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JonasMačiulisMaironis.

Kražiųkolegija.

Aiškudabar,kaimoder
niomissusisiekimopriemo
nėmis galima keliauti po
visą pasaulį ir savo įspū
džiussudėtinetikįknygą,
bet viską nufilmuoti, šie
pasiekimai atrodo neturį
dabardidelėsreikšmės,bet
tometosąlygomistaibuvo
didelidarbai.
Ypač didelis žemaičių

indėlis į Lietuvos raštiją.
PrisiminkimeVilniausuni
versiteto auklėtinį Simoną
Daukantą (17931864),
kurisbuvopirmasistorikas
rašęslietuviųkalba. 1822
m.jisparašė„Darbaslietu
vių ir žemaičių“, 1838m.
„Istorijažemaitiška“,1845
m.„Būdassenovėslietuvių,
kalnėnųiržemaičių“.
DionizasPoška (Paške

vičius) kilęs iš Šilalės ra
jono (17571830) rinko
senienas ir įkūrė ąžuolo
baublyje pirmąLietuvoje
muziejų,kurisišlikoikišių
dienų,parašėodę„Mužikas
žemaičiųirLietuvos“.
Žemaitis,žadinęstautinį

atgimimą,buvoišRasei
nių rajono buvo kilęs Si
monasStanevičius (1799
1848), parašė odę „Šlovė
žemaičių“ir6pasakėčias,

surinko 150 liaudies dai
nų ir 1839m. išleido 30
gražiausių dainų rinkinį
„Dainos žemaičių“, be to
išleidoirtųdainųmelodijų
rinkinį.
PrisiminkimeirSilvestrą

Valiūną (17891831), taip
pat raseiniškį, dalyvavusį
1831m. sukilime ir pa
rašiusį romantinę baladę
„Birutė“,kuri greitai virto
liaudies daina ir buvoŽe
maitijoje plačiai dainuoja
madarirmanovaikystėje:

„Antmarių kraštoPa
langosmiestelyje,
Kurgyvenmūsųbroliai

žemaitėliai,
Yraaukštaskalnas„Bi

rute“vadinas,
Žaliom pušelėm viršus

apsodintas...“

Lietuviųtautosakaidaug
nusipelnėbroliaižemaičiai
Juškos –Antanas (1819
1880)irJonas(18151886),
surinkę virš 7000 lietuvių
liaudies dainų ir 2000 jų
melodijų, jos buvo išleis
tos188087m.JonasJuška
pasiūlė lietuvių rašyboje
naudotiraidesŠ,Č,Vvietoje
vartotųSZ,CZ,W.
Savo indėlį į lietuvių

raštiją įnešė irKiprijonas
JuozapasNezabitauskas
Zabitis (17791837) bei
jo brolisKajetonasRokas
(18001876). Kiprijonas
parašėA.Mickevičiui de
dikuotąrinkinį„Eiliavimas
liežuvyjelietuviškaižemai
tiškame“ išvertė į lietuvių
kalbąbeikuriuosA.Micke
vičiausraštus,rašėlietuvių
kalbosžodyną.
KajetonasNezabitauskas

pirmasis lietuvių bibliog
rafas.1824m.išspausdino
pirmąjįLietuvojelietuviškų
knygų bibliografinį sąrašą
„Surinkimas visokių raštų
lietuviškų“, 1829m. len
kų kalba parašė Lietuvos
istoriją.
Vertingus Lietuvos li

teratūrai kūrinius paliko
ir rašytojos žemaitės: Ju
lija ŽymantienėŽemaitė
(18451921), seserys So
fija (18671930) irMarija
(18721957),Ivanauskaitės,
slapyvardžiu„LazdynųPe
lėda“,beiMarijaPečkaus
kaitė(18771930)–Šatrijos
Ragana.
Neįkainojamas paliki

masLietuvaididžiojomūsų
tautosdainiaus raseiniškio
JonoMačiulioMaironio
(18621932).Jodaina,ku

riaimuzikąparašėkompozi
toriusJ.Naujalis,„Lietuva
brangi“gūdžiaissovietinės
okupacijosmetais atstojo
uždraustąjįLietuvoshimną,
irdabarjądainuojantklau
sytojaiatsistoja.Jopoezija
visada kėlė lietuvių tautos
dvasią.
Žemaitijos labui darba

vosi ir didikaiOginskiai.
IrenėjusOginskisRietave
įsteigė agronomijos mo
kyklą,ojosūnusBogdanas
1892m. Rietave pastatė
pirmąjąLietuvoje elektros

stotį,1874m.įsteigėšešia
metęmuzikosmokyklą, o
jobrolisMykolasPlungėje
1873m. įsteigė orkestro
mokyklą,kuriojemokėsiir
žymus būsimasis kompo
zitoriusM.K.Čiurlionis.
Oginskiai gražino ir puošė
Rietavą ir Plungę ir dabar
didžiuojamėsirnaudojamės
jųpalikimu.
Žemaitijagalididžiuotis

irLietuvosprezidentuAlek
sandru Stulginskiu (1885
1969),Nepriklausomybės
akto signataru, vadovausiu

Lietuvai19221926m.Tuo
laikotarpiu Lietuvoje bu
vo atlikta žemės reforma,
įvestaslitas,įkurtasLietu
vos universitetas, atgautas
Klaipėdoskraštas.Už tuos
darbus sovietiniai okupan
tai nubaudė jį lageriu.Bet
irbūdamasSibirejissuge
bėjo užsitarnauti vietinių
pagarbą.
PirmiejiLietuvosuniver

sitetųrektoriaitaippatbuvo
žemaičiai:Kaunouniversi
teto1922m.rektoriusbuvo
telšiškis Jonas Šimkus, o

1939m. Lietuvai atgavus
Vilnių,Vilniaus universi
teto rektoriumi tapo kilęs
išViekšniųMykolas Bir
žiška.
Šiamerašinyjeneįmano

maišvardintivisųžemaičių,
savodarbulabainusipelniu
siųLietuvai, įnešusį didelį
indėlį į Lietuvos valsty
bėsvisuomeninįgyvenimą,
mokslą, kultūrą, literatūrą,
meną ir kitas gyvenimo
sritis.

   
Vilnius

2019metaipaskelbtiVietovardžiųmetais

Pakutuvėnų[pirmojirai
dė a pažymėta riestiniu
kirčioženklu](1kirčiuotė)
(RazmukaitėM., Vitkaus
kas V. Vietovardžių kir
čiavimo žodynas.Vilnius,
1994)kaimasžmoniųbuvo
vadinamas atgailos vieta,
nes „pakūta“ (lenk.) reiš
kia atgailą, gali būti, kad
pavadinimas kilęs iš to,
jog vietovė buvusi nuoša
li, sunkiai pravažiuojama,
pelkėta, apaugusimiškais
–jojegyventibuvęsvienas
vargas(ŠimkienėS.Stropų
giminės istorijos albumas
(ŠimkienėsS.asmeninisar
chyvas, rankraštis, 1995)). 
Žodis pakūta žemaitiškai

tai pat reikštų atgailą, o
„Pakutuvėnai“ – semantiš
kai atgailos vietą. Pakutu
vėnuoseeinantžemynnuo
kapų yraMinijos vingis
(vadinamaGrigalauskolan
ka),kurpopamaldųsekma
dieniais vykdavo jaunimo
gegužinės. Senais laikais
ten ponai buvo įrengę pa
statą, kur plakdavo prasi
žengusius baudžiauninkus
 tokia buvusi jų pakūta.
Pavadinimaskiloišžodžių:
pakūtairkutavoti–plakti,
(senosiosemaldaknygėseir
Kristusbuvo„kutavojamas“
– plakamas). Taip kaimo
pavadinimąkildinavietiniai
gyventojai,tačiaukalbinin

kai nenori sutikti, kadŽe
maitijoskaimopavadinimas
būtųgalėjęskiltiišlenkiško
žodžio. Plungėsmokyklos
lietuvių literatūrosmoky
toja, kaimo pavadinimą
linkusikildintiišžemaitiš
kožodžio„kūtis“–akmuo,
neskeliaitosevietosebuvo
labaiakmenuoti.
Šio vietovardžio kilmė

nėravisaiaiški.Akivaizdu
yratiktai,jognegalimajo
sieti su slavizmu „pakūta“
(paskutinėraidėapažymė
tadešininiukirčioženklu).
Toks aiškinimas laikytinas
liaudies etimologija. Šiaip
jaugalimosdvikilmėshipo
tezės.Pakutuvėnai(pirmoji
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JolantaKlietKutė

Pakutuvėnųvietovė.Pavadinimokilmė

raidė a pažymėta riestiniu
kirčioženklu)galibūtine
tiesiogiai susiję su netoli
Viekšnių esančiu upėvar
džiu Kutuvis. Be abejo,
atsirastitiesiogišjokaimo
vardasnegalėjo,nesšievie
tovardžiaiyraganatolivie
nasnuokito.Tačiauišupės
vardoKutuvisgalėjosusi
daryti asmens ar asmenų,
gyvenančiųpriešiosupės,
pavadinimas*pakutuvėnas,
*pakutuvėnaivėliaugalėjęs
virstiasmenvardžiu*Paku
tuvėnas.Taip vadinamam
žmoguiatsikėlusgyventi į
šiasvietasirgalėjoatsirasti
kaimovardas –Pakutuvė
nai.Kitavertus,
Pakutuvėnaigalbūtatsi

radotiesiogišdabarnežino
mo,betseniaunetolikaimo
buvusiokokiosnorsvietos
vardo*Kutuvisarpan.–dėl
panašiosvietovardžiųdary
bos (pridedant priešdėlį ir
priesagą)plg.Patatuliečiai
kaimas:Tatula,Tatulėupė,
Pamūšninkaikaimas:Mūša
upė.Pastarajaihipotezeipa
tvirtintilabaipraverstųisto
rijosšaltiniųduomenys,bet
bentkolkasmūsųsukaupta
medžiaganepaliudijapana
šų vietovardį tose vietose
egzistavus.(BilkisL.,Lietu
viųkalbosinstitutoVardyno
skyriausasistentas,ištrauka
iš laiško1998m. (autorės
asmeninisarchyvas).http://
www.polia.info/Pakuta/va
das.htm

Busdaugiau.
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arvydasJuOzaitis

OGINSKIS. 
POLONEZAS
1791-1822metųdrama

(2018 m. re dak ci ja)

MARIJA.Aš,matyt,netaipasakiau.Amžinainetiežo
džiaiįburnąlenda.

OGINSKIS.Dievastežino,kodėlreikiaišsiskirti,kaiiš
siskirtinesinori.
OginskispripuolapriesutrikusiosMarijosirpabučiuoja

ją.
MARIJA.Kąjūsdarote.Dieve.
OGINSKIS.Dievastonežino.
MARIJA.Jisviskąžinotainuodėmė.

Oginskisapkabinająperliemenį,bučiuojaįlūpas.Jine
sipriešina.

MARIJA.Jūsnoritepražudytimane.
OGINSKIS.Mažiausiaitonorėčiau.
MARIJA.O tiedu jūsiškiai  norėjo.Girti kaip kiaulės.

(Verkia.)
OGINSKIS.Ašnuvijaujuos.
MARIJA.Ikikraujolūpąsukandžiojo.(Išverčialūpą).Il

lituano,matyt,visivampyrai!
OGINSKIS.Marija,tunekalta?
MARIJA.Nekalta,kadnekalta?Oburnojekraujosko

nis.
OGINSKIS.Koksjis?
MARIJA.Nealyvuogių,rūdžių.
OGINSKIS.Leiskirmanjįpajusti.
MARIJA.Taijauleisiu!
OGINSKIS.Leisk,sakau!Neskaudės.
OginskisimašvelniaibučiuotiMarijoslūpas.Jisustings

ta.Betpovalandėlėsūmaiatstumiajį,užsismaukiaantveido
kaukęirnubėga.Tolumojesuskambabarkarolė.

Busdaugiau.

Kajetono Nezabitausko 
knygos viršelis.


