
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOTIEJAUS 
VALANČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS RAGUVIŠKIŲ 

FILIALAS 

 

 

 

 

Kuriantys Raguviškių ir Dupulčių apylinkių 
žmonės 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parengė ir medžiagą surinko 
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 

Raguviškių filialo vyr. bibliotekininkė Reda Čepienė 
Baublių filialo vyr. bibliotekininkė Zofija Mačiuvienė 

 
 
 
 
 

Raguviškiai, 2014 



2 

 

TURINYS 
 

 

I. PRATARMĖ ........................................................................................................................................ 3 

II. KŪRĖJAI, KURIŲ JAU NEBĖRA... ............................................................................................ 4 

1. ZOFIJA KUPŠIENĖ ....................................................................................................................... 4 

2. VALERIJONAS VEITAS ............................................................................................................ 16 

III. ŠIŲ DIENŲ KŪRĖJAI ................................................................................................................. 44 

1. VIRGINIJA BARZDŽIUVIENĖ ................................................................................................. 44 

2. LAIMUTĖ KASPARAVIČIENĖ ................................................................................................ 50 

3. IEVA MORTA MERKELIENĖ .................................................................................................. 60 

IV LITERATŪROS SĄRAŠAS ......................................................................................................... 64 

 

  



3 

 

 

I. PRATARMĖ 
 

Visais laikais domėtasi menu, nes jis tobulina ir turtina asmenybę, plečia akiratį ir žinias. 

Menas – tai žmonijos dvasinės kultūros dalis, be kurios mūsų visų dienos būtų pilkos ir kupinos 

liūdesio. Ir visai nesvarbu kokiu kūriniu ar darbu mus džiugina. Svarbiausia – kiek šilumos, meilės 

ir atsidavimo yra įdėta į kūrybą, nes jausmai – visko pagrindas.  

Kretingos rajonas nuo seno garsėja liaudies meistrais, kurie visoje Lietuvoje ir už jos ribų 

žinomi savo darbais. Šie žmonės į savo darbą žiūri kaip į nesibaigiantį kūrybos procesą, savo menu 

išreiškia požiūrį į tikrovės reiškinius: gėrio išaukštinimą, blogio niekinimą ir kt. 

 

Mūsų kaimas ant Raguvos kalno, 

Tarp kaštonų ir pievų plačių, 

O berželiuos, ant stulpo ar kraigo, 

Visas dvidešimt gandro lizdų… 

 

Tai žodžiai iš Raguviškių kaimo himno, kurį sukūrė Laimutė Kasparavičienė. Kaimas 

garsus ne tik tuo, kad turi savo himną, srauniąją Miniją, jos slėnius, bet ir kūrybiškais žmonėmis.  

Šio darbo tikslas – pažymint Raguviškių kaimo 320-ies metų sukaktį įamžinti ir 

ateinančioms kartom išsaugoti informaciją apie Raguviškių ir Dupulčių apylinkių kuriančius 

žmones, taip suvienijant kaimo bendruomenę aktyvesnei veiklai. 

Kiekvienas kūrėjas – individuali, savita, nepakartojama asmenybė. Kraštotyros darbe 

„Kuriantys Raguviškių ir Dupulčių apylinkių žmonės“ pateikiamos kūrėjų biografijos ir jų darbai. 

Informacija surinkta iš knygų, periodinių leidinių ir kitų informacinių šaltinių. Taip pat pateikiami 

autentiški menininkų ir jų artimųjų pasakojimai, atsiminimai, fotografijos iš asmeninių archyvų.  

Medžiagą apie Zofiją Kupšienę, Valerijoną Veitą, Virginiją Barzdžiuvienę, Laimutę 

Kasparavičienę ir Ievą Mortą Merkelienę rinko ir fotografavo Kretingos rajono savivaldybės 

M. Valančiaus viešosios bibliotekos Baublių ir Raguviškių filialų vyr. bibliotekininkės: Baublių – 

Zofija Mačiuvienė, Raguviškių – Reda Čepienė. 
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II. KŪRĖJAI, KURIŲ JAU NEBĖRA... 
 

1. ZOFIJA KUPŠIENĖ 
 

 

Zofija Kupšienė jaunystės metais. Nuotrauka iš S.Kupšio asmeninio archyvo 
 

Zofija Buivydaitė (Kupšienė) gimė 1924 m. liepos 17 d. Raguviškių kaime, Kretingos 

valsčiuje Anastazijos ir Kazimiero Buivydo šeimoje. Šeimoje augo dar vyresnė sesuo Anastazija 

ir labai anksti, dar vaikystėje, mirė jauniausia sesutė Irenytė. 
Ištekėjo jauna, karo metais, už Prano Kupšio iš gretimo Mišučių kaimo. Pranas Kupšys 

buvo siuvėjas, tad ne tik ūkininkavo, bet dar šį bei tą pasiūdavo. Šeima augino tris vaikus, 1945 m. 

gimė dukra Adelė, 1948 m. – sūnus Alioyzas ir 1963 m. – sūnus Sigitas. 

Sovietmečiu, kai susikūrė kolūkiai, Zofija Kupšienė dirbo buhaltere, vėliau, ilgus metus 

iki pensijos, – Kretingos sviesto gamyklos Raguviškių pieno supirkimo punkto vedėja.  

Zofijos Kupšienės jauniausias sūnus Sigitas Kupšys apie mamą pasakoja: „Kiek prisimenu 

iš mamos pasakojimų – vaikystė nelepino, teko daug ir sunkiai dirbti. Mokslas tuo laiku ne visiems 

buvo prieinamas, tad mama baigė tik pradžios mokyklą, tai yra 4 klases, bet, kiek atsimenu, rašė 

labai gražia, kaligrafiška rašysena ir be klaidų. Nežiūrint į tai, kad mama nebaigė mokslų, ji mokėjo 

gražiai, net, sakyčiau, „poetiškai“ reikšti mintis, buvo labai aktyvi  visuomeniniame gyvenime, 

dalyvavo kaimo kultūros namų organizuojamuose vaidinimuose. Negaliu pasakyti, kada mama 

pradėjo kurti eilėraščius, bet pirmą kartą ji juos paskaitė, kai man suėjo 18 metų, tai yra 1981 

metais. Manau, kad ji kūrė, norėdama išreikšti savo emocijas ir vidinius išgyvenimus. Savo 
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kūrybos mama niekur daugiau neviešino, išskyrus savo šeimą, ir tai būdavo tik labai retais 

atvejais“. 

Zofija Kupšienė mirė 1996 m. liepos 31 d., palaidota Jokūbavo kapinėse. 

 

 

Zofija Kupšienė. Nuotrauka iš S.Kupšio asmeninio archyvo. 
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Zofijos Kupšienės kūryba 
 

NEŽINOMOJI! 
 
Neapsakomai liūdna, 
Apsigaubusi juoda skara. 
Atskubėjo basa, 
Laukais, lyg miškų tyluma. 
 
Ir ką mums jos paklaust? 
Paguost ar prie širdies priglaust? 
Na einam, brangioji, kartu, 
Šituo taikiuoju mūsų Tėvynės keliu. 
 
Priskinsim tau daug margaspalvių žiedų, 
Parnešti berniukui dovanų 
Iš mylimųjų Tėvynės laukų, 
Kuris krito begindamas ją prie aukštųjų upės krantų. 
 
Ar žinom, kas toji miškų tyluma, 
Su išvagota skausmo, balta veido spalva. 
Tai buvo jauno berniuko mama, 
Kuris taip mylėjo motiną, Tėvynę, mergaitę. 
 
1982.04.06 
 

LAUKIAU 
 
Laukiau prie senos, šakotos obels. 
Laukiau prie pakrypusių kiemo vartelių. 
Laukiau kol vėjas medžių lapus nustelbs. 
Laukiau ir prie sumintų smėlio takelių. 
 
Ir vis aš jų lauksiu - 
Lauksiu, kol jų smilkiniai pabals. 
Lauksiu, kai skausmas jiems nugaras nulenks. 
Lauksiu, kol prabėgę metai jiems mintis pakeis. 
 
Lauksiu, kol mano kaulėtos rankos nutirps. 
Žalieji žolynai šiugždynais pavirs. 
Kaimynai iš pilko smėlio man kauburėlį supils. 
Tik tada jau aš jų nebelauksiu. 
 
1983.05.13 
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ŠULINYS 
 

Senas mūsų šulinys. 
Ištrupėjęs rentinys. 
O kas jį besutaisys, 
Išvažiavo darbdavys. 
 
Atvažiavo kaip gusaras. 
Jis nėr matęs nė kamaros. 
Šulinys vieni juokai. 
Suremontuosiu kaip matai. 
 
Taisė dieną, taisė tris. 
Vot, prakeiktas šulinys. 
Aš artezinį stačiau 
Ir jam planą nupaišiau. 
 
1982.06.19 
 

GIRTUOKLIS 
 
Vaikšto sušalęs, pavargęs, 
Lyg būtų paklydęs. 
Popieriai rodo jam metų nedaug. 
Išvaizda sako, kad jų jau per daug. 
 
Akys raudonos, kakta nutepta. 
Veidas išblyškęs, nosis mėlyna. 
Rankomis graibosi, o siena ne ta. 
Degtinė vis mojo, lyg kokia mylima. 
 
Išėjo jaunuolis į darbą tvirtai, 
Galvodamas, sugrįšiu šį vakarą tikrai. 
Sutiko draugų jis kelyje purvinam. 
Palikdamas sąžinę stikliukui pilnam. 
 
Sugrįžo po metų, gal po dviejų. 
Švarkai suplyšę iki skudurų. 
Drabužių užteko jam tų pačių. 
Degtinė viliojo ne tuo keliuku. 
 
1982.12.03 
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ILGESYS! 
 
Išsiilgau žaliųjų žolynų 
Ir palinkusiu svyruoklių berželių, 
Stovinčių prie senosios Minijos krantų. 
Klausiančio kiekvieno praeivio kalbų. 
 
Ir tavęs, vienintele mano siela, 
Kokia tu man brangi ir miela. 
Tu nueisi ir tavęs nebematysiu. 
Juk nutolsi, aš tavęs neprisišauksiu. 
 
Liksi tik mano atmintyje. 
Lyg suledėjęs gelsvo vaško gabalėlis. 
Tarp griaučių tekėjęs kraujo lašelis. 
Ir prie upės sumintas žemėje takelis. 
 
1983.06.10 
 

PERSPĖJIMAS 
 
Neskaldyk, sūneli, atomo smulkiai, 
Netaikyk į brolį su juo išdidžiai. 
Ne tu jam duonos kąsnelį davei. 
Ne tu jam prie lopšio dainas dainavai. 
 
Ir kas, kad jam sužeidė širdį švininė kulka. 
Išplėšė gyvybę netikusi priešo ranka. 
Jam suteikė meilės suvalgyta duonos pluta. 
Jis mirė sušukęs: Žemele, tu mano juoda. 
 
Juoduosiuos arimuos raudona kraujo dėmė, 
Motinos širdyje žaizda didelė. 
Jo kūną sudraskė plėšrieji arai, 
Paminklo jam nestatė jokie draugai. 
 
Mamyte, mamyte, pasaulio taika – 
Sukliko padangėj balandė balta. 
Skaičiuoki kiek grįžta sūnų, 
Jie buvo išėję visi pamažu. 
 
1983.09.05 
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JAUNYSTĖ 
 
Jaunystė, tu laimės kamuoly, 
Jaunystė, tu gyvenimo džiaugsmas. 
Jaunystė, tu trumpų juokų laikas. 
Jaunystė, tu atradimų ir praradimų kelias. 
 
Nebematai šiaudais dengtų stogų. 
Nebesivelki sulopytų kailinių. 
Nebemauni ant kojų blogų apavų. 
Ir nebesiklausai tyliais vakarais 
 
Verkiančios ir giedančios lakštingalos balsų. 
Mažyčio upelio dejuojančių krantų. 
Ir išmokintų senos močiutės žodžių gražių. 
Tau viskas iš vieno, kaip užterštas jūros vanduo. 
 
1984.09.19 
 

VIENATVĖ 
 
Ak, ta prakeikta vienatvė. 
Kankina mane lyg sudžiūvusi katė. 
Nebylios keturios trobos sienos. 
Penkios bespalvės kėdės. 
 
Tik palei pečių stovėjo, kalbantis 
Manąja kalba suoliukas. 
Toks mielas ir įžvelgiantis 
Kiekvieną mano širdies jausmą. 
 
Manoji širdis taip apdovanota skausmais. 
Lyg kareivio krūtinė po mirties medaliais. 
Tik mažoje raumens ląstelėje šypsojos 
Toks mažas trupinėlis džiaugsmo. 
 
1984.07.17 
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KRISTINA 

 

Mylėjau Kristiną iš širdies gilumos. 
Glaudžiausi prie jos kūno, ieškodamas šilumos, 
Bet apgaulinga meilės tyluma 
Supančiojo dėmesį, žvilgsnį, palikdama krūvį kančių. 
 
Žvilgsnis tarp mūsų dažnai susitinka. 
Kristina visai kitam parinkta. 
Ji vaikščioja ir šen, ir ten, visi ją pasitinka. 
Kristina su visais ir prie visų pritinka. 
 
Aš vaikštau lyg gyvenimo dieglys. 
Į širdį įsmigo man skaudus spyglys. 
Prisiminiau jauno ąžuolo ūglius. 
Gautus prisiminimui iš Kristinos kelis. 
 
Ilgai vaikščiojau, daug kentėjau. 
Kol saulėlydžio kelyje ją sutikau. 
Kristina turėjo daug juodų rožių glėbyje. 
Ir tik juodų nuvytusių rožių. 
 
Ji bučiavo raukšlėtus mano veido skruostus. 
Prašė atleidimo už įžeistus meilės jausmus. 
O jus lydėjo vienodas, skaudus 
Saulėlydžio kelias išdidus. 
 

1985.08 
 

TIK PAKLAUSYKIM 
 

Tik paklausykim kaip varpas skamba. 
Pavargusi žemė mūsų visų laukia. 
Ji mus paguos, priglaus ir prispaus. 
Tik iš po antkapio smiltelė niekur nebeskubės. 
 
Kiekvienas praeivis sustos ir pagalvos, 
Kas iš to kapo sužydės. 
Dilgėlės ar gyvybės gėlės. 
Tik tu, sesut, papuošk neužmirštuolėmis. 
 
Tas kapas ne sūnaus, 
Ne brolio ir ne tėvų. 
Tą žinome tu ir mes visi, 
Kad kiekvieno mūsų. 
 

1987.09.04 



11 

 

ATSIKELK 
 
Atsikelk, o mielasis, iš kapo, 
Nes daug pragulėjo naudingo laiko. 
Nebežinosi, kur ta, kerotoji ieva, pradingo nuotaka, 
Kur skleidė mums daug paslaptingo aromato. 
 
Jei skaičiavo praeivių žingsnius, 
Sekė vylingus jaunuolių žvilgsnius. 
O tu šnabždėjai man paslapčia: 
Tebūna tarp mūsų meilė amžina. 
 
Įmynėm pėdas giliai, giliai. 
Suspaudėm rankas taip stipriai, 
Sakėm, susitiksim dažniau 
Ir pasikalbėsim išsamiau. 
 
Kerotą ievą nuvertė karo audra. 
Po kuria mes sėdėjom slapta, 
Pėdas užžėlė nepažįstama žolė. 
O gyvenimas nubėgo mums skirtinga linkme. 
 
1987.05.15 
 

ŽVAIGŽDĖS 
 
Kaip gera mums dviese sėdėti prie lango. 
Žiūrėti į gamtą ir mėlyną dangų. 
Ištiesiu kilimą visai aš nebrangų. 
Pakviesiu prisėsti ir tretijį draugą. 
 
Skaičiuoki, dėliokim žvaigždes į krūvas. 
Mažytės, nutolstančios burė linksmąsias dienas. 
Degančios didžiosios svilino mūsų akis 
Ir sakė – meluojat šykštuoliai visi. 
 
Prašėm drebančių mažyčių žvaigždžių patylėt, 
Neišsakyti jaunystės visų paslapčių. 
Jos visos ėmė kartu drebėti. 
Mus gąsdino melo ir ginčo skausmu. 
 
1987.09.06 
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TREMTINYS 
 
Suliesėjo kūnas, išseko mintys, 
Vieni griaučiai liko, bet darbas nemažėjo. 
Komanda: dirbk, bėk, nešk. 
O tau, lietuvi, jėgos taip mažai. 
 
Gal todėl, kad tu taip toli nuo savųjų. 
O gal, kad tėvų neturėjai. 
Gal kad tavo rankos įskirdusios, 
Veidas iš bado ir skausmų pajuodavęs. 
 
Ar sakei Motinai Marijai ačiū 
Už tas kančias, kurios tave nekaltą kankino? 
Gal suklupai mintyse prie tėviškės kryžiaus 
Ir tyliai sakei: leisk man sugrįžti pas savuosius. 
 
1988.06.19 

 
TĖVYNĖ 

 
Taip mažai iki šiol tau duoti tegalėjom, 
Bet ir tavąjį rūbą trumpai tedėvėjom. 
Aptręšusios sienos ant pamatų iš baimės drebėjo. 
O šiaurys vėjas kasdiena stiprėjo. 
 
Langų stiklai ir rėmai kartu tratėjo. 
Durų užraktai savos vietos neturėjo. 
Uniformuoti vyrai jas trankė. 
Mūsų lietuvių širdys, lyg prieš mirtį draskėsi. 
 
Dabar paklausk. Bet kas atsakys? 
Kas šitą padarytą nuodėmę 
Taip greit beištaisys? 
Nes kaltųjų jau nebėra. 
 
1988.01.07 
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ĄŽUOLAI IR EGLĖS! 
 
Visų motinų vaikai, sustokite. 
Po drebančia drebule, nuleidusia šakas. 
Ir palaukite, kol praeis pro šalį 
Jums gal nebepažįstama moteris. 
 
Sulinkusi, ašarotu veidu, skaudančia krūtine. 
Ji prašė jūsų dviejų svarbių žodžių. 
Bet jos balsas jūsų nepasiekė. 
Jūs tada buvote ąžuolai ir eglės. 
 
Prašvilps dešimtmečių vėjai, 
Sukraipys jūsų šakas. 
Dar užeis stiprūs sūkuriai. 
Ąžuolai ir eglės liks tik dulkių kamuoliai. 
 
1988.10.13 
 

SKAUSMAS 
 
Žinau kaip tuščiam sodybos lauke prie alyvmedžio rymojai. 
Kruvinos ašaros tau gerklę smaugė. 
Kartu džiaugsmas, bet dar didesnis širdies skausmas, 
Kad tas žemės lopinėlis jau tuščias. 
 
Atsigręžęs norėjai pakviesti smuktelį, 
Kuris kadaise stovėjo prie sodybos kelio. 
Bet ir jo jau čia neesama. 
Ir tikrasis liudininkas jau dingęs. 
 
Tikėjaisi įrodyti, kad tu čia gimei, 
Užaugai, dalį jaunystės praleidai. 
Džiaugsmais, skausmais su artimaisiais dalinais, 
Bet ir jų jau čia nebėra. 
 
1989.07.21 
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MERGAITĖ 
 
Teka upelis iš šiaurės į pietus. 
Žiūri mergaitė į jį nuo kalno pasistiebus. 
Kalnai vienas kitą aiškiai mato. 
Tyli, bet nieko vienas kitam nesako. 
 
Taip jai darosi baugu. 
Kad nepakiltų šaltas upelio vanduo. 
Ir neišsklaidytų jos ilgesio minčių, 
Kurios slegia ją nuo vaikystės dienų. 
 
Kadaise mamytė vaikščiojo tarp žolynų žalių. 
Priskynė daug baltųjų ramunių žiedų. 
Suskaičiavo kiek aš metų jau turiu, 
Norėjo pasveikinti su prabėgusiu amžiaus laiku. 
 
Bet staiga galvoj pasigirdo griaustinis baisus. 
Pakirto jai skaudančias kojų blauzdas. 
Ramunės iškrito iš rankų baltų. 
Jos kūnas išsitiesė tarp akmenėlių šaltų. 
 

*** 
  
Neeik, vaikeli, neeik arčiau. 
Tau gyventi bus sunkiau. 
Mama, žodis ir gimtinė. 
Tau ištarti toks skaudus. 
 
Laivo sienas valdo Dievas 
Ir dievaitis išdidus. 
Neeik, vaikeli, neeik arčiau. 
Tau gyventi bus blogiau. 
 
Kas užtrauks mums kaldrą šaltą 
Ant pabalusių delnų. 
Kas uždegs žvakutę mažą 
Prie išeinančių sielų. 
 
Neeik, vaikeli, neeik arčiau. 
Tu gyvensi daug ilgiau. 
Mama, žodis ir gimtinė 
Tau ištarti toks skaudus. 
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ŠIRDIE 
 
O širdie, aš norėčiau prie tavęs prisiglaust 
Ir tuo pačiu tavęs paklaust. 
Ar ne per sunki buvo mudviejų kelionė, 
Vaikštant vingiuotu gyvenimo keliu? 
 
Kryžkelėj keliai buvo trys. 
Tekelių visas būrys. 
Mudvi nešė smarkus vėjo sūkurys.  
Žvilgsnius svaidėm į visas šalis. 
 
Čia palikome vaikystę. 
Ten padovanojome jaunystę. 
Nusitvėrėm už kamieno prie tvoros. 
Rodos, imk ir verk be atvangos. 
 
Žilagalvė ta senatvė 
Perša, siūlo savo prekę. 
Pigią kainą tu mokėsi, 
Juodą nuometą uždėsi. 
 

*** 
 
Išgirdus žodžius „laisva Lietuva“, 
Per skruostus rieda ašara sūra. 
Pastebėjus tėviškės žaliuos laukuos, 
Tris stiprius ąžuolus Lietuvos. 
 
Bet ir jiems juk širdis skauda. 
Šakos aplaužytos, kamienai pažeisti. 
Ak, Lietuva, tėviškė mana. 
Tik įleistos į Lietuvos žemę stiprios šaknys. 
 
Trys spalvos glosto jums galvas, 
Pabalusias nuo sunkių vargų. 
Ir taria jums ačiū, 
Kad pakėlėt iš purvų. 
 
Ačiū tau, Motina šventa, kad davei daug jėgų 
Užauginti tiek drąsių sūnų, 
Kurie turėjo daug jėgų ištarti tris žodžius: 
„Bus laisva Lietuva“. 
 
1990 
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2. VALERIJONAS VEITAS 
 

 

Valerijonas Veitas savo namuose Dupulčių kaime 2013m. pavasarį. Nuotrauka iš 

V. Veito asmeninio archyvo 

 

Tautodailininkas, medžio drožėjas Valerijonas Veitas gimė 1934 m. balandžio 29 d. 

Paluknės kaime Skuodo rajone. Melioracijai išdraskius gimtinę, kėlėsi  iš vienos vietos į kitą. 

1964 m. apsigyveno Skuode, 1985 m. išsikėlė į Mažeikius, maždaug nuo 1998 m. gyveno ir kūrė 

Dupulčių kaime Kretingos rajone.  

Tėvas ūkininkavo, bet mokėjo ir staliaus, kalvio amato. Drožinėti pradėjo būdamas 8–9 

metų niekieno nemokomas. Pirmieji drožiniai buvo iš pušies žievės. Mokėsi Luknėse pradžios 

mokykloje, kur eksponavo pirmąjį savo darbą – mažą mokyklinio suolo kopiją. 

Dirbti pradėjo anksti Luknės kolūkyje staliumi. Vėliau baigė Šilutės mechanizacijos 

mokyklą ir tame pačiame kolūkyje dirbo mechanizatoriumi. Dėl sveikatos problemų, gydytojams 

uždraudus dirbti traktoriumi, išvyko mokytis į Viekšnių elektromonterių mokyklą. Ją baigęs 
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pradėjo dirbti elektriku Skuode, malūne ir ligoninėje, taip pat įsidarbino Plungėje liaudies dirbinių 

gamykloje „Minija“. Namuose po darbo drožė, tekino pagal gamyklos užsakymus. 

1985 m. išvažiavo gyventi ir dirbti į Mažeikius, čia pasistatė namą ir pats jį įsirengė. Dirbo 

„Mažeikių naftoje“ kalviu. Darė kalvystės darbus ir pagal individualius užsakymus. Po 3 metų 

įsidarbino Mažeikių Melioracijos statybos valdyboje (MSV) staliumi, o dar vėliau – miškų ūkyje.  

Medžio drožėjai, liaudies meistrai, – Majoras, Survilas, Grigas, Bagdonas, – įvertinę 

pirmąsias skulptūrėles, skatino kurti. 1964 m. Valerijonas Veitas tapo Tautodailininkų sąjungos 

nariu. Pradėjo dalyvauti kūrybinėse stovyklose ne tik Žemaitijoje, bet ir Aukštaitijoje. 1976 m. 

dalyvavo kuriant liaudies skulptūrų ansamblį Usėnuose, Šilutės rajone. 1987 m. kartu su kitais 

medžio drožėjais darė skulptūras Skuode sveikatingumo take – sukūrė zuikio ir kiaunės skulptūras. 

Simono Daukanto gimtinėje Kalviuose lankytojus prie kelio sutinka V. Veito skulptūra Simonui 

Daukantui. Dalyvavo akmenkalių stovykloje Mosėdyje, sukūrė varlės skulptūrą iš akmens. 

2003m. Lazdininkuose, švenčiant šio kaimo 750 metų sukaktį, pastatyta skulptūra vaizduojanti 

moterį su ąsočiu ir rankšluosčiu ir vyrą su kardu. Valerijono Veito monumentalieji medžio darbai 

įsikomponavo į Saulės laikrodžio Kretingos muziejaus parke stovinčių skulptūrų panoramą. 

Pirmoji tautodailininko, medžio drožėjo V. Veito personalinė paroda įvyko Kretingos 

muziejuje 2004m. Daug darbų iškeliavo į užsienį, kitus įsigijo muziejai (Klaipėdos, Kauno), 

privatūs žmonės. Kita dalis medžio skulptūrų bėgant laikui neišliko.  

Valerijonas Veitas mirė 2014 m. liepos 24 d., palaidotas Skuode. 
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V. Veitą 70-mečio proga Muziejaus baltojoje salėje sveikina muziejaus direktorė V.Kanapkienė 

(dešinėje) ir Tautodailininkų sąjungos pirmininkė L. K. Grigaitienė (riša juostą). Antra iš dešinės 

stovi V. Veito žmona Joana Šulienė. Nuotrauka iš V. Veito asmeninio archyvo 

 

 

 

V. Veitą 70-mečio proga sveikina vaikai su šeimomis. Nuotrauka iš V. Veito asmeninio archyvo 
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Tautodailininkas V. Veitas su žmona Miesto šventės Tautodailininkų mugėje 2008 m. 

birželio 14 d. Nuotrauka iš V. Veito asmeninio archyvo 
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Darbo įvertinimai ir kiti dokumentai 
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Prašymas eksponuoti skulptūrą „Žvejys“ parodose Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje ir Vokietijos Federacinėje Respublikoje. 
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Skulptūros „Žvejys“ nuotrauka ant lenkų žurnalo „Kultura i žycie“ („Kultūra ir gyvenimas“) 
viršelio. 
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Valerijono Veito darbai 

Skulptūros 

 

 
Paminklas S. Daukantui. S. Daukantas ir jį išlydintis tėtis, 1984m. 
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Stogastulpis su autorių pavardėmis Sveikatingumo take Skuode 

 
Stogastulpio fragmentas (penktas nuo apačios V.Veitas) 
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Zuikio skulptūra sveikatingumo take Skuode 

 

 
Kiaunės skulptūra sveikatingumo take Skuode (paliesta laiko) 

  



37 

 

 
Skulptūra Laukžemėje, 2004m. 
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Skulptūrų ansamblis Mosėdyje. V. Veito darbas – iš akmens tašyta varlė 

 
V. Veito varlės skulptūra Mosėdyje 
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Mažieji drožiniai ir baldai 

 

    
Spinta. Fasadas ir šoninė pusė. Sukurta Skuode apie 1983–1988 m. Darbas truko beveik metus. 
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Spintelė sukurta Dupulčių k. Darbas truko apie mėnesį. 

 

 
Kėdė 
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Šaukštai  

 
Skulptūrėlė be pavadinimo 

    
Rūpintojėlis, 2011–2012 m. Kryžius, 2009–2010 m. 
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Skulptūra medikams Skulptūra liaudies pasakų motyvais 

      

Gaidelis (kairėje) ir Sėjėjas. Sukurta Skuode 
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Žmogus su kardu. Modelis. Skulptūra stovi Laukžemėje (kairėje) ir skulptūra vaizduojanti 

žmogaus priklausomybę nuo alkoholio (dešinėje) 
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III. ŠIŲ DIENŲ KŪRĖJAI 
 

1. VIRGINIJA BARZDŽIUVIENĖ 

 
 

 
Virginija Barzdžiuvienė su molinukais. Nuotrauka iš asmeninio archyvo 

 

Tautodailininkė Virginija Barzdžiuvienė gimė 1952 m. rugpjūčio 25 d., Jadvygos ir 

Augustino Andružių šeimoje, Būdviečių kaime. Dar mažai esant tėvai persikėlė į Laumalių kaimą. 

Ten prabėgo „nepabaigiamų žemdirbiškų darbų vaikystė, kuri užgrūdino, išugdė sampratą, kad 

niekas iš niekur dykai nenukrinta, tik darbas yra visko pamatas“ (V. Barzdžiuvienė). Vėliau tėvai 

iš Laumalių persikėlė į Raguviškius, kur ant Minijos skardžio pasistatė namus. Mokėsi Raguviškių 

aštuonmetėje mokykloje. Vėliau įstojo į Klaipėdos pedagoginę mokyklą. Priklausė Klaipėdos 

miesto rinktinei, buvo gabi bėgikė. „Įstojau į Klaipėdos pedagoginę mokyklą, ją baigiau, 

sportavau, už Lietuvą bėgiojau. Sporto dėka ir pasaulį pamačiau. Ir nežinia, kaip būtų toliau buvę, 
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jei ne kojos trauma“. 1971 metais įgijo specialybę ir pagal paskyrimą porą metų dirbo Klaipėdoje 

darželio auklėtoja. 

1973 m. susituokė su gabiu drožėju Virginijumi Barzdžiumi ir susilaukė 5 vaikų. „Visą 

gyvenimą didžiavausi svarbiausia savo specialybe: esu mama, o dabar ir 9 anūkėlių „babutė“. Apie 

1975-uosius  persikėlė gyventi į Plungę, kur su vyru ėmėsi drožybos. Abu dirbo Plungės liaudies 

gaminių įmonėje „Minija“. „Vyras gamino etalonus, o aš buvau juodadarbė – droždavau šablonus: 

tušinukus, pakabukus, lėkštes, smulkius suvenyrus“. Pasak Virginijos, tą medį jie „graužė“ ne 

vienerius metus. 1980-taisiais grįžo atgal į tėvų sodybą Raguviškiuose, kur iki šiol ir gyvena. Tais 

pačiais metais įstojo į tautodailininkų sąjungą ir tapo jos nare. 

Kartą vyras iš Priekulės parsivežė molio ir įtikino pabandyti dirbti su juo. Pradėjo nuo 

mažų darbų – sagų ir segių, smeigtukų, porceliano karolių, vėrinių ir kitų papuošalų. Kai perprato 

molio paslaptis Barzdžiai ėmė kurti didesnius gaminius. Perėjimas nuo medžio gaminių iki 

keramikos buvo nelengvas. Šalia nebuvo nieko, kas galėjo patarti ar pamokyti, viską išmoko patys 

savo užsispyrimo ir darbštumo dėka. Visą naštą tempė abu su vyru: reikėjo vaikus auginti, 7 

asmenų šeimą išmaitinti, ūkį tvarkyti, gyvulius prižiūrėti. Garsus rašytojas Pranciškus Šernas apie 

šį Virginijos Barzdžiuvienės laiką rašė “... reikėjo spręsti gyvenimo lygtis su daugybe nežinomųjų. 

Dirbo ištisas dienas, kad išspręstų gyvenimo mįsles. Nelengva buvo, manė, kad išprotės“. Tuo 

metu vyras ėmė ieškoti „kūrybinės romantikos“, niekinti sunkų gyvenimą, todėl uždarė duris ir 

išėjo įrodyti savo tiesas, palikdamas visą naštą ant Virginijos pečių. Tik jos darbštumas, rūpestis 

ir meilė vaikams vedė pirmyn neleisdami suklupti. Keramika buvo ir yra jos uždarbis, iš kurio ji 

viena užaugino ir į gyvenimą išleido visus penkis vaikus. Dabar moteris džiaugiasi ir didžiuojasi, 

kad dukra ir keturi sūnūs užaugo sveiki, darbštūs, o svarbiausia dori ir sąžiningi žmonės. Dukra 

Rasa pasekė tėvų pėdomis ir kartu su vyru užsiima keramika. Du sūnūs, Giedrius ir Karolis, taip 

pat bandė ir kūrė molinukus, tačiau vėliau šio užsiėmimo atsisakė. Giedrius išvažiavo gyventi ir 

dirbti į užsienį, o Karolis perėjo į siuvinėjimą. Kitas sūnus Mantas pasirinko geodezininko 

specialybę, bet kaip ponia Virginija sako „ranką piešti turi“ . „Jauniausiais sūnus Jonas ilgą laiką 

savo gyvenimą buvo susiejęs su muzika, ne kartą skynė laurus šalies bei tarptautiniuose 

konkursuose. Ketino studijuoti Muzikos ir teatro akademijoje, tačiau ten jo nepriėmė, nes neturėjo 

pažymos iš karinio komisariato. Supykęs, kad jo, kaip talentingo muzikanto, Lietuvai nereikia, 

išvažiavo į užsienį. Ten gyvena iki šiol“ – su liūdesiu ir nuoskauda sakė tautodailininkė. 

Labiausiai ponia Virginija mėgsta gaminti varpelius ir švilpukus. Jų darymas ją itin gerai 

nuteikia, „tarsi pripildo vidinės šviesos, energijos. Varpelių švelnus skambėjimas nustumia į šalį 

žvarbias mintis, visas negandas.“ Virginija džiaugiasi, kad jos pagaminti molinukai keliauja po 

pasaulį ir džiugina ne vien lietuvių širdis. „Sykį vienas pažįstamas iš Rusijos parvežė iš žurnalo 

išplėštą lapą ir sako: „žiūrėk, tavo „pliorpals“ kabo kino žvaigždės namuose.“ „Pliorpals“ ir dabar 
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yra vienas iš populiariausių. Paskutiniam skambučiui ar Rugsėjo pirmajai darželinukų bei mokinių 

mėgstami tradiciniai varpeliai bei suvenyrai – „boružės“ arba „varlytės“.  

Motyvų savo kūrybai Virginija ieško ir randa gamtoje, kuri yra neišsenkančio grožio 

šaltinis. Pasak tautodailininkės pati gamta pakužda, ką reikia lipdyti, kas patiktų kitiems.  

„Viešpatie, kad jūs žinotumėte, kokie gražūs rytmečiai čia aušta. Kai naktimis lipdau, 

sutinku išlendančią saulę, kuri apšviečia rūkų pilną Minijos slėnį... Tada iš širdies ir eilėraščiai 

„išlenda“. 
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Virginijos Barzdžiuvienės darbai 

 

 

Švilpynė „Šarka“ 

 

 

Moliniai magnetukai 
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Pieštukinė „Varna ir boružė“ 

 

 

 

Varpeliai 
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Įvairių formų varpeliai, sukurti gyvūnų motyvais 

 

 

Varpelių sietynas „Plungė 2011“ 
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2. LAIMUTĖ KASPARAVIČIENĖ 
 

 

Laimutė Kasparavičienė Jokūbavo bibliotekoje. Nuotrauka iš asmeninio archyvo 

 

Tautodailininkė Laimutė Kasparavičienė gimė 1947 m. gruodžio 22 d. Rainčiškių kaime 

(Raseinių raj.). Po kelių metų mama su 4 vaikais persikėlė gyventi į Ariogalos miestelį. Laimutė 

– vyriausia iš vaikų. 1954 m. mokėsi Ariogalos pradinėje mokykloje. 1958 m. išvyko mokytis į 

Akmenės rajone esančią Dabikinės aštuonmetę mokyklą. Čia labai daug sužinojo apie Lietuvą, 

eidavo į mėnesį trunkančias ekskursijas pėsčiomis, todėl pamatė įvairių vietų ir istorinių paminklų. 

Anot tautodailininkės ši patirtis neįkainojama. Daug matytų vaizdų įsirėžė į atmintį, o vėliau 

nugulė tapyboje ir eilėse. Baigusi aštuonmetę, grįžo atgal į Ariogalą mokytis vidurinėje 

mokykloje. Baigusi vidurinę, stojo į Kauno dailės technikumą, bet netenkino siūlomos 

specialybės, todėl savu noru pasitraukė. Nenustygstanti vietoje mergina su draugų būriu nusprendė 

tapti profesionalia vairuotoja. 1969 m. iš profesionalių vairuotojų mokyklos buvo išsiusta į 

Kazachstaną. Metus dirbo vairuotoja, vėliau buvo paskirta dažyti vaikų darželį. 1970 m. 

Kazachstane susilaukė dukters. 1971 m. avarijoje žuvus mamai, grįžo į Lietuvą rūpintis 
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jaunesnėmis seserimis ir broliu. Dirbo sodininkystės tarybiniame ūkyje.1976 m. susilaukė antro 

vaiko. 1978 m. dėl geresnių gyvenimo sąlygų visa šeima atvyko gyventi į Raguviškius. Čia gavo 

trijų kambarių butą su vandentiekiu. 1979 m. įsidarbino Raguviškių bibliotekoje. Po dviejų metų 

išėjo atgal į tarybinį ūkį dirbti dailininke-dažytoja (buvo statybininkų brigados dažytoja). 1983 m. 

liko našlė. 1984 m. ištekėjo ir susilaukė dar keturių vaikų. 1993 m. antrą kartą liko našlė su šešiais 

vaikais. 

Laimutės teigimu, rankdarbiais susidomėjo dar vaikystėje. „Mama turėjo auksines rankas 

– ir audė, ir mezgė, ir siuvo“. Visi keturi moters vaikai turėjo meninių gabumų, o viena iš seserų 

baigė tuometį Dailės institutą. 

„Nesuskaičiuočiau, kiek kartų esu nuo mokytojų gavusi barti už tai, kad pusė mano 

sąsiuvinių būdavo pripiešta. Padarydavau užduotį, ką sėdėsiu dyka – piešiu, kas galvon šauna. 

Pieštuko, teptuko iš rankų nepaleidau ir dirbdama, ir būrį vaikų augindama. Kolūkio laikais teko 

stendus apipavidalinti, nebuvo naujametinio karnavalo, Užgavėnių, kur mano darytos kaukės 

nedalyvautų. Šio pomėgio neatsisakau iki šiol – kai paprašo, galiu ir kaukę padaryti ir rūbus 

pasiūti. Raguviškių kultūros namų vaikų dramos būrelio spektakliams ne tik rūbus dariau, bet ir 

dekoracijas, kartais net tekstus rašiau. Žodžiu, kokia vaikystėje buvau išdykusi ir aktyvi, tokia ir 

likau. Net slaugydama sunkiai sergančią dukrą, stengiausi užsiimti tuo, kas pakeltų nuotaiką ir 

man, ir mergaitei. Dešimt metų, kai Lilės nebėra, kiti vaikai sukūrę savo šeimas. Dabar galiu daryti, 

ką noriu ir kada noriu. Kūryba man teikia didelį malonumą, todėl nėra dienos, kad nepaimčiau į 

rankas teptuko ar vąšelio“, – pasakojo Laimutė. 

Pirmoji tautodailininkės paroda įvyko 2008 m. Kretingos M. Valančiaus viešojoje 

bibliotekoje. Daug darbų Laimutė padovanoja, kai kuriuos parduoda arba atiduoda. Jos darbų 

galima rasti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.  

 

 
L. Kasparavičienė su Jokūbavo kultūros skyriaus vedėja D. Pilipčuk  

Nuotrauka iš L. Kasparavičienės asmeninio archyvo 
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Laimutės Kasparavičienės darbai 
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Eilės 

LAISVA KAIP PAUKŠTĖ 

 
Narvas geležinis, vielom apraizgytas,  

Rodos oro trūksta, akyse tamsu. 

Knygose idėjos žvaigždėmis dabintos. 

Pjautuvas ir kūjis simbolis visų. 

 

Ne savom idėjom augom ir svajojom. 

Ne savo Tėvynę vertė mus mylėt. 

Priešprieša širdyje augo ir bujojo.  

Laikas jau nubusti, jau gana tylėt. 

 

Kai užtraukėm dainą ir dangus nušvito: 

-Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos. 

Ir laisva kaip paukštė ji aukštai pakilo, 

Pranešė pasauliui vardą Lietuvos. 

 

BŪKIM LIETUVIAI 

 

Maironio eilės – „Lietuva brangi...“ 

Kudirkos žodžiai – mūsų giesmė. 

Ir iš senolių į širdį aidi 

Meilė gimtinei, josios garbė. 

 

Būkim, lietuviai, verti mes Tėvynės. 

Būkim kūrėjai mes savo šalies. 

Nieks neužtemdys dangaus žydrynės, 

Jei savo šalį kiekvienas mylės. 

  



56 

 

ESI SAVA 

Iš pelenų pakilus pakylėta, 

Drėkinta ašarom, krauju 

Gėlėm išpuošta, numylėta 

Tarytum motina visų. 

 

Daug kart suklupus, atsikėlei, 

Tu mums brangi, esi sava. 

Tu mūsų žemė, Lietuvėle, 

Tu kaip lakštingalos daina. 

 

Skambėk per audrą ir per giedrą. 

Skambėk tarp žėrinčių žvaigždžių, 

Skambėki jūros gintarėly, 

Ant delno, nešančių vaikų. 

 

Tu mus šalis, žemė gimtoji, 

Tu mūsų duona ir druska. 

Tu mums stiprybę dovanoji, 

Mes tau dėkojame daina. 

 
 

PAVASARIS 

 

Saulutė šypsos, spinduliuoja 

Žydroj padangėje aukštai. 

Vėjelis pučia ir linguoja. 

Šėlsta kiemelyje vaikai. 

 

Garuoja žemė, virpa oras 

Ir medžiai bunda palengva, 

O mažo pumpurėlio noras 

Papuošt šakas žalia spalva. 
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Žolytė kalas, daigą kelia. 

Pirmos gėlytės žydi jau. 

Nors paryčiais dar kartais šąla, 

Su lyg diena šilčiau, šilčiau. 

 

 

ACH JŪS GRYBAI, GRYBAI! 

 

Dar laukai žali ir miškas žalias, 

Rodos jis toli. Žvyruotas kelias 

Veda vis artyn kur eglės šakos, 

Kviečia eit gilyn, ten grybai matos. 

 

Lekiame greičiau, krepšį nusitvėrę. 

Kas suras pirmiau trapią ūmedėlę,  

Baravyką rudą, poną raudonikį, 

Baltą, storą gruzdą...  Ir niekas negirdi: 

 

Kaip paukšteliai ulba, kaip genys kalena. 

Kaip žemelė dunda, briedis bandą gena 

Kuo toliau nuo triukšmo į miško tankynes. 

Vis toliau nuo šūksnių, nuo žmonių gausybės. 

 

Ach tie grybai, grybai taip visus vilioja, 

Net negirdim miško, kaip jisai vaitoja, 

Kaip lapeliai šnara, ąžuolai kaip ošia, 

Kaip skruzdė namelį  rudenėlį puošia. 
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REIKIA MYLĖT 

 

Reikia mokėt mylėt kiekvieną. 

Reikia mylėt ne žodžiais, o širdim. 

Reikia su meile pasitikti dieną 

Ir būti reikia visada savim. 

 

Reikia ištiesti vargšui ranką 

Ir gero žodžio negailėt. 

Ne tik dalinti duoną tenka,  

Bet ir malda gali padėt. 

 

Tikėjimas, Viltis ir Meilė 

Šie žodžiai tarti iš dangaus, 

Tie žodžiai tartum saulė, 

Sušildo sielą jie žmogaus. 

 

MARGASPALVIS RUDENĖLIS 

 

Margaspalvi rudenėli, 

Skraiste nuostabių spalvų.  

Tu apglėbęs tėviškėlę 

Vorų audžiamu tinklu. 

 

Danguje lietus grūmoja. 

Krenta lapai pamažu. 

Taką auksu jie nukloja. 

Saulė jau už debesų. 

 

Kartais šypsosi išlindus. 

Kartais slepiasi – niūru. 

Netgi ąžuolą didingą 

Plikai nurengė – žiauru. 
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TU LIETUVA 

 

Tu Lietuva, 

Tu mūsų šalis. 

Esi sava 

Kaip mūsų širdis. 

 

Tavo kalba 

Kaip paukščių giesmė. 

Tavo daina 

Kaip upės versmė. 

 

Tu Lietuva 

Tūkstantį metų 

Esi laisva. 

Visi tai mato. 

 

Tu Lietuva 

Šalis manoji. 

Tu kaip daina 

Skambėt nenustoji. 

 

Tu Lietuva, 

Auki, klestėki, 

Gerais darbais 

Pasauly skambėki.  
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3. IEVA MORTA MERKELIENĖ 
 

 

Ieva Morta Merkelienė ir jos darbai. Nuotrauka iš I.M. Merkelienės asmeninio archyvo 
 

Ieva Morta Merkelienė gimė 1940 m. lapkričio 26 d. Julijos ir Stepono Adomaičių šeimoje 

Plungėje. Šeimoje augo septyni vaikai: trys sūnūs ir keturios dukros. Po karo šeima persikėlė 

gyventi į Klaipėdos rajoną Baukštininkų kaimą. Mokėsi Plikių pradinėje mokykloje, baigė 4 

klases. Vaikystė buvo sunki, todėl mokslo siekti negalėjo. Iš savo tėvo veterinarijos gydytojo 

išmoko gydyti gyvulius. Apie 1978 m. atsikėlė gyventi į Raguviškių kaimą. Dirbo sodininkystės 

tarybinio ūkio veterinarijos sanitare, vėliau felčere. Jau dirbdama, mokėsi Klaipėdoje technikume 

veterinarijoje. Daug metų, iki senatvės pensijos, dirbo Kretingos ligoninėje slauge. Ištekėjo 

1962 m. Užaugino keturis vaikus: du sūnus ir dvi dukras. Dukra Ieva Garjonienė siuva tautinius 

rūbus. 

Nuo pat vaikystės Ieva Morta Merkelienė mėgo siuvinėti, siūti, daryti lėles. Gyvendama 

Raguviškiuose, aktyviai dalyvavo Kultūros centro Raguviškių skyriaus veikloje: dainavo, vaidino, 

darė dekoracijas, siuvo sceninius rūbus vaidinimams. Išėjus į senatvės pensiją tapo nuolatine 

Kultūros skyriaus darbuotojų pagalbininke, vėliau įsidarbino Raguviškių skyriuje valytoja. 2007 

ir 2008 m. pasiuvo pasakų personažus Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Raguviškių 

filialo lėlių teatro spektakliams „Smalinis veršelis“ ir „Ropė“. 2012 m. Ieva Mortai Merkelienei 

Kretingos rajono savivaldybė įteikė stiklo angelą už pagalbą įgyvendinant kultūrinius projektus. 

Tais pačiais metais jos darbai buvo eksponuojami Kretingos rajono kultūros darbuotojų kūrybos 

darbų parodoje „Kai širdis nerimsta“. 2014 m. gavo Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

Žalgirio seniūnijos padėką už kūrybinį indėlį Raguviškių skyriaus kultūrinėje veikloje. 
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Ievos Mortos Merkelienės darbai 

 

 

Ieva Morta Merkelienė prie savo sukurtų darbų Raguviškių skyriuje 2009 m. Nuotrauka iš 
I. M. Merkelienės asmeninio archyvo  
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