalio. Į jį paprastai nė nesišluostydavo. Jis laikytas, 
kaip puošmena. Tokia audeklų naudojimo tvarka dar buvo 
išlikusi ir 1959 m.

Įvykus kolektyvizacijai valstiečiai linų nebeaugino. 
Kai kas pasisėdavo kanapių. Tačiau kiekvienuose namuo
se dar buvo visi pluošto apdirbimo, verpimo ir audimo 
įrankiai, taip pat šiokia tokia išmintų linų atsarga. Ka
dangi lininių verpalų vis mažėjo, o atsirado po kaimus 
slapta išnešiojamų medvilninių ir šilkinių siūlų, ėmė plisti 
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j baltos medvilnės metimą baltų šilkų raštais ataustos 
staltiesės ir kapos lovoms užtiesti. Šitaip trūkinėjo sai
tai, siejantys per šimtmečius toje pat vietoje susiklosčiu
sią sava patirtimi paremtą kaimo kultūrą su kultūra tuo 
metu besikuriančio kolūkinio kaimo, kuriame buvo pa
smerktos žlugti kai kurios iki tol reikšmingos individua
lios ūkinės veiklos sritys. Plačiau atsivėrė kelias į kaimo 
kultūrą pramonės gaminiams, kurie atskyrė žmones nuo 
maitintojos ir rengėjos žemės. Jie mažino poreikį perimti 
tėvų sukauptas ūkines žinias ir ilgainiui atstūmė daugelį 
moterų ne tik nuo sunkių pluošto paruošimo darbų, bet ir 
nuo meninės kūrybos, audžiant puošnius audeklus.

1 Medžiaga saugoma Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvos isto
rijos instituto Etnografijos skyriuje. — B. 154.

2 Jų autoriai ir negatyvų numeriai bus pažymėti prie iliustracijų.
3 ES. — B. 154. — L. 2, 4.
4 Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas 1930 — Vytauto Di

džiojo — metai gruodžio mėn. 30 d. K. T. 2. — P. 12. 134—135.
5 Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas 1930 — Vytauto Di

džiojo — metai gruodžio mėn. 30 d. K., T. 2. — P. 76.
6 Ten pat. — P. 76.
7 ES. — B. 154. — L. 26, 27; Pabaltijo istoriniame-etnografinia- 

me atlase paskelbto tipologiniame žemėlapyje ožio pėdams įveržti 
konstrukcija skiriasi nuo konstrukcijos binkio, naudoto Plungės rajone 
(plg. 1 pav. ir Историко-этнографический атлас Приталтики: Зем
леделие. Рига. — 1985. Карта 45).

8 J. Balio, К. Būgos, A.-J. Greimo, V. Toporovo ir kitų nuomones 
tuo klausimu apibūdino A. Vyšniauskaitė, kuri pati kėlė hipotezę, kad 
„plintant kuršių kultūrinei įtakai, atsirado priešiškumas jų atžvilgiu. 
Dėl to priešiškumo Kurkui galėjo būti perkeltas kuršių etnonimas. O 
gal čia išlaikytą senovinį kuršo — kelmo, krūmo etiomoną“ (Vyš
niauskaitė A. Lietuvių linininkystės papročiai. // Iš lietuvių kultūros is
torijos. V., 1983. — T. 12. — P. 159—161.

9 ES. — B. 154. — L. 54.
10 Dundulienė P. Lietuvių kalendoriniai ir agrariniai papročiai. 

V., 1979. — P. 126.
11 Baldauskas J. Vaikai, pavainikiai, moterystė // Gimtasai kraš

tas. — 1935. — Nr. 2. — P. 286—291.
12 Vyšniauskaitė A. Lietuvių linininkystės papročiai. — P. 130.
13 Dundulienė P. Lietuvių kalendoriniai ir agrariniai papročiai. — 

P. 120-121.
14 ES. — B. 154. L. 90 (Klaipėdos raj. Veiviržėnų apyl. Eidukų 

k.), Vyšniauskaitė A. Lietuvių linininkystės papročiai. — P. 159.
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15 Vyšniauskaitė Л. Lietuvių linininkystės papročiai. — P. 158.
16 Lietuvių kalbos žodynas. V., 1962. — T. 6. — P. 956, 957.
17 Ten pat. — P. 957, 958.
18 ES. Neg. 1340. Prielovis. Skaborų apyl. Vienaragių k. Autorės 

1959 m. nuotr.
19 Merkienė R. Žemaičių lovatiesės XIX a. pab.—XX a. Etnogra

finiai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais. V., 1983. — P. 72.

ANTANAS STRAVINSKAS

KALVYSTĖ

Straipsnis parašytas remiantis Lietuvos centrinio 
valstybinio istorijos archyvo (LVIA) XVII—XIX a. do
kumentais ir 1988 m. kompleksinės ekspedicijos metu su
rinkta medžiaga. Be šių eilučių autoriaus, medžiagą rin
ko ir mokytojas V. Jokšas.

1760—1796 m. Rietavo seniūnijos ir vėlesnių metų 
Rietavo dvaro ir daugelio palivarkų (dvarelių) invento
rių aprašymuose randame pakankamai daug faktų, ro
dančių, kad įvairiuose tų dvarų pastatuose ir buityje buvo 
naudojama vietos kalvių kalta geležis1.

Jau 1775 m. Rietavo seniūnijos Jurgėnų palivarko 
inventoriuje yra minimas priekalas, senas kalviškas kūjis 
ir replės2, o tai rodytų ten buvus ir kalvę, nors pastatų 
aprašyme ji nėra minima.

1836—1890 m. dokumentuose ne kartą aprašyti Rie
tavo dvaro gyvenamieji, ūkiniai pastatai, malūnai, karče
mos, lentpjūvė, o viename iš jų ir dvaro pirtis drauge su 
kalve3. Tai pastatas, statytas iš tašytų rąstų, stogas deng
tas tašytomis lentomis. Kalvės durys lentinės, atsidaran
čios į dvi puses, laikosi ant 4 geležinių vyrių (pirties du
rys ant 2 vyrių). Ir pirties, ir kalvės durys turi geležines 
rankenas ir užraktus. Pirtis turėjo 2 langus, o kalvė — 
1. Kalvėje įrengtas žaizdras iš mūrytų plytų ir sujungtas 
su kaminu4.

Turime ir dar vieną 1857 m. Rietavo dvaro kalvės 
aprašymą. Tai jau atskiras trobesys. Jis taip pat statytas 
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iš tašytų rąstų. Stogas dengtas čerpėmis. Durys vienpu
sės, laikosi ant 2 vyrių, uždaromos kaltos geležies ranke
na ir skersiniu, užrakinamos kabančia spyna. Kalvėje 
įrengtas židinys iš degto molio, sujungtas su kaminu, iš
vestu virš stogo5.

Siame inventoriuje yra nurodyti 2 priekalai (vienas 
iš jų didelis), du dideli ir du maži kūjai ir kiti įrankiai.

Kitas Rietavo dvaro kalvės vystymosi etapas, atrodo, 
galėjo būti didelės mūrinės kalvės statyba XIX a. antro
joje pusėje. Tiksli jos pastatymo data nežinoma.

Iš Rietavo dvaro kalvio J. Dziubinsko sūnaus A. Dziu- 
binsko prisiminimų ir piešinių žinome, kad maždaug dar 
iki 1934 m. kairėje Rietavo—Plungės kelio pusėje stovė
jusi apie 40 m ilgio, 10—12 m pločio didelė raudonų ply
tų kalvė. Ji buvo dengta čerpėmis, turėjo 4 langus, 3 
žaizdrus ir dumples, 3 priekalus, atitinkamą kitą inven
torių. Ji stovėjo atskirai greta šaltkalvių dirbtuvių6. Grįž
tant prie dvaro inventoriuje aprašytos kalvės-pirties,, bū
tų galima nurodyti ir daugiau analogiškų pavyzdžių, kai 
šio krašto kalvės buvo jungiamos su kitos paskirties pas
tatais.

Kalvis K. Pupšys, g. 1913 m., prisimena, kad jo brolis 
turėjo kalvę, statytą iš rąstų, kurioje buvo atskira kamara 
įvairiems staliaus įrankiams bei daiktams sudėti, o kal
vio J. Trečioko tėvas buvo pasistatęs kalvę-gyvenamąjį 
namą. Kalvis L. Eigirdas, gyvenęs Rietave ir dirbęs para
pijos (klebono) žemėje, taip pat turėjo pasistatęs kalvę 
ir dviejų kambarių gyvenamąjį namą po vienu stogu. Kal
vio ir staliaus J. Liutkaus tėvas (irgi kalvis), gyvenęs 
Stunbrės k., taip pat turėjo namą, kurio viename gale gy
veno, o kitame buvo kalvė.

Žemaitijoje panašių atvejų buvo daug. Taigi Rietavo 
apylinkėje kalvės sujungimas su kitos paskirties (ypač 
gyvenamosios) pastatais turi senas tradicijas.

Kalbant apie šios vietovės kalves, reikia nurodyti, kad 
išskyrus dvaro ar dar vienos kitos vietos kalvę, dauguma 
jų yra nedidelės (5X6 m), lentinės, karkasinės konstruk
cijos. Jos statytos XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje.

Pastarųjų metų kalvės dažniausiai talpinamos mū
rinėse mechaninėse dirbtuvėse, yra daug erdvesnės (12X 
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X8 m), su 1—2 priekalais ir be tradicinių kalvystės įran
kių, aprūpintos elektros ventiliatoriais ir mechaniniais 
pneumatiniais kūjais; čia praktikuojamas ne tik suvirini
mas žaizdre, bet ir elektra bei dujomis. Tačiau ir šiose 
kalvėse išlaikoma sena šio krašto statybos tradicija — 
virš žaizdrų išmūrijami senąsias formas primenantys ka
minai.

Kitame 1833—1835 m. kalvių, kurie taisė įvairias Rie
tavo pašto transporto priemones, sąraše pirmuoju įrašy
tas Andrejus. Štai šis 5 kalvių sąrašas: Andrejus, Leng
vinas, Kojelis (Koielo), Vandelis (Wendel) ir Krauzas. 
Jiems visiems už įvairius darbus užmokėta 30 rb. 37 кар. 
Daugiausiai iš jų visų uždirbo Andrejus — 6 rb. 70 кар., 
o už 1833 m. pašto darbus jis gavo 12 rb. 84 кар.7.

Sie ir kiti kalvio Andrejaus paminėjimai8 leidžia ma
nyti, kad jis buvo vienas reikalingiausių ir galbūt geriau
sių to meto Rietavo kalvių.

1835—1837 m. dokumentuose pasirodo naujos, anks
čiau neminėtų kalvių, pavardės: dirbęs pagal sutartį Jun
gas ir Nikantas9, o 1839—1840 m. dokumentuose — kalvis 
Kazragis10.

Tiesa, lieka neaišku, ar visi aukščiau paminėti kal
viai dirbo Rietave, o tuo labiau Rietavo dvare. Tikriausiai 
kai kurie iš jų dirbo palivarkuose ar Rietavo apylinkės 
kaimuose.

XIX a. pradžios dokumentuose kalviai beveik visiškai 
nenurodomi. Štai 1827 m. Rietavo grafystės gyventojų 
sąraše tik prie vieno iš jų parašyta „gizelis Petras“11. 
Išeitų, kad kalvio mokinys. Stebina ir kitas dalykas, kad 
tarp daugelio kaimų ir ažusienių ūkininkų nurodytas tik 
vienas Žadeikių k. ūkininko Jono Joniko šeimynos narys, 
50 m. kalvis Juozas Kocilas (Kocile), 50 metų jo žmona 
Agota ir 11 metų sūnus Dominikas.

Matyt J. Jonikas buvo stambus ūkininkas, kuris, be 
kitų tarnų, sugebėjo išlaikyti ir savo kalvį12. Tai ypač įdo
mus faktas. Tačiau visai neįtikėtina, jog daugelyje kitų 
kaimų visai nebuvo kalvių. Greičiausia, kad kai kurie 
stambesni ir nagingesni ūkininkai jau tais laikais turėjo 
kalves ir mokėjo kalviauti, bet tas pagalbinis jų užsiėmi
mas oficialiuose dokumentuose nebuvo nurodytas.
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Žemaitijoje gana dažnas ūkininkas mokėjo ne tik na
mus pasistatyti, meistrauti, bet ir kalviauti. Sis reiškinys, 
matyt, turintis senas tradicijas, akivaizdus ir 1988 m. 
Rietavo ekspedicijos metu. Užfiksuotas ne vienas faktas, 
kad Rietavo apylinkėje net XX a. trečiajame dešimtmetyje 
ūkininkai, turėjusieji 20 ir daugiau ha žemės, be kitų pas
tatų turėjo savo kalves ir mokėjo kalviauti. Dažnai visus 
jiems reikalingus namų apyvokos padargus bei įnagius 
mokėjo patys pasitaisyti ar nusikalti.

Apie tai, kad Rietave ir kituose jo dvaruose (palivar
kuose) buvo ne taip jau mažai kalvių, kalba ir kiti archy
viniai dokumentai.

1886—1887 m. Rietavo dvarui priklausiusių geležies 
dirbinių apskaitos knygoje gana dažnai minimi kalviai 
Nabažas, Galdikas, Gedvilas, nurodomi taip pat kalviai 
Jucys, Opianskis (?), Simkevičius13. Tik, deja, nepavyko 
nustatyti, kuriuose kaimuose jie kalviavo.

O štai 1879—1881 m. dvaro etatų knygoje nurodyti 
ne tik kalviai, bet ir jų pagalbininkai bei mokiniai.

Nuo 1877 m. gegužės 3 d. dvare dirbo kalvis Rudol
fas Kalkuvas. Jam už vieno metų kvartalo darbų (nuo 
1879.11.03 iki 1880.02.03) turėjo būti išmokėtas 26 rb. 
50 кар. atlyginimas, tačiau gavo tik 23 rb., nes buvo iš
skaičiuota už šiaudų paėmimą ir berniuko (tarno) panau
dojimą ir už paimtą pūrą avižų14. Dokumente minimas jo 
padėjėjas Kazimieras Putramentas ir mokinys Konstanti
nas Sidlovskis; minimi ir kalvio (nenurodyta kurio) mo
kiniai: Juozas Rumšis, Kazimieras Jurijūnas, Antanas Bui- 
vidas15.

Dar kitame 1880 m. to paties dokumento įraše nuro
dytas kalvis Jonas Riteris (Ritter), kuriam sulygtas 
106 rb., o jo padėjėjui Julijui Riteriui — 75 rb. metinis 
atlyginimas16.

Kad XIX a. pabaigoje Rietave ir apylinkėse dirbo pa
lyginti daug kalvių, patvirtina vieno seniausių Rietavo 
dvaro kalvių L. Galdiko (Galdikovskio), g. 1909 m., pri
siminimai. Jo teigimu, Rietavo dvaro centre dirbę 3 kal
viai, o palivarkuose po 1 kalvį. Žinoma, šiek tiek abejo
tina, ar visi palivarkai turėjo savo kalvius. Beje, vienas 
XIX a. pabaigos dokumentas nurodo, kad ir pačiame cent
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re, t. y. Rietavo dvare, dirbo tik 2 kalviai — tai to paties 
Galdiko tėvas Leonas Galdikas (Galdikovskis), kuriam 
sulygta 144 rb. alga, ir kalvis Guščius, kurio alga — 
72 rb. Abiems kalviams ordinarija mokama pinigais ir 
suteikiamas butas su apkūrenimu17. Tačiau kiek žino 
A. Dziubinskas iš senų kalvių prisiminimų Rietavo dvare 
XIX a. pab.—XX a. pr. dirbę 3—4 kalviai ir kiekvienas iš 
jų turėjęs po 2 gizelius (mokinius — padėjėjus). Vienas 
iš 3—4 kalvių buvęs vyresnis.

Galima teigti, jog XX a. pradžioje sunykus Rietavo 
dvarui, kalvių skaičius išaugo kaimuose. Ypač didelis skai
čius jų buvo XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtme
čiuose. Retas kaimas neturėjo savo kalvio. Tai liudija 
daugelio rietaviškių kalvių (ir ne tik kalvių) prisiminimai.

Pagaliau prieš Antrąjį pasaulinį karą ir pačiame Rie
tavo miestelyje dirbo net keletas kalvių.

Po Antrojo pasaulinio karo kalvių skaičius gerokai su
mažėjo, nes kai kuriuos iš jų palietė stalininės represi
jos, senesni kalviai išmirė, o kalvių pamaina, deja, kaip ir 
kitose Lietuvos vietose, neskuba ateiti.

Kaip jau minėta anksčiau, Rietavo seniūnijos dvarų 
inventoriuose nurodyta, jog įvairių trobesių durys laikosi 
ant geležinių vyrių, o jų sklendės, užraktai taip pat gele
žiniai. Kartais net nurodoma, jog tai yra ne tik kalvio, 
bet ir šaltkalvio darbas18.

XVIII a. vidurio dokumentuose nurodoma gana daug 
įvairių daiktų, kaltų iš geležies. Jų tarpe gana didelė ap
kaustyta skrynia, geležinis trikojis, kapoklė, įvairūs dir
biniai iš skardos ir kt.19.

XIX a. ir XX a. pradžioje bene svarbiausi kalvystės 
darbai buvo skirti Rietavo dvaro ir pašto transportui. Kal
viai taisydavo ir apkaustydavo dvaro ir pašto vežimus, 
karietas, vienkinkes ir dvikinkes roges ir rogutes ir kitą 
reikalingą inventorių20. Svarbu ir įdomu nurodyti, jog 
tarp kitų transporto priemonių buvo taisomi didieji ir 
mažieji lietuviški vežimai ir, matyt, skirtingi žemaitiški 
vežimai21. O kaip jie atrodė — duomenų nėra. Kalviai 
pastoviai kalė pasagvines ir pasagas, kaustė dvaro ir pašto 
arklius22.
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Rietavo kalviai daug dirbo, kaldami arba taisydami 
(aštrindami) malūnų girnų plaktukus, įvairius varžtus, 
kablius, karčemų inventorių, ūkio ir buitinius įnagius23.

Kaip rodo gausūs Rietavo dvaro archyviniai doku
mentai, tokius darbus kalviai dirbo iki pat XX a. pra
džios24.

Iš visų šių darbų reikėtų išskirti tikrai nemalonią, 
antihumanišką kalvių „pareigą“ nukaustyti ir apkaustyti 
Rietavo seniūnijoje sugautus rekrūtus. Apie tai byloja, 
pvz., 1836 m. valstiečių kasos pajamų ir išlaidų knyga, 
kurioje nurodyta, jog už 2 ar net 4 rekrūtų nukaustymą 
ir apkaustymą kalviams išmokėta po 15 кар., kai tuo tar
pu už arklio pakaustymą užmokėta 45 кар. Siame doku
mente minima ir kalvio Jungo pavardė25. Rietavo dvaro 
1830 m. pajamų išlaidų knygoje nurodyta, jog už 4 rek
rūtų nukaustymą ir apkaustymą apmokėta 1 rb. 25 кар.26, 
o kitose šio dokumento vietose nurodyta, jog už panašų 
darbą atsilyginta po 20, 50 ir 57 кар., priklausomai nuo 
rekrūtų skaičiaus27. Be to, iš minimo dokumento matome, 
kaip dažnai per metus šioje apylinkėje buvo imami Rusi
jos imperijos „gynėjai“ — Lietuvos rekrūtai.

1840 m. dokumente nurodyta, jog neįvardintam kal
viui duota 3 tuntai štabinės (kantuotos) geležies pataisyti 
grandines rekrūtų sukaustymui28.

Be jau minėto dvaro kalvio L. Galdiko (Galdikovs- 
kio), Rietave arba jo apylinkėse XX a. pradžioje gyveno 
(kai kurie iš jų dar tebegyvena ir pateikė vertingų žinių) 
keletas labai gerų kalvių. Vienas iš jų tai buvo Liudas 
Eigirdas (vietos žmonių vadinamas Eisgirdu). Jo kalvė 
(kartu ir gyvenamasis namas) stovėjo Laukuvos gatvėje 
(buvo Tarybų 18). Atitarnavęs kariuomenėje, 1925 m. jis 
stojo mokytis pas gerą šlajukų (išeiginių važelių) meist
rą ir kalvį Tveruose. Spėjama, jog tai buvęs kalvis Jonas 
Rubavičius, kuris gražiai apkaustytus šlajukus veždavęs 
parduoti.

1929 m. L. Eigirdas vedė ir persikėlė į Rietavą. Dirbo 
jau minėtoje klebono (parapijos) kalvėje. Jis laikė ir mo
kinių (žr. 1 nuotrauką). Jam teko aptarnauti ne tik didelį 
parapijos ūkį, bet ir kitų Rietavo gyventojų reikmes. XX a. 
pradžioje Rietave buvo daug vežikų žydų. Todėl' svar- 
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blausias L. Eigirdo darbas buvo kaustyti ne tik klebono, 
Rietavo žydų, bet ir aplinkinių ūkininkų arklius. Tai buvo 
jo mėgiamas darbas. Kartą pasigyrė, jog per dieną pa
kaustęs (žinoma, su gižu) mokiniu ar padėjėju net 100 
kojų. O tai būtų savotiškas arklių kaustymo rekordas Lie
tuvos kalvystėje.

Kai buvo tiesiamas Žemaičių plentas, tai L. Eigirdas 
kartu su gižais dirbdavęs ir per naktis, nes buvo apsiė
męs paruošti visas geležis plento tiltų statybai. Aišku, dir
bo ir visus kitus darbus: kaustė ratus, šlajas (roges), tai
sė plūgus.

Rietave tebegyvena Sibiro tremtinys, senesniosios 
kartos kalvis Kazys Pupšys, g. 1913 m. Vedegėnų k. Kal
vystės pramoko iš brolio Igno, o užbaigė tuos mokslus 
Plungėje, išėjęs tarnauti Lietuvos kariuomenėn. Ten bai
gė 6 mėnesių arklių kaustymo kursus, o pervažiavus į 
Šiaulius, irgi dirbo kalvėje. Kariuomenėje jis ne tik kal- 
viavo, bet ir sugebėjo dirbti karininkams pentinus, iš mi- 
singio liejo padkavėles (papuošalus), žodžiu, buvo suma
nus ir gabus vyras. Po kariuomenės dar kurį laiką išva
žiavo kalviauti į Gargždus (beje, Gargždai nuo seno buvo 
didelis kalvystės centras). Ten daugiausia kalė vienkin- 
kius ir porinius vežimus ir įvairų žemės apdirbimo inven
torių. Dar kurį laiką dirbo Veiviržėnuose, o galiausiai 
1940 m. įsikūrė Rietave, išsinuomavęs iš G. Ašmontienės 
žemės sklypą (80 arų).

Dirbo visus darbus, bet ypač mėgo kaustyti arklius. 
1948 m. jis su šeima (žmona ir 3 mėn. sūnumi) buvo be 
jokio teismo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Ir tremtyje 
K. Pupšys dirbo kalviu ir turėjo gerą vardą. Iš Rusijos 
grįžo 1956 m. Dabar reabilituotas. Nors matė daug vargo, 
daug pergyveno, bet kol kas sveikata nesiskundžia, dar 
dirba. Jis ne tik geras kalvis, bet ir statybininkas. Per 
savo gyvenimą yra pastatęs 4 gyvenamuosius namus.

Rietave gyvena ir dar vienas kalvis tremtinys — tai 
Domas Norvaišas, g. 1922 m. Surnokų k. Jį kartu su tė
vais išvežė į Sibirą 1949 m. Prieš išvežant į Sibirą, jau 
mokėjo arklį pakaustyti, bet daugiausiai išmoko tremty
je ir cementuoti (grūdinti) plieną, ir taisyti įvairias že
mės ūkio mašinas. Dabar dirba kūriku katilinėje.
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1 pav. Viduryje kalvis L. Eigirdas. Kairėje jo mokinys St Norkus.

Kitas nagingas kalvis buvo Jonas Ruibys, gimęs Plun
gėje, o į Rietavą atsikėlęs 1919 m. Jis buvo Lietuvos sa
vanoris ir todėl gavo 7 ha žemės iš Rietavo dvaro. Gyveno 
jis Norkutiškio kaime iki pat mirties (1978 m.). Kalviauti 
jis pramoko Vokietijoje, kai 1915 m. buvo patekęs į ne
laisvę. Tačiau tuo nesitenkino: grįžęs į Rietavą, kurį laiką 
dar mokėsi pas gerą kalvį Snelį (Sneilį?). Pagrindinis 
Ruibio darbas, kaip ir kitų apylinkės kalvių, buvo ūkinin
kų užsakymai. Pardavimui kaldavo tik pasagas. Jas vež
davo parduoti į Rietavo turgų. Beje, į Rietavo turgų savo 
gaminius yra gabenę ir kiti apylinkės kalviai, o ypač gra
žius brikiukus ir šlajikes atveždavę kalviai iš Varnių.

Tačiau J. Ruibys buvo meniškos prigimties žmogus. 
Kaldavo jis gražius kapinių kryžius, koplytstulpių viršū
nes. Deja, dabar nustatyti, kuriuos kryžius ir geležines 
viršūnes jis nukalė, jau nebepavyko. Beje, šiose apylinkė
se (ypač prie kelių) būta ir šiaip labai originalių medinių 
kryžių ir koplytėlių su kalvių nukaltomis geležinėmis jų 
viršūnėmis — saulutėmis.

J. Ruibys yra nukalęs Stalgėnų ir Spraudės bažnyčių 
durų vyrius, altorių bei kitų daiktų metalinius pagražini-
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mus. Tie jo nukalti durų vyriai primena ir kitų bažnyčių 
tradicinius išraitymus, tačiau jie saikingai profiliuoti, o 
pagrindinis varžtas, laikantis vyrius, apvestas nežymiai 
kantuotu rombo formos grioveliu (žr. 2 iliustr.).

2 pav. Stalgėnų bažnyčios kry
žius ir durų vyriai, nukalti Jono 
■^uibio (1889—1978). (Iš V. Rut
kausko nuotraukų perpiešė V. 
Kalinauskaitė)

Gražų kryžių 1981 m. prie savo namų yra nukalęs 
kalvis P. Viržintas, gyvenantis Skroblės k. Jis mokėsi kal
vystės iš aukščiau minėto kalvio K. Pupšio, kurį labai 
vertina: „Jis nepavydėjo parodyti ir paaiškinti ne tik kaip 
geležį kalti, bet ir kaip ją suvirinti žaizdre“.

Giliogirio k. gyvena vienas iš senesnės kartos kalvių, 
tolimas žinomo Žemaitijos humanisto ir švietėjo, mokyto
javusio Rietave, L. Ivinskio giminaitis Jonas Ivinskis, g. 
1910 m. Iš 8 brolių — trys buvo kalviai: Stasys — anksti 
mirė, o Kazys dirbo Tveruose (taip pat jau miręs) ir štai 
jis — dar gana sveikas ir guvus, tikrai kaip reta inteli
gentiškos išvaizdos žmogus (žr. 3 nutrauką). Dar jau
nystėje jį traukė meistrystė. Jau iki kariuomenės mokėjo 
cinkuoti indus ir gana gerai skobti klumpes. Kariuome
nėje 4 mėnesius mokėsi arklių kaustymo, o kai grįžo į 
namus, tai darbo netrūko — ypač buvo pamėgęs kaustyti 
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arklius, tačiau sumaniai dirbo ir visus kitus ūkiškus dar
bus. Nors dabar Ivinskis jau nebekala, tačiau jo kalvės 
inventorius vienas turtingiausių apylinkėje (daug kas nu
sikalta paties kalvio).

3 pav. Kalvis J. Ivanskis, gim. 1910 m. iš Giliogirio k.

Nedaug jaunesnis Zadvainių girininkijos kalvis ir 
statybininkas J. Kontrimas, g. 1912 m. Jo tėvas buvo 
stalius ir kalvis, o tėvo brolis Jonas — tikras kalvis, t. y. 
tik iš to gyvenęs. Apie J. Kontrimo dar jaunystėje pamėg
tą kalvio darbą kalba kad ir toks faktas. Susirgus dėdei, 
jis veržte veržėsi į kalvę ir pats iki pietų visai savaran
kiškai nukalė dvi, o po pietų dar daugiau pasagų. Apžiū
rėjęs pasagas, dėdė pasakęs: „Juzė galės dirbti mano kal
vėje“. 1936 m. jis tarnavo kariuomenėje Tauragėje ir čia 
išėjo tikrą arklių kaustymo, o ir apskritai kalvystės mo
kyklą. Dar ir dabar mėgsta segti arklius.
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Sunkūs prisiminimai slegia J. Kontrimo pečius. Vie
nas didžiausių dar Nepriklausomoje Lietuvoje — tai buvo 
tragiškas žemaičių lakūnų Dariaus ir Girėno žuvimas. 
„Visi dėl to pergyvenom. Juk tai buvo didžiausi mūsų 
lakūnininkai“. Na, o vėliau atėjo lemtingieji ir tragiškieji 
visai tautai 1940 metai: „Atėjo daug rusų. Kasė apkasus... 
O didžiausias pergyvenimas buvo tada, kai pradėjo va
ryti į kolchozus. Visi sakėm: kas bus, kaip bus?“ Panašių 
minčių išsakė ir daug kitų informatorių. Jis prisiminė ir 
tai, jog Rietavo miesto centre maždaug nuo 1931—1932 m. 
buvęs didelis kooperatyvas, kuriame parduodavo geležį, 
anglis, plūgus, akėčias, dviračius. Jo žodžiais tariant: 
„kon norėjai, ton viskon gava“. Kooperatyvo veikloje da
lyvavo ir vienas kitas kalvis.

O iš vidutinės kartos kalvių reikėtų išskirti Juozų 
Trečioką. Jis gimė 1927 m. Girdvainiu k., 1938 m. persi
kėlė j Jaupėnus. Tėvas buvo Aukštikalnio dvaro kalvis. 
Nuo pat mažens, maždaug nuo 7 metų, kartu su tėvu iš
dirbo šioje dvaro kalvėje iki 1938 m. Kai kalviavo dvare, 
tai kalviavo ir ponui, ir žmonėms (o taip retai būdavo). Į 
dvaro kalvę atvažiuodavo ūkininkai iš Vedegėnų, Ziau- 
pėnų, Pupšių. Ziaupėnų kaime kalvio nebuvo, o Pupšių k. 
kalvis atsirado, gerai nepamena, ar per Antrąjį pasaulinį 
karą, ar po jo. J. Trečioko žodžiai: „Be kalvystės neišsi
versi. Kalvio reikėjo visiems, ir turtingiems, ir biedniems. 
Kalvį mylėjo labai. Kad tik nukaltų, kad tik padarytų“.

Ir tėvas, ir sūnus mokėjo apkaustyti darbinius ratus 
(vežimus), šlajas (roges), gražius šventadienius brikiu- 
kus ir šlajikes. Už brikiuko apkaustymą imdavo 7 cnt 
rugių, o už paprastų darbinių ratų apkaustymą — 5 cnt 
rugių. Apkaustydavo ir lineikas (vežimukus su lingėmis).

Tai štai kokie sumanūs ir nagingi buvo rietaviškiai 
kalviai. Nors dabar dažniausiai jie atlieka tik mechaniza
torių pagalbininkų-remontininkų darbą, tačiau be jų ne
išsiverčia nė vienas ūkis. Ypač, kai reikia nukalti defici
tines detales kombainams ar kitoms žemės ūkio mašinoms. 
Kalviai sugeba viską padaryti.

Nors trumpai reikėtų paminėti ir tuos kalvius, kurie 
ne tik kalvyste, bet ir savo išmone ar visuomenine veikla 
dar gyvi rietaviškių atmintyje.
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Pirmiausiai tai savotiškai legendine tapusi kalvio 
Kazragio asmenybė. Gyvenęs jis, sako, tarp Bubėnų ir 
Budrikių k. Jis turėjęs nepaprastą galią žmones užburti. 
Rietave dar gyvi pasisakymai apie jį ne tik kaip apie 
kalvį, bet, svarbiausia, kaip apie kalvį-magiką.

Nusipelno dėmesio ir tie kalviai, kurie dar XX a. 
pradžioje ieškojo socialinės teisybės, aktyviai už ją kovo
jo, o kai kurie ir savo gyvenimą paaukojo.

4 pav. Julijonas 
Dziubinskas, 
1915—1916 m. 
nelaisvėje Vo
kietijoje.

Tarp tokių kalvių visų pirma minėtinas Rietavo dva
ro vyresnis kalvis Julius Dziubinskas. Gimęs Vilniaus 
krašte 1877 m. Kalvystės jis išmoko iš tėvo. Anksti įsi
jungė į revoliucinį judėjimą prieš caro patvaldystę, da
lyvavo 1905 m. revoliucijoje, todėl teko bėgti Amerikon. 
Neradęs laimės Amerikoje, grįžo Lietuvon ir įsidarbino 
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kalviu Rietavo dvare. Apie jo visuomeninę veiklą įdomiai 
rašo J. Kontrimas29.

Rietave buvę ir daugiau kalvių, kurie ieškojo „teisy
bės“, agitavo, kėlė vėliavas. Tarp jų buvęs ir minėtas kal
vis Snelis (Sneilas) su savo mokiniais. Tačiau, atėjus 
bermontininkams, jie visi kažkur dingę.

Čia suminėjome ne visus šios apylinkės kalvius. Jų 
būta daug daugiau30. Tačiau ir to pakanka pasakyti, kad 
greta lietuvių daug kalvių buvo vokiečių, lenkų ir tik vie
nas kitas žydas.

Svarbu yra pasakyti tai, kad šiame krašte kalvyste 
vertėsi ne vien kalviai profesionalai, bet ir valstiečiai, netgi 
stambūs ūkininkai.

5 pav. Dviejų kryžių kryžius 
prie Rietavo-Andriejavo kelio.
A. Varno nuotrauka.

Ir vieni, ir kiti sugebėjo atlikti visus reikalingiausius 
ūkiui kalvio darbus. Iš jų buvo daug mėgstančių ir su
gebančių gerai pasegti arklius, kiti — be darbinių ratų 
(vežimų) ir šlajų (rogių), mokėjo meniškai apkaustyti 
šventadienius ratukus ir šlajukus, o dar kiti yra kalę me
niškus kryžius, kapų tvoreles ir kitokius dirbinius.
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i LVIA. — F. 1177. — Ap. 1. — B. 826. — L. 5, 6, 7; B. 786. — 
L. 6, 6Л. — B. 829. — L. 9, 10; — B. 879. — L. 26, 26 A, 27.

2 Ten pat. — B. 797. - L. 2.
3 Ten pat. — B. 1008. — L. 53 A.
4 Ten pat.
5 Ten pat. — B. 1403. — L. 132 A.
6 A. Dziubinsko piešiniai ir autoriui rašyti laiškai 1988 ir 1989 m.
7 Ten pat. — B. 960. — L. 24.
8 Ten pat. — B. 981. — L. 55; — B. 935. — L. 101 A.
9 Ten pat. — B. 960. — L. 3, 9 A; B. 1021. — L. 103 a.
10 Ten pat. — B. 1081. - L. 71.
11 Ten pat. — B. 916. — L. 2 a.
12 Ten pat. — B. 921. — L. 21; už 1829—1830 m. jis sumokėjo 

58 sidabro rublių činšą.
13 Ten pat. — B. 1866. — L. 4 A, 5 A, 7 A, 8 A.
14 Ten pat. — B. 1822, 1. 119 a.
,s Ten pat. — L. 120.
16 Ten pat. — L. 124.
17 Ten pat. — B. 1947. — L. 1.
18 Ten pat. - B. 772. — L. 3 A, 4, 5, 6, 7; .. B. 879. L. 26.
19 Ten pat. — B. 786. — L. 6, 6 A.
20 Ten pat. — B. 960. — L. 12 A, 24.
21 Ten pat. — L. 25, 26 A.
22 Ten pat. — L. 12 A.
23 Ten pat. — B. 879. — L. 26, 26 A, 27.

1988 m. gegužės mėn. 1 d.
30 Ekspedicijos metu apklausti 23 žmonės, iš jų — 15 kalvių.

24 Ten pat. — B. 873. — L. 5 A, 13, 15; daugelio rietaviškių pri-
siminimai.

25 Ten pat. — B. 1029. — L. 9, 12, 12 A.
20 Ten pat. — B. 1056. — L. 8.
27 Ten pat. — B. 1056. — L. 9, 9 a, 10, 14.
28 Ten pat. — B. 1096. — L. 57 a, 58.
2y Kontrimas J. Plūgo ir laimės kalvis // Valstiečių laikraštis,

JANINA MORKŪNIENĖ

VAŽIAVIMO PADARGŲ GAMYBA

Vis daugiau žemdirbių, neretai ir jauno amžiaus, 
nori savarankiškai ūkininkauti. O ar gali ūkininkas (nors 
ir gyvenantis technikos amžiuje ir niekaip negalintis ap
sieiti be technikos) be savo arklio, vežimo, šlajų ir pa
kinktų?

Prisiminkime, kaip gi dirbo važiavimo padargus Lie-
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tuvos ūkininkai XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje ir 
XX a. 3—4 dešimtmečiais Rietavo ir gretimose apylinkėse.

Sis straipsnis parašytas remiantis autentiškais se
nųjų ūkininkų (jų, taip pat kalvių bei račių 1988 m. eks
pedicijoje apklausta 14 iš Rietavo, Kulių, Tverų ir Žlibinų 
apyl.) pasakojimais1, perteikiančiais didelę valstietiškos 
išminties ir patyrimo, požiūrį į kinkomojo transporto prie
monių kokybę ir vertę ūkiniame gyvenime. Nes kinkomo
sios transporto priemonės Lietuvoje buvo ryškus ūkininkų 
vertės rodiklis.

Jau XIX a. I pusėje ir ypač po baudžiavos panaiki
nimo (1961 m.) suintensyvėjus valstiečių ūkinei veiklai, jie 
daugiau rūpinosi kinkomojo transporto priemonių kokybe, 
jų apkaustymu. Tuo metu ir Žemaitijoje turtingesnieji 
valstiečiai taisėsi ne tik apkaustytas darbines, bet ir išei
gines transporto priemones. Antai, 1872 m. Rusijos geog
rafų draugijos surinktais duomenimis netolimo Rietavui 
Varnių valse. Pabiržulio k. pasiturintis valstietis J. Skir
mantas (turėjęs 28 dešimtines žemės, laikęs 8 melžiamas 
karves, 5 arklius) buvo įsitaisęs gerus važiavimo padar
gus: apkaustytą porinę bričką, su kuria važinėdavęs per 
šventes, 2 porinius apkaustytais ratais vežimus ir 1 pori
nes apkaustytas roges. J. Skirmantas turguje už bričką 
sumokėjęs 45 sidabro rublius, už vežimus — po 25 si
dabro rublius, už roges — 15 sidabro rublių2. Nepasitu
rintys valstiečiai tenkinosi paprastesnėmis važiavimo prie
monėmis. Varnių valse. Burbiškiu k. valstietis (buvęs 
baudžiauninkas) M. Brasas (turėjęs 14 dešimtinių žemės, 
2 arklius, 3 karves) porinį vežimą pirko už 10 rb., o pori
nes šlajas už 6 rb.3. O buvęs baudžiauninkas M. Bogda- 
novas (turėjęs 3 dešimtines žemės, 1 arklį ir 1 karvę) 
važinėjo savo paties padirbtais vienkinkliu vežimu ir vien- 
kinkėmis šlajomis4.

Valstiečiai ne viską turguose pirko, bet ir patys daug 
ką mokėjo pasidirbti. Kai kurie netgi tokius sudėtingus 
padargus, kaip kinkomojo transporto priemones, t. y. ve
žimus, ratais čia vadinamus ir roges —- šlajas. Gi brike
liai ir važeliai — račių darbo. Tam reikėjo įgūdžių, ir 
nemažų. Iki XX a. pradžios valstiečiai vartojo beveik sta
čiais šonais iš lentelių padarytu viršumi bričkas, kurios 
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1

1 pav. Išeiginiai vežimai: 1 — porinės brikos viršutinė dalis (XIX a. 
pabaiga) ., Plungės raj. Narvaišių k., Kretingos KM, inv. Nr. 7978, 
piešė R. Butvilienė; 2 — brikelė, Plungės raj. Jovaišiškės k., piešė 
R. Butvilienė.

talpino vos du žmones (1 pav.)1. XX a. pradžioje kurlian- 
diškų brikelių pavyzdžiu pradėta gaminti išeiginiai bri
keliai ne tik žmonėms, bet kartu ir nedideliam kroviniui 
vežti 1 pav., 2). Jie buvo vadinami kurliandiškais arba 
varniškiais brikeliais (2 pav.), kadangi XX a. pradžioje 
ir ypač XX a. 3—4 dešimtmečiais išeiginių transporto prie
monių gamyba garsėjo Varnių meistrai, platinę savo ga
minius po visą Žemaitiją. Rietave trečiadieniais buvo tur
gūs, kuriuose varniškiai meistrai vasarą prekiaudavo bri
keliais, o žiemą — šlajukais. Varniškius brikelius galima 
buvo iš tolo pažinti — tokie jie buvo dailūs. Rietavo ir 
kitų apylinkių valsčių ūkininkai ir patys vyko j Varnius 
užsisakyti vietoje išeigines transporto priemones.

1 Šiam straipsniui iliustracijos parengė dail. R. Butvilienė.
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2 pav. Porinis brikelis („kuršiški rateliai“), Plungės raj. Babrungėnų 
k., Kretingos KM Žutautų filialas, inv. Nr. 7995, piešė M. Puzinaitė.

Rietavo ir gretimų apylinkių vežimų ir šlajų gamy
bos technologija paprastai buvo būdinga visai Žemaitijai. 
Daug įtakos apylinkių valsčiams turėjo netoliese dirbę 
garsūs Varnių račiai, nors ne visi, dirbę ne vien tik pa
gal užsakymus, bet ir pardavimui turguose, ne visada 
kruopščiai prisilaikė visų būtinų medienos paruošimo bū
dų, Darbinių vežimų ir šlajų Varnių račiai mažiau dirbo. 
Juos gamino daugiausia kaimo račiai.

Pasigaminti vežimą ne taip paprasta. Visų pirma 
reikėjo atitinkamų įrankių ir iš anksto paruoštos medie
nos. Ir svarbiausia — reikėjo mokėti padirbti.

Rietavo apylinkėse XIX a. pabaigoje ir XX a. pra
džioje ir vėlesniais dešimtmečiais vežimų ir šlajų gamybai 
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daugiausia vartojo ąžuolą. Kai kurie račiai teigia, kad 
senas ąžuolas trapus, todėl vežimų gamybai netiko. Tam 
tikslui taikėsi kirsti jaunesnį ąžuolą ir nelabai storą, o 
maždaug 30—40 cm skersmens. Vežimams gaminti tiko 
taip pat beržo, uosio mediena.

Pjaudami medžius vieni mėnulio fazių nelabai paisė, 
kiti pjovė „per jauną“, „ne jaunesnį kaip 3 dienų“. Pjovė 
visada vėlai rudenį, kai medžiai nustoja vegetuoti ir žie
mą, daugiausia sausio—vasario mėnesiais, ne vėliau, kai 
medžių sultys dar „nepajudėjusios“. Pjovė nestipraus šal
čio metu, o ne atodrėkiais, kad „medžiai nebūtų atsiga
vę“. Ir dar meistras V. Salys iš Rietavo teigė, kad „jei 
ruduo miglotas, tai tos žiemos mediena gera, o jei sau
sas ruduo — tuomet blogesnė“5. Kiekvieno račiaus ar 
kito medžio meistro patirtis išmokė juos pasirinkti tinka
miausią laiką nukirsti medžius sumanytiems padargams 
ar baldams pasigaminti. Tą žinojo ir ūkininkai.

Stebulėms ir kitoms dalims skirtą ąžuolą supjausty
davo į gabalus ir juos sumesdavo į kūdrą, ten laikė po 
keletą metų, kol mediena įgaudavo tamsiai mėlyną spal
vą. Išėmę iš vandens ąžuolinius gabalus sudėdavo į dar
žinę ar šiaip kur po stogu, kartais užklodavo ir šiaudais, 
kad negautų šviesos ir neskilinėtų, o lėtai džiūtų. Būtent 
taip paruoštą medieną ūkininkai vežė račiams ir užsisa
kydavo sau vežimus, brikelius, važelius. Kiti džiovino me
dieną ir saulėje, o kitąkart, kai reikėjo skubiau paruošti 
medieną, ir kambaryje ant palubėje įtaisytų rieklių.

Vežimams tiko tik sodybvietėse, laukuose, pievose, 
paupiuose augantys, vėjų užgrūdinti ąžuolai, o mažiau 
užgrūdinti miškų ąžuolai labiau tiko baldams, nes jų me
diena akytesnė ir gražiai išsiskiria rievės.

Beržus taip pat pjaudavo gruodžio mėnesį, o gegu
žės mėnesį nulupdavo žievę ir džiovindavo pavėsyje.

Vežimų gamybai buvo imama medžio dalis nuo pa
grindo apie 2 m, nes ji nešakota ir tvirčiausia, be to, 
lengviau apdirbama. Būtent ta jauno ąžuoliuko dalis, ypač 
20 cm skersmens, tiko stebulėms. Stipinus (špykius) iš- 
skaldydavo iš storesnio ąžuolo. Iš tokio išpjaudavo ir rat
lankio dalis (zvanus). Stipinams lauko ąžuolą, supjaus
tytą į stipinų ilgio gabalus, nulupus žievę ir atitinkamai 
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suskaldytą, džiovino pavėsyje ne mažiau kaip trejetą 
metų.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje valstiečiai veži
mams, brikeliams skirtą ąžuolą supjaustydavo į storas 
(apie 8 cm) lentas blankes. Rietavo vidurinės mokyklos 
kraštotyros muziejuje 1971 m. įgytas pjūklas (inv. Nr. 
208), kuris taip aprašytas: „Pjūklas buvo naudojamas 
tada, kol nebuvo gaterių. Juo švarcuodavo rąstus staty
bai, kadangi lietuviai iš apvalių rąstų nestatė. Rąstą pa
keldavo ant žėglių, vienas užsilipdavo į viršų, kitas sta
čias apačioje pagal liniją pjaudavo“ (3 pav.). Kaip teigia

3 pav. Pjūklas. Plungės raj. Kalakutiškės k., Rietavo vid. m-los KM, 
inv. Nr. 208, piešė G. Griška.

respondentai, dažniausiai tai atlikdavo keliaujantys dro- 
čiai, tačiau pjovė ir patys ūkininkai savo kiemuose ant 
aukštų ožių su specialiais pjūklais. Pasinaudodavo ir Rie
tavo lentpjūve. Dažno ūkininko sodybos pašiūrėje ar 
klojimo pasienyje buvo sukrauta tokių blankių, kurių už
tekdavo ne vieno vežimo ar šlajų padirbimui. Taip paruoš
tos išgulėdavo ir kelerius metus. Sukraudavo taip, kad 
vėdintųsi ir iš apačios, ir iš visų pusių.

Meistrai, dirbdami vežimų dalis, prisilaikydavo ir 
tam tikros technologijos, ypač dirbdami pagal užsaky
mus. Kai kurie Rietavo apylinkių račiai paruoštus stipi
nus ir stebules virino katile apie 1,5 vai. Kiti ištekintas 
stebules kišdavo į karštą krosnį, kur jos šusdamos greit 
išdžiūdavo nespėjusios sutrūkinėti. Vieni tekino iš žalio 
beržo ar ąžuolo, kiti — iš apdžiovinto.

Rietavo apylinkės račius ir stalius S. Rapalis ste
bules dirbo beržines, nes „aprinkiuotos“ jos neskildavo, 
neperdžiūdavo taip, kaip ąžuolinės ir važiuojant „netra
tėdavo“6.
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Račiai ašis dirbo daugiausia iš ąžuolo, o kai kurie ir 
iš drebulės (jos lanksčios ir ne taip greit sulūžta). Ąžuo
linės buvo skersplautės, o rungai — uosiniai ar šermukš
niniai — valkaus medžio, pertraukai — beržiniai, egliniai, 
kaip ir gardės. Armai ir traininiai daugiausia ąžuoliniai. 
Taigi rietaviškių ir gretimų apylinkių ūkininkų vežimai 
buvo stiprūs, laikydavo ir keliolika metų.

4 pav. Rogės: 1—išeiginės vienkinkės šlajelės (1930 m.), Plungės 
raj. Medingėnų k., piešė R. Butvilienė; 2 — išeiginė porinė razvalyna 
(XIX a. II p.), Plungės raj. Taukolydz.it) k., piešė T. Jankauskaitė;
3 — (arbitrés šlajos, paruoštos rąstams vežti (XX a. pr), Plungės 
raj. Taukolydžių k., piešė M. Petrukškevičiūtė.
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Šlajų (šlėdžių) (4 pav., 3) pavažos buvo dirbamos iš 
pakumpusio beržo ar uosio, rečiau klevo ar šermukšnio. 
Jas išpjaudavo ir iš ąžuolinių „blankių“ pagal specialias 
formas, tačiau rečiau, nes ąžuolinės pavažos buvo sun
kios, be to, sunku buvo surasti atitinkamai nuaugusį ąžuo
liuką. XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje pavažas jun
giantys skersiniai (kūlymai), kaip ir visur Žemaitijoje, 
buvo vientisi, kartu su stipinais. XX a. 3—4 dešimtme
čiais paplito skersiniai, atskirai uždėti ant stipinų. Že
maičių šlajoms būdingas jų masyvumas, nors jos ir buvo 
kiek lengvesnės negu klaipėdiečių ir suvalkiečių šlajos. 
Rąstams vežti naudoti ir karukai su vienu kūlymu.

Kaimo račiai šlajas dirbo rečiau, nes dažnas ūkinin
kas pats mokėjo pasidirbti šlajas ir karukus. Tačiau išei
gines žiemos transporto priemones — šlajukus (4 pav., 
1), dar vadinamas ir bažnytinėmis šlėdalėmis — dirbo 
Varnių račiai ir kalviai arba kaimo meistrai. Brikeliai ir 
šlajukai buvo vienkinkiai ir poriniai. Poriniai šlajukai dar 
vadinami razvalynomis (4 pav., 2), buvo su 2 sėdynė
mis — priekinėje susėsdavo 2, o užpakalinėje 3 žmonės. 
Taip pat ir porinėje brikelėje galėjo susėsti tiek pat 
žmonių.

Plungės, Rietavo ir gretimų apylinkių kaimo račiai 
brikelius ir šlajukus dirbo pagal Varnių meistrų pavyzdį 
ir tik pagal užsakymus iš savo arba užsakovų pristatytos 
medžiagos. Medžiagą įsigydavo iš valstybinių miškų per 
varžytines arba iš ūkininkų jų sodybose pirko augančius 
ąžuolus, uosius, beržus, skroblus. Račiai pirkosi stovin
čius medžius. Kai kurie iš jų patys kirto ir parsiveždavo. 
Tai būdavo pigiau. Garsus Rietavo apylinkėje baldžius ir 
račius J. Liutkus brikelius dirbo iš savo medžiagos, pats 
apkaustydavo ir parduodavo po 300 litų, o darbinius ve
žimus dirbo tik iš užsakovų medžiagos. Už vežimo me
dinių dalių padirbimą jis imdavo 50 litų, o už jų apkali
mą iš užsakovų geležies taip pat 50 litų, už šlajų padir
bimą imdavo 15 litų. Jis per dieną padirbdavo ratą (teki
nį), ir jei iš savo medžiagos •— paimdavo už jį 12 litų7.

Z. Burba iš Medingėnų apyl. Žlibinų k. pasakojo, kad 
Plungėje turguose buvo galima pasirinkti Varnių račių 
darbo brikelę, kuri ten apkaustyta kainavusi apie 240 li
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tų, o šlajukai — 150 litų. Darbinis vežimas kainavo 120 
litų, o neapkaustytos šlajos 15 litų, gi jų apkalimas vals
tiečiams atsieidavo apie 20 litų. Karukus buvo galima 
nusipirkti ir už 5 litus, nors jų būta ir brangesnių8.

Anot ūkininkų pasakojimų, kinkomojo transporto prie
monės, pagamintos ir pagal užsakymą, ir pirktos turguje 
Plungėje ar Rietave, buvusios brangios, tačiau kokybiš
kos. Nusipirkę jas valstiečiai naudojo keliolika metų, pa
remontuodami kai kurias dalis. Jas prižiūrėjo ir saugojo 
nuo atmosferos poveikio: pas tvarkingus ūkininkus jos 
niekad nestovėjo be reikalo po atviru dangum. Vasarą 
šlajas pakabindavo po klojimo ar tvarto stogu arba už- 
keldavo į klojimų šalines, į pašiūres. Vežimus taip pat 
įvarydavo į klojimus, pašiūres, o brikeles žiemai ir važe
lius vasarai užkeldavo ant klojimo aukšto arba pastaty
davo sausoje šalinėje. Taip pat labai saugojo pakinktus 
nuo drėgmės ir perdžiūvimo. Grįžę iš lauko darbų arba 
tolimesnės kelionės, ūkininkai juos išvalydavo nuo purvo 
ir dulkių ir sukabindavo ant tvarto arba klojimo sienos 
prie durų. Išeiginius pakinktus laikydavo pakabintus svir
ne. Vežimai, važeliai, pakinktai brangiai kainavo. Pakink
tus rietaviškiai XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje dau
giausia užsisakydavo pas rimorius (čiaučius). XX a. 3—4 
dešimtmetyje pakinktų buvo galima nusipirkti ir turguje. 
Padirbti pagal užsakymus pakinktai būdavo daug patva
resni. Pakinktų dirbėjai juos siuvo savo dirbtuvėse arba 
važiuodavo pas užsakovus vietoje siūti. Kai kurie ūkinin
kai darbinėms plėškėms ir patys odas išsidirbdavo arba 
kritusių ar šiaip papjautų galvijų odas duodavo išdirbti to 
amato žinovams. Nusipirkti tinkamos išeiginiams pakink
tams siūti odos buvo galima ir Plungės ar Rietavo krau
tuvėse, kuriose prekiavo daugiausia žydai. Kai kuriems 
valstiečiams pasirinkti tinkamą odą ir jos kiekį padėdavo 
rimoriai, kurie ir atlikdavo užsakymą. Užsakytos pas ri
morius darbinės odinės plėškės arba išeiginės plėškės 
kainavo valstiečiams brangiau. Gi darbinius pakinktus- 
pavalkus, apynasrius — valstiečiai patys pasidirbdavo. 
S. Negreckis iš Kulių miestelio pasakojo: „Ūkininkas pa
samdęs vaikį klausia: „Ar moki arklį pakinkyti?“ tas at
sako: „Moku“. Tuomet jam įneša į kambarį linų, kanapių 
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pluoštus ir klebetus. Ir vaikis turi privyti virvelių, iš ku
rių mokomas austi“9. Plėškes, apynasrius (pamautus), 
pakeliamąsias (juostas) mokėjo išsiausti kiekvienas ūki
ninkas. Tai buvo vyrų darbas ilgais rudens ir žiemos va
karais. Palys pasidarydavo ir darbinius pavalkus, kuriuos 
siuvo iš audinio ir pritraukdavo ilginių šiaudų.

5 pav. Pakinktai: 1—kamontas ir pynė (XX a. pr.), Plungės raj.
Lopaičių k., 2—„raktinė plėškė“ (XX a. 3 dešimtmetis), Plungės raj. 
Skroblio k., piešė E. Stasiukaitytė.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmaisiais keturiais dešimt
mečiais Rietavo, Kulių apylinkių valstiečiai darbams ark
lius kinkė su pavalkais (kamantais). Pats kamontas (ber
žo, epušės) — medinė pavalkų dalis (5 pav., 1) ir pynė 
(beigėlis, pavalkinė — minkštoji pavalkų dalis) (5 pav. 
2) tarpusavyje buvo nesujungti, todėl pirma užmaudavo 

336



arkliui pynę, po to kamontą. Nesujungtus pavalkus var
tojo ne tik Rietave, Kulių apylinkėse, bet ir gretimų rajo
nų valstiečiai. XIX a. pabaigoje—XX a. pradžioje austi
nėmis, o rečiau XX a. 3—4 dešimtmetyje ir odinėmis plėš
kėmis pasikinkydavo tik akėti daržą arba kitam lengves
niam darbui arba kai būdavo nutrinta arklio nugara. Šven
tadieniais ar iškilmingais atvejais kinkė vadinamosiomis 
raktinėmis plėškėmis (plėškės su nikeliuotomis sagtimis 
bei raktais) (5 pav., 3) ir kamanomis. Važiuodami į pirš
lius, vestuvių metu, Užgavėnių pasivažinėjimams ir šiaip 
įvairiomis progomis žiemą ant arklio kaklo užkabindavo 
žaržolus (džindžolus), kiti tik skambalą rišo.

Kaip ir kitur Žemaitijoje, taip ir rietaviškiai j brikelę 
kinkė vieną arklį į 2 ienas, porą arklių į rodiklį (dišlių), 
o į šlajukus (šlėdales) į vieną ieną. Taip kinkė vieną! 
arklį ir į darbines vienkinkes šlajas. Iškilmingoms laido
tuvėms karstą vežti būdavo pakinkomi ir ketvertas arklių 
išeiginėmis plėškėmis po 2 prategiui, o juos valdė su ket- 
veriomis vadžiomis (atverstais).

Arė, šieną, javus vežė daugiausia su pora arklių, o 
į brikeles, šlajukus dažniausiai kinkė vieną arklį, rečiau 
turtingi ūkininkai kinkė porą arklių į porines brikeles 
bei razvalynas. Net ir jaunieji su pabroliais į jungtuves 
važiavo pasikinkę po 1 arklį. „Toks buvo parėdkas“ anot 
K. Dromanto iš Rietavo.

Kaip teigia respondentai, išeiginės važiavimo prie
monės, arkliai ir pakinktai dažnai liudijo ūkininkų tvar
kingumą ir jų pasiturėjimo laipsnį.

1 LUES — 1174 (30—44).
2 VUMBRS.— F. 34—5/ 11085,—L. 18-19.
3 Ten pat.— L. 20.
4 Ten pat.—L. 21.
5 LI1ES.— 1174 (36).
° LUES.— 1174 (42).
7 LUES.- 1174 (43).
8 LUES - 1174 (31).
9 LUES.— 1174 (33).
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LAURA PIŠKINAITĖ-KAZLAUSKIENĖ

BITININKYSTĖ

Rietavo apylinkių bitininkystės inventoriaus raida tu
ri visus Žemaitijos bitininkystei būdingus bruožus. Aiš
kiausiai tai rodo avilių (aulių) genezė. XIX a. pab. ir XX a. 
pirmojoje pusėje čia funkcionavo trys skirtingos avilių 
rūšys. Kelminiai aviliai, išnykę XX a. VI—VII dešimtme
čiais, atstovavo tradicinės kultūros sluoksnį. Šiaudiniai 
aviliai, Žemaitijoje plitę nuo XIX a. pradžios, ir rėminiai 
aviliai, pasirodę XIX—XX a. sandūroje, formavo naujo
sios kultūros sluoksnį. Kelminiai (rąstiniai) gulstieji avi
liai Rietavo apylinkėse dažniausiai vadinami grabais. 
XX a. pirmojoje pusėje rėminių avilių įtakoje buvo gami
nami ir naudojami kelminiai rėminiai aviliai.

Rietavo apylinkėse naudoti šiaudiniai aviliai susidėjo 
iš šiaudinio kupolo formos lizdo (1,1“ pav.) ir apačioje 
pridedamos medinės dėžutės — magazino. Bityne jie bu
vo statomi ant medinių padėklų, t. y. ant keturių į žemę 
sukaltų kuolų uždėto lentinio apvalaus ar kvadratinio 
dangčio. XX a. pradžioje kaimo staliai pagamindavo 
varšuvinius avilius, o ketvirtajame dešimtmetyje gerieji 
bitininkai — pasiturintys ūkininkai — pradėjo naudoti 
J. Kriščiūno rekomenduotus šiltuosius ir pusšilčius Da- 
dano avilius. Pastarųjų ir dabar gausu individualiuose 
bitynuose. Aviliai sustatomi daržų tarpulysvėse arba so
duose, nesilaikant griežtos išdėstymo tvarkos.

Tradicinis medaus išskyrimo iš korių būdas bitinin
kams asocijuojasi su medaus šildymu, kadangi išimti iš 
kelminių ar šiaudinių avilių koriai būdavo supjaustomi 
peiliu, o po to šildomi krosnyje, orkaitėje ar saulėje, o 
kartais, sukrėsti į marlę, dar spaudžiami rankomis. Visa 
tai paspartindavo medaus išsiskyrimą. Turtingesniam bi
tininkui įsigijus medsukį (mašiną), juo naudodavosi ir 
kiti aplinkiniai bitininkai. Tai buvo natūralus kaimynų 
savitarpio pagalbos aktas, už kurį niekas nelaukdavo at
lygio, kartais, tiesa, skolintoją pavaišindavo.
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Prieš Antrąjį pasaulinį karą korius parsigabendavo 
iš bitininkų draugijos parduotuvės Kaune arba gaminosi 
pas meistrą Judrėnuose, dirbusį su vafline. Po Antrojo 
pasaulinio karo Rietavo apylinkių bitininkai korius vi
rino lietaus vandenyje, po to sūrmaišyje spaudė dviem 
palaidom lazdelėm (dirba dviese arba trise), o pastaruo
ju metu dar ir siųstais, t. y. sraigtine sūrspaude (3,3“ 
pav.), šuleline mašina arba lydo šutintuve.

Pavasarį bičių maitinti nereikėjo, sako bitininkai. Tik 
rudenį penėtuve (medinis lovelis ar lėkštutė su šiaude
liais) patiekdavo joms sirupo. Dabar gi ir pavasarį, ir 
rudenį bitės gausiai maitinamos ir jų išlaikymas bitinin
kams brangiai kainuoja.

Dar pokario metais buvo paprotys kelti inkilus spie
čiui vilioti. Tai — žieviniai inkilėliai, lentinės ar faneri
nės dėžės su medumi aplaistytais koriais ar pašlakstyti 
melisos aliejumi. Dabar gi paklausti apie spiečiaus vilioji
mą bitininkai skeptiškai šypteli — kam reikalingos ser
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gančios bitės. Tačiau savų spiečių niekas nelinkęs paleis
ti. Dažnas bitininkas išlekiantį spiečių stabdo garsu: 
skambina į keptuvę, skambučiu ar signalizuoja mašinos 
signalu. Toks būdas faktiškai tinka tik kaimynams ap
skelbti, iš kur išėjo spiečius. Vejamas spiečius seniau 
buvo žegnojamas. Spiečiams semti buvo ir tebėra nau
dojami rėčiai, į kuriuos kryžiškai įdėti du karklo ar žil
vičio lenkeliai apsiaučiami drobule.

Dūliams sudėti iki Antrojo pasaulinio karo buvo nau
dojami angliniai lygintuvai arba indai su rankena. Apie 
1962—1963 m. Alkos kaime (pas Antanavičių) buvo dū
minė su horizontaliomis dumplėmis. Fabrikinės gamybos 
dūminės su vertikaliomis dumplėmis (dūmputės, dumpli- 
kės) išplito po Antrojo pasaulinio karo.

Kas sugebėjo su bitėmis apsieiti, tam veido saugoti 
nereikėjo. Tačiau vienokias ar kitokias priemones turėjo 
visi bitininkai. XX a. pirmojoje pusėje tai buvo rėčiai. Juos 
pakeitė metaliniai išgaubti sieteliai, kuriuos naudojant, 
galva būdavo aprišama skara. Pokario metais plačiai pa
plito įvairios skrybėlės (tinkleliai, sėtukai, kepeliušai), 
perkamos ar pasigaminamos pačių bitininkų (2 pav.).

Kaip ir kitur Lietuvoje Rietavo apylinkių bitininkai 
visais atžvilgiais šviesūs ir nagingi žmonės. Dauguma jų 
bitininkavimo įgūdžius perėmė iš savo tėvų, kiti — iš
moko „patys per save“. Visi šiuo metu priklauso bitininkų 
draugijai, kitaip negautų cukraus. Vyresnės kartos žmo
nių bitininkai apibūdinami taip: vieni buvo „dideli biti
ninkai“ (6—8—10 bičių šeimų), kiti „turėjo bičių“ (1—2 
šeimos).

Į bičiulystę sueidavo tik bitininkas su ne bitininku. 
Tarpusavyje bitininkai (jau esantys) nebuvo bičiuliais. 
Sueidavo į bičiulystę atsitiktinai arba sąmoningai, t. y. 
savininkui atsivijus spiečių į svetimą sodybą arba dova
nojant bites. Šiuo atveju sakydavo: „Aš tau duosiu bites, 
o tu pasirūpink avilį“. Medų dalinosi pirmaisiais metais, 
vaišinosi kiekviena patogia proga. Spiečiai likdavo tam, 
pas kurį stovėjo bitės. Po Pirmojo pasaulinio karo žmonės 
kitaip pradėjo gyventi. Spiečių dovanojimas palaipsniui 
užleido vietą jų pardavimui, o iš kaimyno įgytą spiečių 
savininkai dažniausiai susigrąžindavo.
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STASYS GUTAUTAS, VIKTORAS KNEI2YS

APIE TROBŲ GENEZĘ

Apie žemaičių gyvenamąjį namą (trobą) rašyta daug. 
Tačiau nesutariama dėl jos kilmės. Problematiškiausias 
klausimas — trobos ir namo (numo) santykis. Iki šiol 
galutinai neatsakyta, ar senasis namas nyko pamažu 
Virsdamas tvartu, vasaros virtuve, ar jis yra trobos pro
totipas? Norint atsakyti į šį klausimą ir buvo tyrinėjami 
gyvenamieji namai Rietavo apylinkėse1.

Kaimo architektūros tyrinėtojus nuo seno traukia 
vietos, kuriose ilgiausiai išliko numai. Logiška būtų ma
nyti, kad tose pat vietovėse galima aptikti ir seniausias 
trobas, kurių tyrinėjimai padėtų išsiaiškinti jų kilmės 
klausimus. Kaip pastebėjo J. Petrulis XX a. 4 dešimtme
tyje Tauragės bei Telšių apskrityse (apie Kvėdarną, Švėkš
ną, Šilalę, Rietavą ir kt. valsčius) buvo neišsiskirsčiusių 
kaimų bei senoviškų sodybų, kuriose išlikę seniausio tipo 
gyvenamųjų namų2. XX a. 6 dešimtmetyje senųjų namų 
bebuvo likę tik vakarų Žemaitijoje, maždaug Mosėdžio, 
Platelių, Plungės, Žarėnų, Rietavo, Veiviržėnų, Kulių, 
Kartenos, Salantų ir Kretingos apylinkėse3. Minėtose apy
linkėse nemažai senųjų gyvenamųjų namų išliko iki mū
sų dienų. Dalis jų statyta praėjusio amžiaus viduryje, 
kai dar buvo statomi namai (numai)4. Tai leidžia teigti, 
kad seniausiųjų trobų tyrimas šiose apylinkėse galėtų 
paliudyti jų genetinius ryšius su senaisiais namais (jei 
tokie ryšiai buvo).

1988 m. ekspedicijoje buvo atkreiptas dėmesys į tro
bas su neįprastos formos kaminu nuo lubų5, kurį toliau 
vadinsime kaminu — pakriaute (1 pav.). Troba (Plungės 
raj. Tverų apyl. Zeberių k., Antano Kauliaus) statyta apie 
XIX a. vidurį ir nuo to laiko jos planinė struktūra gero
kai pakeista (2 pav.). Kaminas—pakriautė, nors ir išlai
kiusi savo pirmykštę formą, savo pirminės funkcijos ne
beatitinka. Ištyrus įvykusius pakitimus trobos išplanavime 
ir šildymo sistemoje, padarytos išvados, kurios ir bus iš
dėstytos šiame straipsnyje. Pirmiausia atkurkime pirminį
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1 pav. Trobos planas-schema (Plungės raj. Tverų apyl. Žeberų k. An
tano Kauliaus). a) pirminis trobos planas: 1) priemenė su duonkepe 
ir a) kaminu-pakriaute; 2) priemenė; 3) kuknia; 4) geroji troba; 5) 
alkierius; 6) špižarnė; 7,8) pryšininkė. b) troba su pristatytu trisieniu 
ir pertverta priemene: 9,10) kamaros; 11) ūkinė patalpa, c) dabartinis 
trobos planas (1988 m. padėtis): 12) ūkinė patalpa. Apmatavo 
V. Kniežys ir A. Zubkovas. Spaudai parengė R. Butvilienė.



2 pav. Kaminas pakriautė (Žeberių k.). 1) aksonometrija; a) pas
togės planas; b) vaizdas iš viršaus; i) skersinis pjūvis; d) vertikalios 
angos konstrukcija; e) išilginis pjūvis.
Apmatavo ir braižė V- Kniežys. Spaudai parengė R. Butvilienė.

trobos planą, koks buvo trobą pastačius. Troba turėjo tik 
vieną visiškai išvystytą galą. Kitame gale buvo išilginė 
siena atitverti du kambariai — pryšininkė. Likusią trobos 
dalį užėmė didžiulė priemenė, plūkta molio asla, be lubų. 
Iš priemenės malėsi visa slogo konstrukcija. Kad prie
menė buvo be lubų, liudija ir aprūkusios nepakeistos me
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dinės stogo konstrukcijos. Tik vėliau, mažinant priemenę, 
lubos buvo sudedamos susiformavusiose patalpose. Įėjus 
į priemenę iš ūkinės pusės prie skersinės trobos sienos 
stovėjo mūris su didžiuliu katilu pašarams virti, o už jo, 
arčiau priemenės vidinės (išilginės) sienos — ugniavietė. 
Kaip matyti iš pateikto trobos planelio — schemos, kami- 
nas-palkriautė nuo trobos skersinės sienos eina beveik per 
visą priemenės ilgį taip, kad po ja patenka pryšininkėje 
pamūryta viryklė. Paprastai iš įvairių šildymo ir maisto 
gaminimo įrenginių dūmai į kaminą patenka per išmū
rytus dūmtraukius. Mūsų aptariamoje troboje dūmtraukis 
iš atskiro įrenginio nereikalingas. Dūmai, išėję iš kros
nių, neišsisklaidydavo po visą patalpą, bet iškart patek
davo po kaminu-pakriaute. Kaminas-pakriautė guli ant 
dviejų kapitalinių trobos sienų — skersinės ir išilginės, 
skiriančių priemenę nuo mažosios priemenės. Pryšininkė 
yra platesnė už mažąją priemenę, ir tai reikalinga tam, 
kad viryklė atsidurtų po kaminu-pakriaute. Mažosios 
priemenės išilginės sienos vieta lemia tai, kad ka
minas ((dūmtraukio prasme — S. G.) turi būti ant 
išilginės trobos ašies. Todėl minėta siena yra nu
tolusi nuo ašies per pusę kamino-pakirautės pločio. 
Pateikiame dviejų kaminų-pakriaučių išsamius apra
šymus. Pirmasis aptiktas Labardžių kaime (Pelai- 
čių apyl., Barboros Mišeikytės sodyba (3 pav.)). 
Kamino-pakriautės gabaritai plane ties atraminiu išpla
tėjimu sudaro 660X260 cm. Sistema yra karkasinės konst
rukcijos, kurios rišimui panaudoti tašyti stačiakampio 
skerspjūvio (18X18 cm) pušiniai rąstai. Dalis elementų 
turi mažesnius (13X13, 14X14 cm) skerspjūvius. Tačiau 
apskritai tai vieninga vienalaikė su pastato statyba konst
rukcija, tai patvirtina ir kamino-pakriautės statybos būdas. 
Būtent, vienas šoninis karkaso gulėkšnis yra vidinės pa
stato sienos vainikinis rąstas, kitas gi yra palaikomas 
skersai gulinčių priemenės perdangos sijų. Kamino-pa- 
kriautės vertikalios šachtos formavimui sukirsti du tašytų 
rąstelių ožiai, vieno kurių horizontalioji styga tarnauja 
pasvirusios plokštumos-nugaros formavimui; į ją atremia
mos trys pagrindinės (18X18 cm) karkaso sijos. Minėtie
ji tašytų rąstelių (13X13 cm) ožiai sudaro erdvinį rėmą,
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3 pav. Kaminas-pakriautė (Plungės raj. Pelaičių apyl .Labardžių k. 
Barboros Mišeikytės). 1) išilginis pjūvis; 2) karkaso vaizdas iš vir
šaus.
Apmatavo ir braižė V. Kneižys.

ant kurio remiasi kvadratinė molio-šakų, plytų vertikalioji 
dūmų traukos anga. Šio rėmo skersinių ir išilginių ryšių 
sistema užtikrina ilgalaikį konstrukcijos patvarumą ir pa
stovumą. Visu šachtos atramos kontūru ant ožių sudėti 
ilginiai, sudarydami aikštelę, ant kurios panaudojant mo
lio plytas, mūrijama į viršų siaurėjanti ir iškylanti virš 
stogo kamino anga.

Visas išorinis ir iš dalies vidinis (kiek tai būtina 
estetiniais sumetimais) karkaso paviršius padengtas mo- 
lio-spalių skiediniu, pridėjus į jį smėlio. Lygaus kamino 
nugaros paviršiaus išgavimui ir tinkamo aptepo patvaru
mo sudarymui ant pasvirusių sijų ir ožių šonų yra paklo-
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tos 3,0—4,0 cm storio tašytos lentos, kurios taip pat ap
teptos molio-spalių 15 cm skiedinio sluoksniu. Karkaso 
elementų apdirbimas charakteringas XIX a. vidurio tech
ninių galimybių lygiui. Stambesnieji mazgai jungti me
diniais kaiščiais, lentos tvirtintos kalvių darbo vinimis 
arba dėtos laisvai, išgaunant reikiamų standumą molio 
aptepu. Apmatavimų metu konstrukcijos karkasas buvo 
geros būklės, tačiau turintis pakankamai susidėvėjusį pa
klotą, molio denginį ir reikalaujantis tinkamos priežiūros 
bei remonto. Situaciją blogina ir tai, kad ši dūmų traukos 
sistema nefunkcionuoja, o tai lemia jos aktyvėjantį irimą.

Kitas kaminas^pakriautė yra sodyboje, kuri aprašoma 
šiame straipsnyje. Išmatavimo gabaritai analogiški La
bardžių kaimo kaminui-pakriautei. Tačiau ji turi esminį 
skirtumą — jos nuožulnioji (pakriautės) dalis išorėje yra 
ne plokščia, o tribriaunė, kadangi josios karkasą sudaro 
ne penkios, o tik trys sijos. Šių sijų išmatavimai analo
giški aukščiau aprašytajam pavyzdžiui. Be geometrinių 
parametrų netapatumo, įžvelgiamas ir medžiaginis konst
rukcinis skirtumas. Jeigu karkaso išramstymo sistema ir 
sutampa, tai rišimas ir molio dangos įrengimo būdas yra 
visiškai kitoks. Paviršinių plokštumų sudarymui čia nau
dotas ne lentų paklotas, o 5—6 cm skersmens kartelės, 
kurios tarpusavyje standžiai perpintos šakomis, surištos 
molio ir spalių skiediniu, sudaro standų plokštumos pa
viršių.

Toks pat gabarito formavimo principas panaudotas 
ir vertikalios kamino-pakriautės angos konstravimui. At
raminė šios angos dalis sudaryta iš dviejų kvadratinių 
lentinių rėmų su angomis kartelėms įstatyti. Analogiškai 
ištęstosios (pakriautės) dalies tinkavimui, čia taip pat 
vertikaliai tarp rėmų užfiksuotos kartelės yra perpinamos 
šakomis ir apdrebiamos molio ir spalių skiediniu. Aukštu
tinė šachtos dalis išvedama per stogą, įmūryjant skersines 
lentų poras rūkomai mėsai kabinti. Kamino-pakriautės 
būklė apmatavimo metu buvo geresnės būklės už esan
čią Labardžių kaime, nors josios konstrukcija turi dau
giau archaiškumo požymių. Abu aprašytieji pavyzdžiai 
liudija apie liaudišką medienos apdirbimo, mazgų jungi- 
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mo ir denginio aptepo įrengimo būdą, charakteringą XIX 
a. vidurio kaimo meistrų techninėms galimybėms.

Rašydamas apie maisto gaminimo įrenginius, V. Mi
lius pastebėjo, kad Žemaitijos sodybose, kur nėra kamino 
troboje, galima rasti atskirą nedidelį pastatėlį, vadinamą 
numaliu arba ublade6. Kaip žinome, duonkepė Žemaitijo
je dažniausiai pakuriama iš kamino, o ji pati yra kitoje 
patalpoje. Statyti duonkepę trobos priemenėje, kuri buvo 
be lubų, pavojinga dėl gaisro. Be to ji užima nemažai 
vietos, kuri buvo reikalinga įvairiems ūkio darbams, at
liekamiems gyvenamojo namo priemenėje. Priemenėje 
taip pat buvo laikoma dalis gyvulių, paukščiai. Troboje 
su kaminu-pakriaute duonkepė pastumiama po ja. Kaip 
matyti iš pateikto plano-schemos, mažėjant priemenei, 
duonkepė turėtų atsidurti kitoje patalpoje, o jos anga 
susiformavusiame kamine. Aprašomoje Antano Kauliaus 
troboje duonkepė buvo nugriauta, mažinant priemenės pa
talpą. Uždaras kaminas šiuo atveju nesusiformavo, bet 
tam yra visos sąlygos. Reika tik išilgine siena atskirti 
kaminą nuo sumažėjusios priemenės7. Didelių priemenių 
mažėjimo tendencija, kintant ūkininkavimo tradicijoms, 
pastebima ne tik Žemaitijoje, bet ir Aukštaitijoje. Rietavo 
apylinkėse aptikta trobų, kuriose analogiškos raidos keliu 
(mažinant priemenę) kaminas susiformuoja iš didžiulės 
priemenės su kaminu-pakriaute. V. Miliaus pastebėjimas 
dėl ubladės egzistavimo sodybose, kuriose nebuvo kaminų 
bei atlikti tyrimai, leidžia teigti, kad ubladės gyvavo 
Žemaitijoje ne tik kartu su senuoju namu, bet ir iki to 
laiko, kada trobose iš kamino-pakriautės susidarė kaminas 
arba buvo pradėtos statyti trobos su kaminais ir iš jo 
pakuriama duonkepė. Ublade buvo vadinama senojo namo 
dalis, kurioje buvo pakriautė, o terminas numalis yra 
mažybinė forma iš numo8. J. Gimbuto nuomone ublade 
(atskiras pastatas su duonkepe) yra lyg ir namo priedas 
ar praplatėjimas, savo funkcija užimantis tarpinę vietą 
tarp gyvenamojo ir ūkinio trobesio9. Vėliau, kaminams 
nykstant, ubladės funkcijas perėmė vasaros virtuvės.

Kaminas Lietuvoje žinomas nuo XIV a., tačiau vals
tiečių sodybose jis paplito tik XIX a. 1784 m. Rietavo 
dvaro įsakyme žemininkams nurodyta pasistatyti trobas be 
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dūmų10. Matyt, tuo metu ir plito šiame straipsnyje apra
šytų trobų tipas, t. y. trobos su kaminu-pakriaute. Patalpų 
skaičius senuosiuose namuose nevienodas. Dažniausiai 
aptinkamos 3—5 patalpos. Patalpų skaičius žemaičių gy
venamajame name didėjo erdvesnes patalpas dalinant į 
mažesnes. Viena iš patalpų, kurios palaipsninį mažėjimą 
galime atsekti, yra priemenė. Nuo jos atskirtos patalpos 
paprastai naudojamos ūkio reikalams. Išimtį sudaro pry- 
šininkė, patalpa, kuri išilgine siena atskirta nuo prieme
nės bene pirmiausia. Pats patalpos pavadinimas pryšinin- 
kė (priešininkė), matyt, reiškė priešais gyvenamą galą 
esančią patalpą. Pryšininkę dažnai sudaro dvi patalpos 
ir abi neretai vadinamos tuo pačiu terminu. Pagal tai, 
•kaip įrengtas kaminas-pakriautė aptariamuoju atveju, 
pryšininkė galėjo būti naudojama ir kaip patalpa svečiui 
apnakvydinti11, jeigu dar nebuvo įrengto alkieriaus.

Rašydamas apie XIX a. pradžią, S. Cerskis teigia, 
kad Skuodo dekanato gyventojai nežino dūminių trobų. 
Dūmai tam tikrais gaubtuvais ištraukiami virš lubų, o 
kai kur jau esą kaminai12. Apie gaubtuvo konstrukciją ko 
nors konkretaus nežinome. Tačiau pripažindami, kad ka
minui kaip uždarai patalpai pradžią davė pakriautė, ga
lime manyti, kad S. Cerskio minimas gaubtuvas daugiau 
ar mažiau panašus į šiame straipsnyje pateikiamą kami- 
ną-paikriautę. Kaminas nuo lubų (matyt, be pakriautės — 
S. G.) pateikiamas knygoje „Lietuvių liaudies architektū
ra“ iš Vieštovėnų kaimo (Plungės raj.), tik čia kaminui 
palaikyti priemenėje sijos paremtos stulpais13. Duonkepės 
anga patenka po kaminu, todėl atskiro dūmtraukio ne
turi. Viryklė pastatyta priemenės kampe, skersinės ir iš
ilginės priemenės sienų susikirtime ir taip pat kaip ir 
duonkepė, neturi dūmtraukio. Dūmai iš priemenės ištrau
kiami per kaminą nuo lubų. Kamino pagrindas guli ant 
dviejų trobos sienų, kitos dvi kamino sienos — ant sijų, 
kurios paremtos dviem stulpais.

Vertingų duomenų apie žemaičių trobas plote Rieta
vas — Kuliai — Plungė — Plateliai — Alsėdžiai — Kon- 
taučiai pateikia A. Pakalniškis14. Jo teigimu, XIX a. II 
ketvirtyje pradėtos statyti bakavosios tipo trobos15. Iš 
aprašymo ir pateikto planelio aiškėja, kad tai tas pats 
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trobos tipas, kuris aprašomas šiame straipsnyje. Pagrin
dinis pasikeitimas pereinant 'prie šio tipo trobų, A. Pakal
niškio nuomone tai, kad buvo išmestas židinys ir jo vie
toje atsirado iš degtų plytų išmūryta šildoma siena, va
dinama pečiumi ir molinė ku'knė virimui16. Tačiau, kiek 
leidžia teigti atlikti šio tipo trobų tyrimai, ugniakuras 
išlieka (kartais iki XX a. 8-to dešimtmečio). Kamine 
išmūryta viryklė (kuknia) ir mūris atliko tas pačias funk
cijas, kaip ir ugniakuras. Apie ugniakuro išlikimą duo
menų pateikia ir I. Jablonskis, .apmatavęs ne vieną se
niausio tipo trobą17. Iš to galime padaryti išvadą, kad 
didžiausi pakitimai žemaičių troboje vyko keičiantis visai 
šildymo ir dūmų traukos sistemai. Vienoks trobos išpla
navimas vyrauja esant kaminui-pakriautei, kitoks — pra
dėjus centrinėje trobos dalyje statyti uždarą kaminą, ku
ris naudojamas kaip virtuvė. Tik susiformavus kaminui, 
mes galime kalbėti apie dvigales trobas. Abu trobos galus 
skiria priemenės ir kaminas. Kamino tipo trobos Rietavo 
apylinkėje, kaip ir visoje Žemaitijoje paplinta XIX a. ant
roje pusėje. Trobos su kaminu-pakriaute gyvuodamos ne 
vieną dešimtmetį, patyrė ne vieną > pertvarkymą. Todėl 
sunku tvirtinti ar visur, kur buvo didžiulės priemenės, 
buvo kaminai — pakriautės arba kaminai nuo lubų, ar 
dūmai išeidavo per čiukurus. Vienaip ar kitaip, trobų su 
kaminu-pakriaute egzistavimas įrodo, kad neiškarto buvo 
pradėta statyti trobas su kaminu ir kad tarp senųjų namų 
ir trobų yra aiškus genetinis ryšys. Sumažėjus priemenei 
trobų patalpų skaičius buvo didinamas pristatant trisienį. 
Pateiktame plane-schemoje pristatytoje trobos dalyje buvo 
įrengtos kamaros. Neretai pristatytoje dalyje būdavo įren
giamas kiaulininkas, kas taip pat liudija, kad didžiojoje 
priemenėje buvo laikomi gyvuliai. Sumažėjus priemenei, 
gyvuliai perkeliami į pristatytas patalpas. Tai taip pat 
įrodo ryšį tarp trobos ir senojo namo.

Seniausios trobos Rietavo apylinkėse su iškilusiu ka
minu-pakriaute yra savotiškas tarpinis tipas tarp numo 
ir trobos, leidžiantis teigti, kad numas netapo vasaros 
virtuve ar tvartu, bet buvo trobos prototipu. Tam neprieš
tarauja faktai, kad senieji namai buvo naudojami kaip 
tvartas arba vasaros .virtuvė.
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IRMA SIDISKJENÊ

GĖLYNAI SODYBOJE

Visais laikais sodybų puošmena, merginų, moterų 
pasididžiavimas buvo gėlynai, apdainuoti rūtų darželiai. 
Ne išimtis ir šio šimtmečio antroji pusė. Straipsnyje api
bendrinama 1988 m. Rietavo apylinkėse Danguolės Stun- 
žėnienės surinkta medžiaga (16 aprašų iš Giliogirių, 
Girdvainiu, Gomantlaukio, Spraudžio, Užpelių kaimų).

Darželiai paprastai buvo įrengti kuomet buvo įsigy
tas ar pastatytas namas. Aplankytieji darželiai įkurti maž
daug 1950—1985 m. laikotarpiu. Gėlynus tvarko, prižiūri 
namų šeimininkė ir, jei yra, jos dukros bei rečiau visa 
šeima.

Analizuojant darželių struktūrą, galima įžvelgti du 
bruožus, leidžiančius šiek tiek pasekti gėlynų kitimą. Pir
masis bruožas — kuklumas, paprastumas, antrasis — iš- 
taikingumas, gausumas. Žinoma, čia negalima nubrėžti 
griežtos linijos. Skaičiumi šios dvi grupės yra tolygios. 
Visi darželiai įkuriami namo gerojoje pusėje — nuo gat
vės pusės, o retesniais atvejais ūkiniame kieme, prie 
ledainės ar kito nuošalesnio pastato. Pirmosios grupės 
darželiai mažesni .apimtimi ir artimesni senųjų darželių 
struktūrai. Darželis aptveriamas medine, rečiau — meta
line tvora, palei ją auginama aukštų gėlių gyvatvorė. 
Viduryje išdėstomos viena, dvi, trys apvalios, kartais sta
čiakampės ,ar trikampės lysvės (kaupeliai). Jei darželis 
liečiasi su namo siena, išlgai sienos daroma lysvė (ežia). 
Lysvių kraštai apželdinami daugiamečiu sedumu, vijokli
niais augalais, o retesniais atvejais — apdedami baltomis 
plytomis. Takeliai skusti, kartais išdėlioti šaligatvio ply
tomis. Kiek didesniuose darželiuose lysvės išdėstomos 
simetriškai po dvi ar tris, eilėje. Šiuose darželiuose pa
prastai auginami bijūnai, dobiliukai, margalapiai, astros, 
rūtos, lelijos, jurginai, našlaitės, tulpės, sedumai, bego
nijos, tagetės ir kitos. Rečiau sutinkamos: pelargonijos, 
rozetės, gailiandijos, narcizai, trilapiai žirniai („karalienės 
auskarai“). Augina krūmus ir medžius — tujas, alyvas, 
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diemedžius, ‘kadagius, jazminus, rečiau bukmedžius, si
dabrines eglutes.

Antrosios grupės darželiams būdingas struktūrinis 
įvairumas, kiekybinis gausumas (jų daugiau Girdvainiu 
k. ir Rietave). Šiose sodybose gėlynai išdėstyti paprastai 
trijose namo pusėse ir gausiausiai — priekinėje namo 
pusėje. Lysvės palei namo sienas apdedamos baltintais 
akmenimis, gulsčiomis baltomis plytomis, tribriauniais pa
ilgais cementiniais stulpeliais, retesniais atvejais įtvirti
nami skardos lankai, traktoriaus padangos. Takeliai iš
dėstyti šaligatvio plytelėmis, rečiau skusti. Mėgstamos 
žalios vejos, kuriose simetriškai eilėmis, grupėmis ar pa
vieniui išdėstomi didelių gėlių krūmai ar medžiai. Mėgs
tama įkomponuoti įdomių formų akmenis bei žvėrelių ar 
paukščių skulptūrėles. Vis dažniau naujesniuose gėlynuo
se įrengiami alpinariumai su baseinėliais, retesniais au
galais. Tvoros medinės, vielinės ar metalinės, kartais da
žomos mėlyna, žalia spalva. Palei tvorą sodinamos gėlių 
ar krūmų gyvatvorės, daromos lysvės. Antrosios grupės 
gėlynai pasižymi gėlių ir krūmų rūšių įvairumu. Juose 
tradiciškai neatsisakome taip pat jurginų, flioksų, bijūnų, 
dobiliukų, našlaičių, margalapių, rūtų, raktažolių, chri
zantemų, tagečių bei sodinama lelijų, medetkų, šiurpinių 
gvazdikų, „čiabatulkų“, laumenių, paparčių, kardelių, žie
minių aguonų, ramunių. Rečiau auginamos raganės, ka
tilėliai, ,jkopūstai“, melsvės, česnakai, viksvos, nasturčiai, 
žieminės perkūnropės, vandens lelijos. Auginama įvairių 
rūšių tujų, taip pat alyvų, diemedžių, jazminų ir bukme
džių. Kai kuriuose gėlynuose galima rasti virš 60 daugia
mečių ir virš 20 vienmečių gėlių, o dekoratyvinių krūmų 
ir medžių — virš 30.

Gėlių kombinacijos daromos laikantis maždaug tokiu 
principu: žemaūgiai augalai sodinami lysvelių pakraščiuo
se, kad neužstotų saulės, o aukštaūgiai — į vidurį ar prie 
tvorelės, namo sienos. Lysvelėse gėlės susodintos taip, 
kad nužydėjus vienoms rūšims pradėtų žydėti kitų rūšių 
gėlės (šalia pasodintos) arba nevengiama rūtų krūmelių, 
margalapių ir sedumų, kurie labai pagyvina lysvę.

Darželio gėlės puošia ir namo vidų — jos skinamos 
pamerkti. Tačiau senesnės moterys dažnai nepritaria to-
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kiam gėlių skynimui. Jos pateisina darželio gėlių skynimą 
laidotuvėms bei nešti ant kapų. Be to margalapis ir tujų 
šakelės naudojamos vainikams pinti, diemedis — kaip 
prieskonis varškei, medetkos — vaistams.

VACYS MILIUS

KAPINĖS, KAPAI IR PAMINKLAI

Sis straipsnis parašytas remiantis autoriaus 1988 m. 
surinkta medžiaga, laikoma Lietuvos istorijos instituto 
Etnografijos skyriuje (aprašai 350/343—351, piešiniai 
1265'). Be Rietavo, Spraudės kapinių aprašyti Alko, Bu- 
bėnų, Jaupėnų, Pajūrio, Zadvainių kapeliai. Pasinaudota 
ir Etnografijos skyriui atsiųstais mokytojo Aleksandro 
Bugenio (239/30, 1969 m.) bei bibliotekos vedėjos Jovi
tos Jovaišienės (239/71, 1985 m.) Rietavo kapinių ap
rašais.

Rietavo ir Spraudės kapinės (kapai) įsteigtos tų pa
rapijų, jose laidojama ir šiuo metu, tad jas tenka apra
šyti atskirai. Kaimų kapeliai jau nuėję į istoriją, juose 
išlikę tik dalis elementų, dėl to jie aprašomi apibendrin
tai. Kapai ir antkapiniai paminklai aptariami bendrai 
pagal rūšis, nežiūrint kuriose kapinėse jie bebūtų.

Rietavo kapinės įkurtos į šiaurės vakarus nuo mies
to, tarp Kulių ir Plungės kelių, aukštesnėje smėlėtoje 
vietoje. Šiuo metu jos susideda iš 4 dalių, kartu rodan
čių ploto didėjimą. Seniausia yra vidurinė dalis, esanti 
pakiliausioje vietoje. 1914 m. kapinės buvo praplėstos į 
vakarų pusę iki lygumos, o 1938 m. į rytų pusę. Tokiu 
būdu susidarė ilgas iš vakarų į rytus nusitęsęs stačia
kampis apie 70 m pločio ir 400 m ilgio plotas. Ir paga
liau 1988 m. pradėta laidoti ketvirtajame plote, priglu- 
dusiame prie pirmojo ir trečiojo ploto šiaurės pakraščio.

1 Piešė R. Butvilienė, G. Griška, S. Gutauskas, V. Kalinauskaitė, 
J Rutkauskaitė, A. Stakutis.
12. 1528
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Tai Rietavo miesto ir parapijos kapinės. Seniausios dalies 
pietvakarių kampe laidoti rusai stačiatikiai ir sentikiai, 
apie tai liudija pasitaikantys tų tikėjimų išpažintojų ant
kapiniai paminklai su rusiškais įrašais iš XIX a. antro
sios pusės. Tačiau ir tas plotas šiame šimtmetyje užlai- 
dotas lietuviais. Trečiojo (rytų) ploto šiaurės vakarų 
kampe yra tarybinių karių, žuvusių Antrojo pasaulinio 
'karo metais, skyrelis. Dabar į Rietavo kapines atvežami 
palaidoti ir kitose Lietuvos vietose, kitose respublikose 
mirę rietaviškiai.

Vakarų ir vidurinė dalys šio amžiaus pradžioje ap
tvertos skaldytų akmenų tvora. Ketvirtajame dešimtmety
je viršus, vietomis ir šonai, aplieti cemento skiediniu. 
Viršaus nuolydis yra į vidaus pusę. Viršus lietas ant ge
ležinių strypų karkaso. Vidurio dalies rytų pakraštyje yra 
senesnių laikų tvoros liekanų — akmenys, sujungti kal
kėmis. Naujausioji (ketvirtoji) dalis apsupta vielų tinklo 
tvora.

Pietų pusėje yra pagrindiniai vartai, sumūryti iš 
plytų ir paįvairinti skaldytais akmenimis. Yra 4 varčios: 
2 vartų, 2 vartelių, pastarosios žemesnės. Varčių stogeliai 
keturšlaičiai, skardiniai. Vartai ir varteliai iš vertikalių 
geležinių strypų, sujungtų dviem horizontaliomis juosto
mis. Viršutinę juostą puošia C pavidalo ornamentas. Stry
pų Viršūnės užsibaigia rombo motyvais.

Kapinėse buvo medinė dviaukštė keturkampio plano 
varpinė (varpinyčė). Joje kabojo vienas varpas. Antrojo 
pasaulinio karo metais ją kliudė patrankos sviedinys, po 
to buvo nugriauta.

Rietavo kapinėse auga daug įvairių medžių. Rytinės 
dalies pakraščiuose auga klevai, liepos. Vakarų dalies 
trijuose šonuose — klevai ir uosiai. Ketvirtajame dešimt
metyje vidurinės dalies pakraščiai ir rytinės dalies pietų 
pakraštys apsodintas eglėmis. Prie kai kurių kapų paso
dinta tujų, pasitaiko sidabrinių eglaičių. Liepos auga ir 
prie keliuko, einančio nuo Plungės kelio. Kitas keliukas 
į kapines veda nuo Kulių kelio. Išilgai kapinių per visas 
tris pirmąsias dalis tęsiasi keliukai. Jų pakraščiais eina 
takai. Dar vienas takas nuo vartų nusidriekia skersai 
vakarinės dalies.
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Pirmosiose trijose dalyse laidojama kojomis į pietus, 
t. y. į vartų pusę. Lietuvoje ši laidojimo tvarka yra po
puliariausia, nes, atėjus į kapines, patogiausiai galima 
pamatyti galvūgalyje pastatytų antkapinių paminklų įra
šus. Trečiosios (rytų) dalies pietryčių kampe kelios eilės 
surikiuotos galvomis, tad tokiuose dvieiliuose nebelieka 
praėjimų. Tai pastaraisiais metais miestų kapinėse pra
dėta laidojimo tvarka. Ketvirtojo ploto rytų pakraštyje 
1988 m. vasarą buvo palaidota viena eilė; čia laidojama 
kojomis į rytus, t. y. tos dalies vartų pusę. Ir šiuo metu 
laidojama visuose minėtuose plotuose, nes tebėra papro
tys laidoti savo giminės kapuose, todėl visos kapinės 
vienodai tvarkomos.

Turbūt retas atvejis Lietuvoje, kad ta pati giminė per 
kelias kartas 'būtų kopininkais, t. y. kapinių prižiūrėtojais 
ir duobkasiais. Rietave jais buvo Mikalauskų giminė. 
1900 m. gimusios Domicėlės Mikalauskienės tėvas buvo 
kapininku, be to, ganė Oginskio, vėliau jo įpėdinių, dvaro 
karves. Už duobės iškasimą kapininkui sumoka laidotu
vininkai. Domicėlė dvare nuo 14 metų buvo samdine (mer
ge), o kapininke išdirbo 40 metų. Jos darbas buvo valyti 
pagrindinį kapinių keliuką, atlydini mirusįjį paskambinti 
kapinių varpu, kai nustodavo skambinęs bažnyčios var
pas. Jos vyras taip pat buvo kapininku, kasė duobes. Nuo 
1960 m. kapininke yra Zosė Ruškienė, gim. 1934 m. Be 
pajamų už duobių kasimą kapininkės truputį uždirba už 
atskirų kapų tvarkymą paprašius artimiesiems. Nuo 1959 
m. kapininkui už kapinių priežiūrą mokėjo Rietavo mies
to vykdomasis komitetas, o nuo 1980 m. — Plungės ra
jono komunalinis ūkis.

Spraudės kapinės — įkurtos 1938 m., kai ankstesnių 
kapinių vietoje buvo pastatyta bažnyčia. Šventoriuje dar 
kurį laiką buvo išlikusių neprižiūrimų kapų kauburėlių, 
pastaruoju metu jie sulyginti. Dabartinės kapinės yra į 
šiaurės pusę nuo bažnyčios už kokio puskilometrio, paki
lesnėje vietoje. Jos stačiakampio, besitęsiančio iš vakarų 
į rytus, plano. Visas plotas aptvertas medinių statinių 
tvora, kuri pritvirtinta prie betono stulpelių. Vakarų pu
sėje yra statinių vartai, kampe — varteliai. Dar vieni
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varteliai įtaisyti šiaurės pusėje, pro juos išnešamos šiukš
lės. Tvoros pakraščiais išorinėje pusėje pasodinta beržų 
eilė. Išilgai ploto tęsiasi 7 eilės kapų: 3 apypilnės, kitose 
kur ne kur palaidota. Aštuntoje eilėje tėra du kapai. Ka
pų kryptis — kojomis į bažnyčią.

Kapeliai paprastai būna įrengti prie kelio aukštėles
nėje vietoje, kartais kalvoje. Įspūdingiausia jų vieta Alko 
kaime, čia kapinės aukščiausioje apylinkės kalvoje. Prie 
šių kapelių yra metalinė lentelė su įrašu: Alko alkakalnis. 
Kaimų kapeliai aptverti statinių ar spygliuota vielų tvo
ra. Pakraščiai apaugę lapuočiais ir spygliuočiais medžiais, 
pasitaiko jų ir pačiame plote. Yra krūmų. Kapai išnykę, 
tik Pajūrio kapeliuose dar yra veja apžėlusių kauburėlių. 
Paskutinis palaidojimas šiuose kapeliuose yra iš Antrojo 
pasaulinio karo, kada nebuvo galimybės nuvežti į Rietavo 
kapines. Iki to čia dar laidodavo mirusius naujagimius.

Kapai šiuo metu tvarkomi dvejopai: 1) atskiri palai
dojimai pažymimi betono ar teraco rentiniu, 2) bendras 
šeimos kapas apjuosiamas teraco bordiūru. Pirmasis bū
das tradicinis, antrasis paplito iš miestų pastaraisiais de
šimtmečiais. Tuoj palaidojus kapas ir jo šonai apdedami 
gėlių puokštėmis, krepšeliais ir vainikais, keturiuose kam
puose vasarą įbedama po berželį, žiemą — po eglaitę. 
Juos nuėmus kapas apipilamas juodžemio sluoksniu ir 
apsodinamas gėlėmis.

Kai kurie kapai aptverti geležinėmis tvorelėmis. Jos 
dvejopos: turinčios apie 1 m aukščio ir perpus žemesnės. 
Pirmosios išlikusios iš XX a. pradžios, antrosios paplito 
pastaraisiais dešimtmečiais. Tiek vienų, tiek kitų strypai 
įtaisyti tarp dviejų horizontalių geležinių kartelių. Nau
josios tvorelės laikosi tarp betono ar geležies stulpelių. 
Jose tarp horizontaliųjų kartelių iš plonesnės geležies 
išlankstyti ornamentai, jų motyvai — dantukai, apskriti
mai, apskritimai su kryžiumi viduryje, tulpės žiedai.

Ant kapų sodinamos šios gėlės: begonijos, našlaitės, 
astros, gvazdikėliai, bijūnai, rūtos. Pasitaiko ir apleistų 
kapų, apie juos beliudija žemių kauburėliai. Kadangi dalis 
šeimos narių išsikėlę dirbti į kitus miestus (Klaipėdą, 
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Telšius, Šilutę), tai savaitgaliais savo lengvosiomis ma
šinomis atvažiuoja aptvarkyti artimųjų kapų. Netoli kai
mo kapelių gyvenantys žmonės apgenėja medžius, iškerta 
krūmus, nušienauja žolę. Rietavo ir Spraudės kapinės la
biausiai tvarkomos pavasarį prieš Motinos dieną ir per 
Visus Šventus. Kaip pamena senieji rietaviškiai žvakės 
per Visus Šventus buvo deginamos jau XX ,a. pradžioje. 
Tarpukario metais kaimų gyventojai paprašydavo Rieta
vo miestelėnus uždegti žvakes ant jų artimųjų kapų. Už
degdavo jas ir kaimų kapeliuose.

Iki Antrojo pasaulinio karo Bubėnų kaimo žmonės 
Kryžiaus dienomis rinkdavosi į kapelius ir melsdavosi, 
giedodavo rožančių. Į Jaupėnų kapelius rinkdavosi kurį 
laiką po karo, o Girdvainiuose tik prieš keletą metų šis 
paprotys išnyko.

Antkapiniai paminklai. Žemaitijos sodybose, pakelė
se, šventoriuose XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje 
statyti įvairių rūšių paminklai — stogastulpiai, koplyt
stulpiai, koplytėlės, mediniai, rečiau geležiniai kryžiai. 
Tokie pat paminklai statyti ir kapinėse. Seniau išgalėju
sieji jį bet kada pastatydavo, dabar stengiamasi pastaty
dinti mirimo metinėms.

Rietavo apylinkių kapinėse dar pasitaiko visoje Lie
tuvoje baigiantys nykti stogastulpiai. Išlikusieji 
pavyzdžiai rodo, kad jų stiebai buvo aštuonkampio skers
pjūvio ar kombinuoti, antruoju atveju apatinė dalis ap
valaus skerspjūvio, į viršų storėjanti, viršutinė — kvad
ratinio skerspjūvio. Stogelis pagal žemaičių paprotį 
padarytas aštuonkampis. Virš stogelio užsibaigiantis bok
štelis geležiniam kryžiui pritvirtinti daug laibesnis už 
stiebą, į viršų plonėjantis. Rietavo kapinėse buvusio sto
gastulpio pastogėje buvo dvi išraiškingų akanto lapų pa
vidalo atramos. Tose pačiose kapinėse ant 1984 m. mi
rusios Jadvygos Skyrienės ir 1975 m. mirusio Prano Grik- 
šo kapų pastatyti liaudies meistrų kūrybos ąžuoliniai, 
gausiai ornamentuoti, dvišlaičiu bei keturšlaičiu stogeliu, 
stogastulpiai su skulptūromis, išdrožtomis iš to paties 
medžio kamieno.

Daugiau nei stogastulpių Rietavo ir apylinkės kapi
nėse išliko koplytstulpių. Jie kvadratinio plano, 
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visuose šonuose turi įstiklintus langelius, 'keturšlaičius 
stogelius. Šiuo metu stogeliai skardiniai. Matyt, ne vie
nas koplytstulpis, papuvus stiebui, iš naujo kastas į žemę, 
nes paminklas pasidaręs gana žemas, jame išdrožinėtos 
datos atsidūrė netoli žemės. Stiebas — arba apskrito, ar
ba kvadratinio skerspjūvio. Vieno koplytstulpio apati
niuose pakraščiuose prisegtos lentelės, kuriose išpjaus
tyti tulpės žiedų motyvai. O Alko kapeliuose vienas kop
lytstulpis virš stogelio turi medžio kryželį, kurio galai 
užsibaigia tokiu pat motyvu. Pagal žemaičių įprotį lan
geliai iš vidaus pusės užtraukti užuolaidomis. Pajūrio 
kapeliuose vienas stogastulpis melioracijos metu perkel
tas iš vienkiemio sodybos. Tai ne vienintelis atvejis, toks 
paprotys pastebėtas ir kitų Žemaitijos miestelių bei kaimų 
kapinėse.

Gana retu visoje mūsų mažojoje architektūroje laiky
tinas Labardžių kapelių akmens koplytstulpis. Jo pagrin
das laiptuotas, stiebas apvalaus skersmens, koplytėlė 
keturkampė su 2 nišomis priešingose pusėse skulptūroms 
įstatyti. Stogelis keturšlaitis, užsibaigiantis geležiniu kry
žiumi. Koplytstulpio .aukštis — 200 om, kryžiaus — 60 cm.

Rietavo ir kai kurių kaimų kapinėse yra išlikusių 
koplytėlių, tik Alkoje ir Jaupėnuose stovi po mūrinę. 
Jos vienaaukštės, o Stumbruose buvo dviaukštė, jos ant
rasis aukštas žymiai mažesnis. Koplytėlės sukaltos iš 
lentelių. Rietave yra viena baublinė, išduobta iš vientiso 
medžio kamieno. Koplytėlių planas keturkampis, baublinę 
mėginta padaryti keturkampe, tačiau liko medžio apva
lumo žymės. Alko kapeliuose yra kryžiaus plano mūro 
koplytėlė, imituojanti bažnyčią. Stogelis daugiašlaitis, t. 
y. susidedantis iš 4 dvišlaičių; Pastaraisiais dešimtmečiais 
lentelių stogelis apdengtas skarda. Jei koplytėlės planas 
stačiakampis, tai stogelis būna lenktas. O baublinės kop
lytėlės stogelis būna aštuonšlaitis. Paprastai koplytėlės 
trijuose šonuose turi langus, retais atvejais tik priekyje 
tėra vienas langas. Langų rėmai sudaro stačiakampių 
kompozicijas. Remontuojant koplytėlę, įdedamas vientisas 
stiklas. Tai ir pakitusio skonio, ir noro viską greičiau 
padaryti pasireiškimas.
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Dėl medžiagos patvarumo Rietavo kapinėse išliko 
nemaža XX a. pirmojoje pusėje kaltų ornamentuotų kry- 
ž i ų. Jie įtaisyti į tašytą, rečiau neapdorotą akmenį. Prie 
tvoros pietų pakraščio sustatyti nuo išnykusių kapų nu
imtieji kryžiai, jų tarpe yra ir ornamentuotų. Kai kurie 
jų įtvirtinti į betono pagrindą.

Iš visų antkapinių paminklų šie kryžiai išsiskiria 
puošybos gausumu ir motyvų įvairumu. Deja, tik vienas 
kitas jų datuotas, tad tipizuojant ir apibūdinant puošybą 
jie neskirstomi laikotarpiais. Geležiniai kalti kryžiai Rie
tavo apylinkėse, kaip ir visoje Lietuvoje, yra dviejų ti-
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2. pav. Rėminiai kryžiai: 1—2 Rietavas, 3 — Tverai, 4 — Rietavas

pų — stiebiniai (1 pav.) ir rėminiai (2 pav.). Antrieji 
būna dviejų variantų: 1) tik rėminiai, 2) rėmų viduryje 
turintys kryžių. Pasitaiko, kad kryžius stovi ant ketur
kampio geležinio stovo, įtaisyto akmenyje. Kryžmų susi
kirtime pritvirtinta skritulio ar kitokio pavidalo metalinė 
plokštelė. Dažnai šioje vietoje būna metalinis krucifiksas. 
Stiebinių kryžmų galai užbaigiami įvairiai: lygiai, trikam
piu, dviem užrietimais į vidų ar į šonus, trilapiu ar pen
kialapiu žiedu, skrituliais. Rėminio tipo kryžmų galai 
užsibaigia 3 pusapskritimais, širdimi, bumbulais. Tiek 
vieno, tiek kito tipo geležiniai kryžiai puošiami analo-
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3. pav.Kryžiai—viršūnės: 1—Rietavo kapinių vartai, 2 — Pajūrio 
kapelių koplytstulpis, 3 — Rietavo kapinių koplytėlė, 4 — Pelaičių ka
pelių koplytstulpis.

giš'kų motyvų ornamentais. Populiarinsi S ir C pavidalo 
motyvai, jie išdėstyti viena eile arba suporuojami. Stic
hiniuose kryžiuose ornamentai išdėstomi kryžmų šonuo
se, kartais gausiau būna jų sudūrime, rėminiuose — tiek 
tarp rėmų, tiek išorinėje jų pusėje. Pasitaiko augalo lapo, 
susuktos juostos motyvų. Kartais .abiejų tipų apatinių 
dalių šonuose pritaisomi stambūs S motyvų puošmenys, 
jie sujungia j vieną visumą pagrindą ir 'kryžių. Puošme
nys dažniausiai būna iš banguotai išlankstytų strypų, 
tačiau pasitaiko ir kampuotai laužytų. Iš kryžmų susidū
rimo išeinantys spinduliai yra tiesūs, vingiuoti, lankelio, 
eglutės pavidalo.

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje prie kapų daž
niausiai statyti medžio kryžiai, tačiau dėl nepatva
rumo iki šiol jų mažai beliko. Jie keturkampio skerspjū
vio, galai arba lygūs, arba turi 3 puskritulius. Stumbrių 
kapeliuose kryžmos užsibaigia piramidės (nupjauta vir
šūnė) pavidalu. Ten pat stovi kryžius su išsikišusių šakų 
liekanomis, tad ir išilginis ir skersinis išlaikė medžio 
apvalumą (žievė, aišku, nuimta).
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Sio amžiaus pirmojoje pusėje gana populiarūs buvo 
įvairaus dydžio ir formos akmens obeliskai su tokios pa
čios medžiagos kryžiumi viršiuje. Prie kryžiaus pritvir
tindavo metalinį krucifiksą. Tarpukario metais statyti to
kios pat rūšies betono paminklai. Trečiajame ketvirtyje 
paplito teraco, o pastaraisiais metais — pjaustytų ak
mens plokščių paminklai, abeji įvairaus profiliavimo.

Iki šių dienų yra išlikusių kryžių — viršūnių, užbai
giančių koplytstulpius, koplytėles, kapinių vartus (3 pav.), 
deja, nebeliko jų ,ant stogastulpių. Pastaraisiais dešimt
mečiais šie liaudies meninės kūrybos objektai diplomati
niais sumetimais dailėtyrininkų buvo pavadinti saulutė
mis. Pagal Etnografijos skyriuje esančius piešinius ir 
nuotraukas matyti, kad vyravo stiebinės konstrukcijos 
kryžiai-viršūnės, tik Pelaičių kapeliuose vienas koplyt
stulpis turėjo rėminį. Šie kūriniai turi tokius elementus: 
pagrindą sudaro kryžius, apačioje, pritvirtinimui prie pa
minklo, jis baigiasi dviražiu išsišakojimu. Kartais kry
žiaus šakutės dėl didesnio patvarumo prie paminklo bokš
telio apjuosiamos geležiniu žiedu. Kai kurie dirbiniai 
kryžmų sudūrime turi apskritą plokštelę ar žiedą, kuris 
yra sujungtas su spinduliais. Antruoju atveju viduryje 
yra kryželis. Labai dažnai prie stiebo pritvirtintas ragais 
aukštyn pusmėnulis. įvairiai užbaigiami kryžmų galai. 
Populiariausias motyvas — galuose paplokštinti kryže
liai, pasitaiko rombas, augalo lapai. Būna ir taip: kalant 
kryžių galai perskeliami ir užlenkiami į vidaus pusę. Ar
ba kaip ir mediniuose kryžiuose, galai užbaigiami trimis 
pusskrituliais. Išsiskiria Pelaičių kapelių rėminis kryžius, 
kryžmų galuose dar turintis po du C pavidalo motyvus, 
o žiedo viduryje — triląpę gėlę (3, 4 pav.). Meniškumo 
šiems kryžiams suteikia spinduliai. Galimas toks jų kil
mės aiškinimas. Nemaža jų dalis viduryje turi apskritimą, 
iš kurio į visas puses skleidžiasi spinduliai. Tokia kom
pozicija primena monstraciją, viduryje turinčią žiedą os
tijai įstatyti, o aplink jį daugybę spindulių. Kiekvienas 
kaimo žmogus per atlaidus, jų procesijas, matė išstatytą 
ar nešamą įspūdingą monstraciją, tad šis spindintis kū
rinys turėjo patraukti kalvių dėmesį. O liaudyje būta 
tendencijos sekti įspūdingais profesionaliosios taikomo
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sios dailės kūriniais. Spinduliai tiesūs, vingiuoti, lankelio 
ar eglutės pavidalo. Kryžmos ir spinduliai sudaro arba 
apskritimą, arba kvadratą, antruoju atveju — spinduliai 
padaromi trumpesni už kryžmas.

Keletas žodžių apie antkapinių paminklų įrašus. 
Kaip žinia, lietuvių spaudos draudimo metais spausdinto 
žodžio tradicijos ypač gyvybingos buvo Žemaitijoje. Tai 
atsispindėjo ir paminklų įrašuose. Iš dalies jų iki pasta
rųjų laikų išliko ir dėl čia iš patvarių medžiagų — ak
mens ir metalo — statytų paminklų. Tačiau pastaruoju 
metu pastebimas senųjų paminklų nykimas. Juos pasta
čiusi giminė kartais išnyko, kapas neprižiūrimas. Pasta
raisiais dešimtmečiais ėmus statyti daug patvarios me
džiagos paminklų, laisvų vietų miestelių kapinėse mažėja, 
tad apleistų kapų paminklai kartais nukeliami, jų vietoje 
iš naujo užlaidojama.

Spaudos draudimo laikotarpio paminklų įrašai kar
tais pradedami žodžiais: „Čia yra palaidotas“. Toliau 
nurodoma mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mirties 
datos, pabaigoje prašoma už jo vėlę sukalbėti „Sveika 
Marija“. Pastarųjų dešimtmečių įrašus sudaro tokie ele
mentai: AfA, mirusiojo vardas, pavardė, gimimo ir mir
ties datos, eleginės eilutės, išvardinta liūdinčių šeimos 
narių giminystė. Jei palaidoti keli šeimos nariai, pavardė 
kartais terašoma vieną sykį pradžioje daugiskaitos forma. 
Dažniausiai nurodomi tik metai, tačiau pasitaiko ir mė
nesiai bei dienos. Naujuose paminkluose vyresnio amžiaus 
dar tebegyvenantis asmuo greta mirusio šeimos nario 
nurodo ir savo vardą bei gimimo metus, pastaruosius iš
kalant taip, kad ateityje įsikomponuotų dar viena data. 
Retais atvejais nurodoma, kurio kaimo gyventojas buvo 
mirusysis. Kaip minėta, pastarųjų dešimtmečių pamink
luose iškalamos dvieilės, trieilės ar ketureilės eleginio 
pobūdžio eilutės.

Šiuo atveju ištisai pateikiamas vienas spaudos drau
dimo laikų įrašas, turintis tarminių ypatybių, ir keletas 
naujų eleginių eilučių pavyzdžių*.

* Čia ir kitur rašybos ir skyrybos netikslumai netaisomi. Metai 
greta vietos pažymėjimo rodo mirimo datą, įstrižas brūkšnelis ženk
lina naują eilutę.
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S. P. (Juzupa) Waczjkauske (Praszom Jei Loska) 
sukalbiek 3 Amz= (natilse Gjme 1852) mire 1893. Pa
grinde iškalti paminklo pastatymo metai: 1896.

(Pajūris, Rietavo apyl.)

KAS JUS MYLĖJO AMŽINAI LIŪDĖS
(Rietavas 1973)

* * *

NELAUKTOM VALANDOM, NESKAIČIUOTOM,/ 
NUTRŪKO GYVENIMO KELIAI,/TIK SKAUSMAS MŪ
SŲ ŠIRDYSE/PALIKO GILIAI GILIAI

(Rietavas 1981)

* * *

TEBŪNIE TAU LENGVA / BRANGIOSIOS TĖVIŠ
KĖS/ŽEMĖ

(Rietavas 1974)

*  * *

Mamyte-Močiute / Jūsų meilė amžiams liks širdyse 

(Rietavas 1982)

*  * *

TĖVELI, TAVĘS ČIA JOKS / SKAUSMAS NEPA
LIES / KURIE TAVE MYLĖJO/AMŽINAI LIŪDĖS...

(Rietavas 1968)

*  * *

GYVENOM, KAD NORĖJAI, ATĖJOM, KAD SAU
KEI / DABAR PRIGLAUSK MUS VIEŠPATIE

(Rietavas 1987)

* * *

SUGAUDĖ VARPAI TU IŠĖJAI / SUGAUS VARPAI 
IR MES/ATEISIM

(Stalgėnai 1959)
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* * *
GILUS SKAUSMAS IR SVIESUS ATMINIMAS

liks mūsų širdyse
(Stalgėnai 1968)

Nurašant įrašus, labai retai kapinėse pavyksta su
tikti paminklą užsakiusį asmenį, tad sunku ką nors pa
sakyti apie eleginių eilučių šaltinius. Kai kurie įvairiose 
kapinėse pasikartojantys tekstai liudija, kad jie nusižiū
rėti nuo anksčiau pastatytų paminklų. Iš anksčiau pateik
tų pavyzdžių prie tokių priskirtinas „Gyvenom, kad no
rėjai“.

VENANTAS MAČIEKUS

PAPROČIŲ TEISĖS ELEMENTAI 
VALSTIEČIŲ TARPUSAVIO SANTYKIUOSE 
XX a. PIRMOJOJE PUSĖJE

1. Žemėvalda ir žemės teisė

Iš tirtų Rietavo apylinkių kaimų tik miškų .apsuptų 
Pečiūliškės ir Užpinikio valstiečių valdoma žemė buvo 
viename sklype. Kituose tirtuose kaimuose atskiro kiemo 
ariama (sėjama) žemė ir pievos buvo išsimėčiusios ga
balais (rėžiais) keliose vietose. Antai Bubėnų kaime (iki 
skirstymosi vienkiemiais 1929 m. jame gyveno 9 ūkinin
kai) kiekvieno kiemo ariamoji žemė ir pievos buvo septy
niose ar aštuoniose vietose. Vienkiemiais nesuskubusiame 
išsiskirstyti Jaupėnų kaime ariamoji žemė buvo penkiuose 
rėžiuose, Labardžių kaime — ariamoji žemė dviejuose 
rėžiuose, o pievos net penkiose vietose (pievų pavadini
mai: Gervės, Smertiškės, Lieknai, Abromiškės, Gertupiai). 
Seniausi šių kaimų gyventojai mano, kad ariamos žemės 
rėžiai galėjo atsirasti, kada praeityje, skaldant ūkius, bu
vo stengiamasi pasidalyti žemę, atsižvelgiant į jos koky-
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bę, t. y. kad kiekvienai besiskaldaničo ūkio daliai tektų 
ir geresnės, ir blogesnės žemės.

Vienuose kaimuose tvoromis aptvertos buvo bendros 
kaimo ganyklos (Babėnai), kituose — nuo valdiško miško 
atitvertos pievos, kurių atolas būdavo kaimo bendrai nu
ganomas, neatsižvelgiant j rėžius (Labardžiai). Šias tvo
ras tverdavo ir remontuodavo kiekvienas kiemas ties savo 
ariamos žemės ar šienaujamos pievos rėžiu. Tarpumiškėse 
išsidėsčiusiuose Užpinikio ir Stumbrių kaimuose tvoromis 
buvo aptveriama ir dirbama žemė. XX a. pradžioje pla
čiausiai naudotos kliūbinės pusgulstinės tvoros iš neilgų 
skaldytų karčių (kliubas — susukta eglės šaka ar karklo 
vytelė, naudojama tvoros kuolams surišti; Rietavo apy
linkėse daugiausia buvo naudojamos susuktos eglės ša
kos). Šių tvorų kartys būdavo taip tankiai sudėtos, kad 
pro tarpus negalėdavo pralįsti ne tik smulkus gyvulys, 
bet ir paukštis.

Lietuvos Respublikos laikais pusgulstinės tvoras ėmė 
keisti mažiau darbo užtvėrimui reikalaujančios žardinės 
horizontalių karčių tvoros, kurios apsaugodavo tik nuo 
didelio gyvulio. Užpinikio kaime kliūbinės pusgulstinės 
tvoros išliko iki 1940 m. Antai Užpinikio kaimo stambaus 
ūkininko Mockaus, valdžiusio 63 ha ariamos žemės, ne 
tik visa žemė, bet ir septyni laukai (ūkyje buvo naudoja
ma septynlaukė žemdirbystės sistema) vienas nuo kito 
buvo atitverti kliūbinėmis pusgulstinėmis tvoromis. Šios 
tvoros, priklausomai nuo kuolų (mietų) stiprumo, išstovė
davo 10—15 metų. Kiekvieną pavasarį, tik išėjus pašalui, 
prasidėdavo tvorų remontas, kuris su pertraukomis tęs
davosi iki šienapjūtės. Medžiaga tvoroms (kuolai, kar
tys) būdavo pasiruošiama iš anksto, dar žiemą. Vienas 
vyras per dieną įveikdavo užtverti apie 60 m kliūbinės 
pusgulstinės tvoros (užtverdavo 70 tarpų tarp poromis 
sukaltų kuolų — viena kuolų pora nuo kitos buvo kalama 
per tris pėdas).

Ariamos žemės ribų pažeidimo, t. y. ežių nuarimo, 
atvejai Rietavo apylinkėse labai reti. Ten, kur ariama 
žemė buvo aptveriama, sąmoningam ar nesąmoningam 
ribų pažeidimui trukdydavo tvoros. Įtakos turėjo ir tai, 
kad ūkiai Žemaitijoje buvo stambesni, o ariama žemė 
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mažiau suskaldyta rėžiais negu, pavyzdžiui, Rytų Aukš
taitijoje. Šio straipsnio autorius užrašė tik vieną ežių pa
žeidimo atvejį Jaupėnų k. Lietuvos Respublikos laikais, 
o ir tas baigėsi išvažiuojamuoju teismo posėdžiu žemės 
ribų pažeidimo vietoje. Pasirėmus liudininkų iš to paties 
kaimo parodymais, teisingumas buvo atstatytas.

Rėžių ribas pievose atsekdavo pagal augančius me
džius, krūmus, kai kur pažymėdavo įkaltais kuolais. Prieš 
pradedant pjauti šieną, ribos būdavo išbrendamos. Pievų 
ribų sąmoningų pažeidimų nepasitaikydavo, todėl ginčų 
nekildavo. Jeigu kas kokį pradalgį perpjaudavo, tai grė
biant grąžindavo šieną.

Tas pievas, kurių atole būdavo ganomi viso kaimo 
gyvuliai, reikėjo stengtis kartu su visais nušienauti, nes 
pagal paprotį kaimas neatsakė už gyvulių sutryptą laiku 
nenupjautą, nesugrėbtą ar neišvežtą šieną. Būbėnų kaime 
iki išsiskirstant vienkiemiais viso kaimo gyvulius gany
davo ne tik pievose, bet ir nuo derliaus nuvalytuose rė
žiuose. Laiku nesuvežus javų iš savo rėžio, juos galėjo 
suminti svetimi gyvuliai. Išreikalauti žalos atlyginimo 
šiuo atveju praktiškai buvo neįmanoma, nes kaimas ne- 
paremdavo ieškinio.

Pirmaisiais Lietuvos Respublikos metais ir anksčiau 
dauguma kaimų ganydavo valdiškuose ar dvaro miškuo
se. Už leidimą ganyti dvaro miške reikėjo atidirbti su 
arkliais ar be jų. Vėliau, uždraudus šiuose miškuose ga
nyti, kaimams buvo paskirta miško ar kirtimų ganymui 
be teisės kirsti mišką. Pvz., Jaupėmj kaimas gavo 80 ha 
miško, Stumbrių kaimo kiekvienas kiemas — po 12 ha 
kirtimo.

Bendrose kaimo ganyklose, kaimo pievose ar laukuo
se kiekvieno kiemo gyvulius ganė savas ar samdytas pie
muo. Kai kur, pvz., Labardžių kaime, susitarę du kiemai 
samdydavo vieną piemenį. Bendrose kaimo ganyklose .at
skirų kiemų ganomų gyvulių skaičiaus niekas neribojo. 
Būbėnų kaimo bendroje ganykloje, kuri buvo kaimo nuo
savybė, kiekvienas kiemas galėjo neribotai pasikirsti mal
kų ar žabų kurui. Kitų kaimų gyventojai krūmų pasikirs- 
davo savo šienaujamųjų pievų rėžiuose.
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Žemės savininkas turėjo teisę uždrausti svetimiems 
važinėti lauko keliukais ir vaikščioti lauko takais, kurių 
užimamas plotas nepriskirtas nenaudojamai žemei („neiš
imtas iš naudojamos žemės“) ir už jį mokami mokesčiai.

Valstiečiai nelaikė nusikaltimu savavališką malkų ir 
statybinės medžiagos kirtimą valdiškame ar dvaro miške. 
Sakydavo: „Valdžiai užteks!“, „Valdžios nenuskriausi“ ir 
pan. Vienas Vatušių kaimo valstietis net svirną pasistatė 
iš vogto miško. Kadangi niekas už rankos vagiant ne
nutvėrė, tai mėgdavęs pasididžiuoti esąs gudrus ir ap
sukrus.

Kitaip buvo žiūrima į valstiečio miško vogimą: „Jei 
žmogaus pavogsi, jau negerai“. Tokius vagis kaimas smer
kdavo. Įvykus vagystei, nukentėjęs kreipdavosi į kaimo 
seniūną (pirmaisiais Lietuvos Respublikos laikais jis bu
vo vadinamas dešimtininku), kartu apžiūrėdavo įvykio 
vietą, t. y. kelmus, kirtavietėje likusias šakas, skiedras, 
paskui atlikdavo kratą įtariamojo namuose. Dažniausiai 
kaltę įrūdydavo, palyginę kirtavietėje pastebėtus požymius 
su namuose rasta mediena. Nukentėjusiojo ieškinį svars
tydavo teismas.

Lietuvos Respublikos laikais medžioti svetimoje že
mėje be tos žemės savininko leidimo medžiotojas neturėjo 
teisės. Būbėnų k. valstietis dvarininkui Jurgaičiui, kuris 
rudenį šunis paleido per šlapią rugių lauką, taip rėžė: 
„Sa'kau tau pirmą ir paskutinį kartą, kad mano žemėn 
šunų neleisk“. Ir dvarininkas pakluso, nes įstatymas buvo 
valstiečio pusėje.

Iki įvedant Lietuvos Respublikoje leidimus dėl teisės 
grybauti ir uogauti valdiškuose miškuose, miško gėrybių 
eidavo rinkti į visus miškus, nežiūrėdami, kam tie miškai 
priklauso. Kaimo miške uogaudavo ir grybaudavo visame 
plote, neatsižvelgdami į atskirų sklypų nuosavybę.

Aitroje, Jūroje, Vedegoje ir kituose mažesniuose upe
liuose gaudydavo žuvį tinklais brisdami arba užtverdami 
upelį ne tik ties savo žeme, bet ir ties kaimynų. Nenu
šienautų pievų žvejodami stengdavosi nemindžioti.

Būbėnų kaimui dalijantis vienkiemiais, vyko varžy
tinės dėl sklypų vietos. Pvz., yra atmatuotas 50 ha skly
pas. Į tą vietą pretenzijas pareiškia turintis teisę į 10 ha 
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sklypą ir kaimo labui atsisako 0,5 ha žemės. Busimojo 
50 ha sklypo savininkas, siekdamas apginti savo teisę į 
sklypą, turi atsisakyti daugiau žemės negu jo varžovas, 
atsižvelgiant į valdomos žemės proporciją, kuri šiuo at
veju yra 5 : 1, t. y. daugiau negu 2,5 ha ir t. t. Varžytines 
laimėdavo tas, kuris kaimo labui atsisakydavo valdomos 
žemės didžiausios dalies.

2. Šeimos ir paveldėjimo teisė
Valstiečio šeimos biudžetą paprastai tvarkė šeimos 

galva, t. y. vyras („didįjį kapitalą vyras valdė“). Jam 
mirus,— našlė, kol neišteka ar neperduoda ūkio vaikams. 
Šeimos biudžetą sudarė pajamos už parduotus gyvulius, 
žemės ūkio produktus, parduotą mišką, vyro ir šeimos 
narių pašaliniai uždarbiai (už miško kirtimą, vežimą, 
plukdymą, prekių pervežimą ir kt.). Iš šio biudžeto buvo 
apmokami mokesčiai, perkami gyvuliai, žemė, žemės dir
bimo padargai, statybinė medžiaga ir kt., įsigijama pra
moninių prekių.

Žmona turėjo savo „šeimininkės kasą“, kurią sudarė 
įplaukos už parduotas vištas, kiaušinius, svogūnus, sūrius, 
sviestą, raugintą pieną ir pan. produktus. Šiuos pinigus 
žmona išleisdavo savo nuožiūra, pirkdama drabužių sau, 
drabužių ir dovanėlių vaikams. Jeigu, perkant kokį dra
bužėlį, žmonai trūkdavo pinigų, pridėdavo vyras iš savo 
kasos.

Žemė buvo pagrindinis nekilnojamas valstiečio tur
tas. Todėl vyras — šeimos galva, žmonai nesutikus, že
mės parduoti negalėjo. Vyrui mirus, jo padarytos skolos 
turėjo būti atlygintos iš jo valdytos žemės („už skolas 
žemė atsako“). Tai privalėjo padaryti žmona ar kitas 
ūkio paveldėtojas.

Jei žmona mirdavo nuo vedybų praėjus neilgam lai
kui (metams ar kiek daugiau) ir nelikdavo vaikų, visą 
ar dalį pasogos galėjo atsiimti giminės.

Mirus vyrui ir nesant vaikų, našlė su atsineštine pa
sega vyro giminių galėjo būti išvaryta iš ūkio. Taip pat, 
mirus žmonai ir nesant vaikų, galėjo būti pasielgta su 
užkuriu, jeigu jam nebuvo perrašyta žemė, t. y. juridiš
kai jis nebuvo tapęs ūkio savininku.
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Pagal paprotį, mirus žmonai ar vyrui, vesti kitą žmo
ną ar tekėti už kito vyro buvo galima tik praėjus metams 
nuo mirties („metų sukakimą atprovijus“). Kai kas, mo
tyvuodami būtinybe prižiūrėti mažus vaikus ar tvarkyti 
ūkį, vesdavo ar ištekėdavo greičiau. Į juos buvo žiūrima 
kaip į nesilaikančius įprastų moralės normų.

Buvo priimta nešioti gedulą mirus motinai — metus, 
mirus tėvui — pusę metų, mirus broliui ar seseriai — tris 
mėnesius.

Kiekvienas šeimos narys turėjo teisę į nekilnojamo
jo ir kilnojamojo šeimos turto dalį. Pagal paprotį sūnaus 
ar dukters dalies dydis toje pačioje šeimoje priklausė nuo 
tėvų (daugiau tėvo) valios. Tėvams vedant ūkį, nuo šei
mos neatsiskyrę sūnūs ar dukterys turėjo klausyti tėvų, 
vykdyti visus jų nurodymus. Neklausantiems tėvų valios 
vaikams dalį galėjo sumažinti arba visai jos neduoti, 
nes „čia buvo tėvų valia: norėjo — davė, nenorėjo — 
nedavė,— nieko nepadarysi“. Todėl paklusnumu, kartais 
ir meilikavimu, vaikai, ypač dukterys, stengdavosi lai
mėti tėvų palankumą. Dažniausiai dalies netekdavo prieš 
tėvų valią kuriantieji šeimas, pvz., ūkininko duktė, ište
kanti už samdinio ar samdinę vedęs ūkininkaitis. Dalies 
taip pat galėjo netekti pažeidusieji teisės normas. Pvz., 
apsivogusiam vienturčiui dvidešimtmečiui sūnui tėvas 
teisme (apie 1925 m.) taip pasakęs: „Kad tu negrįžtum 
ir kad mes tavęs daugiau nebematytumėm“.

Sūnums tėvai dažnai skirdavo didesnes dalis negu 
dukterims. Apskritai dalies dydis priklausė nuo ūkio val
domos žemės ploto ir nuo ūkio ekonominio pajėgumo. 
Antai 1929 m. Būbėnų k. į 50 ha ūkį atėjęs žentas atsi
nešė tokią pasogą: 5 tūkstančius litų, į roges pakinkytą 
gerą eržilą ir dvi melžiamas karves. Maždaug tuo pačiu 
laiku į Labardžių kaimą atitekėjo mergina iš 30 ha ūkio 
su pasoga, kurią sudarė vienas tūkstantis litų, pakinky
tas arklys, karvė ir 5 dešimtinės žemės (5,46 ha).

Maždaug iki Pirmojo pasaulinio karo tėvai neleisda
vo jaunesnei dukteriai tekėti, jeigu neištekėjusios už ją 
vyresnės seserys. Vėliau to papročio taip griežtai nebe
silaikydavo.
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Ūkį skaldydavo, t. y. vaikams duodavo ne dalį, o že
mės, retokai. Taip elgdavosi, kada, dažniausiai po anks
tyvos tėvų mirties, nė vienas iš dviejų ar trijų sūnų ne
norėdavo imti dalies (pamokesnio) arba kada nė vienas 
sūnus neimdavo ūkio, bijodamas negalėsiąs išmokėti dalių 
broliams ir seserims. Ūkių skaldymosi pagausėdavo kai
mams skirstantis vienkiemiais.

Pirmenybę j tėvų ūkį turėjo vyriausias sūnus. Kada 
sūnų nebūdavo, tėvai ūkį dažniausiai pavesdavo pačiai 
prasčiausiai, negražiausiai dukteriai, nes žentas visada 
atsirasdavo, o ištekėti tokiai dukteriai būtų buvę sunkiau.

Pavesdami vienam ,ar kitam iš vaikų ūkį, tėvai išsi
rašydavo išlaikymą iki gyvos galvos, vadinamą Išimtine. 
Ūkio pavedimo dokumente, kuris buvo surašomas daly
vaujant liudininkams, būdavo nurodoma, kam pavedamas 
ūkis, kur gyvens tėvai (paprastai gyvendavo pryšininkė- 
je — karšinčiams skirtame trobos gale), išskaičiuojami 
produktai (grūdai, bulvės, daržovės, pienas, mėsa, kiau
šiniai ir kt.), patarnavimai (pakinkyto arklio davimas 
važiuoti į bažnyčią ar į svečius, grūdų sumalimas malūne 
ir pan.), drabužiai, .malkos, žibalas, druska, pinigai, nu
rodant jų kiekį ir per kokį laikotarpį (metus, mėnesį ar 
dieną) ūkis visa tai turi pateikti išimtininkams.

Išimtinės dokumente taip pat buvo numatoma, kad 
mirę išimtininkai bus ūkio lėšomis palaidoti (kartais net 
nurodoma, kiek pinigų ūkis turės skirti bažnyčiai už pa
tarnavimus laidotuvių metu).

Išimtinės dydis priklausė nuo ūkio ekonominio pa
jėgumo. Pvz., stambių ūkių išimtininkai užrašydavo taip 
vadinamą kiaurą karvę, kas reiškė, kad užtrūkus vienai 
išimtininkų melžiamai karvei, ūkis turės duoti kitą, o 
mažų ūkių išimtininkai pasitenkindavo tik keliais litrais 
pieno per dieną tais mėnesiais, kada ūkio karvės neuž
trukusios.

Vienok ir mažo ūkio išimtinė turėjo garantuoti kar
šinčių pragyvenimą.

Jeigu išimtininkai gerai sugyveno su marčia ar žen
tu, tai išimtinės neėmė ir „valgė prie vieno stalo“, t. y. 
maitinosi kartu su dukters ar sūnaus šeima. Bet tai re
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tesni atvejai. Dažniausiai išimtininkai maitindavosi sa
varankiškai.

Jeigu šiemoje būdavo psichiškai nesveikų arba fiziš
kai luošų vaikų, tai, perduodami ūkį, tėvai dažniausiai ir 
jiems užrašydavo išimtinę ar jų išlaikymui padidindavo 
savąją.

Mirus vienam iš išimtininkų, išimtinė likdavo ta pa
ti. Žmonės tą faktą paaiškina tuo, kad kitoks paprotys 
skatintų ūkio savininkus laukti vieno iš išimtininkų mir
ties. Esant geriems santykiams tarp išimtininkų ir ūkio 
savininkų, likęs gyvas išimtininkas visos išimtinės nebe- 
reikalaudavo — pasitenkindavo jos dalimi.

Jeigu ūkio paveldėtojai parduodavo ūkį, tai pirkimo 
pardavimo sutartyje numatydavo, kad ūkis turės duoti 
išimtinę, t. y. išlaikyti buvusius ūkio savininkus.

Vieni tėvai, dažniau turtingesni, sulaukusią nesan
tuokinio vaiko dukterį išvarydavo iš namų ir neduodavo 
dalies, nes nesantuokinis vaikas buvo laikomas didele 
negarbe visai giminei, o stambesni ūkininkai garbės da
lykams buvo jautresni negu mažažemiai. Kita dalis tėvų 
padėdavo auginti vaiką ir, davę didesnę dalį, dukterį net 
ištekindavo. Jeigu tokią merginą vesdavo ne vaiko tėvas, 
tai kartais nesantuokinį vaiką įsūnydavo ar įdukrindavo, 
ir toks vaikas turėdavo lygias teises su tikraisiais vaikais. 
Vesti ar palikti nėščią merginą buvo vaikino sąžinės rei
kalas: „Jeigu ves nėščią merginą,— tai gerai, jei paliks,— 
niekas neprivers“. Kartais, vadovaudamasi moraliniais 
įsitikinimais, įsikišdavo vaikino motina, liepdama sūnui 
vesti suvedžiotą ir kūdikio laukiančią merginą, nes, jeigu 
paliksiąs, nevesiąs, tai nesiseksiąs gyvenimas.

Bevaikiai žemės savininkai senatvėje ūkį pavesdavo 
kam nors iš artimesnių giminių (sūnėnui ir pan.), o patys 
užsirašydavo išimtinę.

Jeigu žūdavo ar mirdavo abu tėvai ir likdavo nepil
namečių vaikų, tai, tarpininkaujant seniūnui, valsčius pa
skirdavo 3—5 globėjus iš giminių ir svetimų ūkiui ir 
vaikams globoti. Imdamiesi globos, globėjai apžiūrėdavo 
visą ūkį ir surašydavo aktą, kuriame nurodydavo pastatų 
ir laukų būklę, esamų gyvulių, žemės dirbimo padargų, 
važiavimo priemonių ir kito turto kiekį. Pasitaikydavo, 
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kad, iki paskiriant globėjus, giminaičiai dalį turto pa
grobdavo.

Globėjai raštiškai įsipareigodavo žiūrėti, kad paima
mas globon turtas nesumažėtų, kad giminaičiai, kurie 
dažniausiai paimdavo auklėti nepilnamečius vaikus, jų 
neskriaustų.

Globojamą ūkį globėjai išnuomodavo, o gautus už 
nuomą pinigus, kurie likdavo nuo pastatų remonto ir glo
bojamų vaikų išlaikymo, dėdavo į banką. Remdamiesi 
aukščiau minėtu aktu, globėjai ūkį ir banke per globos 
laiką sukauptus pinigus perduodavo pilnametystės su
laukusiems vaikams.

3. Prievolinė teisė
Rietavo apylinkių valstiečiai į turgus ir prekymečius 

(jotnarkus) važiuodavo į Rietavą ir į kitus artimesnius 
miestelius: Kvėdarną, Plungę, Laukuvą, Tverus.

Arkliais, karvėmis daugiausia prekiaudavo prekyme
čiuose, į kuriuos suvažiuodavo daug žmonių. Pardavėjas 
paprastai užsiprašydavo aukštesnės kainos, pirkėjas su 
nurodyta kaina nesutikdavo, siūlydavo savąją, t. y. vyk
davo derybos („Visuomet daugiau užsiprašys, paskui lygs, 
kol nulygs“). Besiderant dėl didesnio gyvulio (arklio, 
karvės) kainos, pirkėjas nueidavo į šalį, vėl grįždavo — 
pardavėjas kiek nuleisdavo kainą.

Mažiau apie gyvulius išmanantis pirkėjas pasikvies
davo vieną ar kelis pažįstamus išmanančius žmones, ku
rie pagal dantis nustatydavo tikrąjį arklio amžių, apžiū
rėdavo, ar arklys neraišuoja dėl užpakalinių arklio kojų 
pakinkliuose išaugusių gumbų (špato), ar neturi kitų trū
kumų, pagal tam tikrus požymius nustatydavo karvės 
pieningumą ir pan. Į derybų pabaigą pirkėjas ir parda
vėjas, kiekvienas sakydamas savo kainą, tiesdavo vienas 
kitam ranką, siūlydami sukirsti rankomis, t. y. siūlomo
mis sąlygomis sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Ran
kos būdavo sukertamos, kada abi šalys galutinai sutar
davo dėl kainos. Pagal paprotį rankų sukirtimas reiškė 
pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo faktą, po kurio 
viena šalis privalėjo sumokėti sutartus pinigus ir paimti 
gyvulį, o antra — priimti mokamus pinigus ir atiduoti 
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gyvulį. Jeigu po rankų sukirtimo iš šalies kas nors ir 
siūlė daugiau, žodžio keisti pardavėjas jau negalėjo („Jei 
surokavo, rankom suspaudė, žodžio nemainys,— kaipgi 
taip!“, „Sutarta — jau sutarta, žodžio niekas nebekeis“). 
į tokius pasiūlymus pardavėjas paprastai atsakydavo: 
„Jau sulygta — viskas! Kur buvai pirmiau?“

Jeigu pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu 
būdavo pašalinių (pirkėjo atsivestų gyvulių žinovų, šiaip 
besmalsaujančių kaimynų ar pažįstamų), tai kartais iš 
jų kuris nors dar perimdavo sukirstas rankas, tartum su
tvirtindamas sutartį.

Jeigu turguje ar jomarke neapsižiūrėjęs pirkėjas nu
pirko nesveiką gyvulį ar keikią nors kitą prekę su defektu, 
kaltinti galėjo tik pats save.

Magaryčias daugiausia gerdavo, kada pirkimo-parda
vimo sutartį sudarydavo pažįstamas su pažįstamu. Gerti 
magaryčias su žydais ir čigonais buvo nepriimta. Maga
ryčias gerdavo perpus iš pirkėjo ir ipardavėjo kišenės arba 
iš vieno kurio nors, jeigu bebaigiant tartis dėl kainos kuri 
nors viena šalis padarydavo nuolaidą su sąlyga, kad 
antra šalis .apmokės magaryčias. Kada magaryčios būda
vo geriamos perpus, restorane „kas parduos — šauks pus- 
butelkę, kas pirks — irgi“ („pusbutelkė“ — 250 g deg
tinės). Ant degtinės butelio kakliuko padavėjas užmau
davo mažą riestainiuką. Norintys stipriau užkąsti 
turėdavo užsakyti papildomai. Į magaryčias pirkėjas pa
gal paprotį turėdavo pavadinti ir savo padėjėjus, apžiū
rėjusius perkamą gyvulį.

Kartais, apsimetę pilkėjais, pardavėjo pažįstami su
gebėdavo pakelti parduodamo gyvulio kainą, už ką par
davėjas po nusisėkusio sandėrio juos .atskirai pavaišin
davo.

Buvo toks paprotys, kad, pardavęs karvę, valstietis 
samdytam piemeniui duodavo šiek tiek pinigų (Lietuvos 
Respublikos laikais — iki lito).

Be pirkimo-pardavimo sutarčių, plačiai paplitusios 
buvo arklių mainymo sutartys, dažniausiai sudaromos 
jomarkuose. Daugiau tokių sutarčių buvo sudaroma pir
maisiais Lietuvos Respublikos gyvavimo metais. Arkliais 
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mainikaudavo čigonai („čigonų amatas mainyti“), iš da
lies ir lietuviai. Besiverčiantys arklių mainais ir mėgstan
tys mainyti turėdavo daug žinių apie arklius, jų ligas, 
blogus įpročius. Apie tokius žmones sakydavo: „Iš arklia- 
mainio išeis ir veterinorius. Jis viską supranta. Pamato 
arklį — ir žino, ko vertas“. Su čigonais mainyti arkliais 
ryždavosi tik patys apsukriausi, nes buvo manoma, kad 
„čigonas visada duos prastesnį arklį, gaus geresnį“. No
rėdami iškišti ligotą arklį, čigonai imdavosi įvairiausių 
gudrybių, pvz., užkaustydavo raišo arklio sveikąją koją 
ir arklį įmušdavo botagu: prigąsdintas .arklys atrodydavo 
žvalus ir nešlubčiodavo, nes jam skaudėdavo abi kojas; 
arba supildavo patrukusiam arkliui į gerklę du alyvų 
aliejaus butelius ir neduodavo gerti — arklys kokias dvi 
valandas atrodydavo sveikas ir t. t.

Pasitaikydavo akiplėšiškų apgavysčių. Pvz., preky
metyje čigonai įkalbina žemaitį mainyti arkliais, sako, 
reikia pažiūrėti, koks esąs jo arklys, duoda palaikyti sa
vąjį, o žemaičio paėmę vienas veda, kitas botagu pavai
ko,— taip ir nueina per jomarką tolyn ir dingsta iš akių, 
o žemaitis pasilieka su čigonų įkištu blogesniu arkliu.

Sudarant mainų sutartį, geresnio arklio savininkas 
siekdavo priedo, kuris, mainant prekymetyje, būdavo pi
nigai. Kaip ir pirkimo-pardavimo, mainų sutartis būdavo 
sudaroma sukertant rankomis. Kartais mainus stebintis 
patarėjas ar pašalinis žmogus dar perimdavo sukirstas 
rankas. Sukirtus rankomis ir sumokėjus sutartą priedą, 
abi mainų šalys paduodavo viena kitai arklių pavadžius, 
t. y. pasikeisdavo arkliais.

Sumainius arklius, magaryčios būdavo dažniau ge
riamos negu sudarius pirkimo-pardavimo sutartį. Maga
ryčias gerdavo žemaičiai su žemaičiais ar rusais, o su 
čigonais magaryčių nebūdavo („Čigonas neturi laiko ma
garyčioms“). Kada .arklius išmainydavo lygiomis, maga
ryčias gerdavo perpus, o kada su priedu, — kaip sutar
davo mainant.

Pasitaikydavo, kad mainydavo ūkiais ar žemės skly
pais. Paaugliai peiliais, jauni vyrai benzino žiebtuvėliais 
ar panašiais daiktais mėgdavo mainyti prieš mainant ne
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apžiūrėję mainomų daiktų (nematuškom). Vienai šaliai 
pasiūlius mainyti, o kitai sutikus, abi mainų šalys viena 
kitai j delnus įsprausdavo mainomus daiktus. Apgautoji 
šalis kelti kokių nors pretenzijų negalėjo, nes, girdint 
kitiems (tokie mainai paprastai vykdavo bendraamžių 
būrelyje), savanoriškai buvo sutikusi daryti mainų su
tartį.

Kada gyvulys ar koks nors daiktas buvo perkamas 
iš namų ir pirkėjas neturėjo visų pinigų sumokėti už 
pirkinį ar dėl kokių nors priežasčių negalėjo iš karto 
atsiimti pūkinio, tai pardavėjui užmokėdavo dalį sutartos 
kainos, t. y. duodavo rankpinigių. Rankpinigiai sutvirtin
davo sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, nes, priimdamas 
rankpinigius, pirkėjas įsipareigojo iki sutarto laiko ne
parduoti pirkinio kam nors kitam, kad ir pasiūliusiam 
didesnę kainą, o pirkėjas — neatsisakyti pirkinio, nes, 
pagal paprotį, atsisakęs pirkinio, prarastų įmokėtus rank
pinigius. Nutraukęs pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinęs 
rankpinigius pardavėjas buvo laikomas nerimtu žmogumi. 
Jeigu iki sutarto laiko pirkėjas negalėdavo surinkti rei
kiamos sumos pinigų, prašydavo pardavėjo dar kiek pa
laukti. Apie žmogaus moralinę atsakomybę už duotą žodį 
aiškiai byloja toks pavyzdys. Prieš dešimt-penkiolika metų 
senyvam kolūkiečiui (g. 1900 m.), gavusiam rankpinigių 
už parduodamą karvę ir sutikusiam palaukti mėnesį visos 
sumos, kaimynas, pasiūlęs už .karvę iš karto sumokėti šim
tu rublių daugiau, susilaukė tokio .atsakymo: „Savo są
žinę, visą amžių perneštą, dėl šimto rublių prieš lipda
mas graban nejuodinsiu“.

Lietuvos Respublikos pirmaisiais metais visa preky
ba buvo žydų prekybininkų rankose. Vėliau atsirado lie
tuvių kooperatinių parduotuvių, kuriose prekių kainos 
būdavo nustatytos. Žydų parduotuvėse būdavo galima 
derėtis: „Žydas užsiprašys daugiau, lygsi, lygsi — nu- 
lygsi“. Jeigu nesulygęs eini pro duris, žydas šaukia at
gal: „Sugrįžk, nuleisiu!“.

Pažįstamiems sąžiningiems žemaičiams žydų preky
bininkai duodavo prekių skolon („unt bórgos“, sakydami: 
„Ui, кар turėsi, pinigus atneši“). Pinigų kartais palauk
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davo ir ilgiau, iki naujo derliaus. Kas negalėdavo grei
tai grąžinti skolos, sutikęs prekybininką prašydavo dar 
palaukti. Kartais skolą žydai paimdavo ir natūra: šienu, 
grūdais. Už skolon duotas prekes procentų žydai neėmė. 
Atsidėkodami žemaičiai atveždavo žydams (ypač netur
tingoms šeimoms) kokį bulvių maišą, vyšnių kibirą ar 
kitko.

Dideles «pinigų sumas žemaičiai vieni kitiems skolino 
su vekseliais. Gerai pažįstamiems sąžiningiems žmonėms 
paskolindavo ir be vekselių, ,,ant žodžio“. Kaimynas iš 
kaimyno kartais už paskolintus pinigus neimdavo pro
centų.

Buvo paplitęs (ypač seniau) ir pinigų skolinimas už 
užstatą (laikrodį, drabužį ar kt.). Užstato vertė turėjo 
prilygti skolinamai pinigų sumai. Iki sutarto skolos grą
žinimo termino naudotis užstatu skolintojas neturėjo tei
sės. Suėjus terminui ir skolininkui negrąžinant pinigų, 
skolintojas primindavo skolininkui apie skolą ir, jeigu abu 
nesutardavo dėl skolos grąžinimo termino pratęsimo, 
skolintojas arba parduodavo užstatą ir tokiu būdu atgau
davo skolą, arba'pats imdavo naudotis užstatu.

Lietuvos Respublikos laikais dar buvo paplitęs pa
protys padėti kaimynui ar giminei prisiauginti avį. No
rintis padėti rudenį atiduodavo dažniausiai jauną avelę 
šerti (šėrybon) iki kito rudens. Tas, kuriam buvo teikia
ma pagalba, po metų grąžindavo gautos šerti avelės prie
auglį, o jam likdavo senė avelė ir likęs prieauglis. Kada 
davusis avelę šėrybon atvažiuodavo atsiimti prieauglio, 
jį pavaišindavo.

Jeigu kaimynė iš kaimynės pasiskolina perekšlę viš
tą, tai rudenį, grąžindama vištą, pagal paprotį kaip prie
dą turi pridėti vieną perekšlės išvedžiotą viščiuką.

Tradicinis mokestis už karvės sukergimą — atidirb
ti vieną dieną šienaujant, rugiapjūtėje ar pan. Už ku
melės sukergimą — pūras avižų (apie 45 kg), už kiaulės 
sukergimą — atidirbti 2 dienas.

Lietuvos Respublikos laikais mokestį natūra ir ato- 
dirbiais daug kur pakeitė mokestis pinigais.

Avių kergimo laikui kaimynai paprastai pasikeisdavo 
avinais.
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Už dienai išnuomotus du arklius, pakinkytus į važia
vimo priemones ar padargus, reikėdavo atidirbti vieną-dvi 
dienas. Jeigu arklių nuomininkas ateidavo atidirbti antrą 
dieną, vakare šeimininkė jam įdėdavo lauktuvių (ką nors 
valgomo) namiškiams.

Tuose kaimuose, kurių laukai nebuvo tvoromis ati
tverti nuo dvaro žemės arba kuriuose kaimynai nebuvo 
atsitvėrę vienas nuo kito, pasitaikydavo javų nuganymų. 
Dvaro javuose rastus gyvulius dvaro ūkvedys uždaryda
vo ir duodavo žinią kaimui. Grąžindamas gyvulius, ūk
vedys ar dvaro savininkas nurodydavo, kiek ir kokių (vy
riškų ar moteriškų) darbo dienų, priklausomai nuo gy
vulių padarytos žalos dydžio, turės atidirbti gyvulio 
savininkas dvare.

Kada valstietis pastebėdavo savo javuose kaimyno 
gyvulius, stengdavosi juos sugauti (pagriebti) ir, par
vedęs namo, pririšdavo kieme. Į tvartą nevesdavo neva 
dėl to, kad gyvuliai gali susižaloti neįprastoje vietoje. 
Savininkui atėjus atsiimti gyvulių, kartu su juo apžiū
rėdavo padarytą žalą, įvertindavo jos dydį. Jeigu nesu
tardavo dėl žalos dydžio, kviesdavo liudininkus. Žalą at
lygindavo pagal susitarimą: iš karto pinigais ar, nuvalius 
derlių, tokiais pat javais, daržovėmis, kokiems buvo pa
daryta žala. Neturtingi valstiečiai stambiesiems ūkinin- 
kmas atidirbdavo sutartą dienų skaičių.

Iki Pirmojo pasaulinio karo rastą daiktą ar pinigus 
pagal paprotį radėjas turėjo nunešti savo parapijos kle
bonui, kuris sekmadienį per pamokslą apie radinį pa
skelbdavo. Atsišaukusį savininką klebonas smulkiai iš- 
klausinėdavo apie pamestą daiktą ar pinigus (kur buvo 
pamesta, kokios daikto žymės, kokia piniginė, kokie bank
notai, kiek buvo pinigų ir t. t.). Grąžindavo, kada įsiti
kindavo, kad tai tikrasis savininkas. Jeigu neatsišaukdavo 
radinio savininkas, radinys atitekdavo bažnyčiai („Dievui 
ant garbės“). Pagal paprotį radinio savininkas radusia
jam turėjo duoti radybų. Apie 1930 m., moteriškė radusi 
piniginę su 50 litų, radybų gavo 5 litus. Paskutiniais 
Lietuvos Respublikos metais apie radinius dažniau pra
nešdavo policijai.
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STASĖ VARNELYTÊ-KIAUSIENÈ

SENOVĖS PAPROČIAI IR ŠVENTĖS

Pradėsiu nuo Naujųjų Metų. Jų visi laukia. 
Samdiniai laukia: jiems pasibaigia darbų sutarties laikas 
pas šeimininką. Tik pas gerą ūkininką samdiniai būdavo 
iki Naujųjų Metų, nes blogoje vietoje jie išbūdavo tik iki 
Kalėdų ir išeidavo pasiėmę sulygtą algą, nesigailėdami 
palikti prastus šeimininkus. O jei išbūna iki Naujųjų 
Metų, tai įduoda dar išeinant paviržj, t. y. duonos kepalą 
ir lašinių bryzą. Jei gerai sutarė, tai pasilieka antriems 
metams, išeidami kelioms savaitėms, dažniausiai iki Už
gavėnių, pas savuosius.

Ūkininkams tai buvo surikus metas, reikėjo algas iš
mokėti ir pačiam visą ūkį prižiūrėti. Jaunimui — tai links
mybės ir vedybų metas. Visi eina į turgus susitikti su 
draugais, pasirodyti save ir kitus pamatyti.

O mergaitės laukdavo piršlių, ir prasidėdavo piršlybų 
ir vestuvių metas. Suaugusios mergelės laukdavo piršlių, 
nes kraitis ir dalis ne visada buvo didelė, tai ir nepasiseka 
ištekėti. Tekėdavo daugiausia ne iš meilės, o pagal tėvų 
parinkimą. Meilė gal ir atsirasdavo vėliau, o kita ir nu
gyvendavo vien savo jaunystės godas minėdama, taip ir 
nemačiusi meilės; vien vaikai vienas po kito ir vargai, 
darbai nepabaigiami. Čia dar skolos grauždavo ir nebu
vo kada svajoti apie .meilę ar lengvesnį gyvenimą.

Pasibaigus mėsėdžiui, ateina gavėnios laikas. Tai — 
rimties ir susimąstymo laikas. Visos linksmybės pasibai
gia. Nei jaunimui į šokius, tik šiaip sau nueina pas kai
mynus kortomis palošti ar paslapčia žvilgterėti į savo 
numylėtą mergelę.

Užgavėnių diena buvo švenčiama su tradi
cijomis ir visų laukiama, ypač jaunimo ir vaikų.

Tą dieną buvo valgoma 12 kartų per dieną ir būtinai 
blynus kepdavo, riebiai ir sočiai, nes rytoj Pelenų diena, 
visiškas pasninkas.

Jau iš ryto pradėdavo vaikinai ir merginos ruošti 
įvairias kaukes. Viskas pačių pasidaryta, paprasčiausiai, 
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išversdavo kailinius, po jais pelenų maišą pakišdavo, kad 
būtų kupra ,ir dulkėtų. Ant veido užsideda kaukę (ličyną), 
kas kaip sugalvodavo, kad išsiskirtų iš kitų: vieni žydais 
persirengdavo, kiti čigonais, pasidarydavo ir arklį medinį, 
ožį, gervę, mešką. Mergaitės daugiausia čigonėmis per
sirengdavo. Taip kad niekas nepažintų, nes neįdomu, kai 
tave atpažįsta.

Prasideda vaikščiojimas iš vieno kiemo į kitą ir taip 
per visą kaimą. Krėsdami visokius pokštus, gaudydami 
mergaites, gąsdindami vaikus, šokdami visokius šokius ir 
nutaikydami, ką nors pavogti, jeigu nemato šeimininkė. 
Seimininkė pavaišindavo blynais, šeimininkas giros duo
davo ir dar po keletą centų.

Vakare susirenka pas kokį ūkininką: jaunimas su
ruošia šokius. Ir čia be juokų ir išdaigų neapsieita. Ger
vės gnaibo mergaites, meška vaišina alučiu, o čigonės 
buria ateitį, ir taip iki 12 valandos, nes nuo 12-tos jau 
prasideda Pelenų diena ir 7 savaites iki Velykų gavėnia.

Per gavėnią ūkininkas nusisamdo naują šeimy
ną — tarnaitę, vadinamą merga ir berną. Prasideda kuro 
paruošimo laikas kitai žiemai. Tai vyrų darbas.

Moterys per (žiemą verpia linus, vilnas, pakulas. Pra
dėjus dienai ilgėti, pradėdavo austi, juk namų darbo 
drabužiais reikėdavo aprengti visą šeimyną. Ir patalynė 
buvo namų darbo. Pirktinių drabužių būdavo labai mažai, 
daugiausia plonesnius pirkdavo vaikams, o vyresni visi 
nešiodavo namų darbo mileliais, čerkasais, lininiais ir 
pakuliniais viršutiniais ir apatiniais drabužiais. Reikia tik 
pagalvoti, kiek reikėdavo priverpti ir priausti, pavyzdžiui 
13 asmenų šeimai. O tokių šeimų buvo daug. Taip p.at 
primegzti kojinių ir pirštinių. Turtingesnės ūkininkės 
duodavo bobutėms verpti, o ausdavo visada pačios.

Be to, būsimos jaunamartės turėjo dar ir skrynias 
kraičio prisikrauti. Tai poškėdavo staklės prailgėjus die
nai, iki kol prasidėdavo pavasario darbai laukuose. O 
mergelės prisiausdavo gražių lovatiesių, staltiesių ir rank
šluosčių, kuri tik sugebėdavo įmantriausiais raštais, viena 
kitą pralenkdama ir pasigrožėti, pasikviesdama.
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Taip ir nepajusdavo, kaip prabėgdavo gavėnia su sa
vo pasninkais ir be pasilinksminimų. Užtat visi džiaugda
vosi artėjančiomis Velykomis ir Didžiąja savaite 
(paskutinė savaitė prieš Velykas taip buvo vadinama). O 
vaikai ypač laukdavome. Prasideda sujudimas, rengima
sis šventėms. Jau nuo pirmadienio pradedama švarintis: 
kas troboj dažo, plauna visus kampus, kas lauke kiemą 
tvarko. Ir 'būtinai būdavo žlugtas, pagrindinis skalbimas, 
kad visur ir visi Velykoms būtų švarūs ir geros nuotaikos. 
Ketvirtadienį pradėdavo pyragus kepti, vaikų džiaugsmui 
nebūdavo galo, tai ne taip kaip dabar — kiekvieną dieną 
pyragas valgomas. Valgydavo ir kepdavo tik Velykoms ir 
turtingesni ūkininkai dar Kalėdų šventėms, o šiaip visus 
metus duonele tenkindavosi, ir dar gerai, kad jos visada 
būdavo. Ruošdavo mėsiškus valgius, čia irgi nebuvo val
goma įkas dieną, o ypač gavėnios metu visai mažai val
gydavo.

Šeštadienį ruošiama visiems pirtis, ar šiaip nusiplo- 
vimas kokiam kubile ar balėjoje. Ir būtinai visi buvo iš- 
maudomi: nuo mažiausio iki seniausio. Visi švariai per
sirengę, baigę šventinius pasiruošimus jausdavosi laimingi.

Be to, dar reikėdavo ir margučių prisidažyti daug, 
nes lošdavo iš margučių. Kitas visus pralošdavo, o kam 
sekdavosi, tas buvo turtingas margučiais ir dalindavosi 
su draugais.

Vaikams šeštadienį buvo pramoga eiti į bažnyčią ir 
parnešti švęsto vandens ir šventos ugnies. įduodavo kem
pinę, kad neužgestų, kol parneš ir neįsiliepsnotų, o na
muose užkasdavo pelenus, kad rusentų iki Velykų ryto.

Iš pat ryto, anksti saulei netekėjus, visi išsiruošia į 
bažnyčią, namuose lieka vienas žmogus ar kuris negali 
nueiti, ar kuriam eilė prieina būti namie. Visi norėdavo 
eiti į Prisikėlimą ir vargas, kam reikėdavo pasilikti namie.

Pasilikęs namuose iš ryto pašeria gyvulius, su švęstu 
vandeniu ir ugnimi apsmilko namus, gyvulius, kad viskas 
gerai sektųsi ir apsaugotų nuo gaisro. Paskui išverda mar
gučius, paruošia stalą: ant baltai užtiestos staltiesės, pa
puoštos žalumynais, padeda švęsto vandens stiklinę ir 
sudeda visus paruoštus valgius ir laukia sugrįžtančių iš 
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bažnyčios. Tada prasideda ceremonialas, paprastas, bet 
nuoširdus, visi susėda prie stalo, išgeria švęsto vandens 
po gurkšnelį ir pasibučiuoja. Seimininkas palinki visiems 
laimės ir valgoma ilgai, atidžiai ir iki soties.

Po pusryčių, tai būna apie 11 valandą, daugiausia 
eina pailsėti, tik jaunimas ir vaikai, jei geras oras, lauke 
muša ripką ar šiaip kokių žaidimų prasimano.

Tą dieną niekas neina į svečius, tai — šeimos šventė. 
Tik Velykų antrą dieną jau einama į svečius ar laukiama 
jų. Jaunimas rengia šokius, pasilinksminimus. Nes per 7 
savaites nebuvus šokiuose kiekvienas nori pabendrauti, 
pašokti, pasilinksminti.

Po Velykų dažniausiai jau prasideda lauke dar
bai. Ruošiamasi pavasario sėjai. Suartą iš rudens dirvą, 
pradėdavo akėti, purenti. Pirmą dieną išeinant vyrams į 
laukus, mergaitės stengėsi aplieti vandeniu kuo gausiau, 
kad geriau javai derėtų, kad gausiau lietutis laistytų že
mę. Prieš sėdamas pirmą saują, šeimininkas peržegnoja 
lauką ir sėtuvę grūdų. Tuo pavesdamas savo darbą ir 
derlių Dievo globai.

Pradėjus pirmiesiems daigams iš žemės dygti, šei
mininkas su vaikais ir pačia eina pasidžiaugti į laukus 
busimuoju derliumi, tuo pačiu pabendrauja su savo šei
ma, pasikalba. Tai būna sekmadienio popietę. Šiaip nėra 
laiko darbo dienomis be darbo vaikštinėti, nes žemdirbys 
visada užimtas įvairiausiais darbais.

Vėliau, apsėjus vasarojais žemę, prasideda mėšla
vežio talkos. Ūkininkas kviečia bent 6—7 kaimynus 
į talką su arkliais. Kits kitam į talkas kaimynai eidavo 
noriai, nes būdavo linksma, daug jaunimo, erzeliojasi ir 
juokauja, nors darbas ir sunkus. Seniau žmonės mėgdavo 
talkas. Seimininkė pasistengdavo gražiai namus apsitvar
kyti, skaniai valgyti paruošti, kad būtų giriama ir skam
bėtų visame kaime, kad labai vaišino. Pas kurį ūkininką 
daugiau jaunimo, talkos dažniausiai būdavo ruošiamos 
šeštadieniais, kad būtų vakare surengti šokiai. Pakviečia 
muzikantus, paprastai koks kaimynas moka groti armoni
ka, kitas smuiku, o vėliau ir akordeonai atsirado. Nors ir 
nuvargę per dieną prie sunkaus darbo, užgrojus pasiut
polkę, visi šoka iki devinto prakaito.
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Ir tol, kol pasibaigdavo talkos, ateidavo ir šienapjū
tė. Šienapjūtė — svarbus vasaros darbas, nes daug 
priklauso nuo oro sąlygų, todėl būdavo ruošiamasi tam 
darbui rimtai. Ypatingų tradicijų neturėjo, bet buvo jau
čiamas pakilimas, lenktyniavimas — kas greičiau sušie- 
naus, geresnį šieną, dobilus, pasiruoš žiemai.

Vyrai apsivilkdavo švariais baltais drobiniais marški
niais, mergaitės baltomis skarelėmis, baltos palaidinukės, 
o neretai ir balta prijuostė. Juk kaimynų pievos greta, tai 
kiekvienas nori gražiai atrodyti. Ir skambėdavo pjovėjų, 
grėbėjų dainos. Nors saulė kepina, bet darbas vyksta spar
čiai, nes kiekvienas žino, jei geras oras, tai ir darbo ma
žiau, nereikės antrą kartą šieno kratyti.

Po pietų dvi valandos atokvėpio — nori miegok, nori 
maudykis, nes per pievą tekėjo graži ir vaizdinga Jūros 
upė su gražiais užutekio vingiais vingeliais, apaugusiais 
krūmokšniais, medžiais. Upėje daug vėgėlių ir vėžių, to
dėl naktimis broliai eidavo vėžiauti. Tai buvo didelis plo
tas, mano svajonių pieva, visa pilna žiedų ir saulės, miela 
akiai ir maudytis. Vaikai bėgdavome maudytis kas dieną. 
Vėliau iškasė Jūrą, padarė kanalą ir nebebuvo to vaizdo, 
išdžiūvo upelis, prapuolė žuvys ir vėžiai. Liko tik prisi
minimas, giliai į širdį įsidėtas. Tas vaizdas man stovi 
akyse dažnai, kai esu prislėgta, padeda prisiminti nepa
mirštamą vaikystę tėvų namuose.

Bet gimtieji namai jau seniai išgriauti ir medžiai 
iškirsti. Buvo daug gražių ir didelių medžių: du galingi 
ąžuolai su gandralizdžiu, kurių taip laukdavome pavasa
rį parskrendant — ir jų seniai nebėra.

Jau vasara eina į pabaigą, prasideda rugiapjūtis, va
sarojaus pjovimas ir linarūtė. Pas mus daug sėdavo linų, 
tai būdavo labai daug darbo, kol linus nurauna, galvutes 
nušukuoja, o paskui merkia ir skleidžia ant ražienų, paskui 
išdžiūvus surenka. Suvežą į pastogę, sukrauna, kol rude
nį baigsis visi darbai. Tada laikas linus minti.

Linų my n ima s buvo daromas su talkomis. Per 
šį rudens susibūrimą visokių išdaigų prasimanydavo.

Per dieną šeimininkas išdžiovina pirtį linų šiaudelių. 
Pirtis tai ne ta, kur maudosi, o specialiai prie klojimo yra 
pastatyta. Kampe didelė molinė plūkta krosnis, o toje 
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patalpoje yra sudėti ardeliai, o ten sustatomi linai. Pa- 
kuriama krosnis su kelmais, sandariai uždaromos durys: 
būna labai karšta ir daug dūmų. Įėjus karštis dvasią 
gniaužia.

Pavakare, kai linai jau išdžiūvę, susirenka talkinin
kai ir pradeda linus laužti. Buvo speciali mašina, arklio 
varoma. Vienas sėdi prie mašinos aukštai, kitas paduoda 
saujelėmis linus ir leidžia į mašiną. Išlaužtus vyrai ir mo
terys ima po saują ir braukia per mintuvus, kad išbirtų 
spaliai. Gražiai išpusto, sudeda į ryšulius, suriša. Taip 
kol visą pirtį išlaužia, ateina maždaug 1—2 vai. nakties. 
Tada talkininkai eina pusnakčio valgyti ir pamiegoti, kol 
šeimininkas išdžiovins kitą pirtį, prikrautą linų.

Paskleidžia trobos asloje šiaudų ir visi sugula. Čia 
miegas nė motais. Prasideda visokie pasakojimai: būtų 
ir nebūtų dalykų, mergikių kirkinimas, ne be to, kad ką 
ir skaudžiai įgelia. Su žodžiais 'kaimo žmonės ne per daug 
skaitydavosi, o norint iš ko pasijuokti, visada rasi. Tuo 
la'biau, kad vienas žodį, kitas dar mandresnį, kai ką ir 
prie ašarų privarydavo.

Dar buvo paprotys, kad talkininkams į jaują buvo 
įmetamas kuršis. Na čia gal ne visi žino, ką tas žodis 
reiškia. Tai padaryta 'kaliausė, aprengta, žiūrint kas ne
ša — vyrai ar mergaitės. Jeigu vyrai, aprengia moteriškai 
ir surašo laišką ant visų talkininkų kokių pajuokos žo
džių, o dažniausiai ant to, kurį nori įgelti ar pasišaipyti 
iš jo. Gelia skaudžiai, be pasigailėjimo. Svarbiausia, kad 
niekas nežino, kas rašė ir kas įmetė.

Turi įmesti taip, 'kad niekas nepastebėtų ir nepagautų, 
o jei nutvers, tai (pasigailėjimo nebus. Nutvėrę talkininkai 
taip iškočios šonus į binkį, kad atminsi ir po savaitės, 
kaip kuršį mesti. Bet dėl to niekas nepabūgdavo, kuršis 
būdavo įmetamas 'beveik visada. Kiek būdavo visiems juo
ko, o kartu ir negarbė, jei nepagaus įmetėjo. Visi skaity
davo balsu laišką, o tam, ant kurio surašyta ir iš kurio 
norėta pasijuokti, tai jau nebejuokai. Bet kaime žmonės 
juokdavosi iš kitų be pasigailėjimo, kiekvienas dar pridė
damas nuo savęs. Ir taip būna visiems linksma, darbas 
eina sparčiai, tik dulkės rūksta, o jau dulkių tai tikrai 
netrūksta. Nepratusiam sunku ilgiau klojime išbūti.
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Taip tęsiasi keturias penkias naktis iš eilės. Iš ryto 
pavalgę pusryčius, eina namo pamiegoti, pavakare vėl 
susirenka, tol, kol baigia visus linus išlaužti — išminti, 
taip ir vadinosi mynės.

Baigus išminti, būna pabaigtuvės. Seimininkė iškepa 
pyragą, šiaip gardesnių valgių, ypač avienos patiekalų 
netrūksta, nes rudenį visur pjauna avis, palieka žiemai 
tik veislines. Seimininkas atneša butelį stipresnės degti
nės dulkėms nuplauti, ir valgo ilgai, pasikalbėdami, pa
sijuokdami iš savo sėkmių ir nesėkmių. Po to visi atsi
sveikina iki vakaro. Vakare dažniausiai būna surengiamas 
pasišokimas, žaidimai ir dainos. Visi susirenka gražiai 
nusiprausę, apsirengę. Susirenka ne tik talkininkai, bet 
viso kaimo jaunimas pasilinksminti.

Taip eina talkos nuo vieno ūkininko prie kito, kol 
visi užbaigia linus minti. Stengiasi nelaukti gavėnios. 
Mat jau nebegalima ruošti pabaigtuvių su šokiais, o pa
sišokti visi mielai nori, juk ne tiek jau daug linksmybių 
kaime buvo.

O čia jau ir adventas — tai iki Kalėdų užsidaro 
visos linksmybės. Tik pasninkas ir rimtis. Jokių pasilinks
minimų nei sueigų. Kiekvienas savoje šeimoje vakaroja. 
Vyrai pančius suka, moterys verpia ar mezga. Vaikai su
tūpę apie stalą elementorius skaito. Kas į mokyklą eina, 
o kas negali eiti, tai nors namie stengiasi kiek pramokti 
skaityti ir rašyti. Žinoma, ūkininkų vaikai tai kelis skyrius 
baigdavo, o trobelninkų vaikai retas kuris galėjo eiti į 
mokyklą. Tai apdaro, tai apavo neturėjo, o ir ne visi no
rėjo mokytis. Sako, vis tiek iš to mokslo duonos nevalgy
si, kam veltui laiką leisti, geriau ant pečiaus pasėdės, kol 
persisamdys kur piemeniu pas ūkininką.

Jau baigiasi adventas, ateina Kūčių diena. Kū
čių diena — tai ypatinga diena. Nuo ryto iki vakaro 
suaugę žmonės nieko nevalgo. Valgyti duoda pasninkiškus 
valgius tik vaikams, ligoniams ir seneliams.

Per dieną vyksta pasiruošimas Kūčių vakarienei ir 
šiaip apsišvarinimas ir apsitvarkymas.

Vakarienei buvo paruošiama 12 patiekalų. Tai dau
giausia iš pupų, žirnių, išverdama kviečių su aguonų pie
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nu, padaroma avižinio kisieliaus, spirginės (iš sudžiovin
tų ir sugrūstų kanapių, valgoma su bulvėmis), cibulynės 
(tai tradicinis žemaičių valgis, dažnai valgomas per pas
ninkus), aguonėtų virtinių, visokiais būdais paruoštos sil
kės. Svarbiausia vaikams, kad būtų šližikų su aguonų 
pienu.

Stalas padengiamas balta staltiese, po apačia pade
dama šieno pluoštelis. Stalas apdedamas valgiais. Vidu
ryje stalo ant lėkštutės aplotkas (Dievo pyragas).

Pirmai žvaigždei pasirodžius, sėdasi visa šeimyna už 
stalo. Seimininkas pirmas .atsilaužia aplotko ir dalija vi
siems prie stalo sėdintiems, tai taikos ir ramybės simbolis. 
Po to vakarieniaujama iškilmingai, rimtai ir vaikai be 
išdykavimų. Viskas nuteikia šventiškai. Baigus vakarie
niauti, pagiedamos kelios šventos giesmės.

Po to prasideda būrimai. Pirmiausia traukiamas šie
nas: kuris ištrauks ilgiausią, tas ilgiausiai gyvens. Kas 
trumpiausią, tas pirmas nebesulauks kitų Kalėdų.

Buriama visaip: nešamas malkų glėbys ir skaičiuoja
ma: jei pora baigsis, tai ištekėsi. Išėję lauk, meta klumpę 
per petį, kur nukrenta kulnas, iš tos pusės piršliai atva
žiuos arba, iš kurios pusės girdisi šuns lojimas, iš ten 
lauk piršlių. Arba vėl, kiek apkabinsi tvoros perkanų: jei 
poromis, tai ištekėsi. Lesina .gaidį grūdais, kiek liks grū
dų: jei poromis, tai ištekėsi. Surašo vardus vyrų ir mer
gaičių, sudeda į kepurę ir traukia: kokį vardą ištrauksi, 
toks bus mylimosios, mylimojo vardas.

Paskui apie 12 vai. nakties lieja vašką į vandenį. 
Kokiam pavidale išsilies, iš to spėja ateitį. Jei grabą — 
mirsi, jei laivą — kelionė, jei bernelį — ištekėsi.

Seimininkas paima šieną iš po staltiesės ir nuneša 
gyvuliams. Juk Kūčių naktį galima išgirsti gyvulių kalbą. 
Tik reikia mokėti klausyti ir suprasti, ką gyvuliai kalba. 
Geras šeimininkas supranta, ką gyvulėliai kalba. Todėl 
stengiasi kuo geriau, gardžiau pašerti, pagirdyti.

Naktį bažnyčioje būna Bernelių mišios, todėl visi kas 
gali važiuodavo į bažnyčią. Važiuoti būdavo smagu, pa
kinkys porą arklių į roges, arkliams uždeda žaržolus, 
skamba visais keliais įvairiausiais skambalais, skambalė- 

386



liais. Važiuoti naktį įdomu, neįprasta ir keliai pilni va
žiuojančių, vieni kitus laplenkdami, palinkėdami linksmų 
Kalėdų. Kas naktį važiavo į bažnyčią, dieną nebeina į 
bažnyčią.

Kalėdų pirmą dieną — šeimos šventė, antrą dieną 
jau svečiuojamas!, ir jaunimas eina pasilinksminti.

VACLOVAS KONTRIMAS

VELYKŲ PAPROČIAI

Seniau Velykų švenčių proga mūsų kaimo jaunimas 
sugebėdavo prasimanyti linksmų pramogėlių, [vairios Ve
lykų bažnytinės apeigos prasideda apie Didžosios savaitės 
vidurį. Didysis pasninkas prasidėdavo Didįjį trečiadienį 
ir tęsdavosi iki Velykų ryto. Tuo laiku pasninkai būdavo 
griežtesni, todėl didžiojo pasninko metu negalima valgyti 
nė silkės, nes buvo laikoma per daug riebiu valgiu. Taigi 
Didįjį trečiadienį įvykdavo silkės išplakime arba išvarymo 
apeigos. Tas apeigas atlieka paaugusieji vaikai. Iš lente
lės išpjaudavo silkės pavidalą arba anglimi joje išpai
šydavo ir, prisirišęs virvelę, vienas vilkdavo šventoriuje 
aplink bažnyčią. Kiti, bent du ar trys berniukai, pasitaisę 
vytines ar tam tikrus botagus, tą „silkę“ sutartinai kaip 
spragilais kuldavo, reiškia, silkę plaka.

Didįjį ketvirtadienį užsigavi bažnyčios varpai ir var
gonai, nutildami iki Didžiojo šeštadienio. Tuomet vieton 
varpų ir varpelių vaikai, pasigaminę įvairius medinius 
klegučius, tarškučius, jais „skambina“ ir prie bažnytinių 
apeigų, o vėliau vaikščiodami kiaušiniauti po kiemus — 
kaip Velykų lalauninkai, prašydavo margučių. Didįjį penk
tadienį jaunimas eidavo prie Kristaus karsto garbės sar
gybą. Tam reikalui jie apsirėdydavo senovės geležinius 
šarvus primenančiais popieriniais drabužiais ir ginklais. 
Tokioje sargyboje stovėdavo bent po du ar daugiau vaiki

13* 387



nų, pasikeisdami kas pusvalandį prie puošniai parėdyto 
Kristaus karsto. Jaunos mergaitės, pasidabinusios ange
lais, sergėjo mirusį Kristų ir meldėsi.

Didįjį šeštadienį bažnyčios šventoriuje iš senų kryžių 
ir dievukų sukurdavo laužus. Ugnį pašventinus, vaikai 
įvairiais būdais ją nešdavo namo krosnį įžiebti. Ugnį par
nešti, ypač į tolimesnius kaimus, reikėdavo vikrumo ir su
manumo. Gražu būdavo žiūrėti, kai vaikinai ugnianešiai 
jodavo visais keliais smilkydami, dūlydami degančius pa
kulinius pančius, beržų kempines ir sausas durpes. Tuo
met vykdavo puikios ugnies nešimo lenktynės. Pažymė'i- 
na, kad kurio nors ugnianešio ugnelei užgesus, jam nie
kas ugnies negalėdavo skolinti. Tikėta, kad paskolinus 
Velykų ugnį, perkūnas namus sudeginsiąs. Tą pat šešta
dienį ar Velykų rytą parsinešdavo švęsto vandens iš baž
nyčios. Tuo vandeniu šlakstėsi visi namiškiai, o paskui kas 
nors apeidavo šventindamas namus, sodybą, laukus ir 
gyvulius. Likusį švęstą vandenį supildavo į šulinį, kad 
varlių ir kitų bjaurybių nebūtų. Šeštadienio vakarą išsi- 
prausę pirtyje, padoriau pasidabinę jauni, seni traukdavo 
artimesnėn bažnytėlėn mišparų ir į Velyknaktį vakarotų 
iki Prisikėlimo. Naktį senieji ir išvargusieji žmonės už
snūsdavo. Ta proga linksmesniems padaužoms leisdavo 
visokiais būdais miegalius žadinti ir raginti juos poterių 
kalbėti. Taigi ir neduodavo miegaliams ramybės žadinto
jai visą naktį. Vieniems aštria verba brūkštelėdavo pa
nosėn, kitiems silkės uodegėlę ar tabokos duodavo pauos
tyti. O ypač mėgdavo prasimanyti įvairių šunybių ma
žesniuose bažnytkaimiuose. Štai Karklėnuose 1925 m. Ve
lykų naktį kaukininkai, persirėdę velniais ir žydais, visą 
naktį bažnyčioje ir šventoriuje siautė, darydami įvairius 
niekus ir šunybes. Šventoriuje būreliais stovinėjo pieme
nys, bernai ir mergaitės. Atėjo keletas kaukėtų velnių, 
žydų ir kitokių baidyklių su botagais, šluotomis, pagaikš
čiais, kitais pabūklais ir sako: ,,Eikite bažnyčion poterų 
krumtyti!“ Kas nesuskubo pabėgti, tas buvo kaukininkų 
pagautas ir nešamas į ten pat esančias kapines. Laimė, 
kad kaukininkai, apsitaisę veidus prašmatniomis kaukė
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mis, patys sau kelio gerai nematydami, pametė savo me
dines klumpes, o kiti įpuolė į bulvių rūsius su vandeniu ir 
išsikapstė tik kitų pagalba, šlapi iki ausų. Nukentėjo ir 
jų mirgančios visokiomis spalvomis su degančiomis žva
kėmis kaukės. Nepaisydami nelaimės, puošnieji kaukinin- 
kai botagais ir mediniais kardais kapojo, vaikydami baž
nyčion pusbernius poterių „krumtyti“. Grįžę bažnyčion, 
kaukininkai vėl rado darbo. Čia aplink Kristaus karsto 
altorių susispietusios į būrį bobutės kniūbso, sukritusios 
ant grindų ir miega galvas ant maldaknygių pasidėjusios. 
Velyknakčio padaužos atsinešė vandens ir ims bobutes 
,,šventinti“ šaltu vandenėliu su arklio uodegos „krapyla“. 
Bematant visoms miegai išdulkėjo. Pagaliau padaužos 
berniūkščiai įlipo sakyklon ir ėmė sakyti graudų pamoks
lą. Čia įsikišo zakristijonas, nutildydamas pamokslinin
kus. Rytą Prisikėlimo procesija eina aplink bažnyčią, 
,,velniai“, „.kareiviai“ ir žydai eina priešingai procesijai. 
Vieni kelią šluoja, kiti botagais piktas dvasias vaiko šau
dydami, o kareiviai švaistosi kardais ir kitais ginklais.

Namie likusieji žmonės po prieššventinių darbų ilsisi 
ir ilgai miega. Kas anksčiau už kitus atsikelia, stengiasi 
miegalius apvelykuoti. Apvelykuoti būdavo galima tik su 
išsprogusiais pumpurais beržo šakele, kurią guldamas 
kiekvienas pasidėdavo sau po pagalviu. Pirmiau kitų at
sikėlęs nusitverdavo beržo šakutę, čiakšt, čiakšt miegan
čiajam per plikę ir sakydavo: „Kelkis, kelkis — Velykė- 
lės! Ar duosi margą velykaitį?“ Kada mušamasis prisiža
dėdavo duoti margutį, plakėjas nustodavo plakęs ir 
eidavo kitų žadinti. Gudrios mergaitės, norėdamos iš
vengti apvelykavimo, užsirišdavo miegamojo kambario 
duris virvute ar sklęsčiu užsikišdavo. Bet gudrieji ber
niokai mokėdavę joms bemiegant duris tyliai iškelti iš 
suvarčių arba prisitaisę virvelę atitraukdavo skląstį.

Dieną vaikinai eidavo pas kaimynų mergaites vilioti 
margučių, paridenti ir sūpuoklėse mergaičių pasupti. Va
kare vykdavo linksmos vakaronės. Dainos, muzikos skam
bėdavo, nes visi būdavo per ilgą gavėnią išsiilgę links
mybių.
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RASA PAUKŠTYTĖ

GIMTUVIŲ PAPROČIAI

Visais laikais žmogaus atėjimą j pasaulį supo paslap
tingumas. Įvairūs papročiai bei tikėjimai motiną lydėjo 
nuo pat pirmos nėštumo dienos iki gimstant kūdikiui. 
Buvo tikima, kad busimojo kūdikio išvaizda, polinkiai, 
dorovingumas bei gabumai priklauso nuo to, kaip motina 
elgėsi nėštumo metu. Daugiausia siekiant parengti moterį 
būsimai motinystei, pasitarnavo įvairūs papročiai bei drau
dimai, kurie nebuvo vien iracionalūs. Jie pilni žmonių 
praktinės veiklos patikrintų žinių įprasminimo, nors daž
nai pačių žmonių iki galo nesuvokti.

Rietavo apylinkėje apklaustų senyvo amžiaus mote
rų pasakojimai leidžia pasekti kai kuriuos gimtuvių pa
pročius, paplitusius XX a. 3—5 dešimtmečiais. Straipsny
je bandoma nusakyti tuos gimtuvių papročius, kurie pra
sideda nėštumo periodu ir baigiasi kūdikio krikštynomis. 
Apklausta 15 informatorių, kurios gimusios nuo 1897 m. 
iki 1928 m. Apklausinėta 1988 m. vasarą. Šiam straips
niui parašyti autorės surinktoji medžiaga (15 .aprašų) 
saugoma Lietuvos istorijos instituto Etnografijos skyriu
je (b. 1286).

Tiriamuoju laikotarpiu šeimos buvo gausios. Norma
lia buvo laikoma šeima, turinti 5—7 vaikus. Rietave gy
venanti M. Juocienė pamena kaimynystėje gyvenusią šei
mą, kuri išaugino 24 vaikus. Moterys gimdė tiek, kiek 
Dievas davė. Nutraukti nėštumą buvo laikoma mirtina 
nuodėme. Tik nedaugelis moterų ryžosi abortui. Jeigu 
kaime ir buvo tokia bobutė, kuri darė abortus, tai labai 
slėpėsi. Bijojo ne tik kaimo žmonių paniekos, bet ir kalė
jimo. Didelės komplikacijos po abortų neretai baigdavosi 
moterų mirtimi: nebent į „bėdą“ puolusi mergina ieškoda
vo tokių paslaugų arba gėrė rūtų nuovirą, kuris buvo 
laikomas pavojinga priemone. Kartais norėdamos išvengti 
per dažnų gimdymų, moterys stengėsi sunkiau padirbėti 
ar pakelti, pasikaitinti pirtyje. Tokiu būdu buvo norima 
iššaukti savaiminį persileidimą.
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Jeigu vedusi moteris nesusilaukdavo vaikų, tai jau 
buvo didelė negarbė.

Nąujagimio ateitis bei laimė ypač priklausė nuo mo
tinos. Nėštumo metu moteris turi būti rami, su visais 
taikiai sugyventi. Šiuo laikotarpiu geriausiai niekur neiti 
iš namų, nes pamačiusi luošą žmogų, netyčia gali nusi
stebėti (pasidyvyti). Buvo tikima, kad tada ir vaikas gali 
gimti su tokiais pat defektais. Kitas prietaras sakė: jeigu 
besilaukianti nuolat žiūrės į gražų žmogų, tai gali tikėtis 
susilaukti į tą žmogų panašų kūdikį. Apklaustos moterys 
pateikė daug pavyzdžių ir tvirtino, kad tai gryna teisybė: 
kada nėščia moteris išsigąsta pamačiusi gaisrą ir grie
biasi rankomis už galvos ar kitos kūno dalies, gimęs 
vaikas toje vietoje turės raudoną dėmę iki amžiaus galo. 
Išgydyti tokios dėmės, esą, jau nebegalima, todėl geriau 
išsigandus rankas sukti į prijuostę. Jei 'besilaukdama va
gia, tai ir vaikas gali turėti tokį polinkį. Tokia moteris 
negali stebėtis kitų žmonių blogais darbais, ką nors bloga 
sakyti apie žmones. Sakydavo, kad vaikų melavimas, ne
sąžiningumas ir visos kitos ydos priklauso nuo atitinkamo 
motinos elgesio nėštumo metu. Būdinga ir tai, kad drau
dimai buvo kruopščiai perduodami iš kartos į kartą ir 
griežtai jų laikomasi. Šių draudimų Rietavo apylinkėse 
laikomasi ir šiuo metu.

Sunki moteris pirmiausia turėjo saugotis nelaimingų 
atsitiktinumų (nepargriūti, nesusimušti). Visko, kas ga
lėtų iššaukti persileidimą. Pajutusios negalavimus ir no
rėdamos išvengti priešlaikinio gimdymo, gerdavo burokų 
sėklų nuovirą, pastarnokų arbatą. Arba sugrūdę briedžio 
ragą, gerdavo suvirintą su pienu. Šiaip moterys dirbo 
visus darbus iki paskutinės dienos. Tik paskutiniais nėš
tumo mėnesiais kas nors iš namiškių jas užvaduodavo 
prie sunkesnių darbų. Tai, kaip pasakojo moterys, daž
niausiai priklausė nuo vyro: jeigu jis buvo rūpestingas, 
tai stengėsi ir pagloboti. Besilaukianti valgė tą patį mais
tą kaip ir namiškiai. Jeigu leido aplinkybės, daugiau dė
mesio skyrė higienai: dažniau prausėsi, keitė baltinius. 
Tikėjo, jeigu buvo nevalyva motina, tai ir kūdikis gali 
toks atsigimti.
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Belaukdama kūdikio, motina sutaisydavo kraitelį. Iš 
senų paklodžių, baltinių siuvo vystyklus, marški/ukus. 
Buvo toks prietaras: jeigu kūdikis vilkės iš padėvėtų dra
bužių pasiūtais marškinukais, tai užaugęs ilgai ir gerai 
nešios drabužius. Šio prietaro racionalumas — išdėvėtos 
drobės minkštesnės, geriau sugeria šlapimų, prakaitą. K- 
Jonušienės tvirtinimu taip darė dauguma moterų. Pasiū
davo ir vystymo juostą — valinį. Tai maždaug 1,5 m 
ilgio ir plaštakos pločio juosta. Pirmam kūdikiui pasiuvusi 
valinį, su juo vystė visus šeimoje gimusius vaikus. Kūdi
kio kraitelio gausumas dažnai priklausė nuo šeimos tur
tingumo.

Šeimoje labiausiai buvo laukiama berniuko. Ypač tė
vas laukė sau įpėdinio bei padėjėjo ūkyje. Si nuostata 
liko iki dabar. Bet dažniausiai tėvai džiaugėsi, kad gimė 
sveikas kūdikis, nepriklausomai nuo jo lyties.

Prasidėjus gimdymui, vyras ar kas nors iš namiškių 
kvietė akušerę iš miestelio arba priėmėją (bobutę). Pa
prastai kiekviename kaime buvo tokia bobutė, kuri pa
gelbėdavo moterims. Rietave gyveno latvė Eglytienė, Lio
lių kaime — Pivarienė, 2virgždienė. Šios ir kitos moterys 
važiuodavo kviečiamos po visą apylinkę. Priėmėjomis 
galėjo būti tik ištekėjusios moterys, jų amžius didesnės 
reikšmės neturėjo. Paprastai bobutavimo išmokdavo viena 
iš kitos. Ypač tos, kurios buvo drąsesnės ir labiau išpru
susios. Specialių mokslų nebuvo ėjusi nė viena priėmėja. 
Todėl dėl minimalios ir neprofesionalios medicininės pa
galbos, gimdyvių sunkių gyvenimo sąlygų, vaikų mirtin
gumas buvo gana didelis. Būdavo ir pagarsėjusių bobu
čių, kurias atveždavo net iš už kelių kaimų. Jos šiek tiek 
daugiau išmanė, buvo švarios ir tvarkingos. Be to, tikėta, 
kad priimdama kūdikį bobutė gerąsias savo savybes per
duoda kūdikiui.

Buvo labai mažai priemonių palengvinti gimdymą. 
Kartais bobutė liepdavo kaitinti kojas karštame vande
nyje. Suvirdavo mėtų, melisų arbatos arba duodavo gerti 
valerijono šaknų antpilo nuskausminimui. Jei būdavo ypač 
sunkus gimdymas, gimdyvę garindavo virš beržo tošių 
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vonios. Ar šios priemonės buvo veiksmingos, sunku pa
sakyti, nes moterys sakydavo ,,kiekviena turi atkentėti 
jai skirtą kančią“ ir jokio palengvinimo čia negali būti. 
Placentą bobutė dėdavo į švarų skudurėlį ir jį pati arba 
vyras pakasdavo nuošalesnėje vietoje. Kartais pakasdavo 
po pamatu, tikėdami, kad užaugęs vaikas žiūrės namų. 
Tik gimusį kūdikį bobutė prausė medinėje geldoje: van
denį tik pašildydavo. Jeigu kaitinamame vandenyje pa
sirodo burbuliukai, tada vaiką gali išmėtyti spuogais. Rie
tave gyvenanti I. Zaveckienė pamena, kad pirmą kartą 
maudant mergaitę į vandenį pylė pieno, kad skaistesnė 
ir gražesnė būtų, ar dėjo druskos, kad būtų tvirtesni kau
lai. Buvo toks prietaras: jei gimusią mergaitę pertrauksi 
per vyro kelnes, turės gerą dalią viliojant bernus. Po to 
kūdikį bobutė standžiai vystė su valiniu ir sakydavo, kad 
taip vystomas kūdikis geriau miega ir auga bei rečiau 
suserga rachitu ,ar kitom ligom. Taip vystė 2—3 mėnesius, 
manydamos, kad nuo to vaikas užaugs tiesus ir tvirtas. 
Ar gimė sveikas kūdikis, dažnai sprendė tik iš išvaizdos.

Vatušių kaime gyvenanti 1898 m. gimusi 1. Ginkū- 
nienė pamena, kad viena bobutė beprausdama kūdikį, jo 
alkūnę išmatuodavo kryžmai su keliuku ir jeigu sueina, 
sakydavo, kad tai sveikai išnešiotas kūdikis. Suvystytą 
kūdikį guldė į kitą lovos galą prie motinos ar į lopšį. 
[ lopšį dėdavo šieno ar šiaudų čiužinėlį, mažą pagalvytę 
bei apklodavo plunksnų ar pūkų pataliukais.

Retais atvejais vyras būdavo gimdymo metu ir pa
gelbėdavo. Vaikus visada išprašydavo iš trobos ar nu
vesdavo pas kaimynus. Vaikelį jiems parodydavo suvystytą 
ir sakydavo, kad gandras atnešė sesytę ar broliuką.

Bobutė tuose namuose paprastai būdavo 2—3 dienas, 
prausė, vystė kūdikį, padėjo gimdyvei. Bobutei išeinant, 
kiekviena moteris ko nors įduodavo: pinigų, drabužių ar 
kt.

Kol gimdyvė gulėjo lovoje, jos aplankyti ateidavo 
kaimynės, giminės. Nešti dovanų nebuvo papročio. Tik 
viena kitą atnešdavo kūdikiui kokį drabužėlį ar ką nors 
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gardesnio molinai. Apžiūrėdavo kūdikį, patardavo moti
nai, ypač jei tai buvo pirmagimis. Tačiau toks lankymas 
nebuvo privalomas. Vėliau motinai tekdavo visi rūpesčiai.

Motina pradėdavo maitinti kūdikį, kai tik atsirasdavo 
pieno. Pirmą kartą maitinti bobutė motinai paduodavo 
iš dešinės pusės ir liepdavo duoti dešinę krūtį, kad nebūtų 
kairiarankis. Kūdikį maitindavo, kada tik pradėdavo verk
ti. Krūtimi stengėsi maitinti ne ilgiau kaip metus. Tikėjo, 
kad ilgesnis maitinimas gali pakenkti vaikui. Norėdama 
nutraukti maitinimą krūtimi, motina stengdavosi nesi
rodyti vaikui į akis ar trumpam išeidavo iš namų. Kūdi
kio atjunkymo nuo krūties nelaikė paprastu reiškiniu ir 
tam parinkdavo laiką. J. Ledenienė, gim. 1911 m., sakė, 
kad nutraukti maitinimą negalima tuo metu, kada paukš
čiai išskrenda, užaugęs vaikas nežiūrėsiąs namų. Berniu
kus geriausia atpratinti mėnulio pilnatyje, nes jie bus 
pilnais veidais, o mergaites — esant jaunam mėnesiui, 
tada jos būsiančios ilgai jaunos ir gražios. Visos motinos 
šventai tikėjo, kad, kartą nustojus maitinti, negalima po 
kelių dienų vėl pradėti maitinti iš naujo, nes nuo to vaikų 
akys tampa pavojingos. Tokius vaikus vadino atžinduliais. 
Manė, kad užaugę jie gali nužiūrėti vaikus ir gyvulius. 
Kaime tokius žmones visi žinojo, jų vengė ir dėl pasek
mių kaltino jų motinas.

Jei pati motina kūdikio negalės maitinti, duodavo 
atskiestą karvės pieną, nes neatskiestas riebus pienas 
naujagimiams pavojingas, blogai virškinamas. Rietavo 
apylinkėse žinomi atvejai, kai dėl to kūdikiai mirė. Va- 
tušių kaime gyvenanti P. Andrijauskienė, gim. 1897 m., 
ir B. Anulienė, gim. 1902 m., pamena, kada nebuvo pirk
tinių čiulptukų, ant buteliuko užmaudavo iš plono avies 
kailio pasiūtą čiulptuką, vadinamą tilte. Kada motinai 
reikėdavo palikti vieną kūdikį, taip pat duodavo čiulpti 
kumštį. Tai į drobulės kampą įrišta pakramtyta duona su 
cukrumi. Tačiau retai kuri iš apklaustųjų informatorių jį 
davė savo vaikams, manydamos, kad tai yra nehigieniš
ka. Be to, XX a. trečiajame dešimtmetyje pradėjo atsirasti 
pirktiniai čiulptukai,
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Gimusį kūdikį greitai krikštydavo, sakydami, kad ne
krikštytas būna labai neramus, be to, galįs mirti. Rietave 
gyvenanti J. Gedminienė, gim. 1908 m., sakė, kad daugu
ma motinų prie lovelės degindavo žvakę, kad išsisklai
dytų piktosios dvasios, slankiojančios apie nekrikštytą 
kūdikį. Be to, prie žvakės motina visada jį maitindavo. 
Jei kūdikis gimdavo labai silpnas, jį galėdavo apkrikštyti 
bobutė. Kunigai bažnyčiose mokė, kaip tai reikia atlikti. 
Sveiką kūdikį veždavo krikštyti po 1—3 savaičių. Vardą 
parinkdavo tėvai. Dažnai kūdikiai gaudavo atsineštinį 
vardą — to šventojo, kurio dieną buvo gimęs. Tikėjo, kad 
tas šventasis taps vaiko globėju.

Į kūmus tėvai kviesdavo gimines, kaimynus, papras
tai tik vedusius. Atsisakyti ir neiti į kūmus buvo laikoma 
didele negarbe. Į kūmus nekviesdavo nėščios moters, nes 
tikėjo, kad jos krikštavaikis gali numirti. Kūma dovano
davo žvakę, kartais — krikšto rūbelius, tačiau tai nebuvo 
privaloma. Kūmas atsinešdavo vyno butelį, saldainių. Be
veik visada į krikštynas kviesdavo priėmėją. Jos pareiga 
buvo padėti kūmams, ypač jei jie buvo jauni, nuvežti 
kūdikį į bažnyčią. Bobutė jį pervystydavo ir nuramindavo. 
Kūmas už tai bobutei atsilygindavo, duodamas pinigų ar 
medžiagą palaidinukei.

Kas nors iš svečių slapčia bandydavo prie vežimo 
pririšti tuščią maišą, kad (po krikšto iš sugrįžusiųjų galė
tų pareikalauti kūmos pyrago, t. y. saldainių, pyrago. 
Parvažiavus iš bažnyčios, kūdikiui kūma atrišdavo kojy
tes, kad būtų greitesnis. Paprastai didelių vaišių neruoš- 
davo. Jos priklausė nuo to, kaip pasiturinčiai gyveno 
kūdikio tėvai. Ir dar sakydavo, kad per krikštynas nega
lima gerti, nes užaugęs vaikas bus girtuoklis.

Galima pastebėti, kad tiriamuoju laikotarpiu buvus 
nemažai tradicinių bruožų gimtuvių papročiuose. Bene 
gausiausiai žinoti ir iki šiol puoselėjami nėštumo periodo 
prietarai. Tačiau tai nėra būdinga vien šiam regionui, 
jie plačiai paplitę visoje Lietuvoje. „Suntas“, kaip nu
skausminimo priemonė, išskirtinai panaudojama Rietavo 
apylinkėse bei visame Žemaitijos regione.
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JONAS MARDOSA

GYVENTOJŲ SOCIALINĖ DEMOGRAFINĖ 
STRUKTŪRA

Šiuolaikinis Rietavo apylinkės vaizdas nebūtų pilnas 
be socialinės demografinės situacijos kaįme apžvalgos. 
Tai aktualus ir svarbus kaimo raidos tyrimo aspektas, nes 
gyventojų socialinės charakteristi'kos ypatybės, amžius ir 
lyties požymis siejasi su ekonominėmis, kultūrinėmis rea
lijomis, turi didelę reikšmę tolesniam kaimo likimui. Ko
kie žmonės dirbo ir dii^bs kaime, nuo to priklauso ir Lie
tuvos kaimo ateitis.

Straipsnyje pabandysime atskleisti Rietavo apylinkės 
gyventojų socialinę profesinę sudėtį, amžiaus ir lyties 
ypatybes skirtingo dydžio gyvenvietėse. Taip pat norime 
pasekti kuo panaši savita Rietavo apylinkės gyventojų 
socialinė demografinė sudėtis, lyginant ją su viso Plun
gės rajono kaimu.

Duomenys straipsniui rinkti 1983 m., taigi jie anks
tesni už tą metą, kada dirbo kraštotyrininkų ekspedicija. 
Tyrimų metu esame pastebėję, kad gyventojų sudėtis kin
ta, tačiau greičiau kinta kiekybiniai, o ne kokybiniai ro
dikliai. Dėl tos priežasties straipsniui naudoti 1983 m. 
duomenys pakankamai charakterizuoja devintojo dešimt
mečio socialinę demografinę Rietavo apylinkės gyventojų 
sudėtį ir raidos tendencijas.

Duomenys apie Rietavo apylinkės gyventojų socialinę 
demografinę struktūrą sukaupti Lietuvos kaimo gyvento
jų lietuvių sociologinio tyrimo metu1. Vienas iš šio tyrimo 
etapų buvo statistinės medžiagos iš apylinkių ūLinių 
knygų apie įvairaus dydžio kaimų gyventojų socialinę de
mografinę struktūrą rinkimas. Kaimus grupavome rem
damiesi statistikoje vartojamu skirstymu: 1 — 25 gyven
tojai, 26 — 50, 51 — 100, 101 — 200 ir 201 — 500 gy
ventojų (stambesnių kaimų apylinkėje nebuvo).

Gyventojai į socialines profesines grupes skirstyti pa
gal jų .atliekamo darbo pobūdį ir turinį. Svarbus rodiklis 
buvo žmogaus išsilavinimas, nors kaime yra nemaža as
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menų, turinčių nebaigtą vidurinį mokslą ir dirbančių daug 
aukštesnio išsilavinimo reikalaujantį darbą. Ypač nema
žai praktikų su viduriniu išsilavinimu tarp žemesnio ran
go vadovų. Todėl kaimo dirbančiuosius (straipsnyje nag
rinėsime socialinę profesinę priklausomybę tik suaugusių 
kaimo gyventojų, t. y. sulaukusių 18 m. amžiaus ir vy
resnių., įskaitant pensininkus ir namų šeimininkes, skirs
tydami į socialines profesines grupes, pvz., tik vidurinį 
išsilavinimą turintį brigadininką pagal jo darbo turinį 
ir pobūdį skyrėme prie vidurinės grandies vadovų, nes jo 
darbo esmė yra tokia pati kaip ir baigusio technikumą ar 
net aukštąjį mokslą specialisto. Tas pat yra, jei vairuotoju 
dirba asmuo su specialiuoju viduriniu išsilavinimu. Jis 
pagal darbo pobūdį ir turinį yra mechanizatorius, nors 
išsilavinimas atitinka vidurinės ,kvalifikacijos specialisto 
ly-gį. Nors mūsų naudotame skirstyme yra sąlygiškumo, 
tačiau jis nekliudo atskleisti kaimo socialinės demografi
nės raidos esmės ir tinka mūsų keliamų uždavinių spren
dimui.

Medžiagos iš ūkinių knygų rinkimo metodika pasiū
lyta V. Kondratjevo2, o pats metodologinis skirstymo į 
socialines profesines grupes principas suformuluotas J. 
Arutiuniano3. Gyventojus skirstėme į tokias socialines 
profesines grupes: 1) aukščiausios grandies vadovai (pvz., 
kolūkių pirmininkai, mokyklų direktoriai). Juos sąlygiškai 
lentelėje žymėsime Ai); 2) aukščiausios kvalifikacijos 
specialistai (asmenys su aukštuoju išsilavinimu ir dirban
tys šį išsilavinimą atitinkantį darbą — A2); 3) vidurinės 
grandies vadovai ('brigadininkai, skyrių valdytojai, bib
liotekų vedėjai ir pan. — A3); 4) vidurinės kvalifikacijos 
specialistai (asmenys, dirbantys specialiojo vidurinio iš
silavinimo reikalaujantį darbą — A4); 5) tarnautojai (as
menys, dirbantys nekvalifikuotą protinį darbą, pvz., sek
retorės — B); 6) asmenys, dirbantys labai kvalifikuotą 
fizinį (industrinį) darbą — mechanizatoriai — C; 7) as
menys, dirbantys kvalifikuotą fizinį (neindustrinį) darbą 
(pvz., statybininkai, melžėjos — DJ; 8) asmenys, dir
bantys mažai ir visiškai nekvalifikuotą fizinį (rankų) dar
bą — D2. Penkios pirmosios grupės apima protinį, kitos — 
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fizinį darbą dirbančius žmones. Be to, atskirai buvo iš
skirta pensininkų ir namų šeimininkių grupės.

Pradžioje pabandysime pažvelgti į kai kuriuos bend
ruosius Plungės rajono kaimo socialinės ekonominės ir 
gyvenviečių raidos bruožus, kaip jie įsikomponuoja į res
publikos rajonų visumą ir kokie požymiai jungia ar skiria 
Rietavo apylinkę nuo kitų rajono apylinkių. Rietavo apy
linkės įjungimas į platesnį kontekstą leis pajusti šioje 
apylinkėje vykstančių socialinių demografinių procesų 
esmę.

Pagal žemės ūkio įmonių pobūdį Plungės rajonas 
nedaug skiriasi nuo respublikos visumos. 1983 m. jame 
daugiau buvo kolūkių — 21 (respublikoje rajonui viduti
niškai teko 16,7 kolūkio) ir mažiau tarybinių ūkių — 4 
(respublikoje vidutiniškai 7). Tačiau šie rodikliai nėra 
kiek reikšmingesni, nes įvairiuose rajonuose atliktas ūki
nių knygų tyrimas rodo, jog gyventojų socialinė profesinė 
ir amžiaus struktūra daugiau priklauso nuo ūkio Ekono
mikos vystymo krypčių ir lygio, geografinio jų išsidėsty
mo, urbanizacijos laipsnio ir kitų aplinkybių, negu koks 
ūkio tiipas — kolūkis ar tarybinis ūkis. Plungės rajone 
ūkiai mažesni pagal kiemų kiekį. Lietuvoje vienam ūkiui 
teko 0,32 tūkst., o Plungės rajone — 0,3 tūkst. kiemų 
(statistika pateikia suapvalintą iki tūkstančio ūkių kiekį). 
Tačiau dirbančiųjų kolūkyje kolūkiečių vidutinis skaičius 
Plungės rajone didesnis už Lietuvos vidurkį. Respublikoje 
tuo metu vienam kolūkiui teko 0,29 tūkst., o Plungės ra
jone 0,32 tūkst. dirbančiųjų. Tarybiniuose ūkiuose skirtu
mas mažesnis. Plungės rajone tarybiniuose ūkiuose dirbo 
0,4 tūkst. dirbančiųjų, o respublikoje 0,39 tūkst.4 Minėti 
rodikliai kalba apie kiek didesnį gyventojų tankumą Plun
gės rajone ir stambesnius valstybinius ūkius, tačiau tai 
neturi ženklesnės įtakos socialinių profesinių grupių gau
sumo procentinei išraiškai (žr. 1 lentelę).

Rietavo apylinkė, kaip administracinis vienetas, pa
lyginti didelė. Joje 1983 m. gyveno 3502 žmonės. Nors 
kaimais apylinkė neturtinga. Iš viso buvo 42 kaimai. 
Rajono mastu, tiesa, tai nemažai, nes, pvz., Šateikių apy
linkėje gyvenę 3003 gyventojai buvo susitelkę dvidešim
tyje kaimų5. Respublikoje tuo metu turėtas ne vienas ra-
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1 lentelė

Kaimo gyventojų socialinė profesinė struktūra (%)

Rajonai Ai A2 A3 A< B C D2 Pensinin
kai

Namų šei
mininkės

Plungės 
rajonas

0,4 1,4 2,6 4,4 2,4
1

13,9 6,3 26,2 36,7 5,7

Rietavo 
apylinkė

0,3 0,9 2,8 5,6 0,5 13,8 5,1 30,6 37,9 2,5

jonas, kurio apylinkės jungė šimtą ir net daugiau kaimų. 
Tiesa, tokie kaimai, tai išsibarstę aplink stambias gyven
vietes pavieniai vienkiemiai, vienijami tik kaimo pavadi
nimo. Plungės rajonui būdingesnis kitoks vaizdas: ket
virtadalis ar net trečdalis visų kaimų gana stambūs, tu
rintys daugiau nei šimtą gyventojų. Šateikių, Alsėdžių ir 
kitų apylinkių centre yra stambūs bažnytkaimiai, o aplink 
išsibarstę pagalbinės gyvenvietės ir smulkūs kaimai.

Rietavo apylinkė kiek išsiskiria ir iš rajono bei res
publikos apylinkių daugumos. Lemia tai, kad jos centras 
yra ne gyvenvietė ar miestelis, o rajoninio pavaldumo 
miestas (turime apylinkių, kurių administracija įsikūrusi 
rajono centre). Rietavą supa šešios turėjusios virš 200 
gyventojų gyvenvietės, kuriose telkėsi 1542 žmonės, t. y. 
netoli pusės visų apylinkės gyventojų. Priskaičiavus ir 
kitas penkias turėjusias nuo 101 iki 200 žmonių gyven
vietes, vienuolikoje iš jų buvo įsikūrę 2234 žmonės, t. y. 
beveik du trečdaliai gyventojų. Likusiuose 31 kaime gy
veno tik 1268 žmonės. Nežiūrint to, kad smulkių — iki 
25 žmonių kaimelių iš 42 buvo 12, Rietavo apylinkei bū
dingos stambios gyvenvietės. Tam nemažai įtakos turėjo 
kaimų ir vienkiemių iš melioruojamų plotų iškėlimas, nors 
Plungės rajonas palyginti mažiau paliestas vienkiemių 
naikinimo proceso. Nuo 1967 m. iki 1980 m. jame buvo 
iškelta 30,5% iškeltinų vienkiemių. Respublikoje per tą 
laiką buvo iškelta 34,7%6. Rietavo miesto socialinės pa
skirties ir kitos įstaigos visų pirma orientuotos į miesto 
gyventojų aptarnavimą, todėl apylinkė pasilikusi be savo 
faktinio centro, kuris yra tik formalus, nes socialiniai, 
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kultūriniai ryšiai nusidriekia į ūkių centrines gyvenvie
tes ir administracinis centras netampa gyventojus vieni
jančia ašimi (pvz., kaip Alsėdžiai, Kuliai).

Šiuolaikinio Lietuvos kaimo socialinės struktūros for
mavimosi pradžia sietina su socialiniais ekonominiais ir 
politiniais pertvarkymais pokario metais. Vykdant prie- 
vaitinę žemės ūkio kolektyvizaciją reikėjo suformuoti že
mės ūkio įmonių valdymo aparatą, pradėti darbininkų 
specializavimą pagal atliekamo darbo pobūdį ir turinį. 
Kuriant kolūkius ir tarybinius ūkius į kaimą atvyko dirbti 
žemės ūkio specialistai, padidėjo mechanizatorių poreikis, 
atsirado visiškai nauji kaimui žmonės — įvairaus rango 
žemės ūkio įmonių vadovai. Kultūros, švietimo įstaigų 
sistema taip pat pergyveno permainas, kurios veikė kaimo 
socialinės struktūros raidos kryptis. Taigi Lietuvos kaimo 
socialinės struktūros raida priklausė nuo politinių proce
sų, nulėmusių socialinę ekonominę kaimo būklę.

Plungės rajono .apylinkių ūkinės knygos rodo, kad 
socialinių profesinių grupių gausumas ne visur vienodas. 
Tą nulemia nemaža aplinkybių, kurių vienos yra bendros 
visai Lietuvai, kitos susiję su lokaliniais atskiros vieto
vės istorinės raidos savitumais7. Rietavo apylinkėje tokių 
savitumų atsirado dėl Rietavo miesto (artumo. Dalis ypač 
aukščiausios grandies vadovų, aukščiausios kvalifikacijos 
specialistų buvo miesto gyventojai. Panaši padėtis ir su 
tarnautojais, kurie paprastai dirba aptarnavimo sferoje 
(tokių žmonių atliekamas paslaugas didžia dalimi tenki
no miesto socialinės paskirties įstaigos). Kitų, skaitlin- 
gesnių socialinių profesinių grupių gausumą ženklinan
tys procentiniai duomenys ir jų svyravimas vargu ar gali 
žymėti kokią nors tendenciją. Tai paprastai išplaukia iš 
konkrečių ūkių socialinės ekonominės raidos dėsningumų. 
Pvz., esantys ūkiuose vaikų darželiai paprastai sumažina 
namų šeimininkių kiekį. Tačiau juos pasistatyti kiekvienas 
ūkis nėra pajėgus. Rietavo apylinkėje nedirbančių nepen- 
sijinio amžiaus moterų procentas perpus mažesnis nei 
rajone (nes netgi pastoviai nedirbusios moterys kolūkie- 
tės paprastai gavo pensijas ir į šią kategoriją nepateko). 
Taigi moterų namų šeimininkių kiekį galima suvokti ir 
kaip socialinės infrastruktūros išvystymo rodiklį.
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Protinį darbą dirbo 10,1% suaugusių Rietavo apylin
kės gyventojų (rajone — 11,2%, žr. 1 lentelę). Jeigu pa
žiūrėsime lik į kaimo dirbančiųjų socialinę profesinę su
dėtį, tai matysime, kad protinį darbą dirbantiems tektų 
16,4%, o mechanizatoriams 26,9% gyventojų. Tačiau šiuo 
atveju dirbantys mažai ir visiškai nekvalifikuotą darbą 
žmonės sudarytų daugiau nei pusę dirbančiųjų. Apskritai 
didžioji kaimo gyventojų dalis dirbo arba buvo dirbę 
fizinį darbą, nes iš tų 36,7% rietaviškių pensininkų tik 
vienetai tokio amžiaus sulaukė dirbdami protinį darbą. 
Tai dėsningas reiškinys. Valstiečių vaikai paprastai eida
vo tėvų pėdomis, t. y. kaime egzistavo socialinė endoga- 
mija8. Prasidėjusi kolektyvizacija laužė nusistovėjusias 
kaime tradicijas. Nemažai kaimo vidutinio ir jaunesnio 
amžiaus žmonių pasirinko kitą gyvenimo kelią. Pvz., kai
mo inteligentijos tėvai išimtinai buvo dirbę nekvalifikuotą 
rankų darbą9. Ir ypač jų daug, jeigu žiūrėsime tik į dir
bančius kaimo gyventojus (išskyrus pensininkus).

Mažai kvalifikuotas darbas netraukia jaunimo. Iki 
25 m. amžiaus tarp jaunimo fizinį nekvalifikuotą darbą 
dirbantys sudarė 8,2%, o iš viso iki 30 m. dirbo 16,7%. 
Tokia padėtis suprantama. Jaunimas siekia mokslo, ruo
šiasi tapti kvalifikuotais specialistais arba darbininkais. 
Tarp mechanizatorių jaunimas iki 30 m. sudaro beveik 
31%. Tačiau žemės ūkio gamybos mechanizavimas nepa
kankamas, kad fizinis darbas prarastų savo prasmę, tai 
akivaizdžiai rodo mūsų tyrimo duomenys. Padėtį gelbsti 
vyresnioji kaimo gyventojų karta, kurios didelė dalis už
siėmusi mažai ir visiškai nekvalifikuotu fiziniu darbu. 
Antai 40—49 m. amžiaus grupėje tokie asmenys sudarė 
36,6%, o 50—59 m. — 28,9% suaugusių gyventojų.

Smulkūs, t. y. vienkieminiai kaimai sudaro nemažą 
dalį, bet gyventojų gausumu nepasižymi — pusėje jų gy
veno po kelis žmones. Socialinė profesinė tokių kaimų 
gyventojų struktūra gana vienpusiška (žr. 2 lentelę). Kai
muose, kuriuose priskaičiuojama iki 25 žmonių, protinį 
darbą dirbantys negyvena. Panaši padėtis ir turėjusių nuo 
26 iki 50 žmonių kaimų grupėje. Tokiuose kaimuose gy
veno vos keli protinį darbą dirbantys žmonės. Dauguma 
nekvalifikuota veikla užsiėmę asmenys ir pensininkai (iš 
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viso 75%). Vidutinio stambumo kaimuose, turėjusiuose 
arti 100 ir netgi daugiau gyventojų, 'protine veikla užsi
ėmusių procentas gana mažas (atitinkamai 2,2% ir 3,2%). 
Šia prasme Rietavo apylinkė kiek skiriasi nuo gretimos 
Šateikių (nekalbant apie visų Lietuvą) apylinkės, kur 
kaimuose, turinčiuose nuo 100 iki 200 gyventojų gyveno 
iki 10% visų kvalifikuota protine veikla užsiėmusių gy
ventojų.

Turima medžiaga leidžia teigti, kad stambiausių Rie
tavo apylinkės gyvenviečių socialinė profesinė struktūra 
yra optimalesnė lyginant ją su smulkiais kaimais (žr. 2 
lentelę). Tai būdinga visam Lietuvos kaimui12. Didžiau
sioje Rietavo apylinkės priemiestinėje gyvenvietėje Vatu- 
šiuose gyveno 337 žmonės. Kitos penkios stambiausios 
gyvenvietės turėjo nuo 200 iki 300 gyventojų. Šioms gy
venvietėms teko didžioji dirbančių protinį darbą gyvento
jų dalis — 15,4%. Atitinkamai čia mažesnis dirbančių 
nekvalifikuotą rankų darbą žmonių ir pensininkų procen
tas. Tai susiję su istorine šių gyvenviečių raida. Gausiau-

2 lentelė

Kai kurių kaimų tipų gyventojų socialinė profesinė struktūra (%)

Kaimų tipai At ir 
A2

A3 ir 
A< B C Dx D2 Pensi

ninkai
Namų šei
mininkės

1-25 
gyventojai
Plungės 2,3

1

7,0 7,0 30,8 43,4 9,5
rajonas (1) 
Rietavo _ _ _ 5,8 _ 47,1 35,6 11,5
apylinkė (2) 
51 — 100 
gyventojų

1 0,4 1,6 0,9 13,6 6,3 30,6 40,9 5,7
2 — 2,0 0,2 16,2 4,9 34,5 40,9 1,3

201-500 
gyventojų

1 2,0 13,0 1,9 16,9 5,4 27,2 30,4 3,2
2 2,0 12,9 0,5 15,6 4,5 28,7 32,5 3,3
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sios gyvenvietės išaugo kaip kolūkių ir tarybinių ūkių 
centrai dažnai nedidelių kaimų, dvarviečių vietoje.

Plečiant žemės ūkio gamybos mechanizavimą ir kon
centravimą reikėjo didelio skaičiaus dirbančių aukštai kva
lifikuotą fizinį darbą žmonių, t. y. mechanizatorių. Tarp 
suaugusių gyventojų jie sudaro gausią grupę, o tarp kai
mo dirbančiųjų net ketvirtadalį. Nežiūrint to, mūsų tyri
mo metu Lietuvos kaime šios specialybės trūko. Antai 
1980 m. 100 traktorių teko 94 traktorininkai, kai reikėjo 
13510. Panaši padėtis buvo ir su kitų specialybių darbuo
tojais, ypač dirbančiais gyvulininkystėje, statybose. Spar
čiai vykstanti urbanizacija nulėmė darbingų jauno am
žiaus žmonių kėlimąsi į miestus. Dėl to kaime sumažėjo 
jauno amžiaus darbingų gyventojų. Nuo 1970 m. iki 1980 
m. Lietuvos kaime gyventojų sumažėjo 11,4%, o 1960 m. 
dirbančio žemės ūkyje amžiaus vidurkis buvęs lygus 42 m. 
1980 m. pasiekė beveik 50 m11. Didėjanti žemės ūkio me
chanizacija sumažino poreikį mažai kvalifikuotam ir ne
kvalifikuotam darbui. Tačiau šioje sferoje užimtų pro
centas nemažas tarp suaugusių. Į besiformuojančias 
gyvenvietes paprastai keliasi darbingi žmonės13. Tos cent
rinės gyvenvietės, kurios kūrėsi buvusių bažnytkaimių 
vietoje, turi iš anksčiau nusistovėjusį gyventojų kontin
gentą, todėl čia daugiau jų vyresnio amžiaus ir pensinin
kų. Antai Alsėdžiuose pensininkai sudarė 42,1%.

Iš ūkinių knygų surinkta medžiaga leidžia pažvelgti ir 
į Rietavo apylinkės gyventojų demografinę struktūrą. 
Apylinkėje 1983 m. gyveno 1674 vyrai ir 1828 moterys, 
t. y. vyrai sudarė 47,9%, moterys 52,1% visų gyventojų. 
Apylinkės darbuotojų sudaryta statistinė suvestinė įgali
na plačiau išanalizuoti tuo metu buvusią apylinkės de
mografinę situaciją. Vyrų iki 16 m. buvo 470, o moterų — 
528. Užtat kitoje amžiaus grupėje — nuo 16 m. iki 29 m., 
vyrai sudarė 69,2%, moterys — 40,1% šio amžiaus gy
ventojų. Taigi apylinkėje matome tą pačią padėtį, kuri 
buvo būdinga respublikos kaimui apskritai. Tarp išvyks
tančio iš kaimo jaunimo šimtui 18—19 m. vaikinų teko 
186 merginos14. To priežastys įvairios, jų nenagrinėsime, 
tik paminėsime, kad esama padėtis taip pat skatino jaunų 
vaikinų migraciją į miestus, nes kaime susiklosčiusi de-
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mografinė situacija buvo nepalanki šeimos kūrimui15. Dar
bingo brandaus amžiaus (30—59 m.) vyrų Rietavo apy
linkėje gyveno 533, moterų nuo 30 m. iki pensijinio am
žiaus buvo 551. Pensijinio amžiaus moterų skaičius 1,7 
karto viršijo vyrų pensininkų kiekį. Pateikta statistika 
liudija, ‘kad tarp vaikų mergaičių skaičius dominuoja. 
Suaugusios merginos intensyviau keliasi į miestus. Jau
nuoliai įsigyja mechanizatorių specialybes ir pasilieka ‘kai
me, todėl tarp jaunimo ryški lyčių disproporcija, kuri vėlgi 
išryškėja vyrų nenaudai pensijiniame amžiuje. Gausus 
vienišų moterų kiekis atsiranda dėl didesnio vyrų mirtin
gumo. Tą patvirtina ir duomenys apie vidutinę vyrų ir 
moterų gyvenimo trukmę. Tiesa, mes turime duomenis iš 
1978 m., kada vidutinis vyrų amžius buvo 67 metai, mo
terų — 76 m.16 Visa tai atitinka bendrąsias demografinių 
procesų Lietuvoje tendencijas. Skiriasi tik procentų dydis.

Įdomūs duomenys ir apie atskirų ‘kaimų tipų suaugu
sių gyventojų amžių (3 lentelė). Kuo mažesnis kaimas, 
tuo didesnis vyresnių amžiumi asmenų skaičius jame. 
Rietavo apylinkėje 18—19 m. jaunimas gyveno tik dides
nėse nei šimtas žmonių gyvenvietėse. Todėl iš viso šio 
amžiaus gyventojai tarp dirbančiųjų sudarė vos 0,7%. 
Kitos amžiaus grupės gausesnės. Įdomu, kad nuo 20 iki 
30 m. jaunimo randame daugiau nei 30—39 m. amžiaus

3 lentelė

Įvairaus dydžio kaimų gyventojų amžiaus struktūra (% pagal amžių)

Amžiaus 
grupės

Kaimų tipai

1-25 Į 
gyventojai J

26-50 j 51-100 100-200 201 ir 
daugiau

18 — 19 metų — — 1,3 0,9
20-24 5,9 5,4 5,5 5,5 8,5
25-29 5,9 54 5,8 5,8 10,4
30-39 11,8 16,3 10,7 6,7 16,4
40-49 ! 23,5 19,2 20,6 18,8 18,4
50-59 23,5 20,4 19,4 27,1 18,4
60 ir vyresni 29,4 33,3 38,0 34,8 27,0 _________
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žmonių. Tai Rietavo apylinkę išskiria iš kitų Plungės ra
jono apylinkių, Lietuvos apskritai, nes yra bendra ten
dencija: kuo vyresnio amžiaus žmonių grupė — tuo ji 
gausesnė.

Maži ir vidutiniai kaimai, patekę į neperspektyvių ir 
nevystomų kategoriją, nyksta, o gyventojai senėja, nes 
jaunesnio amžiaus žmonės į juos mažai keliasi. Žinoma, 
stambiausiose apylinkės gyvenvietėse — ūkių gamybiniuo
se ir administraciniuose centruose — taip pat gausu pen- 
sijinio amžiaus asmenų. Įdomūs duomenys ir apie įvai
raus amžiaus žmonių pasiskirstymą tarp atskirų kaimų 
tipų. Turėjusiose nuo 201—500 žmonių gyvenvietėse tel
kėsi 75,0% 18—19 m. amžiaus jaunimo. Toliau pagal am
žiaus grupes padėtis tokia: 20—29 metų — 68,1%, 30— 
39 m. — 65,8%, 40—49 m. — 52,8%, 50—59 m. — 54,2% 
ir 52,1% sulaukusių 60 ir daugiau metų gyventojų. Su
prantama, tuo atveju, kai apylinkėje yra miestelis ar ypač 
stambi gyvenvietė, gyventojai ir pagal socialinę padėtį, 
ir pagal amžių tarp ats'kirų tipų kaimų pasiskirsto toly
giau, nes atsiranda didesnė kaimų tipų įvairovė.

4 lentelė

Atskirų socialinių profesinių grupių amžiaus struktūra

Amžius Ai A2 A3 A4 B C Di D2 Pensi
ninkai

Namų 
šeimi
ninkės

18-19 — — —
1

25,0 — 58,4 8,3
1

8,3
20-24 — 3,3 4,5 UJ 3,4 31,1 5,5 25,5 7,4 8,2
25-29 — 3,7 6,6 13,2 0,7 26,4 10,3 29,2 3,7 6,2
30-39 1,2 1,2 ^,2 20,1 0,6 22,0 8,1 33,6 6,2 0,8
40-49 0,4 0,4 3,7 3,4 0,4 16,4 10,1 54,6 6,7 3,9
50-59 0,4 0,4 1,5 1,9 0,5 13,6 7,7 44,1 29,3 0,5
60 ir vyresni - - - - i_7__ 2,2 97,8 —

Pastebimi ryškūs skirtumai tarp įvairaus amžiaus gy
ventojų veiklos (žr. 4 lentelę). Protinį darbą paprastai 
dirba jaunesni, o nekvalifikuotą fizinį darbą vidutinio ir 
senyvo amžiaus žmonės. Pensininkais tampama ne tik su
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laukus senatvės, bet ir dėl ligos. Manytume, kad nerimą 
keliantis rodiklis turėtų būti šis: 8% visų suaugusių gy
ventojų tarp pensininkų pateko dar neturėdami 50 m. 
amžiaus.

Pagrindinė dalis protinį darbą dirbančių asmenų yra 
jauno ir vidutinio amžiaus, t. y. nuo 20 iki 50 metų. Šios 
socialinės profesinės grupės susiformavo pokario metais, 
todėl esantys skirtumai tarp jaunosios ir senosios gyvento
jų kartos darbinės veiklos išryškėja ir šių amžiaus grupių 
išsilavinimo savitumų tendencijose17. Nors mechanizato
riai irgi yra nauja profesija kaime, visgi pagal amžiaus 
grupes jie pasiskirstę tolygiau — netgi 18,6% jų yra 
50—59 m. amžiaus. Tai atsitinka dėl mažesnės šių dar
buotojų migracijos.

Dauguma aukščiausio rango vadovų jau subrendę 
žmonės — 30—39 m. Tačiau aukščiausios kvalifikacijos 
specialistai gana jauni — virš pusės jų neturi 30 m. Kiek 
vyresni vidurinės kvalifikacijos specialistai, nors papras
tai technikumus baigia jaunesnio amžiaus žmonės. Matyt, 
didesnė aukščiausios kvalifikacijos specialistų dalis ati
dirbus paskyrimo laiką palieka kaimą.

Žiūrint į atskirų socialinių profesinių grupių sudėtį 
pagal lyties požymį matome, kad Rietavo apylinkėje vy
rai užima vyraujančią padėtį .aukščiausios grandies va
dovų postuose ir išimtiniais atvejais dirbo „vyrišką“ me
chanizatorių darbą. Kitose profesijose arba tarp lyčių 
išlaikoma pusiausvyra (pvz., aukščiausios kvalifikacijos 
specialistai ir vidurinės grandies vadovai) arba moterys 
sudaro daugumą. Net iki 3 kartų moterų daugiau nei 
vyrų radome vidurinės kvalifikacijos specialistų ir kvali
fikuotą fizinį darbą dirbančių grupėse, o tarnautojų pa
reigose dirbo vien tik moterys. Toks pasiskirstymas iš 
dalies susijęs su atskiros profesijos darbo turiniu, tačiau 
kada vienas ar kitas darbas (neliečiant mechanizatorių) 
tampa pernelyg „moterišku“ ar „vyrišku“, pažeidžiama 
natūraliai susiklosčiusi tarp atskirų amžiaus grupių žmo
nių lyčių pusiausvyra ir atsiranda savos socialinės pasek
mės — iškyla sunkumų kurti šeimas, o tai skatina ir šiaip 
per didelį jauno amžiaus asmenų migravimą į miestus.
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Pateikta medžiaga rodo, kad Rietavo apylinkės gy
ventojų socialinė demografinė struktūra yra artima Plun
gės rajono ir respublikos kaimo socialinės demografinės 
raidos tendencijoms. Geografinė ūkių padėtis (priemiesti
niai), gyvenviečių sistemos ypatybės, sąlygoja atskirų 
gyventojų grupių gausumą, bei jų pasiskirstymą tarp įvai
rių kaimų tipų. Demografinė situacija apylinkėje nėra 
palanki, ryškus kaimų senėjimas. Šie kaimo gyventojų 
socialinės profesinės ir demografinės struktūros savitu
mai nulemti objektyvių aplinkybių. Atlikta ūkinių knygų 
analizė turi ir išliekamąją vertę. Visuomenei einant priva
tizavimo keliu, kuriantis valstiečių ūkiams, gyventojų so
cialinė profesinė ir .amžiaus strūktūra keisis, todėl surinkta 
medžiaga bus naudinga stebint kaimo socialinės raidos 
tendencijas.

1 Plačiau apie tyrimą ir jo rezultatus žr.: Mardosa J. Socialistinio 
Lietuvos kaimo gyventojų dvasinė kultūra. V., 1988. — P. 19—20.

2 Кондратьев В. C. К методике обработки похозяйственных 
книг в этносоциологическом исследовании // Вопросы методики эт
нографических и этно- социологических исследований. М., 1970.

3 Арутюнян Ю. В. Социальная структура сельского населения 
СССР. М., 1971.

4 Apskaičiuota pagal: Lietuvos TSR liaudies ūkis 1983 metais. 
V., 1984. — P. 97—98.

5 Plungės rajonas pateko tarp trijų rajonų, kurių kaimų tanku
mas mažiausias. 1970 m. jame 100 km2 teko mažiau 20 kaimų, kai 
antai Molėtų rajono virš 60. Rupas V., Vaitiekūnas S. Lietuvos kaimo 
gyvenvietės ir gyventojai. V., 1980. — P. 59.

6 Grabauskas B. Lietuvos TSR žemės ūkio socialinė raida. V., 
1983. — P. 90.

7 Plačiau žr.: Mardosa J. Kai kurie gyventojų socialinės profesi
nės struktūros bruožai devinto dešimtmečio pradžioje // Alytaus mies
to ir apylinkių istorijos bruožai. V., 1989. — P. 121.

8 Mardosa J. Lietuvos TSR kaimo gyventojų išsilavinimas ir so
cialinis mobilumas // Lietuvos istorijos metraštis. 1988 metai. V., 
1989. - P. 100.

9 Plačiau žr.: Ten pat. — P. 100—101.
1U Grabauskas B. Lietuvos TSR žemės ūkio socialinė raida. — 

P. 80.
11 Lietuvos TSR liaudies ūkis per 40 metų. Jubiliejinis statistinis 

metraštis. V., 1980. — P. 10—11; Tarp miesto ir kaimo // Švyturys. 
1980. — Nr. 19. — P. 8.

12 Mardosa J. Socialistinio Lietuvos kaimo gyventojų dvasinė kul
tūra, - P, 19-20,
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13 Mardosa J. Socialinio-kulturinio gyvenimo priklausomybė nuo 
kaimo tipo // Lietuvos istorijos metraštis. 1981 metai. V., 1982. — 
P. 56.

14 Petkevičiūtė A. Kaimo demografinė struktūra // Žemės ūkis. 
1980. — Nr. 9. — P. 20.

15 Jaunų šeimų kiekio ir gimimų skaičiaus sumažėjimas be mi
gracijos tapo viena iš depopuliacijos kaime priežasčių. 9-ojo dešimt
mečio pradžioje neigiamas gyventojų prieaugis buvo visuose Lietuvos 
rajonuose, išskyrus Vilniaus. Tuo tarpu 1970 m. tik 4 rajonuose. Zr.: 
Merčaitis A. Atšaukti iš pensijos? // Švyturys. 1977. — Nr. 4. — 
P. 10; Stanaitis A. Lietuvos gyventojų raida // Mokslas ir gyvenimas. 
1984. — Nr. 2. — P. 16.

16 Karalienė M. Tarybų Lietuvos moterys // Komunistas. 1979. — 
Nr. 2. — P. 42.

17 Tai patvirtina tarp atskirų socialinių profesinių ir amžiaus gru
pių esantys dideli mokymosi trukmės vidurkio skirtumai. Mardosa J. 
Lietuvos TSR kaimo gyventojų išsilavinimas ir socialinis mobilumas. — 
P. 95-101.

PETRAS KALNIUS

VATUŠIŲ KAIMO GYVENTOJŲ 
SOCIALINĖ-DEMOGRAFINĖ 
CHARAKTERISTIKA

Rietavo apylinkės Vatušių kaimo gyventojų šeima 
straipsnyje nagrinėjama remiantis Rietavo apylinkės ta
ryboje esančiomis namų ūkio knygomis, todėl čia keliami 
tik pagrindiniai šeimos socialinių-demografinių charakte
ristikų klausimai: socialinis-profesinis bei tautinis viena
lytiškumas, sutuoktinių amžius ir išsimokslinimo santykis, 
kiekybinė ir kokybinė jų struktūra.

Lietuvos kaimo gyventojų šeimos pobūdį, jos pasi
keitimus nulėmusių veiksnių yra daug: gyventojų, ypač 
jaunimo migracija į miestus, miestietiško, vartotojiško 
gyvenimo būdo įsišaknijimas, žymia dalimi lėmę gimsta
mumo sumažėjimą ir t. t. Šie veiksniai yra bendri visiems 
Lietuvos rajonams, tad dėsningai jie yra palietę ir Va- 
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tušių kaimo gyventojų šeimą. Lyginant Rietavo apylinkės 
namų ūkio knygose esančius duomenis su analogiškais 
duomenimis apie visos Lietuvos kaimo gyventojų šeimą, 
galima nustatyti, ar vatušiečių šeima turi kokių nors 
savitų bruožų.

Lietuvos kaimo gyventojų šeima sovietiniu laikotar
piu išgyveno visas, tarp jų ir negatyvias, permainas, ku
rias išgyveno visa visuomenė. Jeigu prie pozityvesnių 
permainų sąlyginai galėtume priskirti santuokos laisvėji
mą (prievartinis merginų ištekinimas ar vaikino nusilen
kimas tėvų valiai vedybų klausimu mūsų dienomis skam
bėtų ne užjaučiamai, o pašaipiai ir nesuprantamai), tai 
prie neigiamų reikėtų priskirti santuokų nestabilumą, 
gimstamumo mažėjimą ir tradicinių šeimos dorovinių, mo
ralinių normų nuvertinimą. Tiesa, kaip pozityvios per
mainos yra ne socialistinės visuomenės, o žmonijos bend
rosios pažangos rezultatas (nes stebimas visose civili
zuotose šalyse, nepriklausomai nuo visuomeninės-politinės 
sistemos), taip ir negatyvūs reiškiniai nėra vien defor
muotos socialistinės visuomenės produktas. Įvertinant tai, 
kad daugelis šeimos papročių ir tradicijų, nors ir patir- 
damos daugelį pakitimų, ilgai išsilaiko net nepalankiomis 
sąlygomis, turime pripažinti, kad iš visų visuomenės ins
titucijų šeima bene labiausiai yra autonomiška, todėl ne 
taip pažeidžiama ir ne taip greitai „pertvarkoma“ norima 
linkme, kaip sakysime mokykla, visuomeninės organizaci
jos, judėjimai ir t. t.

Kaip vieną iš dabartinės šeimos bruožų taip pat ga
lima pripažinti sutuoktinių socialinių-demografinių cha
rakteristikų pasikeitimus: pagal vienus požymius daugėja 
šeimų su vienodomis sutuoktinių charakteristikomis (pa
vyzdžiui, pagal amžių), pagal kitus — su skirtingomis 
(skirtingų profesijų, išsimokslinimo, tautybių). Iš pirmo 
žvilgsnio šie procesai atrodantys demokratiški, kartu ska
tino visuomenės amorfiškumą, 'kosmopolitizmą, mąstymo 
ir elgsenos standartizavimą, asmenybių niveliaciją.

Gana įvairi, nevienalytė pagal sutuoktinių socialinę 
priklausomybę buvo ir Vatušių kaimo gyventojų šeima. 
Reikšmės tam turėjo ir 'kaimo geografinė padėtis: gyven
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vietė įsikūrusi prie Kauno—Klaipėdos magistralės ir labai 
arti nuo apylinkės centro — Rietavo miesto. Todėl Vatu- 
šiuose gyveno palyginti nemažai nežemdirbiškų profesijų 
žmonių. Tai — pirmiausia Raseinių melioracijos statybos 
valdybos ir Rietavo miesto gyventojų buitinio aptarna
vimo tarnybų darbininkai ir tarnautojai. Tad bendrame 
kaimo gyventojų šeimų skaičiuje kolūkiečių šeimos (ne
skaitant žemės ūkio specialistų) sudarė tik 32% šeimų, 
žemės ūkio specialistų šeimos — 5%, pramonės ir trans
porto darbininkų — 16%, tarnautojų — 17%. Nepaisant 
neblogo „Bangos“ kolūkio ekonominio stovio ir geros Va- 
tušių geografinės padėties, kaimas vis dėlto gana „pase
nęs“ — net 21% visų šeimų sudarė pensininkų šeimos. 
Beveik kas dešimta kaimo šeima buvo socialiniu atžvilgiu 
miširi. Lyginant šiuos duomenis su ikitarybinio laikotarpio 
Lietuvos kaimo gyventojų šeimos socialine charakteristi
ka, vėl matome akivaizdų faktą, kad anksčiau buvęs skir
tingų socialinių sluoksnių vedybinis uždarumas yra pa
žeistas. Tiesa, vedybų socialinis mišrumas kaime nėra 
pasiekęs tokio lygio, koks yra mieste, kur kaip rodo etno- 
sociologiniai tyrinėjimai, dabar jau maždaug kas penkta 
šeima yra socialiniu atžvilgiu mišri1.

Rietavo apylinkių, kaip ir visas Plungės rajonas lai
komas etniškai vientautėmis teritorijomis, nes kitataučių 
gyventojų procentas čia yra gana mažas, todėl ir vyrau
ja čia vientautės lietuvių šeimos. Tiesa, 1988 m. Vatušių 
kaime gyveno ir 4 tautiškai mišrios šeimos: trijose iš jų 
vyras lietuvis — žmona rusė, vienoje vyras baltarusis — 
žmona lietuvė. Etnografai, tyrę Lietuvos vientaučių rajo
nų šeimą prieš 30 ir 20 metų, yra pastebėję, kad tautiškai 
mišrios šeimos buvo retenybė: net dideliuose kaimuose 
nebūdavo nė vienos tautiškai mišrios šeimos arba būdavo 
viena dvi šeimos. Taigi 1988 m. stebėtą tautiškai mišrių 
santuokų dažnumą Vatušių kaime galima vertinti kaip 
suintensyvėjusių tarpnacionalinių vedybinių ryšių išraiš
ką. Galima teigti, kad Vatušiai atspindi bendrą Lietuvos 
kaimo raidos tendenciją šiuo klausimu: 1959 m. tautiškai 
mišrios šeimos Lietuvos kaime sudarė 3,0%, 1979 m, 
5,6 %2.
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Nors Vatušiai taip pat yra paliesti bendros Lietuvos 
kaimo senėjimo tendencijos (šeimos, kuriose sutuoktinių 
amžius 60 ir daugiau metų sudarė 22%), tačiau galima 
manyti, kad šalia šios egzistuoja ir kita — jaunėjimo — 
tendencija: šeimų, kuriose abiejų sutuoktinių amžius ne
viršija 39 m. buvo 39%, t. y. tiek pat, kaip ir šeimų, kurio
se sutuoktinių amžius 40—59 metai. Jaunesnėse šeimose 
bendrai paėmus, sutuoktinių amžiaus skirtumas mažesnis 
negu vyresnėse. Tai taip pat bendra Lietuvos miesto ir 
kaimo gyventojų šeimų raidos tendencija.

Kaime labiau negu mieste išsilaiko ir šeimos su vie
nodu sutuoktinių išsilavinimu. Vatušiuose šeimų, kur abu 
sutuoktiniai buvo pradinio išsimokslinimo, būta 39%, 
tiek pat ir su viduriniu išsimokslinimu. Seimų su aukštuo
ju sutuoktinių išsimokslinimu buvo trys, tuo tarpu neraš
tingų asmenų nebuvo iš viso. Apie 20% šeimų yra su 
skirtingu sutuoktinių išsimokslinimu, tarp kurių ryškiai 
vyrauja šeimos su aukštesniu moterų išsimokslinimu.

Kalbant apie kaimo gyventojų šeimos kokybinę struk
tūrą, būtina vartoti sąvoką, kuri užsienio demografų api
brėžiama kaip „namų ūkis“ arba tarybinėje literatūroje 
neretai vadinama „kolūkiečių kiemu“. Vartojant šią sąvo
ką, galima paimti analizei visas kolūkiečių sodybas (ko
lūkiečių kiemus), o ne vien tas, kuriose gyvena pilnos 
arba nepilnos sudėties šeimos. Vatušiuose vis dėlto dau
gelyje kiemų 1988 m. gyveno vieniši asmenys (34%, iš 
jų daugiausia, apie du trečdaliai, vieniši pensininkai, li
kusieji — nevedę viengungiai). Tačiau nepilnų šeimų Va
tušiuose (kaip ir Lietuvos kaime apskritai) būta nedaug — 
4 šeimos, susidedančios tik iš motinų ir vaikų, ir 1 šeima, 
kurioje gyveno vieni paūgėję našlaičiai vaikai. Kokybinė 
šio kaimo šeimos struktūra niekuo neišsiskiria iš visos 
Lietuvos šeimų (miesto ir kaimo) struktūros, nebent tuo, 
kad čia taip pat absoliučią daugumą (68%) sudarė šei
mos, susidedančios iš dviejų kartų giminaičių. Vienos 
kartos šeimos sudarė 32% (iš jų pensininkai sutuokti
niai — 21% ir 11% — jauni sutuoktiniai). Atkreipia dė
mesį tas faktas, kad nerasta šeimų, susidedančių iš trijų 
kartų giminaičių. Beje, šis faktas yra stebimas ir kitose 
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Lietuvos kaimo vietovėse, todėl yra pagrindo manyti, kad 
jų nebuvimas yra nerealus ir ūkinėse knygose užfiksuota 
padėtis neatitinka tikrovės: kolūkiečiai dirbtinai nori at
siriboti nuo savo tėvų pensininkų ir valdžios atstovams 
juos pristatyti kaip atskirą šeimą matyt tam, kad gautų 
antrus arus ir ganyklas. Visai natūralu, kad šio slapuka
vimo mechanizmas veikia ir per gyventojų surašymus. 
Todėl yra pagrindo manyti, kad pateikiamas labai mažas 
dabartinės Lietuvos kaimo gyventojų šeimos vidurkis taip 
pat neatspindi tikros padėties3. Dėl tos pačios priežasties 
tik sąlygiškai galime spręsti ir apie Vatušių kaimo šeimos 
dydžio vidurkį. Valdžios atstovams pateikiamų duomenų 
prieštaringumą rodo ir 1 lentelės duomenys.

1 lentelė

Šeimų pasiskirstymas pagal asmenų skaičių procentais

Socialinė šeimos 
priklausomybė

Asmenų skaičius Šeimos 
dydžio 
vidurkis2 3 4 5 6 ir 

daugiau

Kolūkiečių 26 20 14 17 23 3,9
Darbininkų, nesusijusių su 
žemės ūkiu 22 22 50 6 — 3,4
Žemės ūkio specialistų 17 33 33 — 17 3,7
Tarnautojų 11 37 26 21 5 3,7
Pensininkų 86 9 5 — — 2,2
Mišrios — 54 23 15 8 3,6
Kaimo bendrai 31 26 22 11 10 34

Jie rodo, kad šeimų, susidedančių iš 2 asmenų, būta 
daugiausia. Tai reiškinys, kokio nėra Lietuvos miestuose 
ir bendrai Lietuvos gyventojų mastu imant. Tačiau, žiū
rint pagal socialines grupes, tarp žemės ūkio specialistų, 
darbininkų — nežemdirbių, tarnautojų jau matome visai 
kitą vaizdą. Tai, kad tarp jų žymiai daugiau šeimų, susi
dedančių iš lietuvių asmenų, gali atrodyti, kad perdėti šių

* 1—2 lentelės sudarytos, remiantis Rietavo apylinkės Vatušių kai
mo 1988 m. ūkinėmis knygomis Nr. 5, 6.
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socialinių grupių duomenys, tačiau, jeigu prisiminsime, 
kad žemės ūkio specialistai, kaimo tarnautojai pagalbiniu 
ūkiu verčiasi mažesniu mastu, o kaime gyvenantys neko- 
lūkiečiai bet kokiu atveju turi tenkintis tik 15 arų sklypu 
(taigi ir dirbtinis šeimos narių atskyrimas čia neaktualus), 
taps aišku, kad pirmiausia netiksliai pateikiami valdžios 
atstovams kolūkiečių kiemo duomenys. Žinoma, yra ne
mažai atvejų, kai nusenę kolūkiečių tėvai vėlgi dėl tų 
pačių, kartais dėl kitų priežasčių iš tiesų linkę užsiimti 
atskiru namų ūkiu (taigi jie — atskira šeima). Tiesa, dėl 
čia nurodytų priežasčių faktiško šeimos dydžio vidurkio 
paklaidos yra nedidelės, nes bendras kaimo šeimos dydžio 
vidurkis, taip pat visų socialinių grupių šeimų dydžio 
vidurkiai yra didesni už respublikos kaimo gyventojų 
šeimos dydžio vidurkį, kuris pagal 1979 m. gyventojų 
surašymą buvo 3,3.

2 lentelė

Šeimos socialinė 
priklausomybė

Vaikų skaičius Šeimos 
be 

vaikų

Vaikų 
skai
čiaus 

vidurkis1 2 3 4 5 6 ir 
daugiau

Kolūkiečių 19 17 19
1

17 3 6 19 2,3
Darbininkų, nesusijusių 
su žemės ūkiu 16 56 6 — — — 22 1,4
Žemės ūkio specialistų 33 33 — 17 — - 17 1,7
Tarnautojų 33 39 17 6 — — 5 1,8
Pensininkų 20 5 — — - - 75 0,3
Mišrios 46 23 15 8 — 8 1,7
Kaimo bendrai 29 30 13 9 1 2 16 1,6(1,9)*

* 1,9 — vaikų skaičiaus vidurkis, neskaitant pensininkų šeimų.

Nesant sudėtingos struktūros šeimų, kuriose gyventų 
šoninės ar tiesiosios linijos giminaičių, vienintelis veiks
nys, lemiantis šeimos dydį, liéka vaikų skaičius joje. Kaip 
matome iš 2 lentelės duomenų, kaime vyrauja šeimos, 
kuriose 1—2 vaikai. Seimų su dviem vaikais visgi buvo 
nežymiai daugiau. Taigi čia matome tą pačią tendenciją 
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kaip ir kituose miestuose, kur taip pat nežymiai vyrauja 
šeimos su dviem vaikais. Tiesa, čia pagiriamąjį žodį gali
ma tarti ir žemės ūkio specialistams bei tarnautojams, 
tarp kurių apskritai taip pat vyrauja šeimos su dviem 
vaikais. Miestuose šiuo atveju padėtis yra kiek kitokia, 
kur šeimos su dviem vaikais vyrauja tarp darbininkų, o 
tarp tarnautojų daugiausia šeimų su vienu vaiku. Nors 
tarp Vatušių kaimo eilinių kolūkiečių šeimų su dviem vai
kais yra kiek mažiau negu šeimų su vienu vaiku, tačiau 
šioje socialinėje grupėje yra gana daug (26%) daugia
vaikių šeimų, o tai ir lemia didžiausią kolūkiečių vaikų 
skaičių vidurkį.

Kaip matome, Vatušių kaime, kaip ir visoje Lietuvo
je, gana daug bevaikių šeimų. Čia jau dažniau negu kas 
ketvirta. Tai migracijos į miestą padarinys. Tiesa, straips
nyje pateikti duomenys ne apie reprodukavusias šeimas, 
o apie socialiniu-demografiniu-teisiniu požiūriu supranta
mas savarankiškas šeimas. Tačiau net jeigu neskaitysime 
pensininkų šeimų, kurių suaugę vaikai gyvena atskirai, 
bevaikių šeimų procentas lieka gana didelis (maždaug 
toks pat kaip miestuose). Vis dėlto ir šioms šeimoms 
didelę įtaką daro jaunimo migracija, nes visai tikėtina, 
kad daugumos net nepensijinio amžiaus šeimų vaikai gy
vena miestuose. Žinant, kad gana daug (25%) šeimų čia 
buvo jaunos (sutuoktinių amžius mažiau kaip 30 metų, 
t. y. šeimos, kurių reprodukcinės galimybės dar neišsem
tos), galima tvirtinti, kad Vatušių kaime bevaikių šeimų 
procentas nėra didesnis negu kitų Lietuvos vietovių.

Dėl migracijos ir jau minėtų spekuliatyvinių sociali
nių priežasčių (dirbtinio šeimų atribojimo), sunku spręsti 
ir apie Vatušių kaimo gyventojų išsimokslinimo ir vaikų 
skaičiaus šeimoje ryšį. Būtent dėl šių priežasčių mažiau
sias vaikų skaičius šiemoje, neskaitant pensininkų šeimų, 
vidurkis (1,3) buvo šeimose, kur abu sutuoktiniai buvo 
pradinio išsimokslinimo. Dėl negausumo negalima spręsti 
ir apie šeimų, kurių sutuoktiniai turi aukštąjį ir nebaigtą 
aukštąjį išsimokslinimą. Tačiau sugretinus gausiausiai 
atstovaujamas šeimas, kurių sutuoktiniai turi nebaigtą 
vidurinį ir vidurinį išsimokslinimą, matyti, kad vaikų dau-

414



giau pirmosiose (vaikų skaičiaus vidurkis atitinkamai 2,6 
ir 1,6). Taigi čia pastebimos tos pačios tendencijos kaip 
ir miestuose: kuo mažesnis sutuoktinių išsimokslinimas, 
tuo daugiau vaikų ir — atvirkščiai.

Pagal ūkines knygas tik iš dalies galima spręsti ir 
apie šeimos materialinės gerovės ryšį su vaikų skaičiumi 
šeimoje. Iš jose esančių duomenų matyti, kad kaimo gy
ventojų buto sąlygos buvo gana geros. 30% šeimų gyve
namojo ploto vienam šeimos nariui teko nuo 10 iki 20 m2, 
15%' šeimų — daugiau kaip 20 m2. Dauguma šeimų gy
veno nuosavuose namuose. Šių duomenų sugretinimas su 
vaikų skaičiaus vidurkiais dar kartą rodo, kad ne visada 
lemia šeimos materialinės sąlygos, o daugiau gyvenimo 
būdas ir susiformavusių biologinių, dvasinių ir materiali
nių asmenybės tenkinimo poreikių lygis.

Demografai pripažįsta, kad ilgalaikį garantuotą vi
suomenės prieaugį gali užtikrinti tik tokia šeima, kurioje 
vaikų skaičiaus vidurkis yra ne mažesnis kaip 2,3. Tai 
susiję su daugeliu priežasčių: dalis vaikų miršta nuo ligų 
ir žūsta nelaiminguose atsitikimuose, nesulaukę brandaus 
amžiaus ir nesukūrę savo šeimų, kiti ir sulaukę tokio am
žiaus nesukuria savo šeimų ir t. t. Kaip matome, Vatušių 
kaimo šeima apskritai jau neužtikrina lietuvių tautos de
mografinio stabilumo, tačiau paėmus pagal socialines gru
pes, išplėstinę gyventojų reprodukciją dar garantuoja ei
linių kolūkiečių šeima.

Taigi Vatušių kaimo gyventojų šeima pagal visas 
savo demografines charakteristikas yra labai priartėjusi 
prie miesto (tuo pačiu ir visos Lietuvos) gyventojų šei
mos modelio, nors dar turi ir senojo Lietuvos kaimo šei
mai būdingų bruožų: didesnis socialinis ir tautinis san
tuokų uždarumas savo bendrijų ribose, mažai nepilnos 
sudėties šeimų, vaikų skaičiaus vidurkis šeimoje kiek di
desnis negu miesto gyventojų šeimose. Kartu valstiečiai, 
verčiami socialinių interesų, kurie kai kurioms šeimoms 
iškyla kaip gyvybiniai, sėkmingai manipuliuoja savo šei
mos kokybinės struktūros pakitimais, ieškodami kelių kaip 
apeiti kolūkių teisinėmis normomis numatytiems valstie
čių asmeninio ūkio suvaržymams, o tai vykdomosios val
džios dokumentuose (pirmiausia — apylinkių vykdomuo
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siuose komitetuose esančiose ūkinėse knygose) duoda tam 
tikra prasme iškreiptą dabartinio kaimo demografinės si
tuacijos vaizdą.

1 Zr. Daniliauskas A., Kalnius P. Lietuvos TSR pramonės darbi
ninkų kultūros ir šeimos etnografinės problemos. V., 1983. — P. 80.

2 Национальный состав населения СССР. M., 1964. — C. 38; 
по данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. — М., 
1985. — С. 306.

3 Pagal nusistovėjusius demografijos mokslo principus prie šei
mos narių priskiriami tik tie giminaičiai, kurie gyvena kartu ir turi 
bendrą namų ūkį.

VLADAS GRINAVECKIS

RIETAVO ŠNEKTA

Rietavo šnekta pagal svarbiausias fonetines ypatybes priklauso 
šiaurės žemaičių tarmei. Kaip žinoma, žemaičiai nuo aukštai
čių skiriasi dviem fonetinėmis ypatybėmis: dvibalsiu ie, uo skir
tingais atitikmenimis ir afrikatų c, dž vartojimu.

Dvibalsius ie, uo žemaičiai taria trejopai ir patys pagal jų 
tarimą suskyla į tris tarmes: vakarų, pietų ir šiaurės žemaičius. 
Vakarų žemaičiai vietoj ie, uo paprastai vartoja ė, o, pavyzdžiui: 
dénà „diena“, dona „duona“, pietų žemaičiai vietoj minėtųjų 
bendrinės kalbos dvibalsių vartoja ilguosius balsius i, u, pavyz
džiui: dina „diena“, dûna, „duona“; šiaurės žemaičiai tuos pa
čius dvibalsius taria ęi, pu, pavyzdžiui, dëinà „diena“, dôuna 
„duona“. Pagal žodžio duona tarimą vakarų žemaičiai dar vadi
nami donininkais, pietų žemaičiai — dūnininkais ir šiaurės že
maičiai — dóunir inkais.

Rietave ir jo artimiausiose apylinkėse tariama dëinà „diena“, 
dôuna, „duona“. Vadinasi, rietaviškiai yra šiaurės žemaičiai. 
Dėl šiaurės žemaičių ęi, pu (taip pat dėl pietų žemaičių i', u; 
vakarų žemaičių ė, o) kilmės esama įvairių nuomonių. Norint 
išsiaiškinti rietaviškių (ir visų šiaurės žemaičių) šių dvibalsių 
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kilmę bei raidą, reikia patyrinėti lietuvių bendrinės kalbos, taip 
pat ir kitų baltų kalbų dvibalsių ie, uo kilmę bei jų atitikmenis, 
nes tik bendrame kontekste galima atskleisti šių garsų bei jų va
riantų istoriją.

Senieji rytų baltų balsiai ę (ei), ô lietuvių bendrinėje kalboje 
ir aukštaičių tarmėse yra virtę dvibalsiais ie, uo, pavyzdžiui: 
diena, uosis. Taip pat ir latvių kalboje ę, d yra išvirtę į ie, uo: 
diena, uosi*.  Tačiau prūsų kalboje senasis dvibalsis ei (iš kurio 
atsirado lietuvių ir latvių ie) buvo išlikęs nepakitęs, pavyzdžiui: 
deinan „dieną“, pralieiton „pralieta“ ir kt. Vietoje senojo baltų 
dvibalsio ô prūsai turėjo oa (woasis „uosis“) arba o (podalis: lie- 
vių puodas, latvių puôds)1.

Daugumas kalbininkų mano, kad vakarų žemaičių dvibalsių 
ie, uo atitikmenys ė, o yra senieji ę, 6 nepakitę balsiai. Vadinasi, 
vakarų žemaičių ė, o greičiausiai yra labai archaiški garsai. 
Šią mintį galėtų paremti ir ta aplinkybė, kad netolimos prūsų 
kalbos bent kai kuriose tarmėse taip pat buvo išlikęs senasis o 
(šalia dvibalsio ei, atliepiančio lietuvių aukštaičių ir latvių ie).

Tačiau pasakytina, kad vakarų žemaičių senieji ę, o atitikme
nys ė, o vartojami ne visame plote vienodi. Visų pirma ė, o (ę, 
o) ne visi vakarų žemaičiai vartoja tokios pat kokybės. Šiaurinėje 
ir pietinėje ploto dalyje ė, o yra truputį atviresni, kaip visame ki
tame plote. Vidurinėje dalyje balsiai ė, o yra aiškiai uždaresni. 
Beto, čia, arčiau pietų žemaičių ribos (Pėžaičiai, Saugos, Ramu
čiai, Sakučiai), dažnai vietoje ė, o vartojami i, u (kaip pietų žemai
čių)2. Šiame plote balsių z; u vietoj ė (ei), o vartojimas ne visais 
atvejais yra vienodo dažnumo. Žodžių šaknyse z; w vartojami 
pakaitomis su ė, o. Čia tas pats žodis to paties tarmės atstovo 
tariamas ir su z, u ir su è, o (dūna/l dona „duona“, di'nàH dènà 
„diena“). Tačiau gramatinėse morfemose (galūnėse, priesagose) 
i' u; vartojami gana dėsningai. Pavyzdžiui, vienaskaitos naudi
ninko galūnė tariama dėsningai su -z, u: mani, „manie, man“, 
tęvi „tevie, tau“ amžu „amžino, amžiumi“, raktu, „raktuo, rak
tui“ ir kt., taip pat įvardžių vienaskaitos įnagininko galūnės dės
ningai tariamas -u*:  su anų „su anuô“, su tū, „su tuô“ ir kt.; 
tų pačių įvardžių daugiskaitos vardininko galūnės dėsningas 
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yra-г: anï „anie“, jie“, tî „tie“ k(u)ok'ū „kokie“ ir kt.; iš įvai
rių linksnių formų kilusiuose prieveiksmių baigmenyse: paak'ū 
„paakiuô, paakiui“, îlgain'û „ilgainiuo, ilgainiui“, anksti „ankš
tie, anksti“, ie ir kt.; veiksmažodžių sangrąžinių formų esamojo 
ir busimojo laiko vienaskaitos pirmojo asmens galūnėje: pri'- 
slmenus „prysimenuos, prisimenu“, s(î)edûs „sėduos“, pîlsûs 
„pilsuos, pilsiuos“, apsišersus „apsišėrsuos, apsišėrsiu (gyvulius) 
ir kt.; veiksmažodžių priesagoje -(i)uoti wazût „važiuoti“, 
apsiži'g'usu „apsižygiuosu, apsidirbsiu (namų darbus)“ ir kt.3

Kyla klausimas, ar senas ė, o (ei, ô) virtimas į i, u minėtame 
vakarų žemaičių plote. Reikia manyti, kad v, w čia yra seni. 
Tai gali rodyti aukščiau minėtas dėsningumas, kad z*,  u*  yra be
veik be išimčių vartojami gramatinėse morfemose. Kaip žinoma, 
kalbos gramatinės formos yra linkusios į pastovumą, nekinta
mumą. Kalbos žodynas, sintaksė, iš dalies ir fonetika dažniau 
ir greičiau kinta dėl išorinių lingvistinių ir ektralingvistinių veiks
nių įtakos. Tuos teiginius gali gerai patvirtinti ir dabartinės lie
tuvių kalbos tarmės. Jų žodynas, sintaksė ir kai kurios fonetinės 
ypatybės dėl bendrinės kalbos ir gretimų tarmių (žemaičių dėl 
vakarų aukštaičių; rytų aukštaičių dėl vakarų ir pietų aukštai
čių) įtakos yra sparčiai niveliuojamos, tarmiški žodžiai, sintaksi
nės konstrukcijos, kai kurios fonetinės ypatybės pakeičiamos 
bendrinės kalbos atitikmenimis. Tačiau kai kurios fonetinės ypa
tybės, susijusios su kaitybinėmis bei darybinėmis formomis, dar 
tvirtai laikosi. Viena tokių ypatybių yra žemaičių dvibalsių ai, 
ei vienbalsėjimas. Kaip žinoma, žemaičių (išskyrus dalį pietry
čių pakraščių) dvibalsiai ai, ei yra suvienbalsėję, tai yra išvirtę 
į a*,  e\ Tačiau ne visame plote tas vienbalsėjimas nuoseklus. 
Nuosekliausiai vienbalsinama šiuos dvibalsius žemaičių vidurio 
plote (Laukuva, Varniai Tverai, Kvėdarna, Švėkšna, Rietavas, 
Endriejavas, Judrėnai, Veiviržėnai, Priekulė ir kt.). Šioje terito
rijoje az; ei suvienbalsinti visose žodžio pozicijose. Nesuvienbal- 
sėję jie išliko tik kelių žodžių šaknyse. Galūnių ai, ei žemaičiai 
vienbalsina be išimčių. Taip pat nuosekliai vienbalsinama priesa
goje -aitis, -ė*.
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Per pastaruosius dešimtmečius dėl bendrinės kalbos ir gretimų 
vakarų aukštaičių įtakos žemaičių ilgieji a* , e’, kilę iš ai, ei, žo
džių kamiene (išskyrus priesagą -aitis, -ė) keičiami dvibalsiais 
ai, ei, o galūnių a', e' išlieka. Todėl dabar jau dažniausiai sakoma 
laika „laikai, làikàs“ laikais, pëilê „peiliai, pëilês „peiliais“ 
ir kt. vietoje senesniųjų là'kâ „laikai“, pëlê „peiliai“ ir kt.

Vadinasi, galūnės išlieka archaiškesnės negu žodžių kamienas. 
Matyt, ir vakarų žemaičių galūnių ir kitų gramatinių morfemų 
i*,  u*  (atliepiantys bendrinės kalbos ie, uo) greičiausiai rodo, 
kad šie balsiai yra iš seno vartojami. Žodžio kamieno šių balsių 
vartojimo nenuoseklumas (dûnal/dôna „duona“, sina// sena 
„siena“) tikriausiai yra vėlesnių laikų padaras. Turbūt ir kamiene 
seniau galėjo būti nuosekliau vartojami v, u*  ir tik vėliau dėl 
gretimų šnektų ir dėl Mažosios Lietuvos raštų (ypač religinių) 
įtakos pradėta vartoti šalia v, u*  ir ė', o\

Čia būtinai reikia pridurti, kad vakarų žemaičiai, skaitydami 
bendrine kalba parašytą tekstą, vietoj savo tarmėje neturimų 
tikrųjų dvibalsių ie, uo taria balsius ė, o.

Tačiau vakarų žemaičių balsių z’, w ryšys su pietų žemaičių 
tais pat balsiais i', ir (atliepiančiais bendrinės kalbos dvibalsius 
ie, uo) yra neabejotinas, nes šių žemaičių tarmių, vartojančių i* , 
u', ~ie, uo arealas yra bendras ir turbūt savo centrą turi pietų 
žemaičių teritorijoje, iš kur galėjo išplisti ir į vakarų žemaičių 
pakraštį. Be to, vakarų žemaičiai ploto, kur vartojama dûna „duo
na“, pakraščiais taria labai uždarus e*,  o* 5. Vadinasi, balsiai e*,  
o' turbūt yra pereiginė pakopa iš balsių ė\ o*  (ei, o) į*  r, u\ Taigi 
vakarų žemaičių didžiojoje ploto dalyje vartojami ė, o*  yra se
nesni už pietų žemaičių ir minėtojo vakarų žemaičių pakraščio 
i', u\ Pastarieji bus atsiradę iš ė', o' (ei, o). Šią mintį gali paremti 
minėtieji labai uždari e’, o', kurie kai kur vartojami ir greta z*,  
u' (~ie, u o).

Vakarų žemaičiai šiaurinėje dalyje (Kretingalė, Jakai) ir pie
tiniame pakraštyje (Sausgalviai, Paleičiai) šalia senovinio balsio 
o (dona, „duona“) turi diftongoidą ė1, pavyzdžiui: kvėHė „kvie
čiai“ mè^ê „miežiai“, pė’vas „pievos“, rė’bes „riebios“ (Kre
tingalė); de'nu „dienų“ (Jakai); pėlva „pieva“, rė'bus „riebus“ 
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(Sausgalviaï) ; numëf “numië, namie“, vėlna „vieną“ (Paleičiai) 
ir kt.

Čia pateiktieji pavyzdžiai verčia manyti, kad diftongoidas 
atliepiantis bendrinės kalbos ie, yra senojo dvibalsio ei (iš ku

rio yra atsiradęs bendrinės kalbos ir aukštaičių tarmių dvibalsis 
ie) palikuonis. Vakarų žemaičių šiaurinių ir pietinių pakraščių 
diftongoidas ė1 gerai rodo, kad senojo dvibalsio ei pirmasis dėmuo 
dėl antrojo démens asimiliacijos įtakos susiaurėjo ir tada dvi
balsis pradėjo vienbalsėti. Ilgainiui jis visai prarado antrąjį 
dėmenį, išvirto į ę, kurio palikuonis yra didžiosios vakarų žemai
čių dalies balsis ė (dėna „diena“) ir taip buvo priderintas prie se
nojo ô (dona „duona“).

Šiaurės žemaičių dvibalsis ęi greičiausiai yra senasis dvibal
sis ei tik su susiaurintu pirmuoju dėmeniu. Prie šio dvibalsio 
buvo prigretintas senasis o, todėl šiaurės žemaičių tarmėje jis 
sudvibalsėjo, išvirto į ou (dôuna „duona“).

Tokiu būdu lietuvių kalbos tarmėse atsispindi daugelis senojo 
dvibalsio ei virtimo į ie pakopų. Štai jos: dęina (šiaurės žemaičių) 
dėlna (vakarų žemaičių šiaurės ir pietų pakraščiuose) dėna (va
karų žemaičių didžiojoje ploto dalyje) diena (aukštaičių tarmės), 
di'na (pietų žemaičiai).

Bendrinės kalbos dvibalsių ie, uo atitikmenys z*,  u*  pietų že
maičių tarmėje gali būti kilę ir iš šiaurės žemaičiuose dabar var
tojamų ęi, pu dėl šių dvibalsių pirmųjų dėmenų susiaurėjimo 
(ęi, pu, ii, uu), kurie vėliau turėjo sutapti su pirmuoju dėmeniu 
(ii, uu, i*,  ir). Sutikus su prof. dr. A. Girdenio teiginiu, kad pie
tų žemaičių i', u' yra diftongoidai (i1, u“), toks aiškinimas pasi
daro dar įtikimesnis. Tačiau reikia pasakyti, kad pietų žemaičių 
r, ir ~ie, uo yra senas reiškinys. XVI a. šie garsai jau buvo susi
formavę, nes rašytiniuose šaltiniuose jie vartojami nuosekliai. 
Tai kartu galėtų rodyti, kad šiaurės žemaičių ęi, pu turi būti 
dar senesni, atsiradę iš ei, 6.

Nėra negalimas ir aukščiau minėtas A. Salio aiškinimas, kad 
pietų žemaičių z*,  w ~ie, uo yra atsiradę iš ę, 6 dėl didesnio šių 
balsių susiaurėjimo.
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Tačiau minėtam šiaurės žemaičių dvibalsio ei interpreta
vimui lyg ir prieštarauja senojo dvibalsio ei atitikmenys žodžių 
galūnėse (gėrė<gm<-*gene  <- *gerėi).  Betgi visai galimas dai
ktas, kad galūnėje senasis ei suvienbalsėjo dar prieš akūtinių 
galūnių trumpėjimą (*  gerei * gerei -> *gerę  -> gere -> gėrė -> 
geri). O kaip dvibalsis ei suvienbalsėjo, gerai rodo dabartinių 
dvibalsių ei, ai vienbalsėjimas žemaičių tarmėse. Be to, galūnių 
dvibalsiai galėjo pradėti vienbalsėti anksčiau negu kamiene. 
O kad akūtiniai dvibalsiai yra linkę vienbalsėti labiau kaip cir- 
kumfleksiniai, rodo ragainėnų tarmės tvirtapradžių ei, ai, au 
suvienbalsėjimas (tvirtagaliai šie dvibalsiai ragainėnų išlikę 
sveiki)6.

Kad žemaičiai gali būti išlaikę archaiškesnius senojo dvibal
sio ei (lietuvių ir latvių bendrinėse kalbose virtusio į ie) refleksus, 
gali paremti ta aplinkybė, kad ne taip toli nuo žemaičių gyveno 
prūsai (o juk jie buvo išlaikę sveiką ei vietoj lietuvių ie). Vadi
nasi, šiaurės žemaičių ei (dęina) yra bendrybė su prūsų ir kuršių 
kalbų atitikmenimis.

Kita fonetinė ypatybė, skirianti žemaičius nuo aukštaičių, kaip 
minėta, yra afrikatų č, dž vartojimas. Visame žemaičių plote 
(išskyrus tik Raseinių apylinkes) afrikatų žemaičiai neturi gali
niuose skiemenyse prieš senąjį trumpąjį a, pavyzdžiui: trėts 
„trečias“, svets „svečias“, mèdê „medžiai“, gaidë „gaidžiai“, 
svètë „svečiai“, gaidêms „gaidžiams“, svètës „svečiais“, gàidës 
„gaidžiais“ ir kt. Einant žemaičių teritorija iš pietryčių į šiaurės 
vakarus afrikatų galiniuose skiemenyse laipsniškai mažėja. 
Vidurinė žemaičių dalis, kuriai priklauso ir Rietavas, afrikatų 
neturi ir prieš nekirčiuotos galūnės senąjį ilgąjį d, pavyzdžiui: 
žūodę „žodžio“ medę „medžio“, jautę „jaučio“, svetę „svečio“, 
biegontęs „bėgančios“, nešontęs „nešančios“ ir kt., prieš nekir
čiuotą galinį ą, pavyzdžiui: biegontę „bėgančią“, nėšontę „ne
šančią“ ir kt.

Visai taip pat žodžių galiniuose skiemenyse afrikatų nėra ir 
Rietavo šnektai gretimose pietų žemaičių Laukuvos, Tverų 
šnektose. Tačiau į šiaurę ir į vakarus nuo Rietavo (apie Stalgė
nus, Kulius) afrikatų jau nebevartojama ir kitais atvejais prieš 
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ilguosius galūnių balsius. O apie Endriejavą turimi žemaičiai 
dzūkai vietoj č, dž vartojantys c, dz.

Kita šiaurės ir pietų žemaičiams būdinga fonetinė ypatybė 
yra žodžio kamieno ir kirčiuotos galūnės balsių ė, o vertimas į 
dvibalsius ie, uo, pavyzdžiui: bieg „bėga“, pïedà „pėda“, pèlîe 
„pelė“, žuoks „žiogas“, ruoda „rodo“, sakuos „šakds“ ir kt.

Trumpieji balsiai z, u Rietâvo šnektoje visais atvejais yra 
išvirtę į f, p, pavyzdžiui: lęp „lipa“, kęts „kitas“, vęsas „visas“, 
tękras „tikras“, bovâu „buvau“, p$se „pusė“, sęko „suku“ ir 
kt. Vadinasi, pagal balsių z, u tarimą Rietavo šnekta priklauso 
šiaurės žemaičiams kretingiškiams, nes rietaviškiai neturi balsių 
asimiliacijos (kuri būdinga šiaurės žemaičiams telšiškiams). Ta
čiau visai netoli nuo Rietavo į šiaurę (apie Stalgėnus) jau sakoma 
suki „suki“, riši „riši“ ir kt.
Dvibalsiai ai, ei Rietavo šnektoje, kaip ir visų šiaurės žemaičių 

žodžių galūnėse yra suvienbalsėję, tai yra išvirtę į a*,  e', pavyz
džiui: lauka „laukai“, meta „mėtai“, gera „gerai“, kate „katei“, 
nešė „nešei“, arkle „arkliai“, lige „lygiai“ ir kt. Rietâvo šnekta 
priklauso prie tų vidurio žemaičių, kur dvibalsiai ai, ei gana nuo
sekliai vienbalsinami ir žodžio kamiene, pavyzdžiui: laks „lai
kas“, dâkts „daiktas“, grëts „greitas“, vêts „veidas“, spêks 
„speigas“ ir kt. Dabartiniu metu dėl bendrinės kalbos bei aukš
taičių įtakos šių dvibalsių vienbalsinimo (ypač žodžio kamiene) 
vengiama.

Dvigarsiai am, an, em, en rietaviškių kaip ir daugelio kitų 
žemaičių, yra išvirtę į от, çn, em, en, pavyzdžiui: komps „kam
pas“, lonks „lankas“, pempę „pempė“, pęnke „penki“ ir kt.

Vietoj senųjų nosinių balsių ą, ę, į, ų rietaviškiai žodžio kamie
ne ir kirčiuotoje galūnėje turi išlaikę dvigarsius (an, en su susiau
rintu pirmuoju dėmeniu), pavyzdžiui ęsęgonctę „išsigąsti“, 
kôncte „kąsti“, sôncoka „sąsuka, pasisukimas, kelio vingis“, 
tęnctę „tęsti“, švęnctę „švęsti“, linctę „lįsti“, s'ūnctę „siųsti“, 
kon „ką“, ton „tą“ ir kt. Kaip rodo pavyzdžiai, priebalsis s po 
n virsta į c. Po n priebalsis š virsta į č, pavyzdžiui: gręnčtale 
„grąžtūliai“, nušonč „nušąšta“ ir kt.
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Kaip žinoma, tautosilabinis priebalsis n lietuvių bendrinėje 
kalboje ir aukštaičių tarmėse yra išnykęs prieš priebalsius 5, š, 
z, S,l, m, n, r, v, j ir žodžio gale. Pietų žemaičių plote tautosila
binis n yra išlikęs (išskyrus Švėkšnos apylinkes) ir tais atvejais, 
kai jis yra prieš minėtuosius priebalsius ir kirčiuotose galūnėse. 
Priebalsio n išlikimą pietų žemaičių tarmėje bus nulėmusi ta ap
linkybė, kad visu aukštaičių paribiu priebalsiai s, š po n išvirtę 
į c, g. Prieš sprogstamuosius priebalsius n visose tarmėse yra iš
likęs7. Afrikatos c, č (ts, tš) prasideda sprogstamuoju priebalsiu. 
Todėl pietų žemaičiams tautosilabinį n išlaikyti bus padėjusi 
pietinio paribio šnektų g, g (iš s, š) po n. Iš pietų ir rytų atėjusi 
an, en, in, un vienbalsėjimo banga turėjo sustoti, nes nebebuvo 
junginių ns, nš8.

Čia reikia pridurti, kad dvigarsių in, un vienbalsėjimas pietų 
žemaičių pietrytiniais pakraščiais yra senesnis ir atsiradęs prieš 
priebalsių s, s->g; g. Todėl čia tariama žancis „žąsis“, tencti 
„tęsti“, bet lįsti „lįsti“, s’ūsti „siųsti“ ir kt.

Rietavo šnektoje turime visai panašų reiškinį: čia, kaip minėta, 
s, š po n išvirtę į c, g. Todėl ir rietaviškių šnekta yra sulaikiusi 
tautosilabinio n nykimo bangą, atėjusią iš šiaurės vakarų9.

Priebalsių junginiai bj, pj, mj, vj Rietavo šnektoje yra išlikę 
ir prieš galūninius balsius u (p) u; o (uo), pavyzdžiui: stombjo 
„stambiu“, stômbjü „stambių“, stombjos „stambius“, stpmbjus 
„stambiuose“, šlapjo „šlapiu“, šlapjū „šlapių“, žemjo „žemių“ 
so kuoštovjo „su koštuvu“ ir kt.

Rietaviškiai, kaip ir visi žemaičiai, trumpina žodžių galūnes. 
Vienaskaitos vardininko galūnė -(i)as paprastai praranda a 
pavyzdžiui: lauks „laukas“, dàrps „darbas“, svëks „sveikas“, 
laps „lūpas“ rėts „retas“ ir kt. Jei prieš galūnę -as yra priebalsis 
j, tai jis išnyksta kartu su galūne, pavyzdžiui: nâus „naujas“, 
vieš „vėjas“, pjuovtes „pjovėjas“ ir kt. Po priebalsių s, š, z, ž, 
c, č ir junginių s, š, z, ž, b, p, d, t,g,k + /, m, n, r, v galūnės - (i)as 
balsis a išlieka, pavyzdžiui: sausas, lašas, mažas, gpzas „guzas 
gumbas“, stęčas „stičas“, priešgyna“, kaklas, sęlpnas „silpnas“ 
ir kt.
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Galūnės -(i)as balsio a išlaikymu (nepakeitimu o) rietaviš
kiai skiriasi nuo kitų šiaurės žemaičių ir yra giminiški pietų 
žemaičiams.

Kiti šiaurės žemaičiai neišnykusį galūnės -(i)as balsį a yra 
pakeitę balsiu o, pavyzdžiui: sausos „sausas“, drungnos „drun
gnas“ ir kt.

Taip pat veiksmažodžių trečiojo asmens formos galūnės - (i)a, 
-i rietaviškių yra išnykusios pavyzdžiui: âug „auga“, neš „neša“, 
lauk „laukia“, tôr „turi“, vêiz „veizi, žiūri“ ir kt. Jeigu prieš 
trečiojo asmens formos galūnę -a yra j, tai jis išnyksta kartu su 
galūne: ravie „ravėja“, vaguo „vagoja“ ir kt.

Ilgieji nekirčiuotų galūnių balsiai rietaviškių šnektoje (kaip 
ir kitur žemaičiuose) yra sutrumpėję ir truputį redukuoti, pavyz
džiui: saka „sako“, šakas „šakos“: posę „pusė“, kates „katės“, 
akis „akys“, naktį „naktį“, lapu „lapų“, bet katruo „katrô“, 
zùolïes „žolės“, gaidis „gaidys“ ir kt.

Rietaviškiai, kaip ir kiti šiaurės žemaičiai, atitraukia kirtį 
iš trumpųjų ir ilgųjų tvirtagalių galūnių į pirmąjį skiemenį, pavyz
džiui: sausa „sausa“, ràsà „rasa“, pdvàzd „pavaža“, lauka „lau
kai“, pàs'ùntènïs „pasiuntinys“, blezdinga,, blezdinga, kregždė“, 
papęntoks „papentūkas, duonos žiaunė“ ir kt. Kirtis atitrau- 
kiams ir į proklitikus, pavyzdžiui: ôn tûorüos „ant tvoros“, 
/• laukos „į laukus“, nà pàr daug „ne per daug“, ęš pàt pràdz'ü 
„iš pat pradžių“ ir kt.

Rietavo šnektai taip pat būdingas ir kirčio nukėlimas, tai 

yra šalutinio kirčio atsiradimas pokirtiniuose (paprastai ilguo
siuose) skiemenyse, pavyzdžiui: làpâ „lapai“, meta „mėtai“, 

züodê „žodžiai“, ošperna „užpernai“ ir kt.
Rietaviškiai nemaža skiriasi nuo bendrinės kalbos ir priegai- 

dėmis. Vietoj bedrinės kalbos tvirtapradės priegaidės vartojama 
laužtinė, kuri čia yra aiškesnė bei su didesne energija tariama 
negu gretimoje pietų žemaičių laukuviškių šnektoje, pavyzdžiui 
tokiuose žodžiuose: dârps „darbas“, trauk „traukia“, aušt „auš
ta“ ir kt. Nukeltiniu kirčiu kirčiuoto skiemens laužtinė priegai
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dė tariama su stipresniu lūžiu negu senovinio kirčio laužtinė : 
augau „augau“, krûovjâu „kroviau“, šūkavūom „šūkavome“ 
ir kt.

Gretimų pietų žemaičių laukuviečių senoviniu kirčiu kirčiuoto 
skiemens laužtinės priegaidės lūžis yra stipresnis ir aiškesnis 
už nukeltinio kirčio laužtinės priegaidės lūžį.

Vietoj bendrinės kalbos tvirtagalės priegaidės vartojama tęsti
nė priegaidė, kuri dvibalsiuose ir dvigarsiuose spūdį koncentruo
ja pirmajame dėmenyje: lauks „laukas“, daug „daug“, vdrks 
„vargas“, aušt „aušta“ ir kt.

Skiemenyse, kirčiuotuose atitrauktiniu kirčiu, jeigu galūnė 
trumpa, vartojama antrinė tęstinė priegaidė. Jos spūdžio dalis 
tenka ir antrajam dvibalsių dėmeniui: aūšra „aušra“, sausa „sau
sa“ ir kt.

Jeigu galūnė, iš kurios atitraukiamas kirtis, ilga tvirtagalė, tai 
priešpaskutinio ilgojo skiemens priegaidė vidurinė (abu dvibal
sio dėmenys trumpi); lauka „laukai“, aukšta „aukštai“, darba 
„darbai“, pęimou „piemuo“ ir kt.10

Trumpieji balsiai a, e, kirčiuoti senoviniu kirčiu, dažniausiai 
išlieka trumpi, jeigu pokirtinis skiemuo ilgas (jis visuomet turi 
nukeltinį kirtį), pavyzdžiui: bâta „batai“, nešam „nešame“, 
vèdâms „vedamas“, tèkênc „tekinas“ ir kt. Tačiau kartais a, e 
šiuo atveju tariami ilgai: banešont „benešant“ ir kt.

Kaip rodo aukščiau pateiktieji pavyzdžiai, rietaviškių šnekto
je (kaip ir daug kur kitur žemaičių) žodis gali turėti po kelis kir
čius, iš kurių stipriausias yra pirmojo kirčiuoto skiemens kirtis.

Baigdamas svarbiausių rietaviškių šnektos fonetinių ypaty
bių apžvalgą, noriu truputį pakalbėti apie Rietavo miesto vardą. 
Maždaug prieš 50 metų esu girdėjęs labai senus žmones lauku- 
viškius kalbant, kad Rietavas anksčiau buvęs vadinamas Rië- 
tuva (tarmiškai Rïto.va), bet kunigaikščio Oginskio aplenkėju
siame dvare (kuriam priklausė Rietavas) buvo vartojama iškrai
pyta forma Retovo11, kuri vietos žemaičių tarmėje vėliau įgavo 
formą Rietavas (tarmiškai ReitàusURiîtâus).

425



Rietuvos vardas susijęs su apeliatyvu rietuvė „ko nors (pap

rastai malkų) tvarkingai sukrauta krūva; taisyklinga forma su
dėta statybinė medžiaga“. Toks Rietuvos siejimas su rietuve 

darosi visai įtikimas, nes Rietavas yra prie didelių miškų, vadi

namų Rietavinėmis giriomis. Todėl malkų ir stabybinés medžia
gos čia visą laiką buvo ir tebėra iki šiol.

1 Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorinė gramatika. V., 1980. 
- T. 1. - P. 76-79.

2 Grinaveckis V. Žemaičių tarmių istorija, Fonetika. — V., 
1973. - P. 195-198.

3 Ten pat.
4 Ten pat. - P. 198-202.

5 Ten pat. - P. 195-198.
6 Ten pat. - P. 201.
7 Išimtis veiksmažodžiai su baigmenimis -enti, -inti (gyventi, 

senti, vadinti, skinti). Dėl en, in suvienbalsėjimo vakarų aukštai
čių ir’ kai kurių žemaičių (gyvęti, sęti, vaditi, skiti) kaltas busi
masis laikas, kur n yra prieš s. Todėl čia n išnyko dėsningai 
(givës, vadïs). Vėliau dėl analogijos n išnyko ir bendratyje bei 
kitose iš bendraties padarytose formose (gi'vêtu, gi'vék, gi'vė
davo ir kt.).

8 Dalis vakarų aukštaičių turi c po « galūnėse (vieno, piene ir kt.). 
Bet, matyt, čia galūnės trumpėjimas nėra senas. Jis čia bus 
atsiradęs jau tautosilabiniam n po aukščiau minėtųjų priebalsių 
išnykus.

9 Dėl to žr. Grinaveckis V. Žemaičių tarmių istorija. — V., 

1973. - P. 210-221.
10 Plačiau apie žemaičių (kartu ir rietaviškių kirtį ir priegaidės 

žr. Grinaveckis V. Žemaičių tarmių istorija (Fonetika). — V., 

1973. - P. 39-127.
11 Plg. Salys A. Die žemaitischen Mundarten. — Tauta ir žodis. 

- K., 1939. - T. 6. - P. 181.
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VYTAUTAS BŪDA

PLUNGĖS RAJONO
RIETAVO APYLINKĖS VARDAI

Rietavo apylinkėje vietų vardai buvo renkami dukart. 1986 m. 
vasarą Lietuvių kalbos ir literatūros institutas ir Kraštotyros 
draugijos ekspedicija rinko viso Plungės rajono vardyną. Tačiau 
šioje knygoje pateikiamam žodynui galėjau pasinaudoti tik savo 
užrašais, nes išrinkti iš didžiulės abėcėlinės LKI kartotekos 
arba gauti kitų ekspedicijos Rietave grupės narių užrašus buvo 
neįmanoma. Todėl teko 1988 metų vasarą kompleksinėje krašto
tyros ekspedicijoje, dirbusioje Rietavo apylinkėje, organizuoti 
kalbos grupę vietovardžiams rinkti. Ji buvo sudaryta iš VU 
studentų lituanistų ir mokytojų (V. Grunovaitė, Z. Paliukėnaitė, 
L. Petraitytė, R. ir V. Skersytės), Rietavo vidurinės mokyklos 
mokinių (G. Gavelytė, L. Gintalaitė, G. Ponelis).

Buvusių arba tebeesamų sodybviečių, laukų ir miškų vardai, 
kilę iš savininkų ar kitų asmenų vardų, dedami į antrąjį skyrių, 
nesvarbu ar jis ten tebegyvena, ar ne.

Po bendrinės formos, atskirtos kableliu, pateikiama vietų 
vardų tarminė forma.

Sutrumpinimai ir sutartiniai ženklai

Alk Alkas(2) Kd Kadagynai(3)
Alks Alksnâ Kdm Kadagynų miškas
Bb Bubenai(l) Kdr Kindar51iai(2)
Bdr Bùdrikiai(l) Klk Kalakutiškė (1);

Adm2, 116: Kalakūtiškės
Brs Barsukinė (miškas) Kln Kalniškiai (1)

Kp Kapstatų(3b) miškas
Brž Bėržvaitis (1) Lb Labardžiai (3b)
Dg Daugėlaliai (2) Lg Légaï (4)
Dgl Dėglaukis (1) L1 Lioliai (4)
Dlg Daigai (4) Lik Lileikënai (1)
Drb Dróbstai (1) Lm Lominės miškas
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Dsm Dausynų (3) miškas Lr Lauriškės
Gd Gudaičiai (1) Lz Lozoriai (3b)
Gdv Girdvainiaï (32) Lž Laužai (4)
Gdv,^Girdvainiu miškas Mdč Maldučiai (2)

Mš Meškiai // šen. Meškų
(4) k.

Gg Giligióris (1) Mt Môtéjai (1)
Gr Girėnai (1) Nrb Narbutiškė (1)
Grt Giraitė (1) Nrg Nargalviai//Nargalviškio k.
Gt Gumantlaukis (1) Adm2, 211 Norgalviai (3b)
Jc Jocaičiai (1) Pj Pajūris (1)
Jnk Jankaičiai (1)

Pjl
Pàjamantis (1)
Pjâulés (1)

Jp Jâupénai (1) Pjlm Pjaulių miškas
Jrg Jurgaitÿnas (1) Pjm Pajūriškių miškas
Pjt Pâjomantis (1) Ssl Saûslaukis (1)
Plč Pelaičiai (1) St Sumantaliai (2)
Pik Plunkënai (1) Stg Stigralinės miškai
PP Pupšiai (4) Šrn Šiurnokai (3b)
Prv Purviliai (3b) Adm2, 

252 Purveliai (3b)
Tk Taukólydziai (1)

Pš Pauškės (1) Tng Tenenių (3b) girininkija
PŠm Pauškių miškas Užp Ùzupiai (1)
Pt Patÿris Užpl Ùzpeliai (1)
Ptm Patÿrio miškas Užpn Ùzpinikis (1)
Ptr Paaitrÿs Ve Venckiškė (1)
Pv Pivôrai (2) Adm2, Vdg Vedegënai (1)

244 Pyvôrai Vlm Vulmerinis miškas
PVm Pivorų miškas Vnr Vienragiai (3b)
Rd Rindės (2) Vt Vatūšiai (2)
Rt Rietavas (2) Vtk V)tkeliai (1) Adm2,

350: Vitkeliai (1)
Sb Stumbrės (2) Žb Žeberiai (3b)
Sd Sodaičiai (1) Ždv Žadvainai (3b)
Skb Skabôrai (2) Ždvg Žadvainų girininkija
Skr Skróblis (1) žg Žiogai(4)
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Skrg Skróblio girininkija
Spr Spraudė (1); Adm2, 287: Sprâudis (1)
dš. dešinė, dešinysis intakas.
ež. ežeras. k. kaimas
gyv. gyvenvietė. kr. kairė, kairysis intakas.
mst. miestas, miestelis šrv. šiaurės vakarai.
nj. naujadaras up. upė

upl. upelis, upeliukas.
vs. viensėdis
vsv. vasaros vakarai.
žr. žiūrėk.
5 ženklas eilutės apačioje prieš 

žodžio antrinį kirtį, tarp tos
II pačios vietos vardų variantų.

Gyvenamųjų vietų ir vandenų vardai

A, A

Agronomija, Agranuomęję — 1 km. nuo Rt į šrv.; kitaip: Mal
dučiai (žr.).

Aitrà UE, 2//Pj Àitra, Aitra//Âitra — Jūros kr.
Alkas, Alks — k. į šr. nuo Nrg.
Ânté Bržv//UE, 6 Anta//Vc Antis, ônte// ôntis — Dabrako dš.

Ašva, Ašva — prasideda 67 kv. Tenenio dš.

B

Bibrÿnas nj. Drb., Babrÿns — Ssl grupė daugiaaukščių namų.
Bérzvaitis, Beržvaitis // Ve Berž, vâtis — į rt. nuo Rt 8 km. 
Briedupis,Ždv, Bręidopis — upelis, gyvas tik pavasarį, Jūioskr. 
Buba Bb, Boba — Jūros kr. teka per Bubėnus.
Bubénai, Bobîen, â — į š.r. nuo Rt 7 km.
Budrikiai Bdr//Nrg, Drb Budrikiai, Bodręke//Bodrę, kė - k. į 

šr. nuo Rt 5 km.
Burniškė Brž//Būrniškis, Bornęškę//Bornęškis — vs., 2 kiemai, 

į ptr. nuo Brž už Karališko miško.
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D

Dâbrakas Prv // Dabrakis Brž, Dabraks// Dabrakis — Kiršnies kr.
Dâglaukis Lz// Gm Degi aukis, Dàg, laukis // Dég, laukis — k., 2 

kiemai, kitaip: Dagio laukas.
Daigai, Dal,ga — kaimas prie žemaičių plento, išnykęs.
Daguvà Ždv, Dàgova — kitaip: Deguva (žr.).
Daubalė Žd, Daubâle — k., per kurį teka Kūlupalis (žr.).
Daugėlaliai Bb, Bdr, Daugielà,lê — k. į šrv. nuo Rt 6 km.
Daugėliškis — k. į šr. nuo Rd. kitaip(?): Daugėlaliai (žr.).
Dausėnai//(?) Dausÿnai, Dausie,nâ//Dausÿ,nâ — k., 3 km. į vak. 

nuo Jnk.
Dėglaukis — kitaip: Daglaukis (žr.).
Dêguva//Deguvà UE, 29//Lg Degvà, Dėgva — Jūros kr.
Dróbstai Drb//Drb Drobstaî// Drb Druóbstai, Drûop,stâ// 

Drùops,tâ//Drôup,stâ — kaimas į pt. nuo Rt.
Dubósgiris, Dobūozgeris — gyv, išnykusi, 4 km. į vk. nuo Venc- 

kiškės.
Dukurnė, Dokofnę — Jūros dš., 3 — 4 km. ilgio.
Duobùlis, Doubolis — Minijos int.

E

Ežerupis Drb, Nrg//Bdr, UE, 41 Ežefupis, Ežeropis//Ežeropis — 
Jūros kr., išteka iš Daugėdų ežero.

G

Gaidžialaukis Kd, Gaidžialaukis — išnykęs k. netoli Kd.
Gardupis /Pj/, Gafdopis — Jūros dš.
Gelžupė Stb, Gelžopę — upl. (neaišku, ar tebėra).
Genio upal i s Rd, Genę opâlis — Jūros kr.
Gerupalis Ždv, Gero, pâlis — Rindės intakas
Gervė, Gervę — Aitros kr.
Giliógiris, Gęliuogeris — k. į rt. nuo Rt.
Girdvainaï Gdv, Pp//Girdvainiai Gdv, Adm, 85, Gerdvai,na// 

Gėrdvai, nei — k.
Girėnai Gr, Gęrie,na — k., 12 km. nuo Rt.
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Grioviai Pv, GriuÔ,vê — Jūros pradžia: penki upokšniai.
Griovys Drb, Griūovys — Jūros dš., teka iš Tyrelio (žr.).
Grdžupis Gg, Grūžopis — Palos int. (išnykęs).
Gudaičiai Gd, Goda,te — k., 14 km. į šr. nuo Rt. 
G u mu fit lauk i s Vt//Gt, Vt, Gomontlaukis — k.

J

Jankaičiai Jnk, Jonka,te// Jankai,če — k., 9 km. į vk. nuo Rt.
Jaupėnai Gdv, Jp Jâu, pieną — k., 3 km. į vk. nuo Rt.
Jocâtëiai Jc, Pjl//kitaip: Juciai Prv, Juocâi,cêi//Jo,ce — k.
Juodupė Brs, Joudopę — Stigrės (žr.) kr.
Juodupalis// Juodupis Kdr, UE, 63, Jôudopis//Jôudopâlis. 
Jńra Bdr, Lik, Nrb, Pj, Pik, Rd, Jūra — Nemuno dš.
Jurnupis Užp, Jôrnopis — iš Krėpštos į rt. tekantis upelis.

K

Kačiai Jnk, Kace — k., 4 km. į pt. nuo Jnk.
Kadagynai Kd //Nrg Kadagynai, Kadagy,na // Kadagy,na — k. 
Kalakutiškė Klk, Rt, Kalakotęškę — k., 1,5 km. į pv. nuo Rt. 
Kâlniskiai, Kalneške — k. prie to paties vardo miško.
Kaftupalis Flč, Kartopalis.
Kinda (:e)raliai Kdr, Pik, Ždv, Pink, Ždv, Kinda(:e)ra,le — k. 
Kirkšna Pj//Brž, Pj, Prv Kirkšnė//Kerkšna//Kerkšnie - Jū

ros kr.
Kisė, Kęse Lik — Jūros dš.
Klibiai, Klęb, ê — k., 3 km. į vk. nuo Gdv.
Kluone, Kloune — Želsvos kr.: iš Aukštojo Tyro (žr.).
Krėpšta Grdv, Jp, Užp, Grdv, Kriepšta — ež.
KfUupalis Kdr, Pik, Ždv, Külopâlis — Jūros dš.
Kfilupiai Kdr, Kulo,pê - k., per kurį teka Kūlupalis (žr.).

L

Labardžiai Lb, Pjl, Labardžei — k., 7 km. į ptr. nuo Rt.
Laukė Vnr, Laukę — Aitros kr.
Laurės pakaušis Lb, Laūręs Pakaušis - šaltinis.
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Laužai Bb, Lz, Lau,ža — Budrikių (žr.) k. dalis.
bėgai, Lie,ga - išnykęs k., į pt. nuo Rt.
Lėtas Kll, Lėts — kitaip (?): Letausas (žr.).
Lėtausas Gdv, Jp, Pj, Pp Vdg, Ždv, Lè,tâus(o)s — Jūros dš.
Liėknupalis Pš, Lęiknopalis — Jūros kr.
Lioliai Bdr, Drb, Ll, Liuolei — k.
Liutiškė Žg, Lioteškę - išnykęs k., į pt. nuo Žg.
Lokupalis//Luokopalis - Aitros int.
Lôzoriai Ll, Luozuo,rė — k. ~ 4 km. į šrr. nuo Rt.
Luknà Ll, Pv, Lókna — Minijos kr.

M

Maldučiai, Maldo,če — k. vk. Kitaip: Agronomija (žr.).
Margupalis, Margopalis — Aitros int. iš Margių (žr.) pievos.
Meinai(:ar)tėliai Plč, Meinai(:ar)tè,lê — k.
Meisėdis Brž, Mês,îedis — kitaip: Skrabiai.
Me Imantas// Melmentas, Melmants — Tenenio dš.
Meškiai Mš//(?) Miškiai Gdv, Mėš,kė//Męš,ke - k.
Mikutiškė Prv, Žg, Mękotęškę — išnykęs k.
Mižuikiai Jnk, Męžoi,ke — k., 3 km. į šrv. nuo Jnk.
Myžupalis Nrg, Myžopalis — teka iš Valdiškų miškų.
Mômupalis Lb Muômo, pâlis — Aitros kr.
Motėjai Lb, Ptr, Muotiêjê — k.

N

Nârgalvîai Drb St Nargalv,ei — k.
Na(:Ne)vėlis Rd Pj, Na(:Ne)velis — Rindės dš.
Norbutiškė Kd, Nrg, Rt Nūorbotęškę — k.

P

Paâ’itris(:ÿs) Je Pâtris // Pàaitrys — Lb kaimo dalis.
Pâbriedupis, Pabręidopis — kitaip: Briedupis (žr.).
Pajamantis Pj. Pàja,mantis — k.
Pajfi(:Paju)ris Pj, Stb Pj, Ždv, Pajū(:Paju)ris — k.
Pala Brž, Lz, Užpl, Pala — Minijos kr., per Pamargpelkę (žr.).
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Pa (:Pe)laičiai Stb Pa(:Pe)laičei — k.
Papârstas Spr, Papârsts — upl. per Paparstų pievą.
Papilate Drb, Papęlale — k.
Papušynis Vdg, Papošynis — Vdg k. dalis.
Pâstravinskis Gg, Pàstra,vînskis — kitaip: Giliogiris (žr.). 
Pâ(:Pa)tÿris Vdg Gdv Patÿris//Pà tÿris — Vdg dalis. 
Pauškės(:is) Pauškęs(:is), Paūškis — k.
Pâvalakis Spr, Pàvajàkis — Spr dalis, nebegyvenama.
Pečiūliškė Brž, Pj, Pečiolęškę — k.
Pilate Jnk, Pęlale — kitaip: Papilate (žr.).
Pyvôrai Ll, Pv, Pyvuô,râ — k., 8 km. į šrv. nuo Rt.
Pja’ulė(:is) Prvl — k.
Plačioji Rd, Plačiūoji — Jūros dalis (vingis, maudykla) 
Plunkė Pik // Kdr Pluôke, Plonkė, // Ploūkę — Jūros dš. 
Plunkënai Pik, Ždv, Plunkîe,nâ — k., 14—15 km. į šr. nuo Rt 
Pupšiai Grdv, Pp, Vtk, Pop,šė - k., 
Purve(:e)liai Jc, Pj, Prv, Porve(:e)lei — k.

R

Raudonprūdis Jp, vtk, Raudûon,prüdis - tvenkinys. 
Raudônupis Lz, Raudūonopis — Alkos kr.
Rietavas Rt, Ręitaus — mstl., apylinkės entras, 
Rindės (:is) Rindės Ždv, Rindę//Rindęs.
Rindžių kaimas Rd, Ždv, Rindžių kairus — kitaip: Rindė 2 (žr.). 
Rutališkės Ptr, Ve, Rutališke — k.

S

Sausi auk i s (:kės) Bdr, Drb, Nrb, Ssl Sau (:Sau)slaukis, Saūs- 
lau,kê(:kes) // Saû(sau)slâukis.

Simantâlis Jrgt — kitaip: Sumantalis (žr.).
Skaborai Žb //Adm1? 186 Skabôrai, Skàbuo,râ — k., Tverų apyl. 
Skrabiai Bržv, Gt, Lz, Skrà,be — k., išnykęs, į pv. nuo Brž.. 
Skróblis Skr, Adm2, 281, Skrūoblis — k., 4 km. į šrv. nuo Rt 
Soda Spr., Sūoda — kitaip: Spraudė (žr.).
Spraudė (:is) Pik, Spr, Ždv, Spraudė — k.
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Staiga Bb//Stalgas Bb, St - k., į Šrv. nuo Bb.
Stigrė Brs, Stęgrę — Ašvos kr.
Stigrenai Bsr, Stęgrie,na — k. ir miškai.
Stunibrės (:is) Stb, Jnk, Stumbre — k.
Sultupÿo Jnk, Suito,pys — Jūros kr.
Sumantâliai (:lis) Bb, Somaontà,le(:tâlis) — Brd dalis.

Š

Šaka Jnk, šaka — Jūros kr.
Šaltinalis (:inis) Brž Šaltenalis (:enis) — akis.
Šaltinėlis Jp, Šaltęniėlis — Margalių pievos versmė.
Šaitupalis (:upis) Užp, Šalto,pâlis (:opis) — Jūros kr.
Šerpai Jnk, Stb, Užp, Šėr,pa — k.
Šiaude Vlm, Šiaude - Tenenio dš.
Šiurnokai Pj, Pik, Šięrnuo,ka, — k.
Švaūrė Gdv//Švaūrė — Letauso dš.
Šventupalis(:upis) Kd, Nrb, Nrg, Švento,pâlis — Jūros kr.

T

Tanaiupis Pš, Tanâlopis - Jūros dš, iš Gdv miškų.
Taukolydis(:džiai) Žb, Taukuo,lÿdis(:dê) — k.
Tintališkė Užp, Tentaleške — k.

U, Ū

Olyčia Jp Ū,ly,če — k. dalis tarp Jp ir Vtk.

Upâlis Jnk, Rd, Stb, Užp, Opâlis — keli to paties vardo upl.
Urboniškė Klk//Ždv Urboniškė, OrbuonĮškę//Orbuonęškę — k.
Ürnupis Jp, Ôrnopis — Letauso dš.
Ūžlaukis Gdv, Ožlaukis — Gdv dalis anapus Laukų.
Ūžpe(:pi)liai (:is) Užpl, Ošpę(:pe)liai(:is).
Ūžpinikis Jc, Jnk, Ošpęnękis — k.
Užtilčiai Brž, Qštęl,te — k.
Užupiai Užupis Jnk, Užp, Ožo,pe//Ožopis — k.
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v

Varputys Gg, Vario,pys — išnykęs upelis.
Vatūšiai Drb, Vtš, Vatô,sê — k.
Vedegà//Gdv, Jp, Kp, Vėdega — Letauso dš.
Vedegënai Gdv, Vdg, Vedegîe,nâ - k.
Vélnupis Vlm, Vėlnopis — Tenenio dš.
Venckiškė(s) Lz, Prv, Ve, Vęnckeškė(s).
Venta Jnk, Venta — Jūros kr., iš Dausynų tyro (žr.).
Ventos Pv, Vęntas — Jūros pradžia.
Vi(:n)centavaS Brž, Vęcęntaus — k.
Vienragiai (:iai) Vnr, Vęinra,gė — k.
Vitkeliai Rt, Jp, Vîvtke(:ki)liai Vętkelė//Vètke,lê — k.

Ž

Žadvainai Kd, Pik, Rd, Ždv, Žadvai,na — k.
Žadvainaliai Pik, Žadvainà,le — k. prie Jūros tilto.
Žardienos prūdas Gd, Žar,dęinas Pruc — kastinis tvenkinys.
Žiliškė Ssl, Žėlęške — k. Bb apylinkėje.
Žiogai Žg, Žiūo,ga — k. greta Liutiškės (žr.).
Žvelsa Pt, Žvėlsa — Minijos kr.
Žvėlsis Vlm, Žvelsis — Tenenio dš.
Žvėrė Lik, Žviėre — Jūros dš.

Negyvenamos vietos

A

Abromiškės Lb, Abruomęškę — pievas. 
Akys Drb, Akis — Lenkio (žr.) akivarai. 
Akloji Pik, Rd, Aklūoji - dirbama žemė Jūros dš. 
Aleksandraičio tyras Ve, Aleksondratę tÿrs — tyras. 
Alimiškė Brž, Alėmęške — buv. Alimo gyvenimas. 
Alimiškis Užp, Alėmęškis — buvęs Saudargo gyvenimas. 
Âlksna Mt, Spr, Alksna — krūmai.
Alksnynai Jnk, Jp, Alksny,na — ganyklos, miškas.
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AÏ(:Al)ksnos Brž, Užp, AÏ(:Âl)ksnas — pievos. Kitaip — 
Skrabės.

Amené Lz, Amène — ganykla.
Amerika St, Amerika — viduryje Laužų ganyklos, 10 ha.
Antanaitiškė Užpl, Ontanatęškę — dabar miškas.
Ant Daniaus Pš, Ont Dà,niaus — laukas į Daniaus sodybos pusę.
Ant Jiirjonienės Pš, Ont, Jôrjûonienes - laukas į Jurjonienės 

pusę.
Ant Pùplesienés Pš, Ont Pūplesienęs — rėžiai link Puplesienės.
Ant Pupšio Pš, Ont Pūpšę — laukas į Pupšio pusė.
Ant Stanio Pš, Ont, Stanę — laukas į Stanio pusę.
Apkartai Pik, Ąpkar, ta — pieva, tyraliai.
Apkirstinis Užp, Apkęrstėnis — pieva.
Aplâkai (râles) Užpl, Aplü,kâ (aies) — žardiena.
Âpluokalis/I Stb Apluokas//Stb Apluokiukas//Aploukâlis.
Aptvaras Jnk, Àp,tvârs — dirbama žemė.
Aptvarėliai (:is) Jnk, Aptvare,le//Aptva,rielis — pieva.
Aptverinė Mš, Aptverėnę — pieva.
Aptvoralis Jnk, Mš, Aptuorâlis — ariama žemė.
Apfisrai Nrg, Apus,ra — buv. Dromantų pievos.
Apūzralis Nrb, Apūzralis — pieva.
Apvalioji Rd, Apvaliūoji — dirbama lenkė.
Arkliniai pastauninkai Pj, Arkle,ne pastaunin,ka — žr. Pastau- 

ninkai.
Ašmantiškė Pik, Rd, Ašmantęškę — kultūrinė pieva.
Aukštasis kuitis Jp, Aukštasis koïtis — miškuota kalva.
Aukštasis tyras Gdv, Jnk, Aukštasis tÿrs — miško dalis.
Aukštjuriai Rd, Aukštju,re — miškas į pt. nuo k. už Jūros.
Aukštoji (pieva) Mt, Aukštūoji (pęiva) — pieva.

B

Bâbos miškas Nrg, Babas, męšks - valdiškas miškas (žr.).
Balaiidiškė Pik, Balondęškę — pieva, sodyba.
Balnupiai Prv, Baïnupis, Balno,pê// Balnopis - ganykla.
Balta/Baltoji, Balta//Baltuoji, karčema Skrg — namai.
Baniškė Rd, Banęškę — pieva.
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Barboriškė Brž, Barbuoręškę — buv. ūkis.
Bartigiškė Brž, Bartęgęškę — buvęs Bartigo gyvenimas.
Barsukinė Brs, Tng Barsękęnę — miškas.
Batavičiaus fikis Pš, Batàvi,ciâus ūkis — sodybos liekanos.
Batinė Rd, Batęnę - pieva.
Baiižiškė Spr, Baūžęškę — miškas už Valakų.
Bendikinė Pj, Št, Bęndękęnę — 1. pieva, ferma.
Bendroji Pp, Bendruoji — pieva.
Bernikiškė Vtk, Bernękęškę — dirbama žemė.
Bernoti'ena Alk, Bernuotîena — buv. Bernoto pieva.
Beržynai Jnk, Beržy,na — miškas.
Beržyne Ptr, Beržyne — pieva.
Byliauksiškė Stb, Byliaūksęškę — pieva.
Bimboriškė Užpl, Bimbuoręškę — dabar miškas.
Birštvos Užpl, Bęrštvas — dirbamas laukas.
Bitariškė Pik, Bętaręškę — ariama žemė.
Bitautiena Bb, Bitautęina — buv. Bitauto teritorija.
Bliūdinė Pp, Bliūdęnę - Letauso kr. kranto pieva.
Blukė Gd, Bloke — dirva, pieva.
Branzalijà Drb, Bronzalęję — pieva.
Brastvà Gdv, Bràstva - akmenimis grįsta Letauso pervaža.
Brastvos Jp, Brâstvas — šienaujamos šlapios pievos.
Brazas Plč, Brâzos — kalnas.
Braziškė Vn — buvęs Brazio gyvenimas prie Žemaičių plento, 

5 ha.
Breitarinė Pik, Breitaręnę — pieva.
Briedgaurė(:gaurė) Jnk, Stb, Bręid, gaurę(:gaūrę) — pieva.
Briedupiai Ždv, Breido,pe — pievos.
Bružinskinė(:ynė// ynė) Brž, Nrb, Nrg, Broženskęnę(:ynę//ynę — 

miškelis, sodybos.
Bružinsko kuitis Drb, Brožinska koîtis — miškas.
Bružinškinė — žr. Bružinskinė.
Bubenų kalnas Bb, Bobîenu kalns - ant jo stovi Bubėnai.
Budrikių tyras Bdr, Bodrękiu tÿrs — miškas.
Buišė Pik, Boišę — pieva už miško, Jūros dš.
Buivydienė Bb, Jnk, Btflvy,diena - ūkis, miškas.
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Bumbliauskijà Nrg, Bómbliaus,kęję — žr.: Bumbliauskynè.
Bumbliauskÿnè (:ÿné) Nrb, Nrg, Bombliauskynę (:ynę) — miš

kas, laukas.
Bumbliauskiškė Užpl, Bombliauskęške — buvęs gyvenimas.
Burliôkapis Alk, Borliuôkapis — burliokų kapinės.
Burliokÿnas Alk, Borliuokyns — pieva.
Burniškė Brž// Burniškis Brž, Bofneškę//Bofnęškis — Tverų 

kolūkyje.
Burplÿs Mt, Borp,lys — pieva.
Biitpiškės Mt, Botpęškęs — pieva.

C

Centras Bb, Cęntręs — buv. kolūkio centrinė sodyba, pirmiau 
Venckaus sodyba — Venckiškė (žr.), į pt. nuo k.

Čigono miškas Jrg, Ceguôna mėšks — miškas.
Ciuteliškė Pik, Cioteleškę — Ciutelio malūno vieta.

Č

Čiuldė Pik, Čioldę — dirva, pieva.
Čiurnė Pjt, Ćiórnę — pieva, miškas.

D

Dâglaukis Alk, Dàg,laukis — pieva.
Damâlis Kd, Damalis - kelias į plentą.
Dargiškė Pjl, Dargęškę — pievos, dirbama žemė.
Dargužinė Nrb, Dargęžėnę — nedidelė pieva.
Daubalė Ždv, Daubalę — kitaip Kūlopalis (žr.).

Daubâlis Lb, Daubūlis - pieva.
Daugeliškė Rd, Daugieleškę — kultūrinės pievos.
Daugėliškinė Pik, Daugieleškėnę — pieva.
Daukintiškė Užpn, Daukintęškę — buv. Daukinčio gyvenimas.
Daūkšiškė Rd, Daūkšęškę — kultūrinės pievos.
Dausėniį Jnk //Dausÿnu tyras, Dausie,nų//Dausÿnu tyrs.
Dausÿnu (Adm2, 57 Dausynai) miškas Dsm, Dausÿnu męšks.
Dausÿnu pélkés - 30 — 41 kv., 52 — 60 ha.
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Degimai Nrb, Pš, Degė,ma — dideli miškai link Liolių.
Deguvà Lg, Dėgova - pieva.
Didysis akmuo — VI, Dę,dėsis ak,moū — Valako miške.
Didysis tyras Jnk, Dèdêsis tÿrs — 3 km. į pt. nuo Jnk. 40 ha.
Didlaukis, Dėd,laukis Jnk, Stb, Užpl — pievos, laukas.
Didmiškis Drb, Dėdmęškis — į šr. nuo k. už Jūros, 15 ha.
Didžioji akis Užp, Dędžiuoję akės — liūnas.
Didžioji pieva Bdr, Dędžiuoji pêiva — prie Ežerupių (žr.).
Didžiulis Gg, Dędžiolis — akmuo, buvęs prie Sodos kelio.
Dygliškė Stb, Dyglęškę — pieva.
Dilertiškė Rd, Dėlertęškę — kultūrinės pievos.
Diperencija Nrb, Vt // Dipęręncęję — pieva
Dramantiškė Bdr, Dromontęškę — Dramanto gyvenimas.
Dro’bstų giralė Bdr, Druopstu gęralę — miškelis.
Dubenė Stb, Dobėnę - pieva.
Dubikė Užpl, Dobėkę - gyvenvietė, pieva.
Dubinę, Dobęne Jnk, Stb, — laukas, pieva.
Dukufnė(:is) Dokofnė(:is) Rd, Ždvg — pieva.
Dunojus Užpl, Dunâjus — pieva į rt. nuo k. 2 ha.
Duobšilė(:is) Spr, Ždv, Doūbšęlę(:is) — miškelis, pieva.
Duobšilės tyras Ždv — uogynas į šrv. nuo k.
Durpynai J p, Dorpy,na.
Durpyne (:ynė) Jp, Gg, Dorpyne(:ynę) — tvenkinys.
Duvôsgiris Alk, Dęvuozgeris — pieva, žr. Dubosgiris (k.)
Dvaro Sautekiškė(:s) Drb, Dvâra Sautėkęškęf :s) — žr. Saute- 

kiškė.
Dvaro sodnas Je, Dvâra suôdnos - dvaro rūmų vieta.

E

Eigulio pievelė Prv, Eigolę pęivėle — miške, į rt., 2 — 3 ha.
Ežėrupė(:iai) Bdr, Eźerępę(:e) — pieva.

G

Galai Bb, Ga,la — dirbama žemė.
Galâlaukis Mš, Gala,laukis — dirvos.
Ganyklos, Ganyklas Bdr, Jnk, Pjl, Vtk.
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Garnizonas Drb, Garni,zuôns — mūrinis buv. saugumo namas 
pakeliui į Rt.

Gaudėšiškė Gdv, Gaudiėšęškę — Gaudėšiaus gyvenimas.
Gečiškė Užpl, Gečęškę — miškas.
Gedminiškė Brž, Gedmęnęškę — melioruotos, kultūrinės pievos.
Gedmintinė Pj, Gedmintęnę — miškas.
Gëdminto rėžis Jp, Ged,minta riėžis — dirbama žemė.
Gëdminto tyras Vtk, Ged,minta tÿrs — Žalgirio miške.
Gelžupė Lg, Stb, Gelžopę — pieva.
Genio pelkė Tk, Genę pelkę — tarp Skb ir Tk.
Geniškė, Gėnęškę Rd, Ždvg-buv. Genio gyvenimas, pievos 
Genučio ąžuolas Skb, Genūčę ôu,zôuls — Genučio, trikamienis. 
Genutiškė Pik, Genotęškę — kitaip: Daugėliškinė (žr.).
Gerdiškės, Gerdęškęs — miškas.
Gėi kaukas Rd, Gêrlauks — dirbama žemė, Lėgų k.
Geipis Rd, Gęrpis — pieva, Ašmantų, Daukšių rėžiai.
Gertarpiaî Lb, Gértar,pê — pieva.
Ger (:Gėr)upiai Ždv, Ždv, Gef(:Gęr,)o,pę — pievos.
Gervė Lb, Gervę - pieva.
Gyniotiškė Užpn, Gyniuotęškę — buv. Gynioto gyvenimas.
Gintaliena Bb, Gintalęina — buv. Gintalienės gyvenimas.
Giraitė Grt, Gęraitę — Tng miškas.
Giralė, Geralę Drb, Mt, Ždv — miškelis, žemė.
Girios âptvoralis Jnk Gėręs,âptuo,ralis — dalis Užapluokio.
Girių// Girų laukas Ždvg, Gėriu//Gė,rų lauks — pieva.
Gojynukas Bdr, Nrg, Gūojynoks.
Govėnai Ždv, Guovie,na — pievos.
Granalė Lz, Granalę — pieva.
Grašio miškas Prv Grašę, męšks.
Greiciškis Jc, Greicęškis — Kuliaupio (žr.) miške.
Greniškė(:is) Jp, Grėnęškę(:is) — buv. Grenio pieva.
Griauža(:ža) Jnk, Stb, Griauža// Griauža — pievos.
Grieža Gdv//Gdv Griežė, Gręiža// Gręižę — pieva. 3-8 ha. 
Grigūliškės Užpl, Gręgolęškęs — dvi buv. Grigulių sodybos. 
Griguoliškė Prv, Gręgoulęškę — sodyba.
Griniškė Brž, Gręnęškę - Griniaus miškas.
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Gi&škalnis Dlg, Grūš,kalnis — kalva šiame k.
Gùtkalnis Ptr, Got,kâlnis — kalnas.
Guvenai Rd, Ždv, Govîe,nâ — pieva.

I, I

Ignotiškės M t, EgnuSteškęs — dirva.
(kaitas Jp, Į,kaits — miškelis prie Žalgirio.
Ilgosios. Êlguôses Spr, Užpl - laukas.
Ilguotė Užpn, Stb, Elgoūtę — viename ir kt. kaime pievos.

J

Jaupėninė Jp, Jaupienęnę — miškas.
Jautakinė, Jautakęnę Pj — buv. Jautakos gyvenimas.
Jocio lankos Bdr // Jocinė // Jociškė Juocę lonkas // Juocęne //

Juocęškę — pievos.
Jokfibiškė Jnk, Juokūbęškę — ganykla.
Jomaiičiai Bb, Jomon,tê — kitaip: Gintalo dvaralis.
Jomančių pelkė Skrg, Vtk, Jomončių pelkę — miškas.
Jomaiičių tyras Bb, Jomončių tyrs.
Jomantinė Pjt, Vn, Juomontęnę — miškas.
Joniškė, Jūonęškę Lb, Rd, — pievos, buv. Jonušo ūkis.
Jonušausiškio pieva Ve, Juonošausęškę pęiva.
Jonušauskynė Skr, Juonošauskynę — pieva.
Jomišynas, Juono,šyns Rd, Ždvg, — ganykla, miškas.
Jūsiškė Ždv, Juosęškę — Joso ūkis.
Jucinė(.'is) Jc, Prv// Jocęnę(s)// Jucinis Jocęnis — tyrai, pievos.
Jukniškė Pjt, Joknęškę - pieva.
Juodlinkė Alk, Jôud,linkę — pieva.
Juodpjaunis Pjt, Jôud,pjâunis — pieva.
Juodupis, Jôudopis Jnk, Stb — ganykla ir pieva.
Jurevičinė Brž, Jurevičęnę — buv. Jurevičiaus gyvenimas.
Jurgaičio dvaras Drb, Jôr,gâte dvârs — kitaip: Jurgaitynas.
Jurgaitijà Nrg, Jôr,gâ,tèje — Kitaip: Jurgaitynas (žr.).
Jurgaitynas (:ai) Bdr, Drb, St, Jorgâ,tÿns(:nâ) — kaimo dalis 
Jurjonina Pt, Jorjuonęnę — pievos, dirvos.
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Jurkâlé Skr, Jorkalę — pieva.
Jurkiškė Pj, Jofkęškę — buv. Jurkaus pieva.
Jùrlaukis Spr, Jôr,laukis — dirbami laukai.
Jūros lanka, Jūras lonka Rd — pieva, Jūros dš.

K

Kadagynas Drb, Ssl, Kadagÿns — miškelis tarp šių dviejų k. — 
pieva.

Kadaginė (:ynė), Kadagęnę (gynę), Brž, Alks — pieva.
Kadagstânas Jnk, Kadakstâns — kitaip: Kazachstanas (žr.).
Kakarinė Jnk, Kakaręnę — miškas, pieva.
Kalakutiškės miškas Pj, Ždv, Kalakotęškęs męšks.
Kalikiškė Gdv, Kalękęškę — Kaliko gyventa vieta.
Kalnai Kdr, Pik, Kai,na — dirbamas laukas.
Kalninė Kdr, Kalnėne — buv. dirbamas laukas.
Kalniškė Rd, Kalnęškę — kultūrinės pievos.
Kalniškiai Kln, Kalnęš,ke — Tng miško dalis.
Kalniškių pieva Kln, Kalnęškiu pęiva — Kalniškių miške (žr.).
Kančiškė Jnk, Končęškę — buv. Kančiaus gyvenimas, 30 ha.
Kapeliai, Kapė,le Gd, Jnk, Ždv, seniai nebelaidojami.
Kapiniai Jnk Kapę,ne — kaimo kapinaitės.
Kapstatų miškas Skr, Kapstantį męšks.
Kapùkai, Kapô,kâ Bb — Kitaip: Senkapiai (žr.).
Karklalė Nrb, Lz, Karklalę — pieva.
Karklinė Pik, Karklėnę — miško pieva.
Kastinalė Užp, Kastenalę — pieva.
Kastinkelis Skr, Kastęnkelis — Kačių — Jankaičių kelias.
Kâutgaliai(:is) Skr, Kâuga,lê(:is) — kitaip: Švėkšna (žr.).
Kaukolė Užpn, Kâu,kuole — ariama žemė.
Kaukoliškė Drb, Kaukuolęškę — buv. miškas.
Kaulis Beržinis Jnk, Kaūlis Beržęnis — buv. sodyba.
(:Kau)liškė(:s) Jnk, Pjl, Stb, Kau(:Kaū)leške(s) — kitaip: 

Vytartiškė (žr.).
Kauneckinė (:eckiškė), Kauneskęnę (:ėckeške) — buv. Kaunecko 

ūkis.
Kaušiena Bb, Kau,šęins — Tolenio, Kaušio žento, gyvenimas.
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Kaušinė Rd, Kaušėnę — pievelė (2 — 3 ha) Valdiškame miške.
Kazachstanas Jnk, Kazachstâns — dirbama
Kažiškės Pik, Kažęškęs — Montvydų miško pieva.
Kėbliškė, Kieblęškę Pjt, Vn — miškas, dauba.
Kensuotė Vtk, Kęnsęutę - uogynas.
Kerynai Mt, Kery,na — ganykla į vk. nuo k., 0,3 km.
Kerynė (;ynė) Alk, Jnk, Stb, Kerynę(:ynę) — pieva.
Kermušynas Lb, Mt, Kermęšyns — pievos.
Kiaulakiškė Rd, Kiaulakęškę — kultūrinė pieva.
Kiaulinė Ždg, Kiaulėnę - buv. pieva.
Kiaulininkas Jnk, Kiaulęn,inks — dirvelė.
Kiminynė(:ynė) Gg, Rd, Ždv, Kemęnynę(:ynę) — pieva.
Kinsuotė Jp, Kęnsęute - tyras, krūmai lenkėje.
Kirkliauskiškė Kdr, Pik, Kęrkliauskėškę — buv. ūkis.
Kirmeliškės tyras Kdr, Kęrmie,lėškęs tyrs.
Klebienà Bb, Klė,beina — Klebo gyvenimo liekanos miške.
Klebono loskinė Rt, Klebuôna luoskėnę — buv. klebono pieva.
Klecė Alk, Klecę — kemsynai.
Kleibiškė Brž, Nrg, Klė(:i)bęškę — Dagialaukio (žr.) dalis.
Klesiai Lb, Klė, se — pieva.
Klevynas Jc, Klevyns — Snarskio dvaro liekana. Kitaip: Dvaro 

sodnas (žr.). į šr. nuo k.
Kreipštiškis Pjt, Kreipš,tėškis — laukas.
Krūtinalė Edv, Krūtęnalę — pieva prie Jūros, kr. krante.
Kubiliškė Užpn, Kobėlęškę — buv. Kubiliaus gyvenimas.
Kuîtis Pp//Jnk Kūkalis, Koitis//Kęitalis — Jnk, Pp miškas.
Kulgalis Prv, Užp, Kolgalis — ganyklos, pieva.
Kuliaupė(:is) Pjt, Žg, Jc, Koliaūpe(:is) - pieva, dauba, miškai.
Kūlija(:ijos) Nrg, Jnk, Kūlėję(:ęjęs) — laukai.
Kūliuopė Ptr, Kūlioūpę - pieva.
KSlupalis Ždgg, Kūlopalis — pieva ir upelis.
Kfilupiai Kdr, Pik, Ždvg, Kūlop,pe(ei) - pievos.
Kiunškalnis Gdv, Komš, kâlnis — pievelė.
Kuneikiškė Brž, Koneikęškę — kitaip: Martinkiškė (žr.).
Kunigaikštinė Prv, Kone,gakštęnę - Kunigaikščio Oginskio 

valdos. Kitaip: Kuprės (žr.).
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Kuogalis Mdč, Spr, Kôugalis — raistas, miškas.
Kupetinė Jnk, Kūpętęne — Kupečio gyvenimas.
Kuprės Prv, Kopres — miškas, dirbama žemė.
Kfiros Rfitdaržiai Stb, Kfiras Rudar,žė — pievos, arimai.
Kusinė Tng, Kosėne - miškas.

L

Lanka (:os)// Lankos Gd, Mt, Jnk, Jp, Kdr, Pik, Pp, Rt, Užpn, 
Užpl, Lonka — pievos.

Lapės Kūlės Mt(?), Lapes Kolęs — Lapės pieva.
Lapiške, Kdm, Lapęškę — buv. Lapės sodyba.
Lâpurviaî Làpor,vê — pievelė, miškas.
Laukeliai Užpl, Laukà,lê — pieva prie Ilgųjų (žr.).
Laukas Jnk, Lauks — ariama žemė.
Lauminiškė Brž, Laumęnęškę — buvęs gyvenimas.
Laurinaičių dvaras Užpl, Lauręnačiu dvârs — buv. ūkis.
Lauriškė (:ės is) Jc, Lz, Lb, Ptr, Lauręškę (:esįs) — grybauja

mos vietos.
Laužų miškas Bdr, La’u,žtį męšks — į šr. nuo k.
Lėgiį miškas Rd, Pj, Lie,gų męšks — Lėgų kaimo pusėje.
Leiklė Žb, Leiklę — pieva.
Lekaviškė Užpl, Lekavęškę — buv. Lekavičiaus gyvenimas.
Lėkio prirėžkas Nrg, Lėkę pri,riešks.
Léndymas Ve, Lęn,dyms — miškas.
Lengvėniškė Kdr, Pik, Rd, Lęngvęnęškę — pieva, ūkis.
Lenkės(:is) Drb, Pik, Lęnkęs(:is) — pievos, dauba.
Letausai Gdv, Lètau,sâ — Letauso krantų pievos.
Liedžiai Gr, Lęi,džė — pieva, miškas.
Liekna (:Lieknas//ai//Lieknai Pj, Pš, Ždv, Brž, Lęikna(os// 

Léikna//Lêik, nâ) — Alksnų žemių dalis, pievos.
Liėknė (:os) Jnk, Nrg, Rd, Lęiknę(:as) — pievos.
Liepos St//Bdr Liepų kalnas, Lęipas// Lęipu kalns.
Lÿgnos pievos Užpl, Lÿgnas pęivas.
Lygnugariškė Jnk, Pik, Ždv Lÿgno, garęškė — pievos.
Lileikėnai Ll, Lęlęikie,na — Tng miškas.
Lindi (:di)mai Lg, Lmdę(:dę)ma.
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Lindimai Mš, Lęndę,ne — pievos, ganyklos.
Lingiškė Mt, Lingęške — pieva.
Linmarkės Jp, Lęn,markes - trys Vtk linų markos.
Liptai Drb Lęp,ta — vietovė aplink medinį lieptą per Jūrą.
Liūgninė Gg Liūgnęnę — pelkės į šrv. nuo k., dabar nusausintos.
Liutikos Akis Pš, Liotękas ūkis — pievos.
Liutkaus kuitâlis Pj, Liotkaus koitalis — į šr. nuo k.
Liutkaus miškas Prv, Liotkaus mėšks — į vk. nuo k.
Liutkiškė Jnk, Liotkeškę — buv. Liutkaus gyvenimas.
Ližiai Gr, Lę,že — pieva.
Lominė Tn , Luomęnę — miškas.
Lopÿté Užpl Luopytę — dirbamas laukas.
Luogalÿs Skr, Louga,lys — dirbamas laukas.
Lfikštis (:ys) Jnk Luštis//Lūš,tys — dirbami laukai.

M

Makalâusko lankà Nrg, Makalūuske lonka.
Ma Įkarsta Stb, Malkarsta - pieva.
Malūnas Ždv, Maluns — prie Jūros butusio malūno vieta.
Mantvydė(:s) Gdv, Mš, Montvydę (:ęs) — ganyklos, pieva.
Margalė Jp, Margalę — pieva.
Margâliai Gdv, Jp, Je, Pp Margà,lê — 1. pievos.
Margâlis Jc, Jnk, Stb, Margalis — kalvelė, miškelis.
Margė Klk, Stb, Margę - viename ir kitame k. pieva.
Margiai (:Mar) Gdv, Jp, Kdr, Lb, Pjl, Pik, Spr, Mar(Mâr)gê —

1. pievos
Margio pieva Vtk, Margę pęiva,
Margis Jnk, Margis — pastauninkas.
Margių miškas Jp, Mar,gi£į mėšks — prie Brastvos (žr.).
Markapiai Kd//Rd Maro kapai, M arka,pê//Mara kàpà.
Maro kape(:pa)liai Jc, Jnk, Mara, kape,lê//kapà,lê.
Martinkiškė (:ės) Brž, Gg, Martinkęškę (:ęs) buv. Martinkaus 

ūkis.
Mazrimiškė Gdvm, Mazręmeškę — ganykla.
Mažoji akis Užp, Mažūoji ūkęs — liūnas.
Mažoniškė Užpn, Mažuonęškę — buv. Žąsino ūkis.
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Mažosios puskaunyčios Pjl, Ma,žu6ses, poskâu, nyčęs — žr. 
Puskaunyčios.

Medžioklis Vnr, Medžiuūklis — ganykla.
Mejeriškė Kšr, Pik, Mėje,ręškę — buv. Mejerio gyvenimas.
Mėlynosios miškas Gg, Mielęnuósęs męšks.
Meškadifvė Pp, Meškadefvę — dirbama žemė.
Meškiai Pp, Mėš,kė — miškas.
Mickaus kapùkai Pj, Męckaus kapo,ka.
Mickaus miškas Jnk, Męckaus męšks.
Mickaus pušynas Bdr, Męckaus pošyns.
Mickaus rėžis Jp, Męckaus riėžis — dirbama žemė.
Mikalauskijà Nrg, Mękalaus,kėję - buv. Mikalausko ūkis. 
Mikiitiškė Jp, Lb, Mękotęškę — Mikučio vieta, pieva. 
Milašiškė Užpn, Męlašęškę — buv. Milašiaus gyvenimas.
Minikio kapai Dlg, Męnėkę kà,pâ - kapinės Minikio ūkyje.
Miškas Jrg, Męšks.
Miškelis Drb, Užpn, Meškelis.
Mockÿnai Drb, Muocky,ma — Mockų gyvenama kaimo dalis 
Mólduobis Mdč, Mūol,doubis.
Momiai Žg, Mūo,mė — ganyklos, miškai.
Morkauskynė Pvm, Morkauskynę — buv. Morkauskų ūkis. 
Moikiškė Užpl, Muorkęškę — dirbamas laukas.
Mumiai Pjt, Vnr, Mo,mė — plg. Momiai.
Mūro kapùkai Jnk, Mūra kapô,kâ — nebeišlikę.
Mdsų lankos Bdr, Mūsa lonkas — Streikienės.
Mūsų Sautekiškės Drb, Mūsa Sautėkęškęs — Drb priklausanti 

Sautekiškės dalis.

N

Nar (:Nor)galviiį Bdr miškai, Nargalvitį męš,ka.
Nafkiškė Gdv, Nafkęškę — Tilvikų gyvenimas.
Naujasis laukas Jrg, Naujėsis lauks — buv. dirbama žemė. 
Naujoji Alk, Naujūoji - pieva.
Nauskynė Pik, Nauskynę — pieva Rt miškuose.
Nevëlis Jnk, Nevėlis — Vitarto laukas.
Nykštuko kalnas Ssl, Nykštoka kâlns — kitaip: Smylės kalnas 

(žr.).
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Noragiškė Jnk // Norâg (gi)škės(:ės) Jnk, Užp Nuoragę(gė)- 
škę(:ęs) // Nuoragėškęs — miškas, tyras

Noragiškių kelias Jnk, Nuoragęškių kels — per Jankaičius.
Nórkiemiai Brž, Nūorkęi,mė — buv. Norkaus gyvenimas.
Norvydiškė Jp, Nūorvy,dęškę — buvęs Norvydo gyvenimas.

O

Oginskio parkas Nrb, Ougînske pârks.
Oškininkai Gdv Vuoškęnin,ka — pelkės, pievos.

P

Paaitr? (:iai, ys) Je, Lg, Pâit,riê (Pàait,rÿs) — pievos palei Aitrą.
Pabubiaï Bdr, Pàbo,bê — pievos abipus Bubos.
Padagiai Jnk, Drb, Pik, Ždv, Pâdagas, Pàda,gâ // Padags — 

miškas, ganyklos, pievos.
Padagi(:gi)škė Ždv, Pada,gę(:dagė)škę - dirvonas.
Padamÿs Pjl, Pàda,mÿs - dirbami rėžiai į pt. nuo k.
Padegiškė Rd, Padegęškę — kultūrinės pievos.
Padirviai Ždv, Pàdçr,vê — pievelė prie dirbamos žemės.
Padiržinė Alk, Padęržėnę — pieva.
Padrugtinė Gr, Padrūktęnę — pieva.
Padumbliaï Jnk, Pàdumb,lê — pieva palei mišką.
Pâgaudis Spr, Pà,gaüdis — pieva, miškas, krūmai.
Pâgiralis Ždv, Pàge,ralis — dvi dirvos Stanienės ūkyje.
Pâjamantis Pjt, Pàjçmçntis — 2,5 km. nuo Žemaičių plento.
Pajūrio kapukai Pj, Pajūrę kapo,kâ — į pt. nuo k.
Pajū(:jfi)rio miškai Drb, Rd, Pajū(:jū)rę męš,ka.
Pajfiris Drb, Jnk, Pajūris — girios, pievos.
Pajūriškiai Tn , Pajūrėš,ke — miškas.
Pakalnės Spr, Pakalnes - Paletausio pievos.
Pakalniškynas Ždv, Pakalnęškyns - Pakalniškių ūkis.
Pakapÿs Gdv, Mt, Paka,pys — pieva, dirva.
Pakârklis Prv, Pakârklis — pieva.
Pakirkšnys Jc, Pakęrkš,nys — Kirkšnies pakrantės.
Palaukė (:kiai) Gd, Jp, Palaūke(kė) — miškelis, krūmai.
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Paleistoji pievalė Pjl, Pales,tûoji pęivale — neįbrendama.
Pâletausiai (:is, ÿs) Ždv, Pàletâu,sê(:is) // Pàletau,sÿs — pievos, 

arimai.
Pâlieknalis Gdv, Pàlçik,nâlis — pievos.
Paliptÿs Gdv, Palępjys — pieva ir dirvonas.
Papaliai Gdv, Papaje — pieva.
Paparstai Spr, Pàparsjà — pievos.
Papelkiai Pjl, Papei,ke - šienaujamos pievos.
Papelkupis Ptr, Papelkępis — pieva.
Papilalė (:is) Drb, Jnk, Jrg, Papę,lale(:is) — kalnas, kalva.
Pâplen(:én)tis Pjl, Pà,plen(:ên)tis - arimai.
Paplynojis Kdr, Pàply,nuôjis — buv. dirbamas laukas.
Paprūdys Pik, Pàprü,dÿs — vieta prie Prūdo.
Papušynis Pik, Papo,šynis — pieva, dirva.
Parèdë Lg, Parie,die - pieva, miškas.
Parenčinė Pik, Paręnčėnę — laukelis.
Parindė Rd, Pàrin,diê — pievos abipus Rd upės.
Parugÿs Prv, Pàro,gÿs — ariama žemė.
Pasar (g)pėlkės, — is Užpl, Pasar(g),pelkęs(:is) — miškas.
Pas Bartkų Pjm, Pas Bartko — pievos, ariama žemė.
Pas jaujos dirvelę Bdr, Pas jaujęs dęrvėlę — 5 arai.
Pas Norvydą Jp, Pas Nûor,vÿda - kitaip: Norvydiškė (žr.).
Pasoda Ždvg, Pà,sûoda - buv. eiguva.
Pastauninkai(:as) Drb, Jnk, Jp, Mš, Mt, Pjl, Skr, St, Stb, Pas 

(:Pà)staunin,kâ(n,inks) — miškai, dabar pievos, ganyklos.
Pastauninko miškas Ždv, Pastauninka mėšks.
Pasakys Jnk, Paša,kys — ganyklos, dabar išarta.
Pasakinė Brž, Jnk, Stb (Pasakinis, Pašai,tėnę(:is) — arimai.
Pašlaurė (?Pašvaurė) Gdv, Pašlau(:?vau),riė - brolių Bukių 

ūkis.
Patyralė(:is) Brž, Pàty,râle(:is) — miškas.
Pa (:Pa)tyriai (:is) Gdv, St, Paty,re// Pàjÿris — arimai, pievos.
Pâtlakos pelkė Tk — į rt. nuo Genio pelkės.
Paukštinė Pik, Paukštėnę — prie Kūlupalio.
Paulikiškė Pjl, Paulękęškę — nusausintos pievos.
Paupâliai Rd, Paupàjê — pievos Upalio (žr.). pakrantėse.
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Pauškių(:io) miškas Jnk, Pšm, kitaip: Valdiški miškai (žr.).
Pauškių tyras Jnk, Pauškiu tyrs - kitaip: Aukštasis tyras (žr.).
Pâvalakis Gdv, Mt, Spr, Pàvâ,lâkis — dirvos.
Pavieškojinė Pp, Pavieš,kuojęnę — pieva prie ribos su Spr.
Pažėrai Lz, Pažie,ra — miškas.
Pažiuriškė Pik, Pažiuręškę — nedidelis laukiukas.
Pečiuliškė Vtk, Užpl, Pečiolęškę — kolektyvinis sodas.
Pelaičių kulgalis Prv, Pelačiu, kęlgalis — kapinaitės.
Pelėniškė Nrb, Vt, Pelėnęškę — pieva.
Peliakalnis Drb, Pelià, kâlnis — kapinės.
Pelkė (:ės) Lg, Pjl, Prv, Pelkę(:es) — ganyklos.
Pempy(:py)nė Spr, Ždv, Pempy(:py)ne — pievos.
Penktosios Ždv // Penknosios Spr, Pęn,kiuosęs // Pęn,kiuosęs — 

pieva.
Per Jucienę Užpn Par Jocienę - Valdiško miško dalis.
Per Lanką Užpn, Par Lonka — Valdiško miško (žr.). dalis.
Per Užkartą Užpn, Par Oš,karta — Valdiško miško dalis.
Peštinė Lb, Stb, Peštęnę - miškas, ganykla.
Pėtkiškė Užpl, Petkęškę — miškas, buv. Petkevičiaus ūkis.
Petrikauskinė Stg, Petrikauskęnę — pieva ir ariama žemė.
Petrikiškė Stg, Petrękęškę — kultūrinės pievos Tng.
Pieva Vdg, Pęiva - pelkės, dabar sukultūrintos.
Pievalė (:ės) Drb, Jnk, Jp, Pik, Prv, Rd//Pš, Pęivalę(:es) — 

pelkės, tyrai.
Pievikė Gd, Pęivękę — į šr. nuo k.
Pievikės beržynas — Gd, Pęivękes beržyns - Pievikėje (žr.).
Pykčio (?Pikčio) lenkė Jnk, Pyktę lenkę — Noragiškės miške.
Pyktienės (? Piktienės) lenkė Jnk, Pyktienęs lenkę — pieva.
Pilalė Jnk, Pęlalę — Kitaip(?): Papilate (žr.).
Pilis Jnk, Pęlęs — kitaip: Pilate (žr.).
Pirmosios Spraudės pievos Spr, Permuosęs Spraudės pęivas.
Pi(Py)vorų(:vo) Skrg — miškas.
Pjaulių miškai Pjl, Pjâuliu męš,ka.
Pjauniai Brž// Brž Pjaūnis, Pjau,nė// Pjaūnis - ganyklos.
Pjūklai Pvm, Pjūk,la — pieva.
Plūdos pievos Užpl, Plūdas pęivas.
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Platieji rėžiai Pjl, Platę,jê rie,žė — dirbama žemė.
Platokai Gdv, Platuô,kâ — pieva.
Plėšimai Brž, Jc, Pliešę,ma — durpynas.
Plikė Mt, Plękę — pieva.
Plikiai Mš, Plę,ke — valdiškos pievos.
Plytinės Rt, Plytęnęs — trys, K Ik, Mdč, Kd.
Pliuškė Ll//Užp Pliuškės pieva, Plioškę// Plioškės pęiva. 
Plunkėnų kapùkai Pik, Plunkîenu kapô,kâ.
Plunkėnų malūnas Pik, Plunkîenu malūns — Plunkęs upėje. 
Plunkėnų miškas Ždv, Plunkîenu mėšks — greta Ždv miško. 
Pociškė Kdr, Pik, Puocęškę — buv. Pociaus gyvenimas. 
Pôlverkas Rt, Pôl,verks — greta Klebono loskinės (žr.). 
Prarėžkas Mš, Pra,riešks — valdiškas ir žmonių miškas.
Prie Bâbos miško Nrg, Pri Bâbos meška - Kitaip: žr. Babos miš

kas.
Prie Šermukšnio Jnk, Pri Šermokšnę — pieva su šermukšniu. 
Prievartė(:is) Jp, Mš, Privartę(:is) — aikštė, miškas.
Prirėžkai (:as) Gdv, Jnk, Nrg, Rd, Stb, Ždv, Pririeš,ka// Pri,riėšks 

— ganyklos, pievos.
Prūdai (:as) Pik, Prü,dâ//Prûc — dirbtinis tvenkinys, pievos. 
Puipiškė Ždv, Poipęškę — Puipo gyvenimas.
Pupalės kuitis Pj//Pupalinė Pj, Popalęs koitis//Popalęnę — miš

kelis.
Pupalinė II Pupališkė Kdr, Pępalęškę — Pupalės ūkis ir pieva. 
Puplaiškynas Mt, Puplaiškyns — pieva.
Puplesynė Stb, Poplesynę — pieva.
Pupšinė Gdv, Gdvg, Popšęnę — ganyklos, pievos.
Purvelių ganyklos Prv, Porve,lių ganyklas.
Pusinis//Pusinis Jnk, Posęnis//Posęnis — ariama žemė. 
Puskaunyčios Pjl, Poškau,nyčęs — pievos. Kitaip: Didžiosios. 
Pustaunyčios Prv, Postâu,nyčęs — Pjaulių pievos.
Pušies aptvaras Jnk, Pošęis àp,tûors — arimas, pieva. 
Pušy (:puši)nalis Drb, Jnk, Pošy(:šę)nalis — ganykla. 
Pušynas Kdr//Kdr Pušyne Pošyns//Pošyrę — miškas. 
Pūšlaukis Tk — šienaujama kalva (15 ha) Tk miškuose, 
Putramentinė Tk — turtingo ūkininko sodyba, 
Pūzralė Lz, Pūzralę - pieva,
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R

Raistinis Tng, Raistęnis — miškas.
Rakšpelkė Jnk, Rakš,pelkę — pieva.
Raudonpelkė Lg, Raudūon, pelkę - pieva.
Rauktiškė Pjl, Prv, Raūktęškę — laukai, pievos.
Rekašiaus laukai Jnk, Rekašiaus lau,ka.
Rekašiaus Nevëlis Jnk, Rekašiaus Nevėlis.
Rėkašiena (:ijà inè) Jnk, Nrg, Riekašęina // Riekašęję — buv.

Rekašiaus sodyba.
Rėkašija (:inė) Nrg, Riekašęję.
Rėkščiosios Bb, Rėkš,čiūoses — didelis miškas.
Rekščių miškas Skrg, Rėkš,čių męšks.
Rėkšpeisis Pj, Rėkš,pėisis — pelkė.
Rčpšiškė Užpl, Riėpšęškę — pieva.
Rėžiai (:is) Kdr, Ll, Pik, Ptr, Riė,že(žis) — pievos.
Riestinis Ll, Skr, Ręistęnis — miškas, tyras.
Rietavinis miškas Jrg, Pik, Ręitavęnis męšks.
Rindės (:is) Pik, Ždv, Rindęs(:is) — pievos.
Rindžių Pik, Rd kapai (:ukai), Rindžių kà,pâ ï kapô,kâ — seni

Rindžių kapeliai Daugėliškyje.
Rindžių miškas Ždv, Rindžių męšks.
Robiškė Pjt, Ruobęškę - pieva.
Rožiškė Alk, Ruožęškę - Rožio pieva.
Rudgalviai Vtk, Rôdgal,vê — kalvelė.
Rudgalviškė Jp, Rodgalvęškę — ariama žemė.
Rūdiekos Lb, Rūdeikas - miškas
Rfidos Gg, Rudas — pieva.
Ruikiškė Ssl, Roikęškę - Ruikos žemės sklypas.
Ruja Pj, Roja, — uos — miškas, pelkynai.
Rūpužinė Ždv, Ropūžęnę — pieva Jūros pakrantėje.
Rusteikinė Pj, Rosteikęnę // reč. Ręstė,kęnę — buvęs Rusteikos 

gyvenimas.
Ru(:Ru)tališkė (:ės), Rd, Ro(Ro)talęškę(s) — pievos.
Rutališkės Brž, Ve pieva(:os), Rotalęškęs pęiva(:as).
Rūdaržiai Rd /■' Ždv Rū(t)daržis, Rūdai ,žė // Rū(t), Rü(t), dâr- 

žis - pieva, dirbama Ždv žemė.
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s
Salio tyralis Drb — ūkininko Salio.
Sališkė Jp, Vtk, Saleškę — dirbama žemė.
Salos Ždv, Salas — apsemiamos pievos.
Sâudargiena Bb, Saudar,gęina — miškas.
Saudargiškė Jnk, Pik, Užpn, Saudargęškę — ūkis, arimai.
Sausdravà Pt, Sâusdrava — pieva.
Sauslaukio žemė Drb, Saūslaukę žemę — Batavičiaus ūkis.
Sautėkiškė (:ės is) Drb, Sautėkęškę (res, is) — butelių (įnamių) 

k.
Sautertičkė Drb, Sauteftęčkę žr. Sautekiškė.
Senkapiai Bb, Sênka,pê — nebelaidojami.
Senovė Brž, Senūovę — miškas.
Serve (:vi)tńtai(:as) Drb, Prv, Serve(:vę)tū,ta(:ts) — ganyklos.
Siaurasis r?žis Pjl, Siaurasis riėžis — dirbama žemė.
Simaičio pastauninkas Bb, Sęmatę pàstau,niūks — miškas.
Sifiteliškė Ždvg, Siutelęškę — pievos.
Skaborų (Adm2, 278 Skaborų) kapinės Tk — iš maro metų, į rt. 

nuo Genio pelkės (žr.). 0,3 ha.
Skendalinė Rd, Skęrdalęrę — Lg miškuose pieva, nebešienau- 

jama.
Skiaudinė Skiaudęnę (ret.) — kitaip: Skuodinė (žr.).
Skynimas Užpn, Sky,nęms — pieva ir dirbama žemė į pt. nuo k. 

2 ha.
Skirpstÿnas Brž//Brž Skirsptynų miškas Skęipstyns//Skerps- 

tÿnu męšks, į pt. nuo k., 1 kv. 500 ha. Kitaip: Kunigaikštinis 
miškas (žr.).

Skrabiiį miškas Pjl, Skra,biū męšks — į šr. nuo k.
Skrinskinė Pjt, Skrinskęnę — pieva.
Skuodinė Pt, Skoudęrę — pievos, dirvos, iš buv. savininko pa

vardės. Kitaip: Skiaudinė (žr.).
Smagurynas Pj \\ Pj Smaguriškė. Smagoryns \\ Smagoręškę — 4 

Smagurių šeimų gyvenimai į žrt., priešais Lg mišką.
Smalinė St, Smalęnę — kitaip: Stančirė (žr.).
Smefsodis Alk, Smefsūodis — pieva.
Smėftiškė Lb, Smeftęškę — pieva greta kapinyno.
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Smÿlés kalnas Ssl, Smylęs kâlns — nusikaltėlių supiltas kalnas, 
1 km į ptr. nuo k. Kitaip: Nykštuko kalnas (žr.).

Smilgevičiaus pieva Jnk Smęlgęv,yčęs pęiva — palei Aukštąjį 
tyrą (žr.).

Smilgienà Jnk \\ Jnk Smilgiške, Smél,geïna // Smęlgęškę — Smū
gio I/ Smilgevičiaus buv. gyvenamoji vieta, trobesiai nugriauti. 

Smilingiškė Gdvm, Smėlingęškę — pieva, baigianti mišku užaugti, 
buv. Smilingio gyvenimas.

Smulkioji Pik, Smolkiūoji - buv. Balandžio pieva, 50 a, į šrv. 
nuo k.

Sodos kelias Gg, Suodūos kels — Gg sodos (:kaimo) kelio atšaka 
iš Rt — Tverų kelio.

Songailiškė St, Songailęškę — ariama žemė, buv. Songailos gyve
nimas Lž kaime.

Spôgindis (? Spôgindis) Mdč, Spuogęndis (? bpūogindis) — 
buvęs miškas, vokiečių kapinės.

Spraudės miškas Ždv, Spraudės męšks — dš. Jūros krante, greta 
Ždv miško.

Spraudės tyras Pj, Spraudės tÿrs - spanguolynas Spr miške.
Srėbaliaus prūdas Pj, Sriebà,liaus pruc — kastinis, daugiau kaip 

prieš 100 metų vk. pakraštyje.
Stanckio šakos Jnk, Stonckę šakas - buv. Stanckio pieva į ptr. 

nuo k., 20 ha.
Stančiaus sodyba Brž, Stončiaus sodyba - buv. Stančiaus gyve

nimas.
Stančienės kalnas Brž, Stončienęs kâlns — vidury Brž kalniukas.
Stančinė St, Stončėnę — buv. Stančiaus gyvenimas prie Tyro 

(žr.). Telšių plentų dervos gamykla. Kitaip: Smalinė (žr.).
Stančiškė Brž, Stončęškę — buv. Stančiaus gyvenimas, dabar 

Kultūrinė pieva,
Stankaus apšrotas Mdč, Stonkaus apš,ruots — buv. Stankaus miš

kas.
Stankaus lankos Bdr, Stonkaus lonkas — buv. savininko vardu.
Stankiškė Brž, Jnk, Stonkęškę — 1. Brž buv. Stankaus gyveni

mas prie Burniškės (žr.). 2. Jnk Kitaip: Lygnugariškė (žr.). 
nes Stankaus motina buvusi Lygnugaraitė.
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Staponaičiškė Užpl, Stapuonaičęškę - buvęs Staponaičio gyve
nimas, į šr. nuo k.

Staponkiškė Nrb, Stapuonkęškę — buv. Staponkaus pieva.
Steponavičinė Brž, Stepuonavičėnę — 1. miške, 7 ha, prie Tyrelio 

(žr.). Buvęs Steponavičiaus gyvenimas. 2. buvęs Steponavi
čiaus miškas prie Užpl.

Stigralinė Stg, Strigralėne — miškas 71—72, 74, 80 kv.
Stuoriškė (?Storiškė) Lb, Stou (? Stuo-)ręškę - pieva.
Striâukiena Ll, Striau,kęina — pieva.
Striaukiškė Užp, Striaukęškę — Striaukaus pieva, į vk. nuo k., 

2 km.
Stumbrinė Stb, Stumbręnę — kelias.
Stumbrių miškas Jnk, Stūmb,rių męšks — į šr. nuo k.
Stuopėlio fikis//žėmė Jp, Stoupėle ūkis — ariama žemė, Vtk.
Sukilėlių kapùkai Lik, Sokèlîeliu kapô,kâ — 85 kv., paminklinis 

akmuo 1863 m. sukilimui.
Su ( :si )mantâliai Bb, So(:se)montà, lê — kalnas tarp Bb ir Bdr.

Š

Šakale Jnk, Šakale — pievos.
Šaltiniai Drb, Gdv, Lz, Prv, Šaltė,ne — ganyklos.
Šaltinių pieva — Gg, Šaltėniu pęiva.
Šaltmiriškė Kdr, Pik, Šaltmęręškę — krūmai, pievos.
Šaltoji Ptr, Šaltūoji — pieva.
Šašiėjus Jp, Šašiėjos — plentas nuo Rt ligi Veiviržėnų.
Šilai Gr, Ll, Šę,la — miškas.
Šiliaupiai (:is) Kdr, Pik Šėliau,pė(:is) — dirva, pieva.
Siliâuskiskè Rd, Šęliauskęškę — kultūrinės pievos.
Šiūpariškė Jc, Spr, Šiūparęškę — sodybvietė, pieva.
Šlapike Alk, Gg, Šlapėkę — pievos.
Šimkaus pastauninkas Prv, Šimkaus pàstau,ninks - ganykla.
Šiulvytis Lb, Šiol,vytis — miškas.
Šiurnokai Plč, Šięrnuo,ka — kelias į šrn.
Šl(:šv)aurė Gdv, Šl(:šv)aūrę — pievos.
Šmotvietė Prv, Šmuot,vęitę — buv. Šmoto ariamoji žemė.
Šniaukiškė Rd, Šniaukęškę — kultūrinės pievos.
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Šnypštė (:tis) Lb, Nrb, Ptr, Šnypštę(:is) - pievos.
Sopos Rt, Šūopas — laukas.
Švėkšna Kp, Šviekšna - gyvenama pamiškė.
Šventinė Jc, Kdg, Nrb, Ptr, Skr, Švęntęnę — miškai.
Šventosios plentas Pvm, Šventuosęs plęnts — miško kelias.

T

Takâliai Drb, Takà, le — Nrg, link per Pastauninką (žr.).
Tamošauskynas Pj, Tamuošauskyns — miškas, aiimai.
Tarpeklis Pj, Tarpeklis — miškas.
Taukólydis Žb, Taukūo,lydis — miškas.
Tylainių kapeliai Tk, Tylainių kapè,lê — maro laikų.
Tilviko rėžis Jp, Tęlvęka riėžis — dirbama žemė.
Tyralė(:iai) Jp, Nrb, Tyralę//Tyià,lê — uogynojai, miškas.
Tyras Brž, Drb, Gdv, Jp, Pš, St, Užpn, Tÿrs — miškai, kaimo

(Drb) žemė.
Tyrelis Brž, Drb, Tyrelis — kitaip: Tyras.
Tÿrkaklis Ll, Pvm, Tÿrkaklis — miškas, kelias.
Traka Pik, Traka — dirbama žemė už Plunkęs, 2 ha.
Trakâliai Jnk, Trakà,lê — pieva už Rakšpelkės (žr.).
Trakas Jc, Traks — buv. ūkininko Trako pieva.
Trakiškė Užpn, Trakęškę — pieva, miškas.
Trako pieva Jc, Traka pęiva — kitaip: Trakas (žr.).
Trikampės pieva Jnk, Trękompęs pęiva — tokios formos.
Tubutiškė Jnk, Tobotęškę — Tubučių gyvenimas.
Turskinė Spr, Ždv, Torskęnę — buv. Turskio gyvenimas.
Tvertinė (:ine) Drb, Pp, Tverte,nie//Tvertęnę — pievos.

U

Uodega Brž, Óudega - dirbama žemė.
Upalė(:iai) Jnk, Stb, Opalę//Opâ,lê — pievos.
Užangalis Užpn, Ožan,galis — daržas už angos.
Ūžapluokis Jnk, Ožap,loūkis — ganyklos.
(įžangos Pšm, Ož,augas — kalvikės prie Aukštojo tyro.
Už eglės Jp, Ož egles — laukas.
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Užgalio Margis Pp, Ožgalę Margis — pieva.
Užgalis Užpl, Ožgalis — valdiškas miškas.
Užgališkė Gdv, Ožgalęškę — Užgalio sodyba.
Ūžgriežis Gdv, Ož,gręižis - 1. ganyklos, miškas.
Užimtinė Pjl, Ožimtėnę — pieva Pjm, 1 ha.
Ūžjaujis Užpn, Ožjaujis — ariamas laukas už jaujos.
Užjauja laukalis Prv, Č)ž,jauję laukalis — arimai, pievos.
Ūžjūralis Ždv, Ožjū,ralis — dš. Jūros krante.
Užjūriai (:is) Jnk, Ždv, Ožjū,re(:is) — pieva.
Užkarta Užpn, Oš,karta — pieva.
(Jžklėtės daržas Užpn, Oš,klietęs daržos — klėties.
Ūžlankiai Lz, Ožlon,kė — pieva.
Užlaukio miškas Gdv, Ož,laukę mėšks — miškelis Užlaukyje

Džiaukis Pik, Ož,laukis — pieva.
Ūžnamalė Užpn, Ožno,malę — ariamas laukas.
Ūžpečkis Pj, Ošpečkis — siaura Gerupių pievelė 2 (žr.).
Už pelkės Jnk, Ož,peikęs — pieva.
Ūžpilio miškas Užpl, OšpJę mėšks.
Užpinikis Jc, Ošpęnękis — miškas.
Užsienis Jnk, Užpn, O,sęinis//Osęinis//Osęinis — pieva.
Už sodno Užpn, O suôdna — laukas už sodo.
Ūžstaldė Užpn, O,staldę - ariamas laukas už Staldės.
Ūžstaldžio laukalis Prv, Č),staldę laukalis — ariama žemė.
Užtilčių miškas Brž, Oštęlčiu mėšks — į rt. nuo k., 150 ha.
Užtvertinė Ždv, Oštvertęnę — pieva prie miško.
Užupis Užp Ožopis — pieva.
Užupių miškalis Jnk, Ožopiu męškalis.

V

Vaičekauskiena Bb, Vaičekauskęina — pieva.
Vaičekauskinė Kdr, Pik, Vaičekauskėnę — miškas, pieva.
Vaičekauskiškė Pj, Vaičekauskęškę — dirbama žemė.
Vai(?)čiuliškės Pjl, Vačiolęškęs (? Vačiolęškęs) — pieva.
Vainutą Užpl, Vâi,nùta — pieva.
Vainiitiškė Užpl, Vainūtęškę — pievos.
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Vaišnoriškė Jnk, Vaišnuoręškę — buv. Vaišnoros ūkis.
Valakai Mš, Spr, Valà,kâ — didelės pievos.
Valakas Mt, Skr, Vàlaks — miškas, tyras.
Valako (:ų) tyras Bb, Užp, Valaka(:u) tyrs.
Valdiškas miškas Bb, Gdv, Jnk, Nrb, Nrg, Pj, Rd, Spr, Užpn

Valdęšks męš,ks.
Vališkė Gdv, Jnk, Valęškę — buv. Valiaus ūkis.
Varkališkė Užpl, Varkalęškę — miškas, buv. Varkalio ūkis.
Varlapelkė Drb, Varia,pelkę — pievelė.
Varlÿné Mt, Varlynę — pieva.
Varo pelkė (:ės) Rd, Ždv, Vara pėlkę(:ęs) — miškas, tyras.
Varo pievos Ždv, Vara pęivas.
Varpjotiškė Užpl, Vafpjuo,tėškė — buv. Varpjoto gyvenimas.
Varpjoto pastauninkas Rd, Vafpjûota pàstau,niūks — ganykla.
Varpjoto pievelė Rd, Vafpjūota pęivele.
Varuotynė Stb, Varoutynę — pieva.
Varų pelkė Ždvg, Varu pelkę.
Vatinynė Lg, Vatęnynę — pieva.
Vėliškė Brž, Viėlęškę — ganyklos.
Venckaus vieta Prv, Venckaus vęita — ariama žemė.
Venckiškė Gdv, Nrb, Vęnckęškę — buv. ūkis, miškas.
Venckiškės pastauninkas Prv, Vęūckęškęs pàstau,nin.ks
Vertimai Alk, Vt, Vertę,ma — pievos.
Vicės dauba Bdr, Vęcęs dauba — dirva.
Vikniaus klevas Drb, Vękniaus kliaus — dirbamas laukas.
Vikniškė Drb, Vęknęškę — dirbama žemė.
Vilko gerklė Lz, Velka gérk,lie — miškas.
Vilkų kinis Vnr, Vėl,ku kėnis — pieva, miškas.
Vynkelė Skr, Vynkelę - pieva.
ViršiJiškė Drb, Vęršęlęškę — dirbama žemė.
Viržintiškė Jp, Vtk Vęržintęškę — dirbama žemė.
Viržintiį Sautėkiškės Drb, Vėržin,tų Sautėkęškęs.
Viškojyno tyras Spr, Vęškuojyna tyrs — augo viškojai.
Vyšniauskiškė Pik, Vyšniauskęškę — ariama žemė.
Vytartiškė Jnk, Vytartęškę — Vytarto sodyba.
Vytarto Nevelis Jnk, Vytarta Nevėlis — žr. Nevelis.
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Vôkymas Užpn, Vûo,kÿms — dirvos, pievos.
Volungiškė(:ės) Pik, Ždv, Ždvg, Vuolungęškę(:s) — pievos, 

dirvos.
Voveriškė//// Brž, Vuoveręškę — laukas.
Vulmerinis miškas Tng, Volmeręnis męšks.

Z

Zajankauskų žemė Jp, Zajankauskų žemę — buv. ūkis. 
Zakariškė Rd, Zaka,ręškę — dirva ir šienaujama pieva. 
Zalato(:t0)riškė Rd, Ždv, Ždvg, Zalatuo(:tūo)ręškę - pieva 
Zalepfi(:pū)giškė Brž, Zalepu(:pū)gęškę — buv. ūkis. 
Zamariškė Brž, Zamaręškę — Senovėje (žr.).
Ziihkaus miškai Jnk, Zimkaus męš,ka — buv. Zimkaus. 
Zimkiškė Jnk, Zimkęškę — buv. Zimkaus gyvenimas.
Zuikiena Jnk // Jnk Zinkiškė, Zinkęina // Zinkęškę — Zinkų. 
Zuikiškė Lb, Zoikęškę — pieva.

Ž

Žabanganas Skr // Jnk, Rt, Žabanginė, Žabangans // Žabongęnę 
— miškas.

Žadeikio kuitis Drb, Žadeikę koïtis — buv. ūkininko miškas. 
Žaliasis Pš// Jp Žaliasis miškas, Ža,lėsis // Ža,lesis męšks.
Žardiena Jnk, Žar,dęina - pieva.
Žeberinė Žb, Žeberęnę — miškai.
Žeimio klevas Drb, Žeimę kliâus — dirbamas laukas.
Žeimiškė Drb, Žeimęškę — kitaip: Žeimio klevas (žr.).
Žėmguliškė Pik, Žemgolęškę — ariama žemė.
Žydiškė Nrg, Rd, Ždvg, Žydęškę — pievos.
Žydkapis Ssl// Rt Žydų kapiniai, Žydkapis//Žydu kapę,nė.
Žydpelkė(: ės) Jp, Rd// Mdč, Rd, Gdv, Jp, Rt, Žyd,pėlkę(s) 

— pievos.
Žydpievė Ždv, Žyd,pęivę — prie Letauso upės.
Žiliškė Nrg, Pj, Pik, Žėlęškę — buv. Žilių žemė, ūkiai. 
Žinčiškė Pjl, Žęnčęškę — pievos.
Žioge Kdr, Pik, Žiuogę - pieva prie Judrėnų kelio.
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Žiuburiniai Brž, Žioborę,nė — ariamas (?) laukas.
Žutautynas Rd, Žotautyns - kultūrinės pievos.
Žvėrininkai Pjt // Žvėrini nk a s Žg, Žvieręnin,ka — pievos tarp 

Pjt ir Žg.
Žvyr (Žvyr)duobė(:is) Bdr, Jp, Žvyf(:žvyr),doubę(:is) — nebėra.
Žvyrduobės dirvikė Bdr, Žvyf,doubęs dęrvėkę.
Ž vi f džiaus laukai Pj, Žvęfdžiaus lau,ka - buv. Žvirdžiaus žemė.

JUOZO LAPĖS PASAKOS IR SAKMĖS

Juozas Lapė gimė 1884 m. Šlepštikų k., Endriejavo apyl., Rietavo raj. pasitu
rimo valstiečio šeimoje (tėvai turėjo 40 ha žemės). Mokyklą tik porą žiemų 
telankė, nes labiau patikę „arklius rišti, o ne į mokyklą eiti“. Anksti išėjo iš 
tėvų į Veiviržėnų apylinkę ir ten išsinuomojęs valdė ūkį. Po dešimties metų 
jau vedęs grįžo pas tėvą į Šlepštikų k. ir čia visą laiką gyveno. Po karo buvo 
ištremtas į Sibirą.

J. Lapė — geras, plačiai apylinkėje žinomas pasakotojas. Visas pasakas 
ir sakmes išmokęs Šlepštikų kaime, daugiausia iš savo tėvo. Su malonumu 
jas pasakoja visiems, kas tik paprašo. Su pasakom esąs net ligonį numarinęs. 
Nuėjęs sykį sergančio Medikio lankyti. „Juozapai, — sakąs tas Medikis, — 
tu moki gražių pasakų, papasakok“. Papasakojęs vieną pasaką, antrą, o 
kaip trečią pradėjęs — Medikis nebesiklausęs — jau buvęs miręs.

Kelios J. Lapės pasakos ir sakmės buvo užrašytos 1961 m. Vilniaus uni
versiteto studentų tautosakinėje ekspedicijoje, visos kitos — 1962 m. Užrašė 
Norbertas Vėlius. Gaila, kad su J. Lape buvo bendrauta tik keletą dienų 
ir užrašyta ne visa jo mokama tautosaka (tik apie 20 kūrinių). Visi spausdi
nami tekstai paimti iš rinkinio, esančio Lietuvos mokslų akademijos Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos rankraštyne: LTR 3527(25 — 28, 
30-35, 37, 38, 40, 41, 44). Spaudai parengė N. Vėlius ir B. Vanagienė.

LENKTINES SO B1ESO

Tievs tęrieję tręs sūnęs. Veinâm palęka ūkę sūnou, kçtâm palęka arklę 
sava, vo trėtiuojau, кар kvailiou, palęka šniūro dędelę kâmoulç. Sėnęs lioub 
ėtę žvejuotę, ęr tinklou pintę šiūro kamoulę palęka. Tas daba kvailes sogal- 
vuoję tėp.ons žęnuoję męškalę tuokę, galieję bute kuoks valaks žėmęs tas 
meškalęs, pręsęręša veina gala tuo kamūlę pri medęka męška ęr rętęna ęns 
apie tęn męška kąmūlę. Apsiautę apie vęsa męškalę. Vq кар seniau, biesū 
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tęn tęriejęn, tamę męškalię pęningęs pasęsliepęn. Biesas pręejęs saka anam: 
„Kon čia, diede, dęrbę?“ „Vo, — saka, — apręšę meškalę, daba rausę“. 
Tas biesas galvuo, kad nagera — atras pęningęs. „Nė, — saka, — po pęr- 
mę pabęndlkėm silas“, — biesas pradieję sakitę. Vo tas kvailęs saka: „Vo 
kap tę nuorę pabęnditę?“ Biesas akmęnęka pąjiemę, sospaudę ęr sętrępęna. 
Saka: „Vo kuokę tę akmęnęka tęriejė? Paruodik“. Biesas padavęs, p kvai
lęs tęriejęs kęšėnie sūrę. Ta tas suręs bęva tuoks кар sę rašalo. Ons ištraukę 
tęn sūrę, pręsędieję pri akmęnęka, sęspaudę — ęr sïvâ pradieję varvietę. 
Saka biesou: „Veiziek, ęr sïvâ ištriška, kad sęspaudžiau“. Biesas saka: „No 
ar jau tę šęndein rausę tęn męškalę?“ „Nė, — saka, — rïtuo, šęndein narau- 
so, rltuo dar atsęnėšo prętaisimos, кар rėk rautę“. „Nę, — saka, — dabar 
tęram darïtç lęnktines“. Saka: „Šęndein nieką nabdęrbso“. „No rïtuo, — 
saka. „Nę rituo atgrinšę“.

Ons rita pasęjem šinvežęma kartę, vęrvę ęr viel ėt tas kvailęs ï męškalę. 
Pręsętaisę pri tuokiuos drūktėsnęs egles vęrve, kartę pręsęstatę. Tęjau velns: 
„Kęn darise?“ Saka: „Vo jau rauso“. „Nė, dar tęram lęnktines padariię“. 
I pekla parbiegęs, saka: „Prasta ir: žmuogęs pręstuoję pri meškalę, žad męška 
rautę, atras pęningęsc“ Lecepierięs saka: „Akpmajėčik кар nuorint, darik 
kętuokes lęnktines“. Saka: „Vo kon?“. Padarik biegęma, katras pęrmo apę- 
biegsat apie męškalę.“

Biesas âtliekç. „Nė, — saka, — dar tęram padarite lęnktines: katras 
šarpiau apębiegsam.“ „Nę, — saka, — biek!“ Vo tęn bovęs arklis natuolę 
palęsts pamęškie. Tas kvailęs ęžsiedęs on tuo arklę ęr valei. Tas biesas bieg. 
Pratraidęnęs tęn biesa — tas biesas nespie. Mata, kad biesas nalaimies, nie
ką nobsâkç tam žmuogou, ęr nūliekę i pekla, kelnęs prędiejęs. Lęcępierięs 
saka: „Ta tikęs sava pęningęs prastuojė??!“

Кар tas biesas nębiega šalęn, ęns sakas: „Daba rėk ėtę veizietę, kamę 
ti pęninga ir.“ Pasevalkiuojęs, pasęvalkiuojęs po tęn męškalę, pamatęs tuokę 
katęla peningū.

Parėjės saka tam bruoliou: „No, bruolau, — saka, — pasęjimsma mai
šą ęr ėsma parsęnėštę.“ „Vo kęn rada?“ „Кар nęėsma, pamatisma.“

Abędę sę bruoliç nçêjç, adârç tęn katęla - pęlns auksęnię prępęlts. 
Pręsępile po maiša кар ęžsękel.

Vo tas pâsko bruolęs, кар parėję so peningàs, saka: „Kad tę tuoks esę 
gers, dalęjis peningàs, — saka, — aš tau itaisiso geresnę veitalę.“ Anam prę- 
pęršęn gera mergękę ęr palęka ęns bagivėnas кар Olmeręs.

APLINK SVĘRPLĘ DÀKTARA

Ons bęva žanuots, torieję jau sena žmuonėlę, кар šęt ęr aš, ai nuognė bęva 
vuožka, pękta, sęsęrgs na iš lęguos, ai iš pęktęma sęsęvuožaus. Lioub sakis 
sava virou:: „Ek, tievâ, parnešk vaistu.“ Pęrma, кар ęns nasęprasdava tuo 
sęsęvuožavęma, ės vęs parnėštę. Nę puotam, кар išėję vęina karta pas dak- 
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tara parneštę, anam jau ęr atgręsa. Nçëjç ons pri dędelę dâktara kap ęnks^ 
čiau Reitavę Cęrtauts kad bova, ęr sied.

Ons par deina sied, dâktars išėt, veina vadęn, kęta — vo ęns vęs sied. 
Priš vâkara dâktars saka: „Vo kuo to, tievç, tâp çlgâ siedę?“ Saka: „Aš nuo
rę būtę dędels dâktars, tuoks кар tę.“ Dâktars sâka: „Ak tç, dçrniau, tau 
rėk i galva daug rikščię sęplaktę, kuol būsę кар ašc“ Tas saka: „Ačię, ačię 
ęž vaistęs!“ — ęr išėję.

Paredams pręsęrinka, natuolę karklins bova, pręsępjuovęs tū karklę 
ciela našta, ęr parën pri buobas ï truoba. įnešęs ton kliebę karklę, padrie- 
bęs, sakas: „Šęta, mama, tau vaistu parnešiau.“ Ta muotręška sakęntę: 
„Vo kuoki čia vaista — čia vîtes parnešė?/4 „Nę, — saka, — męn puons 
dâktars tâp pasakę, kad parnešk našta karklo, кар žmuona sęmęš tau ï galva 
ęr pagis.“ Ta ta, pagavosę tas vîtes, davai ï galva doutę. Suplakę tas vîtes, ęr 
galva žmuogou prâplakç, kad ęr plauka nękręta.

Ta ęns puotâm pradieję ana sakitę: „A, muotinalę, męnei miests dę- 
džiau kvep, męsiet ėsma i miestą, galva sędaužč, aš čia nabžęnau, kâp bagi- 
ventę.“ Patę sakęntę: „Kad nuorę, biek — aš nešę, mon ęr čia gera.“

Ons torieję ar tręs ręblios, pęningū, senuovie priš kâra, tï dędelę pęningū 
bova. Jęs dabą panaše šęt кар î Reitâva nęčję i miestą. Nęėjęs sękęniejas 
veinor, kętęr žvalguos, ęr patękęs — tuokė kęlęganū, miestą žiūlęka ar tris 
stuov. Saka tei kęlęgana: „Tievę, kuo tę žvalgas, kuo tę nuorę?“ Saka: „Aš 
nuorę gera kvatiera gautę apsęgiventę.“ „Ar baguots esę?“ Saka: „Bęškę 
torę pęningū.“

Kuokę tęn kombarę kertękę tei kolegânà pastoruoję saka: „Je pęningū 
bū s, mas pastoruosma geresnę.“ „Ai, — saka, — kad pri rinkas būtu.“

Ti pastoruoję pri rinkas. Ož veinâm mienesiei ožmokietę ištenk. Saka: 
„Kajus tuoki gėrę, torat pręstoruotę ęr lęnta čia ęnt dęrię.“ Saka: „Vo kuokę 
lęnta?“ „Vo kad čia given daug žęnas diedę, dâktars, daug pagelbęns.“ „Vo 
keik, — saka, — dousę?“ Ons davę posroblę teims kęlęganams. Ani nęčję 
pas maliuorię, išmaliavuoję, žęna, anims tęn lęnta, anims teik nakaštava. 
Atnešę tęn lęnta, kad daug žęnas dâktars, daug galęs ęr gera pagïdas. Vo ne 
varda, ne pavardies anuo napadieję.

Tęjau i ęntra naktę prapuolę tuokę puona dędelę arkle, pavuogę vagęs. 
Puons važiava sę liuokajęmę sę arklię eiškuotę tū arkliu. Ręnd piedas, kad 
išvestę кар čia ęnt Reitâva. Važiou puons sę pęrmuono ęr ivažiou i miestą, 
kor ir vęsa žęnas dâktars. Ani sostuo miestę, veiz: tuokę lęnta pamaliavuota 
šviežė. Ons skaita, kad daug žęnas, daug gâlçs dâktars. Saka: „Vo gal žę- 
nuos, kęrmęna arkle ir?“ Ons daba pasiuntę liuokaję, saka: „Ek paklausk, 
kad męn arkle prapoulę, ar ęns nažęnuos kuokiū nuors vaistu, kad galietū 
sorastę.“

Vo tas dâktars namuokits, ons ne keik rašitę namuok. Ons кар žids pa
braižę tuokięs kęmpękęs. Gava recepta, daba tas liuokajęs atët pas puona. 
Dabâ puons skaitą - naparskaita, Sâka; „Matït dçdds dâktars! Êk i aptieka, 
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gal aptiekuorięs sępras.“ Daba ïët tas liuokūjęs i aptieka, padoud tęn receptą 
gęzeliams. Tei vęsę skaitanas ępręnt. Bieg pri pateis aptiekuoriaus. Aptic- 
kuorięs saka: „Pasiętęsė muokits atvažiūva, kad ęr aš nasępręntę. Vęstik, — 
saka, — napaduorę išlėstę ba vaistu. — Saka tims gęzeliams: „Paimkęt 
pęsbętelkę, ipęlkęt ręcęnava er idouket tam liuokūjou, kad mūčis.“

Atsęnešę daba liuokūjęs pri puona, ruoda tos vaistęs. Puons saka: „Kęrę 
velnę atnešė — ręcęnava!,, Luokūjos saka: „Vo rasiet mūčis?“ „Kęn čia 
velnę mačis!“ Leip puons tâm liuokūjou gertę. Liuokūjęs pęsę pęsbętelkę 
ęr išgierę tuo ręcęnava. „Nę kęn, — puons saka, — važioukem dabar i tęn 
kėlę (кар nū Reitava ęnt Medingienę) gal kęr aptęksam.“

Êr pavažiou anei i męškęs. Iš miestą pavažiūva kėlęs kęluometręs i męška, 
liuokūjęs saka: „Jau męn bieda ir, aš tęrę biegtę i męška. „Mat anam sęskau- 
dieję pęlvs nū tuo ręcęnava. Ta ęns tęjau ęr pilę i gęrę. Kelnes nosęlėda ęr — 
tretrūkšt! trętrūkšt! „Т-a-â!“ — bėręs anū ęr atseleipę. Mat bęvęs i gęrę ijuojęs 
ęr tęn pręręšęs. Daba, žęna, „Jergauc Musę bieręs atsęleipę, musę bierę bal
sas/4 Saka: „Pasękėm i tęn siauruoję kelęka.“ Pasęka i tęn kelęka, pavažiava 
keik-je ęr ręnd: tei puona arkle sęręštę. „Nę ta, △ saka, — kęn darisma?“ 
Saka: „Apsęžvalgikem, rasęt, ęr tęn vūgę rasma.“ Pūliekę i męška tuoliau tas 
puons ęr tas liuokūjęs — nie ne baisa tuo vageis, tęk arkle pręręštę. Liuokū- 
jos sūka: „Sęrūduom ūrklięs ęr veskęmies, kam tuo vageis barėk.“

Ani pasęjiemę ūrklięs ęr grižt i tęn miestą, iš katruo ir išvažėvęn. Ta puons 
tęjau išlępa iš kuoča, sūka: „Rėk ëtç apsçmuokietç, ka ęns tūp gera nęspieję, 
ka ūrklięs tęram ręnkuo.“

Puons įėję ęr saka: „Ta keik, puons dūktarę reikies apsçmuokietç?“ 
„Vo ęž kęn?“ „Vo ęž ūrklięs.“ „Ar kęr liuokūjęs bęva atėjęs?“ „Je, tas pats.“ 
„Sakiau, ka sęrūsat, būkęt ba baimęs.“ „Ta, — saka, — keik reik apmuokie- 
tę?“ „Keik luoska.“ „Ištraukę dešimt ręblię puons, dūvę, sūka: „Givenk 
sveikūtuo, kad tuoks bręngęs žmuogęs esę, mas ūrklięs sęrūduom.“ No, tam 
gera.

Ta puotūm papoulę puonū sęvažiūva kęr i balię, ęr puona sęrga tuokę 
mergękę. Tas, ūrklięs kęr bęva sorūdęs, puons sūka: „Pas musę atsçrâda naus 
dūktars, dędelė gers. Parvėžkęt tęn šviežiuoję, rasę ęr pagidis.“ Vo tęn bęva 
sęvažėvęn aštounę daktarū ęr napagida.

Ta pons, dęktie kęr sęrga, ęnt rita išsiūnt pęrmanka, kad parvežtu tęn 
dūktara. Er parvež tęn dūktara. Vo pęrmiau jau bęva sęvežtę aštounę daktaiū 
dędesnę кар ęns.

Ons parvažiūva, tat jau bęva devintūsęs dūktars. Vo tuos panėlęs mat 
bęva įaugęs i gerklę dędels skaudęlis, ana ne bapavalgę, ne bapakalbieję — 
dejâva ęr dejūva. Vo tas tat Svęrplis dūktars, кар ęns atrūda tęs daktares, 
ęns iejęs pasūkę „lūbas“ tims daktarams. „Ta kęr pana ir?“ Ta panelė: „Kuo- 
kę lęga?“ Sūka: „Lęga ir, ba kalbuos, nūšnek, nieką nažęnuom.“ „Ti, — 
sūka, — jūms pūtęs nieką nažęnuot! Tęjau prašnekies ta panelę. — Sūka — 
Prašau, puonū, išeikęt i kçta kęmbarę, mas panelę apvęiziesam.“ 9ns
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bęva pasęšveitęs кар tękras dâktars. Paskūnas kęr bova slaugę pri tuos pa- 
nėlęs, paprašę, kad įnešk tuorielkękę, inešk šaukštoka, puopieriaus švarę. 
Daba ęns tęn tuorielkękę pasęjiemęs, ta panelę mâtçnt kelnes nosęlėdęs, ï 
kerčę paėjęs, prętratinęs. Ta panelę jau mçslï, kad ana dous tęs vaistęs Onei 
atsęnešęs pâskç ęnt stâla pasędiejęs tęn tuorielkėlę, iš tuo puopieriaus at- 
kęrpa, padęrba aštūnęs tuokios pruoškiokos, iš tuos tuorielkçkçs ï tęs pruoš
kiokos ęr idieliuoję po bęškę.

Paskūnas atędarę dores. „Prašuom, puonâ daktarâ iėtę šęšuon.“ Ta iėje 
tï puonâ daktarâ, ęns anïms ęr sâka: „Puonâ daktaiâ, pakaštavuokęt, kęri 
vaistâ lengvesnę, kori mamesnę.“ Ti pajam šaukštoka, iš veina pruočkioka 
pakaštavuo, iš kęta. veins saka, kad tamę, kęts, kad tamę. Jau aštuontasęs 
kaštavuo, vo panelę naištver joukâs, ka kaštavuo — ęr nasopront smuoka. 
vo ana vęskon mata, vęskęn žęna, kâp ïr. Panelę pradieję tuoks jouks imtę, 
ana nabištūr. Кар pradieję jaukteis, tas skaudolis gerklie pratrūka, saka: 
„A jums, bapruotėc Jums vęsę šūdą kaštavuojatt“ Tojau, кар pratrūka skau- 
dęlis, tas Svęrplls iššaukę ton slaugę pavalitę truoba. Jau ir gera — panelę 
kalb. „Ёг prašau, puonâ, išėkęt laukę, kad vaistu smuoka nasoprontat — 
jūs šūdą kaštavuojat.“ Ër išsiuntę anos lauko. Slaugė saka: „Pavadink juos 
tievos, kad įeitum“ — tas Svęrplis. Tojau, кар iėję tievâ saka: „Jau jūinsę 
panelę kalba.“ Tojau panė[ę prašneka, ka tas puons teik kontęns atserâda, 
ka ui. „Kętū vaistu, — saka, — narėk, arbatėlę ramūnėlię, išvęrkęt, doukęt 
gertę, ta pagargaliouji — ęr tojau būs sveika. Kętū vaistu narėk.“ Тар ęr 
padęrba. Kaištę ištraukę — ęr ana palęka sveika. Tas puons saka: „Keik 
daba puonou dâktarou reikies apmuokietę?“ Saka: „Kiek tamstas luoska“ — 
pasakę puonou. Tas puons ištraukęs ar pęnkęs ręblięs, davę anam. Saka: 
„Bę maža būtu, dar galietom dounas kepalęka prędiete. “ Puons âka: „Ёг 
do galiam doutę.“ „Nė, mon ožtenk veina. Vo tos vęsos šondaktarios gin- 
kęt laukę, anei nieką nasępront.“

Puotâm ęns jau atsęrada baguotėsnęs, pradieję daug žmuoniū ėtę ęr 
ęns isętaisęs laupka tuo bažničiuo. Bažničę bova mūręnę, šęt кар musę Rei- 
tavę I puonę kuokę sediejęsę klaupkuo ęntruo pęsie. Vo deina mat nuognė 
šęlta tękuos, tas mūrs bažničęs mat nuognė įkaita. Vo ęns, klaupkuo sedie- 
dams, vo galva bova nęmęšta — ba plauku. Męsielęs pol, ęns vęs bâda ęr 
bâda — muo ęr muo sę ręnka. Vo tuo pęsie atruoda, kad ęns ana muo ęr 
muo, kažkon nuor pasakitę.

Кар jau tçktâ konęgs evangėliję paskaitę, ana pasękielę ęr tat jau ėt pri 
tuo dâktara paklaustę, kuo anon vęs vadęn. Кар ta puonę pasękielę, atėt 
natuolę tuo dâktara — tęk tas bažničęs mūrs įkaita, ka gręva, kuokę pęn- 
kęsdešimt žmuoniū ožmęša, tame kęmpe, kęr bova. Ta puonę saka: „Kęn 
nuoriejė pasakitę?“ Saka: „Jęk mata, ka mūrs grova. Aš jau senė nuoriejau 
tau pasakitę, ka mūrs grūs.“ „Ta keik, puonę, reikies ęž ton gera? “Saka: 
„Vo keik tamstas luoska.“ Ta puonę ištrauk dvędešimt penkios ręblięs, 
keik pri savęs tęrieję, ęr atędavę vęsęs. „Kad tęk aš lękau giva!“
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Ons çr viel lęka baguots.
Ta puonç pradiejç skelbtç, ka ons naišpasakits žęnuovs, kad aš i giva lę- 

kau.
Puonâ pasętaikę ęžprašitę ï vaišes, ï kęta valstibę veišietę. No, puonç 

saka: „Važioujęnt kętęr rėk nosęplautę gera, sęsętvarkitę.“ Basęprausdama 
nęmuovę žeida, pasędieję ęnt kriesla ęr ęžmęršei. Vo pri sava ręnkas anei 
torieję tręs tarnos: veins bęva vęriejęs, ęntras nešiejęs, vo trets paręngiejęs. 
Daba anï jâu išvažiou I tęn balię, puonç peisęjęta, ka nabtor žiedą. Ana 
ęžmęrša, кар prausies ęr palęka.

Dabarčious ana grįžt nęmei, ana klaus tū sava liuokâjo: „Ar narâduot 
męna žiedą, ten ęr tęn bęv padiets?“ „Ne, — ožsęglnę anei vęsę, — narâ- 
duom.“ Nę anei vęsę bęva sosękalbiejęn, kad pardousma tęn žeida ęr gera 
papęjuokavuosma. Vo dar bęva naradęn kępčiaus. Vo ęns pats sakas sava 
puonė: „Rėk važioutę ï miestą gçrdiejau, ïr atsçrâdes tuoks daug žęnas, 
daug gâlçs dâktars, rasę ęns ispies, kęr tava žieds dingą.“

Jam daba tas puons nęvažiou pri tuo dâktara, saka: „Тар ęr tâp, puoniuos 
žieds prapoulę, gal ispietęmė, kas.“ Ons saka: „Čia tâp greta naïspiesç, rėk 
pamatïtç puonç, pamatïtç tava nęmęs, rasę iš palęngva ęr ispiesma.“

Daba puons parsęvež tęn dçdelç dâktara. „Tai, — puonou saka, — 
gausę doutę kęmbaręka, rėk pagalvuotę kuokę treita ketvertą deinū, čia 
žieds tarp jūsę ir.“

Dabar anam dėve patalpa, tęr doutę ęr valgitę tręs kartęs i deina. Daba 
tas, kęr bęva valgię nešiuotuojęs, bęvęs mat pats žiedą pasęsavęnęs, bet jau 
žęnuojęn ęr teidę anuo draugâ. Kap jâm valgę ineše, saka: „Ai, prieteliau, 
męn tavęs gailę ir, kad aš tau vęsa teisibę pasakičiau, tau atimtu givastę.“

Nę, ęns ęntra sikę, ęns saka: „Jums vęsę tris žęnuot.“
Tas iėn sava draugu, saka: „Jau veins ir - spie.“
Ontra vâkara кар parėt sę valgęs, ons saka: „Ai, prieteliau, męn tavęs 

gailę ir!“ Ai ai ai! Tas jau poulę po kuoję anam, saka: „Puonalę, išręšk кар 
nuors, kad męn nabūtū kalties.“ „A, — saka, — tęn gal padaritę lęngviai. — 
Saka, — rituo vâkara sędarik tuokę klėcka iš męltę ęr paduok kalakętou 
tęn klėcka sę žeidę ęr įkerpk lęg posę oudeguos tęn kalakęta.“

Jam, kâp pasakė, tâp ęr padarę - bus kalakęta solėsęn. Vo kaląkots 
pri prausiklas pręėn, kęr puonç prausies.

Nę dabar jau trėtę ritmetę sâka: „Kâp, puons, ar pagalvuojė?“ Saka: 
„Pagalvuojau, čia tarp jūsę kažkęr ir, — saka, — reik pavaikščiuotę ęr 
soprasma.“

Nę i dabâ puons çr puonç parved anon par ârklios, karves. „Nė, puons, 
čia niera.“ Parved anęn par karvio stoines. „Nė, — saka, — ęr čia niera.“ 
Ons nuor paveizietç, kâp tas puons ar gera given. Parėt ons par kiaulides ęr 
par avides — paržiūr, kęr vęsę givęlė ir. Pargrižt nęmei — pri tuo paluociaus 
kalakęta pasępūtę. Ons pâsteb tęn kalakęta, kor i ūdega ikęipts ir. „Tai, - 
saka, — puonas, tas žiedas ir tarp tū kalakętę. Puonas, imk ęž tuo kalakę- 
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ta!“ Puons nętvierę. „Ne ta, ta čiępk, — paruodė, kor pakęrpta oudega 
bęva. - Išskruosk ton kalakota, ęr žeida rasę.“

Tęjau tęn kalakęta išskruodę - je ïr žieds! Puonę palęka teik linksmę, 
kad nę! „Ta keik, puons daktare, reik ęž tęn darba?“ „Nę tai, keik puonas? — 
Posę žiedą verties. “Puonę saka: „Pęnkęsdešimt ręblię ir muokieta, ta dvę- 
dešimt pęnkięs roblięs douk.“

Nę i puotâm išvežę, doud sava pęrmonou ęr išvež tęn puona dâktara.
A puotâm, aritretę deina pradieję galvuotę, kad ęns šūdą žęna — kodie 

ęns leipę ikęrptę kalakętou oudega? Er ęns išsędavę pats, kad tęn žiedą bę- 
vęs pajiemęs. Daba tas liuokajęs pràded sakitę puonou, kad tas daktars šūdą 
tasępręnt. „Vo iš kęr žęna?“ „Aš tuokępraktęka, - saka, — tęrę, — saka, — 
parvčžkem tęn dâktara atgal, ęr, saka, — padarikem tuokę dalika, ęr matis- 
ma, ar ęns ęžspies, ar naęžspies.“

Dabà tàp ęr padâra: nūsiunt atgal pęrmuona, kad parvežtu pri puona. 
Daba tas liuokajęs saka: „Mas padarikem tâp: sęgaukem svęrplę, pavuož- 
kem po torielkas ęr ęns taęžspie“. Vo pri tuo puona bęvęn svęrpliū.

Nę tap jiemę ęr padarę. Кар ieję i truoba, anam puons ęr saka: „Kas čia 
daba ir po tuos torielkas? Mas išimsma praktęka.“ Anei nažęnuoje, kad ęns 
ir Sverplis pavarde. Qns atên pri stâla ęr saka: „Kas čia, dabar jau Svęrpliou 
gals!“ Atėję pri stâla, atvuožę torielka ęr ęžmęša tęn svęrplę. Puonę ratou: 
„Vo kuoks žęnuovs!“

Anęn atgal išvežę, ęr ęns laiminga givčna.

BIEDA

Marękę bęva dęktie, tuokę polięrbie, skaities Marękę. Pasętaikę, кар 
pęršlė atvažiou, tuoks ūkęninks nabluogs. Vo ana skaities кар vintęrtę, tievs 
doud tuos dalis namaža. Muotina saka: „Marękę, tievs keik doud teik, ęr 
aš dar tau šimtą ręblię prędiesę. Al, — saka, — tęn šimtą rçbliç laikikês 
biedâ, ka atês bieda kada.“ Marękę polięrbie nasoprâta, kas ta bieda.

Dabà jau кар po tū vestęvię, po vęsakuo, nęsęmda ana mergelę. Po kęknę 
ana darboujâs кар gaspadęnę. Vo Marękę tęn sava šimtą ręblię isęnešę ęr 
po pagalvęs pąsękęša, kçr galieję — nęs laikies biedâ. Vo кар ana podęrnie 
bęva, keik bus bęvos bieg i alkierię ęr veiz, ar tabie ti pçningâ. Ta mergelę 
pradieję galvuotę: „Kuo to vęs i tęn alkierię vaikščiuoję?“

Praėję kuoks mienou ar dę mienesė, ta mergelę nabiškęntieję, pradieję 
klaustę: „Vo kuo to, Marelę, vęs tâp enę i tęn alkierię?“ Saka: „Aš nanuorę 
tau sakiteis, ai tau pasakisę, saka: „Mama męnei davę šimtą ręblię ęr sakę 
laikïteis biedâ, кар atës, atędoutę biedâ.“

Tâ mergçnâ papęulę nęėtę i suoda pas kęta kaimina, i pasakę, kad męna 
Maritę tęr pasędiejęsę šimtą ręblię ęr laikuos biedâ. Vo pri tuo kaimina sięvęs 
kuoks kraučięs požiūlękis, ęr ęns nęgęrdęs, kad ana tėp šnek, kad ta gaspadę
nę laika šimtą ręblię biedâ. Tas kriaučięs žęna, pri lęnga кар sięva, ęr gana 
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pamatyto, kad tas anuos virs išvažėvęs i malūna, jau veikė nagriš. Vasaras 
metsbova. Tas kraučięs sęgalvuojęs par puokatę ėtę pri tuos ęr dejuotę — 
būs bieda esąs, ar nadous tęn šimtą ręblio anam. Tas kraučięs iėję, кар šęta 
čia pri mūso, ont saulâlç pri pečiaus atsęsieda ęr dejou: „Ai ai ai bieda!“ Vo 
ta bovosę truobuo atgolęsę, dęręs prūvęras, ana bęva ožmęgęsę. Paskiau ęns 
dędžiau pradiejęs šauktę. Кар jau sušaukę, ta jiemę pabęda, išėjosę saka: 
„Kas tamsta esę, ar bieda?“ „Bieda bieda!“ „А, - saka, - aš tamstas jau 
senė laukiau“. „Ta gera, aš dabar ęr atėjau.“ Išnėšęsę tęn sava šimtą ręblię 
ęr adàvçsç. Nę, tas žmuogęs padiekavuojęs, ta bieda, ęr išėjęs. Vo tuo krau- 
čiaus ana napažęna.

Daba jiemę parvažiava virs iš malūna priš vâkara. Ta pamatę parvažiou- 
jęnt nębiegęsę adariosę vartęs, ilėdęsę i žardeina tęn sava vira, ta Marękę, 
saka: „Nę kuo tę, Marękę, šę vâkara tuokę linksmę?“ Saka: „To, papa, nieką 
nažęna kas pas mūso bęva!“ Saka: „Vo kas bęva?“ „Al, — saka, — bieda 
bęva atėjosę, šimtą ręblię atędaviau.“ „Kuokę šimtą ręblię?“ „Vo, — šoka, — 
mama bęva davęsę sake: „Bieda laikik.“

Кар jau večėrę valgas, tas virs ęr sakas: „Nę, Marelę, nažęnuojau, kad tę 
pokvailie. Nę, — saka, — ar napažęna, kas ęns bęva?“ „Sakiės bieda — 
aš napažęnau.“ Tas virs galva pakraipę, saka: „Šimtą ręblię atidoutę tâp 
bęlę kuokėm dęrniou!“

Ont rita ęr sakas: „Žęna, Marelę, kon, męsiet vėduom būs na givėnems, 
ka tuokę esę kvailelę. A, - saka - aš ėsę i pasaulę veizietę, je rasę ęž tavę 
dęrnėsnę, galiesma giventę, vo je narasę, gausma skersteis.“

Nę, tas žmuogęs bęva pogędris ęr ęns noėję doukem daba кар i Gargž- 
dos kad aš nęėčiau, kęr anęn maža pažinst. Daba jiemęs ęns nęėjęs i miestą, 
atsęvertęs galva, ęr galvuo. Тар po miestą vakčiuo ęr keik bęvęs vęs i dęngę 
vėz, keik bęvęs vęs i dęngę veiz. Vasaras metę, šęlta. Vo puonę tęriejosę 
galerijas i šiaurės pęsę. Išėjosę, atsęsiedosę ęnt galėrijęs ęr viel tâp pat žval- 
gęnteis. Vėz, kad tas žmuogęs tâp i dęngę žiūr. Ta puonë tâp interesas pasę- 
darę. Ana pasiuntęsę sava tarnaitę, saka: „Ek paklausk tuo žmuogaus, kuo 
ęns vis tâp i dęngę žiūr.“ Atbiegosę tarnaitę ęr klaus: „Diedę, kędie tę vęs 
tâp i dęngę veizę?“ „Vo, — saka, — aš iš dęngaus nęsęleidau ęr veizo, kad 
ta ęnga naęžsędaritū — vakarę viel reikies ilęptę. Aš esę iš dęngaus.“

Ta tarnaitę tęn žuodę nunešę puonė. Parneš tęn žuodę, saka: „Ka tas diedę 
sakuos ėsas iš dęngaus.“ Saka: „Biek pavadink tęn žmuogę, ar ęns nagalietū 
ęžėtę pas monęs, pateirautęm, kas tęn dęngou.“

Vo tas žmuogęs tęjau paklausę tuos mergėlęs, tęjaus iėjęs pri tuos puo- 
niuos. Ta puonę nęlępa nū tuos galėrijęs i truoba, saka: „Diedę, ar tamsta iš 
dęngaus?“ „Iš dęngaus.“ Saka: „Ar tamsta nažęna, кар męna tievėlęs, priš 
tręs metęs ir męręs, kon ęns tęn veik?“ Saka: „Tievėlęs tamstas nieką tuokė, 
ai, žęna, bęške prasękvortavuoje.“ „Кар prasękvortavuoję?“ „Vo, — saka, — 
sęsieda švęnts Juons, švęnts Petras, j ūso tievėlęs, dar kartas švęnts Jūzęps 
pręsiesdava. Er tamstas tievėlęs, — saka, — ir skuolings kuokę trėta Šimtu 
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ręblię ir prasęgrajijęs. Žęna, dar gera nasępręnt tū kartu, ïr tuos kartas na- 
sopranta onâ. „Tai кар anam ar galietū кар atsęligęnte?“ Saka: „Galietū, 
kad būtu iš kęr.“ „Vo, — saka, — ar tamsta nagalietomë parnčštę?“ Saka: 
„Galiečiau.“ Ta puonę pašuoka, įnešę tręs šimtos roblio saka: „Parnešk mona 
tieveliou. Vo, — saka, — vo кар sę tou senuolio męna, ar napręsęmęnę?“ 
Sàka: „Pręsęmenę, anuo pri kartu nabpręlėd bęške akiems nabępręmata?“ 
Saka: „Vo kâ jęs?“ Saka: „Žęna, apdręskęs Ir, senė кар męręs, nępllša.“ 
Saka: „Vo gal galietomė drabęžię parnčštę?“ „Nė, — saka, — sę drabęžės 
męnęs I dęngo napręims, peningū galiečiau parnėštę.“ „No, — saka, — vo 
кар tęn maždaug kuostiūma nępęrktę ar daug kaštuotu?“ — puonę klaus. 
„E, — saka, — barvėlę drabęžię šimtą ręblię kaštuotu, bę kuokę geresnę 
nuoręnt nopęrktę.“ Ta puonę išiemęsę ketvęrta šimtą. „Parnešk senuoliou. 
...No, — puonę saka, — uo kas tęn daugiau?“ „Daugiau, — saka, — nieką, 
daugiau nabtorę laika, tęro etę veizietę, kad ta skllie nęžsętvertū, paskū mę
nęs nabępręlms I dongę. “ Ons jau bieg greita laukę, kėtęręs šimtęs gavęs.

Ons išbiega nomein, ta puone nieką, vo ta mergęna sek, kor ęns bieg. 
Ons I pakalnę, кар ont Viežaičię ęr pabieg. Ta mergęna žiū r, kad ons nė! 
I tęn dęngo ai i pakalnę nębiega.

Tęjau jam, na keik trękęs, parvažiou puons iš Klaipiedas tuos puoniuos. 
Vo bęvęs dędęls kopčięs tas puons. „Ai, papa, nažęna, kas pas męnęs šęn- 
dein bęva svetiū!“ „Kas svetiū?“ „Ai ai ai! — ta puonę tap ręnkas ratoujęntę. 
Saka: „Vo kas tėp bęva? — tas puons klaus. „Vo, — saka, — nū dęngaus 
žmuogęs bęva, apępasakuoję apie męna senuolę, apie tievęka — vęskęn 
gavau žęnuotę.“ Saka: „No kon pasakę?“ „Saka:, kad tievuęks prasękuorta- 
vuojęs ėsas.“ „Vo daug?“ — saka. „Vo apie treita šimtu ręblię.“ „Vo gal 
davė pęningū?“ „Daviau,“ — saka “O-O!“ „Er aplink senuolę pasakę, kad 
nopleišęs ėsas. „Er anam gal davė?“ „Daviau šimtą ręblię.“ „Tpiū, kvailę! 
įėję žiūlęks ęr tavę išnauduoję.“ Ons tojau saka: „Paruodlk ęnt kęr išėję.“ 
Tarnaitę saka: „Aš mačiau, ęnt Viežaičię išėję.“ „Ta, — saka, — mosiet 
kuoks viežaitęškęs žiūlęks bęva.“ Saka: „Napažęnau, sakę, kad nū dęngaus, 
ęr gana.“

Tas tęjau puons arklę pabalnuojęs vęsū gėruoję ęr siedçs ginteis rats.
Puons lek, gênas genas, vo tas žmuogęs pradiejęs galvuotę: „Ar męnęs 

nasęgins?“ Jau bęvęs ęžęjęs ęž Viežatię. Ta jęs pamatę šeina sęgriebta kępstę. 
Ons nęsęmuovęs kepęre sava, pasęspaudę tuokę kūlatę po kepęręs ęr laika.

Je, jau atjuo tas puons. Atjuo, „ei, diedę, — saka, — ar narnate čia tuokę 
žmougaus pračtęnt?c“ Saka: „Matiau, ka praliekę čia nasenė, jau pęsvalęn- 
dęs gal būs, tuoks vlręšks zgrebnė praėję.“ Saka: „A napažęna?“ „Nė, 
saka, — kęr pažinsę, je aš anęn pamatičiau, pažinčiau.“ Saka: „Ar nagalie- 
tęmė anęn pagintę?“ Saka: „Nė, кар aš anęn piests paginsę.“ „Nę, — sa
ka, — vo kad aš doučiau arklę, sę męna arklię ar pagintoms?“ „Je, so ârk- 
lię, — saka, — paginčio.“ Puons tęjau doud anam sava arklę, saka: „Vo 
kęn čia pręsęspaudęs laika?“ „Ai, — saka, — paukštęka, sę vaikę šeina grie- 
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biem ęr sogâvuom. Vaiks nūliekę klietkas atsęneštę ïlëstç. — Sâka, — puo- 
nalę, douk kepęrę, kuol vaiks atës, as nagaliosàva païmtç.“ Tas puons doud 
kepęrę, doud arklę, vo pats laika ton paukštoka.

Saulę lëdâs — dar vaiks naatët. Tas pâkel tęn kepęrę — külâtçs. „Tpiū! — 
sâka, — aš dęrnios, dar ęr arklę anam prędiejau!“

Nę i daba pargriža nomei puons ęr spjauduos, saka: „Tę pęningęs, vo 
aš dar ęr arklę idaviauc“ Ta tarnaitę saka: „Sę ta pate kepęre bęva apsęmuo- 
vęs, kęr puons parejė.“

Vo tas daba nomei parjuoję pri sava Marękęs. Parjuojęs nęmei, ęr saka: 
„Dabar, Marękę, mędę gïvensma, pasaulie dar daug dęrnesniū ir. Šęta, aš 
parsęnešiau ketęręs šimtęs ęr arklę dar, ęr balnai“

Ër gïven.

APË1 TRÈS BRUOLIÔS

Tievs tęrieję tręs sūnęs: dę bęva pruotingç, vo trëtinsçs kvailçs. Ër tas 
kvailęs bęva dçdelë stępręs virs. Daba toudç Içkçsïjë sūna nuor žaniteis po 
tieva męrteis — vęsas panas baduos tuo kvailę, saka: „Sopiks — ęr užmęš, 
dękts ir.“

Anoudę važiou i zâlietas, ves gerd: „Ka na tas kvailęs, etęm, ka tas 
kvailęs ir, bęjomuos.“ Puotàm važiava ęntrasęs — ęr ęntrasęs tęn pūtę gęrd. 
Saka: „Ka tęn kvailę panaikintu, mas ętomam ar ož veina, ar ęž ęntra.“

Anoudę sęruokava žeimos metę: „Tuokę šalta, — ruokou, — važiousma 
i ežerą ęr nęskąndinsma.“ Kvailęs, кар vakare ęžmęga, pajam tuokės dvę- 
linkes imuovę tęn kvailę i tas dvęlinkes ęr pašuol i ežerą — vež skęndintę. 
Daba anuodę nęvažiou ęr jam tęn kvailę iš vežęma sę vęsuoms dvęlinkiems, 
pâded ęnt leda, vo patęs grinšt kęrvę pasçimtç. Ër abędę sęruokava, sęsieda 
i vežęma, pralek nęmei pasęjam kęrvę. Vo tas kvailęs, ęnt ežerą būdams, vo 
senuovie važeva žida sę prëkiems, ęr kęls ėję pruo šalę, pruo tęn šmuota, 
kęr bęva kvailęs padiets. Tas kvailęs prameiguoję, prabęda ęnt ežerą, gęrd — 
važiou kažę kas. Ons nažęna ne pats kamę ësas. Važiou žids pruo šalę, no 
ęns ęr šauk: „Namuokę ne skaititę, ne raŠitę, vo i karalięs ded! Namuokę 
ne skaititę, ne rašitę, vo i karalięs ded!“ Ons tap vęs ęr šnek tuo dvęlinkie. 
Žids atvažiava, sęstuoję ęr klausuos. „Ui, kas tau ir?“ „Namuokę ne skaititę, 
ne rašitę, vo i karalięs ded!“ „Ui, aš vęskęn muokę: ęr skaititę, ęr rašitę!“ 
„Nę, atręšk, linsk i męna veita, būsę karalięm.“

Tas kvailęs isieda i žida vežęma ęr pavažiou, vo žids jau ir kiesluos. Daba 
atvažiou toudę bruolë, kert skilę, pjaun leda. Tęjau padâra skilę, tęn žida 
šmurkšt po leda ęr pamuovę.

Nę jau pradieję auštę, kuol anuodę apsçdarbâva. Parvažiou anei i karčę- 
ma tuoki linksmę, ka bruolę nęsękuoręn. Sęein anoudę i karčęma papęjuokau- 
tę. Anouduom bapęjuokaujęnt, bruolęs sę tuokės geras arklës, sę vežęmo 
ęr parvažiou palęngvas. Toudę кар iët““ No, bruolau! — sâka, — Nę, кар?!“ 
„Кар! — sâka, — dornâ dar padęrbuot, kad prik krašta eketę prakęrtuot.

468



Ka būtęmat vçdçrie prakęrtęn, būčiau sę dviem arklės parvaževęs, no kap 
pri krašta prakęrtuot, tęk skarmalu tuokiu tęrę.“

Išger vęsę anei magaričes, kap jau vęskas gera ïr. „Nę, važioujam, — saka, 
ka, — nęmei, brolau.“ „Nę, važioujam.“

Anoudę praša ęntra vâkara, saka: „Bruolau, kâp mas tau, tę tâp mums 
padarik.“ „Saka: „Galio, ai aš skilies nakçrso, pūtęs išsękerskęt. Tęk kęrs- 
kęt vędęrie.“

No ęntra naktę nęvažiou vęsę tris. Teidę bruolė prasękert eketes, isęlend 
î dvęlinkes, tas kvailęs ęr pamaun po leda.

Tas, pjūklą, kęrvę isędiejęs, ęr parvažiava nęmei. Tęr žida arklę ęr bruo- 
liū. Parvažiava, apsęžaniję. Ër aš tuo veselie bęvau. Gieriau, valgiau,) par 
barzda varvieję, tęk bęrnuo natęriejau.

APGAUTE Ž1ŪLEKA

Senëlçs priš pavasarę trūka pašara ęr sçgalvuojç vëstç i tęrgę karvę par- 
doutę. Vo tris tuoki žiūleka kaimïnâ gava išgerstę, kad tas sënçs nuor par- 
doutę karvę. Saka: „Mas kâp nuoręnts anęn apgaukem.“ Anam nęvėstę 
kėlę lęg tęrgaus bęva apie pęnkiuolęka kęluomietrę. Pęnkięs kęluomietręs“ 
vedę, atsęstuoję veins žiūlęks ęr saka: „Tieva, vo kęr tę vedę tęn vuožka?“ 
„A, — saka, — jok aš karvelę vedę, na vuožka!“ „Ar to nešę karvęs matęs? 
„I tęrgę, ai aš na vuožka vedę — karvę.“ „Vo keik nuorę?“ „Šešiuolęka 
ręblię.“ Ons dę ręblię doud.

Nę ta ęr paleka, ęns et tuoliou sę karve I tęrgę. Nçëjç dešimt kęluomie- 
terię, patink kęta iš nauję tuokę gędruolę. Viel saka: „Tieva, kęr vedę tęn 
vuožka?“ „Ne, — saka, — jęk aš karvelę vedę, na vuožkac“ „No, — saka, — 
ar nešę karvęs matęs — vuožka, veinę raga!“ „Vedę I tęrgę, — saka. „No, 
pardouk, — saka, — keik nuorę?“ „dvędešimt ręblię.“ Tas pasiūlę postrtëç 
ręblę.“ „Pardouk, gausę pçstrëtç ręblę.“

Viel paliktas, ët sënçs sę sava karve tuoliau. Pri pat miestą viel trëtesçs. 
Trëtesçs viel saka: „Tieva, kęr vedę tęn vuožka?“ „Ar sęblūda vęsę, kad mę- 
na karvelę nuor I vuožka paverstęc“ „Vo keik nuorę?“ Tas: „Dvędešimt ręb- 
lio.“ „Al kęn šnekę, aš tręs ręblięs doudę.“ „Kad vęsę jau tâp rokoujat, douk 
tęs tręs ręblięs.“ Ër pardoud sënçs karvę ęž tręs ręblięs pri pat miestą.

Tas pàskç nęsępęrkęs karvę vëdas I miestą. Ër parlėk tei dp. Sënçs ët 
po pàskç veizietę, kâp anîms ësës sę ta vuožka. Isęved tei I miestą, I tęrgo — 
gaun tręsdešimt ręblię ęž tęn karvę.

Dabâ senes galvuo: „Jau esę apgauts.“ Kęn ęns padarls? Vo ęns torie- 
jęs tuokę kepallšoka senuovęška, jouda. Ons sogalvšojęs tâp, kap tręs ręb
lięs gavęs. Vo bęva karčęmas tamę miestelie ar tris. Tas įėjęs Ikarčęma, 
veina robię davęs karčemninkou er sakas: „Kap ïësma mas ketore vîrà, douk. 
išgertę, vo kap aš išedams pasoksę kepalęšęka, sakik, kad Ir užmuokieta,
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Ęr ęžpęrka ęns tręs karčęmas, ęr ęžprašę, kad, кар apsęksę kepališęka, 
sakitū: „Jau ir ęžmuokieta.“

Nę, кар ęžpęrka vęsas tręs karčęmas, išein ęr sętink tęs sava kępčios 
kęr nępęrka vuožka. Daba ęns išėjęs ęr saka: „Nę, vïrelê, vo кар ėję jums sę 
ta vuožkele?“ „Vo kęn ės — veins saka iš anū, — bęškę pelniem.“ „Vo ar 
daug gavuot?“ „Pęspęnkta ręblę.“ Mâtuoties, ęr jums naprastâ. Ta ėkem 
ęnt magaričię.

Sęruokava ėtę ont magaričię, vęsę tris sętęka, ęr tas sėnęs
Ijėt i tęn pęrmuoję karčęma, ęns ęr paprašę tuos židelkas, kad douk ęž 

ręblę paveišietę. Ana padieję.
Кар jau bęngę pagertę, kepališęka apšoka iš palęngva. „Ui, ui, jau už- 

muokieta!“ Ons apšoka ęntra karta. „Ui, ui! Jau pardaug!“ Ër išėję. 
Tei vira žiūr. Tas senęks saka: „Nę kęn, mas nadaug tapagieriem, ožėkem ï 
kęta karčęma. “ „Vo tę ar baprašisę?“ „Vo kçdie ne, tuokïms gerims vïrams 
galię paprašitę.

Ons iėt iš naujç ï ęntra karčęma ęr viel tâp pat papraša, kad douk išgertę 
ęž ręblę ketorims vïrâms.

No, jau, кар bęng gertę, ęns viel tâp pat kepališęka apsęka i rinkę. „Nę 
кар, panitėlę, ar jau ęžmuokieta?“ „Dar dękčiau pasękta židelka šauk: 
„Ui, tievâ, jau par daug, ėk lauko!“

Išėt laukę iš ęntruosęs karčęmuęs. Tei vira klaus: „Vo kad i trėtę karčęma 
ijėsma, ar viel gausma?“ „Vo кар! Ar męslijuot, aš jums karvę būčiau tap 
pęgė pardavęs! Vo кар aš keporękę pašokę — ęr kuo nuorę, tuo gaunę. 
Sęruokava ėtę i tretę karčęma.

Bęngęnt gertę, ons viel tâp pat pasęka kepalęšęka — žids ka poulę: 
„Ui, tievâ, apmuokieta, apmuokieta ir!“

Nę paskę anęi ęr pradieje sakitę: „No, tievâ, ar to napardoutęmė tuo ke
pališęka?“ Ër pradieję anei ligtę. „Nę, virelę, tâp pęgė nanępęrksat, кар kar
velę. „Vo keik nuorę?“ „Nę, je jau po pęnkiuolęka ręblię dęusat, rasę ęr 
pardoučiau.“ „Nę, tieva, par daug, po dešimt.“ „Ne, napardousę.“ „Nę, 
po trilęka.“ „Gera, - sętink sėnęs. Ęr ęžmuok anei vęsę trilęka ręblię — 
dar devinęs prided pri karvęs. Nūperk ani tęn kepališęka, tievs saka: „Mon 
kuokę kepęrėlę paretę torat doutę.“ „Veins pajam tęn kepalęšęka, doud sava 
kepęrę.

Tas parėt vakarę nęmei, muotina i klaus: „Nę, tievâ, кар sekies sę kar
vele?“ „Na prasta, - saka. Saka: „Vo diel kuo parejė ba kepalęšęka?“ 
„Vo, - saka, - кар nępęrka karvelę, nėję, ipratęsę bęva ete po kepalo- 
šęka, toriejau atędoutę.“ „Vo keik gava?“ Saka: „Ož tęs pęningęs pavasarę 
nęsępęrksam dar geresnę karvę.“

No gera, daba tei žiūlęka pasęlęka, saka: „Šę vâkara jau esam gęrtę 
mums gana, ėsma rituo pakępčautę.“

Anęi ęnt rita nęėję i kęta karčęma, na tęn kęr sėnęs bęva. Tėję ęr papraša 
ęž ręblę išgertę, ožkonstę. Pajiedę anei, sęk kepalęšę ęr šauk: „Ar ęžmuokie- 
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ta?!“ Tas karčemninks saka: „Ui, ar jums iš galvuos išsękraustiet!? Кар 
ęžmuokiesat — bus užmuokięta.“ Ontrasęs saka: „To nagera sękę.“ Pajie- 
męs sęk kętap. Vęsteik gava ęžmokietę.

Paskę išėję laukę, soruokâva, kad nagera : vakar bovuom ketęrę, vo šęn
dein tris — karčemninka ęr naklausa.“

Pasęjiemę ketvęrtuoję kęmarada ęr ės i tęn pęrmuoję karčęma, kor sė- 
nęs bęva. Î jet ketorę vïrâ, ęr viel tâp anei ožpraša ęž ręblę.

Anei viel, кар bęng gertę, prâded tęn kepalęša sęktę ęr klaus: „Ar ęžmuo- 
kieta?“ Saka: — „Ar jums meslijat ęr šęndein namuokietę!“ „Vo kędie 
sėnęs namuokieję?“ Saka: „Jums namuokat tâp sęktę, кар sėnęs.“

No ta paskiaus mata, kad ne anei senę, ai sėnęs ançs apgâva.

GODRE DOKT1E

Torieję biednas žmuogęs godre dękterę. Puons pasakę ta anuo dokterė, 
saka: „Kad išaustu ta dęktie monei marškęnięs.“ Er parnešę tas tievs ana 
lęnū sauję, saka: „Puons prašę, kad išaustum marškęnięs. „Vo dęktie sęskaldę 
pagalios, kęr kęknę pakęr, saka: „Nęnešk tęs šakalios puonou, pasakik kad 
puons padęrbtū męštęvęs, stakles ęr mintovos — čia vęsakuo rėk pri tū 
lęnū.“

A puons pagalvuoję. „Gędrę tava vaiks!“ „No, — saka, — ka ana tuokę 
gędrę, — saka, — parnešk ana pęnkiuolęke kiaušię taišpėręnl vęščiokę.“ 
Er idavę tęs kiaušęnięs išvęrtęs. Kiaušęnė bęva išvęrtę.

Dęktie prakūlę veina kiaušę, žiūr, kad išvęrtę vęsę kiauše. Dęktie išvę- 
ręna meižię guorčię, idavę tievou. „Nęnešk puonou, kad puons pasietu išau
gintu vęštękams krupę.“

„Ak, ta tava dęktie gędrę, — saka puons. Saka, — to parėk pasakik 
sava dękterė: męna lauka galę ir kūlęs, kad nęlęptū tam kūliou skūra.“

Pana pasakę tievou tâp: kad kūlęs gęl ęnt bombas, rėk atverstę kūle, vo 
nū bęmbas rėk pradietę lęptę.

Nę ęr tievs nęėjęs pasakę, kad apversk kūlę, „la gędrę tava dęktie ir. — 
Saka, — ar žanuota ir, ar nažanuota?“ „Nažanuota“. „Ta, — saka, — aš 
anęn imso ož žmuona, kad tuokę gędrę ir, — tievou pasakę, — ai ana tęr 
atėtę ne plęka, ne apsędarięsę pas męnęs, ęr tęr atsęstuote tarp žeimuos ęr 
vasaras - puons pasakė, — tada aš imsę anęn ęž žmuona.“

Ana tâp padarę: čia tęrieję ęžsędiejęsę tuokę kęskelękę, vo puotâm rėgs- 
tę ęžsędieję, nęėję tarp šlaję ęr ratę ęr atsestuoję.

Puons atsęmęrę, kad tâp sakęs, saka: „Ar i žmuonas atejė?“ Saka: „Puo- 
na vale, кар puons mierkavuosę.“ Saka: „Vo kas tau pasakę?“ „Męna 
tievs.“ „A-a, ta to ta godriuoję tieva dęktie!“

Paskou ivadęna i truoba, apdarę ęr važiou ęnt šliūba.
Paskę kielę dędeles vestoves. Tuos vestęvies ęr aš bęvau nęvažėvęs. Tę- 

ricjau siętęnę ratękęs, puopięriaus tęriejau Jarkęs, stękla batęka bęva, a ke- 
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pališę šveista toriejau nęsęlępęs. Кар ïejau ï truoba, padiejau kepališę ęnt 
pečiaus, pradieję sakitę, kad jied męna ratękos kiaulęs. Biegau šarpė — so- 
sękūlę batęka, mat stękla bova. Išėjau laukę gintę tū kiaulio — laukę bali- 
nontę, kuol nūgeniau kiaules, batęka nęlęję. Ta kęn badarîsç? Palękau plęks. 
Kazę kas pasakę: „Pakęlū ir kertie.“ Aš pašuol ï tas pâkçlas. Кар veselninkâ 
isegierę, pagava senuovçs strielbas, pradieję trepoutę pakęlas, pagava męnę 
sę pakęluoms ikęša. Vo çns gïvëna natuole Peterbęrka, vo кар šuovę pikšt — 
šleptękęs ęr atsęradau, ęr palękau pri pečiaus.

AŠ TUO ĘR TALAUKIAU

Ka vargdeinçs ėję plieštę sava pliešęnėlę, dęrbtę dęrvas, vargdeinęs tuoks 
Ruovę ruovç veina deina, kęta pasietę dounâ ręgięs. Trėtę deina išėję raute 
peituoms teik batęrieję isędietę tçk dounas veina reikėlę. Vo senuovie mat 
biesâ vakščiuoję ont žėmęs. Biesas, ėdams pruo šalę, ęr sętrępęna tęn reikėlę. 
Êt peitę tas žmuogęs pavalgitę — varnas ton douna balesęntęs. Atėję žmuo- 
gęs. „Viešpatie, — saka, — batęriejau veina tikėlę dounas ęr tęn patę šęt 
varnėlęs sęles. Ęr kam ana ęžklięva, kas sotrępęna?!“

Vę biesas, parėjęs i pekla, jiemę ęr pasękuoliję sava Lęcępieriou, kad 
žmuogaus douna sętrępęnau. A tas Lęcępierięs pėklas pasakę: „Daba tęrę 
ėtę ęždęrbtę tam žmuogou tęn dounas reikę, ęr tuol tęriesę dęrbtę, kuol so- 
kėks.“

Atėt tas biesas pri anuo ęr saka: „Tievâ, aš atėjau pri tavęs pasędarboutę.“ 
Saka: „Kon pasędarbousę, kad aš męnka kon tęrę jiestę, vo kęn tau dousę?“ 
Saka: „Tieva, nabęjuok, kad aš dęrbso, bus vęsakuo ožtenkama.“ „Nę 
gera, kad tâp — dęrbkem“. Žmuogęs nieką nabatsâka.

Biesas darbâvuos tręs metęs pokuol sokeikdęna tęn žmuogę. Iš karta na- 
tęrieję arklę, tas biesas ęr traukę veituo ârklç. Vo paskę teik pasedârç baguots 
tas žmuogęs. Кар atsęrada baguots, biesas pradieję šnekietę tam žmuogou: 
„Tieva, išsęverkęm šnapša, tâp gera vęskas ęžderieję.“ Vo tas žmuogos vęs 
nakeik ęr nakeik.

Puotâm, кар šnapša išsęvęrę, pręsęgierę gera tas anuo gaspaduorięs. Jau 
bova po Kaliedo tas čiesas. Tas žmuogęs, isęgieręs ger, saka: „A, kad velns 
pagautu — pręsęgieriau!“ Tas biesas sâka: „Aš tuo ęr talaukiau!“ Parliekę 
i pękla, saka: „Sękėkę vęsteik.“

ĘR BIESAS NATRĘVUOJĘ

Vo ka kęta slkę žmuogos bęva prasękėkęs ęr noėję i pekla. Vo bęva bjaurę 
ta patę anuo. Кар ons noėję î pëkla, sâka: „Atatâ, diekū Pondeivū, bent 
pasçlsiejau, ka ï pekla nęejau.“

Tei biesâ paskę ęr nęstūmę veina biesa, pri tuos buooas, ka pažiūrietū 
kas čia Ir, kad tâp tęrieję prasçkëktç ęr atėjęs ï pekla dar džiaugas,
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Nę ta paskę parėję pri tuos muotreŠkas, saka: „Aš ęž vira dęrbsę.“ Idavę 
anam svïsta sęktę, idavę varęnę auŠitę, ïdave vâka kavuotę, idavę kiaušięs 
ęnt truobos pakruovę perietę dę lęzdęs. Paskę ėję vęndęnę i šęlęnę — pę- 
tra išbiega, idavę vaika plautę i gelda idieję. Šveista i kopra ireša, kad biegiuo- 
tū ęr sveists jędintūs — soktūs. Vâka idiejęs plękitę, ęžlępa tęs kiaušięs mai- 
šitę ęnt truobuos. Kiaušięs sędaužę vęsos bamaišidams, nažęnuoję, kâp maiŠi- 
tę. Nęlępa greta nū truobos, biega veizietę tuo vaika gelduo. įėjęs pri vaika — 
jau vaiks nętruoškęs gelduo. Кар ęns lęp šarpė nū truobuos, smetuons iš- 
sętaŠkę. Ibieg ta gaspadęnę i vędę, ana žiūr, veiz, kad vęskas ir nagera padęrb- 
ta: vâks nabgivs, šveista ištaškę, kiaušięs sçmâla, varęnę išlėda. Davai sę 
tou karštę sęmčię doutę velniu çr par galva çr par akės! Kad tas biesas ėję 
sę truobuos kerte. „Kas pas tuos raganas, — saka, — gal būtę! — saka, — 
barakalingâ tęn žmuogę i pekla prijemiem. Tegęl ęns ėti sava kelię, kad ęr 
aš natręvuojau, ne kęnkartšta sęmte sędaužę i męnę.

GODRĘS VAIKĘS

Vaikęs tuoks truopnas atėję pri gaspaduoriaus ęr sàka: „Tievâ, je nuorę, 
aš šę vasara galię parėtę pri tavęs i vaikięs.“ Tas gaspaduorięs saka: „To gers 
vaikęs, pas męnęs na kažękuokę douna, gal natęks.“ „Ai, — saka, — kad to 
napâdviešė, ęr aš napadviesę.“ Saka: „Vo keik tuos alguos?“ — tas gaspa
duorięs klaus. Saka: „Męn veina naktę pasędarbousę pats drauge, ęr aš tau 
par vęsa mėta dęrbsę, tęk valgitę dousę.“ „Nę gera, ęr sętink.“ Žmuona sa
ka: „Tievâ, męruods, kad isęsuka, nažęna, kęr tavę varis.“ „Ai, — saka, — 
męslijė, kad naiškęntieso, ton veina naktę.“

Ęr vaikęs darbeijâs par meta. Dabar po Kaliedę, кар tas vaikęs atętar- 
nâva, tęs metęs prabęta. „No, — saka, tievâ, kuokę naktę važiousma pasę- 
darboutę?“ Saka: „Męsiet važiousma po Nauju Metę ketvertâdienie.“ A 
gaspaduorięs tęriejęs ęnt truobuos jautę skūra nęlępęs. Vaikęs bęva ęžęjęs 
tęn jautę skūra, saka : „Tievâ, ar aš tęn jautę skūra galię panauduotę šę nâk- 
te?“ Saka: „Kodie? Galę, tek nasępliešik.“ „Nė, nė, — saka, - sveika 
parvėšma.“

Tas vaikęs tęn skūra nū truobuos nçsçjiemç, i vežęma nęsęnešę, isędieję 
Šakę pasęjiemę tuokę dvęnagę i vežęma isędieję, pėtę pasętaisę tuokę кар se- 
nuovie ka bova kapuojama, dę spatę pajiemę isędieję i vežęma. Vo gaspaduę- 
rięs kinkas ârkliçs. Gaspaduorięs kinkas ârkliçs ęr važiou. įėjęs žmuona 
saka: „Nažęnau, kas būs, kraun vęskon i vežęma.“ Vo tas vaikęs nieką na- 
kuolijâs, tęk kraun vçskçn ï vežęma. įsiėda ęns I vežęma, saka: „Ar žęna, 
tievâ, kęr šęnaktę važiousma?“ „Vo kęr?“ „Važiousma i kapęs, — saka, — 
žęnau razbaininkę lęzda, kęr rębovuo žmuonęs ęr mūči.“

Tam gaspaduoriou važioudams pasakuo, saka: „Vedę nęsęvėšma kuokę 
badiklę, kad galietū anęs išbaiditę.“ Ęr važiou i kapęs anoudę.
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Novažiou į kapęs, tas vaikęs žęnuojęs, nasenė kuokę žmuogę palaiduota, 
na dedelė senė. „Nę, — saka, — tievâ, Imsma spatęs, kâsma tęn doube, 
išselmsma nabaštęka, ėsma tęs razbaininkęs badltę.“ Nę tęjau anoudo kas 
doubę, Išem tęn nabaštęka laukę, dedas ï vežęma. Daba važiou sau ï razbai- 
ninkç truobâlç. Ta truobalę natuolę kapu bęvęsę.

Novažiou anoudę nakteis laikę, dar tï razbaininkâ nasęmęgęn. Tas vaikęs 
pręėt barben ï lęnga. „Darlkęt dęresc“ Tei nanuor darltę. Tas vaikęs pręėjęs 
splrę ï dęres — sklęnkstė išėję laukę, dęręs atsędarę. Pats pasęjiemę šakę, 
peilętęn kapuojama. Pats bęvęs isęlindęs ï ton jautę skūra so ragas, so oudega. 
Bęvęs šnapša pasęjiemęs ar dę literię jau iš nomū. Tęjau Įėjęs — ęž stâla at- 
sęsiedęs. Ęr tas gaspaduorięs po pâsko Įėjęs. įėjęs, ęž stala atsęsiedęs. Saka: 
„Tieva, gersma po bęrna.“ No ęr tos razbaininkęs vadęn pri stâla. Saka: 
„Vira, akšęnat vęsę pri bęrnas.“ Tei razbaininkâ ęr ėte ęr netę vesâp: veins 
ėte, kets nėte. Saka: „Tieva, ek Įnešk ęžkęnduos, ton paršęka.“ Vo tas sied, 
tęn šakę dvęražę Iriemęs 1 lębas, peilę pasęjiemęs.

Tas gaspaduorięs išėję, tęn nabaštęka ęnt pečiu, Įnešę, dribt ęnt stâla. 
Tas pasęjiemę šakę ęr tat jau pjaus. Vo tei jau vęrp, vėz, kas čia būs. las tę
jau prapjuovę tęn žmuogę, paoustę. „Fi, — saka, — tas padęsęs, tieva, prę- 
douk tęn rauduonkęlne, — ęr paruodę ï veina razbaininka. Kad ėję vęsę 
pruo dęres! Ęr nablęka ne veina. Ër nablęka ne veina. Ër palęka tęštę. Tęjau 
tas vaikęs sâka: „Tievà, ėkem 1 skiepą.“ Ęr ręnd skiepę ar šešęs žmuonęs 
nękęnkintęs padriebtęs, pęningū bačka. Tęjau pajam tęs pęningęs, noiro- 
jau po tou gaspaduorięm pęningęs 1 vežęma, pasęjem tęn vęsa bačka. Tęn 
nabaštęka iš nauję 1 vežęma. „Važioujam atgal 1 kapęs.“

Nuvežę nabaštęka, pagęldies, užkas dęubę, padaries, ka vęskas būtu 
tvarkuo.

Parvažiou sę tou gaspaduorięm nęmei, pâded tęn jautę skūra, ęr tęs 
pęningęs Isęrętęn sau 1 kamara. „No, tievâ, — saka, — šęnakt gęlkęs, dar 
tęram pasędarboutę, dar tęram važioutę i męlęclję.“

Dar naktęis čiesę nūliekę 1 męlęclję, saka: „Čia razbaininkę nęmęs ęžė- 
juo.“ Saka: „Iš kęr žęna?“ Saka: „Aš smerčę bejuojau, vo senė jau žęnuojau.“

Tas vaikęs parvažiava nęmei, pasakę „sędevę“ ęr išėję nū gaspaduorious. 
Dar tam gaspaduoriou tū pęningū davę.

Gędręs vaikęs bęvac

MALÂGË

Vakščiuoję dę malagę. Viens atėjęs pęrmasęs malagęs, Įėjęs pri gaspadęnęs*  
pamatęs kad lej varškę, vo gaspadęnę sę ręnkuoms varškę baminkęntę. 
Кар Įėję 1 vędę, saka: „Vo kęn čia, tamsta, dęrbę?“ Saka: „Varškę minkau.“ 
„Vo, - saka, — pas musę varškę minką, so ketęrės arklės men!“ „Vo кар?! — 
sâka. „Vo tap, — sâka, — pasedâra tuokę кар kluojęma, ęr ârklios sęsę- 
ręš ęr minka varškę. Vo, je kuoks arklls paslomb, ęr tęn arklę sūmen.“ „Vo 
ęr sūlej?“ „Sūlej.“
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Na keik trçkçs, ïën ęr ęntras malagięs nū tuo krašta. Gaspadęnę i saka: 
„Ka nū tuo krašta esę, ar pas jūsę tuokęs dędelęs varškes lej?“ Tas çntrâsçs 
saka: „Na tuokęs dędeles lej, ai kad atpjaun tęn varškę, galę ręnd kęmelę. 
Vo, — saka, — i drūtuoję gala кар atpjaun, ręnd kęmelę. “Gaspadęnę pe- 
čięs patraukę — kęn jau basakis.

Pâsko pęrmasęs malagęs nęeję tuoliau ï kęta kaima, ęr ręnd namęs bas- 
tatęnčięs, saka: „Čia pas jūsę tuokięs nęmelięs dęrb кар pelędes.“ Vo jau 
gana aukšta truoba bęva. „Vo pas mūso narna кар pastâta — dėbesęs ba- 
veik kliūn i gegnes!“

Ontrâses malagięs кар ęžčję po tręjū deinū, isęšnčka, kad nū tuos pęsęs 
esąs. Saka: „Ar tat pas jūsę tuokięs aukštęs namęs stata?“ Saka: „Na tuo
kięs aukštęs, ai кар gegnes kël, darbçninkâ kęrvięs ęnt debeseis pasęded, 
ęr nabnešas i namęs. Ritmetç pâskç atët, iš debesų pasęjčm ęr viel tuoliau 
dęrb.“

Tuoliau nęejęs, saka: „Kad pas juso vež šeina, kuokei čia vežęmelč, — 
saka, — pas musę virs daugiau paneštu, vo ï veina vežęma daugiau кар pęsę 
daržęngalę prękraun.“

Тар ęntrasęs nęeję po keliu deinū ęr pradieje šnekietę. Gaspadęnę sa
ka: „Ar pas jūsę tuokięs dędelięs vežęmęs kraun?“ „Ne, — saka, — vežam 
na tâp mažęs, na tâp dędelięs: gardęs ir nū dešimtis mieterię ęlgęma. Ka 
dę vežęmę parvežtu, būtu pęlns tas jūsę daržęngals.“

Pęrmasęs malagięs ęžėję — gaspadęnę bapjaustęntę kuopūstęs i bačka. 
„No, — saka, — keik jūsę gaivu i tuokę bačka telp?“ Gaspadęnę saka: 
„Ti kuokę kapa.“ Saka: „Pas musę dvę galvas ka sępjautęmęr būtu pęlna 
bačka.“

Ontrasęs malagięs кар ęžeję, isęšnčka, klaus gaspadęnę, saka: „Ka pas 
jūsę tuokei dędelę kuopūsta ęžaugęntęs?“ Saka: „Тар gera aš nagalię nęspie- 
tę, bet kuopūsta stiebą iš darža kad vež, dvilęka arkliu sękinka.“ Gaspadęnę 
patraukę pečięs — kas tęn par kuopūsta?!

PARVEŽTS ŽONSlTĘS

Iš Kviedarnas iš juomarka važiava rędens čiesę Breiteris. Pajoudękie 
given. Ęr tas tekrâ bęva Lietęvuos laikę. Ęr vaikęs bęva Petręs. Ęr anoudę 
parvažiou iš juomarka — žęnsitęs tuoks nęskęrdęs kelię ęt šępelei. Šepėlei 
tas gaspaduorios ęr saka tam vaikiou : „Petrę, iššuok, kas nuors ir pametęs, 
važioudams iš juomarka, parsęvešma nęmei.“ Tas vaikęs iššuokęs iš vežęma, 
tas žęnsitęs pasędavę, sęsęgava anęn, isęmetę i vežęma ęr važiou.

Tas tuoks sūnkęs pasędare bavažioujęnt, kad arkle pradieję šiūkštę. Ęr 
anoudę preiš nçmçs râda tap preiš kuokięs tręs kęlomieterięs tęn žęnsitę.

Parvažiou anoudo I žardina, tas gaspaduoriçs včz, kad arklë garou. 
„Nė, — saka, — vo кар tat sunkė važiavuom. ar tas žęnsitęs tuoks sunkęs 
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bęva? Męsiet ben biesa parsęvežiemc?“ Tas vaikęs nuorieję paimtę, tęk tas 
žęnsltęs purst ęnt jaujęs stuoga, kad pradiejç vęsuokės balsas grajitę!

Ęr pâskünâs tas gaspaduorięs vęsai naūžmęga — švęlp, grâjï vęsuokiuoms 
mçduoms par nâktç.

Deina nablçka. Naktę ęr viel grâjei.
Ta paskę ar i trėtę deina gaspaduorięs nabiškęntieję ęr važiava pri Jędrie- 

nę kęnęga Dapkėvičiaus. Ons кар švęnts kęnęgs skaities. Dapkevičios paklau
sė: „Kamę râduot ęr kęriou laikę parsęvežiet anęn?“ Tas vęskęn papasakuoję 
tam klebuonou. Klebuons anam saka: „Tor būt sękėkė?“ A-a, pasakiau: 
„męsiet velnięka parsęvežiau.“ Nę ta paskę klebuons saka: „Tęk tuokię 
laikę gal panaikintę, кар pradies švelptę ęn tuos jaujęs.“

Klebuons laukę kuol sętems, tada pradiejç švęnstę, krâpïtç. Ęr кар tas 
liekę nū tuo stuoga, pęsę stuoga nunešę, baveik vęsas gegnes.

Ęr nablçka, nieks nažęna, kęr pražęva.

PENINGŪ KASIEJE

Pas musę bęva tuoks KęmŠlis, tęrieję vaiku ar šešęs. I apsęsapnava anam: 
„Ka biednas esę tęn ęr tęn ïr pçningâ, išsekask, galiesę geriau vaikęs paži- 
vitę. — Saka, — Braklęnkie ir, pakalnękie, iŠsękask ęr galiesę giventę.“

Jam ęns pasęsaka sava kaiminou Vite, saka: „Ekem kastę. “ „Nė, — sa
ka, — dar būkštė būs.“ Pasęjam kastę. Tas saka: „Dar Jaks nuor pręsędietę.“ 
Sęsętarę ketęre ęr ės kastę pęningū.

Tris nešies spatęs, vo ketvęrtasęs nešies grabničęnę žvakę peidelie. Vo pri 
pat kėlę tas bęva. Anei ęžsędegę grabničęnę, ęr tas Jaks sediejęs pri tuo puo- 
dėlę. Vo tei tris kasė. Daba anei kas, nieką anei nâjaut. Vo tas pri žvakes ka 
bęva, pasęruodę, ka parvažiou pęlns vežęms virę, būtū кар vuokeitė. Rata 
dędelę žvęng žvęng žvęng. Saka, pravažiava tas vežęms — nieką daugiaus. 
Ęr anei bęva sęsętaręn našnekietę, kad ęr kas būtęm, našnekietę.

Saka, na keik trękęs, ęntras vežęms. Saka, aš napalėdę tuos žvakęs, dar 
dękčiau laikau.

Daba, saka, trėtę sikę, kad ęžėję tuokę zeveriūga, vies! Ka tuokę eglalę 
bęva, saka, ruoduos trašk, vęrs jau. Saka, tretę zeveriūga кар praėję, aš vėzo, 
kęr tei mona kasiejė ir — tų kasiejų jau ne veina nabie, pats tuoks kapęžmę- 
gęs, žvakę ręnkuo laikau. Nę kęn, rėk ęr męn ėtę nęmei. Palęngva ęr ėnę.

Parėto kuokięs dę kęluometręs, tuokiuos baluos Vitęs išėnas tuoks sę- 
Šlapęs. Sakau: „Vo kap tę čia atsęrada?“ Saka: „Aš nažęnau.“

Anoudę ėt tuoliau. Parėt pas Lignęgarę — iš prūdą išbredęns, iš pęrvina 
tas Kęmšlis, ęr tâp pat porvęns.

Vo kęr tas Kâstçs ir? Tas Kastęs pri musę parnešts ęr i eglę imests. Кар 
tei vira pradiejç šnekietę, saka: „Vira, ar jau parėnat?“ „Jau, — saka, — 
vo kędie tę ėglie?“ Saka: „Aš dar tabębęjau.“

Ęr pasębaigę kasęms.
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KAS DVlLEKA GALVŪ NOŽODlS

Ūkęninks nešę pęningū kavuotę i pęrtę er ruodlję vęsęs etę i bažnlčę. 
Saka: „Ėkęt pasęmelstę.“ Vo vaikęs bęvęs potruopnïs. Tas vaikęs galvuo- 
jęs: „Tievs tęr peningū, męsiet kavuos pęningęs.“ Vo tas gaspaduorięs sar- 
galiuojęs jau. Tas vaikęs sęgalvuojęs ka veikiau ęns neš i jauję kavuotę. Ons 
pasęlępęs ęnt pęrteis ęr lauks, bene atneš tęs pęningęs kavuotę. Daba tas 
gaspaduorięs, кар atnešęs ï pęrtę, ï ūžpečkę Įlindęs, atsęnešęs spâta, tęs pę
ningęs ęr pakas.

Tas gaspaduorięs, кар ožkasęs tęs pęningęs, ęr sakas; „Kas dvilęka gaivu 
nęžędls, tas tęs pęningęs išims.“ Vaikęs atsęleipęs: „Ar gadę?“ — pakei
tęs baisa. Vo tas gaspaduorięs lęg tręjū sikio vęs tâp sakęs, ęr ęntra sike sa
kas, ęr tretę. Vo tas vaikęs vis sakas : „Ar gadę?“ Nę ęr trëte sïkç tâp pasakęs, 
vaikęs ęr tâp pat sęSaukęs: „Ar gade?c“ No ta gaspaduorięs sakas: „Tabūnl 
ęr gadę.“

Nę kęik, ar po mienesę laika męręs, tas vaikęs nęvaževęs 1 tęrgę nęsępęr- 
kęs ar dvilęka gadžiū, tęn dvilęka gaivu, nęžędę ęr paskiau niekam nasę- 
kuolldams, et laukę ęr Iškas tęs pęningos, keik bęva pakasęs.

TRIS DOKTERÇS ŠVELPONTES

Pęršle bęva atvlkęn. Nę ęr paskūnas pęršliams padieję valgltę. Sęsieda 
ęnt vakarienęs, vo muotlna bęva tęrpięsę kresnas. Vo tęrieję tręs dękteręs, 
ęr vęsas bęva švelpęntęs. Nę ęr muotlna bęva ïsâkiçsç, kad jūms dçdelë na- 
šnekiekęt, je ęr klausat kuo, iš palengva klauskęt, nalsęruodlkęt, ka švelpat. 
Muotlna tas kresnas padieję ęnt stâla ęr niekūm naūždęngę. Vo tuos dękteręs 
verp, tęrieje kalvaratęs, vęsas tat dâruos tuokęs verpęs. Kâtçns pašuoka ęnt 
stâla ęr jied tas kresnas. Ta dędesniuoje dęktie naiškęntiedama saka: „IŠ- 
kac nū pizętię!“ A ta ęntruoje pradieję sakltę: „No, tojau nabistęmpe!“ Vo 
tretiuoję saka ta ęntruoje: „Ęr tę prçsçpçsà!“ (pręsękęša)

Vo tei pęršle, кар pavalgę, mata, kad jau švelpezęs ir, ęr išjuoję.

EIGULIO PASAKOS

Eigulys — pasakotojas ir užrašytojas

Studijuodamas Lietuvos Valstybinio istorijos archyvo Oginskių 
fondą, architektas Vladimiras Zubovas 1975 m. aptiko kunigaikščio 
Bogdano Oginskio (eigulio medinčiaus) Vaicekauskio pasakų sąsiu
vinį1, parūpino rankraščio fotokopiją ir ją įteikė Lietuvių tautosakos 
rankraštynui2. Taip tautosakininkams tapo žinomas vienas iš seniau
sių žemaičių pasakų rankraštinių rinkinių.
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Apie pasakų rankraščio atsiradimo aplinkybes, užrašytoją bei pa
sakotoją tepateikta nedaug informacijos. Sąsiuvinio viršelyje be už

rašytojo pavardės ir jo pareigų Oginskio valdose įrašyta data: 
1874 m. sėjiko (birželio?) 14 d. Kadangi rankraštyje nematyti nei 
rašalo, nei rašysenos pakitimų, galima manyti, kad šešios pasakos 
buvo surašytos tą pačią dieną. Tradicine formule užbaigdamas tre
čiąją ir šeštąją pasaką, pasakotojas teigia, kad jį atšovę arba vilkas 
atnešęs į Meškių kaimą, kuriame ir gyvenąs. Paprastai šiose tradici
nėse formulėse minimos tikros pasakotojų gyvenamosios ar gimimo 
vietos. Todėl aišku, kad pasakotojas gyveno Meškiuose (toks kai
mas yra Plungės rajone) arba buvo iš to kaimo kilęs.

Pasakos surašytos smulkia gana dailia rašysena. Visiems šešiems 
tekstams būdingos tos pačios kalbinės ir stilistinės ypatybės, atsis
pindi vieninga sekimo maniera. Tekstuose nerasta mechaninių turinio 
praleidimų bei konspektyviai užfiksuotų fragmentų; rašyta nesku
bant, darniais sakiniais. Šitaip ranka užrašyti kito žmogaus sekama 
pasaką nesuspėja net labai įgudę tautosakos rinkėjai. Tekstų sintaksė 
pasakoms būdinga: pusiau tiesioginė kalba, apstu inversijų. Pertei- 
Kiamas net pasakų sakinio ritmas, nepraleidžiamos ir nepaįvairinamos 
sakinių pradinės konstrukcijos („Taip tas...“, „Nieko netrukus...“ ir 
kt.). Rengiant tekstus spaudai, sakinių ritmas ir jų būdingos pra
džios padėjo sudėlioti skyrybos ženklus (jie rankraštyje retai tevar
tojami). Visuose tekstuose aptiktos frazės, kuriomis sekėjas užpildo 
pauzes bei mobilizuoja klausytojų dėmesį naujam epizodui („Kas 
čia bus?“ ir kt.). Kai girdėtą pasaką užrašo pasakų nesekantis žmo
gus, sakinio ritmas paprastai suardomas, o su turiniu nesusiję žo
džiai praleidžiami. Taigi minėti tekstų ypatumai liudiją, kad eigulys 
Vaicekauskis užrašė pasakas, kurias pats mokėjo ir kurias daug kar
tų sekė klausytojams.

Kūrinių siužetai labai detaliai vaizduoja ne tik esminius, bet ir 
antraeilius personažų veiksmus; gana daug vietos skiriama buitiniam 
fonui, poelgių psichologinėms motyvacijoms. Vaizduojamų įvykių 
detalizacija ir subuitinimas nebūdingi toms lietuvių pasakoms, ku
rios tiksliai užrašytos iš valstiečių pasakotojų XIX a. ir XX a. pra
džioje; ši tendencija vėliau ėmė stiprėti, o mūsų dienomis užrašy
tuose tekstuose tapo net vyraujančia. Šie pasakų stiliaus pokyčiai 
susiformavo daugiausia dėl grožinės literatūros įtakos. Vaicekauskio 
užrašytų pasakų siužetų detalizacija greičiausiai atspindi ne to me
to tradicijos būklę, o individo — pasakotojo ir užrašytojo — po
žiūrį bei stilių. Galima teigti, kad Vaicekauskis buvo gana išprusęs, 
grožinės literatūros veikiamas žmogus.

Palyginus Vaicekauskio užrašytas pasakas su kitais analogiškų 
kūrinių variantais, išryškėjo ne tik skelbiamų tekstų ryšys su lietuvių 
tradicija, bet ir jų elementų savitumas (plačiau apie tai žr. paaiški
nimuose). Atrodo, kad pasakotojui buvo artimos ne vien lietuvių sa
kytinės pasakos; jis buvo girdėjęs ar skaitęs ir kitų tautų panašius 
kūrinius.
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Nežinia, kas Vaicekauskį paskatino imtis plunksnos: nuo S. Dau
kanto organizuoto pasakų užrašinėjimo 1835 m. praėjo daug laiko, o 
kiti žemaičių pasakų rinkėjai buvo tik bepradedą darbą, ir niekas 
apie juos nežinojo. Galėjo paskatinti pats kunigaikštis Bogdanas 
Oginskis: yra žinoma, kad jis rinko senienų kolekciją. Oginskių fon
do tvarkytojai apraše teigia, kad pasakų sąsiuvinis B. Oginskiui 
buvo padovanotas, tačiau šį teiginį patvirtinančių argumentų mes 
neaptikome. Oginskių fondo dokumentai archyvarų surūšiuota, to
dėl jau nebegalima sužinoti apie tikruosius mums rūpimo rankraščio 
kaimynus. Šiaip ar taip eigulio surašytos pasakos pateko į kunigaikš
čio Oginskio rankas; taigi XIX a. pabaigoje pasakas vertino ne tik 
valstiečiai.

Spaudos draudimo laikais lietuvišką „pasakų knygą“ sukūręs 
žmogus nurodė savo pavardę ir tikslią darbo vietą, o daugelis tau
tosakos rinkėjų tada likdavo anonimais arba pasirašydavo slapyvar
džiais. Sąsiuvinio viršelyje Vaicekauskis užrašė ir kunigaikščio 
Oginskio pavardę, nes tikėjosi jo pritarimo. Ir iš esmės neapsivylė: 
lietuviškas pasakų sąsiuvinis — beveik vienintelė „balta varna“ tarp 
daugybės lenkiškų, rusiškų, prancūziškų tekstų — buvo išsaugotas. 
Medinčiaus pasakos papildys žinias apie lietuvių pasakų raidą bei 
kultūrų sąveikas, padės geriau pažinti tautosakos rinkimo istoriją.

Spaudai pasakas rengė Bronislava Kerbelytė ir Bi
rutė Vanagienė. Įvadėlį ir paaiškinimus parašė B. Kerbelytė. 
Rankraštį šifravo Dangėrutė Giedraitytė.

1 VLIA f. 1177 a. 1. Nr. 5414.
2 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LTR 4928.

Pasaka pirma

Aplei razbainika sunu su gelžies karti

Buvo veina karta didiosi gires razbainiks ir turieje 
trobali ir sunu; razbajevodams po žmonis ir vogdams 
maitina sava расе ir sunu, augina, užauginęs ton sava 
vaika lik penkiolikas metu kaip koki medi nieką nemoki- 
dams, tek teik teišmoki poterius. Tas vaik(s) kaip pa
bengi penkioliktus metus, tievs nukaldina anam gelžeis 
karti nu keturiu dešimtu svaru, išsivedi i gire ir parodi 
suvis drukta ožoula sakidams:

— Nukirsk, muna vaiks, ton medi su tu gelžies karti. 
Aš noriu paveizieti tava sila.

Kirta tas vaiks ir nenukirta. Tievs pradieje sakiti:
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— Matau, типа vaks, neturi dar silos keik reikent, 
buk pri mones pakol ieisi.

Pasišnelkiejes tievs su vaiku parėji sau nomei anuo 
vedins. Išeis tievs kartais razbajevoti kur, o sunaus nie- 
kumet nekušina arba nevedies su savim ligei, tik vis 
vients. Teip tam sunui dar išbuvus pri tieva penkis metus, 
po to teip anam sukaka jeu dvidemitis metu. Tievs nu
kaldina dar gelžeis karti nu šešių dešimtu svaru, išsivedi 
i gire ir parode gliebininka ožoula, leipdams nukirsti. Tas 
sūnūs apsuka ton gelžies karti aplei galva, kaip kirta, 
tujeus tas ožouls kaip kopūstą galva noreitieji nu kelmą. 
Tievs pradieje sakiti:

— Sunau топа, matau dabar aš tava sila, galiesi 
jau po žmones i vargti ir dirbti, aie pakol топа giva gal
va, buk pri mones, o po smerče kaip noriesi, teip galiesi 
dariti.

Parėjusiu namie, givena dailei. Nieką netrukus atsiti- 
ka viena karta išeiti tievui i tolima dvara rabavoti ant 
trijų dienu. Teip tam tievui išėjus miri motina. O tas 
sūnūs, nežinodams kon reik dariti, lauk viena, untra, treti 
diena pereitont tieva; nesulaukdams pareitont, teik tebūva 
girdiejes, kad nebaštikus kas po žeme. Onts pajemis motina 
po pažastes išneši i gire, iduri ton gelžeis karti i žemi, 
išsuka doube ir istate ton sava motina i ton doubi, užkru- 
ša su žemems ir pareje sau nomei. Nieką netrukus pareit 
tievs, klaus sunaus, saka:

— Kami motina?
Atšaki sūnūs:
— Tievali, mire mudoms motina, o aš kaip girdiejeu 

kita karta judu tarp savęs rokoujent, kad nabaštikus kas 
po žemi, teip išnešis po pažaste i gire, idureu štonga i 
žeme ir išsukau doūbe, įstatęs ir apkrušau.

Tievs atšaki:
— Gerai, типа vaiks, ir moni teip pakavok, kad aš 

kumet mirsiu.
Motinai mirus, neilgai tievs našliu būvis didelei isirga 

slabnei ant astatnos lovas matos jau nekelsis, iš to pa
vadina sava sunu, pradieje anam sakiti:

— Klaupkes, типа vaks, dousiu aš tau blagaslavenst- 
va, kad tau pons Dievs padietun ant šio svietą giventi, 
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ba aš tavęs ne pri kokios vagistes nevedeus, pailginau ant 
svietą dailei (kaip tik reik ir diel to dabar klausik mana 
žodžiun, kon aš tau prisakisiu.

Atšaki sūnūs:
— Gerai, tievali, klausisiu kontringai, kon tik isakisi, 

ir pildisiu.
Tievs tujeus anon paržegnoje ir sakiti pradieje:
— Muna sunau, kad tu eisi pro dirbonti žmogų, nie- 

kumet nepraeik kaip keule, ale vis pasakik: „Pone Dieve, 
padiek“. Ir kad tu dirbsi pri žmogaus nors ir sunkeusi 
darba, daugeu neimk zaplota kaip tik berlinka. Ir kad tu 
turiesi kolki rupesni arba varga, tu neklauskis rodos jeuna 
blozna žmogaus, aie paklauskis sena ubaga ir eik pagal 
.ano rodas. Ir dar, muna vaïks, to gelžies karti, kur aš 
tau idaveu, nepalik niekur, nes ana tau bus čiesti ir ne- 
čiesti.

Atšaki sūnūs tievui:
— Gerai, tievali, klausisiu, kon tik vis prisakei.
Po to blagaslovejema pateka dar tievs ant svietą tris 

dienas ir mire. Tas sūnūs, tievui mirus, pajeme po pažas
tes, išsineši i gire, išsuka doubi gret motinas ir pakavoje. 
Po pagraba tieva parėjės namon pargivena dar tris mie- 
nesius vients to trobalie. Teip jeu, neturiedamas kon be- 
valgiti, isimislije, kad „Mona tieva na'baštiks saki: „Kad 
tu dirbsi po žmones...“, musiek Ikami norent ira“ (bo onts 
nežinoję). Onts pasijemis gelžies karti išsiejes laukon iš 
tos trobales ir uždegi; sudegina trobale. Teip onts ir eit 
ir eit, kur ano akis ved anom, eit ir eit deino narnėtu, ir 
išeje iš tos gires saulei leidontis. Atrada — pagirie žmo
gus bearos. Onts prieje pri to žmogaus, pasaki:

— Pone Dieve, padiek!
Tas žmogus atšaki:
— Diekui, diekui.
Tas razbainika sūnūs pradieje sakiti:
— Prieteleu, ar neturietumi mon darba rito deinai?
Tas žmogus viel atšaki:
— Prabočik, prieteleu, bo aš ne gaspadorius esu, aie 

somdits vaikis, negaliu aš tamstai darba ustanaviti, o je 
tamstas loska paark, o aš parbieges paklausiu, ar turies 
ar ne, atgrižes ir pasakisiu ar šeip ar teip.
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Tas razbainika sūnūs nieką pikta nemislidams tujau 
prisizvalije, o tas žmogus biegdams nomei mislej: „Garbie 
Deivui, kad munes neužmuša tas razbainiks“. Parbiega 
namon, pradieja gaspadorui sakiti:

— Teip ir teip, išeje i'š gires žmogus toks kaip mil- 
žionys su gelžies karti nešins ir ateje statei pri mones, 
pradieje sakiti mon, ar neturiečio (koki nor darba ritui. 
Aš pna-diejeu anam sakiti, kad aš esu vaikis, ne gaspado- 
rius, teip ir adaveu aš anam arti, sakidams anam: „Aš pa
reisiu namon paklausiu gaspadoreus, ar turies tau koki 
darba, ar ne.“ Teip ir parbiegau, bo aš buvau strašneusemi 
stroiki ir išgostie, mislijeu, kad onts moni užmuš, toks mil- 
žionis.

Kaip ipapasakoje tus daiktus tas vaikis tam sava gas- 
padoriui ton visa naujina, anie sustojusiu tarpongie vei- 
ziesis, kur tas razbaininka sūnūs ves ton arkli, bo anie 
mislyje, kad onts pasives ton arkli ten. O tas razbainiks 
kaip pajemi žonbi arti, istati i žeme ir susmega lig tu- 
rieklun; vara arkli — neištrauk. Iškieli žonbi i viršų, stum 
pats, arklis virst ont nosis. Besižudont iššoka žonbis iš 
vagos, onts trauk atbula, virst arklis aukštinaks. Besižu- 
didams ir besitinpidams sulauži žonbi i smulkius trupu- 
tius, lauk i lauk, ateje vaka [r] s, sutema, nieks neateit pri 
to arkli atimtis. Eis ons ton arkli kinkite laukon, поток 
niekaip iškinkite; nieką nepadaridams jemi sukrovi to 
žonbi čeženas ont arkli nugaras ir, pasikišęs arkli po pa
žastes, eit nešins ont to buta, kur onts mata. Parnešis 
klaus to gaspadoreus:

— Ar tava arklis?
Ir roda ne roda reik gaspadoriui stoti i aki. Atšaki 

gaspadorius:
— Mona.
Tas razbainika sūnūs pradieje sa'kite:
— Prieteleu, arba tievali, tas darbs monei lengvus 

ira. Ar neturiesi kita koki smagiesni?
Gaspadorius atšaki:
— Turiesiu aš tau ir smagiesny. Eik pavalgikes veče- 

re ir gulk, o rita aš tau dousiu.
Teip tas ieje, pavalgė ir atguli. O tas gaspadorius tu- 

rieje tris margius keru rauti. Rita meta onkstej sukila ir 
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nuvedi tas gaspadorius ton razbainika sunu i tus mar
gius, pasaki:

— Tamsta rauk, sikaldik ir i kupetas krauk.
— Gerai.
Kas če bus? Tas razbainika sūnūs dors su tu gelžies 

karti po kerą, paspaus ir išoks tas kers i viršų. Dous tas 
apent su tu gelžies karti tam kerui, tujeus ir sutrupies i 
smulkius trupučius; ir sukraus ten pat i kupeteli. Ten 
anam besidarbujent su tais kerais, atneši pusrite. Onts 
pasivalges apent raun, potam ir peitus .atneši, ir kodalie 
giros. Onts usikirtes mėsos, apšilęs, tus kerus beraudams, 
prieje gerti to gierala, viena antra malka nurijęs, atitrau
ki tujeus nu lupu kodali. Teip anam pašoka didis ska
nume ir širdi nušveiti, bo onts toki gierima sava nebuvęs 
omžie gieres; teip onts pradieje mislity: „Ach pone Dieve 
mileusis, kaip tas gaspadorius muni proceuninka mil iš 
širdies! Rasink to gierima vients lašelis rubli kaštou, o 
onts perk mon ir doud gerti“. Onts sava širdies mislite: 
„Nu gerai, kad teip gaspadorius diel mones gers, aš ir 
viel padarisiu sava gera širdi, neišgersiu visa gierala, 
parnešiu dar ano numei.“

Nu teip kas če bus, leidas sauli, onts ir pabengi ton 
sava darba, tus tris margius išrovi, suskaldi ir sukrovi 
i kupetėles. Atlikis ton sava darba, padiekavoje ponui 
Dievui už pagalba ir eit sau namon kodaliu tos giros ne
šins. O onts turieje eiti pro toki dvara, o to dvara tar [p] - 
vartie, arba kabuilos, būva pakarts žmogus. Kaip praeje 
pro ton pakartuji žmogų, pradieje tas pakartasis šaukti 
to razbainika sūnaus:

— Ei, prieteleu, pagirdik tu mone!
Tas at [g] rižes tujeus ir pridavi ton sava kodali giros 

gerty tam karuniui. Tas atsigieres keik anam reikieji ir 
atdavi atgal ton kodali tam razbainika sunui. Tas ir peje 
sava keliu. Nieką netrukus pradieje tas karounis šaukti 
atgal, kad dar pagirditu. Razbainika sūnūs viel at [g] riža 
ir pagirdė su tu girų. Ontra karta pagirdės ir eit sau 
numei. Paeje jeu teip tolei kaip tik prigird baisa šaukonti:

— Ei prieteleu, gris [k] pagirdi [k] dar muni!
Tas ir viel atgriža ir pagirdė. Atiemes ton kodali nu 

to karoune, veiz — giros nebier jeu, visa išgieri. Teip če 
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anam pašoka didis gailėsis, kad „Aš pats skundeu neger- 
dams, noriedams paroditi gera širdi sava už ono tolei mi- 
liejima, o dabar neturiu, onts visa išgiere“. Teip gailie- 
damos ir eit sau nomei ir dar eidams mislej: „Terištes, 
parsiprašisiu išpasakodams, kaip mon atsitilka“. Parėjės 
nomei pradieje:

— Tievali, prabočik, kur tamsta buvai idaves toki 
brongi gierima, kurio par deina lupas temirkidams skun
deu, noriejeu dar parnešti nomei, aie štai bieda: pro ton 
dvara kaip ejeu, beesus tarpvartie ont šniuru pakelts i 
aukšta (bo onts nežinoję, kas tas ira pakarte žmogus), 
praši gerti lig trijų 'kartu ir kaip pagirdeu ir išgieri visa.

Gaspadorius atsalki:
— Ei, — saka, — šitai musu kubilai priraukti toke 

gierima, mes vondens niekados negeram.
Nu če anam širdi atšveiti. Tas razbainika sūnūs:
— Nu, — saka, — tievali, kur buvai uždavis darba, 

atlikau: išroveu, suskaldio ir i kupetas sukroveu.
Gaspadorius atšaki:
— Gera, diekou už proce.
Ale nevieridams, kad onts veins galieje ton padariti, 

kaip ieje pri večeres, tuo tarpu biegs gaspadorius veizieti, 
ar teisa, ar ne. Nuėjės atrond teisa: kaip tik saki, vis 
teip ira. O tas razbainika sūnūs pavalg večere ir atguli, 
pramiegojęs rita meta dailei atsikieli, papusritioji, reik 
tam gaspadoriui zaplota mokieti. Unts atmierkavoje, kiek 
douna but kaštavusi, kiek darbinikai, kiek valgis, kiek 
trūklius, ineši anam i troba unt stala pakrati sidabriniu 
rubliu ciela žeke. Tas razbainika sūnūs priėjės pri to stala 
pasklaidi tu [s] sidabrinius rublius, pradieje sakyti:

— Tievai, ar neturi smulkesniun dar pinigu?
Tas gaspadorius jemi ir ineši dar žeki variniu pakrati 

ont stala. Tas atskaitęs berlinka sau, o kitus atstumi at- 
[g] ai tam gaspadoriui ir pasaki:

— Atimkis, mon daugeu nebreik, užteks. Kas če bus, 
tas, — razbainika sūnūs pradieje sakiti tam gaspadoriui,— 
ar neturiesi daugeus koke darba ont toliesni čiesta mon?

Atšaki gaspadorius:
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— Ne, neturiesiu, ale štai eik tu pri mona susieda, 
onts ira su rozneis fabrikais usijemis, onts tau gal užteks 
ilgam darba.

Tas razbainika sūnūs atsisveikina ir paeje pri to 
susieda. Nuėjės pradieje prašiti darba, o tas žmogus toks 
būva zajezlus, kad anam koks prašmatnings žmogus pa
sirodė, tad onts negailiesis nie penkių arba šešių šimtu 
be tik nutrotyti galietu kaip norent, kokiu nors spasabu 
tun žmogų. Tas gaspadarius atšaki:

— Gerai, — tam razbainika sunui, — dousiu aš tau 
darba.

Pasaki tujeus vaikems pripilti devinis maišus smil
čių, sudieti i gerus ratus ir pakinkiti tris arklius. Tie vai
kei, kon pasakė, ton ir padare. O tam razbainika sunui 
ideje vakarti ir pasaki:

— Važiuok i melniče, supitlevodik devinis maišus pu- 
run ir važiuk šiou keliu, niekur nesukdamos i šalis, kad 
nepa'klistumi.

O ten, kur tas gaspadorius liepi tam razbainika sunui 
važiuoti, ten būva neišpasakitas pelkes ir bagnas. Ir ten 
būva nu senu dienu melniče prakekta, biesai givena. Tas 
razbainika sūnūs ir išvaževa i ton melniče ir tou keliu, 
katrou liepi. Važiou važiou, nieką nebuvis privaževa to- 
kes pelkes, kad negal nie kojes i'kelty ten. Ir tik temata 
teik: vidurie pelkies kamins ir stogs, o tas tai stogs būva 
melničes matity. Kon če daris? O ten netolei būva gire, 
eglins. Nuėjės onts i ton gire su ta sava gelžies karti; 
nuėjės nutvers su viena ronka egle, o su ontra nukirs su 
tos gelžies karta ton egle. Padiejes ont pete ir neš i ton 
bala kaip niekus. Teip bežudams ir padirba sau tilta, 
privaževa pri tos melničes sausai. O tas gaspadorius mis- 
lije, kad tas nežiną: kaip važious ir ivažious omžinai i tas 
pelkes. O tam privaževus pri tos melničes, išbiega tokie 
ponaičei be kepurių, pradieje klausty:

— O ko atvaževai?
Tas atšaki:
— Atvežeu devinys maišus purun supitlevoti.
Tie biesukai tujeus atdari melniče ir Перу sunešty 

maišus i melniče. Tas tujeus suneši maišus. Ir kely toki 
pakol padirba, biški privarga; arklius pašieres, atguly ir
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užmiga. O tie biesukai paleida girnas. Atriša maiša, veiz — 
smiltis! Kon anie če daris, kad onts pasalke pūrai, o če 
smiltys. Anie nubiega tujeu pri to sava viresnioje biesu ir 
paklausi:

— Kon turem darity, kad mus teip apgava? Ale mu- 
siek ir neprasts onts, kad galieje pri musu atvažiuty.

Biesus pasaki:
— Nu kon? Bieket veizieket devinis maišus purun i 

vieta.
Tie tujeus ir paveizieje ir sumala, o anie jemi už tus 

purus pakavoje anam viena arkli. Kaip sumala, atsikieles 
sunešioję tus maišus i vežimą ir eis veiziety arkliu. Ir 
nerond viena. Onts sukinkęs ton pora ir eis i stoncije 
gelžies karti nešins pri to paties poną. Ir iriemi tas tam 
pačem ponui i krutyne su to gelžies karti, pradieje sakity:

— Tujeus paliksi seino kaip arzds! Aš tariu, kad jus 
esat tokie vagis ir vandenimis apsileidę, kad jus če pat i 
melniče a[t]važevus arkli mon pavogti turiejot. Tujeu kad 
mon arklis, o je ne, tad on tu pačiu veitu paliksi negivs.

Tas biesus sušauki tujeus kitus biesukus, kad butu 
toks pat arklis. Tujeus nieką netrukus ir ira tas pats ark
lis. Tas razbainika sūnūs pasaki tam biesu ponui:

— Kad aš rito atvažiudams ton pačiu laiku nerasiu 
tilta kaip tik vien reik ir vandene nenusunkste sausai, 
kad galietu privažiuty, tad aš jumis visus išmušiu, nie 
viena giva nebipaliksiu.

Tie tujeus prisižadieje iš tos melničes išeity ir tilta 
kaip buvus pataisiti, ir vandenis nusunkty, ir viskon gerai 
pataisity. Tas ir pavaževa nomie. Dar pavakarėlės nier, 
onts jau su miltais iš melničes ira. Tas gaspadorius kaip 
pamati parvažiujent, nusigonda didelei:

— Nu jeu, — saka, — bus mon giltyne.
Tas parvaževes pradieje sakity, kokie ten vagis to 

melničio ira:
— Būva muna arkly pavogi, nu aie aš anus paprovi- 

jeu, anie ketyna ritui viskon pataisity gerai.
Nu teip kas če bus? Atdari tas gaspadorius klieti ir 

Перу nešti maišus. Tas viena maiša po viena pažaste, 
ontra — po ontros, ir sunešioję tus maišus i kliety. Anam 
benešiojant, pataisi gaspadine padvečerka; tas atlikęs sava 
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darba paeje valgity. O gaspadorius su sava расе veizies, 
kon tu če parvžei: ar smiltis, ar miltus. Atris maiša — 
miltai. Tam gaspadoriui divai: „Kaip če gal buty, kaip tu 
galiejei smiltis i miltus parversti?“ Eis veiziety, koriou 
onts galieje privažiuty pri tos melničes. Nueity veiz, kad 
kaip tik pirmus laikus būva ta melniče, tilts kaip tik buvęs 
ir pruds sava vieto. O ta mielnice prakektoji būva ano 
peivos riežiuj, todiel palika anam. Kas če bus? Parėjės 
tas gaspadorius namon papasakoję visa pačei, kaip ten tik 
ir. Reik eiti pri kunigą, kad pašvęstu, ka [d] daugeus 
neisimestun. Tujeus nueje, pavadina ir pašventė ton mel
niče. Teip aniems besidarbujent ir ateje vakars. Pavalgi 
večere ir atguli, pramiegoję. Rita meta sukila pasniedono- 
je, reik gaspadoriui zaplota mokieti anam. Veiziek, koki 
pažitka tam gaspadoriui tas padare! Токе melniče, devinis 
maišus pitlevotu miltu purun. Tas gaspadorius pajemi si
dabrą maišely, pakratė ont stała. Tas pasklaides tu [s] 
pinigus, pasaki:

— Ar neturiesi smulkesniu?
Tas gaspadorius ir inešy apent žeke variniu pakraty. 

Tas atskaitęs sau berlinka, o kitus atstumi atgal ir nebe- 
jemi daugeus, tik teik. Teip kas če bus? Onts vargdams 
dirbdams po žmones ir teik zaplota teimdams po berlinka 
uždirbos šešis rublius. Kon če daris? Onts eidams į miestą 
isimislije: „Kon aš galiu nupirkti už tus pinigus, ka mon 
nie truktu, nie liktu tun pinigu?“ Nieką vients neišmani- 
dams, kon če reik darity, jeidams i miestą, unteje unt 
tilta ir pamaty sena ubaga begeidont. Anam ir pripouli 
tieva nabaštika žodei, anam kur blagaslovent būva pasa
kęs, kad „Je kur pats neišmanisi, paklauskis sena žmogaus 
arba ubaga rodas ir klausik“. Onts priėjės pri to ubaga ir 
pradieje klausti:

— Tievali brangeusesis, kon aš turiu dariti? Turiu 
uždirbės šešis rublius, kon aš galiu nupirkti už tus pini
gus, kad mon nie truktum, nie liktum?

O tas ubags mislej: „Kon če reik padariti, kad aš 
anam galiu pasakite gerai, kad nenustumtu mones nu 
tilta“. Tas ubags isimislijes pradieje sakity tam razbaini- 
ka sunui:
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— Muna vaiks, kad tu įeisi i miestą, ir eik šaukdams 
par uličes: „Kas turėt toki tavora už šešis rublius, kad 
nie truktu, nie li'ktu“.

Tas padiekavojes tam ubagui už toke roda ir paeje 
i miestą. Eit par uliče ir šauk pagal to ubaga rodas. Išeje 
viena uliče šaukdams, ontra ir trety: „Kas turėt toki ta
vora už šešis rublius, kad nie truktu, nie liktu“. Teip ont 
pat gala trečioses uličes kaip tik sušuka onts paskutini 
karta, tujeus išbiega toks vokitys, pradieje anam sakity:

— Je še, žemaiti, gausi toki tavora už šešis rubly, 
kad nie trukum, nie liktum; eikš i troba — surokousva.

Suėjusiu i troba užnika rokoutys. Tas okitis saka to 
razbainika sunui:

— Se tu, žemaity, atpirk nu mones šešis šiepius pra- 
poulusius. Jeu ira trisdešimtis penki metai kaip išeje unt 
juras. Je kumet anie susivoks, tai bus tav.

Pasimislijes biški tas razbainika sūnūs pirks tus pra- 
poulusius šiepius nu to vokity. Nueje i palicije, apsiraši 
pagal regula dar ir visa palycije pasirašė. Tas razbainika 
sūnūs ten pat užmokieje tam vokitiui tus pinigus šešis 
rublius, o ton rašta onts įsikiša i kešene ir išeje. Išėjusiu 
anoudom iš palycijes, vokitis pradieje šem sakiti:

— Eikš pri mones, dousiu aš tau večere už tus šešis 
rublius kurius mon dabar davei.

Kas če bus? Ir peje abudu nomei on tos večeres. Be- 
večerojent biški apsigiery. Teip nieką netrukus pradieje 
ont juro šaudity iš armatu, kapelijes grajimai toki, bukštu 
klausity. Tam vokitui dink i širdi: „Bene muna šiepei 
pareit?“ Tas vokitis bieks veiziety — je, tie patis šiepei. 
Tas vokitis tas i vidų tu šiepiu veiziety, o tas razbainika 
sūnūs jemi ir atriemi su to štongu gelžies tam vokitiui i 
krutyne, sakidams:

— Tujeus ont veitas paliksi! Jog jeu muna šiepei, aš 
anus atpirkau ir turiu vale, ne tu.

Eis anoudu i palycije, o kon bepadarite jeu tam vo
kitui? Sis ont rizikas pirka, todiel ir palika to razbainika 
sunui tie šiepei. O tam vokitiui iš altaracijes ir parsproga 
širdis, ir numirė. O tie visi šeši šiepei pilni būva visokiu 
tavoru. Pajemis po sava valdžios, palika to miestą pir
masis koukmonts. Jau kity kupčei nu ano perk bakeis ir 
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tuzinais, o mažmožiems nébipardavoje. Kas če bus? Kaip 
ira didžiusi miestusi kupčiu butai arba seimą buts, kur 
susirinkdami anie ten viskon aprokou, tie kupčei susei- 
damis i ton buta, visi iš to sava koukmona čidavojes, kad 
onts netur liokajeus, sakidamis kupčei anam:

— Mes tik teesam pris tavi šuneleis, o ir teip mes 
turem po du ir po tris, o tamsta to*ks  koukmonts visu 
pirmasis būdams to miestą netury nie viena liokajeus, pats 
gauni ir batus čistity.

Tam koukmonui parjedi kepena besiklausont nu tun 
kupčiun čiderstvas. Kon če daris? Vadin viena, kita, tre
ty — nieks neklausa ano, bo visi bije. Deinu narnėtu ir 
isimislyje kaip tas kad ubags liepe einont par miestą 
uličes šaukty tavora, teip onts eis viel šaukdams: „Kas 
norėt eiti pri mones i liokajus“. Ir išeje par viena, ontra, 
trety uliče šaukdams — nieks neatsiliepi ir neatsirada 
eitus pri ano i liokajus. Kas če bus? On trečiosios uličes 
gala sušuika:

— Kas norėt eiti pri manės i liokajus!
Ir išbiega toks vaikiuks, sakidamas tam koukmonui: 
— Ponali, aš eisiu pri tamstas i liokajus.
Nu gerai. Tas ponts parsivedis ton vaika numei ir liks 

šlužima ont metu. Tas vaiks pradieje tam koukmonui sakiti: 
— Nu kon, ponaly, koke če dabar šlužma reik imty? 

Tarištys tebun ont nežinomoje pelną puseu dalitis — 
tatai bus ir visa šlužma. Kon pons nežinont užpelnis, tun 
puseu parsidalisva.

Tas koukmonts nežiną arba nesupront, kas tas ir ne- 
žinoms peins, mislidams sau: „Juk aš žinau kon pirk- 
dams, kon pardoudams ir kon pelnidams“. Nu teip apsi- 
mislijes ir pridav[e]. Tujeus nuėjusiu anoudu i palycije 
padirba kontrakta, pasirašė palycije, ir pareje sau anoudu 
nomei, given dailei. Tas ponts pardavo tavorus, o tas lio
kajus viernai služej.

Teip zgadlivai anoudom begivenont ir išpardavoje 
visus tavorus, reik anoudom važiouty su tais šiepeis ant 
juras i svetima karaliste tavorun pirkti. Kaip tik išvaževa 
anoudu ont juras, pakila lokei baisus viejei, šturmai, kad 
anie paklida, nuneši anus i toke karaliste, kur ten sveti
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mus žmones pagaun, tujeus smerčiu karo. Tie česavejei 
pakraštius juras stoviedamis ont vartas ir pamati par 
spektylas, (kad ont juru ir svetimi šiepei. Tujeus valtimis 
prisykieli pri anun ir sujemi visus, susodina i lurma. O 
ta [s] koukmonts išeidams iš šiepy palika užmiršęs ton 
sava gelžies karty šiepej. Kas če bus? Sied anie lami 
turmi susodinti, ateje vakar [s], tas liokajus pradieje tam 
sava ponui sakiti:

— Ponali, rito rita sueis dvilika sudziun, siesis ont 
krasiu ir lieps .atvezdinti tavi. Nuvedus tavi im[s] ir ap- 
sudis ont smerče. Ir nuves tavi i toke bažniče tie visi 
sudžes, apskaitis dekretą ont piktvarles arba rupūžes pra- 
rijemes. O to bažničie ira skieps ir tami skiepi ira ta 
piktvarle. Ir ira keturi (kareivei ont atidarima to skiepą. 
Ir išrepežios ta piktvarle ir praris tavi. O je nenori, kad 
tavi praritum, tad tu, atsisukęs ont karaleus, sakik: „Ach 
milaščivs karaleu, padiekavoju tau didei pakarnei ir esu 
kontents, kad tamsta mon parodei sava dukteri“. Ana ir 
nėkušis tavęs.

Teip ir išauša, ir pagal to žodže liokajeus ont devin
tos adinas palika pavadints i suda; ir apsudije ont smer
če. Tujeus keturi kareivei pajemi anon už ronkas ir ved. 
Ir tie visi sudžes eit ligei su anum. Nuvedi i ton bažniče, 
pastate pas skiepą, tujeus vients sudže priėjės paskaitė 
anam dekretą ir paeje šalin. O tie kareivei priejusis at
dari skiepą ir pradieje toke piktvarle eiti kaip tik šiep’s, 
ir nasrai tokie, kad gal stats žmogus ieiti strošneusei. 
Kaip pamati toke bieuribe, parsigonda, pamielinava ir 
gislas pradieje virpieti. Onts išgostinks atsisukęs ont ka
raleus pradieje sakiti:

— Ach milačivis karaleu, kaip aš esu kontens, kad 
tamsta mun parodei sava duktere, — ir padiekavoje dide
lei pakarnei.

Kaip onts užbengi tus žodžius kalbieti, tujeus ta 
piktvarle susisuka ir sugriža i ton sava skiepą. O tas 
karalius strošnei dividamos, „kaip onts gal žinoti, kas 
muna karalistie ir“, liepi viel nuvedus i turma pasodinty 
anus. Kas če bus? Tas liokajus pradieje tam sava ponui 
sakity :
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— Ponali, douk karaliui žodi, kad prisileistum su ta
vim rokouti ir salkik karaliui, kad „Sveiseusis karaleu, je 
dasizvalej tamstas loska, aš apsemu dukterį pagelbieti lig 
trijun dienu“. Ir pasakik, kad, kur ana gimė, to pakajuka 
ištuštitu tuštei ir išilditu šiltai. Ir prašik tedoud savo 
šoble ir teišleid vedu i miestą liekarstun pasipirkti. Ir te- 
apstata aplei miestą varta diel mudoms neišbiegima.

O tas ikoukmonts, Ikad anon nu smerče išgelbieje tas 
liokajus, ir klausa ano, kon tik saka. Tas koukmonts davi 
tujeus davi karaliui žodi, kad onts nor su karalių pasiro- 
kouti. Karalius mates bažničioje toki ciekavaste, kad onts 
teip padare, tujeus liepi įleisti anon. Tas iejes pri kara- 
leus pradieje sakiti:

— Sveiseusis karaleu, je tamistas loska dasizvalej, 
aš apsijemu tamstas dukteri lig trijun dienun išgelbiety 
iš tokios biedos.

Karalius atšaki:
— Nu nu, pon daktare, prašom gidik! Kon nori, ton 

darik.
Tas ir viel pnadieje sakiti:
— Sveiseusis karaleu, jug be liekarstun negal išgi- 

dity, rėk nusipirkti. Tad prašau, šveiseusis karaleu, iš
leisti vedu su liokajų i miestą ir douty sava šoble. Ir ton 
pakajuka, kur ana gimė, ištuštinty tuštei ir išildity šiltai. 
Ir aplei miestą varta apstatity.

Karaliui vis nieks, išleida anoudu i miestą, davi sava 
šoble ir apstatė aplei miestą varta, ištuština ton pakajuka 
ir išildy.

Teip .anoudu, tas koukmons su tou liokajų, kaip išeje 
i mie[s]ta, eit vienu ulice — atrada ont gala uličes be- 
siedanty sena baba. Tas liokajus pradieje sakity:

— Kirsk spronda žemin tai babai.
Tas koukmons ir veiz tam liokajui i akis neatsivoži- 

dams kirsty. Liokajus pradieje šaukly:
— Ale kirs [k] neveiziek!
Tas ištraukęs šoble ir nukirta galva žemin. Tas lioka

jus jemi tujeus ir pakiša butelkele — prilašina pilna krau
ją ir parašy numari pirma, ir ikišos i kišene liokajus. Eit 
anoudu dar toleu i ontra uliče, ont pat galu viel atrada 
besiedonte baba. Liokajus sušuka:
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— Kirsk ir tai spronda žemin tujeus!
Ir nukirta. Liokajus viel pakiša butelkele, prilašina 

pilna, paraše numari ontra. Eit anoudu tuleu i treče uliče 
ir sutika pris ateitont baba. Tas liokajus sušuka:

— Greitai kirsk sprondu žemin!
Tas ir viel nukirta ir tai spronda žemin. Liokajus ir 

ir viel prilašina butelk [e] Ii krauju, paraši numari treti, 
ikišos i kešene. Tas liokajus nu'kapodina tai čerauninkes 
(tos tris babas karalaitei gemont būva sužaviejuses, pa
verti piktvarle). Liokajus saka tam sava ponui:

— Nu jeu prisipirkov liekarstun, nebreik daugeu, — 
ir eit sau nomei.

Eidamu pradieje tarp savęs rokoutis. Liokajus saka 
tam sava ponui:

— Kaip nuneši pri ikaraleus ton šoble, pasakik, kad 
eitu i bažniče, atdaritu [s] klepa ir tu turi ton piktvarle 
parsivesti nomei i ton stoncije, kur ira išgatavoti. Kaip 
nueisi i bažniče, preisi pri to skiepą, s ak ïk tus žodžius: 
„Ar eisva eisva eisva?“ Ir atbuls eik, o ana priš tavi 
eis — ir parsivesi anon. Šie ton butelkele pirmoje numare 
krauju. Kaip parsiver[i] i stoncije, ir sutep'k su tais krau
jais pirmoje numara, uždarik ont rakta, pasakik karaliui, 
ka,d nieks neitu veiziety, ir rakta parsinešk pri mones i 
turma.

Gerai, įkas če bus, tas. Koukmonts kaip tyk liokajus 
isaki, teip ir klausa: nunešis 'karaliui ton šoble, pradieje 
sakite:

— Sveiseusis karaleu, prašom dabar eiti i bažnyče, 
atdarite ton skiepą: aš anon turiu parsivesty i ton ston
cije, bo prisipirkau liekarstun, rei [k] jeu giditc.

Karalius liepi tujeus kareivems nuėjus adarite. Nue- 
jusis ir .atdarė. Tas priėjės ir saka:

— Ar eisva eisva? — atbuls ir ein, o piktvarle ir eit 
priš.

Onts anai bepasakodams ir atbuls beidams ir parsi
vedi anon i ton stoncije, sutepi tais kraujes, kur būva 
liokajus idaves, uždari ont rakta ir pasaki karaliui, kad 
nieks neitu veizietis. Ir paėjės tou raktu nešins i turma 
pri libkajeus, apsidarbaves su viskou.
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Kas če bus? Par ton deina sied anoudu spakaingai. 
Ateje rits mets, liokajus ir idave anam ontra butelkele 
tu krauju, pasaki:

— Sutepk visa su tais kraujeis ir pasakik mon, koke 
ton rasi parėjės.

Tas nešins tais ikraujeis nueje, adares ton stoncije ir 
atrada toke bieure, kad ano ir širdis pikšt, negal nie pavei- 
ziety. Usimerkes sutepi tus kraujus, išėjės ir viel užraki
nęs ont rakta, pareje i turma, papasakoję liokajui, kaip 
tik ton mates ton piktvarle. Liokajus atšaki:

— Bus gerai.
Ontra rita meta liokajus idave anam treteje butel

kele tun kraujun, pasaki:
— Sutepk apent kaip kitais kartais visa ir pareje [s] 

papasakok mon, koke ton rasi nuėjės.
Dara duris — neatidara. Veiz, kas če ir, — pamati, 

kad ir seinas išvirtuses i lauka. Kon onts če daris? Paje- 
mes šeuda paminkidams tusę kraujuse pro rakta skilele 
pradieje i šoną tai piktvarlei tepti, ta pradieje leistys. Tas 
gava paskou, kaip biški nusileida, duris atdarity. Pajemes 
plunksna pradieje tepti tolei prigaudamos ton piktvarle. 
Ta didžeu leistys anam betepont to ir susileida. Atlikęs 
ton sava darba, išeidams užrakina apent ont rakta ir par- 
griža i turma pri sava liokajeus, išpasakoję, kaip tik ten 
būva. Liokajus pasaki:

— Bus gerai.
Ateje trets rits, liokajus pradieje sakite tam sava 

ponui:
— Eik pri karaleus, prašik te jet veizietis tos sava 

dukteries, bo aš turiu nodieje, kad ana sveika ira.
Ir išeje visi tris — karalius su karaliene ir daktars — 

veizieti tos sava duktereis. Kas če bus? Nueje anie pas 
ton pakajuka, tas daktars tujeus atrakina, sueje anie visi 
ir atrada ton dukterį keleis klaupusis priš bažniče, ronkas 
sudiejusis besimeldont dailei. Kaip anie sueje, ta duktie 
kielies, prieje pri to daktara visu pirma, apsikabina kakla, 
pradieje diėkavoti didelei už toki išgelbiejima nu toke 
prakeikimą. Paskon pradieje diekavoty tievui už jo paau- 
ginima, motinai už pagimidima. Tas karalius pradieje sa- 
kity tam daktarui:
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— Nu kon, kad tu išgelbieje anon tei cudavnai, atim- 
kes sau už prietelka. Ir aš tau dousiu arba pripildisiu 
tu [s] šešis šiepius visokiu tavoru pilnus be koke zaplota.

Teip šem pati'ka didelei. Tujeus jemi ir apženije, pri
pildė tas karalius tus šiepius tavorun ir davi vadova, kurs 
žinoję ton karaliste, iš kur onts ira.

Gerai, kas če bus? Parvaževa nomei su to sava расе 
su tais šiepei [s], vis gerai. Tei [p] po trijun dienu par- 
važevus iet tas liokajus pri to sava poną, pradieje sa- 
kity:

— Nu, ponali, šitai šendiena jeu metu gals, kaip bus 
su nežinomu pelnu puseu dalitis, kur mon prigul i služma?

Tam ponui reik jeu adouti, kad toks kontrakts pa- 
darits. Tas ponts ir adoud anam tris šiepius pilnus su ta- 
vorais. Liokajus pradieje sakiti:

— Ponali, kaip bus su расе? Jug ir anon par muni 
pelnei; tur būti ir pati puseu.

Ce jeu tam ponui šlėktai. Eis anoudu. i palycije. Nieką 
nepadara tam liokajui, kad toks kontrakts padarits. Nieką 
neveikdams tas pons su tou sava liokajų diel pačios, doud 
anam keturis, penkis ir visus šiepius tavoru, kad tik but 
kontents. O tas nepadoud ir vis šauk, kad ir pati puseu. 
Ir dar pasaki liokajus:

— O ar žinai, ponaly, kaip reik dalites: reik paklu- 
pite keleis priš Deiva muka ir kirsty su šoble i galva iš- 
ilgui; vients šonts tavei, o entras monei. Tad toukart bus 
teisingai.

Bieda tam ponui, gailu tos pačios, o če nepadoud. įė
jės pri sava prietelkas pasako ton visa naujina, kaip kad 
ir. Paty tujeus atšaki:

— Nors i šmotelius sukapok, bi tyk išgelbiejei muni 
nu tokios biedos.

Tas ponts gailiedamos užriša akis ir paklupy priš 
Dievą muka, pajeme šoble, kirta viena karta i galva, ir 
atšoka šoblie; kirta ontra karta — viel atšoka atgal. 
Liokajus pradieje sakite:

— Kirsk, ponali, negailėkis.
Apmaudui pašokus, kirta ir treti karta — viel atšoka 

šoblie. Liokajus pradieje sakite:
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— Ei, poni, 'kelkis, musiek kon norin negerai pri
klaupei.

Atsikiel [e] — tris smaka galvas po keleis. Tas lioka
jus pradieje sakity:

— Givenketau mielie ir zgado poną Dievą. Mun ne- 
reik tu tava šiepiu, nie tos tava pačios. Aš esu tas aniols 
sargs to pakartoje žmogaus, kur tu tris kartus girdei. At
ėjau tavi čieslivu padarity, o anun nu prakeikimą išgel- 
biety. Tatai tau už čiras proces ir už milaširdiste.

Pasakęs lus žodžius, išni'ka. O toudu ir palika begi- 
venontiu.

Tai jeu ir ir gals.

Pasaka ontra

Aplei viena žmogaus sunu biedna, kurs palika už 
milijonsčika bagotesnis du kartu ir su šešioms meškoms 

i pekla važeva

Būva viena karta vienami miesty biednus žmogus 
susiedistie su didelei bagotu ponu, tai ira milijonsčiku. 
Tas pons lioub ton žmogų tonkei pavadite ont darba: ar 
tai šin, ar tai ton, medžiu papiaustyti, suskaldity. Teip 
tam ponui ateje toks vakars, isimislije didės misles viso- 
kes, negal onts niekaip užmykti, vartos šen ir ten po lova. 
Ateje dvilekta adina nakteis, veiz — ateit tris virai. Pae- 
je po ano lo[n]gu ir pradieje anie tarp savęs šnekieti, 
saka:

— To biednoje tas sūnūs, šinakti kur gimė, bus už 
ton poną dešimti kartu bagotesnis, — pasakiusis teip ir 
peje anei šalin.

Tas pons mislej: „Kaip tas gal būti, kad to biednoje 
žmogaus tas sūnūs gal buty už muni dešimty kartu ba
gotesnis?“ Ir rita meta kaip sukila, tas pons tujeus pa- 
siunty služan'ka pri to žmogaus, kad pavadinty medžiu 
pjaustite. Nuėjusi ta služanka pri to žmogaus atrada 
krikštinas toj dienoj. Verk, biedavojes, kad netur iš kur 
dounas nupirktis tai dienai, iš kur kūmas gauti reik. Ta 
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služanka, pasigailiejusi anų biednumui, ištraukusi iš ke- 
šenes dvi griveni sidabrą ir idave tam tievui sakidama:

— Šie ben dounas nupirkis še i delnai, — ir išeje.
Parėjusi nomei papasakoję ponui, kad teip ir teip ir 

tur krikštinas, negal šendeina ateiti. Tas pons pradieje 
sakyti tai služankai:

— Grišk pri to žmogaus, pasakik, kad aš eisiu anam 
i kūmas.

Tujeus služanka nubiegusi pri to žmogaus, pradieje 
sakiti:

— Pons Dievs su jumis dar ir, išklausi verksmą ju
su. Pasigatavok, eis musu pons i kūmas.

Tan pasakiusi ir išeje nomei, o tas žmogus, paimts 
strošneusi linksmibe, diekavo Dievui, ronkas sudiedamos, 
už ano toke geradiejiste. Išauša ritemete, nueje tas pons 
pri to žmogaus, pradieje sakity:

— Ar žinai kon, kad mon dideli gieda eiti tav i kū
mas. Išsižadiek to vaika, ,aš anon turiesiu už sava, o tau 
dousiu didy givenima ir pinigu; ont pradžios šie tau tujeu 
šimtą rubliu.

Teip tei tievai adoud su akatlivu širdy ton vaika by 
tik anoudom če teip gerai bus. Pajemis ton vaka, tas pons 
parsineši, pasistoroje kurna, nuneši i bažnyče, pakrikštyje. 
Parejusis nomei po krikštinu, nueje pons pri stalioreus, 
padirbina grabeli, apdare ton vaka baltas drabužiukas, su- 
jousi su raudonu kaspinu ir paraši kartely, kad ir apkrikš- 
tits tokiu ir tokiu vardu, užkiša už to kaspyna ir idieje ton 
vaka i ton grabeli, užvoži, nunešis ir įmeti i upi (o ta upis 
būva dideli, liub eiti šiepei), sakidams:

— Nu aš dabar paveiziesiu, kaip tu busi už muni 
dašimty kartu bagotesnis!

Ir pareje sau numei, turiedams nodieje, kad tas vaks 
nuskęs. O tas grabelis imests i ton upi pagal nuplaukė 
par dvi karaliste ir i trečioses puse, ir užkliūva už para
ma, arba parvaža. O ton parvaža valdy viens žmogus ont 
rendas pajemes ir melniče. Teip viena nakty davi pons 
Dievs tam paramnikui dukterį. Po tu visu biedu pradieje 
sakite sava pačei:

—- Dušeli, eisiu dabar i paupi veiziety bene kas nor 
parsikelty arba iš antros puses,
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Išen, nuėjės tas paramniks i paupi apsižvalgi — nie
kur nieką nematit. Tik pamate už parama kad kaži kas 
užkliuvęs baltou. Priėjės paveiz — grabelis. Ištraukęs iš 
vandens išsineši i pakraštį, dara — neatdara. Pajemes 
štonga ir atvožė ir pradieje verkti. Užvožės ton grabiuka 
apent ir nešas numei. Parsinešis i prisieni, pasidieje gra
beli ir išiemes ton vaka, suviniojos i šarkų žonba, iškieles 
aukščeu galvos ir ieje i troba. Priėjės pri pačios pradieje 
sakity:

— Dušali, tau pons Dievs davė dukterį, o mon — 
sunu!

Pati klaus:
— Meldamasis, pasakik, keino če pečius sugruva? 
Onts atšaki:
— Ei ne, pons Dievs mun davi. Je tu nenusigosti, aš 

tujeus parodisiu, kaip anon radau.
Pati atšaki:
— Ne, ne, nenusigosiu, tik parodik, kaip tu ten radai.
Tas išėjės laukon ir ineši ton grabeli, papasakoję ir 

kaip ten rades. Kun če anoudu bedaris — reik jeu anou- 
dom auklie somdity. Pasomde ir augin dailei abudu. 
Toudu vaiku ligei paauga, tas vaks lig dešimteis metu, 
pradieje tas ano tievs leisty i iškalas. Pons Dievs padieje 
teip tam vakui, jog nieką netrukus pramoka visus Stu
dentus ir palika pakelis ont visu užveizietoju.

Teip kas če bus? Anam besimokont išeje šmots metu. 
Ir atsityka tam ponui, kurs būva imetes ton grabeli, va- 
žiuty ton pačiu vondeniu su šiepeis tavoru pirkly i sveti
ma karaliste. Tam ponui bevažiujent ir privaževa ton 
paramnika, bo be ano šiepei negalieje išeiti. Tas pons, 
iejes pri to paramnika, užsijemi peitauty. Bepeitoujent 
pareit ir tas vaks iš iškalas. Tas pons veizas i ton vaka ir 
didelei patink anam. Teip tas pons pradieje prašiti to pa
ramnika, kad onts leistu tun sava vaka i žentus pri ano. 
Paramniks atšaki:

— Kur aš ponui leisiu, kad ir aš pats diel sava duk- 
tereis laikau.

Pons atšaki:
— O kaip, ar broli su seserį ženidisi?
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Paramniks atšaki:
— Ei ne, juk onts ira ne типа sūnūs, aš anon maža 

grabelie radau i vondeni imesta ir už типа parama už
kliuvęs.

Tam ponui dirikt i širdy, kad tas pats, kur aš anon 
trotyjeu. Kaip tas paramniks teip pasaki, tas pons juba 
dar didžeu pradieje prašity ir pinigu daug siuloti tam 
paramnikui, kad tik leistu ton sava vaka anam i žentus. 
Teip par didely prašima ir leida. Tas pons išėjės laukon 
paraši toke grometely: kaip tik pąreis i ano dvara, kad 
ano pati tujeus nutručitu. Vo ontra grometely paraši tam 
vakou matont: kaip tu tik pareisi i типа dvara, kad tu
jeus suženiditu su to ir to duktery ir kad mon atenty meta 
parvažioujent iš kely atraščio sunu. Parašęs ton gromete
ly, sudieje abidvi ir užpiečiotyje. Kaip anie užbengi ro- 
koutis, tas pons davi tam paramnikui šmotą pinigu ir šem 
ont kely. Teip tas pons pavaževa sava keleis, o tas vaks 
paeje i ton dvara. Eje keleis, važeva vondenimis — kaip 
tyk kaip kur būva, teip ir eje. Nuėjės cistai netolei nu to 
pat dvara ir apsinakvoję paskoujojo karčemo. O to kar- 
čemnika būva labai graži duktie. Vo tai dukterei viel onts 
labai patika. Vakari po večeres nuvargęs tujeus ,atguly, 
■o ta karčemnika duktie lauki patol, pakol anos tievai 
suguli; sugulus ana ir ieje i ton stoncije pri ano pasi- 
džeukte ben iš ano gražuma. įėjusi veiz, kad ano veids 
petulais mainos: veins lops jouds, ontras roudonts, trets 
mielins. Tujeus ana jemi atdengi kaldra, veiz i širdi, kon 
dara. Nieką neišmana, mislej, kon če reik darity, kad ne
numirtu. Eis veizieti liekarstun. Atsisuka i pamati šal- 
bierkas kešenie išsikišusi grometele. Tujeus ištraukusi 
veiz, tur ana toke pat piečentoriu, atpliešy ir skaita — 
veina gerai, o antra šlėktai parašita. Jemusi suplieši tas 
grometeles i smulkius šmotelius ir išraše toke graudinga, 
grąže anam grometeli, užpečiotije, Įkiša viel i kišene. 
Veiz apent i veidą, kon bedara — gražus puikus, kaip tik 
pirmu buvęs. Pasidžeugusi ir išeje laukon. Rita meta at- 
sikieles pasniedonoje ir išeje ont [s] i ton dvara to poną, 
kur reikicje eiti. Nuėjės tujeus atdavi ton grometa ponei. 
Poni isinešusi i kita stoncije parskaite ir vadina dukterį, 
adavi ton grometa anai. Parskaitiusj išbiega, apsikabina, 
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pabučeva. Treteje diena nueje i bažniče ir susišliubavoje, 
ir atli'ka viskon.

Padorei gyven, padorei ateit tas laiks — parleida 
tievs grometa par mienesi, kad to ir to deino parvažiousu, 
lauket. Aleje ta diena, išeit laukty molina, duktie, jau 
sunu gliebie turiedama, ir žents, ciela šeimina. Parvaževa 
tievs iš šiepy ir nusigonda. Pasisveikina su visais, ale su 
žentu atkalu širdy. Parėjės klaus pačios:

— Diel ko nenutručijei? Jug aš grometelie parašęs.
Si atsakė:
— Ne, aš neradau to; tiktai tiek parašita, kad tujeu 

apženidyti, — ir parodi ton grometeli.
Tas pons parskaites saka:
— Ach tas šelmis, pats ta jeu pardirba. Nu gerai, .aš 

anam paprovisiu.
Teip tatai pabuvusiu kėlės deinas spakainei, paskou 

oušvis pradieje sakity tam sava žentui:
— Eikev ont palevones, — teip ir išvaževa ont cielos 

nedieles i tolimas ir dideles labai gires.
Kaip nuvaževus anoudum i veita, medžioję tujeus lig 

pavakares, paskou oušvis pradieje sakity tam sava žentui, 
at [1] aužes strielba:

— Je tu ,apsieini parvesti šešes meškas ir parvesti iš 
pileis pinigus, tad giva pateiktu, o je ne, tad tujeu nu
šaunu ont veitas.

Tam žentui jeu če stroks, aie nenoriedams teip akrut- 
nai pabenkti givenima, pasijemi parvesti tas šešes meškas 
tam sava oušviui, mislidams: „Kaip bus, teip; vis gereu 
neko sušaudis, ben papakutavosiu par tas kėlės deinas, 
pakol badu numirsiu“. Teip tad tas palika girio, o oušvis 
parvaževa numei, mislidams, jug onts nesuvoks kely ir 
supliešis ji žvierei: „Tyk aš anon nusikratisiu, kad ir duk
tie palika su vaku, lerištis“. Ir parvaževa numei. O tas 
žents va'kščio po gire vergdams, šaukas pri Deiva pagal
bas ir grieku atleidima. Kaip galiedams parnakvoję ton 
nakti girio, rita meta atsikielos meldas viel pakarnei. Nie
ką netrukus ir atej toks žmogus puseu žals, priėjės pra
dieje sakiti:

— Prieteleu, ko teip nuliūdęs esi?
Tas atšaki:
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— Ko busi nenuliudes, turiu neišpasakita smuiką ir 
varga, nieks negal munes patiešity, tiktai pats pons Dievs.

Tas žmogus atšaki:
Rasi muni pons Dievs ir alsiunty pri tavęs diel pa- 

tiešijima ir palinksminyma.
Tas atšaki:
— Gerai, mon oušvis liepi parvesti seses meškas ir 

parvežti pinigus iš pyleis. Kon aš dabar turiu darity?
Atšaki tas žmogus:
— Palukiek če valondele, — ir paeje.
Nieką netrukus ir atved šešes meškas su siuleis pa- 

maustitas. Atvedės kožnai tas žmogus pašnibzdieje i ausi 
meškai, kad klausitu ano, kon tik sakis, ir paklausi:

— Ar žinai, kaip tu turi tus pinigus iš pyleis par
vesti?

Sis atšaki:
— Kon žinosiu.
Teip tas žmogus pasaki:
— Leipk te nukaldin oušvis nu viena gelžeis vežimą, 

ir tu tou tarpu nuvidikes lunku ar'ba plaušu votega nu 
penkiolikas seiksniu ir vitkoti nu penkių seiksniu. Ir kaip 
nuvažiousi pas ton pile, supleuškiok tris kartus, tujeus 
išbieks toks ponatis be kepures ir klaus, ko nori. Pasa- 
kik — tun pinigu ir pats išlipkes lauk iš vežimą. Ir kaip 
parveši tus pinigus, tujeu mon atvesk meškas i ton pati 
šmotą, iš kur pasivedi, ir eik če, kur tavi meškas ves, ne- 
tonpidams i šalis, parves anos tavi tieseu nomei teip 
gerai.

Tas padiekavojes tam žmogui už visa gera ir už pa
roda ir eit sau nomei vedins toms meškoms. Tretije deina 
ir pareje numei, parėjės pasaki tam sava oušviui, kad 
nukalditu vežimą nu viena gelžeis, tujeu onts dirbis ton 
votega su tou vitkočiu. Tas oušvis tujeus ir nukaldina. 
Pasitaisęs su visu kaip tik reik, važius. Nuvaževes tujeus 
supleuškoje tris kartus. Je, tujeus ir iš'biega ponatis be 
kepures ir klaus:

— Ko nori?
Sis atšaki:
— Noriu tu pinigu, kur če ir.
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O pats tujeus išlipus iš to vežimą laukui. Nieką ne
trukus su tokiu viesulu išeje ta skrinie laukui, kaip meti 
i vežimą — susmega lig stebulių i žeme. Tas tujeus tas 
meškas pajudina, išeje su šturmu ir parveši nomei tus 
pinigus. Oušvis suvadina dešimty dvy ir tris viru — nieką 
nepadara, neišneš tos skrines. Valei saikais seikiety — 
jeu tas žents ir už sava oušvi dom kartom bagotesnis. Kon 
če tas oušvis bedaris? Negaliedams niekaip nusikratity 
anou ir pradieje sakity:

— Žentai, ar žinai kon? Važiouk su toms meškom i 
pekla ir parvežk nu licipiereu [s] tris plaukus diel znoka, 
o je nevažiouji, tad šaunu ont veitas.

Beda tam če viel nauje, o če reik tas meškas adouti. 
Apsimislijes važious i tum pati šmotą su tou pačiu veži
mu. Je atims meškas, teprapul ir vežims. Kaip nuvaževa, 
tujeus ir iira tas žmogus, klaus:

— Nu kon, ar gerai parvežei?
Sis atšaki:

— Diel geruma didelei gerai, aie štai nauje nelaima 
prisidieje: leip oušvis važiuoti su toms meškoms i pekla 
ir nu licipiereus parvežti ženklą — tris plaukus. Kaip da
bar bus, prieteleu, ar dousi, ar ne?

Tas žmogus atšaki:
— Nu kon dabar, važiuk. Ale ar žinai, kaip važiuty? 
Sis atšaki:
— Kon žinosiu.
Pradieje tas žmogus pasakoti:
— Leisk tu ant valės meškas, kur anos nor, če teit, 

ir tu parvažiusi par tris karalistes. Už trečioses priva- 
žiousi toke smirdonti ežerą. Teip tu supleuškok tris kar
tus su tou votegu, ir atsikels tujeus su valtiemis ir par- 
kels tavi i ontra puse. Ir atdouk tas meškas i vale anims, 
o tu ieisi i pekla, tau ten parodis kami licipiereus ira ston- 
cije ir pasirokousi su anou.

Teip šis padiekavojes pakarnei anam ir pavaževa i 
ton pekla. Ivaževa i viena karaliste, pamate karalius be- 
važioujent teip madlivai, liepi pašaukti anon. Pašaukęs 
klaus:

— Kur tu važiouj teip madlivai?
Sis atšaki:
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— Važiouju i pekla.
Karalius atšaki:
— Ach prieteleu, kad tu važiouji i pekla, paklausk 

licipiereus, diel ko muna iš šulines nekilst po tris auksa 
galva jeu treti metai, o pirmu vis liu'b kilty. O dabar par 
ton muna karaliste pabiednieje.

Sis atšaki:
— Gera, aš paklausiu, — ir pavaževa toleu.
Ivaževa onts i ontroje karaliste, pamati viel karalius 

anon, tujeus pavadina ir klaus:
— Kur teip raskaznei važiouji?
Sis atšaki:
— Važiouju i pekla.
Tas karalius pradieje sakiti:
— Nu meldamasis, kad tu važiouji i pekla, pa

klaus [k] licipiereus, diel ko jau treti meta kaip nedoud 
muna sodne obelis deimenta vaisiu. Diel to muna kara
liste pabiednieje.

Sis atšaki:
— Gerai, paklausiu.
Tas pasirokava ir išvaževa toleu. Nuvaževa i tretyje 

karaliste, ir viel pamati karalius bevažioujent anon, tu
jeus pavadina, klaus:

— Kur tu teip mondrei važiouji?
Sis atšaki:
— Važiouju i peikia.
Karalius pradieje sakiti:
— Kad tu važiouji i pekla, paklausk licipiereus, kur 

onts dieje muna dukteri, jau trety metai kaip pagavės.
Sis atšaki:
— Gerai, aš paklausiu.
Pasišnekiejes ir išvaževa dar toleu. Ir privaževa pa

gal to žmogaus rodas ežerą smirdonti, supleuškoje tris 
kartus, tujeus atsikiely valtis ir parlkiely i ontra puse. O 
tos meškos knark, spardosi, bije tun nelabųjų. Parkelts 
ofnts] i ontra puse, adavi biesams meškas, o pats ieje 
i pekla, paklausi biesu, kami licipiereus stoncije. Tei ir 
parodi. Icjis atrada toke jauna mergele pri kamina be- 
verdonti valgity iš piktvarlių tam licipieriui. Teip tas 
pradieje kl [ajusty, kur ira pons licipierius. Si atšaki:
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— Išeje pri viena karaleus dušes parnešti i pekla. 
Ale ach, — salka, — biednali, kon tu pasirokousi su anou: 
onts ira tokiu ponu, on teik tur vale — ims suriš tavi ir 
imes i peklas giluma. Lisk tamsta po lovas, o je koki turi 
interesą, pasakik mon, o aš išsiteirausiu ano.

Tas tujeus papasakoję viskon, kaip oušvis diel ženklą 
tris plaukus nor, ir tie karalei tris to ir to nor. Papasa
kojęs ir palinda po lovas. Teip nieką nebuvus ir pareit 
licipierus duše nešins, ir ieje i stoncije sava. Tujeus ta 
mergely padieje anam večere tu piktvarlių ir isbona sma
los gerti. Pavalgęs, atsigieres ir paeje gulty su tu mergike. 
Užmiga, ta mergike ’pas'kirusi stonbi plauka ir ištrauki, ir 
užmeti už lovas tam žmogui. O tas licipierius pašoka ir 
pradieje šumity ont tos sava pačios:

— Ko tu pešiojis, nedoudi pakajeus!
Si atšaki:
— Balondeli, nepik: užpoule muni sapnie karalius 

toks ir klaus, diel ko nekilsi iš šulines tris auksa galvas 
jau trety metai. Teip aš anon stumeu šalin, matai, ir už
gavau tavi. Ale, dušaly, pasakik, kas tai ten gal būti.

Sis atšaki:
— Kad anei žinotu to šulinėj atkastu par pusontras 

lopetas žemes ir atrastu kumeles galva, ir ištrauktu — ir 
iškiltu visu trijų metu.

Teip pasirokavusiu, tas licipierius ir užmiga viel. Ta 
paskirusi stonboka plauka ir ištrauki, ir užmety už lovas. 
Tujeus tas Icipierius pašokės pradieje ont tos sava pa
čios šumity, diel ko nedoud anam pakajeus. Ta pradieje 
prašitys:

— Dušali, nepik, bo muni viel karalius apnika toks 
klauzdams, diel ko jau trety metai nedoud vaiseu [s] sodne 
obelis deimonta obulu: par ton ano karaliste pabiednieju- 
si. Kaip aš anon stumeu šalin nu savęs, teip matai aš 
tavi užgavau.

Licipierus atšaki:
— Kad anei žinotu atkasti tos obeleis šaknis ir atras

tu lidekas žonda. Atimtu ton — tujeus visu trijų metu 
vaisei obulai nubirtu.

Papasakojęs ton naujina, viel užmiga. To paskirusi 
visu stonbiji plauka, ištrauki ir užmeti už lovas tam žmo- 
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gui. O tas visus tris plaulkus sudieje, suvinioje i popierėliu 
ir ikišos i kešene. O tas licipierius pašokės užniko ton 
sava расе mušty stumdity, diel ko ana nedoud anam nu
vargusiam pakajeus. Ta užnika ronkas kojas bučiouty, 
prašidama, kad dovenotu:

— Apent karalius apnika moni klauzdams, kur tu die- 
jei ano dukterį: treti metai kaip pagavės.

Sis atšaki:
— Ale žinai kon? Kad tu pati esi ano duktie.
Teip ana parsigonda strošneusei, bo nežinojos, kaip 

ana esonti. Teip kas če 'bus? Išauša rits mets, licipierus 
atsikieles pasniedonoje ir išeje i svietą pri koke poną 
dušes parnešti i pekla. Tam licipieriui išėjus, pradieje 
tam žmogui sakity:

— Kaip vedu galev abudu išbiekti?
Surdkavusiu ir bieks. Pasa'ki biesams sukinkity tas 

meškas, o ta pasijemi žaibu rikšte ir važious. Biesa kon 
žiną, kad ons būva pri licipiereus, iškiele anoudu par ton 
ežerą. Ir pavaževa anoudu sav. Licipierius tujeus pajuta, 
kad anoudu išvaževa, parpouli i pekla — nier! Davai su 
visu peklu gintis! Ta mergely pamati atsigenont biesus, 
pradieje sakity:

— Kon bedarisva?
Kaip artei atpouli, ta su tu žaibu rikšty doud p.ar 

akis tiems biesams! Tei užimdamos akis lend, nieką ne- 
padara — karšt ira, neištur. O tas žmogus su tou plaušu 
votegu pleuško toms meškoms, tos knarkdamos bieg kaip 
tik gal. Delnu narnėtu ir išbiega iš pekliška rubežeus i 
ikaraliste, jau anei netur valės toleu begintis, ir pargriža 
i pekla tušti, nidka nepadariusis. O tas žmogus kaip nu- 
važeva pri karaleus, parode ton duiktiery sakidams:

— Sveiseusis karaleu, ar tamstas ta duktie?
Karalius atšaki:
— Je, ta pati. Nu gerai, kad tu mona dukterį išgel- 

bieje iš tokios nevalęs, šie tau treti dali vaska ir tris šie- 
pius, pilnus visokiu tavoru.

Tas padiekavojes pavaževa toleu. Nuvaževes i ontroje 
karaliste ieje i sodną, atkasi tos obeleis šaknis ir atrada 
lidekas žonda, ton atiemi ir užkasi su žemiems. Tujeus 
pradieje židiety, berty. Nieką netrukus ir nubira visu trijų 
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metu vaisius — obulai deimonta. Tas karalius pradieje 
sakity:

— Šie tau už ton gera padarita tus visu trijun metu 
obulus, treti dali vaiska ir tris šiepius visokeis tavorais 
pilny.

Padieikavojes už tokes geras dovenas, važiou toleu ir 
nuvaževa i treteje karaliste. Nuėjo pri karaleus, ilipa i 
ton šulyne, atkasi žemiu par pusontras lopetas ir atrada 
kumeles galva. Ištrauki laukon — tujeus ir iškila visu 
trijų metu auksa devines galvas. Tas karalius:

— Nu, kad tu ton gera padarei, šie tau tas devines 
galvas auksa, trety dali vaska ir tris šiepius, pilnus viso
kiu tavoru.

Tas pajemis tokes dovenas ir pavaževa nomei. Par- 
važeves susitika tujeus su oušviu, pasisveikina, išjemis 
iš kešenes ir adavi. Paveiziejus paklausi žents oušvi:

— Nu, ,ar teisings ženklus?
Oušvis atšaki:
— Gers, vieriju, kad buvai peklo.
Teip kaip oušvis pasaki, tujeus žents sukamandavo- 

jes sava vaiska ir sušaudi iš dvilelkos armotu. Teip nusi- 
kores tou sava oušviu, paskou pardavi ton vaiska sava 
karaliui, didžius pinigus gava. Jau onts už ton sava ouš
vi diešimti kartu bagotesnis atlikus. Toms meškoms iš 
tu visu deviniu šiepiu išskires visu bro[n]geusu matariju 
ir onlraišioje visoms ont kaklu po kaspiną, ir nuvedi i 
gire i ton pate vieta, iš kur būva pavedės. Padiekavoje 
tam žmogui pakarnei už tas meškas ir už visa gera roda 
ir pareje numei. Palika begivenus su visais apsivajevojes 
vis gerai.

Tai ira pabonga ir gals tos pasakos.

Pasaka trety

Aplei biedna žmogaus sunu, kurs padary kunigakšti 
karaleus žentu

Būva viena karta biednas žmogus trobalie ir turieje 
sunu, duktery. Paaugus teims vaikam, nebisiživieje. Kon 
če bedaris? Leis tas tievs šalin ton sava sunu, o netur 
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atdouty. Nueje tas tievs pri poną i dvara prašity, kad 
doutu anam arkli ont darba. Ponts atšaki:

— Gerai, dousiu. Ateis (kumet darba čiests padar- 
bouti kėlės deinas.

Pajemis tievs ton arkli parvedi numei ir doud tam 
sava sunui. Motina pradieje sakity:

— Kaip tu dabar, muna vaks, josi be balna? Palu- 
kiek, eisiu pri poną prašity, rasi gausiu ont darba.

Nuėjusi motina pri poną, pradieje prašity, kad pons 
doutu ont darba balna. Ponts atšaki:

— Gerai, dousiu — atėjusi padarbousi kėlės deinas, 
ir užteks.

Motina pajemusi ton balna parneši numei ir atdavi 
tam sava sunui, sakidama:

— Dabar, muna vaks, galiesi joty gerai.
Sesou pradieje viel sakiti:
— Kaip tu josi, muna brolely, be koki apginkla? Je 

užpuls kokei razbainikai, kou apsiginsi? Palukiek, eisiu 
pri poną, rasint konorint gausiu.

Nuėjusi pradieje poną prašity, kad pons doutu koki 
nor šob [1] e. O tas pons turieje toke surudiejusi senu del
nu šoble ir atšaki anai:

— Gerai, dousiu. Ateisi kdke deina darba čiesi pa- 
darbouty, ir užteks.

Ta padiekavojusi ir išeje numei. Parnešusi doud bro
liui, sakidama:

— Šie, brolely, apginkla: užpoulus kokiems nepriete- 
lems, turiesi kou atsiginti.

Teip dar tievs, išjojent anam, idavi dešimti berlinku 
pinigais. Apveiziets viskou gerai, atsisveikinęs su visais 
ir išjoję. Teip onts bejodams kelie atrada kalve ir mislej 
sava mislie: „Dousiu aš ton sava šoble nušveisti anam, 
bo mon nepadoru toke surudiejuse nešiotis“. įėjės pri to 
kalvi pradieje sakity:

— Ar negalietumi tamsta mon ton šoble nušveisti, 
tokes litaras auksa įmušti, kad ont tievu joju, ont motinas 
šiedu, o sieseri pri šaleis turiu ir kad šimtą nukirtau, o 
tukstantes nebijeu. Ale štai visa bieda, kad aš nedauk te
turiu pinigu, tik dešimti berlinku, kažina, ar užteks?

Tas kalvis atšaki:
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— Te terištis, 'kad teik teturi, užteks.
Teip tujeus nieką netrukus ir pataisi anam viskon, 

kon tik reikieje. Tas užmokiejes tam kalviui ton dešimt 
berlinki ir išjoję toleu. Bejodams keliu pamati beatva- 
žioujent grafa koki ten. Teip ons tujeu nusieda nu arkli, 
ton arkli paleida pakelie jedinieti, o pats ir užguli skersai 
kely, mislidams: „Kad tu ir grafs, juk nevažiousi par ти
па viršų“.

Tei kaip atvaževa, pas anon ir apsistoję. Teip tas 
grafs pasiunti sava liokajų, kad eitu veizieti, diel ko onts 
ten gul, ir kad keltus, doutu taka pravažiouty. Liokajus 
nu'bieges veiz i ano ton šoble ir paraša įkaita, kad če toks 
silininks. Neatsivožej onts veints ano iš to keli varity 
šalin. Atgrižes pri poną, pasaki, kad toks silyninks ten 
gul: „Aš neatsivožiju veints anam niéka sakity, kad ne
užmuštu moni“. Eis tas pats ponts pri ano veizieti, kas 
ten ira su anou. Nuėjės skaita tos šoblies paraša, kad šim
tą nukirtau, tulkstantes nebijeu. Parskaites pradieje sa
kity:

— Kelkis, prieteleu, iš keli, leisk mus pravažiouti.
Teip tas žmogus tujeus ir atsikiely. Tas grafs klaus 

ano:
— Kur tamsta joji?
Sis atšaki:
— Joju služmas kur norint eiškoti, ar i liokajus, ar 

šeip jau pri koki nor poną.
Grafs atšaki:
— Gerai, ar negalietumi tamsta pri munes stoti? Aš 

dousiu gera tau služma.
Sis atšaki:
— O diel ko ne? Stosiu pri poną grafa meilei, tik 

prijemi.
Teip tas grafs klaus:
— Ar negalietumi tamsta tujeu su mumis važiouti? 
Sis atšaki:
— O je, galiu tujeu važiouty.
Tas grafs liepi tujeus anam pri šaleis arkli pririštis, 

o pati siesty pri ano i коса. Tujeus tas žmogus pririšos 
ton sava arkly pri šaleis ir isieda pri to grafa i коса, ir 
važiou anei sau nomei. Parvaževus tas grafs tujeus likst 

507



su tou žmogų služmo ir suliga už šimtą rubliu ont metu. 
Suligus ir nuraši rasta pri broly, kad teip pigei gava ont 
metu už šimtą rubliu. Tas brolis tujeus atraši atgal: „Tas 
negal buty, kad tu gavai už šimtą rubliu ton šilininką, 
musiek koks nor apgaudynietojes ir. Douk tu barzda anam 
skusti: kaip tik ipajims britva skusty, tu sušuk: „Am!“ 
Je onts bus silyninks, tad nenusigos, o je ne, tad pradies 
tujeus raudonuoti. Ir žinosi, kas onts toks ira“.

Tas grafs tujeus anon pavadina:
— Nuskusk mon barzda, — pasaki anam.
Onts tujeus jemis pasitaisi, ko tik anam reikieje, ir 

siedos tas grafs. Tas žmogus sumuilije ano barzda ir ims 
britva skusti, tas grafs ir sušuka: „Am!“ Tas žmogus, pa- 
metis britva, činkt par viena par onlra ausi, ir dar treti 
karta, sakidams:

— Jug pons grafs ne šou esi, kad loji! O kas tuokart 
but būvis kad ,aš bučio ipjovis tamstai?

Grafs atsalki:
— Dušely, gana, daugeus nemušk. Kon nori, ton 

darik, daugeu aš nieką nesakisiu tav.
Teip onts pajemis ton britva ir nuskuta anon. Kaip 

nuskuta ton grafa, tas grafs iejes i stoncije, paraši gro- 
metiely pri broli, kad onts anon apgava, par ausis iš- 
muždina.

Brolis, apturiejes ton grometa, pars'kaity ir divojes. 
Onts jemis tujeus apent paraši grometieli atgal, kad ,at- 
siustum ton žmogų pri ano ben ont paveiziejima, koks 
ten ira. Teip tas grafs, parskaites ton grometa, viel kita 
paraši ir idavi tam žmogui nunešti, sakidams:

— Ar negalietume nunešti ton grometeli pri muna 
broly?

Tas žmogus atšaki:
— O diel ko ne? Galiu.
Pajemis ton grometa ir išeje. Nuėjės pri to ano broli 

ir atdavi ton grometieli anam. Tas atpliešes skaila ir i 
ton žmogų, pas duris stoventi, veiz i anon. Parskaites 
pradieje klausti ano:

— Kaip tu ten tam ponui kirtai par ausi?
Tas žmogus prejes pri to poną — viena, ontra ir trety 

karta anam par ausi, sakidams:
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— Šitai teip aš anam par ausi kirtau.
Tas ponts pradieji šaukti:
— Dušieli, gana, nemušk! Jeu žinau, kaip mūšai par 

ausi.
Tas žmogus pradieje sakity:
— Nu ali, ponali, ar neverts ir būva? Pajemiau aš 

anam barzda skusti, pajimsiu britva, tujeus onts sušu'ka: 
„Am!“. Aš tujeus anam par ausi.

Tus žodžius sakidams valei viel douti anam par au
sis ponui! Tas ponts pradieje šaukti:

— Dušieli, gana, nebmušk daugeus!
Tas žmogus atsitrauki viel atgal pri duru, o tas pons 

tujeu jemis siedos ir paraši viel grometiely atgal, kad tas 
grafs užmokiejes leistu šalin: „Kad neužmuštu vedoms 
Ikumet noris ipikes“. Tam tai žmogui parėjus su to gro- 
meta ir tam grafui parskaitius, išjemis šimtą rubliu ir dout 
tam žmogui, sakidams:

— Prašom pajimk ton šimtą rubliu ir eik, kur norint, 
bo mon nereik tamstas.

Tas žmogus pajemis šimtą rubliu, atsisveikina ir iš- 
eje laukon nu to grafa. Eit arba jo keliu ir pamati atva- 
žioujent kunigakšti. Teip onts pasisuka i vidurį kely ir 
jo. Tas kunigaikštis privaževa pri ano, veiz i tos šoblies 
paraša, kad šimtą nukirtau, tukstantes nebijeu. Tas kuni- 
gakštis pradieje sakity tam žmogui:

— Ar negalietumi tu pri mones stoti i liokajus ir ar 
negalietumi tujeu su munim važiouti?

Sis atšaki:
— O diel ko ne? Galiu tujeu važiouty.
Tas jemis pririša ton sava arkly pri šaleis ir pats 

isieda pri to kunigakšte i коса. Bevažioujent isirokava, 
kur anoudu važiou. O ten to karalistie, kur tas kunigakš- 
tis būva, turieje karalius toke dukterį, kad nieks negalieje 
aprokouti. O ana, ta karaleus duktie, būva išdavusi toki 
dekretą ont savęs: „Je kas moni aprokous ir aš anam 
nepatiksiu, tad muni ont nukirtima. O je aš anon apro- 
kousiu, tad ont nukirtima“. Teip ir tas kunigakštis važeva 
pri tos kara [lai] tes ont aprokavima. Nuvaževa i ton mies
tą, kur ta karalaty būva, apsistoję pri vienos traktieras, 
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papietavos ir eis tas kunigakštis pri tos karalates. Tas 
žmogus pradieje sakiti:

— Je dazvalije, šveiseusis kunigaikšti, eisiu aš pri tos 
karalates aprokouti.

Kuniga'kštis atšaki:
— O je, meilei nori eik!
Ale tas žmogus pradieje sakity:
— Šveiseusis 'kunigaikšti, douk mon sava drabužiu 

apsidariti.
— Gerai, — davi kunigakštis ir drabužius apsidarity.
Apsidaręs nuėjės tas žmogus pri tos karalates, davi 

žodi, kad išeitu karalati. Nieką nebuvus ir išeje. Teip tas 
žmogus pasaki:

— Sveiseusi karalaty, prašom eiti i suda ont apsi- 
rašima, kad aš atėjau ont aprokavima.

Nueje anoudu i suda, apsiraši ir ten pat tas žmogus 
pradieje sakity;

— Sveiseusi karalati, pasaki'k, kas tas ira: ont tieva 
joju, ont motinas šiedu ir siesieri pri šaleis turiu? Ir už 
dvy adine turi pasakity.

Pasakęs ir išeje laukui apsisukty; apsisukęs ir pareje 
numei i ton traktiera pri to kunigakšti. Parėjįs nusidari 
tus kunigaikštiškus drabužius ir apsidari savaiseis, o ku
nigaikštis — sava viel drabužeis. Ir išeje i miestą ont 
dvyju adimu.

O ta karalati parėjus numei. Ir turieje ana dvy slu- 
žanki pri savęs vierny. Bieg anos par knigas eiška to 
daikta, kas tas gal būti. Išeje veina adina — nieką ne- 
padara, niekaip nerond. Teip ta karalati pradieje sakiti 
toms sava služankoms:

— Juk onts atvaževa ne 'be slugu. Diel to judvi ei- 
ketau i miestą, kami norint ontsiteiraukit ir kaip norin 
isiteirauket, kas tas gal būti, nors kaže kiek douiket pini
gu, bi tik pasakitu.

Teip teidvi ir išeje. Išejuses ir ontsiteirava, nueje i 
ton traktiera, kur tas liokajus būva to kunigakšti. Teip 
anos ir pradieje prašity ano:

— Pasalkik ton daikta, kur tamstas kunigakštis už- 
davi karalaitei, gausi daug pinigu, kas tas ira?

Onts atšaki:
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— Gerai, aš pasaikisiu. O ar prisizvalistau to, ko aš 
noriu?

Teip šeidvi nežiną, ko onts nories, negal be žinios 
karalates dasižvalily. Aneidvi parbiegusi numei pasiklau- 
si karalates:

— Ar dasizvalisva, ko onts nories, bo kiteip nesaka?
Karalati atšaki:
— Nors judvi mon givi bepaliketau, prisizvalieketa, 

ko onts nories, bi tiktai pasakitu.
Teidvi nugrįžusi pasisaėi įprisizvalysenti, ko onts no

ries, tiikatai pasakik. Tas liokajus pasaki aneidvim:
— Nusidarilketau plikai po gimta kuna.
Tujeus aniedvi ir nusidari plikai. Teip onts jemis anų 

drabužius pameti po lovas ir pajemi pištalieta, veinu pa
raku uždarita, cielioudams ir iššava i aniedvi. Matos jeu 
anos, kad bus šle<ktai, davai biekti laukui! Bebiegont dar 
šūvi paleida. Aneidvi išbiegusi laukon, kur bedin'ks pli
ki — gieda eit par miestą — jemi ir ibiega i žida vikada, 
usidari, lauk naikteis ateitont, kad galietu numei pareiti. 
O ta karalati lauk pareitont, niekaip nesulauk tu služan- 
ku, o jau če pasibengs tos adinas, o nieką dar nežiną.

Tas įkunigakštis kaip pareje iš miestą, ano liokajus 
pradieje sakity:

— Eik dabar pats, šveiseusis kunigaikšti, bo jeu pa- 
sibeng, ir pasakik anai dar: tepasaka už adinas, kas tas 
ira, kad du zuikiu šavau — mėsas pabiega, o skuras pa
lika.

Teip tas įkunigakštis nuėjės pri tos kara [la] tes pra
dieje anai sakiti:

— Jeu dabar esi, šveiseusi karalati, kalta: išeje lai
kas, o nepasakei mon, kas tas ira. Nu, terištis, aš už ton 
dovenoju, aie pasakik mon dar už adinas, kas tas ir: du 
zoikiu šavau — mėsas pabiega, o skuras palika.

Pasakęs ir išeje laukui. Pasivaikščioję, pareje numei 
i ton sava traktiera pri liokajeus ir lauk tos .adinas pasi- 
bengont. O ta karalati, parėjusi nomei iš suda, biek par 
tas sava knigas kaip begaliedama, nieką nepadara. Ne- 
rond niekarni ir nežiną, kas tai ira. Ce viel tu sava slu- 
žanku nesulauk niekaip. Biegs ana pati i miestą eiškoti 
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to kunigaikšti, rasi kaip nor atsiprašis nu smerčy. Išėjusi 
tujeus atrada ton 'kunigakšti ir pradieje anam sakity:

— Je aš tau daboju, tad ženikevos, o je ne, tad šie 
tau daug pinigu, tek palik muni giva.

Tam kunigakštiu jeu če gerai. Kur onts tau bejims 
pinigus, meilei anon pate begaun. Surokavusiu ont gera, 
nueje pri tieva apsirodity, paskou ir susišliubavoje. O tas 
tievs sens jeu bebūva, tujeu anoudom karaliste atdavi ir 
palika karalių.

Tai ira galas. Ir aš ont tos parietkas buvau. Davi mon 
tievas morka ratukus ir stiklą 'batukus. Kaip nuvaževau 
ir palikau pas ongas tus ratukus, o pats par daugibes 
svietą pasilipau ont pečkaklies ir veiziu. Nieką nebuvus 
pradieje kaži kas šaukti, kad keuli muna morka ratukus 
jed. Kaip šoksiu žemin, ir susikuly mana stiklą batukai. 
Kur če mon dinkti? Ce keuli sujedi morka ratukus, če 
bešokont nu pečkaklies susikuli stiklą batukai, visi iš ano 
čidavojes. Kur onts dinks? Būva uždurie pakulu, aš ir 
ilindau i tas pakulas. Nu vo pri karaleus parietko ar nier 
armatu? Tujeus žalnierei išeje, uždari ir muni už trapa 
su toms pakuloms, užkiša. Kaip šovi ir atšovi i Mieškius! 
Ir pasikoreu Hpuši, ir prikibą toke sausa ša'kely. Ir dabar 
kokeis orais gun'boujes.

Pasaka ketvirta

Aplei veina dumiu, kurs ieškoję baimes

Buvo viena karta biedna našlie ir turieje sunu, ton 
pati beproti, kur nieką kita neliub darity, kaip tik ont 
pečkaklies siedos pipka rukis. Ta motina liob sius šen 
ten — ar tai medzu prapjeustitu, suskalditu ir vondens 
parneštu, o vonts sumurmies kaip meška ir neklausis. Ta 
motina kaip neklausa iš nekontribes veina, ontra, trety 
karta pasaki anam:

— Ir daugeu kad tu pauksi, muna vaks, matisi baime.
Teip anam vis teip tonkei bepasakojent, ismega i 

širdi, kas tas gal buty. Teip onts isimislyje, eis tos bai
mes eiškoti. Pasijemis taboka ir išeje. Eit par gires, kur tik 
anon akis ved, niekarni nieką nerazdams, Ateje vakars, 
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sutema teip bevakščiojent, ir onteje giro toke ugnely su
kurta. Pribieges onts pri tos ugneis tujeus usidegi pipka 
ir ruka sau. S'kanei usirukes tos pipkas pradieje žvalgitys 
ir ipamaty po tou pačiu mediu, po kurion būva sukurta 
ugnis, pakarta žmogų. Teip onts prasidžiugęs didelei ily- 
pa i ton medi, nuniery šniūrą nu kaikla tam karouniui ir 
nuleida žemin. Išlipa pats iš medy ir pasidieje onts ton 
karotini ont keliu, doud anam tos pipkos rukity, saki- 
dam [s] :

— Šie, prieteleu, parukikis pipkos!
Viena ir ontra karta, o tas karounis neklausa ano. 

Teip tas beprotis ir brenkštelieje par ausi tam karouniui, 
sakidams:

— Diel ko neklausai mones, kad aš doudu tau pip
kos rukity?

Tas karounis tujeus pradieje ant ano keleis kušiety, 
sakidams:

— Ei tu, padiek moni kami radis, bo aš tau ne pei- 
muo esu! Nebus su tavim gerai, jei nepadiesy mones i 
vieta.

Teip tas beprotis numėtės nu sava keliu, pajemi šniū
rą, ontniery dabar dikčeu ne kaip pirmu būva ont kakla 
ir patrauki aukštin anon i ton medi, kaip tyk pirmu kad 
būva pakartas, sakidamas tas beprotis anam:

— Kibok tu sav vients, kad nenoriej su monim ta- 
vorčistie būti.

Kas če bus? Ir nie če onts tai baimes nemati, besi- 
darboujent su tou karouniu. Atsilikęs onts če visus sava 
darbus eis toleu ješkoty baimes; kad onts galietu rasty, 
eit (par visokes pelkes, bagnas. Sutema naktis, nie pats 
nežyna, kur eitus. Po gires bevaikščiodams deinu narnėtu 
ir išeje iš giriun ir pamaty didelei tolei kaip žvaigždely 
žvake bedegont. Teip onts nieką neveiziedams, ar kami 
spronda nutrukti, ar gala gauty, tai anam vistiek; eje tol, 
pakol tik gala prigava. O ten tai būva, kur ta žvaky degy, 
nedidis miestelys ir klebonije su bažniče. To tai klebonijo 
dabar nebūva klebons da atgulis, lepsimeldy užsidegęs 
švensta žvaki. O tai jau būva aplei vienioulikta adina 
nakteis. O tas beprotis kaip tik pribiega pri durun, tujeus 
pradieje mušti i duris. Klebens nežinodams, kas če ira, 
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iśbiega laukon ir atdari duris, mislidams, kad pri lygonies 
kas norint atvaževa. O tas beprotis, kaip atdari duris, 
tujeus pro sali kleboną i stoncije ipoules, prišoka pri 
žvakes, ištraukis pipka pradieje dekty ir skanei rukity. 
Užtraukęs 'keletą durnu, didely nora, pradieje kaip pons 
isisprendes vaikščioty po pakaju, pipka rukidams. O 
klebons maldun dar nebūva atbenges, priėjės pri stala 
skaita sau įkningas ir meldas, o tas beprotis, prisirūkęs 
pipkas, pradieje 'klebonui sakity:

— Et, — sa'ka, — 'kunige, 'kon tu če terliojis? Šie 
gereu tos pipkos patraukis.

Klebonts paveizieje skersoms i anon, nieką neatsaki 
ir poterie. Sis ir viel nedod pakajeus su tu pipku. Kle
bens, užbenges sava maldas, pradieje 'klausti ano:

— Kas tu esi toks par do žmogus, iš kur esi?
Sis ir viel pradieje pasa'koti, <kaiip su anum ira ir ko 

onts eiška. Klebonts pradieje anam privadioty, sa'kidams, 
kaip reik motinas klausity, kuri pagimdi ir užaugina lig 
šio laika. O onts tun žodžiun neklausidams vis klebonui 
siūlo pipka ir praša, kad paroditum, kas ta ira baimi. Kle
bonts, negaliedams anou nusikratyti, pradieje anam sa
kity:

— Nu gerai, aš parodisiu rito tau baime.
O tas beprotis, negaliedams beišturieti, noriedams tos 

baimes tojeu pamatity:
— Nelauksiu rito, noriu tujeu pamatity!
O ten buvo netolei pilis. Klebonts, nie'ka neveikdams 

su anou, pažadina visa šeimina, sukiely dar mieščionu, 
pasijemi virves ir likternas, nuvedi anon pri tos pilies. O 
ten dar būva dar kamins pliks. Užriša šniūrus par pažas
tes ir pasaki anam:

— Kad tu nusileisi i gala, pajudink šniūrus, atsiry- 
šis nug savęs, — teip papasakojusis ir ikiša anon pro ton 
kamina.

I'kišts ir nusileida i gala, atriša šniūrus, pajudina — 
ir ištrauky anei ir pabiega visi, bo ten didelei lioub bai- 
dity, bijodamis, kad anus nepabaiditu. Vo tas beprotis 
ten nulei'Įs] ts strošnio tamsibie neimana, kan reik dari- 
ty: va'kščiodams ten grabaliu su visoms keturioms. Be- 
vaikščiodaims ten ontisgrieby duris ir ieje i vidų, atrada 
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gera brūkly obeliny, biesu valdoma. Onts ton brūkliu ne
šins išeje laukon ir atrada trepes; lips anoms žemin. 
Belypdams išgirdą pris atlipont. Teip tas beprotis klaus:

— Kas esi? — nieks neatsileipy.
Grobi su ronkoms onts ir untgrebi be galvos. Pra- 

dieji anam sakity:
— Tu musiek esi koks norint vagis arba čierauninks, 

kad tu be galvos vaikščioji.
Davai onts su tou obeliniu šaudity anam par ton 

spronda be galvos, tas cipdams 'kaukdams pro kamina 
laukon, kad ir kamins sutraškieje. Lyp tas beprotis dar 
žemeu — išgirdą dar priš atlipont, susuka:

— Kas če?!
Nieks neatsiliepi. Sis apent grėbs .ir ontgrebi dvem 

galviim.
— O tu, — saka, — biauriby! Tu nu ano galva nu

pjovės sau pridiejei! Ei, eikš tu pirmasis niekou neesi 
kalts, tas bjeuribe tava galva nupjovės sau pridieje.

Davai ir tam su tou brūkliu douti, .ir tas cipdams, 
kaukdams pro kamina laukon, kad ir kamins sutraškieje. 
Lip tas beprotis dar žemeu. Išgirdą viel priš atlipont. 
Si [s] viel klaus:

— Kas če?
Nieks neatsiliepi. Sis apent grėbs ir ontg[r]eby su 

trimis galvoms.
— O tu, — .saka, — biesa šmoti, iš kur ištraukei tas 

tris galvas? Tu musiek esi ne žmogus.
Valei ir tam šaudity su to sava obeline par tas gal

vas, ir tas cipdams, kaukdams pro kamina laukon, kad ir 
kami[n]ts sutraškieje. Teip onts visais nusivajevojes ir 
nulipa žemin. G[r]aibos graibos ir pamati pro rakta 
s’kilely šveisa. Onts ir ieje i stoncije, atrada sena motriš- 
kely pri kamina beverdonti valgity ir ont stała smaline 
žvaki bedegonti, ir šone didis kupers padieis, o ont tou 
kuperu jouds šou begulįs. Teip tas ištraukęs ton sava pip
ka davai dekty pri tos .smalines žvakes, o tas šou, ont tou 
kuperu guliedams, ra ra ra i anon veiziedams. Ta gas- 
padyni pradieje sakity:

— Meldamasis, nekušink ir nepikink to šunies, bo 
onts tavi supliešis.
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O tas durnius atšaki:
— Ar tas suskis muni supliešis?
Davai su tou obeliniu šaudity onts par strienukauly 

tam šuniui. Tas amalu bjeurodamos ir cipdams, kaukdams 
pro kamina laukui. Teip ta pilys tujeus ir iškila iš po 
žemes laukui, kaip tik visus biesus išgainioję.

Ateje rits mets, pradieje aušty, sauli tekieti. Ta 
gaspadiny kaip pamati saule, strošneusei prasidžiuga, bo 
jeu tris dešimtis metu daugeu kaip 'būdama po žemes 
nèbuva sa [u] les bematiusi, nes ana būva niekou nekalta, 
bo prakeikimui nukrintont ont to dvara nepaskuha ana 
išbiekty ir palika pagramzdita. Vo tas klebons rita meta 
išei laukon sava reikalą ir pamaty to dvara vis,a viršuj 
iškilusi. Tujeu onts sužadina šeimina, sujudina mieščio- 
nis, pradieje visais varpais zvanity ir išeje ont mišių, su 
istatimu apeje aplei ton dvara, pašventį, kad neįsimestu 
biesai daugeu. O tas beprotis longe siedis pradieje tam 
kunigui saki'ty, nešontem mistroncije:

— Ei,— saka,— kunige, kon če neši, eikš gereu 
pipkas parukity! Tu melagi šmots, sakei, kad če ira bai
me, o kami parodik mon tujeu ton baime, špicbuki. Saka, 
kad kunigai teisingi ira, ale šelmei ont šelmiu ir melagei.

Vo tas klebonts atlikęs sava ceramonije ir ateje i ton 
dvara pri to beproti. Vo tas beprotis vaksej ir vaksej ton 
kleboną. Teip tas klebonts paveiz i ton kupera, pilna 
sidabrą. Tas klebons pradieje sakity tam beprotiui:

— Buk pri mones, pakol tava giva galva.
Nu aie tu dabar veizie'k — toks kupers pinigu ir tas 

dvars palei'kt tam klebonui; koks če ir skarbs! Vo tas 
beprotis saka:

— Ne ne nebusiu, eisiu iškoty baimes.
Nielka nepadari tas klebonts anam, ir išeje tas bai

mes eiškoti. Beprotis eit par gires ir kadaginus, par ba
las ir pelkes, beidams ir atrada toke trobale ir to trobalie 
būva sena baba. Tas beprotis pradieje prašitys i nakvine 
pri tos babas, ta ir prijemi. Ta baba pradieje klausty ano:

— Kur teip vakščioji?
Tas atsaky:
— Eiškau baimes.
Ta baba pradieje sakity:
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— Kon turi ieškoti baimes, ta tu buk gereu daktaru. 
Sitai ira ont longu padieta butelkely su liekarstoms: kaip 
tik koki šlonka nupjeuni, su toms liekarstoms patepk, 
tujeu prigin. Sitai neliginont douk aš tau galva nupjeusiu 
ir su toms liekarstoms patepsiu, ir prigis.

Vo ta baba būva čierauninki. Tas beprotis, girdie- 
dams tokius žodžius, pradieje sakity:

— O tu čierauninki, tu mon galva pjeusi! Palauk!
Teip onts sugrėbęs anon stiprei davai ir nupjovi anai 

galva žemin. Pajemis ir patepi su toms liekarstoms, pri- 
dieje atbula galva ir prigiję. Vo onts tos numones netu- 
rieje, kad atbulai galva pridieje. Ta čieraunin'ke davai, 
atbula eidama, anam kloniotis, su ronkoms pliestiodama. 
Tas viena, ontra karta stumi nu savęs, o ta nedoud paka- 
jaus, bo anai gerklie su gerkly nesutink, trokšt žemin. 
O ana vis roda su ronkoms, kad pjeutu galva žemin ir 
pridietu ontreip, o tas beprotis strošneusei pabuga nu 
tos babas čierauninkes, kad ana, atbula eidama, vien 
anam Ikloniojes. Teip kaip onts išbiega nu tos bjeurios 
babas ir nie žinoty nier, kami onts gala gava. O tai ir 
pamati baime.

Tai ira galas ir pabonga tos pasakas.

Pasaka penkta

Aplei viena amatnika, kur mokieje septinisdešimti 
ir septinis amatus, kurs neturieje tam kartui pavalgit, 

o paskou palika karalių

Būva viena karta amatniks, kurs mokieje septines 
dešimtis ir septinis amatus, o nie tam kartui netur don
nas pavalgity, o nielaidokaun, neger ir dirb kaip imani- 
dams, o nieką negal padarity. Tad onts nišmanidams, 
kon reik darity, jemis ir nueje pri karaleus klausti rodas, 
kon onts tur darity, kad teik amatu mokiedams negaliu 
pasiživity. Karalius pradieje anam sakity:

— Eik laukon, šelmi ir špicbuke! Nepaslenki darba 
dirpty ir neturi kon valgity, ir badu miršty.

To kontringai išklausęs išeje laukon didelei smutnas 
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ir verksmings, negavęs nie kokios rodas. Išėjės laukon 
ir eit namon. Teip tou tarpu beinonti pamati smutna 
verksminga karaleus duktie. Tujeus liepy pavadindity ton 
amatnika. Kaip ieje tas amatninks pri karalates, tujeus 
karalaty pradieje klausty ano:

— Kas tau ir, kad tu teip smutnus ir verksmings 
va'kščioje?

Tas amatniks atsaky:
— Kon dirbsiu nebuvęs smutnas, kad mon nieks ro

das nedoud: moku septines dešimtis ir septinys amatus, 
o neturiu dounas kosni. Kon aš dabar turiu darity?

Karalati pradieje sakity:
— O tu, — saka, — durneu, tu pradiek viena arba 

ontra gera amata ir tus tiktai tedirpk, turiesi maitnasties 
ir dounas.

Onts už ton roda didelei pakarnei ir išeje laukon 
linksmus ir jou'kings, ir eit namon. Pamati anon karalius 
teip didelei linksma, divijes, kas tatai rados, kad pirma 
verki, o dabar joukas. Liepi anon tujeus pavadindity. At
ėjės tas, klaus 'karalius:

— Kas tau rados, kad tu pirma verkei, o dabar jou- 
kis?

Atšaki tas amatninks:
— Et, — saka, — šveiseusis karaleu, kon dirpsiu ne- 

joukies, kad ir tamsta mažeu protą teturi, nekaip tava 
duktie: ana jemi visa roda davi.

Karalius pradieje tujeus pikty, 'kaip par ausi gaves, 
tus žodžius išgirdės. Liepy pavadinti tujeus du'ktery ir 
paklausi tievs dukteries:

— Ar tiesa, kon tas žmogus saka?
Duktie atšaki:
— Tiesa, daveu aš anam visa roda.
Atšaki karalius dukterei sava:
— Kad tu už muna akis lindai ir mani užrūstinai, 

eik sau laukon iš muna dvara su tou pačiu žmogumi.
Biedna karaleus duktie, išgirdusi tokius žodžius, nu- 

liuda ir suvirpieje, aie kon dabar darity: jeu tieva žodis 
arba dekrets nebatmainoms. Teip kas če bus? Ir išeje ka
raleus duktie su tom žmogumi amatniku. O anai būva 
visu sunkeusei išeiti nu tieva diel to, kad būva jeu zaren- 
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cinas padariusi su kita 'karaleus sunu ir būva gavusi di
delei bronge kuska už koki pusontra šimtą rubliu dove- 
noms. O dabar 'kon bcreik darity? Išėjus nu tieva, reik 
su tou amatniku ženiLes. Kaip po šliuba reik anoudom 
živitis, vo netur kov. Kon dabar bcdarity? Ir idavi ton 
sava brongeje kuska tam sava virui pardouty. Onts pa- 
įemis ont rorikas pasvieries ir išeje i miestą. Beva'kščio- 
jent po miestą, pamaty tas pats karalatis, 'kurs anai būva 
dovenojes. Tad tas karalatis dividamos veizies iš tola, 
kon onts daris su tu kusku. Tam karalatiui besiveizont, 
ateje vienas kupčius pri to žmogaus, paveizieje ton kuska 
ir klaus:

— Kon nori?
Sis pasaki ar dešimty ar daugeus, to negalėm žinoty. 

Tas kupčius nie pusi žodi nesakys ir užmokieje pinigus. 
O tas tus pinigus pajemis ir eit namon. Ir pamati onts 
priš atsivedont karve žmogus. Onts tujeus pradieje su 
tom žmogumi ton karve ligty ir suliiga už tus visus pini
gus, kurius tiktai turieje. Onts ton karve vedins ir eit 
numei, ir sutika žmogų ošeka atsivedont. Onts tujeu ir 
sumainė ton karve i ošeka Ilgumais. Eit su ošeku vedins 
ir pamati žmogų atsinešont višta. Davai apen.t mainity 
ošeka i višta be kokiu preidu, ir sumaini. Eit nešins višto 
ir pamaty žida beturent gudės; apent sumainė višta i 
gude. Eit dar toleus, pamaty meškerys beturent žida; da
vai ir su tou mainity gude i meškery be kokiun preidun.

Ton visa tai matidams karalaitis ir paimdina anon 
i turma, ir pradieje sakity:

— Nu dabar gerai! Kad toki darba dyrba negera, 
eismą pri pačios, kon ana pasakis už ton darba? Je anon 
pagirs kožnaimi punkti, tad aš pusi karalistes adoudu, o 
je papeiks, tad anon ont omžiu i turma idiesma.

Vys tai padari po palicyje, visa roda. O tai vis dari 
diel to, mislidams, kad pati papeiks vira už toki darba, 
vo onts butu tujeus pajemis sav už prietelka, o vira istu- 
mis i turma. Ale bieda: štai nueje su palicyje pri ano 
pačios, ir pradieje tas karalatis anai pasakoty ton nauji
na, saka; kad „Tava virs kaip tik išeje i turgu, pardavi 
ton kuska už dešimts rubliu“, pati pradieje sakity: „Ge
rai, turiesva už kon dounas nupirkty“.
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Karalatis saka:
— Bet onts tun pinigu neparsineš! Pirka karve, už 

kuren atdavi visus pinigus.
Paty atsaky:
— Tad gerai: o mudu karve galiesva milšty ir bus 

balta strova, o mesa karves visumet bus ciela.
Karalatis pradieje sakity:
— Nie tos karves nebiparsives: išmaini i ošeka.
Pati atšaki:
— O tai dar gereu: mažeu pašara tereiks, o peins 

tas pats bus.
Karalatis saka:
— Ale ir nie ošekos nebiparsives: išmaini i višta.
Pati atšaki:
— Dar gereu: keušiu sudies, vo strova vis bus balta, 

o truputeleis isiživis.
— Nu gerai, — saka karalatis, — ale nie vištas ne- 

biparsineš: išmaini i gude.
Paty atšaki:
— Ale kon kalbi, karalaty? Dabar gerai: onts ira 

amatniks, anam reik ir gudės nočinoms sugalosty.
Tas karalatis saka:
— Nu, nu gerai, ale nie gudės nebiparsineš: išmaini 

i meškery.
Pati atšaki:
— Vo tai dar gereu: onts galies tami upie meške- 

rioty, o vedu žuveliem ir išsiživisva, vis ir koks netoks 
spasabs ont prasiživijema.

Nu o kon če bedariti? Tas karalatis sukas šeip, sukas 
teip — nieką. Ce visa palicyje klausies, kad pati ano 
nepapeiki niekarni, vis gerai išrada sava vira. O če ir 
sudiejims toks padarits: je pati vira papeiks, tad vira ont 
omžiu i turma atdouti, o je pati pagirs kožnami daikty, 
tad pusi karalistes tur tas karalatis anoudom atdouti. 
Nu če jeu bieda, reik tam karalačiui jeu atdouti pusi ka
ralistes. Teip jemi ir pridieje oušvis ir ontra pusi kara
listes anoudom, ir palika cielais karaleis bekaraleujenčiu 
anoudu.

Tai ira gals ir pabonga tos pasakas.
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Pasaka šešta

Aplei типа maža buvimą

Kita karta su matušy kad aš mažus buvau, išejeu 
kita karta su matuši gribauty i gere. Teip monei matuši 
pasaki:

— Eik tu tou kelaliu, o aš eisiu tou.
Teip tatai ir gribauju. Begribaudams ir paklidau. Vo 

ta типа matušeli ir paeje sau nomei. O aš vakščioju ir 
vakščioju, ir susitikau su tokiu žmogumi. Teip tas žmogus 
pradieje sakity:

— Ar negalietumi eiti su monim?
Aš biedos datirts ir eitu su anou. Tas žmogus par- 

sivedis kėlės deinas palaiki (o tas žmogus būva vagis). 
Teip onts, sutelkęs daugeu sava tokiu tavorčiu, pasijemi 
moni, ir išėjom. Nusivedusis pas toki svirną, prap [1] ieši 
čiukara ir ilondina moni i vidų. Ir pasaki:

— Kon ten rasi, vis iškišk.
Teip aš kon tik rades vis iškišau, paskou ont gala ir 

muni paty ištrauki. Teip anei surokavusis ir ikiša moni 
i bačkely pro špontas s'kilely, idieje dar avina petuką ir 
keule reituka, sakidamis:

— Buk tu če, mes kaip atgrišma ir išimsma.
Teip anei kaip peje ir neateje, o aš viena ontra deina 

kentu — tos mėsos neikondu. Teip ir ateje vilks, užoudi, 
to bačkelie kad če ir mesa. Teip tas vilks rabalio šei ir 
teip ton bačkely; nieką nepadaridams ir ikiša pro ton ski
lę oudega. Aš už tos oudegos čiupt, tas vilks davai bieg- 
ty! Teip kaip atbiega i Meškius, toukart benusikrateu ir 
palikau ten begivenus.

PAAIŠKINIMAI

Medinčiaus pasakos

Savos gamybos 23X18 cm sąsiuvinio viršelyje, pada
rytame iš to paties popieriaus, rašoma: „Kniga ta ira 
pasakų prirašita visokiu. Raši pons Vaicikauskis miedin- 
čius šveiseusi kunigakšti Bagdoną Eginski. 1874 mietus 
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mieniesie sejiki 14 deino“. Popierius pageltęs, juodas ra
šalas gerokai nurudavęs ir išblukęs, smulki gana daili 
rašysena. Originalas saugomas VLIA f. 1177 a. 1 Nr. 
5414; fotokopija saugoma LTR 4928.

Aškinant pasakų tekstus, nurodomi jų siužetų nume
riai pagal tarptautinį A. Arnės—S.Tompsono pasakų tipų 
katalogą (AT). Remiantis Lietuvių pasakojamosios tau
tosakos katalogu (sudarytoja B. Kerbelytė) Lietuvių li
teratūros ir tautosakos institute, parodomas skelbiamų va
riantų santykis su lietuvių pasakų tradicija.

Rengiant tekstus spaudai, šiek tiek paredaguota ra
šyba: vietoj sz, cz, w rašoma š, č, v; vietoj aj, ej — ai, ei; 
nežymėta kietas /, praleistas minkštinamasis ženkliukas i 
po priebalsių k, g ir kt. prieš priešakinės eilės balsius.

1. Aplei razbainika sunu su gelžies kartu AT 650 Ai+ 307

Pasakos apie nepaprasto stipruolio nuotykius jungi
nys su pasaka apie išvaduotą karalaitę junginys netikė
tas: pirmojo kūrinio herojui 'būdinga jėga, o antrojo — 
pagalbininko patarimų paisymas. Toks junginys labai 
retas: tarp labai gausių šių lietuvių pasakų užrašymų su
rasti dar 2 variantai, kuriuose abu siužetai yra itin sudė
tingų junginių dalys.

Prasidėjus antrosios pasakos įvykiams, stipruolis pa
miršta laive savo geležies kartį. Taip pasakoma, kad jėgos 
jam nebereikia, tačiau atsiranda struktūros neišbaigtumas: 
herojus nepaiso tėvo patarimo niekur nepalikti karties, 
bet dėl to nieko blogo neatsitinka.

Antrosios pasakos prijungimą parengia epizodas, ku
riame stipruolis pagirdo pakaruoklį: paaiškėja, kad ne
paprastas tarnas yra šio pakaruoklio angelas. Pasakoje 
yra ir kita dviejų siužetų jungtis: pirklys suranda tarną, 
plaukia laivu ir paklysta. Herojaus tarnas vadinamas 
„vaikeliu“ — tai prieštarauja tėvo patarimui neklausyti 
jauno žmogaus, bet klausyti seno arba elgetos.

Herojus palaidoja savo tėvus, išsukęs duobes gele
žies kartimi — kitose lietuvių pasakose nesutiktas epizo
das. Lietuvių padavimuose sakoma, kad milžinai su kulnu 
duobę išsukdavę ir joje žmogų palaidodavę.
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Seimininkas siunčia stipruolį pas kaimyną, kuris su
mano jį nužudyti — šios pasakos variantuose tas pats 
personažas sumano nusikratyti stipruoliu, kai tik pamato 
jo ypatingą jėgą.

Kituose lietuviškuose variantuose retai pasitaiko ar
ba nebūna epizodų: 1) stipruolis dirba tiltą, kad galėtų 
nuvažiuoti į velnių malūną, 2) piktvarlė nieko nedaro, 
kai herojus padėkoja už tai, kad karalius jam savo dukterį 
parodęs, 3) piktvarlę patepa nužudytų burtininkių krauju, 
ir ji virsta karalaite.

Herojus perka prapuolusius laivus, o šie atsiranda — 
novelinėms pasakoms būdingas epizodas.

2. Aplei viena žmogaus sunu biedna, kurs palika už mi- 
lijonsčika bagotesnis du kartu ir su šešioms meškoms i 
pekla važeva. AT 930+461.

Populiarus, visoje Lietuvoje paplitęs dviejų tradici
nių siužetų junginys. Kituose AT 930 variantuose turtuo
lis girdi lėmimą, kad vargšo sūnus paveldės jo turtą.

Užduotis parvesti šešias meškas / vieną piktą mešką 
bei parvežti pinigus būdinga lietuvių pasakai apie stip
ruolį berną (AT 650 Ai, plg. pasaką Nr. 1). Kituose AT 
461 variantuose herojus pėsčiomis vyksta į pragarą. Pa
keliui sutikti žmonės prašo paklausti įvairių dalykų; daž
niausiai pasitaiko klausimas, kodėl obelis vaisių neveda.

3. Aplei biedna žmogaus sunu, kurs padary kunigakšti 
karaleus žentu. AT 851.

Į tradicinę novelinę pasaką apie mįslių neatspėjusią 
'karalaitę įterptas epizodas, būdingas pasakai apie stip
ruoliu apsimetusį žmogų (užrašas ant kardo) ir anekdo
tas apie gudraus tarno primuštus ponus. Paprastai pats 
herojus, o ne jo šeimininkas veda karalaitę.

Mįslė: „Ant tėvo jojau...“ arba „Ant tėvo parvažia
vau, o motina apsivilkau“ ir pan. pasitaiko retuose va
riantuose, kurie užrašyti skirtinguose Lietuvos etnogra
finiuose regionuose.
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Mįslę: „Du zuikius šoviau...“ paprastai karalaitė su
pranta, bet paskuba sutikti tekėti, nes ji pati palieka 
drabužius už pirmosios mįslės įminimą ir bijo, kad jau
nikis jų neparodytų.

4. Aplei veina dumiu, kurs eiškojo baimes. AT 326.

Populiarios Lietuvoje tradicinės pasakos variantas.
Bebaimis išbūna prakeiktoje pilyje ir ją išvaduoja — 

pasakai AT 401 A būdinga detalė.
Daugelio pasakos variantų herojus taip ir nesužino, 

kas yra baimė. Herojus dažniausiai išsigąsta, kai žmona 
jį miegantį aplieja šaltu vandeniu / įmeta už kaklo arba 
į lovą žuvų. Atbulai pridėta galva išgąsdina dar viename 
variante — LTR 3107(31), užrašytame Anykščių apyl.

5. Aplei viena amatnika, kur mokieje septiniasdešimti ir 
septinis amatus, kurs neturieje tam kartui pavalgit, o pas- 
kou palika karalių. AT 1415.

Pasakos pradžia (patarimo ieškojimas ir vedybos su 
patarusia, kaip elgtis karalaite) būdinga tipui AT 737 A*,  
kuriame herojus pasako, kad parduoda savo žmonos dra
bužius/'kilimą ir laimi lažybas. Rasti dar 3 variantai (2 
užrašyti Raseinių ir Varnių apyl., o 1 — Zarasų raj.), 
kuriuose karalaitės vyru tapęs vargšas nuostolingai mai- 
nikauja ir laimi lažybas, sakydamas, kad žmona jo ne
bars. Skelbiamo teksto pradžia (herojus gauna patarimą 
dirbti vieną amatą) logiškai motyvuoja mainikavimą (he
rojus pasinaudoja patarimu — pradėjęs mainikauti, to 
darbo nemeta).

Daugumoje AT 1415 variantų nebūna lažybų motyvo. 
Vyras lipa į dangų/neša Dievui kisieliaus / išgelbsti skęs
tantį poną ir gauna aukso obuolį/aukso gabalą, kurį iš
maino į kokį nors gyvulį, o tą — į kitą gyvulį ar daiktą, 
kol nieko nelieka. Kartais pasaka prasideda žmonos lie
pimu parduoti karvę.
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6. Aplei tnunà maža buvimą. AT 1875.

Užrašytojas šio teksto nevadina pasaka, tačiau tai 
tradicinė Lietuvoje labai populiari melų pasaka. Papras
tai ji sekama pirmuoju asmeniu. Berniuko nuotykiai labai 
įvairuoja. Variantai dažniausiai užbaigiami nuotykiu su 
vilku.

JOCIENĖS-JURGUTAITYTĖS
BARBOROS DAINOS

Gimė dainininkė 1906 metais Kapstų kaime prie Endriejavo (buv. 
Rietavo vis. dab. Plungės raj.). Tėvai turėjo ketvirtį ha žemės ir sep
tynetą vaikų. Tad nuo septynerių metų Barborai teko tarnauti pas 
ūkininkus; Rietavo, Veiviržėnų apylinkėse ištarnavo aštuoniolika me
tų. 1937-ais atitekėjo į gretimą Vątušių kaimą. Po karo judu su vyru 
ir šeima buvo išsikėlę į Klaipėdos kraštą (Šilutės raj. Kantaščių k.), 
bet po vienuolikos metų vėl sugrįžo į Vatušius. Išaugino trejetą vai
kų. Rašto nemoka. Lyg ir buvusi pramokusi iš tėvelio (jis buvęs 
raštingas), bet išėjusi į žmones, užmiršo. Visada traukusi daina. 
Dainų žodžiai ir melodija — viskas vienodai jai patinka. Kur tarna
vus, kur gyvenus — visur apie save suburdavus dainuojančiųjų pul
ką, kuriame — tik vesdavus, tik „po permu... nebuvo kitos daugiau...“ 
Dainas Jocienė skirsto į „senoviškas“ ir „naujoviškas“: tas, kurios iš
moktos vaikystėje iš mamos, ir tas, kurios išmoktos iš bendraamžių 
jaunime. Pirmosios — jau ne visos dainuotos, antrosios — mėgsta
mos ir jai gražiausios. Dainuoja Jocienė labai atsidėjusiai, garsiai. 
Daina iš jos krūtinės plaukia veržliai, nesutramdomai — lyg iš didelio 
skausmo vaduotųsi. Tik kas dabar beišpainios, ar — daina, ar — pati 
dainuojančioji...

Rinkinys yra Lietuvių kalbos ir literatūros institute Tautosakos 
rankraštyne: LTR 4728 (123, 124, 127, 131, 133—141). Į magneto
fono juostą įrašė Liudvikas Giedraitis 1975 m. Tekstus iššifravo 
L. Giedraitis, melodijas — Bronius Uginčius. Spaudai tekstus pa
rengė L. Giedraitis, melodijas patikslino ir parengė spaudai Živilė 
Ramoškaitė.

1

1 Sudiev, mergele, sudiev, jaunoji, 
Sudiev, širdele, jau išvažiuoju. 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Sudiev, širdele, jau išvažiuo(ju).
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2 Gal nusediejau aš, čion būdamas, 
Parsiprašysiu išvažioudamas. 
Oi lylia lygia, oi lylia lylia, 
Parsiprašysiu išvažiouda(mas).

3 Lydiek, panele, lyg kiemą vartų, 
Ramink širdele, kad nebeverktų. 
Oi lylia lygia, oi lylia lylia, 
Ramink širdelę, kad nebeverk (tų).

4 Oi tu, berneli, balnok žirgelį, 
Jur tau nerūpi tuolemas kelias. 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Jur tau nerūpi tuolemas ke(lias).

5 Oi rūpi, rūpi tuolemas kelias, 
Jauče širdele, kad bus vargele. 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Jauče širdele, kad bus varge (le).

6 Nebevaikščiuosiu apei svirnelį, 
Nebebūdysiu sava mergelės. 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Nebebūdysiu sava merge (lės).

7 Užžels takeliai apei svirnelį, 
Južmirš ir mani jauna mergele. 
Oi lylia lylia, oi lylia lylia, 
Južmirš ir mane jauna merge (le).
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2

1 Sieriau žirgelį par savaiteli, 
Pasibalnojau par valundeli. 
Gavau laiškelį, reiks į karą juot, 
Siesk un žirgeli su priešais kuovuot.

2 Karininkai kuopas vesas išrikiuoja, 
Siauliun partizanai vėsus apginkluoja, 
Ožded šautuvus ant jųjų pečių, 
Prisega kardelį pri kaire šuona.

3 Viešus vieškelelis vesas uždulkieję, 
Zirgun pasagėlės švitieti pradieje. 
Supūtė vėjelis terp žalių meškų, 
Sujūžė patronkos terp aukštų kalnų.

4 Vesi žinuoje, jug jau unt mirties, 
Jug nu šio pasauli jau skirteis reikies. 2X2

3

1 Žalus guojas, birštvinelis, 
Lonka mane jauns bernelis. 2

2 Būtų linksmas vakarėlis, 
Kad ateitų jauns bernelis. 2

3 Žiūriu, žiūriu — jau ateina, 
Man žuodelį neparmaina. 2
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4 Gana moni bežiuriet, 
Reik jau eite pasitekt. 2

5 Į svirnelį vadinau, 
Už stalele sodinau. 2

6 Už stalele sodinau 
ir kalbinti pradiejau. 2

7 Sakyk tiesą, berneli, 
Ar tu turi dvarelį? 2

8 Kad dvarelį turėčiuo, 
Aš į jum nežiūrėčiuo. 2

9 Sakyk tiesą, mergele, 
Ar tu turi kraitelį? 2

10 Turiu, turiu kraitelį —
Zaliun rūtų darželį. 2

11 Sūnys loja apsistuoji, 
Cviets kalbieti neparstuoja. 2

12 Mėlėk kiaulas kuon didžiau, 
Cviets turės kalbun daugiau. 2

13 Cviet’ liežuvis jau atskara — 
Aplink mudu kas vakarą. 2
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4

1 Žiūriu veiziu pruo langelį — 
Atjuoj jaunas bernužėlis.
O o o o, o lia dria, 
Ramšta drailia, o dra lia. 2X2

2 Joudbierelį šonkindamas, 
Bezunėlį lingoudamas.
O o o o, o lia dria, 
Ramšta drailia, o dra lia. 2X2

3 Labs ryts, muotinel, 
Jar augeni man dukrel?
O o o o, o lia dia, 
Ramšta drailia, o dra lia. 2X2

4 Aš augenu tau dukrele, 
Kaip daržely lelijele.
O o o o, o lia dria, 
Ramšta drailia, o dra lia. 2X2

5 Mano cuknes baltai žales — 
Pas mamytę vesas valės.
O o o o, o lia dria, 
Ramšta drailia, o dra lia. 2X2

6 An galveles joudas šokas — 
Pas mamytę vesas štokas.
O o o o, o lia dria, 
Ramšta drailia, o dra Ha. 2X2

7 Eik šen, žinte, į svirnelį, 
Jaš pridiečiau dar šimtelį.
O o o o, o lia dria, 
Ramšta drailia, o dra Ha. 2X2

8 Tievs po sverną, šimtus skaita, 
Zents po keimą ūsus kraipo. 2X2 
O o o o, o Ha dria, 
Ramšta drailia, o dra Ha. 2X2
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8 Sakyk, žente iš tiesun, 
Kiek noriesi tu šimtų. 
O o o o, o lia dria, 
Ramšta drailia, o dra lia. 2X2

10 Noriu šimtų lig penkiun, 
Vo galvejų lig šešių.
O o o o, o lia dria, 
Ramšta drailia, o dra lia. 2X2

5

1 Maliavots vėželis, 
Padkavots žirgelis — 
Nieks taip strainiai navažiava, 
Kaip mona bernel(is).

2 Šilkų stimburelis, 
Lendres vitkuotelis. 
Paklausk, paklausk, jauns berneli. 
Joudbierą žirge(lj).

3 Už tėvų šalelės 
Aug žali lankele, 
Ten paleistau paganytau 
Joudbierą žirge(lj).
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4 Paleidau žirgelį, 
Užsnūdau miegelį.
Juntu — ku-ku — gegutei i 
Pri mona šalę (lės).

5 Atsitrauk, mergele, 
Ramdyke širdele, 
Aš paimsiu tamstą jauną 
Ketą rudine(lį).

6 Nedėkou, berneli, 
Už tuokį žodelį, 
Jau nebnuoriu jaš belaukte 
Ketą rudine(lį).

7 Cit neverk, mergele, 
Romdyke širdele, 
Aš paimsiu tamstą jauną 
Siun pat rudine(lį).

8 Dirbinsiu kamarą 
Aš pri sverna gala, 
Parvesiu mergele 
I ton kamare(le).

6

1 Par Naujus Metus ir vakaruškas 
O kas pramanė naujas dainiuškas.
Rampa dry lia lia, o lia ry lia lia — 
O kas pramanė naujas dainiuškas.
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2 Bėga jupele aplink dvarelį, 
Rampa dry lia lia, o lia ry lia lia — 
Tai auga klevas dvara vedurie, 
Vo klevą šakas — an mana rūtos.

3 Prašysiu bruolelį, kad klevą kirstun, 
Kad klevą šakeles ant opes verstų 
Rampa dry lia lia, o lia ry lia lia — 
Kad klevą šakeles ant opes verstų.

4 Prašysiu bruolelį, kad žiogrį tvertun, 
Kad mona rūtelių nieks nelaužytų. 
Rampa dry lia lia, o lia ry lia lia — 
Kad mona rūtelių nieks nelaužytų.

5 Eina mergelės kas vakarėlį, 
Laužė rūtelių pates veršūnes. 
Rampa dry lia lia, o lia ry lia lia, 
Laužė rūtelių pates veršūnes.

7

1 Oi, kad aš augau, 
Jaunas jaunekaitis, 
Tievelio japiekoj 
Aš vienas ponaitis. 2X2

2 Namačiau, saulelė 
Kada patekieje, 
Namačiau, raselė 
Kada nurietieje. 2X2
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3 Pamačiau mergele 
Keleliu einanti, 
Kaipo saulele 
Rytą južtekanti. 2X2

4 Oi, tu mergele, 
Kas tava gražumas, 
Kaipo darželiej 
Rūtelių žalumas. 2X2

5 Oi, mūsų plaukus 
Su žirkleliem kirpo, 
Varė mumis liektie 
Drauge su gulbeliais. 2X2

6 Bapigu gulbelėms 
Rudinėly liektie, 
Kad gal sugrįžtie 
Pavasarėly. 2X2

8 Negailu palikte 
Nė savo draugelių, 
Kad gal sugrįžte 
Pavasarėly. 2X2

9 Nei jaunun draugelių 
Širdis neskaudietun, 
Kad pavasarėly 
Sugrįžte galietun. 2X2
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8

1 Vai tu mergele, 
Balta lelijele, 
Dėl ko tu išeja 
Nug motušei (is)?

2 Ar nemylieje 
Tavęs motušėlė, 
Jar načinavuoje 
Tavęs tetušel(is)?

3 Mylieti mylieje 
Ir činavuoje, 
Per lygius laukelius 
Dar palydiej(e).

4 Per lygius laukus, 
Per birštvinelį, 
Pakolei paelsa 
Juodbiers žirgel(is).

5 Vai tu mergele, 
Kon tu paprasi, 
Kon tu ten atrasi, 
Pakuol paprasi? 
Oušvinėle, 
Na motuše ras (i).

6 Kelsi rytelį 
Nežadinama, 
Sukursi jugnele 
Neraginam(a).

7 Eisi par truobele 
Netrinksiedama, 
Darysi dureles 
Negirgžindami(a).
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8 Eisi per kiemelį, 
Rasas braukydama — 
Nu sava veidele 
Graudžias ašarel(es).

9 Šoksi girneles 
Be jatduksele, 
Nieks tavei nasakys: 
Pailsiek, mergei (e).

9

1 Saulė nusileida, 
Menui patekieje, 
Jan dangaus žvaigždelės 
Mergiete pradieje. 2X2

2 Viena žvaigždė šviesi, 
Kita dar šviesesnė, 
Vai Aušra-žvaigždelė 
Ož vesas šviesesnė. 2X2

3 Viena pana graži, 
Kita dar gražesnė, 
Vo mon myliamoji 
Ož vesas gražesnė. 2X2
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4 Viens bernelis gražus, 
Kitas dar gražesnis, 
vo mon myliamjausis 
Ož vėsus gražesnis. 2X2

5 Viena žolė žali, 
Kita dar žalesnė, 
Voi darži rūteliai 
Ož vėsus žalesnį. 2X2

6 Viens debesis juodas, 
Kitas dar juodesnis, 
Vo juoda žemelė 
Ož vėsus juodesnė. 2X2

10

1 Čiulba čiulbotis, 
Gieda lakštotis 
Un pušinele šakeles. 3X2

2 Žergelis mana, 
Juodbėrėlis mana 
Apei moni vaikščiuoje. 3X2

3 O kuo tu čia stuovi, 
Ko munei nejuoji, 
Dėl kuo numei nejuoji. 3X2
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4 Aš numei nejuosiu, 
Pas žirgą nakvuosiu, 
Purvynelėj guliesiu. 3X2

5 Eš mona veidą 
Kraujas tekieje — 
Kaip žemčiūgai blizgieje. 3X2

6 Išeina sesele
Su šilkų kuskele 
Šluostyt mana veidelį. 3X2

7 Ne tiek ana šluoste, 
Kiek ji griaudžiai verke — 
Manės jauną gailiejuos. 3X2

11

1 Mes trys broleliai 
Šiandieną lonkuoj. 
Vo ryta puoryta — 
Karaliaus runkuoj.

2 Šiandieną švietam 
Šviesius dalgelius, 
Vo ryta puoryta — 
Sviesi strielbele.

3 Šviesus karaliau, 
Tori razumą, 
Kodėl tau nestuoji 
Pats į ton dūmą?
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4 Šviesus karaliau, 
Aukštai siediedams, 
Aukštai siediedamas, 
Užsignievuoje.

5 Kaip seki kerta, 
Teip kraujais teka, 
Po mūsa kuojelių 
Žemele dreba.

6 Nei tievs, nei muotin 
Mones ratavuo, 
Po jarkliun kuojeliun 
Kad sudratavuo.

7 Ačiuj tieveliams 
Ož paugenemą, 
Alei bet nematys 
Mūsa mirema.

12

1 Gieda gaidelis anksti rytelį, 
Kelkis, berneli, eik į darbelį. 
„Dar nesikelsiu, dar ne dienele, 
Dar nažadena manės mergelė.“ 2X2

2 Aš atsikieliau ankštie rytelį 
Jer pasiplakiau plieną dalgelį. 
Jer pasiplakiau plieną dalgelį, 
Išėjau lankon pjauti šienelį. 2X2
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3 Dar neišpjovjau nė pradalgeles, 
Atneš mergelė man pusrytelį. 
„Sieskis, mergele, jon pradalgeles, 
Pailsink sava ronkas, kuojeles.“ 2X2

4 „Ačiuj, berneli, juž ton žodelį — 
Aš išilsiejau pas motinėlė. 
Pas motinėlė augau ne viena, 
Bruolis, sesele vaikščiuo kas diena. 2X2 
So rūtų kvietku, so vainikėliu, 
Kas nedielele — su vainikėliu.“ 2X2

13

1 Aš užgimjau Lietuvoj 
Er užaugau tuoj pačiuoj — 
Oi, nežinau, kur gyvensiu, 
Jar Varšovoj, jar Maskoj.

2 Er išmirė tieveliai, 
Ištekieje seselės, 
Oi, bruolelis išvendravo 
Į tuoleiną šaleli.

3 Aš iš vėsuos Lietuvuos 
Ncišrenkiu sau panuos, 
Katra botum šerdiej mana — 
Jaš neješkau tortinguos.
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4 Joudbbierelį balnuojau, 
Saulei tekunt išjuojau. 
Sodiev Lietuvos gireliems, 
Vesuoms jaunuoms mergeliems. 2X2

14

1 Kad Dievas duotų geidri deinele, 
Eičiau į lanką griebte šeinele.

2 Jar aš ten griebsiu, jar aš stuoviesiu, 
Jar aš bruoleliui žirgą balnuosiu.

3 Zadu išjuote į svetį šalį, 
Žadu parveste mergeli graži,

4 Naveski senuos, naveski jaunuos, 
Navesk, bruoleli, strainiuos baguotos.

5 Sana naslaugys, jauna naklausys, 
Straini baguota žuodeliais daužys.

6 Veski, bruoleli, vargo mergele, 
Vargo mergele procauninkėle.
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7 Ta tavi pajaus, ta tavi priglaus, 
Ta, tau pavargus, kuojeles nuaus.

b

15

1 Vai, juojau juojau, 
Juodams dūmojau: 
Kur gausiu nalvyneli.

2 Ar pas tetuše, 
Ar pas matuše, 
Ar pas jaunuos mergeles?

3 Naktį išjuojau, 
Naktį perjuojau, 
Nieks mones nežinuoje.

4 Tiktai žinuoje 
Tomsi naktelė 
Ir jaunuoji mergele.

5 Pajus vyreliai, 
Kai velkun būriai, 
Užgols langelius, 
Išlauš dureles — 
Suriš kuojas, ronkeles.

6 Svaden in karietą, 
Vež į Šiaulių miestą. 
Svaden į krieslą, 
Nukerp plaukelius, 
Ožded ženklą žalnierų.
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7 Siedžiu pri lunga, 
Žiūriu j lonką — 
Atvcž untrą bruolelj.

8 Oi, bruoli, bruoli, 
Bruoleli mona, 
Modų jabu žalniereliu.

16

1 Toriu toriu du bruoleliu, 
Toriu toriu du bruoleliu: 
Viens bruolelis piešuoriu, 
Vo juntrasis uriedu, 
Tik aš viena varga dieną 
Griebjau lankoj šeinelį.

2 Ton šeinelį griebdama, 
Kirtimelį kirsdama — 
Er nulaužiau naujo grieblio, 
Naujo grieblio kuotelį.

3 Tuo griebleliu nešene, 
Pas bruolelį tekena. 
Rondu bruolį juž stalele 
Gruomėtelį berašunt.
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4 Parstuok, bruolau, rašyte, 
Imk grieblelį taisyte: 
Kils iš jūrės debesėlis, 
Solis lankuoj šeinelj.

5 Nei parstuosiu rašyte, 
Nei grieblele taisysiu: 
Sutelks tievas dedj talką, 
Nugriebs lankuoj šeinelj. 2X2

6 Vai, močiute, negerai, 
Močiutele, negerai,

7 Kam augenai moni jauną 
Vargdienytę dukreli, 
Kam išleidai moni jauną 
Ož tuo šelmi bernele.

8 Jis pragierė batelius 
Er nuo lauka javelius, 
Jis pragers er mane jauną 
Er man’ vėsą dalelę.
Jis pragers ir mane jauną, 
Er auksenį žeidelį.
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SMULKIOJI TAUTOSAKA

Užrašė Jurgis Dovydaitis 1988 m. Spaudai parengė 
Norbertas Vėlius ir Živilė Ramoškaitė.

MĮSLĖS

Surazgytas sumazgytas, 
Gale lauko pastatytas. 2X2

— Kas yra? 
— Akėčios

Ąžuolinis keverzinis, 
Šimtų šakų šakotinis. 
Kur šakelė, ten lizdelis 
Kur lizdelis, ten kiaušelis.

— Kas yra?
— Kanapis

Pykšt pokšt ant lentuos
Rapu tapu un toros 2X3

Skalbiniai

Zali žolė, bet ne žolė, 
Oudeguota, bet ne pelė. 2X2

— Kas tai yra?
— Ropė

Buvo penki broliai. Keturi pakliuvo į nelaimę, penktas 
ėjo vaduoti — ir pats pakliuvo į< nelaimę.

— Kas tai yra 
— Mezga kojinę

Pasakė Karolis Gaudiešius, gyv. Rietave, g. 1930 m. Tekstai sau
gomi Respublikinės kraštotyros draugijos darbų saugykloje (KDS) 
53—36 (292, 293, 295, 296, 297).
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Surazgytas sumazgytas, 
Lauko gale pastatytas.
— Kas čia yra?
— Žambis

Baltos pievos,
Juodos avys.
Kas išmano,
Tas jas gano. 4X2
— O kas čia yra?
— Čia yra raštas

Pakulinis knatas, 
Taukų kubilėlis 2X2
Žvakė

Kaimas. Tame kaime penkios trobelės.
Kiekvienoj trobelėj tėvas
Ir dešimt dukrelių.
Rąžančius

Miške gimė, miške augo, 
Parnešė namo — visi kepurę kelia. 2X2 
Kryžius

Žiūri dievulis, 
Kaip teka mėnulis 
Ir dešimts žvaigždelių.
Rąžančius

TURGAUS REKLAMA

Kam ryz, kam regata
Kam į lempą naują knatą?!
Kam muilą, kam miltelių,
Kam šnapso dėl batelių?!

Pasakė Marija Grigiškienė-Zukauskaitė, g. 1907 in., gyv. Rietave. 
KDS 53—56 (339, 341—344).
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MINKLÉS

— Kas bus varnai po trijų metų?
— Ogi ketvirti.
— Kaip toli kiškis bėga į mišką?
— Ogi iki pusei miško. Po pusei — jau iš miško.

Pasakė Viktorija Bielskytė g. 1894 m. Žemaičių Naumiestyje, 
gyv. Rietave. KDS 53-56 (392, 393).

MĮSLES

Sarangė varangė
Pagal suolą susirangė.
Šuo

Tupi tupikas,
Žiūri žiūrikas
Kad tupikas netupėtų, 
Ir žiūrikas nežiūrėtų.
Katinas ir lašiniai

SKAIČIUOTES

Viena baka, untra baka
Bakten tauzen rauzen mauzen
Pumputi pažemuti akstrei taukšt!

ERZINIMAI

Ei oi lyte, kame kumelytė?
Pumpuro lauke. Bėkit parvaryti.

PAMĖGDŽIOJIMAI

Kregždė
Kad išlėkiau — pilnas miegas,
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Kad parlėkiau — tuščias miegas.
Kad jums dantys iškurnėtų!

Pasakė Zosė Drungilienė, g. 1923 m., gyv. Rietavo apyl., Vatu- 
šių k. KDS 53—56 (463, 464, 476, 478, 487).

MĮSLES

Pykšt pokšt ant lentos
Jybur vybur ant toros 2X2
Skalbia drabužius

Tupi tupikas, 
Karo karikas. 
Kad karikas nekarotų, 
Ir tupikas netupėtų
Katinas ir lašiniai

Sons šyl, šons šal, 
Galva džiūst, 
Kojos pūst.
Durys

Atvažiava ridelis
Nedidele dydelis
Kaula ratais
Per žvyrą tiltą
I mūra butą.
Vėžys

Šepetys repetys
Aukštą pilį pastatys 2X2
Griebtis

ERZINIMAI

Ontė žydų medžius rontė
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Lyn lyn,
Vaike varles ryn ryti, 
Kur mažesnės — į terbelę, 
Kur didesnės — j gerklelę. 
Lyn lyn, 
Mergos varles ryn ryn, 
Kur mažesnės — į gerklelę, 
Kur didesnės — į terbelę.

BŪRIMAI

Petronėle, liek liek — 
Rodyk pagadą.

SKAIČIUOTĖS

Vienu Ii drūli, 
Trūli kerūli. 
Penjor venjor, 
Zigmar zagmar, 
Keimar grikšt.

Pasakė Karolina Pakalniškienė-Jurkutė, g. 1921 ui., Žemaičių 
Kalvarijoje, gyv. Rietave. KDS 53—56 (497—500, 502, 504, 506, 508, 
510).

PAMĖGDŽIOJIMAI

Kregždė
Išlėkiau — pilnas miegas, 
Parlėkiau — tuščias miegas. 
Rytą vakarą lapynė!

Kregždė
Širdis kirmis, geide Vytą vesti.
Veizėk kokie petei — juoda mėlyna.

Pasakė Paulina Krepštienė, g. 1929 m. Klepčių k., Plungės vis., 
gyv. Rietave. KDS 53—56 (217, 218).
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RESUME

Cette monographie, édité par l’association de la mémoire du Patrimoine 
de Lithuanie (Lietuvos kraštotyros draugija) à la suite d’une mission d’étude 
en 1988, présente sur la base de données historiques, ethnographiques et 
linguistiques, une ville de la région de Žemaitija (Samogitie, Ouest de la Li
thuanie), Rietavas. L’héritage culturel de cette ville exceptionnel et sa spé
cificité régionale, en font un sujet d’étude privilégié tout particulièrement 
pour tout ce qui touche aux Arts et traditions populaires.

Les recherches historiques de M. K. Misius montrent grès dès 1253 Rie
tavas était déjà la capitale administrative du district (valsčius) Une étude 
complète relise à partir des archives par. M. K. Misius, met en valeur le rôle 
determinant des gouverneurs dans son développement économique, culture 
et artistigue. Il fant retenir le nom des Oginski, la famille gui domina la ville 
à partir du 18 esciecle et cejusgu’en 1914 Rietavas leur doit beaucoup de sa 
splendeur; de 1835 à 1863 ils commandèrent plusieur travaux d’importance: 
construction d’une église et d’un palais, création d’un parc, ouverture d’une 
école d’agriculture et d’un centre hospitalier (1840). Enfin ®n 1851 ils relièrent 
Rietavas à Endriejavas initiant ainsi la construction d’un riseau routier mo
derne pour desservir la ville.

C’est à Rietavas que L. Ivinskis connut la période la plus fructueuse de 
sa vie, il est entre autre l’auteur des calendriers lithuaniens — dont la spé
cificité est de présenter une synthèse de toutes les coutumes et traditions re
latives aux traveaux de champs. La monographie fait état de l’intense acti
vité intelectuelle et économique de la ville à l’époque de la défense de la lan
gue et de la culture lithuanienne menacées par le pouvoir tsariste. M. A. Ba- 
liulis et M. A. Miškinis se somt attachés à étudier de maniéré exhaustive 
l’urbanisme de la ville et ils font part des derniçres recherches effectuéls lors 
de la mission, autour des fondations du palais. L’armoirie de la ville a elle 
aussi, fait l’object de recherches particulières et est présenté par M. E. Rimša.

Enfin une large place a été cosacrée a l’étude du folklore et des traditions 
populaires. Les différents articles publiés offrent un éventail complet des 
principales activités artisanales: l’habitat, la confection de étoffes, la ferro- 
nerie. Ainsi qu’à l’étude du dialecte parlé à Rietavas et des traditions orales — 
contes et légendes, chansons, proverbes — de toute la région.
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