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PRATARMö

Laikas užmarštin nusineša įvykius, faktus, žmones. Lieka tik prisiminimai apie prab÷gusias
dienas bei nuveikti darbai. Tod÷l projekto tikslas – kraštotyros darbe „Žymūs Darb÷nų krašto žmon÷s“
įamžinti Darb÷nų krašto žmones, išgarsinusius savo kraštą, įnešusius kultūrinį, dvasinį, meninį ind÷lį į
to krašto istoriją. Tai kraštui nusipelnę žmon÷s, kurie čia gim÷, augo, mok÷si, dirbo ir tebedirba
garsindami Darb÷nus ir jo apylinkes.
Darb÷nai jau nuo seno gars÷ja kuriančiais žmon÷mis Jie priverčia stabtel÷ti, įsiklausyti,
pasidžiaugti tais, kurie savo kūryba, širdimi puošia mūsų gyvenimo kasdienybę. Ir nesvarbu kuo –
moksliniu darbu, kukliu eil÷raščiu, meno dirbiniu... Svarbu yra tai, kiek į kūrybą įd÷ta šilumos, kiek
atiduota savęs. Atiduota tam, kad sukurtas grožis nušviestų kito žmogaus gyvenimą. Nors menkas
blyksnis šitos šviesos, dovanotos kitiems, išaukština ir įprasmina kasdienyb÷je žmogų-kūr÷ją.
Darb÷nams nusipelniusių žmonių būrys didelis, tod÷l jų biografijos ir kūrybinio palikimo aprašymas
bei pateikimas suskirstytas į tam tikras dalis. Pirmojoje darbo „Žymūs Darb÷nų krašto žmon÷s: kūryba
– gyvenimo dalis“ dalyje pristatomos biografijos žmonių, iš÷jusių Anapilin: Algirdas Kazragis, Nel÷
Mazalait÷, Fabijonas Šulcas, Danut÷ Strakšyt÷-Motiejūnien÷. Antroje dalyje aprašomos dabar
kuriančiųjų biografijos: kalbinink÷s, mokslinink÷s, publicist÷s, pedagog÷s Jūrat÷s Laučiūt÷s;
tautodailininko Edvardo Stalmoko; rankdarbių myl÷tojų Donatos-Zigfridos Mizerien÷s, Darut÷s
Grabien÷s ir Rūtos Grigaitien÷s; m÷g÷jų tapytojų Stanislavos Galdikien÷s ir Jeronimos Savickien÷s;
literatų – Juozapo Maksvyčio, Zitos Puškoriut÷s, Stanislavos Kucharskajos, Adomo Stoncelio,
Kazimiero Paburskio, Stefanijos Petrauskien÷s; aud÷jos Bron÷s Kniežait÷s-Šaučiulien÷s; gamtos grožį
fiksuojančio medžio darbuose – Eugenijaus Rupšo; fotograf÷s m÷g÷jos Irenos Budrien÷s;
kompozitoriaus Gintaro Puco; režisieriaus, dainuojamosios poezijos autoriaus Vytauto Kupšio; odos
dirbinių meistro Tautvydo Rudžio. Kūryba jiems buvo ir yra tapusi gyvenimo dalimi.
Kraštotyros darbe nusipelniusių žmonių biografijos pateikiamos glaustai. Informacija surinkta
iš enciklopedinių, periodinių leidinių ir kitų ir informacijos šaltinių. Šalia pateikiami autentiški
pasakojimai, prisiminimai, pristatoma kraštiečių kūryba su 153 iliustracijomis.
Pasakojimus užraš÷, kūr÷jus ir jų darbus fotografavo darbo autor÷ (jei nenurodyta kitaip).
Daug medžiagos apie mokytojo, dailininko Fabijono Šulco kūrybinį palikimą, jo gyvenimą
1999 m. surinko Darb÷nų bibliotekos bibliotekinink÷ Rina Ruzgailien÷.
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PRISIMENAME KŪRöJUS, KURIE NEGRĮŽTAMAI IŠöJO

Kazragis Algirdas –
žurnalistas, poetas, dramaturgas

1 iliustr. Algirdas Kazragis1

Gim÷ 1928 metais balandžio 28 dieną Darb÷nuose.
1953 metais baig÷ Vilniaus universitetą, lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Telšių laikraščio
„Komunizmo aušra“ redakcijoje. Išleido kraštotyros apybraižų „Žemaičių kalneliai“ (1968), prozos
vaizdelių rinkinį „Ką slepia gelm÷“ (1969), brošiūrą apie krikščionyb÷s įvedimą Lietuvoje „Smurtu ir
klasta“ (1966), išspausdino pjesę „Žentelis“ (rinkinyje „Ilgi ilgi metai“, 1971). Periodikoje paskelb÷
apsakymų, eil÷raščių, humoreskų, straipsnių, rusų rašytojų kūrinių vertimų.
Mir÷ 1969 metais balandžio 24 dieną Telšiuose2.

1

Sava muotinu kalbo: Žemaitiu poez÷j÷s rinktin÷. Vilnius: Žemaitiu kultūras draug÷j÷s redakc÷j÷, 1998. p. 134.
KAZLAUSKIENö, E. Kazragis Algirdas. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono
savivaldyb÷s M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2002-2008 [žiūr÷ta 2008 m. rugs÷jo 15 d.].Prieiga per internetą:
<http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=178>.
2
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A. Kazragis
PJAUN BE PEILö, DOR BE ILAS...
Vad÷nous aš Vaškis Ont÷ –

Anuos amats – dontis traukt÷.

Prišakie ba v÷ina dont÷.

Nuejau, apr÷š÷is žonda,

Matuot patis, kuoks aš vaikis,

Sos÷gied÷s, nus÷gond÷s...

Tuokiu reta pas÷taikis:

– Pavard÷?

Platiū petiū, aukšta stuota,

– Aš – Vaškis Ont÷,

Čioprinel÷ garbanota...,

Atejau ištraukt÷ dont÷...

Vuon÷s, Barb÷s ÷ Petruon÷s

Gelž÷is krasie pasvad÷na,

Kiaura lopt÷is liuob d÷l mon÷s.

Mona galva atkrag÷na...

Babkuoms šier÷, vinas g÷rd÷,

I anuos akis veiziejau –

Ne v÷ina atvier÷ š÷rdi.

Daugiau nieka nebnuoriejau.

Aš – nie krust, a nie ÷š v÷itas...

– Kurioj vietoj jaučiat skausmą?

Sak÷ – eso būda k÷ita.

– V÷sor, daktare brongiaus÷.

Tep ÷ būčiau omžio b÷ng÷s,

– Kurį trauksim? – viel paklaus÷.

Meil÷s bortu gal ÷šv÷ng÷s,

– Tuo, kor prišakie, p÷rmiause.

Jego ne ta auksaplauk÷,

No ÷r trauk÷, no ÷r ruov÷,

Kor given÷ma sujauk÷.

Aš kap veršis pjaunams blioviau.

Anuos akis kap perkūna

Nuoro anou viel regiet÷ –

Tr÷nk÷ mona v÷sa kūna

Ontra donti reks pridiet÷...

Žonda bala, ausis kaita,

Greta borna Vašk÷ Ont÷s

Junto – v÷sa dūš÷ raituos...

Par ton meil÷ l÷ks badont÷.

Junto – nebier Vašk÷ Ont÷s,

Pjaun ba peil÷, dor ba ilas,

Bel÷ikt pa÷iškuot÷is pont÷,

Š÷rd÷s kraujes aps÷pil÷.

Ožs÷nert÷ sau ont kakla

Vaike, merg÷s, ratavuok÷t,

ör ožb÷ngt÷ meil÷ akla.

Kon daryt÷ – sogalvuok÷t.3

„Dorni, dorni, – viel galvojo, –
Spiesi dar ožverst÷ kuoj÷s.
Prabavuok sos÷pažint÷,
Prisiglaust÷, apkabint÷...“
Prabavuojau. Ats÷kondau –
Ožveliej÷ mon par spronda.
Maž÷l÷k÷, vuo kad diej÷ –
Gera posd÷ini goliejau.
Puo tuo bova baisi gieda,
No, bet anuos naregiet÷.
Aš, buolele, nabgaliejau
Tep jau d÷d÷le miliejau.

3

Sava muotinu kalbo: Žemaitiu poez÷j÷s rinktin÷.
Vilnius: Žemaitiu kultūras draug÷j÷s redakc÷j÷, 1998.
p. 134.
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Mazalait÷ Nel÷ –
„šviesesnio gyvenimo kūr÷ja“4

2 iliustr. Nel÷ Mazalait÷

Rašytojos Nel÷s Mazalait÷s gimtin÷ – Naujokų kaimas (netoli Darb÷nų). Čia prab÷go jos
vaikyst÷. Darb÷nuose ji baig÷ pradžios mokyklą. V÷liau mok÷si Kretingos progimnazijoje. Gimnazijos
kurso mok÷si privačiai. Egzaminus laik÷ Klaip÷dos lietuvių gimnazijoje.
Tarpukaryje beveik 10 metų (1931-1940 m.) dirbo Vidaus reikalų ministerijoje Kaune.
Ramų ir prasmingą gyvenimą sujauk÷ politin÷s permainos Lietuvoje bei Antrasis pasaulinis
karas. Siaubingoje karo audroje atsidūr÷ ir Nel÷ Mazalait÷. Gelb÷damasi nuo raudonojo teroro,
1944 m. drauge su vyru Juozu Kruminu pasitrauk÷ į Vakarus. Ketverius metus ji praleido šiaurin÷je
Vokietijoje, buvusioje Špakenbergo pab÷g÷lių stovykloje, netoli Hamburgo.
V÷liau apsigyveno Amerikoje, Bruklino priemiestyje. Po Juozo Krumino mirties ištek÷jo už
inžinieriaus Juozo Gab÷s.
Rašytoja mir÷ Amerikoje būdama viena ir vieniša (jai tuo metu buvo 86-eri metai). Tą
lemtingą valandą jos iš÷jimo kančias lengvino tik sena maldaknyg÷.
Tačiau liko rašytojos širdies balsas – kūriniai, kuriuose gyvena t÷vyn÷s ilgesys, skriaudžiamo
žmogaus skausmas ir sielvartas.
Į literatūrą N. Mazalait÷ įženg÷ visai jaunut÷ – būdama 17 metų. Debiutavo eil÷raščiu, kuris
1924 m. buvo išspausdintas „Klaip÷dos žiniose“. Pasidžiaugusi pirmąja s÷kme pajuto, kad poezija – ne
4

MAKSVYTIS, J. Pagerb÷ darb÷nišk÷s rašytojos atminimą. Pajūrio naujienos, 2007, rugs÷jo 14, p. 5.
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jos vandenys. Daug laisviau ji jaut÷si prozoje. Po 5 metų ji skaitytojams prisistat÷ kaip beletrist÷. Jos
pirmąją novelę išspausdino laikraštis „Rytas“.
Su pirmąja novelių knyga „Pajūrio moterys“ N. Mazalait÷ debiutavo 1938 metais. Lietuvoje
išleido dar dvi novelių knygas: „Miestas, kurio n÷ra“ ir „Karaliaus ugnys“.
Ir pasitraukusi iš Lietuvos, esant nepalankiausioms kūrybai sąlygoms, Vokietijoje, pab÷g÷lių
stovykloje, per ketverius metus išleido net dvi legendų knygas: „Legendos apie ilgesį“ ir „Apversta
valtis“.
Rašytoja, gyvendama Amerikoje, išleido dar šešias knygas – keturis romanus ir du legendų
rinkinius. Iš jų pamin÷tini šie: „M÷nuo vadinamas medaus“, „Saul÷s takas“, „Negestis“, „Pjūties
metas“ bei „Miestelis, kuris buvo mano“.
Kūr÷jos darbų krait÷je – 11 knygų. Kiekvienoje jų įprasminami žmogaus kent÷jimai ir
šviesesnio gyvenimo troškulys. Už originalų stilių ir lietuvišką koloritą ji peln÷ ne vieną literatūrinę
premiją 5.

N. Mazalait÷s išspausdintų knygų fotonuotraukos

3 iliustr. „Pjūties metas“

5

4 iliustr. „Gintariniai vartai“

5 iliustr. „Negestis“

Ten pat.

7

6 iliustr. „Saul÷s takas“

7 iliustr. „Miestelis, kuris buvo mano“

8 iliustr. „M÷nuo vadinamas medaus“

8

Šulcas Fabijonas –
dailininkas, pedagogas

9 iliustr. Fabijonas Šulcas, 1923 m.6

Fabijonas Šulcas gim÷ 1898 m. geguž÷s 2 d. Veliuonos miestelyje, prie Nemuno. T÷vas
Aleksandras buvo mašinistas, mechanikas. Motina – Vanda Gretavičiūt÷, taip pat veliuonišk÷. Senelis
iš t÷vo pus÷s – austras, Napoleono armijos karys, kuris pasiliko Lietuvoje, ved÷ lietuvaitę. Fabijonas
mok÷si Telšiuose. Baig÷ gimnaziją.

6

Fabijonas Šulcas /1898-1984/: Gyvenimas ir kūryba: Tapyba, piešiniai, dokumentin÷ medžiaga. Vilnius: Vilniaus dail÷s
akademijos muziejus, 2005, [6] p. Lankst.

9

10 iliustr. F. Šulco metrikos ištrauka, 1936 m.7

Trejus metus tarnavo kariuomen÷je, kur baig÷ radiotelegrafo kursą ir gavo pažym÷jimą (1920
birželio 8 d.).
Pirmojo pasaulinio karo metais su t÷vais pasitrauk÷ į Rusiją. Ten šeima neteko t÷vo, ir motina
su aštuoniais vaikais į Lietuvą grįžo viena8. Pasak dailininko dukters Marijos Runkelien÷s, jis „apie tą
laikotarpį vengdavo kalb÷ti, lyg tų metų ir nebūtų buvę“. Nuo 1920 m. lapkričio 20 d. studijavo
Justino Vienožinskio vadovaujamuose piešimo kursuose, 1922 m. pertvarkytuose į Kauno meno
mokyklą.

7
8

Darb÷nų vidurin÷s mokyklos muziejaus archyvin÷ medžiaga.
RIMKUS, V. Dailininkas Fabijonas Šulcas. Švyturys, 1998, Nr.2., vasario 2, p. 30.

10

11 iliustr. F. Šulco pažym÷jimas, liudijantis baigus telegrafo kursus9

9

Kretingos rajono savivaldyb÷s M. Valančiaus viešosios bibliotekos Darb÷nų filialo kraštotyros fondo medžiaga.

11

12 iliustr. Lietuvos meno mokyklos klausytojo F. Šulco pažym÷jimas10

10

Fabijonas Šulcas /1898-1984/: Gyvenimas ir kūryba: Tapyba, piešiniai, dokumentin÷ medžiaga. Vilnius: Vilniaus dail÷s
akademijos muziejus, 2005, [6] p. Lankst.
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13 iliustr. 1920-1923 m. Kauno meno mokyklos tapybos studijoje11

1923 m. birželio 28 d. baig÷ šios mokyklos bendrąjį meno lavinimosi skyrių, įgijo mokytojo
kvalifikaciją.
Pragyvenimui stokodamas l÷šų kartu ir dirbo: 1920-1922 m. – Kauno radijo stotyje
jaunesniuoju radijo telegrafininku, 1923-1928 m. – Kauno mergaičių mokytojų seminarijoje piešimo ir
braižybos mokytoju.

11

Ten pat.

13

14 iliustr. F. Šulco Meno mokyklos diplomas, 1928 m.12

Nuo 1923 m. lapkričio 10 d. mokslus tęs÷ Kauno meno mokyklos Tapybos studijoje. Tapybą
jam d÷st÷ J. Vienožinskis, grafiką – Adomas Galdikas, meno filosofiją – Ignas Šlapelis, piešimą,
v÷liau ir tapybą, – Adomas Varnas. 1924 m. geguž÷s m÷nesį mokytojų tarybos nutarimu peln÷
12

Darb÷nų vidurin÷s mokyklos muziejaus archyvin÷ medžiaga.

14

pagyrimą už tapybos darbus. Mokyklą baig÷ 1928 m. ir jam buvo suteiktas dailininko tapytojo vardas
ir teis÷s. Studijavo kartu su Antanu Samuoliu, Viktoru Vizgirda, kurie, kaip prisimena dukt÷
M. Runkelien÷, aplankydavo jį nuolatinai apsigyvenus Darb÷nuose, tačiau, metams b÷gant, jie atitolo.
Netrukus gavo valstyb÷s stipendiją plastinio meno studijoms Paryžiuje, ten buvo nuo 1928 m.
iki 1929 m. Grįžęs iš Prancūzijos, sureng÷ parodą Kaune, kur eksponavo peizažus. Šurmulingas,
dinamiškas miesto gyvenimas jo nedžiugino, tod÷l 1929 m. F. Šulcas nusipirko nedidelį ūkį
Medšark÷s kaime, netoli Darb÷nų, Kretingos rajone, kur gal÷jo pajusti dvasinę ramybę. 1933 m. ved÷
kaiminyst÷je gyvenusią Petron÷lę Narbutaitę. Viena po kitos gim÷ keturios dukterys. Didžiąją savo
laiko dalį jis skyr÷ šeimai, ūkiui ir mokytojo darbui: 1932-1949 m. dirbo Kretingos pranciškonų
gimnazijoje, piešimo ir braižybos mokytoju, nuo 1945 m. Darb÷nų progimnazijoje mok÷ piešimo,
braižybos ir rusų kalbos.
Dokumentin÷je medžiagoje iš F. Šulco šeimos archyvo išlikę dokumentai: pažym÷jimas apie
apdovanojimą medaliu už nuopelnus karo metu; 1945 m. pirmo Lietuvos inteligentų suvažiavimo
delegato pažym÷jimas, senatv÷s pensijos paskyrimo pažym÷jimas; autobiografija, rašyta 1960 m.
vasario 5 d., saugomi Darb÷nų miestelio bibliotekos kraštotyros fonde.

15 iliustr. F. Šulcas – apdovanotas medaliu už nuopelnus karo metu, 1946 m.

15

16 iliustr. Pirmojo Lietuvos inteligentų suvažiavimo delegato pažym÷jimas, 1945 m.

17 iliustr. F. Šulco senatv÷s pensijos paskyrimo pažym÷jimas, 1966 m.

16

Darb÷nų vidurin÷s mokyklos mokytojo Fabijono Šulco autobiografija

17

18

18 iliustr. Fabijono Šulco autobiografija

19

Fabijono Šulco darbo metai Darb÷nų mokykloje, 1945-1963 m.13

19 iliustr. F. Šulcas su Mažeikių vid. m. XXVI laidos abiturientais, 1952 m.

20 iliustr. Darb÷nų vidurin÷s mokyklos pedagogų kolektyvas. F. Šulcas pirmoje eil÷je ketvirtas iš kair÷s, apie 1959 m.

13

Darb÷nų vidurin÷s mokyklos muziejaus archyvin÷ medžiaga.

20

21 iliustr. F. Šulcas (stovi pirmas iš kair÷s), 1958 m.

22 iliustr. F. Šulcas, 1959 m.

23 iliustr. F. Šulcas klas÷je

21

24 iliustr. F. Šulcas, 1962 m

26 iliustr. F. Šulcas Vilniuje

25 iliustr. F. Šulcas s÷di pirmas iš dešin÷s

27 iliustr. F. Šulcas pirmas iš kair÷s, 1963 m.

22

28 iliustr. F. Šulcas savo sodyboje, 1970 m.

29 iliustr. Fabijonas ir Petron÷l÷ Šulcai su
dukra Maryte, 1956 m.

30 iliustr. Prisiminimas iš Dauguviečio pjes÷s „Laim÷“14

14

28, 29, 30 iliustr. iš dailininko anūk÷s Vilmos Valičkien÷s asmeninio albumo.

23

Apie dailininką Fabijoną Šulcą ir jo kūrybą Lietuvos kultūros ir meno istorijoje žinoma labai
mažai. Vietin÷je aplinkoje buvo susiformavęs F. Šulco kaip gimnazijos mokytojo įvaizdis. Daugelis
net nežinojo, kad jis – menininkas. Tik iš÷jęs į pensiją, dailininkas ÷m÷ v÷l kurti. Taip gim÷ septynių
paveikslų ciklas „Žmogaus nemirtingumas“, prad÷tas tapyti 1962 ir baigtas 1970 metais. Šis ciklas
vienintelį kartą buvo rodytas 1970 m. dvejose parodose: Klaip÷dos dramos teatre ir Šiaulių „Aušros
muziejuje“. Po menininko mirties didel÷ jo kūrybos palikimo dalis buvo saugoma šeimos namuose
Darb÷nuose.
Dabartinis Vilniaus dail÷s akademijos Tekstil÷s katedros profesorius Vladas Daujotas, buvęs F.
Šulco mokinys Kretingos pranciškonų gimnazijoje, paskatino muziejininkus kreiptis į dailininko
artimuosius. Atsiliepusi dukt÷ Marija Runkelien÷ 2003 metais 25 tapybos darbus ir 105 piešinius
padovanojo Vilniaus dail÷s akademijos muziejui. 2005 m. balandžio 20 d. – geguž÷s 1 d. Vilniaus
dail÷s akademijos muziejus organizavo F. Šulco tapybos darbų parodą. Šioje parodoje eksponuojami
brandžiojo menininko kūrybos etapo darbai – septynių paveikslų ciklas „Žmogaus nemirtingumas“ ir
iki šiol niekur nerodytų autoriaus piešinių kolekcija, taip pat rodomi du F. Šulco autoportretai ir
dokumentin÷ medžiaga iš dailininko šeimos archyvo15.
Paveikslų ciklas „Žmogaus nemirtingumas“16

31 iliustr. Karo šeš÷lis. I. Drb., al., 181×135.
VDAM/T-1801

32 iliustr. Kolektyvinis apmąstymas. II. Drb., al., 124,5×169
VDAM/T-1805

15

Fabijonas Šulcas (1898-1984): Gyvenimas ir kūryba: Tapyba, piešiniai, dokumentin÷ medžiaga. Vilnius: Vilniaus dail÷s
akademijos muziejus, 2005, [6] p. Lankst.
16
Ten pat.
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33. iliustr. Šalin karą! III. Drb., al., 121×167,5. 34. iliustr.
VDAM/T-1800

34. iliustr. Jie kaltina. IV. Drb., al., 124×167.
VDAM/T-1802

35 iliustr. Motinos pasiaukojimas. V. Drb., al., 121×168.
VDAM/T-1804

36 iliustr. Neužmušk! VI. Drb.,al., 180×140.
VDAM/T-1807
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37 iliustr. Fabijonas Šulcas. Himnas taikai. VII. Iš ciklo „Žmogaus nemirtingumas“. Tarp 1962 ir 1970 m. Drb., al.,
140×173. VDAM/T1806

38 iliustr. F. Šulcas. Autoportretas17

17

Ten pat.
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Apie šio piešinių ciklo gimimą plačiai kalba pats dailininkas – mintis reišk÷ savo dienoraštyje,
kurio kopijas saugo Darb÷nų bibliotekos kraštotyros fondas.

Kopijos eskizų iš F. Šulco dienoraščio

39 iliustr.

40 iliustr.
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41 iliustr.

42 iliustr.

43 iliustr.
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44 iliustr.

Eskizai, kurie saugomi Darb÷nų vidurin÷s mokyklos muziejuje

45 iliustr.

46 iliustr.

Darb÷nų vidurin÷s mokyklos pirmosios laidos abiturientai išsisklaid÷ po įvairias šalies
mokyklas semtis žinių pasirinktai profesijai. Tai buvo 1954-ieji. Po 53 metų iš 17 buvusių klasiokų
mokykloje v÷l susitiko 10. „Labiausiai didžiuojam÷s tuo, kad buvome didelio erudito, išskirtinai
kuklaus, doro, teisingo ir ryškaus talento, mokytojo-dailininko Fabijono Šulco mokiniai. <...> Sodybą
nepaprastai išpuoš÷ savo rankomis, tod÷l neretai sulaukdavo tokių studijų draugų, žymių dailininkų
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kaip Antano Samuolio, Viktoro Vizgirdos apsilankymų. <...> Šviesi mokytojo asmenyb÷ neleidžia
nus÷sti dulk÷ms mūsų atminty“18.
Pasak Kretingos kraštotyros muziejaus darbuotojos Danut÷s Šorien÷s, šiuo metu muziejuje
saugomas vienintelis dvipusis paveikslas „Šventa Barbora“.
F. Šulcas mir÷ 1984 m. kovo 4 d. Darb÷nuose, palaidotas Darb÷nų kapin÷se.

Plačiau apie mokytoją F. Šulcą galima paskaityti knygose: T. Sakalausko „Švent÷s
mansardose“ ir P. Šerno „Kūryba – ne vienaspalv÷ diena“19.

47 iliustr. F. Šulco šeimos kapas
Darb÷nuose, 2008 m.

18
19

BONČKIENö, V. Mes didžiuojam÷s! Švyturys, 2007, rugpjūčio 22, p. 4.
Žr. literatūros ir šaltinių sąrašą.
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Strakšyt÷-Motiejūnien÷ Danut÷
Kauno dramos teatro aktor÷

48 iliustr. Danut÷ Strakšyt÷-Motiejūnien÷

Danut÷ gim÷ 1937 m. siuv÷jo Strakšio šeimoje, Darb÷nų valsčiuje, Juzumų kaime. 1956 m.
baig÷ Darb÷nų vidurinę mokyklą. „Tur÷jo vieną svajonę – tapti aktore. Ji nežinojo, kaip to pasiekti,
kur važiuoti, į ką kreiptis. Vienintelis vedlys – noras įgyvendinti troškimą. Gavusi iš t÷vų kelis rublius
ir truput÷lį maisto, susikrov÷ drabuž÷lius ir iškeliavo į Kauną, kur jos svajonei buvo lemta išsipildyti.
1954 m. Danut÷ priimama į J. Gruodžio muzikos mokyklą, kur tuo metu buvo rengiamas aktorių
kursas, o 1957 m. ir į Kauno valstybinį dramos teatrą.
Aktor÷! O ji tokia pat trapi, nedrąsi, kukli maža mergait÷. Kur gyventi ir iš ko? Danut÷
išsinuomoja pal÷p÷s kambar÷lį miesto pakrašty, Aleksote. Į teatrą – p÷sčiomis. Juk autobusu važin÷ti
brangu. Sunkumai negąsdino Danut÷s. Į vaidmenis ji sud÷davo savo vargus, džiaugsmus ir lūkesčius.
„Snieguol÷ ir septyni nykštukai“ – ji Snieguol÷. Kokia laim÷! „Trys Dručkiai“ – Danut÷ žavioji Suok,
„Pažemintieji ir nuskriaustieji“ – Neli, „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo” – Mažylis,
„Mer÷ Popins“ – Maiklas, „Karalius Motiejukas I“ – Felekas… Visų neišvardysi. Mačiusieji
prisimins, nes scenoje Danut÷ visada kalb÷jo iš širdies į širdį. Ne viena vaikų karta, dabar gal tapusių
didžiais žmon÷mis, užaugo su Danut÷s Snieguol÷m, Suok, Maiklais ir Mažyliais, brauk÷ ašar÷les, o
širdut÷se išsineš÷ po saul÷s ir gerumo spindul÷lį.
2008 m. kovo 11 d. Kauno dramos teatrui daugiau nei 40 metų atidavusi aktor÷ Danut÷
Strakšyt÷-Motiejūnien÷ mir÷“.20
Aktor÷ buvo ištek÷jusi už Kauno dramos teatro režisieriaus Stasio Motiejūno, susilauk÷
dukros; palaidota Darb÷nų kapin÷se.21
20

Danut÷ Strakšyt÷-Motiejūnien÷ (1937-2008): in memoriam. Iš Literatūra ir menas [interaktyvus]. 2008, kovo 14 [žiūr÷ta
2008 m. lapkričio 20 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=12425>.
21
Gailut÷s Stoncelien÷s, Danut÷s Strakšyt÷s-Motiejūnien÷s sesers, prisiminimus užraš÷ D. Paulikien÷, 2008 m.
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KURIANTYS ŠALIA MŪSŲ

Laučiūt÷ Jūrat÷ –
kalbinink÷, mokslinink÷, publicist÷, pedagog÷

49 iliustr. Jūrat÷ Laučiūt÷, 2008 m.

Jūrat÷ Laučiūt÷ gim÷ 1942 m. sausio 11 d. Darb÷nuose. Su meile ir pagarba prisimena savo
t÷velius. Petron÷l÷ Mačernyt÷-Laučien÷ buvo neeilinis žmogus, labai dom÷josi viskuo. Mok÷si
Kretingos progimnazijoje, paskui – Taurag÷s mokytojų seminarijoje. Prieš karą atsik÷l÷ į Darb÷nus ir
dirbo pradin÷je mokykloje. Aloyzas Laučius – muzikantas ir dainininkas iš Anykščių krašto, dirbo
Laukžem÷je, pasienio su Latvija užkardoje. Dviejų žmonių pažintis ir draugyst÷ peraugo į rimtesnius
santykius – sukūr÷ šeimą. Gyvenimas nebuvo lengvas: teko išgyventi karo baisumus, artimųjų tremtį.
Nor÷damas apsaugoti šeimą nuo tremties, Aloyzas išvažiavo į Aukštaitiją, čia jį su÷m÷ ir išsiunt÷ į
lagerį Tomske, v÷liau – Saratove. Mama buvo žinoma kaip gera matematik÷. Gavo pasiūlymą dirbti
vidurin÷je mokykloje, tačiau su sąlyga, jei įstos į partiją. Ji šio pasiūlymo nepri÷m÷.
Vaikyst÷s prisiminimai prasideda labai anksti. Jūrat÷ pasakoja: „Kažkada, kai buvau gal
pusantrų metukų, dar kalb÷t nemok÷jau, kieme žaidžiant nukrito mašinytei ratas. Pagalbos b÷gu pas
mamą. Įveikusi didįjį durų slenkstį (dabar jį prilyginu Everestui), randu mamą, o ji s÷di ir skaito, o aš
apie savo b÷dą papasakoti nemoku… Verkiau“.
„1944 metų vasarą, karo metu, sl÷p÷m÷s bunkeryje Vaineikiuose. Mama čia tur÷jo apie 13 ha
žem÷s ir sodybą.
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Teko lankyti vaikų darželį. Labai įsimin÷ naujieji metai – patys žaisliukus dar÷m (kankor÷žius
„auksavom“), o kaip gražiai atrod÷! Dainavom, ratelius mok÷m÷s. Tada ved÷javo Genovait÷ Žulpait÷.
Penkerių buvau, kai mokiniai sodino mišką anapus geležinkelio, šalia vadinamo Karoblio
miško. Dabar taip skaudu, kai matau iškirstus medžius... Gal ta meil÷ medžiams – mūsų gimin÷s
genuose? Prisimenu, mama labai myl÷jo mišką, o jos sesers sūnus, Kumpikuose gyvenantis Vytautas
Vaičekauskis, sulaukęs pensijinio amžiaus, visa galva pasin÷r÷ į medžio drožin÷jimus, ir dabar žmon÷s
jį dažnai pavadina „Dievalių žmogumi“.

50 iliustr. J. Laučiūt÷ – pirmūn÷, 1953 m.

51 iliustr. J. Laučiūt÷ su pusbroliu Vaičekausku, 1957 m.

Mokiausi mokykloje prie bažnyčios. Kurį laiką, mokantis šeštoje-septintoje klas÷se, per
mokyklos langą matydavome nužudytus miško brolius, išdriektus prie buvusios ligonin÷s. Tai rod÷
esamos valdžios žiaurumą, veidmainiškumą.
Po 7 klasių mama atidav÷ mokytis į Klaip÷dą, mokytojų seminariją, kur ruoš÷ pradinių klasių
mokytojus. Mokiausi apie 1 m÷n., susirgau, grįžau į Darb÷nus.
Nuolat lankydavom mamos pirmąją mokytoją Jasmontienę, kuri gyveno Mos÷dyje. Jaučiau
didžiulę mamos pagarbą savo profesijai ir šios profesijos žmon÷ms. Tai turbūt persidav÷ ir man.
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Vidurin÷je geografijos mok÷ B. Paulauskait÷, lietuvių kalbos – L. Žemaitaityt÷, paišybos –
F. Šulcas, matematikos – S. Narkus. 5-7 klas÷se aukl÷toju buvo matematikas V. Valužis, vyresn÷se
klas÷se – Šiaudvytien÷, puiki chemik÷. Lietuvių kalbos ir literatūros paskutin÷se klas÷se mok÷
V. Martin÷nas – J. Marcinkevičiaus, A. Baltakio, A. Maldonio bendrakursis. Jis mane ir supažindino
su J. Marcinkevičiumi. O su A. Baltakiu susipažinau jau studijuodama Vilniaus universitete, aktų
sal÷je, šokiuose. Jis pakviet÷ mane šokiui, o man pasirod÷, kad „kavalierius“ netvirtai ant kojų laikosi,
tai aš n÷jau su juo šokti. Kad tai – jau žinomas poetas, man v÷liau draug÷s pasak÷. Pirmieji
literatūriniai bandymai prasid÷jo mokykloje. Bandžiau save jaunųjų literatų, skaitovų konkursuose.
Buvau geriausia klas÷s ir mokyklos mokin÷. Nors sovietin÷ visuomenin÷ veikla nežav÷jo, tačiau
pabūti pioniere, būrio tarybos pirmininke, komjaunimo organizacijos sekretore – teko. Leidome
sienlaikraščius, statydavome spektaklius, sportavome, dažnai linksminom÷s mokyklos vakar÷liuose.
Vidurinę mokyklą baigiau sidabro medaliu, tai buvo pirmasis apdovanojimas Darb÷nų vidurin÷je.
Nuo 1958 m. studijavau Vilniaus valstybiniame, tuomet – V. Kapsuko universitete.
Akademinis choras, kuriame dainavau nuo pirmo kurso, lietuviška dvasia formavo patriotizmą ir
sustiprino kritinę, antisovietinę dvasią. Pati suvokiau, kad tie mano literatūriniai bandymai silpni,
susidom÷jau kalbotyra. Universiteto d÷stytojai, docentai V. Mažiulis (šiandien – akademikas) ir
R. Mironas orientavo į lyginamąją ir istorinę kalbotyrą“.
Čia ir baigiasi jaunyst÷s prisiminimai.
1963 m. baigusi VU (lietuvių kalbą ir literatūrą), dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute,
metų pabaigoje per÷jo dirbti į universiteto filosofijos katedrą, istorijos-filologijos fakultete ved÷
logikos seminarus, galvojo apie aspirantūrą. 1965 m. paaišk÷jo, kad logikos aspirantūroje vietos
nenusimato (gal÷jo studijuoti tik dialektinį-istorinį materializmą), pasinaudojusi proga – dukters
gimimu – pab÷go į Darb÷nų vidurinę mokyklą vieneriems metams ir dviems m÷nesiams. Čia gyvavo
tų laikų „procentomanija“, kuri kilnų pedagogo darbą dar÷ panašesniu į buhalterio. Tai paskatino
išvykti tęsti mokslų.
1966-1970 m – Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) universiteto aspirant÷, mat Lietuvoje
nebuvo bendrosios kalbotyros specializacijos. Vyras, filosofas Jonas-Rimantas Skiauteris jau anksčiau
buvo įstojęs į aspirantūrą Leningrade, tad paskui jį į tą miestą patrauk÷ ir Jūrat÷. Pusantrų metukų
dukrą augino mama.
Iš pradžių buvo sunku. Kad Leningradas ir leningradiečiai – ypatinga paderm÷, padeda
atskleisti toks atsitikimas: pilka diena, pilkam rūke skendintis miestas ir pro rūką prasimušanti ryški
žvaigžd÷. Nuostabus vaizdas. Bet dar labiau sužav÷jo besišypsanti senut÷, pasiūliusi kartu žav÷tis tuo
vaizdu. Jūrat÷ prisipažįsta būtent tada pajutusi tą ypatingą kultūrinę aurą, kurios neturi bet kuris kitas
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miestas22. Tas jai pad÷jo ilgus metus gyventi ir dirbti tame mieste, v÷liau ištek÷jus už klasikin÷s
filologijos profesoriaus ir baltisto Jurijaus Otkupščikovo.

52 iliustr. J. Laučiūt÷ su vyru, 2000 m.

1971-2000 metais dirbo Rusijos MA Kalbotyros instituto Leningrado (dabar – Sankt
Peterburgo) filiale.
1988 metais prasid÷jus Sąjūdžiui, Peterburge įsikūr÷ šio jud÷jimo iniciatyvin÷ grup÷, kurios
daugumą sudar÷ studentai. „Penki kandidatai dalyvavome Vilniuje vykusiame Sąjūdžio suvažiavime.
Kai mus ÷m÷ persekioti, pasivadinome Peterburgo lietuvių kultūros draugija, tarsi pratęsdami 1892
metais įkurtos draugijos veiklą. Tapau pirmininke. Iš pradžių Peterburge į tautinių mažumų id÷ją
žiūr÷jo įtariai. Jau Sąjūdis skamb÷jo visoje buvusioje Tarybų Sąjungoje – estų, latvių ir gruzinų,
arm÷nų, ukrainiečių bendruomenes įteisino greitai, – o mus, lietuvius, pusantros valandos tard÷.
Reik÷jo diplomatijos ir įžvalgumo, kol įtikinome, kad įregistruotų. Jei nebūsi įregistruotas, greitai
priplos kaip musę,“ – tvirtino Jūrat÷ Laučiūt÷.
Nuo 1989 Lietuvos ir Rusijos periodiniuose leidiniuose J. Laučiūt÷ raš÷ aktualiomis užsienio ir
vidaus politikos temomis. Prisid÷jo prie politinio jud÷jimo Demokratin÷ Rusija, kai kurių kitų Rusijos
demokratinių organizacijų ir partijų kūrimo. 1990-ųjų žiemą, įvertinant visuomeninę veiklą,
skleidžiant Sąjūdžio id÷jas, J. Laučiūt÷ buvo paskirta Lietuvos Vyriausyb÷s nuolatin÷s atstovyb÷s
Maskvoje įgaliota atstove Peterburge. 1991 metais ji įtraukta į diplomatinių darbuotojų sąrašą. Tada

22

J. Laučiūt÷s prisiminimus užraš÷ D. Paulikien÷, 2008 m.
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jausdavaisi išdidus, kai pasakydavai, jog esi lietuvis. Diplomatin÷ karjera nutrūko, LR Prezidentu
išrinkus A. Brazauską. Liko darbas Kalbotyros institute ir aktyvi visuomenin÷ ir publicistin÷ veikla.
Nuo 2000 metų sausio pusantrų metų vadovavo Lietuvos radijui ir laikinai ÷jo LRT generalinio
direktoriaus pareigas.

53 iliustr. Kovo 11 d. min÷jimas. Pirma iš kair÷s LR direktor÷ J. Laučiūt÷, krašto apsaugos ministras Č. Stankevičius,
seimo nar÷ R. Juknevičien÷, 2000 m.

Nuo 2001 metų rudens dirba Klaip÷dos universitete, vadovauja Baltistikos centrui. Tyrin÷ja
baltų ir slavų santykius, etnogenezę. Paraš÷ studiją „Lietuvių kalbos žemaičių tarm÷s daiktavardžių
kirčiavimo ypatyb÷s“ (1979). Išleido Slavų kalbų baltizmų žodyną (1982), knygą „Peterburgas
Lietuvos mokslo ir kultūros istorijoje“ (2002). Šioje knygoje ir nor÷jusi parodyti, kad pirmosios
Lietuvos Respublikos kūr÷jai, prisilietę prie Peterburgo kultūros, nebuvo praradę moralinių principų,
tik÷jimo ir nesivadovavo vien plika rinkos ekonomika... Kai Lietuva buvo carin÷s Rusijos sud÷tyje,
pačioje sostin÷je reišk÷si kultūrinis atvirumas. Čia pastatytas pirmasis lietuviškas spektaklis, leistas
pirmasis lietuviškas laikraštis. Šios mintys ir sugul÷ į 500 egzempliorių tiražu išleistą knygą23.

23

BENIUŠIENö, I. Lietuvyb÷s puosel÷toja Peterburge kreip÷si į Strasbūro teismą. Pajūrio naujienos, 2003, rugpjūčio 26,
p. 4.
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54 iliustr. „Peterburgas Lietuvos mokslo ir kultūros
istorijoje“, 2008 m

55 iliustr. Slavų kalbų baltizmų žodynas,
2008 m.

56 iliustr. J. Laučiūt÷ (viduryje) vaikų draugijoje: kair÷je – sūnus Vladimiras, dešin÷je – dukra Livija, 1988 m.24

Pati Jūrat÷ Laučiūt÷ svarbiausiais savo gyvenimo „darbais“ vadina dukrą Liviją Grajauskienę
(lituanist÷ ir žurnalist÷) ir sūnų Vladimirą Laučių (politologas, politikos apžvalgininkas) bei anūk÷lius
– Roką ir Eveliną...
24

50-56 iliustr. – nuotraukos iš asmeninio J. Laučiūt÷s archyvo.
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Maksvytis Juozapas –
„noriu susp÷ti parašyti geriausią
eil÷raštį“25

57 iliustr. Juozapas Maksvytis, 2008 m.

Kiekvienas ateiname iš savo vaikyst÷s. Iš savo pasakų žem÷s, su ašarom ir juoku, saul÷tekiais
ir saul÷lydžiais. Gimtin÷ – tylus ir ramus Peldžių kaimas. N÷ra jame nei tviskančių ežerų, nei kalnelių.
Paprastas, miškingas kraštas. O ir žmonių jame dabar visai nedaug. Man jis savas ir brangus. Užaugau
tarp 3 seserų ir 2 brolių. Pirmąsias raides pažinti išmok÷ mama. Prie žibalin÷s spingsul÷s rudens ir
žiemos vakarais skamb÷jo daina, liejosi eil÷s, buvo sekamos pasakos. Į g÷rio ir grožio šalį ved÷ ne tik
t÷vai, bet ir knyga. Kelias į ją buvo sunkus. Per pūgą ir sniegą klampojant. Nedidel÷ medin÷ Peldžių
pradin÷ mokykla. Ji mano atminty kaip žiburys. Pirmoji Mokytoja A. Cirptautien÷... Negęstanti jos
akių šviesa, pamokantys žodžiai lyg aidas atklysta iš metų nuotolio. Vingriais poezijos keliais ved÷
Grūšlauk÷s mokykloje lituanist÷ J. Bajorien÷.
1969 m. svajon÷s atved÷ į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Studijų objektas – lietuvių kalba ir
literatūra. Nuo 1973 m. – pedagoginis darbas Skuodo r. Laisvalaikiu rašau eiles. Į viešumą pirmąkart
iš÷jau besimokydamas 7-oje klas÷je. Tada „Švyturys“ išspausdino mano pirmąjį eil÷raštį. Studijų
metais bendravau su „Studento“ redakcija. Skuodo rajone – su „Mūsų žodžio“ redakcija. Dabar savo
kūrybą publikuoju „Švyturyje“ ir „Pajūrio naujienose“. Būnu laimingas, jeigu pavyksta parašyti, jei
mano eil÷s kam nors patinka. Noriu susp÷ti parašyti geriausią eil÷raštį, kad gal÷čiau pasakyti, jog
gyvenau26.

25
26

Kretingos krašto žodžio meistrai. Klaip÷da, 2004, p. 131.
Ten pat.

38

J. Maksvytis

TARP PUŠYNŲ DARBöNŲ MIESTELIS

DAR NEIŠEIK, PABŪKIM, MAMA.....

Čia berželiai ir lygumos žalios...

Žinau, naktim nebesimiega,

Kelia pušys vešlius vainikus.

Be galo širdį gelia.

Nors nedidelis Darbos upelis

Dažnai į langą beldžias v÷jas...

Puošia mūsų gimtin÷s laukus.

Ir vartelius klebena...

Kai pušynuose saul÷ užsnūsta,

Vaikus išleidai Tu į kelią,

Pasigirsta lakštučių balsai.

Ranka ilgai jiems mojai.

Šviesios mintys į širdį atplūsta,

Ir skausmą pasl÷pei skarel÷j

Apie gimtąją žemę mąstai.

Kaip kasdieninę duoną.

Ji visus lyg motul÷ augino.

Pavasaris palauk÷m skuba..

Nešykšt÷jo darbų nei dainų.

Pavargus žem÷ kelias.

Vis gerumą ir meilę dalino,

Gyvenimas trapus kaip siūlas,

Kad gyventi nebūtų sunku.

Kaip žydinti šakel÷...

Ji išmok÷ suklupt prieš altorių

Dar neišeik, pabūkim, Mama...

Ir pakilti aukščiau debesų.

Tu – pats geriausias draugas.

Pad÷koti AUKŠČIAUSIAJAM noriu

Gandrai virš klevo suka ratą

Už tą žemę, kurioj aš esu.

Vaikystę saugo.

Čia berželiai ir lygumos žalios...
Ir toks giedras gimtin÷s dangus.
Tarp pušynų Darb÷nų miestelis
Mums paguoda ir laim÷ vis bus.
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Piekus Algimantas –
„jaunyst÷s pol÷kių paviliotas“

58 iliustr. Algimantas Piekus, 1998 m

Algimantas Piekus gim÷ 1954 metų rugpjūčio m÷n. Darb÷nuose tarnautojų šeimoje. T÷velis
Bronius buvo žinomas apylink÷s muzikantas: dalyvavo saviveikloje, grojo akordeonu ir dainavo.
Mama Irena irgi turi gerą balsą.
„Nuostabi vaikyst÷, kai kasryt p÷stute kulniuodavau į Darb÷nų vidurinę mokyklą, prab÷go
greitai“, – prisimena Algis. Po tarnybos sovietin÷je armijoje įstojo į Rygos Civilin÷s aviacijos
mokyklą, kurią baig÷ 1981 m. V÷liau mok÷si Volčiansko lakūnų-instruktorių mokykloje. O 1990 m.
Lietuvos Žem÷s ūkio akademijoje įgijo inžinieriaus-mechaniko specialybę.
A. Piekus save išband÷ ir literatūros srityje. Jo straipsnius apie
sklandytojus, lakūnus bei parašiutininkus yra išspausdinę įvairūs dienraščiai.
2008 m. išleista knyga „Pajūrio sparnai“, kurioje pasakojama apie Vakarų
Lietuvos aviatorius, įkūrusius Klaip÷dos sklandymo klubą ir iki šiol
tebepl÷tojančius Lietuvos sklandymo bei parašiutų sportą. Pasakojama ir
apie iš šio krašto kilusias žvaigždes, ir apie tuos, kuriems padang÷ tokia pat
artima kaip ir gimtoji žem÷. Ši knyga – tai dar vienas priminimas mūsų
59 iliustr. A. Piekus.
„Pajūrio sparnai“

jaunimui, kaip lietuvių lakūnai ir sklandytojai garsino savo šalį, kūr÷,
skraid÷, net žuvo, tačiau niekada neatsižad÷jo aviacijos“27

Šiuo metu Algimantas baigia studijas Lietuvos Kūno kultūros akademijoje.
27

PIEKUS, A. Pajūrio sparnai. Klaip÷da, 2008, p. 7.
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Stoncelis Adomas –
„daugiau dirbti – mažiau girtis“

60 iliustr. Adomas Stoncelis, 2007 m.

A. Stonelis gim÷ Plung÷s valsčiuje, Kepur÷nų kaime, stambaus ūkininko šeimoje. Šeimoje iš
penkių vaikų jis buvo vyriausias. Būdamas šešerių metų prad÷jo mokytis Kontaučių pradin÷je
mokykloje, kur veik÷ jaunųjų ūkininkų būrelis. Čia mok÷ auginti gyvulius ir daržoves, drožti iš
medžio. Adomui labiausiai patikdavo iš vytelių pinti krepšelius, o iš šiaudų – skryb÷les, kepures ir
įvairias d÷žutes. Su savo dirbiniais ne kartą dalyvavo jaunųjų ūkininkų parodose, kur laim÷jo ne vieną
piniginį prizą. Pirmąjį eil÷raštį paraš÷ besimokydamas ketvirtame skyriuje ir paskyr÷ mamytei Šventų
Kal÷dų proga.
1940 m. A. Stoncelis mok÷si Plung÷s gimnazijoje, o po tarnybos sovietin÷je armijoje –
Vladivostoke ir Sachalinoje. 1956 m. baig÷ Kretingos žem÷s ūkio mokyklą ir gavo paskyrimą dirbti
Jaunosios Gvardijos kolūkyje. 1964 m. persik÷l÷ gyventi ir dirbti į Lazdininkų kolūkį.
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Atsiradus galimybei, literatas paraš÷ istorijas apie Lazdininkų ir Joskaudų kaimus, savo
gimtuosius Kepur÷nus. Ne vieną apybraižą, eil÷raščių rastume laikraščių „Švyturys“, „Valstiečių
laikraštis“, „Pajūrio naujienos“ puslapiuose28.
„A. Stoncelis apylink÷se gars÷ja ir kaip pyn÷jas. Jo kūrybin÷je laboratorijoje stalai, spintos
viršus nud÷lioti pintom šiaudin÷m skryb÷l÷m, d÷žut÷mis, krepšeliais. Šį pom÷gį realizavo iš÷jęs į
pensiją. Pinučius jis veža ir į muges, dalyvauja parodose“29.

61 iliustr. „Kančių ir mirties apybraiža: Grabiai“, 2008 m.

62 iliustr. „Vestuv÷s be kraičio“, 2008 m.

63 iliustr. „Lazdininkai“, 2008 m.
28
29

A. Stoncelio prisiminimus užraš÷ D. Paulikien÷, 2008 m.
BENIUŠIENö, I. Aštuoniasdešimtmetis rašomąją mašin÷lę iškeit÷ į kompiuterį. Pajūrio naujienos, 2008, kovo 14, p. 4.
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A. Stoncelis
LAZDININKAI

Lazdininkai – kaimelis senas,
Kaip ir jo vardas, mielas ir gražus,
Su lygiais laukais ir pievom žaliom,
Senom kapinait÷m, svyruokliais beržais.

Čia gražios sodybos, vaikų klegesys,
Tik šulinio svirtys išnykę.
N÷ra ir lazdynų, kurių šlamesys
Primintų tą seną gadynę...

N÷ra čia upelių, n÷ra ežerų,
Kas garsintų kaimą, jo žmones.
Bet kaimas išugd÷ garbingų žmonių:
Gerų karvedžių ir daug kunigų.

Kurių vardai skamba iš didžiosios raid÷s
Ir širdžiai malonu prie jų prisiliesti,
Pajusti tą meilę senolių darbams,
Pasisemti stipryb÷s, kai vargas prispaus.

Kai širdį užtvindo laukų v÷suma
Ir kaime beržai sužaliuoja,
Čia gimęs jo vardas per amžius kartos:
– Tai mano gimti Laidininkai.
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Puškoriut÷ Zita –

„ties praeitim – susimąstyk, ties
dabartim – stabtel÷k, į ateitį – žvelk!“

64 iliustr. Zita Puškoriūt÷, 2008 m.

Literat÷ Zita Puškoriut÷ gim÷ 1942 m. rugpjūčio 23 d. Darb÷nuose. Buvo karo metai. T÷velis
slapst÷si nuo vokiečių ir dirbo pas ūkininkus kaimuose. Mama augino vaikus. Šeimoje buvo šeši
vaikai: dvi seserys, keturi broliai. 1949 m. prad÷jo lankyti mokyklą. Lietuvių kalba ir literatūra,
piešimas, rusų ir prancūzų kalbos – tai dalykai, kurie labiausiai sek÷si. Poezijos dar nekūr÷, nors
rašinius rašyti m÷go – visada mokytojas Martin÷nas skaitydavo jų ištraukas klas÷je. Zita labai m÷go
skaityti knygas, piešti „vaizdelius“. Dalyvavo mokyklos visuomenin÷je veikloje: buvo ir komjaunuol÷,
ir klas÷s komjaunimo sekretor÷.
1960 m. baigus mokyklą visa klas÷ iš÷jo „kelti Lazdininkų kolūkio“. Tuomet Puškoriut÷
susirgo širdies ir sąnarių reumatu. D÷l silpnos sveikatos teko atsisakyti dail÷s ir lietuvių kalbos studijų,
tod÷l pasuko į Klaip÷dos pedagoginę mokyklą. Čia ir prad÷jo rašyti poeziją. Pirmąjį eil÷raštį pavadino
„Pavasaris“ (1961 m.).
1963 m. Zita prad÷jo dirbti Skuodo rajono Lenkimų vidurin÷je mokykloje. Gyveno prie
miškelio. Tod÷l intensyviai rašomose eil÷se dominuoja gamtos motyvai. Šis pom÷gis nebuvo
vienintelis, mokytoja pieš÷ gamtovaizdžius, atvirukus, autoportretus. Anot Zitos Puškoriut÷s, „čia
pra÷jo jaunyst÷s metai, gim÷ pirmoji meil÷ ir šimtai šimtai eilių“.
1969 m. neakivaizdžiai baig÷ Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, prad÷jo dirbti Darb÷nų
vidurin÷je mokykloje.
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Per visą mokytojavimo laikotarpį Zita Puškoriut÷ dirbo piešimo mokytoja (apie 20 metų),
pradinių klasių mokytoja ir prailgintos dienos grupių mokytoja. Pedagoginį darbą dirbo iki 2002 m.
Dabar yra pensinink÷, „Šviesos“ klubo nar÷. Apie kūrybinį kraitį Zita kalba: „Sūnaus Manto
paskaičiavimu, darbų yra virš 2000. Turiu apie 7 poemas ir apie 26 sąsiuvinius eil÷raščių, apie 100
pieštų portretų ir autoportretų. Rašau įvairiomis temomis: apie gamtą, vaikus, žmones, gyvenimą,
politiką, net ir žemaitiškus kupletus ar eiles. Labai m÷gstu rašyti ir patriotine, pilietine T÷vyn÷s tema.
Tokio pobūdžio eiles skaitau valstybinių švenčių progomis. Dalyvavau ne tik mūsų rajono – Salantų,
Grūšlauk÷s, Juodup÷nų – poezijos skaitymuose, popiet÷se, min÷jimuose, bet ir kitų rajonų rengiamose
„Poezijos pavasario“ švent÷se. Poezijos knygų nesu išleidusi, nes trūksta l÷šų, sunku rasti r÷m÷jų“30.

Zitos Puškoriut÷s 1970-1981 m. sukurti darbai

65 iliustr. Sūnaus portretas, 2006 m.

30

66 iliustr. Natiurmortai

Z. Puškoriut÷s pasakojimą apie asmeninį gyvenimą ir kūrybą užraš÷ D. Paulikien÷, 2008 m.
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67 iliustr.. Iš ciklo „Kaimas“

68 iliustr. Žiema
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Z. Puškoriut÷
MANO DALELö

Daluž÷ tu mano, tu dalel÷,

Imkit, paimkit jūs mano žodelius,

Žodžių tu mano margųjų kraitel÷.

D÷kit į širdį lyg žiedelius.

Supyniau kraitelę į pynę,

Aš dovanoju šiuos lapelius,

Įd÷jau į margąją skrynią.

Priimkite juos kaip svetelius.

Pab÷riau savo žodžius

Tai mano žodeliai

Kaip uogas skanias,

Tie primarginti balti lapeliai –

Rinkit,

Aš juos skaitysiu,

Surinkit šias uogas manas!

Jais žmones apdalysiu...

Gal būt ir rūgščios uogel÷s

Tai mano dalel÷,

Pateko į mano kraitelę...

Tai mano žodžių marga kraitel÷,

Gal saldumo jos negadins,

Tegul jie guli

Gal skanumą grąžins?

Šioj baltoj skrynel÷j.

Rinkite, rinkite mano žodelį,

1964 m.

Neškit, sijokit per tankų sietelį
Neški žodelį, pagauki, v÷jeli,
Nešiok po margą svietelį.
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Kucharskaja Stanislava –
„rašau žodžius paguosti savo širdžiai“

69 iliustr. Stanislava Kucharskaja, 2008 m.

Stanislava Kucharskaja gim÷ 1955 m. geguž÷s 8 d. Darb÷nų miestelyje, lank÷ Darb÷nų
vidurinę mokyklą, kur baig÷ 9 klases. 1974 m. baig÷ Radviliškio vakarinę vidurinę mokyklą ir grįžo į
Darb÷nus, dirbo Darb÷nų vartotojų kooperatyve.
1977 m. ištek÷jo, susilauk÷ sūnaus ir dukros. Mirus vyrui gyvenimas tapo sunkesnis.
Eil÷raščius prad÷jo rašyti 4 klas÷je. Juos spausdina rajono laikraščiai „Švyturys“ ir „Pajūrio
naujienos“. Stanislava noriai dalyvauja ne tik rajone rengiamose literatūrin÷se popiet÷se, bet ir talkina
miestelio bibliotekoje organizuojant renginius.
Šiuo metu literat÷ gyvena Naus÷dų kaime. Kolekcionuoja įdomius akmenis.
S. Kucharskaja

***
Rašau žodžius,

Rašau žodžius,

Rašau žodžius

Tik niekam jų nereikia.

Meldžiuosi amžinybei.

Paguosti savo širdžiai.

Rašau žodžius,

Rašau žodžius

Rašau žodžius

Paskui slepiu į stalčių

Ir noris verkti,

Apgaut save be tikslo

Mintis ir ašaras, ir mažą viltį...

Kad pažinimo vaisius

Ir palink÷t sugrįžtantiems

Ir gaila darosi savęs.

Toks beskonis.

Laimingo kelio.
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Paburskis Kazimieras –
„į eiles sugula visas gyvenimas“

70 iliustr. Kazimieras Paburskis, 2008. m.

Lazdininkuose gyvenantis Kazimieras Paburskis gim÷ 1939 m. Tikrosios motinos neatmena, ji
mir÷, kai jam buvo vos dvi savait÷s. T÷vas vaikus išdalijo svetimiems. „Mane užaugino motinos
draug÷ su vyru. Mano įt÷viai – Elena ir Juozas Mikiai – jau mirę. Nežinau, kas buvo mano broliai ir
seserys. Jų būta lyg ir septynių.“
K. Paburskis vakarin÷je mokykloje baig÷ tik šešias klases, daug metų kolūkyje dirbo
traktorininku. Likimas siunt÷ skaudžių išgyvenimų – prieš trejus metus palaidojo vieną iš dviejų savo
dukterų.
Nors pats K. Paburskis tvirtino, jog į jo eiles sugula visas sielvartas ir liūdesys, tačiau
pavarčius pluoštą eil÷raščių įsitikini, jog savamokslis kūr÷jas yra atviras ir imlus viskam, kas vyksta
aplinkui: gamtos pokyčiams, kaimo gyvenimui, visuomen÷s reiškiniams. Patį pirmąjį eil÷raštį paraš÷
prieš porą dešimtmečių. Tai buvo eil÷raštis, kurį, paprašytas dukros, paraš÷ Mokytojo dienos progai.
Visą laiką Kazimieras dom÷josi literatūra. Kai Lazdininkuose dar veik÷ biblioteka, jis dažnai ją lank÷.
Poetai – Maironis, Paulius Širvys, Salom÷ja N÷ris – teb÷ra mylimiausi poetai, tikrieji mokytojai.
Pagrindinis literato kūrybos vertintojas – žmona“ 31.

31

BENIUŠIENö, I. Kūrybos proveržis – po dukters mirties. Pajūrio naujienos, 2008, vasario 8, p. 4.
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K. Paburskis
MYLIMAI ŽMONAI

ŽEMAITIJA

Susitiksim v÷l mes amžinyb÷j,

Bangos kur bučiuoja dr÷gną, baltą sm÷lį

Kai varpai pakvies mus prie maldos.

Ir į krantą s÷ja gelsvą gintar÷lį.

Tyliai mes šnabžd÷sim „T÷ve mūsų“,

Kur javai banguoja, kur žalia giria,

O virš mūsų angelai giedos.

Ten mūs T÷višk÷l÷, ten Žemaitija.

Lauks ten mūsų t÷tis ir mamyt÷,

Kur Venta vingiuoja, snaudžia ten Viekšniai,

Susitiksim brolius ir seses,

O prie Masčio glaudžias – sostin÷ Telšiai

Lauks ten išsiilgusios dukryt÷s,

Palangoj prie jūros vaikščiojo Birut÷,

Amžiną ramybę mums atneš.

Ten ji susitiko didįjį Kęstutį.

Būsime laimingi kaip kadaise

Daugel metų bočiai narsiai čia kovojo,

Kada mes bučiavom÷s karštai,

Savo gimtą kalbą jie labai dabojo.

Kada atsiklaupęs prieš altorių

Čia ir mūsų broliai kov÷s už T÷vynę

Ištar÷m „myl÷siu amžinai“.

Kolei at÷jūnus jie visus išvijo.

Rodys kelią mums žvaigžd÷ aušrin÷,

Šatrijos viršūn÷j raganos ūlioja,

Švies virš mūsų amžina šviesa.

Per Bivain÷s girią Tado vyrai joja.

Būsim v÷l sveiki ten ir laimingi,

Minija kur teka, žem÷ ten gimta,

Nes tokia jau Viešpaties valia!

Čia mus T÷višk÷l÷, čia Žemaitija.
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Stroput÷-Petrauskien÷ Stefanija –
„be skausmo n÷r džiaugsmo, ašaros ir juokas
eina kartu“

71 iliustr. Stefanija Petrauskien÷, 2008 m.

***
Esu visatos dulkel÷ menka,
Didžio laiko akimirka viena.
At÷jau aš žem÷n patirti džiaugsmo,
Ir išgerti taurę man skirto skausmo.

Be skausmo n÷r džiaugsmo,
Ašaros ir juokas eina kartu.
Už patirtą džiaugsmą ačiū, Dieve, tariu,
O kas man dar skirta, priimti turiu.

Stefanija Petrauskien÷ gim÷ 1935 metų rudenį valstiečių mažažemių šeimoje, Erl÷nų kaime,
netoli Salantų. Stefa prisimena savo sunkią vaikystę – mir÷ t÷vas einant tretiesiems meteliams, liko
ligota, berašt÷ mama.
Mok÷si Salantų pradžios mokykloje, o po to baig÷ ir visą vidurinę.
1954 m. Studijos Klaip÷dos dvimečiame Pedagoginiame institute, kur įgijo istorijos mokytojos
specialybę. Mokytojavo Juodup÷nų septynmet÷je mokykloje iki 1961 m. Likimas atved÷ į Darb÷nų
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vidurinę. Čia ir prad÷jo kurti. Užklasinio darbo vadov÷ dažnai prašydavo sukurti kupletų vaikų
meniniams pasirodymams.
Stefanija prisimena išvyką į Saremo salas – aplinka dar÷ įspūdį, įvykiai dav÷ impulsą, kurį ir
išreišk÷ eil÷raščiu. „Kūrybai reikalingas įkv÷pimas. Kitaip tariant, reikia svarbių įvykių, įspūdžių,
kurie sukeltų tokią būseną“, – dalinosi mintimis literat÷. Mirus vyrui savo išgyvenimus ir vienatv÷s
jausmą išreišk÷ eil÷mis:
S. Petrauskien÷

Dedikuotas vyrui Jonui

RUDUO

***

Kokia spalvų gama!
Žiūri – ir negana.
Žydi miškai tarsi g÷l÷s,
Tarsi aidas vasar÷l÷s.

Ar rytas ankstyvas,
Ar vakaras v÷lyvas
Skamba telefonas:
– Reikalingas Jonas.
Ar saul÷ta diena,
Ar lietus, ar pūga
Skuba daktaras Aiskauda
Pas tuos, kuriems skauda.
Skub÷jo,
Nors pačiam skaud÷jo.
Atsisakyti nemok÷jo.
Dirbo, kol gal÷jo.
Ar rytas ankstyvas,
Ar vakaras v÷lyvas
Tyli telefonas,
Nes pavargo Jonas.
Vienų kritikuotas,
Kitų apraudotas
Atsigul÷ žemel÷j
Jau amžinai.

Liepsnoja klevas raudonai,
Jis pasipuošęs dyvinai.
Lyg jaunikis prieš vestuves,
Bet kur tas grožis benuves?
Pakils v÷jas tuoj šiaurys,
Lapus gražiuosius nudraskys.
Paliks jis liūdnas ir graudus
Ir apraudos pra÷jusius metus.
Nenusiminkit, medžiai, –
Pavasarį lapai v÷l bus žali.
Nusiprausit vasariniu lietumi,
O rudenį liepsnosit ugnimi.
O gal ir mes, žmon÷s,
Nekartą būsim dar jauni.
Ir degs mūsų širdys
Meil÷s ugnimi.
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Jockut÷-Martinaitien÷ Zina –
dailinink÷

72 iliustr. Z. Martinaitien÷, 2008 m.

Autobiografija

73 iliustr. Z. Martinaitien÷s autobiografija. Tai kopija laiško, adresuoto projekto autorei D. Paulikienei
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Z. Martinaitien÷s darbų nuotraukų kopijos

74 iliustr. Z. Martinaitien÷. Iš niekur į niekur, 2004 m.

75 iliustr. Z. Martinaitien÷, 2004 m.
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76 iliustr. Z. Martinaitien÷, 2004 m.

77 iliustr. Z. Martinaitien÷. Ramuma, 2004 m.
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Stalmokas Edvardas –
„netur÷damas valios, žmogus
sunaikina ne tik kūrybą, bet ir
save“

78 iliustr. Edvardas Stalmokas, 2007 m.

Nors Edvardas gim÷ ne Darb÷nų seniūnijoje, bet jau daug metų čia gyvena ir ją garsina.
Edvardas gim÷ 1949 metais Klaip÷dos rajone, Šiūparių kaime. Jis – jauniausias devynių brolių
ir seserų šeimoje. Vaikyst÷ pra÷jo nuošalioje kaimo sodyboje, šalia girios, vingrių upelių, žydinčių
pievų. Šie vaizdai įtakojo jo kūrybinį pasirinkimą tapyti gamtą. Tačiau, nors tapyba ir daile dom÷josi
nuo pat vaikyst÷s, gyvenimas l÷m÷, jog Edvardas pasirinko žemdirbio profesiją.
Į Laukžemę atvyko dirbti agronomu baigęs Klaip÷dos žem÷s ūkio technikumą. Būdamas 26
metų, pamokintas ir paskatintas Kurto Skroblio, prad÷jo tapyti paveikslus – peizažus. Lank÷ dail÷s
studijas Klaip÷dos žvejų kultūros rūmuose (vadovas A. Ilginis). Jį žav÷jo ir žavi peizažo meistrų –
A. Šiškino, I. Savrasovo, I. Levitano, F. Vasiljevo, A. Žmuidzinavičiaus – kūryba. Kūrybai minčių
teikia gamta, liaudies muzika, poezija, dainos32. 1978 m. Edvardui Stalmokui suteiktas tautodailininko
vardas.
Dailininkas džiaugiasi, kad gali kitiems suteikti malonesnę akimirką savo tapytais paveikslais
kultūros renginiuose arba parodose. „Esu laimingas – valdydamas teptuką ir per spalvas galiu išreikšti
savo vidinį pasaulį“. Ir tapęs seniūnu (1997 m.) šiam pom÷giui atranda laiko. „Tapau daugiausia
v÷lyvą rudenį, žiemą, kai baigiasi darbai. Pasiilgstu gamtos, jos spalvų, kuriomis per darbus vasarą ne
visada turiu laiko tapyti. Nutapydavau per žiemą 20-30 paveikslų. Daug esu padovanojęs įvairių
proginių susitikimų metu. Parodos surengtos Kretingoje (Kultūros centre), Klaip÷doje, Palangoje,
32

PETRAITIENö, S. Darb÷nų seniūnijai vadovaus Edvardas Stalmokas. Švyturys, 1997, birželio 7, p. 2.
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Gargžduose ir kituose Žemaitijos miestuose ir miesteliuose, Vilniuje (respublikin÷)“. Žmona Birut÷ –
kultūros namų direktor÷. Vaikai – sūnus Robertas ir dukra Renata. Sūnus dirba vadybininku verslo
įmon÷je, gyvena Kretingoje, yra vedęs ir augina du sūnus. Dukra Renata dirba Klaip÷dos Jūrininkų
ligonin÷je, medicinos seserimi, ištek÷jusi, gyvena Kretingoje ir su vyru Stasiu augina du vaikus: dukrą
ir sūnų.
Tautodailininko Edvardo Stalmoko sukurti darbai

79 iliustr. E. Stalmokas. Vaikystę prisiminus. Drb., al., 60× 90, 2007 m.

80 iliustr. E. Stalmokas. Sena sodyba. Drb., al., 40×60, 2008 m.
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81 iliustr. E. Stalmokas. Rytas miške. Drb., al., 40×50, 2007 m.

82 iliustr. E. Stalmokas. Žiemos vakaras. Drb., al., 40×60, 2008 m.
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83 iliustr. E. Stalmokas. Miške. Drb., al., 40×60, 2007 m.

84 iliustr. E. Salmokas. Drb., al., 150×210, 1988 m.
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85 iliustr. E. Stalmokas. T÷višk÷s upokšniai. Drb., al., 70×100, 2007 m.

86 iliustr. E. Stalmokas. Prie upelio. Drb., al., 60×80, 2008 m.
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Martinkut÷-Savickien÷ Jeronima –
„piešimas, lipdymas yra atgaiva dūšiai“

87 iliustr. Jeronima Savickien÷, 2006 m.

Jeronima Savickien÷, gim÷ 1940 m. Akmenalių kaime, Kretingos rajone, valstiečių šeimoje.
Buvo jauniausia iš dešimties vaikų. T÷vai buvo mažažemiai: t÷vas – stalius, mama – aud÷ja. Po karo
t÷vai persik÷l÷ į Klaip÷dos rajoną. Jeronima mok÷si Šimkų pradin÷je mokykloje, kur baig÷ keturis
skyrius. Toliau mokytis sąlygų nebuvo. Vyresnieji vaikai dirbo kolūkyje, pati pad÷jo mamai namuose.
Būdama 15 metų prad÷jo dirbti Klaip÷dos rajono tarybiniame ūkyje. 1968 m. ištek÷jo už Savicko Igno
iš Auksūdžio kaimo, dirbo Darb÷nų kolūkio fermoje. Augino tris dukras ir sūnų. Vaikai užaugo ir
sukūr÷ šeimas, turi 10 vaikaičių. Mirus vyrui kartu gyventi atsik÷l÷ vyriausioji dukra su šeima.
Piešti m÷go visada, tik nebuvo laiko ir sąlygų. „Paveikslai kaip iš gausyb÷s rago pasipyl÷
sulaukus 60-mečio. Trečiaklas÷ anūk÷l÷ papraš÷ nupiešti rudens tema. Kadangi pirmasis blynas
neprisvilo, anūk÷s draugams labai patiko, sugalvojau ir sau ką nupiešti, namus papuošti. Tiesa, prieš
tai nuvažiavau į Darb÷nų biblioteką, pasi÷miau knygą apie dailę – kaip prad÷ti piešti, derinti spalvas.
Nusipirkau dažų, teptukų. O būna, kad piešti rankos nekyla. Tada imuosi kito patinkančio užsi÷mimo
– „lipdymo“33, – pasakojo moteris rajoninio laikraščio žurnalistei po surengtos antrosios jos kūrybos
darbų parodos Darb÷nų bibliotekoje.

33

STONKUVIENö, L. Meninink÷, piešianti ir lipdanti savo malonumui. Švyturys, 2006, balandžio 1, p. 4.
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Jeronimos Martinkut÷s-Savickien÷s kūrybos darbai

88 iliustr.

89 iliustr.

90 iliustr.

91 iliustr.
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92 iliustr.

93 iliustr.

94 iliustr. Malūnas iš kriauklių

Tai ne vienintelis meninink÷s darbelis puoštas kriaukl÷mis. Jomis dekoruojamos pačios
pagamintos d÷žut÷s.
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Pocevičiūt÷-Galdikien÷ Stanislava –
„vertinti tai, ką turi ir nedejuoti d÷l to, ko
negali tur÷ti“

95 iliustr. Stanislava Galdikien÷, 2008 m.

Stanislava Galdikien÷ gim÷ 1960 metais tarnautojų šeimoje. Užaugo ir aštuonias klases baig÷
ramiame pajūrio miestelyje – Šventojoje.
Pom÷gis menui išryšk÷jo jau pradin÷se klas÷se – mokytoja net dažnai suabejodavo, ar tai jos
pačios padaryti darbeliai, tod÷l liko nuoskauda. V÷liau studijavo Žem÷s ūkio technikume. Anot
Stasel÷s, „nežinojau, kur stoti, o praktikos metu, supratau, kad ne čia pataikiau. Blaškytis nebenor÷jau
ir 1979 m., baigus mokslus, paskyrimą gavau Darb÷nų kolūkyje“. Šeima įsikūr÷ Lazdininkų kaime.
Kolūkio laikais teko leisti sienlaikraštį, piešti karikatūras. V÷liau teko pažinti tautodailininką Edvardą
Stalmoką, kuris pamok÷, kokią drobę naudoti, kokius dažus pasirinkti. Piešiniuose vyrauja gamtos
motyvai.

96 iliustr.
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97 iliustr.

98 iliustr.
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Ne vien piešimas vilioja Staselę – nepavykus paversti savo draugu molio, ieškojimai nesibaig÷.
Atsitiktinai „Šeiminink÷je“ teko pamatyti rankdarbius su boruž÷l÷mis ir štai – pajūrio akmenukų
spalvinimas tapo mielas, kūrybiškas užsi÷mimas laisvalaikiu.

99 iliustr.

101 iliustr.

100 iliustr.

102 iliustr.

Meninink÷s-m÷g÷jos darbeliai džiugino Darb÷nų bibliotekoje ir Lazdininkuose surengtų
parodų lankytojus. Darbeliai populiarūs ne vien Kaziuko mug÷se, jie dovanojami draugams,
pažįstamiems.
Dukros Sigita ir Rita taip pat turi pom÷gį menui. Sigita baig÷ Verslo ir turizmo mokyklą
Kretingoje. Šiuo metu pagal užsakymą daro papuošalus moterims. Devintok÷ Rita piešia, veria
karolius, apyrankes34.
34

S. Galdikien÷s pasakojimą užraš÷ D. Paulikien÷, 2008 m.
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Rudys Tautvydas –
„be darbo n÷ra prasm÷s
gyvenime“

103 iliustr. Tautvydas Rudys, 2008 m.

_________________________________________________
1955 m. rudenį gimusio Tautvydo Rudžio vaikyst÷ prab÷go sostin÷je. T÷velis buvo baigęs
Šiaulių amatų mokyklą ir dirbo Vilniaus dail÷s kombinate. Jis mok÷ myl÷ti gamtą – važiuodavo
laisvalaikiu į mišką, prie upių, ežerų. Tautvydas gerai prisimena, kaip pad÷jo t÷čiui pinigines „daryti“,
kurias sugadino... T÷vui mirus, š÷šiolikmetis buvo priimtas į dail÷s kombinatą. Studijavo Dail÷s
akademijoje.
„2000 m. šeima atvyko gyventi į Darb÷nus.Vilniuje ankštoka, trūksta erdv÷s. Taurvydas ir
žmona Ilona gamina įvairius odos gaminius: užrašų knygutes, albumus, valgiaraščių aplankalus,
garb÷s svečių knygas, rankinukus bei kitus daiktus. Visi gaminiai iš natūralios odos. Išdirbtą odą perka
iš gamyklų. Daugiausia naudoja veršio odą. Gaminius siuva 1893 metais gaminta „Singer“ siuvimo
mašina. Ja siuvo dar Tautvydo t÷vas ir senelis. T. Rudys sako, jog įdomiausia gaminti įvairius
originalius užsakymus. Rankinukų gamyba patik÷ta žmonai – rūbų modeliuotojai Ilonai“35.
2002 m. Maskvoje įsteigta Baltijos šalių menininkų sąjunga, kurios nariu buvo ir T. Rudys.
Organizuojamos parodos vykdavo visame pasaulyje. Sąjungos nariai gaudavo užsakymų. T. Rudys su
savo gaminiais vyksta ir į muges. Mug÷ – ne tik proga užsidirbti, bet ir pabendrauti su pažįstamais,
pasikalb÷ti su aplinkiniais, išgirsti pirk÷jų pageidavimus.
35

KAREČKAITö, A. Meistro rankose oda virsta knygos viršeliu. Pajūrio naujienos, 2006, spalio 20, p. 8.
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104 iliustr. Foto albumas

105 iliustr. Foto albumas
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106 iliustr. Atsiliepimų knygos

107 iliustr. Rankin÷s
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Kurmyt÷-Mizerien÷
Donata Zigfrida –
„gyvenimo prasmę matau savo
darbuose“

108 iliustr. Donata-Zigfrida Mizerien÷, 2008 m.

_________________________________________________
Donata Zigfrida gim÷ 1930 m. Šilut÷s rajone, ūkininkų šeimoje. Mama kaime buvo žymus
žmogus – be jos neapsieidavo nei krikštynos, nei vestuv÷s, nei šermenys. Panaši į savo mamą ir
Zigfrida, švelniai aplinkinių vadinama Zitele. Šeimoje augo penki vaikai. Kadangi mama buvo labai
užimta, siūti ir megzti išmok÷ t÷velis (pad÷davo siūti l÷les).
Siuvin÷ti, nerti prad÷jo būdama penktok÷. Per karą pamokos buvo nutrauktos, o kaip tik tuo
metu ruoš÷si tek÷ti vyresn÷ sesut÷ ir jaunesniajai teko ruošti kraitį. Stalties÷, lovaties÷, dvi užuolaidos
netrukus buvo išsiuvin÷tos pagal ses÷s norimą raštą. Kad mergait÷ turi „auksines“ rankeles pasteb÷jo
Šilut÷s gimnazijos mokytoja, jos patarimai pravert÷ ir buvo naudingi siuvin÷jant.
Šilut÷je prab÷go 15 darbo metų. V÷liau prad÷jo dirbti Darb÷nų vidurin÷je mokykloje kaip
pradinių klasių mokytoja, darbų mokytoja (mok÷ vaikus, kaip puošti savo buitį). 1993 m. teko
dalyvauti televizijos laidoje-seminare mokiniams „Darbščiosios rankos“. Būdama reikli mokytoja,
Zitel÷ ne vienam savo mokiniui į gyvenimo krepšelį įd÷jo savojo talento paslapčių, patarimų,
pamokymų. Nuo 1971 m. prad÷jo dirbti mokyklos bibliotekininke.
Laisvalaikis, skirtas rankdarbiams, ypač brangus ir prasmingas darbų savininkei. „Visas turtas
– knyga ir rankdarbiai“, – sak÷ ponia Zita. O namuose, žiūr÷k, ant stalo – megzta stalties÷l÷, ant sienos
– siuvin÷tas paveikslas. Stalčiai pilnut÷liai čia megztų, čia išsiuvin÷tų darbelių byloja apie šeiminink÷s
nepaprastą darbštumą. „Negal÷čiau suskaičiuoti, kiek megztinių, kelnių, kombinezonų esu prin÷rusi –
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gal iki Kretingos kelią nukločiau“. Rankdarbių myl÷toja savo darbus mielai eksponuoja parodose:
džiaug÷si jais ir plungiškiai, ir telšiškiai, ir kretingiškiai.

109 iliustr.

111 iliustr.

110 iliustr.

112 iliustr.

113 iliustr.
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114 iliustr.

115 iliustr.

116 iliustr.

117 iliustr.
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Galdikait÷-Grabien÷ Dara –
„kiekvienas darbas yra dalel÷ manęs“

118 iliustr. Dara Grabien÷, 2008 m.

Lazdininkuose gyvenanti Dara Grabien÷ gim÷ 1962 m. vasarą. Šeimoje augo tarp trijų seserų,
kurios buvo linkusios į meną: Birut÷ dar besimokydama mokykloje gražiai pieš÷, Asta siuvin÷jo
kryželiu, Zinai tiko smulkūs darbeliai. Dara irgi mok÷si Darb÷nų vidurin÷je mokykloje. Labiausiai
m÷go darbų pamokas. Klaip÷dos 46 profesin÷je technikos mokykloje įgijo siuv÷jos specialybę. 1983
m. ištek÷jusi prad÷jo dirbti Darb÷nuose veikusiuose pagalbiniuose versluose – klijavo maišus.
D. Grabien÷ iš vaikyst÷s pamena, kaip siuvin÷davo jos mama. Ir pati yra anksčiau siuvin÷jusi,
mezgusi, tačiau siuvin÷ti paveikslus „užsikr÷t÷“ nusipirkusi rankdarbių albumą „Siuvin÷jimo
stebuklai“, kuriame pavaizduoti siuvin÷jimo būdai. Iš pradžių man÷ siuvin÷ti kryžiuku, bet tam reikia
daug ir įvairių siūlų. Tod÷l paband÷ siuvin÷ti ant popieriaus. Toks siuvin÷jimo būdas vadinasi
simegrafija. Tai linijinis siuvin÷jimo būdas. Išsiuvin÷ti paveikslai atrodo lengvučiai ir perregimi. Dara
pati pastebi, jog gražiausiai paveikslai atrodo išsiuvin÷ti ant tamsaus popieriaus. Iš pradžių nusipiešusi
piešinį ant balto popieriaus ir jį prid÷jusi prie tamsaus, adat÷le išbado piešinio kontūrus. V÷liau tokiu
būdu perkeltą piešinį išsiuvin÷ja. Ten, kur siūlai susikerta, paveikslas tampa iškilesnis, o kur vienas
siūlas, – lieka perregimas. Išsiuvin÷tas g÷lių krepšelis atrodo tarsi būtų padarytas iš plonyčių šiaudelių,
o g÷lių žiedlapiai atrodo tokie lengvučiai, jog nuo menkiausio v÷jo dvelksmo nubyr÷s.
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Pirmą paveikslą – angelą – moteris išsiuvin÷jo pasižiūr÷jusi į žurnalą. Dabar pati sugalvoja.
M÷gsta siuvin÷ti g÷les. Darbui naudoja daugiausiai mulin÷ ar siuvimo siūlus“36.
Vyras Raimondas laisvalaikiu kalbina medį: ištekino stovus g÷l÷ms, šaukštų krūvą, kaukes,
Daros darbams pagamino r÷melių. Dara turi apie 30 darbų, kuriais puošia namus, dovanoja draugams.
Savo darbus meninink÷ pristat÷ Lazdininkuose, Darb÷nų vidurin÷je mokykloje ir miestelio
bibliotekoje, Piliakalnyje.

119 iliustr.

120 liustr.

121 iliustr.
36

KAREČKAITö, A. Siuvin÷tuose paveiksluose – lengvos ir perregimos mintys. Pajūrio naujienos, 2007, lapkričio 28, p.

7.
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122 iliustr.

123 iliustr.

124 iliustr.

125 iliustr.
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Sermontyt÷-Grigaitien÷ Rūta –
„nem÷gsta piktų raganų“

126 iliustr. Rūta Grigaitien÷, 2006 m.

Rūta Grigaitien÷ gim÷ 1964 m. liepos 6 d. Lazdininkų kaime. Čia pat veik÷ pradin÷ mokykla,
kurią Rūta ir baig÷. 1974 m. mokslus tęs÷ Darb÷nų vidurin÷je mokykloje. Pirmoji klas÷s aukl÷toja –
piešimo mokytoja Zita Puškoriut÷. V÷liau mok÷si Kretingos prekybos mokykloje, kur įgijo pardav÷jos
specialybę.
Dar mokykloje Rūta gražiai pieš÷. „Pačiai sugalvoti piešiniui temą nelabai sek÷si, bet kopijuoti
mok÷jau puikiai. Ir mano t÷velis mok÷jo piešti. Tai, matyt, genuose užfiksuota, nes ir mano dukra
gražiai piešia“. Rūta ir dabar suabejoja, kad kitaip būtų susiklostęs gyvenimas, gal ji būtų pasirinkusi
kokią „menišką“ profesiją. „T÷vai gyveno kaime, nebuvo sąlygų lankyti kokias meno mokyklas, taip
nieko ir nepasiekiau šioje srityje.“
Rūta raganaites siuva tik iš lino. Jos siuvamos raganiuk÷s yra geros, linksmos, padykusios,
laimę į namus nešančios“37.
Tokių darbų neįmanoma nepasteb÷ti įvairiose mug÷se, parodose – Rūta apdovanota pad÷kos
raštais, ne kartą apie ją rašyta laikraščiuose „Krait÷“, „Švyturys“.

37

VALANČIENö, V. Raganų puotoje. Šeiminink÷, 2006, spalio 11-24, priedas „Krait÷“, Nr. (219), p. 2.
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Meninink÷ su vyru Petru augina tris dukras: Ievą ir dvynes – Simoną ir Agnę. Simona domisi
menais – studijuoja KTU tekstil÷s dizainą ir technologijas, o Agn÷ ir Ieva – Klaip÷dos verslo ir
technologijos kolegijos Kretingos skyriaus antro kurso student÷s.38
„Rūta nem÷gsta piktų raganų, tod÷l jos visos žaismingos ir simpatiškos“39. Jomis leidžia
pasidžiaugti laikraščio „Šeiminink÷“ priedas „Krait÷“:

127, 128 iliustr. Rūta nem÷gsta piktų raganų, tod÷l jos visos žaismingos ir simpatiškos

129 iliustr. Vietoj šluotos – šampano butelis
38
39

130. iliustr. Raganaičių ruošiniai

Duomenys iš Darb÷nų vidurin÷s mokyklos muziejaus archyvo.
VALANČIENö, V. Raganų puotoje. Šeiminink÷, 2006, spalio 11-24, priedas „Krait÷“ , Nr. (219), p. 2.
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Rupšas Eugenijus –
„pom÷gis kurti negęsta“

131 iliustr. Eugenijus Rupšas, 2008 m.

Eugenijus Rupšas gim÷ 1954 m. Darb÷nuose, mok÷si Darb÷nų vidurin÷je mokykloje. V÷liau
tarnavo sovietin÷je armijoje.
„Kai kurie darbai padaryti iš juodojo ąžuolo, drebul÷s, beržo, pušies. Suradęs tinkamą medžio
šaką ar šaknį, parsineša namo, nuplauna ir išdžiovina. Tada žiūri, ką medžio šaka ar gumbas primena,
ir ką iš to galima padaryti. Medį apdirba paprastais statybiniais įrankiais, nors kartais ir pasisgenda ir
juvelyrų naudojamų įrankių. V÷liau medį šlifuoja, lakuoja vandeniui atspariu laku.
E. Rupšo darbai – įvairaus dydžio, nuo telpančio ant delno iki 2 metrų aukščio žvakid÷s. Jo
darbai – iš beržo padarytas stalas, kurio viršus atskleidžia visą šio medžio grožį, g÷lių stalelis,
žvakid÷s“40.
Medžio darbų autoriui artima fotomenininko Rimanto Dichavičiaus kūryba, kuri suteikia
nemažai minčių.

40

KAREČKAITö, A. Gamtos sukurtas grožis išlieka darb÷niškio kūriniuose. Pajūrio naujienos, 2008, vasario 26, p. 5.
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Metų pradžioje buvo surengta paroda miestelio bibliotekoje. Lankytojai negail÷jo šiltų žodžių,
steb÷josi Eugenijaus sugeb÷jimais. Tai suteik÷ drąsos – parengta paroda Kretingos kraštotyros
muziejuje.

132 iliustr.

133 iliustr.

134 iliustr.
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135 iliustr.

80

Kniežait÷-Šaučiulien÷ Bron÷ –
aud÷ja

136 iliustr. Bron÷ Kniežait÷, 2008 m.

„Ona ir Juozas Kniežos Grūšlauk÷s parapijoje, Peldžių kaime tur÷jo apie 30 ha žem÷s. Tai
tarybų valdžiai nepatiko, laik÷ t÷velius buož÷mis. Pasiturinčių ūkių žmones vež÷ į Sibirą. Mano šeimą
išvež÷ tada, kai mes miegojome, išskyrus t÷vą. Jis buvo iš÷jęs prie vandens talpyklos, nes buvo
pranešta, kad iš jos laša vanduo. Žmon÷s, kurie tur÷jo mus išvežti, įsak÷ susid÷ti daiktus. Tai buvo
1948 m. geguž÷s 22 d.
Šeimoje buvome 10 vaikų (7 seserys ir 3 broliai). Man buvo 24 metai. Tremtyje po metų mir÷
mama. 1952 m. ištek÷jau už Povilo Šiaučiulio, kuris čia irgi ne savo noru iš Anykščių rajono atsidūr÷.
Gyvenome miškuose, barakuose. Už darbą buvo mokama. Švenčių proga susirinkę dainuodavome
dainas, o skruostais „biro” ašaros:
Pavasario paukščiai į t÷viškę grįžta,

Į ateitį šviesią, į ateitį šviesią,

O mes ar sugrįšim kada?

Pabūdins iš sapno klaikaus.

Praeis mūsų dienos gražioje jaunyst÷je,

Gyvenimas eina sunkiuose keliuose

Širdy pasiliks tik skriauda.

Tiktai nebe tas, nebe tas.

Kada daugiau vergaut?

Dalis Lietuvos atsidūr÷ Sibire

Kas pagalbos ranką išties mums šiandieną,

O kas į Laisvę išves?

1959 m. keit÷si laikai, rugs÷jo m÷nesio pabaigoje – spalio pradžioje komendantas praneš÷, kad
mes laisvi ir įteik÷ dokumentus. T÷velis prieš trejus metus jau buvo miręs, tod÷l važiavom į vyro
t÷viškę – Anykščius. Apsigyvenom tremtinių namuose. V÷liau miestelyje nuomojome kambarį. Sibiro
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tremtyje pažinojau aud÷ją, kuri po tremties, kaip ir mes, sugrįžo į Sv÷dasus ir gyveno kaimynyst÷je.
Tod÷l prašydavo manęs, kad pad÷čiau – ji buvo pasiligojusi, invalid÷. Apie metus buvau pagalbine
darbininke. Patiko austi. Vyras padar÷ stakles. Raštus sugalvodavau ir išsipiešdavau pati. Audeklai,
išausti su kryžiumi, dažnai tapdavo šermenų reikmeniu – skolindavau. Miestely buvom keturios
aud÷jos, bet mano darbu visi labai džiaug÷si, senbuv÷s aud÷jos pavyduliavo...“, – pasakojo
B. Šiaučiulien÷.
1965 m. Šaučiulių šeima grįžo į Darb÷nus. Kolūkyje moteris nedirbo, o kasdien aud÷. Augo
trys vaikai. Pasak Bron÷s, per dieną buvo galima išausti vieną lovatiesę, jei atsikeldavai anksti,
negaišdavai laiko valgio gaminimui ir valgymui. Audiniai į „svietą“ iškeliavo. Ypač tarybiniais metais
pirkdavo juos tautiečiai dovanoms į Ameriką ar kitur. Sesers dukra band÷ mokytis šio amato, tačiau
neaud÷.
Ilgai tarnavusios stakl÷s sulūžo, bet jų šeiminink÷ sveikata dar nesiskundžia, atmintis tiksliai
fiksuoja pra÷jusių metų įvykius. O atidarius spintą su audeklais, supranti, kad pas moterį ne be reikalo
šių metų vasarą lank÷si etnografin÷ ekspedicija.41

137 iliustr. Lovaties÷

41

B. Kniežait÷s-Šaučiulien÷s prisiminimus užraš÷ D. Paulikien÷, 2008 m.
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138 iliustr. Lovaties÷

139 iliustr. Lovaties÷ ir pagalv÷s užvalkalas
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Skužinskait÷-Budrien÷ Irena –
„prab÷gančių akimirkų nebesugrąžinsi“

140 iliustr. Irena Budrien÷, 2008 m.

Laukžem÷s apylink÷, Drumulių kaimas. 1942 m. žiema. Petron÷l÷s ir Viktoro Skužinskų
šeimoje gim÷ dukra Irena. Ta pati Irena, kuri šiandien nepaleidžia fotoaparato iš rankų. Be jos šeimoje
augo dar trys vaikai. Baigusi Laukžem÷s septynmetę mokyklą, pad÷jo mamai ūkio darbuose. Noras
užsidirbti paskatino įsidarbinti geležinkelio ruože. „Darbas sunkus, bet brigada jaunų žmonių – skųstis
negal÷jau, nes pati to nor÷jau“, – pasakoja Irena. Nuo 1975 m. I. Budrien÷ dirbo laiškaneše. Teko labai
daug vaikščioti tuo pačiu maršrutu ir steb÷ti besikeičiančius gamtos vaizdus. Neišsemiama energija
slypi gamtos grožyje! Tod÷l Irenos palydovu tapo fotoaparatas. Ir visur su juo, ar tai pakeliui pas savo
skaitytojus, ar tai į kelionę... Maždaug prieš dvi dešimtis metų fotografijų objektu tapo gamta:
debesys, medžiai, jūra. Anot Irenos, nors akimirkai stabteli, pakeli akis nuo kasdienyb÷s – ir turi
akimirką, kurios niekada nebepamatysi. Per laiką susikaup÷ didelis pluoštas nuotraukų, kurios
nebetelpa albumuose. Fotografijų gausa vert÷ kažką galvoti ir daryti. Savinink÷ pačius nuostabiausius
vaizdus įr÷mino. Jie dabar puošia namus, kai kuriuos, pasitaikius progai, padovanos.
Užauginti du vaikai, kurie neabejingi menui. Šiuo metu I. Budrien÷ šeimininkauja namuose,
turi daugiau laiko, nueina į miestelio biblioteką pasikeisti knygų, paskaityti laikraščių. Gali būti, kad
čia surengs savo fotografijų parodą. Apie šį fotomeninink÷s-savamoksl÷s pom÷gį kalb÷jom÷s, kai ji
eilinį kartą užsuko į biblioteką.
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Gamtoje nebūna pasikartojimų

141 iliustr.

142 iliustr.

143 iliustr
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144 iliustr.

145 iliustr.

146 iliustr.
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Pucas Gintaras –
„nor÷čiau sugrįžti į vaikystę“

147 iliustr. Gintaras Pucas, 2008 m.

Gintaras Pucas gim÷ 1967 m. žiemą darbininkų šeimoje. Darb÷nų vidurin÷je mokykloje baig÷
aštuonias klases.
„Gintarą į muzikos pasaulį atved÷ 10 metų vyresnis jo brolis Alius, pats – savamokslis
muzikantas, grojęs bosine gitara. Jis, pasteb÷jęs Gintaro muzikinius gabumus, įtikino t÷vus, kad šie
brolį leistų mokytis į Kretingos muzikos mokyklą.
Septynerius metus G. Pucas mok÷si fortepijono pas mokytoją Andrių Karką. Pabaigęs 8 klases
įstojo į Klaip÷dos Stasio Šimkaus muzikos mokyklą, o po to – į Vilniaus konservatorijos Klaip÷dos
fakultetų fortepijono specialyb÷s kursą. Greta prad÷to pedagogo kelio driek÷si ir kitas – muzikanto
kelias, pramintas ankstyvoje jaunyst÷je ir neleidžiantis tik rusenti.
Per dvidešimt kūrybinių paieškų metų G. Pucui teko groti
trijose paties suburtose muzikos grup÷se. Pats rašo instrumentinę
muziką, tekstus.
G. Pucas – Pranciškonų gimnazijos muzikos mokytojas,
katalikų bažnyčios parapijos vaikų ir jaunimo choro vadovas,
Kretingos kultūros centro Grūšlauk÷s filialo meno vadovas. Prieš
trejus metus išleido dainų rinkinį „Gintaro dainel÷s“. Antrasis
148 iliustr.
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rinkinys „Laivo laukimas“ yra dviejų m÷nesių konkretaus darbo rezultatas. Rinkinyje – 14 dainų“42.
Nors menininkui lieka mažai laiko laisvalaikiui, tačiau randa laiko pasisvečiuoti pas vyresnį
brolį Darb÷nuose. Čia jį vilioja vaikyst÷s prisiminimai, gamta. Ir nejučiomis Gintaras prasitaria, kad
„jei būtų kitos aplinkyb÷s – gyvenčiau Darb÷nuose“43.

42

ŠEŠKEVIČIENö, I. Gintaras Pucas: „Kad išliktum profesionalus, reikia kasdieninio darbo“. Pajūrio naujienos, 2008,
lapkričio 14, priedas „Smiltys“, Nr. (125), p. 1.
43
Gintaro Puco pasakojimą užraš÷ Danut÷ Paulikien÷, 2008 m.
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Kupšys Vytautas –
aktorius, režisierius, bardas

149. iliustr. Vytautas Kupšys

„Gimiau ir užaugau Žemaitijoje, Darb÷nų miestelyje (Kretingos rajone). 1984 m. baigiau
studijas Muzikos ir Teatro akademijoje Klaip÷dos fakultetuose (liaudies teatro režisūra). 1987 m. toje
toje pačioje akademijoje Vilniuje įgijau aktoriaus profesiją. Nuo 1984 m. dirbu Panev÷žio J. Miltinio
dramos teatre. Vien aktorine veikla neapsiriboju, pastačiau daugiau nei 25 spektaklius J. Miltinio,
Panev÷žio Muzikinio, Kauno l÷lių, Panev÷žio Kaukių teatrų scenose, Lietuvos nacionaliniame
radijuje. Naujausias darbas – parašyta ir režisuota pjes÷ J. Miltinio dramos teatre – „Mamat÷“, pagal
Šatrijos Raganos apysaką „Sename dvare“. Ryškesni pastarųjų metų vaidmenys: Batuotas katinas,
pagal to paties pavadinimo Š. Pero pasaką (rež ir autorius V. Kupšys), Skapenas, Moljero „Skapeno
klastose“(rež. R. Teresas), Pepelas Gorkio „Dugne“ (rež. S. Račkys). Parašiau 25 pjeses vaikams ir
suaugusiems, kurių didel÷ dalis pastatyta įvairiuose Lietuvos teatruose.. Šiuo metu ruošiamasi išleisti
pjesių vaikams rinkinį „Slibinai ir žmon÷s, eil÷s laukia pjesių suaugusiems rinkinys ir eil÷raščių
knyga.
Naujausias mano kūrybos etapas – dainos. Kuriu dainas savo paties parašytais tekstais. Tai
baladžių, romansų stiliaus melodijos, kuriose dominuoja meil÷s tematika. Labiausiai mano kūrybai
įtaką dar÷ A. Malinino dainuojami romansai, kuriuos ir pats mielai atlieku savo koncertuose... Įrašiau
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pirmąją kompaktinę plokštelę „Likimų d÷lion÷s“ .Artimiausiu metu pasirodys nauja kompaktin÷
plokštel÷ „Pasivaikščiojimas po dangų“. Koncertuoju dažniausiai vienas, groju akustine gitara“44.

150 iliustr. V. Kupšio (kair÷je) režisuotos pjes÷s „Mamate“ akimirkos

151 iliustr. V. Kupšys (kair÷je) vaidina spektaklyje „Sveiki, žmon÷s“
44

Vytautas Kupšys – J. Miltinio dramos teatro aktorius, režisierius, bardas [interaktyvus]. [Panev÷žys]: [b. l], [b. m.]
[žiūr÷ta 2008 m. lapkričio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vytautaskupsys.tai.lt>.
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152 iliustr. Skapeno klastos. V. Kupšys dešin÷je

153 iliustr. V. Kupšys – kompaktin÷s plokštel÷s „Likimų d÷lion÷s“ autorius
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