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Aišku dabar, kai moder
niomis susisiekimo priemo
nėmis galima keliauti po
visą pasaulį ir savo įspū
džius sudėti ne tik į knygą,
bet visk ą nuf ilm uot i, šie
pas iek im ai atr od o net ur į
dabar didelės reikšmės, bet
to meto sąlygomis tai buvo
dideli darbai.
Ypač did el is žem aič ių
indėlis į Lietuvos raštiją.
Prisiminkime Vilniaus uni
versiteto auklėtinį Simoną
Dauk ant ą (1793-1864),
kuris buvo pirmas istorikas
rašęs lietuvių kalba.  1822
m. jis parašė „Darbas lietu
vių ir žemaičių“, 1838 m.
„Istorija žemaitiška“, 1845
m. „Būdas senovės lietuvių,
kalnėnų ir žemaičių“.
Dionizas Poška (Paške
vičius) kilęs iš Šilalės ra
jon o (1757-1830) rink o
sen ien as ir įkūr ė ąžuol o
baublyje pirmą Lietuvoje
muziejų, kuris išliko iki šių
dienų, parašė odę „Mužikas
žemaičių ir Lietuvos“.
Žemaitis, žadinęs tautinį
atgimimą, buvo  iš Rasei
nių rajono buvo kilęs Si
monas Stanevičius (17991848), parašė odę „Šlovė
žemaičių“ ir 6 pasakėčias,

Jonas Mačiulis Maironis.

Kajetono Nezabitausko
knygos viršelis.

/ 2019 m. kovo 8 d.

surinko 150 liaudies dai
nų ir 1839 m. išleido 30
graž iaus ių dain ų rink in į
„Dainos žemaičių“, be to
išleido ir tų dainų melodijų
rinkinį.
Prisiminkime ir Silvestrą
Valiūną (1789-1831), taip
pat raseiniškį, dalyvavusį
1831 m. suk il im e ir pa
raš ius į rom ant in ę bal ad ę
„Birutė“, kuri greitai virto
liaudies daina ir buvo Že
maitijoje plačiai dainuoja
ma dar ir mano vaikystėje:
„Ant marių krašto Pa
langos miestelyje,
Kur gyven mūsų broliai
žemaitėliai,
Yra aukštas kalnas „Bi
rute“ vadinas,
Žaliom pušelėm viršus
apsodintas...“
Lietuvių tautosakai daug
nusipelnė broliai žemaičiai
Juškos – Antanas (18191880) ir Jonas (1815-1886),
surinkę virš 7000 lietuvių
liaudies dainų ir 2000 jų
melodijų, jos buvo išleis
tos 1880-87 m. Jonas Juška
pas iūl ė liet uv ių raš yb oj e
naudoti raides Š,Č,V vietoje
vartotų SZ, CZ, W.
Sav o ind ėl į į liet uv ių
raštiją įnešė ir Kiprijonas
Juoz ap as Nez ab it ausk asZab it is (1779-1837) bei
jo brolis Kajetonas Rokas
(1800-1876). Kipr ij on as
parašė A. Mickevičiui de
dikuotą rinkinį „Eiliavimas
liežuvyje lietuviškai žemai
tiškame“ išvertė į lietuvių
kalbą bei kuriuos A.Micke
vičiaus raštus, rašė lietuvių
kalbos žodyną.
Kajetonas Nezabitauskas
pirmasis lietuvių bibliog
rafas. 1824 m. išspausdino
pirmąjį Lietuvoje lietuviškų
knygų bibliografinį sąrašą
„Surinkimas visokių raštų
lietuviškų“, 1829 m. len
kų kalba parašė Lietuvos
istoriją.
Vert ing us Liet uv os li
ter at ūr ai kūr in ius pal ik o
ir rašytojos žemaitės: Ju
lij a Žym ant ien ė-Žem ait ė
(1845-1921), seserys So
fija (1867-1930) ir Marija
(1872-1957), Ivanauskaitės,
slapyvardžiu „Lazdynų Pe
lėda“, bei Marija Pečkaus
kaitė (1877-1930) – Šatrijos
Ragana.
Neį kain oj am as pal ik i
mas Lietuvai didžiojo mūsų
tautos dainiaus raseiniškio
Jon o Mač iul io-Mair on io
(1862-1932). Jo daina, ku
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riai muziką parašė kompozi
torius J. Naujalis, „Lietuva
brangi“ gūdžiais sovietinės
okupacijos metais atstojo
uždraustąjį Lietuvos himną,
ir dabar ją dainuojant klau
sytojai atsistoja. Jo poezija
visada kėlė lietuvių tautos
dvasią.
Žemaitijos labui darba
vosi ir didikai Oginskiai.
Irenėjus Oginskis Rietave
įsteig ė agr on om ij os mo
kyklą, o jo sūnus Bogdanas
1892 m. Riet av e pas tat ė
pirmąją Lietuvoje elektros

stotį, 1874 m. įsteigė šešia
metę muzikos mokyklą, o
jo brolis Mykolas Plungėje
1873 m. įsteig ė ork estr o
mokyklą, kurioje mokėsi ir
žymus būsimasis kompo
zitorius M. K. Čiurlionis.
Oginskiai gražino ir puošė
Rietavą ir Plungę ir dabar
didžiuojamės ir naudojamės
jų palikimu.
Žemaitija gali didžiuotis
ir Lietuvos prezidentu Alek
sandru Stulginskiu (18851969), Nepriklausomybės
akto signataru, vadovausiu

1939 m. Lietuvai atgavus
Vilnių, Vilniaus universi
teto rektoriumi tapo kilęs
iš Viekšnių Mykolas Bir
žiška.
Šiame rašinyje neįmano
ma išvardinti visų žemaičių,
savo darbu labai nusipelniu
sių Lietuvai, įnešusį didelį
ind ėl į į Liet uv os valst y
bės visuomeninį gyvenimą,
mokslą, kultūrą, literatūrą,
men ą ir kit as gyv en im o
sritis.
			
Vilnius

2019 metai paskelbti Vietovardžių metais
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Jolanta Klietkutė

Pakutuvėnų vietovė. Pavadinimo kilmė

Pakutuvėnų [pirmoji rai
dė a paž ym ėt a riest in iu
kirčio ženklu] (1 kirčiuotė)
(Razmukaitė M., Vitkaus
kas V. Viet ov ard žių kir
čiavimo žodynas. Vilnius,
1994) kaimas žmonių buvo
vadinamas atgailos vieta,
nes „pakūta“ (lenk.) reiš
kia atgailą, gali būti, kad
pav ad in im as kil ęs iš to,
jog vietovė buvusi nuoša
li, sunkiai pravažiuojama,
pelkėta, apaugusi miškais
– joje gyventi buvęs vienas
vargas (Šimkienė S. Stropų
giminės istorijos albumas
(Šimkienės S. asmeninis ar
chyvas, rankraštis, 1995)).
Žodis pakūta žemaitiškai

tai pat reikšt ų atg ail ą, o
„Pakutuvėnai“ – semantiš
kai atgailos vietą. Pakutu
vėnuose einant žemyn nuo
kap ų yra Min ij os ving is
(vadinama Grigalausko lan
ka), kur po pamaldų sekma
dieniais vykdavo jaunimo
gegužinės. Senais laikais
ten ponai buvo įrengę pa
statą, kur plakdavo prasi
žengusius baudžiauninkus
-  tok ia buv us i jų pak ūt a.
Pavadinimas kilo iš žodžių:
pakūta ir kutavoti – plakti,
(senosiose maldaknygėse ir
Kristus buvo „kutavojamas“
– plak am as). Taip kaim o
pavadinimą kildina vietiniai
gyventojai, tačiau kalbinin

Arvydas Juozaitis

OGINSKIS.
POLONEZAS
1791-1822 metų drama
(2018 m. redakcija)
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Kražių kolegija.

Lietuvai 1922-1926 m. Tuo
laikotarpiu Lietuvoje bu
vo atlikta žemės reforma,
įvestas  litas, įkurtas Lietu
vos universitetas, atgautas
Klaipėdos kraštas. Už tuos
darbus sovietiniai okupan
tai nubaudė jį lageriu. Bet
ir būdamas Sibire jis suge
bėj o užs it arn aut i viet in ių
pagarbą.
Pirmieji Lietuvos univer
sitetų rektoriai taip pat buvo
žemaičiai: Kauno universi
teto 1922 m. rektorius buvo
telšiškis Jonas Šimkus, o

MARIJA. Aš, matyt, ne tai pasakiau. Amžinai ne tie žo
džiai į burną lenda.
OGINSKIS. Dievas težino, kodėl reikia išsiskirti, kai iš
siskirti nesinori.
Oginskis pripuola prie sutrikusios Marijos ir pabučiuoja
ją.
MARIJA. Ką jūs darote. Dieve.
OGINSKIS. Dievas to nežino.
MARIJA. Jis viską žino - tai nuodėmė.

kai nenori sutikti, kad Že
maitijos kaimo pavadinimas
būtų galėjęs kilti iš lenkiško
žodžio. Plungės mokyklos
lietuvių literatūros moky
toj a, kaim o pav ad in im ą
linkusi kildinti iš žemaitiš
ko žodžio „kūtis“ – akmuo,
nes keliai tose vietose buvo
labai akmenuoti.
Šio vietovardžio kilmė
nėra visai aiški. Akivaizdu
yra tik tai, jog negalima jo
sieti su slavizmu „pakūta“
(paskutinė raidė a pažymė
ta dešininiu kirčio ženklu).
Toks aiškinimas laikytinas
liaudies etimologija. Šiaip
jau galimos dvi kilmės hipo
tezės. Pakutuvėnai (pirmoji

raidė a pažymėta riestiniu
kirčio ženklu) gali būti ne
tiesiogiai susiję su netoli
Viekšnių esančiu upėvar
džiu Kut uv is. Be abej o,
atsirasti tiesiog iš jo kaimo
vardas negalėjo, nes šie vie
tovardžiai yra gana toli vie
nas nuo kito. Tačiau iš upės
vardo Kutuvis galėjo susi
daryti asmens ar asmenų,
gyvenančių prie šios upės,
pavadinimas *pakutuvėnas,
*pakutuvėnai vėliau galėjęs
virsti asmenvardžiu *Paku
tuvėnas. Taip vadinamam
žmogui atsikėlus gyventi į
šias vietas ir galėjo atsirasti
kaimo vardas – Pakutuvė
nai. Kita vertus,
Pakutuvėnai galbūt atsi
rado tiesiog iš dabar nežino
mo, bet seniau netoli kaimo
buvusio kokios nors vietos
vardo *Kutuvis ar pan. – dėl
panašios vietovardžių dary
bos (pridedant priešdėlį ir
priesagą) plg. Patatuliečiai
kaimas: Tatula, Tatulė upė,
Pamūšninkai kaimas: Mūša
upė. Pastarajai hipotezei pa
tvirtinti labai praverstų isto
rijos šaltinių duomenys, bet
bent kol kas mūsų sukaupta
medžiaga nepaliudija pana
šų vietovardį tose vietose
egzistavus. (Bilkis L., Lietu
vių kalbos instituto Vardyno
skyriaus asistentas, ištrauka
iš laiško 1998 m. (autorės
asmeninis archyvas). http://
www.polia.info/Pakuta/va
da s.htm
Bus daugiau.

Oginskis apkabina ją per liemenį, bučiuoja į lūpas. Ji ne
sipriešina.
MARIJA. Jūs norite pražudyti mane.
OGINSKIS. Mažiausiai to norėčiau.
MARIJA. O tiedu jūsiškiai -  norėjo. Girti kaip kiaulės.
(Verkia.)
OGINSKIS. Aš nuvijau juos.
MARIJA. Iki kraujo lūpą sukandžiojo. (Išverčia lūpą). Il
lituano, matyt, visi vampyrai!
OGINSKIS. Marija, tu nekalta?
MARIJA. Nekalta, kad nekalta? O burnoje - kraujo sko
nis.
OGINSKIS. Koks jis?
MARIJA. Ne alyvuogių, rūdžių.
OGINSKIS. Leisk ir man jį pajusti.
MARIJA. Tai jau leisiu!
OGINSKIS. Leisk, sakau! Neskaudės.
Oginskis ima švelniai bučiuoti Marijos lūpas. Ji sustings
ta. Bet po valandėlės ūmai atstumia jį, užsismaukia ant veido
kaukę ir nubėga. Tolumoje suskamba barkarolė.
Bus daugiau.

