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niekas tiek nepasitarnavo žmogui, niekas neiškėlė taip aukš-
tai jo dvasios ir niekas tiek nekentėjo kartu su žmogumi, kaip 
knyga. Prieš ją nublanksta visi pasaulio stebuklai, ji – visų mokslo 
ir technikos laimėjimų lopšys, visų mūsų dvasinių galių motina. 
kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviško-
sios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir 
smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo šildom sugrubusią sielą, kieno, 
jei ne knygos, šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir mūsų pačių šir-
dies labirintais? keista, kad ligi šiol mes dar nepastatėm paminklo 
jai. o gal visa, ką sukūrė, padarė, pasiekė žmogus, ir yra ne kas 
kita, kaip visuotinis, gyvas, be paliovos visur ir visų kuriamas 
paminklas knygai?

                                                     Justinas Marcinkevičius
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I
Ką byloja senieji raštai?
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Algirdas Sabaliauskas

Pirmosios knygos
be knygos šiandien sunku įsivaizduoti mūsų gyvenimą. o 

kažkada žmonės ne tik knygų neturėjo, bet nė nežinojo, kaip tokį 
daiktą vadinti. Lietuviai čia ne išimtis: daugelis tautų su knygo-
mis susipažino palyginti ne taip jau seniai.

Pavyzdžiui, pirmosios ranka parašytos rusiškos knygos at-
sirado Xi amžiaus viduryje, prancūziškų knygų pradžia yra  
842-ieji metai, o lenkiškų – Xiii amžius. Pirmoji lietuviška knyga 
išspausdinta 1547 metais.

tikriausiai esate girdėję, kad senovėje knygas rašydavo ne 
tik ant popieriaus, bet ir ant akmenų, kaulų, ant molio ar medžio 
plokštelių, ant odos, žievės, palmės lapų. spausdintos knygos 
atsirado gerokai vėliau. 1445 metais europoje pirmasis knygas 
spausdinti pradėjo vokietis johanas gutenbergas.

tačiau čia būtina pridurti, kad kinijoje knygas spausdino jau 
vi amžiuje. tiesa, tada kinai dar nemokėjo rinkti atskirų raidžių, 
o visą puslapį išpjaustydavo lentelėje ir paskui spausdindavo. bet 
Xi amžiaus viduryje kinai pirmieji pasaulyje išrado renkamąsias 
raides. jas gamino iš molio arba medžio.

Genovaitė Raguotienė

Baltos lankos, juodos avys
Knygų įvairovė

Šaltiniai nesutaria, kuri didžiausia pasaulyje knyga. angli-
jos karalienės viktorijos kolekcijoje, sakoma, buvo mažiausioji 
ir didžiausioji pasaulyje knyga. didžiausioji – jūrų taisyklės, su-
lig normalaus žmogaus ūgiu. o berlyne saugomas vadinamasis 
„didžiojo kunigaikščio atlasas” – didžiulių geografijos žemėlapių 
rinkinys, išleistas 1611 m. jis sukurtas olandų graverio, apdarytas 
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medžiu, aptrauktu oda. atlaso aukštis – 170 cm, plotis – 220 cm 
ir svoris – 125 kg.

Pasaulyje yra ir sunkesnių leidinių. Štai Londono karališko-
joje bibliotekoje saugoma vadinamoji „velnio biblija”, sverianti 
apie 350 kg. jos viršeliai iš 40 mm storio ąžuolinių lentelių, su-
veržti didžiulėmis metalinėmis sagtimis. biblijai pergamentas pa-
gamintas iš šimto asilų odos. bet odos išlaidos pergamentui, paly-
ginti su kitu unikaliu leidiniu, atrodo visai menkutės. Prancūzijos 
kardinolų ir vyskupų nurodymu išleistas „apreiškimas jonui” 
(„apokalipsė”), parašytas i amžiuje. jis labai brangiai kainavo. 
mat pergamentui, kuriame išspausdinta ši knyga, prireikė trijų 
šimtų tūkstančių avinų odos.

didžiausiu daugiatomiu leidiniu, taigi ir storiausia knyga, lai-
koma Xv amžiuje parengta kinų enciklopedija. ją sudarė vienuo-
lika tūkstančių devyni šimtai penkiolika tomų, bet vieno sukilimo 
metu dalis jų dingo. Pavyko surinkti tik likučius – du šimtus tomų...

originalią knygą prieš du šimtus metų išleido vienas Pran-
cūzijos spaustuvininkas. kiekvienas knygos lapas išspausdintas 
popieriuje, pagamintame iš skirtingos medžiagos: medvilnės, sa-
manų, šiaudų, kopūsto lapo, nendrių ir įvairiausių rūšių medžio.

o Prancūzijos karalienė marija antuanetė, pasakojama, įsi-
geidusi savo mėgstamą knygą nešiotis... pirštinaitėje. jos dydis 
neturėjęs viršyti 2–3 cm. bet ne viską sudėsi į tokią knygeliukę. 
Prireikia ir knygos, kuri sulig žmogaus ūgiu...

tyliau! Čia mirusieji kalbasi su gyvaisiais...

Xv amžiuje ant vienos bibliotekos durų buvo užrašyta: „Įei-
damas čionai, netrankyk durų ir garsiai nekaukšėk kojomis – tai 
nepatinka mūzoms. jeigu rasi ką nors sėdintį, pagarbiai pasisvei-
kink tylėdamas ir neimk plepėti: čia mirusieji kalba su gyvai-
siais”. Šiandien pridurtume: ne tik mirusieji...

bibliotekose sukaupta tūkstantmečių išmintis. jose saugomas 
žmonijos patyrimas, perduodamas iš kartos į kartą nuo seniausių-
jų laikų iki dabar.
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archeologai, kasinėdami egipte, aptiko viršum vienų faraono 
rūmų durų auksu išpuoštą užrašą – „vaistinė sielai”. Pasirodo, 
senovės egiptiečiai taip vadinę biblioteką. jau tada žmogaus iš-
mintis, įkūnyta knygoje ir rašte, buvo kaupiama ir saugoma. taigi 
bibliotekų pradžia glūdi senų senovėje.

Lietuvoje jau Xvi amžiuje žinomi vertingi knygų rinkiniai. 
turtingą biblioteką turėjo didelis meno globėjas Žygimantas au-
gustas. Per 1545–1572 metus šio karaliaus rūmuose vilniuje su-
sikaupė didžiulė tais laikais kolekcija – apie 4000 tomų. tai buvo 
viena žymiausių europos bibliotekų. Žygimanto augusto biblio-
tekai knygas rinko vilniaus ir krokuvos pirkliai. specialūs agen-
tai važinėjo po užsienį ir ten supirkinėjo knygas. Puošniai įrištos 
krokuvos meistro dovydo, rūpestingai suvyniotos į vilnonius au-
dinius, jos vežimais gabentos į vilnių. karalius negailėjęs pinigų 
knygoms pirkti.

gražiausias vilniaus pastatas tada buvo karaliaus rūmai. jie 
pastatyti 1530 metais, renesanso stiliaus ir labai puošniai įrengti. 
Rūmų kambariuose buvo ir šioji biblioteka, paveikslų galerija, 
daug brangių ir meniškų daiktų. apsilankiusio popiežiaus pa-
siuntinio nuomone, venecijos ir popiežių turtai, kuriuos jis matė, 
negalėjo prilygti vilniaus žemutinės pilies lobiams.

nacionalinė martyno mažvydo biblioteka
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„...didžioj pašėnavonėj laikyti”

kokių tik įrašų nerandame senose knygose! kiek daug jie pa-
sako, daug ką paliudija ir apie knygą, ir apie jos savininką, ir apie 
tų laikų gyvenimą ir papročius. tokių įrašų mūsų bibliotekose yra 
jau iš Xvi amžiaus.

tais laikais, didžiai vertindami knygas kaip savo turtą, jų sa-
vininkai pažymėdavo, kam jos priklauso, kartais nurodydavo, iš 
kur knyga gauta ar pirkta, už kokią kainą. j. Rimgaila (Xvii a.) 
taip įrašė į vieną knygą: „aš, jonas Rimgaila, esu šios knygos 
savininkas, ją nusipirkau už pustrečio auksino jono milevičiaus 
namuose kėdainiuose”.

senesniųjų laikų įrašuose yra ir piktų perspėjimų tiems, kurie 
kėsintųsi į knygą, ir prašymų, radus ją, grąžinti savininkui. „savi-
ninkas šitos knygos tamošius norkus, gyvenąs varnių miestely. 
jei kas mano knygą pamestą ar paliktą kame rastumėte, meldžiu 
tos ypatos, kad man teiktųs sugrąžinti, už kurią radybos bus nuo 
manęs nagradyta”. o štai iš piktųjų įrašų: „vagie, nedrįski savo 
gobšiomis rankomis paliesti šios knygos” arba „jei tą knygą nu-
josi, tarp trijų stulpų dejuosi”.

1828 metais jonas bugienia, dovanodamas ranka rašytą kny-
gą savo seseriai, patarė: „dūmais neaprūkyti, pirštais nesutepti, 
ašaromis nešlapinti, visuomet čystą didžioj pašėnavonėj laikyti”.

tai gražus pamokymas, kaip elgtis su knyga, o ypač su dova-
nota, dedikuota, autografuota. ją reikia didžioj pagarboj laikyti. 
tokios knygos yra tarsi mūsų asmeninių bibliotekų perlas. malo-
nu turėti knygą, buvusią autoriaus rankose ir dar su jo autografu.

Štai ši padovanota baigus pradinę mokyklą ir primena švie-
sias vaikystės dienas, pirmąjį mokytoją. kita dedikuota draugo, 
dar kita – su rašytojo autografu, gauta per vieną literatūros vaka-
rą. kai kurie esame tikri autografų medžiotojai. iš estrados daini-
ninkų, kino žvaigždžių, garsių sportininkų. toks užsiėmimas gal 
ir nesmerktinas, jei jis nevirsta vien mada...

nemaža mūsų bibliotekėlės knygų yra tėvelių, močiutės ar 
senelio, vyresniojo brolio ar sesutės, kitų artimųjų dovanos, su 
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įrašytais gražiausiais žodžiais ir linkėjimais. Šios knygos ilgam iš-
laiko tų žmonių šilumą ir atminimą, jos esti širdžiai artimesnės nei 
kitos, primena mums brangiausius žmones, pažymėtinus įvykius 
ir akimirkas mūsų gyvenime. ir kaip esti skaudu, kai retkarčiais 
knygyne tarp superkamų knygų užtinkame ir su dedikacijomis 
ar net su autorių įrašais. toks elgesys galbūt labiausiai įžeidžia 
knygą ir žmogų.

1  kurios Lietuvos bibliotekos didžiausios?
2  ar mokate naudotis knygų katalogu? susidarykite savo knygų 

katalogą: abėcėlinį arba sisteminį. (jei nežinote, pasiteiraukite 
bibliotekoje, kuo skiriasi abėcėlinis katalogas nuo sisteminio.)

3  ar turite knygų su autoriaus autografu? ar tokios knygos jums 
reikšmingesnės už kitas? kodėl?

4  kurios jūsų knygos pačios seniausios? Papasakokite apie ypa-
tingo likimo knygas.

5  Parašykite rašinį tema: „skaitymas – džiaugsmas, malonumas, 
darbas, pareiga, prievarta?”

6  internete paieškokite žinių apie j. gutenbergą ir jo išradimą.
7  Parašykite knygos kreipimąsi į skaitytojus – ką ji pasakytų?
8  Paaiškinkite, kaip suprantate šias justino marcinkevičiaus ir  

Leonardo gutausko mintis:
  kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviško-

sios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir 
smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo šildom sugrubusią sielą, kieno, 
jei ne knygos, šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir mūsų pačių 
širdies labirintais?

Justinas Marcinkevičius

  Pasaulis be knygų. koks tai pasaulis? ar tai pasaulis? ar tik 
mėnulio, marso peizažai su nenuspėjamais ežerų duburiais, 
su melsvų dulkių sūkuriais? beraštis? miręs? nes jo nepalietė 
dvelksmas, į molį įkvėpęs gyvybės dvasią. 

Leonardas Gutauskas

Klausimai ir užduotys
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ŽoDŽių juNGimo būDai

Žodžiai sakinyje yra vieni su kitais glaudžiai susiję. jų tarpu-
savio ryšį padeda išryškinti klausimai, pvz.: vidaus jėgos (kokios 
jėgos?) – vidaus; jėgos nugalės (ką darys?) – nugalės; nugalės 
jėgas (ką nugalės?) – jėgas ir pan.

klausimai parodo, kokį žodžių junginį sudaro žodžiai. kiek-
viename tokiame junginyje yra pagrindinis žodis, kurį aiškina 
kitas, nuo jo priklausomas žodis. Žodžių junginyje vidaus jėgos 
pagrindinis žodis yra jėgos, o žodis vidaus priklauso nuo pagrin-
dinio žodžio ir jį paaiškina – tai priklausomasis žodis.

Yra trys pagrindiniai žodžių junginių sudarymo būdai:  
derinimas, valdymas, šliejimas.

Derinimas yra toks žodžių santykis junginyje, kai priklau-
somasis žodis derinamas su pagrindiniu žodžiu skaičiumi, gimine 
ir linksniu arba asmeniu. Pvz.: geras mokinys, pirmojo mokinio, 
šitam mokiniui, skaitantį mokinį.

Čia būdvardis (geras), skaitvardis (pirmojo), įvardis (šitam) 
ir dalyvis (skaitantį) sudaro žodžių junginius su daiktavardžiu, jie 
derinami su juo skaičiumi, gimine ir linksniu. Žodžių junginiuose 
aš rašau, jūs einate, saulė šviečia veiksmažodis su įvardžiu arba 
daiktavardžiu derinamas asmeniu ir skaičiumi.

Valdymas yra toks žodžių santykis junginyje, kai pagrindinis 
žodis reikalauja tam tikro linksnio. Pvz.: laukiu pavasario, skai-
tau knygą.

Žodžių junginyje laukiu pavasario pagrindinis žodis laukiu 
reikalauja, kad priklausomasis žodis būtų išreikštas kilmininku (ne 
galininku, naudininku ar kitu linksniu). Žodžių junginyje skaitau 
knygą veiksmažodis reikalauja kito linksnio – galininko.

Šliejimas yra toks žodžių santykis junginyje, kai priklauso-
masis žodis siejamas su pagrindiniu žodžiu tik pagal prasmę, jo 
galūnė nekinta. Pvz.: gražiai rašau.
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kokį imtume veiksmažodį, kaip keistume jo formas, su juo 
einantis prieveiksmis lieka nepakitęs: gražiai rašau, rašome, ra-
šyčiau, rašyti ir pan.

Žodžių junginių ryšius sakinyje žymime sutartiniais ženklais:

derinimas  , valdymas  , šliejimas  .

†  derinimo ir valdymo būdu sudarykite žodžių junginius, keisdami 
skliausteliuose įrašytų žodžių galūnes.
(gražus) knyga, (mėlynasis) padangė, (aukštas) kalva, (antrasis) 
name, (tylus) naktis, (anas) sąsiuvinyje, (didelis) drąsai, (laukinis) 
žąsiai, (aukštasis) ąžuole, (kažin koks) sąraše, (skaitantis) mer-
gaitei, valgyti (obuolys), bijoti (audra), atstovauti (klasė), grėbti 
(grėblys), eiti (mokslai), pavalgęs (vakarienė), žiūrėti į (akys), lįsti 
pro (tvora), mąstyti apie (kelionė), užminti (mįslė).

‡  iš pagrindinių žodžių grįžti, pasiryžimas, drąsa, dainuoti, žaisti, 
spręsti, mokytis ir priklausomųjų žodžių dirbti, kovoti, gražiai, 
greitai, namo, garsiai, gerai šliejimo būdu sudarykite junginius.
Pavyzdys. Grįžti namo.

ˆ  sakinio žodžius suskirstykite žodžių junginiais, parašykite juos, 
nurodydami, kokiu jungimo būdu jie sudaryti.
Pavyzdys. Ilgai žiūrėjo (šliejimas), žiūrėjo į laužą (valdymas), de-
gantį laužą (derinimas).
1. visi ilgai žiūrėjo į degantį laužą. 2. skambiai gurgėjo drumz-
lini dirvų grioveliai. 3. Liūdnai dejavo motinėlė. 4. baltos kojos 
braukia šaltą pievų rasą. 5. ne rasužė biro nuo baltų berželių.  
6. Pro mokyklos sodą pilkas takelis vingiuoja į mišką.

Š  skyrium nurašykite po keturis žodžių junginius, sudarytus a. val-
dymo būdu, b. derinimo būdu.
daug žmonių, atsiminimų ir atsitikimų būta šioje senoje pirkioje. 
Čia gimė jo seneliai ir skambėjo daug dainų. Čia maželių akys su 
smalsumu žvelgė į pasaulį. Čia plėšikai tėčiui padus degino ir se-
nelis knygnešys slėpdavo raštus kamine. anose senose gadynėse, 
kai prieš carą kėlė maištus, čia sukilėliai buvo užėję, o per karą ant 
šių grindų miegojo rusai, o paskui vokiečiai ir galop mūsų savano-



13

riai. daug linksmų vakarynų ir šokių čia nuskambėjo, daug pasakų 
buvo pasekta ir giesmių sugiedota, – ir nūn tik tuščios sienos beli-
ko, pilnos praeities kuždėjimų.

A. Vaičiulaitis

œ  nurašykite žodžių junginius, sudarytus derinimo, valdymo ir šlieji-
mo būdu.
gyvename taip, tartum turėtume begales laiko. išmokyti žmogų 
elgtis su laiku protingai ir taupiai – štai uždavinys ir šeimai, ir mo-
kyklai, ir visuomenei. Žmogus vienintelis iš visos gamtos pažįsta 
laiką, tačiau dažnai nemoka juo naudotis. tiktai mūsų kūnas, kaip 
augalas, „moka” savo laiką. jis neužmiršta ir niekada nepavėluoja 
mirti.

Just. Marcinkevičius

Œ nurašykite be skliaustelių, pakeiskite, kur reikia, suskliaustųjų žo-
džių galūnes, įrašykite prielinksnius. nurodykite gautų žodžių jun-
ginių sintaksinius ryšius.
1. (anksčiau) simas kreipdavosi (draugai), kad šie jam paaiškintų 
(sunkesni) uždavinius. 2. (kairė) akiai reikia (vaistai). 3. (smul-
ki) detalei pagaminti reikalingas (ypatingas) tikslumas. 4. (dabar) 
suskaičiavau (dvylika) įpjovų. 5. Į darbą važiuosiu su (vyresnioji 
pusseserė). 6. Pasiskolinau (nauja) knygą (draugas). 7. (Šįryt) vis-
ką paaiškinau (jaunesnioji) seseriai. 8. užleisk vietą (ana apysenė 
moteris). 9. seniūnas paklausė (mokytojas), ar įvyks (numatyta) 
ekskursija.

Jonas Radvanas Lietuvis

Radviliada
Radvilos skydo aprašymas

matės jame Lietuvos praeitis ir senieji triumfai.
kaip Libono1 laivynas, baltijos plaukdamas jūra,
Pasiekė Platelių kraštą, abipus apsuptą upių;

1 Libonas – mitinis aukštos kilmės lietuvių protėvis.
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ne be valios dievų atvyko jisai į šią žemę
ir kaip Libonas, ilgai ir žemėj, ir jūroj blaškytas,
Priplaukė tyliai prie kranto, kur tykojo žvėrys plėšrūnai.
ir kaip italų būrys staiga iššoka į krantą,
kaip jie elnius, taurus ir galingus stumbrus pakloja,
naująją Romą kaip stato, kur vandens melsvieji dubysos
Plaukia derlingom žiotim, – tą Romos senosios paguodą.
Šičia stovėjo šventieji karaliai lietuvių kilimo
ir žaižaringus skeptrus2 visi savo rankose laikė.
Švietė aukštai ryškiais spinduliais lietuvių karalius
mindaugas, jam ant galvos karūna lotynų gulėjo.
ir narsusis erdvilas3, porą strėlių savo priešui,
skitų tironui, pasiuntęs, tą dovaną, keliančią siaubą.
o netoliese matyti gali sužalotuosius kūnus
skitų legatų; taip skirmantas4 baisiai kadaise atsakė
tam balaklajui: po to prasidėjo ir karas netrukus,
ir kaidanovo tada tarpekliai nuo kraujo paraudo.
ten ir smarkusis vytenis5, nugalėtas Lešeko, betgi
vėl nugalėtojas pats, ir kare išžudytieji lenkai,
o lietuvis, rūstusis karys, kaip nulėmė burtas,
dvidešimt lenkų belaisvių jaunuolių varė kiekvienas.
Čia ir šokiai, ir dainos aidėjo ir Ledą6 skandavo
tie nugalėtojai; tu pamanytum, kad šaukė „valio!” jie.
o toliausiam krašte ir kalvos, ir vilko staugimas,
ir pats vilkas, variu šarvuotas, nudailintas puikiai
Rankos gabios, kuri privertė kūrinį savo alsuoti,
bet šio žvėries viduriuos šimtai vilkų garsiai staugia,
o žynys Lizdeika pranašauja: bus miestas garsingas.
kaip po šitos pranašystės išaugo maitintojas vilnius,

2 skeptras – karaliaus valdžios ženklas – lazda, papuošta brangakmeniais ir raižiniais.
3 erdvilas – žemaičių kunigaikštis (Xiii a.).
4 skirmantas – naugarduko kunigaikštis (Xii a.).
5 vytenis – Lietuvos didysis kunigaikštis (apie 1295–1316 m.).
6 Leda – graikų mitų herojė.
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daugel suteikęs tautybių! o kokią nepaprastą gėdą
vilnius darė kadai, jame skurdas tebuvo, dabar gi
miestams didžiuliams prilygino jį lietuvių galybė.
Štai aldona, lietuvaitė gražuolė, į miegamą tavo
tau vedama, o kazimierai, štai ir lietuvių jaunimas,
Protėvių žiedas ir vyrų jėga, strėlėmis pavojingas;
ėjo jisai, ant pečių užsimetęs kailį didžiulį
stumbro arba pilkosios meškos iš Polocko girių;
Lenkai tuo tarpu kartu kaip kraitį minią belaisvių
vedė: plaukais suveltais, bet jau pralinksmėję jie ėjo,
su veltinėm kepurėm, grandinėm nesurakinti.
taip dvi tautas lygiomis valdyti pirmąsyk lėmė
Plieno tvirtumo likimas, ryšį vedybų surišęs.

Versta iš lotynų kalbos

1  kokios istorinės asmenybės ir faktai pavaizduoti Radvilos 
skyde? 

2  koks skydo aprašymo tikslas? 
3  Pabandykite pagal aprašymą atlikti skydo eskizą. 
4  internete paieškokite žinių apie Radvilas, jų nuopelnus.

Mikalojus Husovianas

Giesmė apie stumbro išvaizdą,  
žiaurumą ir medžioklę
stumbro išvaizda ir būdas

Šitas baisingas žvėris, Lietuvos miškų išaugintas,
toks neregėtas ūgiu tau pasirodys savu:
tarp dviejų jo ragų gali trys vyrai susėst.
sprandas jo iš tiesų toks didelis nebeatrodys,
jeigu palyginsim jį mes su kitais sąnariais.
styri baisiausia barzda, gaurais plačiai išsidraikius,

Klausimai ir užduotys
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akys, pasruvę krauju, pykčiu žaibuoja baisiu.
karčiai nuo sprando žemyn besiplaiksto nutįsę ant menčių,
dengia jie kaktą, kelius, eina visa krūtine.
jeigu palyginsim mes didžius dalykus su mažaisiais,
ir medžiotojų mums žodžiai paliks įprasti, –
jis toks kaip ožys, gaurais visas iš priekio apaugęs,
nors visi jo nariai jautį primena mums.
jo spalva tamsi: taip sumišus juoda su geltona,
kad tik tarpine ją reiktų teisingai laikyt.
man nuostabu, kad anksčiau kai kurie kitaip jį aprašė,
nes nematau, kam ragus iš plačiosios nosies jie veda
ir kodėl sako, kad jo visiškai kūnas kitoks,
kam baidyklės baisios jam didžiulę prideda lūpą! –
tai ne mano, bet jų šitokis stumbras yra.

<...>

su žvėries prigimtim ir būdu supažindinti reikia,
kad galėčiau toliau darbą pradėtąjį tęst.
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viršydamas žiaurumu visus žvėris, ne tik jiems prilygdams,
jis nepuola žmogaus, jeigu nekiršina jo.
jis daugiausia tiktai gyvybę savąją saugo,
ir atsargesnį už jį įsivaizduoti sunku:
Švaistos aplink akimis, į abidvi puses apsidairo,
visą kelią toli peržvelgia priešais save,
Puikiai pastebi jis žmogaus akių staigų žvilgsnį,
nors ir slėptųsi šis, nors nekrutėtų visai.
vos kas už jo sušlamės, ausimis iš karto pajunta
ir iš užpakalio ruošias apginti save.
bet, pastebėtas jo, tu saugiai galėsi keliauti,
jeigu strėlė nešvitės, jeigu tinklai nežvilgės.
Žiūri ilgai į tave, įsmeigęs savąjį žvilgsnį,
ir jei stebi tu jį, vietoj sustoja tuojau.

apie Vytautą

jeigu norėčiau pasekt, kas labiausiai yra pagarsėję,
ir apie žvėrį taip pat viską smulkiausiai primint,
tai aš vargu ar kada ir savąją kalbą pabaigčiau
ir nežinau net, kokia būtų manoji knyga.
tokią medžioklę, kuri pražūtinga daugeliui vyrų,
kartais kas nors palaikyt gal ir galėtų paika,
jei kaltininkas jos nebūtų toks aukštas valdovas, –
vardas šis jo ir dabar vertas didžios pagarbos.
tais savumais gilus nepalenkiamo vytauto protas
stiprino dvasią karių, savo tėvynės jėgas.
Lavino jis jaunuolius, šiais žaidimais rengė juos karui,
kai jis visos Lietuvos buvo valdovas kadai;
kad nereikėtų patirti ko nors netikėto iš priešo,
vertė pakęst sunkumus, nors buvo laikas ramus.
didis gerbėjas taikos ir ugningas karo žibintas,
o kiek jis kart iš makštų kardą turėjo ištraukt!

<...>
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bet ne tiktai miškuose toks ugningas narsumas išaugo, –
ugdomas buvo visaip ir kitose srityse.
jam vadovaujant, laukai nuo kareivių tolydžio mirgėjo,
matėsi karo vaizdai ir taikinguoju metu.
kad ištvermingas karys kuo mikliausiai svaidytų ietis,
darbas grūdino jo tąsyk tvirtąsias rankas.
dūzgė ten templės1 lankų nuo jų nuolatinio tempimo;
kario rankos taiklios šitokie buvo ženklai:
Raiteliai lėkė ratu, ir išmetę aukštyn sviedinėlį,
savo eikliosiom strėlėm taikliai kapodavo jį;
ir į kepurę, padangėn aukšton ją išmetę, jie šaudė;
ji, tos daugybės strėlių perverta, krito žemyn.

<...>

vytautas tokią daugybę karių narsiųjų turėjo,
jog ne vargu kas suras tokį pasauly, kaip jis.
esant jam valdovu, viešpatavo taurus teisingumas,
vyrams garbingiems dažnai dovanas skyrė didžias,
Panieka teko taip pat didžiūnams už jų ištižimą,
nes jisai papročių buvo teisėjas rūstus.
jis visose srityse teisingumo švento žiūrėjo,
kad negalėtų kur nors slėptis apgaulė kokia.

<...>

vytautui ten viešpataujant, išnyko gaujos gobšuolių,
ir už nuopelnus tuos bus jam garbė amžina.
daugel jo žygių yra garbingiausiais vardais pavadintų,
betgi mums dar svarbu darbą ir šį paminėt:
jis žemdirbių taikingosios tautos dar lavino žmones, –
arklas rūpėjo vien jai ir niekas kitas tada, –
Liepdavo į stovyklas atvesti supančiotų stumbrų,
kad sužeidimų jokių kūne nebūtų visai.

<...>

1 templė – šaunamojo lanko virvelė, styga.
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kas smeigia ietį geriau, dovanų tas gauna geresnių;
dovanos taip palaipsniui skirstomos buvo kaskart.
kas į šio milžino kūną giliau įvarydavo durklą,
dovaną skirdavo tam didis valdovas patsai.
tais gi laikais iš tiesų už visus jisai buvo garsiausias,
bet ne dėl to, kad karų žygiai išgarsino jį:
jis virš žmonių reikalų aukščiau dangiškuosius iškėlė
ir nuolankia širdimi garbino dievą karštai.

Versta iš lotynų kalbos

1  kaip mikalojus Husovianas aprašo stumbrą? išrinkite ir įvar-
dinkite penkias meninės raiškos priemones.

2  Remdamiesi ištrauka, įrodykite, kad medžioklė nebuvo pramo-
ga, o kovinės pratybos, grūdinusios jaunuomenę.

3 kokia istorinė asmenybė aprašoma poemoje? kaip ją autorius 
pristato? kokius kunigaikščio bruožus ypatingai aukština?

4 Poemos „Radviliada” ir „giesmė apie stumbrą” – vieni pirmųjų 
eiliuotų kūrinių apie Lietuvos gamtą ir praeitį, žmones bei pa-
pročius. jos buvo parašytos lotyniškai. Pasvarstykite, kokia jų 
reikšmė lietuvių raštijai ir kultūrai.

ViENtisiNis saKiNys

sakinys, turintis tik vieną gramatinį centrą – veiksnį ir tari-
nį, yra vientisinis sakinys.

Pvz.:
1. Vakaras kvepia eglių sakais ir sniegu. (H. n.)
2. Tu mamai grąžinai jėgas ir viltį. (v. Ž.)
3. Linksta sunkios varpos, pilnos nokstančių grūdų. (R. k.)
4. Tėvas krapšto, rausia mažus griovelius ir kažką niūniuoja 
sau po nosim. (j. mk.)

Klausimai ir užduotys
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5. Tolumoje dar tebegriaudėjo. (b. Rdz.)
6. Ežere nardė lydekos, kuojos, ešeriai. (g. i.)

jeigu sakinyje yra vienas veiksnys ir keli jį apibūdinantys ta-
riniai arba atvirkščiai – keli veiksniai ir vienas tarinys, toks saki-
nys yra vientisinis (plg. 4 ir 6 sakinius).

† Raskite vientisinius sakinius.
stoviu ant didžiojo tilto ir žiūriu į plaukiantį vandenį. nemunas 
kitais pavasariais užliedavo visus kauno priemiesčius, bet šiemet 
plaukia labai pamažu. nedidelės vilnys lipa viena ant kitos, skandi-
nasi, pamėto sugriebusios kokį lentgalį. siauresnėje vietoje išvarto 
akmenis. bet kai saulė papila šviesulių, nemunas atrodo kaip dre-
bantis veidrodis. jame atsispindi kamuoliais susigrupavusių debesų 
virtinės. kada ne kada ramumą sudrumsčia nuo baltijos jūros at-
skridusi žuvėdra, kuri pamirko baltus sparnus vilnyse, paklykauja 
ir vėl nuskrenda kartu su debesiūkščiais.

S. Zobarskas

‡  nurašykite vientisinius sakinius ir pabraukite jų gramatinius cen-
trus.
ėjo dienos, atšilo orai, karvės pešė žolę, rimo avys ganykloj. dan-
gumi bėgo vis retesni debesėliai. Laukuose sujudo artojai. Plėšė 
ražienas, likusias iš pernai rudens, ruošė molinius įkalnėlius mie-
žiams ir kviečiams, kai kurie į pūdymus kibo, kad usnimis ir gars-
tukais neapeitų dirvos, rugiagėlių kad būtų mažiau kitais metais. 
neišlaikė ir mūsiškis Laurynas, įkirto kirvį renčiamon sienon, išėjo 
paskui plūgą iš kiemo, dvejetą pasikinkęs. ir antanėlis išėjo, antrą 
dvejetą arklių paėmęs. arė broliai. kazytė po namus sukosi. vaka-
re susirinkdavo visi prie stalo išvargę, barniams liežuvio neapvertė, 
tiktai kramtė kąsnį burnoj, atsipūsdami tiesė šaukštą į dubenį.

J. Baltušis

ˆ Raskite vientisinius sakinius.
miesto kieme
Pasižvalgykime po savo kiemą. jeigu gyvenate kaime, aplinka bus 
labai įdomi. miesto kiemas paprastesnis. galima ir čia surasti daug 
įdomių dalykų. jūsų kieme auga įvairūs medžiai, gyvatvorės, žydi 
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gėlės. Prie tako žaliuoja samanos, takažolės, varpučiai, dobiliukai. 
tolesniame kampe supasi vešlūs kiečiai. Žieduose dūzgia bitės, ša-
lia plasnoja drugiai. mieste paukščių nedaug. išdidžiai vaikšto įky-
rios varnos, drąsūs kovai. namų plyšiuose peri naminiai žvirbliai, o 
balkonuose – langinės kregždės. kiemas kiekvienu metų laiku vis 
kitoks.

Š vartodami tik vientisinius sakinius, aprašykite savąjį kiemą.

œ  Įrašykite praleistas raides. Pabraukite vientisinius sakinius.
kilo smarki audra. miško medži_s laužė, griovė. upės patvino. 
Žmogaus gyvenamąją viet_ apsėmė, daug turto nuplukdė, nunešė.
aptilo audra. Žmogus bail_ dairėsi aplinkui. atsiminė sutartį su 
Prot_ ir tarė:
– bijau. nemoku.
Protas pamokė žmog_ vandeniu plaukioti, vėją darbo dirbti pajun-
gė.
Protas išmokė žmog_ rasti žemės gilum_ visokių reikalingų daikt_. 
Padrąsino į or_ kilti, paukšč_ skrajoti, žuv_ nardyti. Parodė žvaigž-
dž_ kelius. atvožė amžių knygas, parodė, kaip jas skait_ti, pasaulio 
praeit_ pažinti.
išmokė visa ko, ką š_ndien žmogus žino.

Pagal P. Mašiotą

Laima Abraitytė

Lietuviškos knygos kelias
tautai, jos gyvasčiai ir brendimui labai svarbi raštija gimtąja 

kalba. Romėnai sakė: „Žodžiai nuskrenda, raštas lieka”.
Pirmieji raštai Lietuvoje (Xiii–Xiv a.) buvo rašomi lotynų ir 

slavų kanceliarine kalba.
Lietuviškos knygos pirmiausia pradėtos leisti Xvi a. mažo-

joje Lietuvoje (karaliaučiuje). Lietuviškos raštijos pradininkai – 
martynas mažvydas, jonas bretkūnas, danielius kleinas, vėliau, 
Xviii a. – kristijonas donelaitis. Lietuvos didžiojoje kunigaikš-
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tystėje Xvi a. – mikalojus daukša, Xvii a. – konstantinas sir-
vydas, XiX a. – simonas daukantas, antanas baranauskas, mo-
tiejus valančius.

Juozas Pikčilingis

Pirmoji lietuviška knyga
– Pirmoji pasirodžiusi spausdinta knyga kiekvienos kalbos is-

torinėje raidoje žymi ir podraug pradeda naują etapą. juk kalbos 
ugdymas, norminimas – tai knygos, „kalbamoksliai”, gramatikos, 
žodynai. ir pirmoji knyga – didžiulis įvykis žodžio istorijoje. ko-
kia šio įvykio data? kieno vardą čia turime suminėti?

– tuomet rašė 1547-uosius... to žmogaus vardas – martynas 
mažvydas. skaitykite mano pasakojimą.

ei viešpačiai žiaurūs, valdovai ir ponai,
kelią knygelei tai plonai!  

V. Mykolaitis-Putinas

– knygelei? kokiai knygelei? kokiai gi knygelei? kas ją su-
rašė?

– nagi kur byla „Letuuinikump jr szemaicziump”! kur bylo-
ja žodžiais: „bralei seseris, imkiet mani ir skaitikiet...”!

kelią pirmajam lietuviškam spausdintam žodžiui!
bet pirma tuos „brolius seseris” reikia pamokyti skaityt. tad 

kelią pirmajam lietuvių kalbos mokytojui!
maŽvYdas (iškilmingai)
mėginsime sudėti pirmą žodį.
klausykitės gerai... Širdim klausykit!
kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų
Pajusite medaus ir kraujo skonį,
išgirsit volungę prieš lietų šaukiant,
užuosit šieno ir liepynų kvapą,
Regėsit baugų debesio šešėlį
Per lauką bėgant... taigi pamėginkim.
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(Skiemenuoja vienas)
„el-ie” bus „Lie”, „tė-u” bus „tu”, „vė-a” bus „va”.
visi kartu! dar sykį!
Choras (darniau)
Lie-tu-va!

Just. Marcinkevičius „Mažvydas”

jau ir mokame sudėti lietuvišką žodį. Žodį, kuriame tiek pras-
mės, tiek emocijų: graudulio, skausmo, vilties, netikrumo, lūkes-
čių.

v. mykolaitis-Putinas, minint pirmosios lietuviškos knygos 
m. mažvydo „Catechismusa prasty szadei” 400 metų sukaktį, ci-
tuotąjį eilėraštį „Lietuviškos knygos kelias” pradeda taip:

Prieš keturis amžius mažutė knygelė
Lietuviškais žodžiais prašneko.
Į vargdienio dalią užžėlusį kelią
negreitai praskinti jai teko.
tik kartais, užklydus į pirkią artojo,
visiems ji suprantamais žodžiais bylojo:
„giedrėjančio ryto kas laukiat ir tikit,
broliai, seserys,
imkite mane ir skaitykit”.

Lietuviško spausdinto žodžio tėvo pradėtąjį darbą Rytų Prūsi-
joje toliau varys kiti: b. vilentas, j. bretkūnas, vėliau L. Rėza, dar 
kiti. 1653 m. jau bus pasirodžiusi danieliaus kleino gramatika. 
jau ir gramatika! jau darbas, kur autorius bus stengęsis apiben-
drinti šimto su viršum metų Prūsijos lietuvių raštijos kalbą! juk 
ne kas kita, kaip gramatika, suvaidina lemiamą kalbos normini-
mo, jos pritaikymo įvairiopiems visuomenės reikalams vaidmenį.

1  kokie labai svarbūs dalykai pasakomi šiame straipsnyje? 
2  kas mums priartina istorinius faktus, daro juos suprantames-

nius?
3  kodėl cituojama poezija? kokia paties autoriaus kalba?

Klausimai ir užduotys
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4  just. marcinkevičiaus poetinėje dramoje „mažvydas” rašoma: 
„Širdim klausykit!” kas norima šiais žodžiais pasakyti?

5  ką jaučiame, girdime, matome, tardami žodį „Lietuva”?
6  „tautai svarbi raštija gimtąja kalba” – punktais užsirašykite 

svarbiausias straipsnyje pateiktas žinias.

paGRiNDiNės saKiNio Dalys

Veiksnys

Veiksnys yra pagrindinė sakinio dalis, kuri atsako į klausi-
mą kas?

veiksniu paprastai pasakomas asmuo arba daiktas, kuris ką 
nors veikia (veikdavo, veiks), koks nors ar kas nors yra (buvo, 
būdavo, bus). Pvz.:

1. Saulė kaitina be jokio vėjelio. (Ž.) kas kaitina? – saulė.
2. Baisus sprogimas sudrebino žemę. (j. a.) kas sudrebino? 
– sprogimas.
3. Jie tuojau atplauks. (m. kt.) kas atplauks? – jie.
4. Leonas buvo išvažiavęs į Džiugus. (R. k.) kas buvo išva-
žiavęs? – Leonas.
5. Vakare pradėjo rinktis žmonės. (v. Rm.) kas pradėjo rink-
tis? – žmonės.
6. Šlapias ir ugny nedega. (tts.) kas nedega? – šlapias.
7. Ąžuolas yra medis. kas yra medis? – ąžuolas.
8. Šaltas šalto nesušaldys. kas nesušaldys? – šaltas.

veiksniai saulė, sprogimas, jie, Leonas, žmonės, šlapias, 
ąžuolas, šaltas pateiktuose sakiniuose eina su tariniais kaitina, 
sudrebino, atplauks, buvo išvažiavęs, pradėjo rinktis, nedega, 
yra, nesušaldys. be jų veiksniai negalėtų sudaryti sakinio grama-
tinio centro.
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Įsidėmėkite

veiksnys gali būti reiškiamas ne tik vienu savarankišku žo-
džiu, bet ir dviejų ar kelių žodžių junginiu, samplaika ar net po-
sakiu:

1. Prie tilto stovėjo žmonių būrelis. (j. a.)
2. Mes visi mokomės gyventi ir dirbti. (r.)
3. Mes su Stepuku sukom žilvičio švilpukus. (j. blt.)
4. Buvo matyti liepsnos kylant.
5. Lietuvos žemės ūkio akademija buvo įkurta 1924 m. (r.)
6. Tarp kalnų tyvuliavo ežerai ežeriukai. (k. b.)
7. Netrukus pasigirdo „Atskrend sakalėlis per žalią girelę...”

Pažyminys, apibūdinantis veiksnį, nėra jo sudėtinė dalis. 
Plg.: Atėjo šalta žiema. Mažasis broliukas mėgsta piešti. 
Geroji Birutė visada tau padės.

pagrindiniai veiksnio reiškimo būdai

kuo reiškiamas                           Pavyzdžiai

1. daiktavardžio vardininku.   Pro šalį ėjo žmogus. (j. a.)
2. Įvardžio vardininku. Visi ilgai žiūrėjo į degantį  
 laužą. (j. g.) 
3. kitų kalbos dalių vardininku:

a. būdvardžio,                         Baltas balto nesuteps. (tts.)
b. skaitvardžio,      Du bėga, du veja. (tts.)
c. dalyvio. Atėjusysis kreipėsi į mokytoją.

4. veiksmažodžio bendratimi.   Delsti neišmintinga ir  
 pavojinga. (v. m.-P.)
5. Padalyviu.                               Buvo girdėti dainuojant.
6. Žodžių junginiu.                      Daugumas gyventojų buvo  
 plento darbininkai. (P. C.)
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7. Žodžių samplaika.     Naujoji Akmenė –  
 cementininkų miestas.
8. Posakiu.     Kaip pasiklosi, taip išsimiegosi  
 – yra populiarus žmonių  
 posakis.

† Pabraukite veiksnius.
1. toli stūksojo kalnai su sniego kepurėmis. (v. Ž.) 2. nė viena šei-
mininkė nenori apsijuokti. (j. a.) 3. Parugėm gelsvom basa vasara 
prabėgs. (s. n.) 4. tarpduryje stovi motina. (j. mk.) 5. Petras niū-
riai žingsniavo kelio pašale. (v. m.-P.) 6. be įnirtingo mūšio prie-
šas neužleis nė pėdos žemės. (k. m.) 7. sunkvežimis nurūko tuščia 
kaimo gatve. (v. b.) 8. dešimtys metų praėjo... (j. b.) 9. marius 
greitai sveiko. (j. a.) 10. mano smalsumas dar labiau padidėjo.  
(j. mk.) 11. daugelis keleivių jau sėdėjo autobuse. 12. mes skuba-
me prie lentpjūvės. (v. d.) 13. saldžiai skaudus nekantrumas bėgi-
nėjo jo kūnu. (a. P.)

‡ Raskite veiksnius ir pasakykite, kuo jie išreikšti.
1. aš mindaugui buvau ir būsiu ištikimas. (v. k.) 2. Rogėse gulė-
jo sužeistieji. (a. vc.) 3. vaikai visada skaudžiau pajunta netei-
sybę. (k. s.) 4. mintyse jai vėl iškyla sūnaus paveikslas. (j. mk.)  
5. miesto gatvėse eisena greitai augo. (v. m.-P.) 6. Pykti negražu ir 
nesveika. (j. ms.) 7. mes tave vėl iškviesime. (j. mk.) 8. martynas 
paspartino žingsnį. (j. a.) 9. veidelius vagoja ašara karšta. (s. n.) 
10. saulė jau leidosi. (v. m.-P.) 11. katrei net rankos ėmė virpėti. 
(v. m.-P.) 12. toli laukuose kažkas pradėjo dainuoti. (j. g.) 13. miš-
ko pakrašty gyveno dailidė. (e. m.) 14. Ryt aš tau viską papasako-
siu. (v. m.-P.) 15. visi dirba skubius darbus. (i. s.) 16. trenksmas 
išjudino kaimynus. (k. s.)

ˆ Pakeiskite veiksnio vietą sakinyje.
1. kregždės skraido visai pažeme. (R. L.) 2. Į šlaitą lipa rugių lau-
kas. (v. d.) 3. sugriaudė sprogimas. (v. Rm.) 4. Šeimininkės kam-
bary jau degė žiburys. (P. C.) 5. aš negalėjau ramiai žiūrėti į draugo 
nelaimę. 6. Pro kiemą pravažiavo rogės. (a. v.)
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Š Pagrindinis ištraukos veikėjas yra šuniukas striukis. Įrašykite jį 
nusakančius veiksnius. taip pat įrašykite praleistas raides.
striukis buvo labai smalsus. ... visur k_šo savo ilgą, šiek tiek ries-
tą nosį ir dėl to dažnai turėdavo nemalon_mų. bet pati didž_ausia 
šio šuni_ko aistra buvo k_lionės. ... iš akių supra_davo, jei kas iš 
namiškių ruo_davosi kur nors eiti ar važiuoti. ... tada suklu_davo, 
pakreipęs galvą, įdėm_ai žiūr_davo, kaip dėdė Petras velkasi paltą, 
kaip jis ieško kokio nors daikto ir, negal_damas surasti, vis barasi 
ant tetos agotos. iš nekantr_mo ... jau tr_ndavosi apie duris ir inkš-
davo, praš_damas, kad kas atidaryt_.

A. Pocius

Martynas Mažvydas

Katekizmo prasti žodžiai
Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir Žemaičiump

broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit,
ir tatai skaitydami permanykit.
mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
ale to negalėjo nė vienu būdu gauti.
Regėti to norėjo savo akimis,
taip ir išgirsti savo ausimis.
jau nūn, ko tėvai niekada neregėjo,
nūn šitai vis jūsump atėjo.
veizdėkit ir dabokitėsi, žmones visos,
Šitai eit jūsump žodis dangaus karalystos.
maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkit,
o jūsų ūkiuose šeimyną mokykit.
sūnūs, dukterys jūsų tur tatai mokėti,
visa širdžia tur dievo žodį mylėti.

Pirmoji lietuviška knyga buvo išleista 1547 metais karaliau-
čiuje. Rengiant šią knygą, martynui mažvydui reikėjo kalnus 
darbų nuversti: pasirinkti raidyną, kurti literatūrinę kalbą; ver-

martyno mažvydo  
„katekizmo prastų  
žodžių” (1547 m.)  
titulinis puslapis
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čiant tekstą, surasti, pritaikyti daugybę žodžių, o kartais ir naujų 
pasidaryti. knygoje išspausdintas ir pirmasis originalus eiliuo-
tas tekstas – paties m. mažvydo prakalba, yra ir elementorius – 
„mokslas skaitymo rašto dėl jaunų bernelių naujai suguldytas”.

taigi pirmoji lietuviška knyga ne šiaip sau siūlėsi imama ir 
skaitoma – ji ir raktą „skaitymo rašto” įteikė. tas raktas – ele-
mentorius!

1 su kokiomis kliūtimis susidūrė m. mažvydas, rengdamas „ka-
tekizmą”? 

2 ką reiškia žodžiai humanizmas, humanistas?
3  Perskaitykite a. jovaišo žodžius ir pasakykite, kodėl martyną 

mažvydą vadiname humanistu.
  Pirmieji lietuvių humanistai, pasukę liuteronybės keliu, vienas 

kitą vadino saviškiais. iš jų mokyčiausi, tapę net karaliaučiaus 
universiteto profesoriais, buvo abraomas kulvietis ir stanis-
lovas Rapolionis, tačiau istorija didžiausiu laiko martyną maž-
vydą, nes jis įgyvendino visų jų bendrą troškimą – spausdinti 
lietuviškas knygas ir pradėti naują mūsų tautos kultūros epo-
chą. 1547 metais karaliaučiuje buvo išleista pirmoji lietuviška 
knyga – martyno mažvydo parengtasis „katekizmas”.

4  nurašydami tekstą papildykite šiais žodžiais ir žodžių junginiais:
  Lenkijoje; Lietuvai; Lietuvos nacionalinėje; pirmosios lietuviš-

kos knygos; viešoji; ją buvo pasiėmęs vienas skaitytojas; turi 
savo likimą.

  „Katekizmas” – pirmoji lietuviška knyga
  .... išliko du egzemplioriai. vienas saugomas vilniaus univer-

sitete, kitas – torunės universitete .... . vilniškis egzempliorius 
gerai išsilaikęs, įrištas pergamentu. sakoma, kad knygos .... . 
vilniškio egzemplioriaus likimas tikrai ypatingas. Po antrojo 
pasaulinio karo karaliaučiaus egzempliorius atsidūrė torunė-
je, o vilniškis atkeliavo į Lietuvą iš odesos. 1956 m. vilniaus 
universiteto bibliotekoje lankėsi ukrainietis prof. s. borovojus. 
jis papasakojo, kad vienoje odesos bibliotekoje matęs m. maž-
vydo „katekizmą”. Paaiškėjo, kad tai .... m. gorkio biblioteka. 

Klausimai ir užduotys
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bet lentynoje knygos nerasta, nes .... mokytis lietuvių kalbos! 
susitarus .... ir ukrainai, m. mažvydo „katekizmas” buvo gau-
tas mainais 1957 m.

  nuo 1985 m. .... m. mažvydo bibliotekoje vilniuje vyksta kas-
metiniai seminarai, pavadinti „mažvydo skaitymais”, skirti  
m. mažvydo ir jo epochos, lietuviškos knygos problemoms.

Pagal V. Butkevičiūtę-Diop ir V. Kozyrevienę

5  Panagrinėkite prakalbą. kuo ji skiriasi nuo dabartinės kalbos? 
išrašykite visus senovinius žodžius ir jų formas. Pabandykite 
įvertinti, ar labai pasikeitė kalba per beveik pusę tūkstančio 
metų.

6  Prisiminkite, kokio žanro kūrinį apie martyną mažvydą parašė 
justinas marcinkevičius.

taRiNys

tarinys yra pagrindinė sakinio dalis, kuria teigiamas arba 
neigiamas tam tikras veiksmas, būsena ar ypatybė. tariniu 
galima atsakyti į klausimus ką veikia (veikė...)? koks ar kas 
yra (buvo...) veiksniu žymimas asmuo ar daiktas?

Pvz.:
1. Darbas meistrą giria. (tts.)
2. Erelis išskėtė sparnus. (a. vč.)
3. Kelias buvo tuščias.
4. Pamoka buvo įpusėjusi.
5. Mūsų vaikai yra mūsų sparnai. (just. m.)
6. Nuo karščio net jūros vanduo ėmė virti. (m. s.)
7. Diena gali būti saulėta.

tariniai yra trijų rūšių: grynieji, suvestiniai ir sudurtiniai.
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Grynasis tarinys

tarinys, išreikštas veiksmažodžio vientisine forma, vadina-
mas grynuoju tariniu.

Pvz.:
1. Kentėjimas brandina žmogų. (j. jn.)
2. Krito pirmos vėlyvo rudens snaigės. (v. k.)
3. Į skaityklą eidavau kiekvieną dieną. (j. mk.)
4. Rytas prašvis dar negreitai. (v. m.-P.)
5. Negirk dienos be vakaro. (tts.)
6. Aš važiuočiau į Klaipėdą.

grynasis tarinys taip pat gali būti reiškiamas dalyviu (Senelis 
ėjęs per girią ir sutikęs lokį.), bendratimi (Aš bėgti, jie vytis.), 
ištiktuku (Tik šmakšt į trobą Antanas! (Ž.), frazeologizmais (Vai-
kas paleido gerklę.).

grynasis tarinys, išreikštas kaitomomis veiksmažodžio for-
momis, su veiksniu derinamas asmeniu ir skaičiumi (Aš rašau 
straipsnelį į sienlaikraštį. Tėvas stovėjo tarpduryje. Mes atosto-
gausime kaime. Jūs šiandien žaidėte gerai.).

† Įrašykite praleistas raides ir pabraukite grynuosius tarinius.
artinosi žiemos atostogos. aš vis lab_ ilgėjausi namų. m_sčiau, 
kaip gr_šiu namo, kaip vėl pamatysiu tėtį, kuris aišk_ didžiuoj_si 
manim, kad aš mokausi ir galbūt gyvenime pasie_siu daugiau už jį. 
vėl pamatysiu švelnų, gerą, pavargusį motinos veidą. o kiek kalbų, 
nepabaig_mų, _domiausių kalbų bus su brol_s ir seserimis! 
      A. Venclova

‡ nurašykite sakinius, kurių grynieji tariniai išreikšti tariamąja ir lie-
piamąja nuosaka. tarinius pabraukite.
1. Lauk manęs pavakary vėtroj prie obels. (s. n.) 2. devynis kartus 
atmatuok, dešimtą nupjauk. (tts.) 3. dieną lašėjo nuo stogų. (a. v.) 
4. mackevičius visus dvarus išdraskytų ir visą žemę valstiečiams 
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išdalytų. (v. m.-P.) 5. suvažiuos į jonines vaikai. (v. Rm.) 6. Petras 
padeda į šalį laikraštį. (v. d.) 7. važiuok tu namo, uršule. (j. blt.)  
8. tegu kyla juodi dūmai dangaus skliautais mėlynais. (s. n.)  
9. saulė spigina pro langą. (j. a.)

ˆ Įrašykite praleistas raides ir pabraukite grynuosius tarinius.
1. Petras gal ten neįl_s į kokią maišatį. (v. m.-P.) 2. karas šird_je 
pal_ko gilų randą. (alg. b.) 3. Žiog_lių čirškimas tik tartum svai- 
g_no ir vasaros ilg_sį žadino. (v.) 4. namišk_i dar nebuvo my-
koliuko tokio matę. (v.) 5. mot_na prikando lūpą. (j. b.) 6. bičių 
zvimb_mas maišėsi su avižų šiuren_mu, švelnus kužd_sys skl_do 
žaliomis bangomis. (j. g.) 7. kazy, stok čia šal_ man_s ir pūsk ragą.  
(v. m.-P.) 8. Poemos ir legendos tegu stiprina žmonių š_rdis. (j. g.)

Mikalojus Daukša

Prakalba į malonųjį skaitytoją
Iš „Postilės”

mikalojaus daukšos
„Postilės” 
titulinis puslapis

kurgi, sakau, pasaulyje yra 
tauta, tokia prasta ir niekinga, kad 
neturėtų šitų trijų savų ir tarsi įgim-
tų dalykų: tėvų žemės, papročių ir 
kalbos? visais amžiais žmonės kal-
bėjo savo gimtąja kalba ir visados 
rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobu-
linti ir gražinti. nėra tokios menkos 
tautos, nėra tokio niekingo žemės 
užkampio, kur nebūtų vartojama 
sava kalba. tąja kalba paprastai visi 
rašo įstatymus, jąja leidžia savosios 
ir svetimų tautų istorijas, senas ir 
naujas, jąja aptaria visus valstybės 
reikalus, ją gražiai ir padoriai var-
toja visokiais atvejais bažnyčioje, 
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tarnyboje, namie. Pati prigimtis visus to moko ir kiekvienas be-
veik iš motinos krūtinės įgauna potraukį į savąją kalbą – ją mielai 
vartoti, išlaikyti ir propaguoti1.
   

tai akivaizdžiai matome ne tiktai žmonių, bet ir neišmintingų 
padarų gyvenime. kas per keistenybės būtų tarp gyvulių, jeigu 
varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, o lakštingala – krankti 
kaip varnas, ožys – staugti kaip liūtas, o liūtas – bliauti kaip ožys? 
dėl tokio savo būdo pakeitimo pranyktų savitumas, beveik pra-
nyktų ir tokių įvairių gyvulių esmė ir prigimtis. jeigu toks gyvu-
lių paikumas sukeltų tarp jų tokį sąmyšį, tai galime suprasti, koks 
sumišimas ir netvarka kyla, kai žmogus, dėl kitos tautos kalbos 
savo gimtąją visiškai paniekinęs, taip pamėgsta svetimąją (pa-
miršdamas savąją, kuria dievas ir gamta liepia kalbėti), lyg pats 
būtų ne to krašto ir kalbos.

ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gra-
žumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia 
išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko ben-
drumą, santaiką ir brolišką meilę. kalba yra bendras meilės ryšys, 
vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. sunaikink 
ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. sunaikink ją, – už-
temdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę 
ir garbę. kas išsklaidė ir išvaikė tuos, kurie buvo pastatę bokštą 
iki pat debesų, norėdami išgarsinti savo vardą? kalbų nesantai-
ka. kas daugiausia pradėjo kovas, maištus ir sukilimus pasaulyje? 
kalbų skirtingumas. visos nesantaikos tarp tautų, visi šmeižtai, 
vienos tautos niekinimas kitos, visa tai kilo iš kalbų skirtingumo, 
kaip iš visokio sąmyšio šaknų.

juk iš prigimties kiekvienas labiausiai linksta ir stipriai pri-
siriša tiek prie savo tautos ir kraujo, tiek ir prie savo kalbos. an-
tra vertus, kuo gi išsilaikė iki šiol ta didžioji Persijos karalystė, 
senovinė monarchija? tiktai savo kalbos santaika. kuo gi kitose 
tautose garsėjo ana Romos valstybė? dėl ko jų žygdarbiai net to-

1 Propaguoti – skleisti, populiarinti.
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limiausius žemės kraštus pasiekė? vien tik išlaikymu gimtosios 
kalbos, kuriai praturtinti ir skleisti ne tiktai įstatymus leido, bet 
ir įvairius filosofijos mokslus dėstė ir savo dievų garbę aprašė. 
graikų kalbą draudė vartoti įstatymuose ir senate. kuo išsilaikė 
arabų šalis, graikų valstybės ir kiti tolimi kraštai? vien tiktai 
savo gimtosios kalbos išlaikymu. nekalbu apie italų žemę, kuri 
taip rūpinasi išlaikyti ir skleisti savo kalbą, jog nėra jokių, net 
sunkiausio turinio knygų, kurių jos žmonės nebūtų išvertę į savo 
kalbą. neliesiu, nes visi tai žinome, mūsų kaimyninės Lenkijos, 
kurioje taip žydi ir turtėja kalba – kas nežino? kas nėra girdėjęs?

visa tai sakau ne tam, kad peikčiau kitų kalbų mokėjimą ir 
vartojimą (tai visų žmonių buvo ir tebėra vertinama ir giriama), 
ypač lenkų kalbos, kuri mūsų didžiajai kunigaikštystei mielai su-
sijungus su garsinga Lenkijos valstybe, virto lyg ir gimtąja. aš 
tiktai smerkiu mūsų gimtosios lietuvių kalbos apleidimą, kone 
išsižadėjimą ir bodėjimąsi ja. duok dieve, kad mes laiku apsidai-
rytume ir iš to praradimo kada nors prisikeltume.

1 suformuluokite atskirų pastraipų svarbiausias mintis.
2 kokiose srityse, pasak daukšos, turi būti vartojama gimtoji kalba?
3 kokios vertybės nyksta išsižadant gimtosios kalbos?
4 koks autoriaus požiūris į svetimų kalbų mokymąsi?
5 Raskite tekste vieną sakinį – aforizmą, kuriuo yra reiškiama pa-

grindinė teksto mintis.
6 ar m. daukšos mintys aktualios mūsų dienomis? Paaiškinkite, 

kodėl.
7  „maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai 

nemokėti”. Pagrįskite arba paneikite šį jono jablonskio teiginį.

Įžymių žmonių mintys apie kalbą 

kalbėdamas kiekvienas žmogus padaro ryškią savo asmeny-
bę ir todėl jis yra nors mažas menininkas.

Vydūnas

Klausimai ir užduotys

Versta iš lenkų kalbos
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***
norint savo kalbos išmokti ir eiti paskui – su savo plunks-

na – į žmones, reikia mokėti pirmiausia žmonių dainos, pasakos, 
priežodžiai suprasti ir jų kalbos turtais brangenybėmis stebėtis.

Jonas Jablonskis
***

jei žmonijoj tautos vertė būtų matuojama jos kalbos grožiu, 
tai žemaičiai ir lietuviai būtų pirmoj eilėj tarp europos gyventojų.

  Jurgis Zauerveinas
***

gimta kalba turbūt dabina kiekvieną. ji sušvelnina žmogaus 
sielą, pagražina mintį, sulygina patį būdą, net išvaizdą pagražina.

Ignas Šeinius

suVEstiNis taRiNys

tarinys, išreikštas veiksmažodžio vientisine forma su ben-
dratimi, vadinamas suvestiniu tariniu.

Pirmąją suvestinio tarinio dalį dažniausiai sudaro veiksma-
žodžių būti, imti, pradėti, reikėti, turėti, galėti asmenuojamosios 
formos, kurios vienos negali baigtinai nusakyti sakinio minties. 
tai padaryti padeda antroji suvestinio tarinio dalis – bendratis.

Pvz.:
1. Pro medžius buvo matyti ežero įlanka. (a. vč.)
2. Lietus ėmė pilti čiurkšle. (j. blč.)
3. Koridoriuje pradėjo mušti laikrodis. (j. g.)

† Pabraukite suvestinius tarinius.
1. Pro lietaus pylą nebuvo matyt nė namų. (P. C.) 2. skrodskis liepia 
sustabdyti arklius. (v. m.-P.) 3. greitai pradės raudonuoti avietės, 
ims dygti baravykai. (k. s.) 4. viktoras tą vasarą pavėlavo par-
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važiuoti. (v. m.-P.) 5. Palikit mane vieną su tėtušiu. mums reikia 
pasikalbėti. (a. P.)

‡ Raskite sakinius su suvestiniais tariniais ir juos nurašykite.
1. tvarte pradėjo baubti galvijai. (v. Rm.) 2. Rokas nedrąsiai pasi-
beldė į duris. (R. L.) 3. obuoliai nuo alksnių nekrinta. (tts.) 4. justei 
net akys ėmė ašaroti. (R. k.) 5. Pjovėjai pradėjo žvalgytis į savo 
šešėlius. (Ž.) 6. ašaros mums nieko nepadės. (v. m.-P.) 7. namelis 
ėmė braškėti, siūbuoti. (P. C.) 8. Liepk sniegui užkloti jaunus žel-
menis. (j. blč.) 9. Rudenėlis per tėvynę nužingsniavo šilo viržiais... 
(s. n.)

ˆ sugalvokite sakinių, kurių suvestiniais tariniais eitų žodžių jungi-
niai: ėmė važiuoti, gali sustoti, mėgstu skaityti, privalai mokytis, 
negaliu suprasti, pradėjo ūžti, ėmė lyti.

Š Perrašykite sakinius, įrašykite praleistas raides, pabraukite tari-
nius.
1. užvakar aš turėjau spr_sti sunk_ uždavin_. 2. jonas pav_lavo 
atiduoti rašin_. 3. virdul_je prad_jo virti vanduo. 4. Liepk sūnui 
atsipraš_ti. 5. n_ neband_kite mums tru_dyti! 6. užeikite pasiskai-
tyti laikrašč_. 7. Po piet_ tur_site suplauti visus indus. 8. išsigandę 
paukšč_ baigė čiulbėti. 9. ingrida mė_sta skaityti nuot_kių knygas. 
10. danguj_ buvo matyti tik vienas kitas deb_sėlis.

œ ištaisykite rašinį. Paaiškinkite rašybą.
mano dvaras
aš gyvenu gražeme dvaria. aplinkui auga puikus medžaj. Po mano 
kambaro langų svyruoje gražus gluosnei. jų plačose šakose mėks-
ta patrukšmauti varnėnai. Šaurės vėja sulaiko žemaūgės pušajtės. 
vakarinėja sodo pusėja vasara žiedajs apsipila liepos. Prie centriniu 
vartų kaip budrus sargybinei stovi žalosios aglės.
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Motiejus Miškinis

Simonas Daukantas
aukštuosius mokslus dau-

kantas ėjo vilniaus universite-
te, kur studijavo teisę ir istoriją. 
Į universitetą pateko (1816 m.) 
dideliu vargu, nes buvo vals-
tiečio sūnus; turėjo pasivadinti 
bajoru ir pasižadėti vėliau įteik-
ti kilimą įrodančius raštus.

Įteikęs universitetui kaž-
kokį neaiškų išrašą iš bajorų 
rejestro, daukantas iš pradžių 
gavo teisių kandidato, o vė-
liau magistro laipsnį. vyresnis 
amžius, žema kilmė ir neturtas 

skyrė daukantą nuo jo mokslo draugų, todėl jis nedalyvavo ne tik 
jų pramogose, bet ir kultūrinėse draugijose. jam rūpėjo tik moks-
las. istorijos profesoriai sužadino jo susidomėjimą Lietuvos pra-
eitimi, bet drauge sukėlė ir abejojimų dėl jų pažiūrų teisingumo. 
dar studentu būdamas, daukantas svajojo prieiti prie tų istorijos 
šaltinių, kurie galėtų atskleisti lietuvių praeities paslaptį.

daukantas pirmas ryžosi apvalyti mūsų istoriją nuo tų šališkų 
žinių, kurias, jo įsitikinimu, paskelbė apie lietuvius svetimtaučiai, 
ypač lenkai, sumaišę ir supynę daugybę faktų, išaiškinę juos savo 
naudai. nesitenkindamas tuo susižavėjimu Lietuvos praeitimi, 
kurį reiškė jo profesoriai, jis ėmėsi taisyti jų sąmoningas ir nesą-
moningas klaidas. jam atrodė, kad net patys didieji Lietuvos gar-
bintojai per maža ją išaukštino; nepatiko jam ir tai, kad jie matė 
lietuvių gyvenime vieną kitą šešėlį, o tokius žalingus Lietuvai 
įvykius, kaip Liublino uniją, laikė išganingais.

daukantas pirmas ėmė įrodinėti, kad lietuvių tautos kelias yra 
savaimingas. Lietuvių kultūros dvasia rodo buvus lietuvių tau-

simonas daukantas (1793–1864)
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tą ypatingai kilnią, savo kilnumo ir pranašumo nustojusią tada, 
kai susidūrė su svetimtaučiais ir patyrė jų neigiamos įtakos. visi 
lietuvių santykiai su kaimynais, ypač su lenkais, lietuviams tik 
pakenkę. Šitoks daukanto įsitikinimas buvo griežtai priešingas 
įsitikinimams jo amžininkų, lietuvlenkių bajorų, dar neskiriančių 
savęs nuo lenkų. jie dar nebuvo priaugę suprasti šiai tiesai, kurią 
visą savo amžių atkakliai skelbė daukantas, pirmas sąmoningas 
lietuvis separatistas. jis ryžosi parodyti, kas yra Lietuvos nelai-
mių kaltininkas. nepaprastu atsidėjimu gilinosi jis į tuos veikalus, 
kuriuose yra kas nors pasakyta apie Lietuvą, norėdamas restau-
ruoti jos tikrąjį pavidalą. savo pažįstamų prašomas ką nors pa-
rašyti apie Lietuvą lenkiškai, daukantas griežtai atsisakė ir visą 
amžių rašė tik lietuviškai. jam atrodė, kad netinka apie savo tautą 
kalbėti kuria kita kalba. Lietuvių kalba jam nebuvo tik žemaitiško 
kilimo įrodymas, bet vienintelė teisėta ir garbinga raštų kalba, 
visiems lietuviams privaloma.

1  kokio darbo ėmėsi teisininkas? ką jis įrodinėjo? ko griežtai at-
sisakė?

2  ko galime pasimokyti iš daukanto? kodėl jis vadinamas tautos 
švietėju?

3  Paaiškinkite, kodėl jis „pirmas sąmoningas lietuvis separatistas”.
4 internete paieškokite daugiau žinių apie daukantą ir jo darbus. 

Simonas Daukantas

Kalba lietuvių ir žemaičių
gražumas ir dailumas kalbos lietuvių, žemaičių rodo aiškiai, 

jog ana yra tikra viena ir pirmąja kalba šiaurės giminių nuo ne-
atmenamų amžių senovės, ir taip išdailinta yra buvusi kitą kartą, 
jog šiandien dar, kas turi proto ir aukso plunksną Homero ar ver-
gilijaus, tas, sakau, ką norėdamas, tą gali gudriai gudresniai rašyti 

Klausimai ir užduotys
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toj kalboj. tą teisybę pagirtas dainius donelaitis darodė savo gar-
bingoj dainoj „metų laikai”. ne aš tą stigavoju1, bet kiti mokyti 
vyrai, žiną, kaip reikia rašyti ir kokia kalba gera yra ant rašymo.

kas yra meilingesniu žmogui vargdieniui, jei ne minavoti tas 
nelaimes, galžudes2 ir vargus praėjusius ta pačia kalba, kuria jų 
bočiai prabočiai, anas kentėdami, guodės? kalba, sakau, paduo-
da3 ateinančioms kartoms be raštų, be kūlių4, be paminklų kares, 
galžudes, laimes ar nelaimes, pirm 1000 metų buvusias. ant galo 
kalba atskiria pačias gimines vienas nuo antrų, dėl to gi yra visų 
didžiausia žmogaus privilija5, kurios nė koksai kraugerys negali 
jam išplėšti, negut6 vienkartu tiktai su jo gyvyba. kaipogi gimi-
nė viso gali nustoti – turtų, namų, pačios tėvainės, bet kalba jos 
visuomet su ja paliks: kentės vargus, vergystė novys7, bet kalbos 
savo niekuomet neužmirš. Regim tą teisybę pačioj giminėj lietu-
vių, žemaičių, prūsų, kuri, datyrusi neaprašomų vargų, rūpesnių, 
nelaimių, viso nustojusi, turtų ir tėvainės, kruvinas kares vesda-
ma, ant galo vergaudama per tiek amžių svetimoms giminėms, 
tebkalba dar šiandien lietuviai, žemaičiai, prūsai, lečiai8 ta pačia 
kalba, kuria kalbėjo jų prabočiai eruliai pirm tūkstančio metų, ku-
rią ne raštai užlaikė, bet motinos, ant kurių kaulų seniai jau spindi 
saulė su žvaigždėmis.

1  kas, pasak s. daukanto, pastovu, amžina, neišplėšiama? Paaiš-
kinkite, kokia tai vaizduojamoji priemonė.

2  kuo autorius didžiuojasi ir džiaugiasi?

1 stigavoti – tvirtinti.
2 galžudė – žudynės.
3 Paduoti – perteikti.
4 kūlis – akmuo.
5 Privilija – teisė.
6 negut – nebent.
7 novyti – naikinti.
8 Lečiai – latviai.

Klausimai ir užduotys
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3  kas „užlaikė” gimtąją kalbą? atsakykite s. daukanto žodžiais. 
Įsiminkite juos.

4  Pasvarstykite raštu, ar visada tik gyvybės nustojęs žmogus ne-
tenka kalbos.

suDuRtiNis taRiNys

tarinys, išreikštas veiksmažodžio būti asmenuojamąja 
forma ir linksniuojamuoju žodžiu, vadinamas sudurtiniu  
tariniu.

sudurtinis tarinys susideda iš dviejų dalių: jungties ir vardi-
nės dalies. jungtį sudaro veiksmažodžio būti asmenuojamoji for-
ma, padedanti pasakyti, kad veiksniu žymimas asmuo ar daiktas 
turi (turėjo...) tą požymį, o vardinę dalį – sudurtinio tarinio links-
niuojamasis žodis, reiškiantis asmens ar daikto požymį.

Pvz.:

1. Abiejų vyrų kalba buvo trumpa. (a. P.)
2. Būk protingas ir nesikrimsk. (j. a.)
3. Antanas yra mano draugas.
4. Tarptautinėse varžybose mūsų rankininkai buvo ketvirti.
5. Mergaitė buvo geros širdies. (j. blč.)
6. Sūkurys buvo čia įsisukęs. (v. Rm.)

Pateiktuosiuose sakiniuose būdvardžiai trumpa, protingas, 
daiktavardis draugas, skaitvardis ketvirti, daiktavardinis žodžių 
junginys geros širdies, dalyvis įsisukęs yra tarinio vardinės da-
lys, o veiksmažodžio būti asmenuojamosios formos buvo, būk, 
yra – jungtys. be veiksmažodžio būti, sudurtinio tarinio jungtimi 
gali eiti veiksmažodžiai likti, tapti, pasidaryti, atrodyti, apsimes-
ti, jaustis, virsti... Yra sakinių, kur nėra pasakytos jungties. Plg.: 
Diena saulėta, šilta. ir Diena yra saulėta, šilta.
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tarinio vardinės dalies reiškimo būdai

 kuo reiškiama         Pavyzdžiai

1. daiktavardžio, būdvardžio,  Punskas yra mano gimtinė.
skaitvardžio, įvardžio ir  Mūsų krašto žemė yra dosni.
būdvardiškai vartojamo  Jie buvo pirmi.
dalyvio vardininku.  Ten papročiai buvo kitokie.
 Keleivis atrodė nusiminęs.

2. daiktavardžio kilmininku.  Berniukas buvo stiprios valios.

3. daiktavardžio įnagininku. Aš tada buvau vartininku.

vietoj praleistos tarinio jungties gali būti rašomas brūkšnys, 
jei norima paryškinti praleidimą.                                                             

Pvz.:
1. Prekyba vaistais – pelningas verslas visame pasaulyje. 
2. Dukart du – keturi. 
3. Tai – mūsų visų rūpestis. 
4. Vilniaus universitetui – keturi šimtai trisdešimt ketveri 
metai. 
5. Mano veidas skaistus ir švelnus, o tavo – raukšlių išvagotas.

kartais tarinys būna mišrios sandaros. jis vadinamas mišriuoju.

Pvz.:
1. Vanduo tikriausiai gali būti šaltas.
2. Tu privalai būti atidesnis.
3. Mikui reikėtų būti atsargesniam.

Pateiktuose sakiniuose tarinio pirmieji du dėmenys (gali būti, 
privalai būti, reikėtų būti) primena suvestinį tarinį, o antrasis su 
trečiuoju – sudurtinį (būti šaltas, būti atidesnis, būti atsarges-
niam).
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Po dėmenų turi (privalo, gali) būti ir reikia būti nevarto-
jamas būdvardžio, skaitvardžio, įvardžio įnagininkas. Pir-
muoju atveju reikia vardininko, o antruoju – naudininko. 
sakoma: Jis turi būti mandagesnis (ne mandagesniu). Jam 
reikia būti stropesniam (ne stropesniu).

† išnagrinėkite paryškintuosius sudurtinius tarinius, nurodykite var-
dinę dalį ir jungtį.
1. tavo balsas buvo skambus... (j. jn.) 2. kiekvieną dieną gyvu-
lėlis darėsi vis žvalesnis. (P. C.) 3. kiemo vartai buvo atkelti iki 
galo. (a. P.) 4. visuose namuose buvo tylu. (a. v.) 5. Laukinės 
obelys iš kartos į kartą buvo žmonių draugės. (v. d.) 6. Rudenį 
kiekviena žūklės diena brangi. (v. d.) 7. ketvirtoji sesuo nebuvo 
tokia drąsi... (j. blč.) 8. abu draugai buvo ožiai ir pagyrūnai.  
(P. C.)

‡ Raskite sakinius su sudurtiniais tariniais, nurodykite tarinio vardi-
nę dalį ir jungtį.
1. salė buvo sausakimša. (i. s.) 2. Šnekutienė buvo tikra Pikčiur-
nienės sesuo. (i. s.) 3. namuose mūsų nekantriai laukia. (v. d.)  
4. skaitykla buvo pustuštė. (j. a.) 5. kelias vingiuoja tolyn.  
(v. Rm.) 6. dabar jonas jaučiasi šeimos galva. (P. C.) 7. ne, žodžiai 
buvo ne tie. (k. s.) 8. darbas buvo žmogaus pasididžiavimas, jo 
našta ir jo džiaugsmas. (just. m.) 9. sporto aikštelėje žėlė graži 
veja... (e. mk.) 10. mokykla buvo visų geriausi namai miestelyje. 

ˆ Raskite sakinius, kurių tariniai nėra sudurtiniai.
1. seniukai buvo darbštūs ir rūpestingi žmonės... (j. blč.) 2. su-
dėk knygas atgal į dėžę ir išnešk priemenėn. (v. b.) 3. balsių  
Petras šitos dainos nebuvo girdėjęs. (v. m.-P.) 4. visą dieną ado-
mas buvo niūrus. 5. staiga klemensas sustojo ir ėmė klausytis. 
(just. m.) 6. buvo ankštyje penki žirniai. (j. blč.) 7. navikas jo-
nas buvo bemokslis, beraštis užuožerių sodžiaus žmogus. (a. v.)  
8. motina pasirodė atlaidesnė. (v. m.-P.) 9. nauda mums iš to aiš-
ki. (v. m.-P.) 10. Pro atlapas gryčios duris įsiveržia nakties vėsa. 
(v. b.)

Įsidėmėkite
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Š Pabraukite tarinius.
Pradėjom rašyti. Plunksna man kliuvo, draskė popierių, raidės buvo 
labai negražios. Pagaliau ant lapo klektelėjo lašas rašalo. norėda-
mas nušluostyti, aš jį užklojau popierium. išsitepė visas lapas. Pro 
mano petį pamatęs, kas atsitiko, kažkoks vaikas už manęs sukikeno.

A. Venclova

œ nurašykite sakinius su sudurtiniais, suvestiniais ir mišriaisiais tari-
niais. tuos tarinius pabraukite.

ar gėda būti... mandagiam?
Pamėginkime įsivaizduoti, kad staiga vieną dieną išnyksta manda-
gumas. manote, kad kam nors iš mūsų tada būtų gera gyventi? kur 
ten! net pro mokyklos duris sunkiai beprasiveržtume, valgydami 
vienas kitam nuotaiką gadintume... o gatvėse, autobusuose, trolei-
busuose kas dėtųsi!
kodėl prakalbome apie mandagumą? ogi pirmiausia todėl, kad 
moksleivių laiškuose daug nusiskundimų... savo draugais. tas pa-
stūmė, tas nuskriaudė silpnesnį, tas šiurkščiai elgėsi su mergaitė-
mis... tačiau bene labiausiai įstrigo ne viename laiške išsakyta min-
tis, kad yra tokių vaikų, kurie gėdijasi būti mandagūs. Šiurkštumas, 
nesiskaitymas su kitais, deja, neretai laikomas šaunumo, drąsos ir 
vyriškumo požymiu.
nepamirškime, kad mandagumo taisyklės yra visos žmonijos dau-
gelio šimtmečių kūrinys. atsižvelgiant į visuomenės poreikius, jos 
yra papildomos ir tobulinamos. (r.)

Œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite tarinius, skliausteliuose pa-
žymėkite jų rūšį. 

 Pavyzdys. Kodėl, žvejy, klausia (gryn.) manęs keleivis, ant meške-
rės dažniausiai užkimba (gryn.) mažesnės ir kur kas rečiau dides-
nės žuvys?

kodėl, žvejy, klausia man_s kel_ivis, ant mešk_rės dažniaus_i už- 
k_mba maž_snės ir kur kas rečiau did_snės žuv_s? kel_ivi, sakau 
aš jam, argi tu nežinai, kad vyr_snis visada būna labiau patyręs ir 
todėl atsarg_snis? o jaunas labai nori būti savarankiškas ir nepri-
klausomas. Žvejy, sako man vėl kel_ivis, o kodėl vyr_snės žuv_s 
negali savo patirties perduoti jaun_snėms žuvims? kodėl vyr_snės 
negali patarti jaun_snėms, kad tos saugot_si meškerės? o todėl, 
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sakau aš savo pašnekovui, kad jaun_snės tos patirties iš vyr_snių 
žuvų visai nenori imti. ne tik nenori – netgi tyčioj_si! ar tu atsi-
meni, kad jaun_snis būtų kada nors paklausęs vyr_snio? Štai kodėl 
maž_snė žuv_lė dažniau ir užkimba ant mešk_rės. kel_ivis kilsteli 
kepurę ir nupėdina savo keliu. o aš užmetu mešk_rę ir vėl ištraukiu 
žuvį. Žinoma, nedidelę – labai dar jauną.

E. Mieželaitis

š Parinkite mišriajam tariniui trūkstamą dėmenį.
1. tomas turi būti ... . 2. mums reikia būti ... . 3. jis turėtų būti ... . 
4. jai reikės būti ... . 5. mindaugas stengiasi būti ... . 6. dalia galėtų 
būti ... .

Ÿ vietoj praleistos sudurtinio tarinio jungties, kur reikia, įrašykite 
brūkšnį ir pabraukite gramatinius centrus. 

 1. galinio liepa viso kaimo puošmena. (a. Š.) 2. sava duona gar-
desnė už svetimus pyragus. (tts.) 3. Žmogiškumas tai mokėji-
mas pajusti, kas tikra. 4. mano gyvenimas vėjas palaidas. (s. n.)  
5. svetimojo židinio ugnelė visą vakarą šalta ir nelinksma. (k. br.) 
6. mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. (s. n.) 7. se-
nutės balsas panašus į uodo zirzimą. 8. kai praeivis stabtelėjo ties 
mumis, pamačiau, jog jis elgeta. 9. senutė balsienė geriausia visoj 
parapijoj audėja. (v. m.-P.) 10. trečioji literatūros rūšis drama.

piRmasis liEtuVių Kalbos ŽoDyNas  

konstantinas sirvydas yra pirmojo lietuvių kalbos žodyno 
autorius. jis gali būti laikomas m. daukšos pradėto darbo tęsėju 
Lietuvoje, nes rūpinosi tobulinti lietuvių raštų kalbą.

k. sirvydas gimė tikriausiai 1580 m. netoli dabužių (anykš-
čių raj.), mirė 1631 m. vilniuje. kilęs iš bajorų. mokėsi jėzuitų 
ordino, į kurį įstojo, kolegijose – aukštesniosiose mokyklose – ir 
vilniaus universitete. Paskui jame profesoriavo, dėstė Šv. Raštą 
(bibliją) ir kitus teologijos dalykus. buvo rektoriaus patarėjas. 
taip pat mokė lietuvių kalbos universitete veikusiuose būreliuo-
se. Šv. jonų bažnyčioje dešimt su viršum metų sakė lietuviškus 



44

pamokslus vilniečiams. amžinin-
kai mini jo 1630 m. lotynų kalba 
parašytą lietuvių kalbos gramatiką 
„Lietuvių kalbos raktas”, bet nieko 
daugiau apie ją nežinome. tai būtų 
pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 

k. sirvydas apie 1620 m. vil-
niuje išleido trijų kalbų žodyną (len-
kų-lotynų-lietuvių), skirtą padėti 
universiteto studentams ir kitiems 
moksleiviams mokytis lotynų kal-
bos. Šis tikslas lotyniškoje žodyno 
pratarmėje nusakomas tokiais vaiz-
dingais žodžiais: „juo tarsi vadovu 
išgrįsite lygiausią kelią į didžiausius 

lotynų kalbos lobius, esančius poezijos ir iškalbos šventovėse”. 
bet žodynas padėjo ir norintiems mokytis lietuvių kalbos, ir 
tiems, kurie siekė ją norminti. k. sirvydas visus žodžius žodyne 
pateikė savo gimtąja rytų aukštaičių tarme, kuri tada vyravo Lie-
tuvos sostinės vilniaus kalboje.

iki 1713 m. išėjo penki  minėto žodyno leidimai. Čia pacituoti 
žodžiai paimti iš trečiojo leidimo, nes pirmasis leidimas žinomas 
tik iš defektinio vienintelio egzemplioriaus, neturinčio antraš-
tinio lapo, pradžios ir pabaigos. antrasis leidimas visai nežino-
mas. be to, pirmasis leidimas sudarytas pagal lenkų kalbininko 
n. Folkmaro žodyną ir yra mažesnis už turimą trečiąjį leidimą, 
kurio šaltinis buvo lenko g. knapskio žodynas. trečiasis leidimas 
(1642) lotyniškai pavadintas „dictionarium trium lingvarum” – 
„trijų kalbų žodynas”.

Žodynas buvo tobulinamas. tai galėjo padaryti pats k. sir-
vydas arba po jo mirties tęsęs darbus jėzuitas jonas jaknavičius. 
iš pradžių žodyne buvo apie 6000 lietuviškų žodžių, o galiausiai 
– apie 10 000. aniems laikams tai nedaug.

„trijų kalbų žodyno” reikšmė be galo didelė. jo dėka lietu-
vių raštų kalba pastebimai praturtėjo. joje įsitvirtino dabar visų 

k. sirvydo trijų kalbų žodynas 
(fotografuotinis 1979 m.  
leidimas)
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vartojami žodžiai: dailė, medvilnė, prakalba, spaustuvė, taisy-
klė ir daugelis kitų. Įdomu, kad k. sirvydas nenorėjo į lietuvių 
kalbą įsileisti kai kurių graikiškos ir lotyniškos kilmės tarptau-
tinių žodžių ir jiems siūlė lietuviškus atitikmenis, kurie šiandien 
kelia šypseną: sąnarių raikytojas – chirurgas, paniūrystė – me-
lancholija, protomeilė – filosofija, vaikavedys – pedagogas ir t. t.   
k. sirvydo intencija buvo graži, tik nepraktiška. tačiau, be abejo, 
jį galima drąsiai vadinti lietuvių leksikografijos (žodynų) tėvu.

1 kodėl konstantinas sirvydas laikomas lietuvių leksikografijos 
pradininku?

2 kokiu tikslu jis išleido „trijų kalbų žodyną”?
3 Paaiškinkite, kokia šio žodyno reikšmė lietuvių kalbai.

Danielius Kleinas

piRmoji liEtuVių Kalbos GRamatiKa

prakalba skaitytojui su sveikinimu

kam reikalingas gramatikos mokslas, jei šią kalbą, kaip ir ki-
tas, vien tik iš praktikos galima lengviau ir sėkmingiau išmokti. 
atsakau trumpai, nes tai nesunku. aš irgi neneigiu, kad šią kalbą 
galima išmokti iš praktikos. bet kadangi vartosena įvairuoja, ir 
net tos pačios apskrities lietuviai kalba skirtingai, tai vargu ar 
vien tik iš praktikos ką nors tikra galėsi pasiekti.

argi ne geriau pasinaudoti gramatikos taisyklėmis, kurios 
tau būtų tartum Šiaurės žvaigždė ir bandomasis akmuo ir su ku-
riomis galėtum tikrinti, kas pasakyta ar parašyta teisingai, o kas 
ne taip teisingai: jomis vadovaudamasis galėsi svarstyti ir būsi 
labiau tikras, kas priimtina. juk netgi tarp tų, kurie bendrauja 
su kilniausiais lietuviais ir rūpinasi šia kalba, labai retai užtiksi 

Klausimai ir užduotys
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tokį, kuris, nesudarkydamas žo-
džių, o dažnai net prasmės, galėtų 
reikšti savo mintis. Pagaliau, nors 
čionykščiai lengvai išmoksta šią 
kalbą iš praktikos, tačiau ne taip 
lengva bus jos pramokti svetimša-
liams arba tiems, kurie neturi pro-
gos arti su lietuviais bendrauti.

Iš lotynų kalbos vertė  
Kazimieras Eigminas

Pirmoji lietuvių kalbos gra-
matika buvo parašyta lotyniškai 
ir išleista 1653 m. ji turėjo didelę 
reikšmę tolesnei lietuvių kalbos 
raidai, nes joje pirmąsyk sistemin-
gai aprašyta lietuvių kalbos gra-
matinė sandara (fonetika, rašyba, 
morfologija, įvairios sintaksinės 
konstrukcijos), nustatytos pasto-

vesnės to meto bendrinės kalbos normos, paremtos vakarų aukš-
taičių tarme. d. kleino gramatika sekė bemaž visi Xviii a. mažo-
sios Lietuvos lietuvių kalbos gramatikų autoriai.

1  kodėl, pasak d. kleino, žmonėms reikalinga gramatika?
2  kokia d. kleino gramatikos reikšmė tolesnei lietuvių kalbos 

raidai?
3  Pagalvokite ir parašykite: „ar reikia gerbti gimtąją kalbą?”
4  Pasidalinkite savo patirtimi mokantis užsienio kalbų. ar reika-

lingos gramatikos ir žodynai?

Klausimai ir užduotys

d. kleino „Lietuvių kalbos  
gramatikos” (1653 m.) 
titulinis puslapis
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II 
Protėvių godos
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Kostas Doveika

Žmogus ir poetas
Ištrauka iš knygos „Kristijonas Donelaitis”

kristijonas donelaitis 
(1714–1780)

Paties k. donelaičio įrašai jo vestose bažnytinėse knygose ir 
šiokie tokie autobiografiniai duomenys, randami „Žiniose”, lei-
džia spėti, kad jis buvo smulkaus kūno sudėjimo, posilpnės svei-
katos, nors, kaip pats sakosi, per kunigavimo metus sirgęs tik 
vieną kartą taip, jog negalėjęs nueiti į bažnyčią. skaityti ir rašyti 
visą gyvenimą galėjęs be akinių. buvęs gana guvus1, karšto tem-
peramento2, sąmojingas, muzikalus.

Privačiame gyvenime k. donelaitis artimiesiems ir draugams 
labai rūpestingas ir švelnus, visa savo siela atsiduodąs tam, kurį 
pamilsta. santykiuose su žmonėmis jis labai atviras, drąsiai rėžiąs 
teisybę į akis, niekur ir niekados neveidmainiaująs, niekam nepa-
taikaująs.

Poetas buvo labai jautrios prigimties, greitai į viską reaguo-
jąs, skaudžiai ir giliai viską pergyvenąs.

k. donelaitis buvo labai darbštus, todėl kiekvieną ir papras-
čiausią darbelį atlikdavo labai kruopščiai ir rūpestingai. nuo pat 
ankstyvos jaunystės įpratęs būti tvarkingas, sąžiningai dirbti, uo-
liai atlikti pareigas, asketiškai3 susilaikyti nuo lengvų pramogų, 

1 guvus – sąmojingas.
2 temperamentas – žmogaus jautrumas išorinio pasaulio įspūdžiams.
3 asketiškas – atsisakantis malonumų, griežtas sau, santūrus.
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pasiliko toks ir visą gyvenimą. Labai griežtas k. donelaitis ne tik 
sau, bet ir kitiems, todėl jo užrašuose nemaža pabarimų, pamo-
kymų, nusiskundimų, kad ne taip padaryta, ne taip pasielgta. tas  
k. donelaičio palinkimas moralizuoti4, mokyti, dorinti nėra vien 
tik jo profesinis bruožas, o kyla iš poeto charakterio, iš jo paties 
labai didelio dorovingumo. apie save poetas vienoje vietoje taip 
rašo: „aš iš prigimties buvau gyvo temperamento ir mokėjau dai-
nuoti bei skambinti fortepijonu ir pianinu, bet skambindamas bei 
dainuodamas buvau padorus ir prisitaikydavau prie svečių, kad 
juos užimčiau”. visą savo ilgą amžių k. donelaitis nugyveno do-
rai, todėl jis drąsiai tvirtina, kad garbingai nešiojąs žilus plaukus ir 
galįs prieš nieką nesigėdyti, kad per visą savo gyvenimą jis nieko 
nesąs nuskriaudęs, kad niekados nesąs kėsinęsis į svetimą turtą 
neteisėtai, nes joks turtas, neteisėtai įgytas, neteikiąs džiaugsmo, 
o „neteisusis šilingas yra prakeiktas ir neatneša palaimos”.

blaiviai, realiai, kritiškai vertindamas įvairius gyvenimo reiš-
kinius, k. donelaitis visą gyvenimą degė aistringa neapykanta 
tam, kas žmogų žemina, liepsnojo karšta meile tiesai, gėriui ir 
grožiui, pasižymėjo didžiu širdies taurumu, jausmų skaistumu, 
troškimų kilnumu. jis visą gyvenimą atkakliai kovojo su savo 
amžininkų ir savo paties ydomis bei silpnybėmis, kruopščiai ir 
rūpestingai diegė į žmonių širdis bei protus šviesesnio gyvenimo 
troškimus ir viltis. tokia turtinga, sudėtinga ir prieštaringa buvo 
k. donelaičio asmenybė, kurios daugelis svarbiausių ypatybių 
dar ryškiau atsiskleidžia poeto grožinėje kūryboje.

1  koks buvo kristijonas donelaitis? koks buvo didžiausias jo 
troškimas?

2  Padiskutuokite, ar gerai, kad vyresnieji visuomet stengiasi mus 
pamokyti, patarti ar sudrausti. ar visada tų pamokymų norime 
klausyti? kuo skiriasi yda nuo silpnybės, troškimas nuo vilties?

Klausimai ir užduotys

4 moralizuoti – pamokslauti, skelbti dorovę.
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Kristijonas Donelaitis

Metai
pavasaris
Iš „Pavasario linksmybių”

jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
tuo1 laukus orai drungni gaivindami glostė
ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
krūmai su šilais visais išsibudino keltis,
o laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
vislab2, kas rudens bjaurybėj numirė verkdams,
vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo
ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.
Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės.
varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms,
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė.
musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų
mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko
ir ponus taip, kaip būrus, įgelt išsižiojo.
bet ir bitins jau šeimyną savo pabudint
ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n’užsimiršo.
tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo
ir lakstydami su birbynėms žaisti pradėjo;
o vorai, kampuos sėdėdami, verpalus audė
irgi medžiot tinklus, tyloms kopinėdami, mezgė.
bet ir meškos, ir vilkai šokinėdami džiaugės

1 tuo – tuoj.
2 vislab – visa, viskas. 
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ir suplėšyt ką tyloms į pagirį traukės.
ale kokie dyvai – nei viens iš didelio pulko
verkdams ir dūsaudams mus lankyt nesugrįžo;
ne! ne verkt, bet linksmintis visi susirinko,
nes darbai žiemos visur jau buvo sugaišę
irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė.
tuo po tam pašaliai visi kribždėti pagavo,
irgi, bešūkaujant pulkams, ošims pasikėlė.
viens storai, o kits laibai dainuoti mokėdams
ir linksmai lakstydams, ik debesų kopinėjo;
o kits, ant šakų kopinėdams, garbino dievą.
bet ir valgių dėl skūpų3 nei viens nesiskundė.
Rūbai šio ir to didei jau buvo nudilę;
o tūls4 lopytą parlėkdams parnešė kuodą

3 skūpas – menkas, prastas.
4 tūls – tūlas – dažnas, ne vienas, daug kas.
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ir pasisotint ant laukų vos mažumą rado.
o štai ir taipo pervargęs nieks nedejavo,
bet visi visur sumišai šokinėdami džiaugės.
gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas   
ir gaspadoriškai ant kraiko5 tarškino snapą.
taip besidžiaugiant jam, štai jau ir jo gaspadinė
iš šaltos gaspados6 vėl išlindusi rados
ir su savo snapu meilingą sveikino draugą.
kraiką jie visur didei sudriskusį rado;
ogi namus naujus, užpernai tik budavotus,
Rado ant visų kampų permier7 pagadintus.
sienas ir čytus, ir daug naujintėlių sparų8

vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę.
durys su langais ir slenksčiais buvo nupuolę;
ogi troba visa visur iškrypusi rodės;
todėl tuo abu, kaip reik tikriems gaspadoriams,
vislab vėl taisyt ir provyt9 sukosi greitai.
vyrs tuojaus žagarų budavonei10 parnešė glėbį;
o gaspadinė jo pūstynes11 mandagiai lopė.
taip po tam abu, daug dirbę bei triūsinėję,
valgį sau sužvejot pas klaną nulėkė greitai...

5  kraikas – kraigas, stogo viršus.
6  gaspada – butas, čia: lizdas.
7   Permier – per daug, be saiko.
8  sparas – gegnė, stogo atspara.
9   Provyti – čia: ruošti, rengti.
10 budavonė – troba.
11 Pūstynė – čia: skylė.
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Ruduo
Iš „Rudenio gėrybių”

ant1 saulelė, vėl nuo mūs atstodama, ritas
irgi, palikusi mus, greita vakarop nusileidžia.
Vei2, kasdien daugiaus ji mums savo spindulį slepia;
o šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia.
vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut3

ir, šilumos atstankas4 išbaidydami, šlamščia.
todėl ir orų drungnums atvėsti pagavo
irgi senystę jau graudena kailinius imtis.
bobą su diedu blogu pas kakalį5 siunčia,
o kitus atšilt į stubą ragina lįsti
ir valgius drungnus bei šiltą viralą valgyt.
Žemė su visais pašaliais įmurusi verkia,
kad mūsų ratai jos išplautą nugarą drasko.
kur pirm du kuinu lengvai mums pavežė naštą,
jaugi dabar keturiais arkliais pavažiuoti nepigu.
Ratas ant ašies braškėdams sukasi sunkiai   
irgi, žemes bjaurias išplėšdams, teškina šmotais.
vei, laukų sklypai, visur skendėdami, maudos,
o lytus žmonėms teškėdams nugarą skalbia.
vyžos su blogais sopagais6 vandenį siurbia
ir bjaurius purvus kaip tešlą mindami minko.
ak, kur dingot, giedros jūs gi pavasario dienos,
kaip mes, pirmąsyk stubos atverdami langus,
Šildantį šiltos saulelės spindulį jautėm?
Lyg kaip sapnas koks, kurį miegodami matom,
ogi pabudę jo po tam trumpai paminėjam,

1 ant – antai.
2 vei – va, štai.
3 mūdrauti – gyvai judėti, būti smagiam, guviam. 
4 atstanka – liekana, likutis.
5 kakalys – krosnis.
6 sopagas – aulinis batas.
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Lygiai taip prašoko mums su vasara džiaugsmas.
ogi dabar purvynai, kad juos krutina vyžos,
nei kisielius ant ugnies pleškėdami teška.
vislab, kas pas mus lakstydams vasarą šventė
ar plazdendams ant laukų linksmai šokinėjo,
vislab, kas linguodams ik debesų pasikėlė
ir, pasidžiaugęs taip, grūdelius su vabalu valgė,
vislab jau prastojo mus ir nulėkė slėptis.
taip laukai pasiliko mums visur gedulingi,
irgi grožybės jų nei kapas sens pasirodo.
krūmus ir girias linksmas jau šiltinė suka,
ir grožybes jų gaišin draskydama vėtra.

1 kokią nuotaiką sukelia pavasario aprašymas?
2 Raskite posakius, kurie padeda poetui sukurti džiaugsmingą 

gamtos atbudimą.

Klausimai ir užduotys
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3 Pabandykite suskaičiuoti, kiek pavasario aprašyme „veikia” 
įvairiausių gyvosios ir negyvosios gamtos kūrinių. surašykite 
juos stulpeliu, prie kiekvieno pridėdami teksto žodį, apibūdi-
nantį jų veiksmus (pvz., vorai verpalus audė).

4 aptarkite k.  donelaičio kuriamą rudens peizažą. kaip nuteikia 
rudens vaizdai?

5 kokiomis meninės raiškos priemonėmis poetas sukuria ryškų 
rudens purvyno vaizdą?

6 Palyginkite gamtą (saulę, vėją, gyvius) pavasarį ir rudenį. Pa-
sakodami pavartokite vaizdingus donelaičio posakius, palygi-
nimus, epitetus ir kitas kalbos vaizdines priemones.

7 kaip jūs suprantate teiginį, kad donelaitis gamtą stebi būro aki-
mis? Pagrįskite savo nuomonę pavasario ir rudens aprašymais.

8 Panagrinėkite, kokia „metų” eilėdara (kiek skiemenų eilutėje, 
kiek jų kirčiuotų, kur eilutėje daromos pauzės ir kt.).

HEGzamEtRas

skaitant k. donelaičio „metus”, nesunku pastebėti, kad jų 
eilutės skamba savitai. Poema parašyta hegzametru, kurį k. do-
nelaitis pirmasis pritaikė lietuvių kalbai.

Hegzametras – tai šešių pėdų eilutė. Pėda – dėsningai pa-
sikartojančių trumpų ir ilgų skiemenų derinys. Hegzame-
tro pėdą sudaro vienas ilgas ir du trumpi skiemenys.

Hegzametro schema: 

garsiai perskaitykite šias eilutes (ženklas ´ reiškia ne priegai-
dę, o tik kirčio vietą):

Ák, kur / díngot, / giédros // js gi / pavsario díenos,  
kip mes, pírmąsk // stubs atvérdami lngus,
Šíldant  šilts // saulélės spíndul jutėm?



56

atkreipkite dėmesį, jog eilutėje vyrauja dviskiemenės pėdos, 
kurios kaitaliojasi su triskiemenėmis. 

skaityti hegzametrą nėra lengva, nes kiekvienoje eilutėje turi 
būti po šešis kirčius. todėl kartais kirčiuojami ne savarankiški žo-
džiai, o trumpi tarnybiniai. Pavyzdžiui, vietoj „kaip mẽs” skaito-
me „kaĩp mes”. daugiaskiemenyje žodyje pasitaiko du kirčiuoti 
skiemenys – „pírmąsk”, „šíldant”. Pauzė daroma po trečiosios 
pėdos, todėl kartais ji perskiria žodžių junginius, pavyzdžiui, „šil-
tos // saulelės”.

aNtRiNiNKės saKiNio Dalys

pažyminys

pažyminys yra antrininkė sakinio dalis, kuri reiškia daikto 
požymį ir atsako į klausimus koks? kokia? kieno?

Pažyminys apibūdina daiktavardžiais reiškiamas sakinio da-
lis: veiksnį, papildinį, kai kurias aplinkybes, tarinio vardinę dalį. 
Pvz.:

1. Šaltas prakaitas žliaugte žliaugia. (j. a.) koks prakaitas? 
– šaltas.
2. Skrenda naktis pro banguojantį debesį. (s. n.) kokį debe-
sį? – banguojantį.
3. Žvyruotu pylimu sučežėjo žingsniai. (P. C.) kokiu pylimu? 
– žvyruotu.
4. Rudens giedra neilgai tetveria. (Ž.) kieno giedra? – ru-
dens.
5. Ilžė – paklusni anytos marti. (i. s.) kokia marti? – paklus-
ni; kieno marti? – anytos.
6. Šitoje pastogėje buvo šalta. (i. s.) kokioje pastogėje? – 
šitoje.
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Pažyminiu apibūdinama sakinio dalis vadinama pažymimuo-
ju žodžiu. Pateiktuose sakiniuose tokie žodžiai yra prakaitas, de-
besį, pylimu, giedra, marti, pastogėje.

†  Pabraukite pažyminius.
Ramunė
Prie namų buvo mažas darželis, aptvertas gražia tvorele, o už tvo-
ros tankioje žalioje žolėje išdygo maža ramunė. saulė šildė ją savo 
karštais spinduliais lygiai kaip ir kitas puikias darželio gėles; todėl 
ji augo labai gražiai ir taip greitai, jog matyti galėjai jos dienos ūgį. 
vieną rytą ji pražydo: balti žiedo lapeliai kaip kokie spinduliai mir-
gėjo aplink geltoną mažą saulutę vidury.
Ramunė jautėsi laiminga, ir jai buvo smagu tartum kokioje didelėje 
šventėje, nors tai buvo paprastas pirmadienis.

‡ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite pažyminius ir pažymimuo-
sius žodžius.
vėž_ – šarvais apsidengę vandens gyvūnai. jie gyvena švar_ van-
denyje, ypač mė_sta akmeningus ežerų pakraščius.
senelis pasakojo, kaip seniau žmonės vėž_davo.
vėžiauti – jaunųjų darbas. vasaros vakarais, kai sutemdavo, kaimo 
piemenys surišdavo nedidelius šiaud_ kūlius (ryšulius) ir patrau_-
davo prie ežero.
uždega ryšulėlį ir, juo pasišviesdami, ieško prie akmenų vėž_. o 
jie gražuol_ ilsisi po dienos darbų. vėžį reikia mokėti gaud_ti, jį 
pagrie_ti, kad žnyplėmis pirštų nesuspaustų. ištrauktas iš vandens, 
vėž_ juodas, parausta tik verdančiame vanden_. vėžio mėsos ne-
daug, bet koks skanumas! skaniausi yra vėžių kaklel_.

Žodžiu paaiškinkite, kodėl žmonės sako: išraudo kaip vėžys; rau-
donas kaip vėžys; atbulas kaip vėžys.

ˆ  išrašykite pažyminius ir pažymimuosius žodžius.
Pasaka
ant aukšto kalno stovėjo maža maža medinė trobelė. toje mažoje 
trobelėje prie mažo mažo lango sėdėjo maža maža mergaitė. maža 
mergaitė sėdėjo prie mažo mažo ratelio ir verpė iš mažo mažo linų 
kuodelio plonus plonus siūlus. o iš tų plonų siūlų maža mergaitė 
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audė mažiems mažiems kalnų paukšteliams ir mažiems mažiems 
kalnų žvėreliams mažus mažus margus drabužėlius. mergaitė buvo 
maža maža, bet graži graži ir gera gera – pati geriausia mergai-
tė pasaulyje. jos plaukučiai buvo geltoni geltoni, kaip pavasario 
plukės kalnuos. jos akutės buvo mėlynos mėlynos, kaip pavasario 
žibutės kalnuos. sėdėjo ji prie ratelio, balta kojele mynė pakojėlį, 
verpė ploną gijelę ir niūniavo kalnų vėjo melodijas. o kalnuose, 
plačiai išskleidę sparnus, lakiojo laisvi plačiakrūtiniai ereliai.

Kristijonas Donelaitis

Metai
tinginys slunkius
Iš „Pavasario linksmybių”

„Rods, – tarė slunkius, – vėl bensyk su padėjimu dievo
išmiegot ir sąnarius atgaivinti galėjom.
ak! kieksyk aš, rūpesčių visų neminėdams,
ištisas ir užklots krankiau pas kakalį šiltą.
ak! kad būt ilgiaus žiema pas mus pasilikus,
ir kad vis miegot mums būtų sviete paskirta!
ogi dabar, žėlėk1 dieve! jau vasara randas
ir darbų naštas nusitvert vėl ragina rengtis.
ak! man ašaros į akis jau pradeda trauktis;   
o mano motė (žinot juk, koks moterų būdas)
vis susiraukus ir rankas grąžydama verkia.
aš, vaitodams vis ir tokią bėdą matydams,
ak, močiute, tariu, bensyk ir verkusi liaukis;
juk dar čėso yr, ir mes atliksime darbus.
Žinom juk, kad ratas sens, pamaži besisukdams,
tą daugsyk apgauna, kurs vis ritasi šokdams;

1 Žėlėk – pasigailėk.
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o kieksyk sutrūksta jis permier besisukdams!
kuinas taipo jau ramboks, vis žingine žergdams,
kartais dar toliaus uždėtą nuneša naštą,
kaip tūls žirgs durnuodams ir piestu šokinėdams;
o kiek sykių dar iškadą2 sau pasidaro!
ant! smalininks, seikėt ir išparduot savo smalą
Per kiemus pamaži važinėdams, kirkina ratą,
o tiktai nusipelno jis sau pinigą grečną3.
kas iš to, kad būras tūls, per daug bėginėdams
ir permier besirūpindams, savo sunkina širdį!
tėvs mano kubas ir glūpai4 kol gyvs nepadarė,
o jo tėvs stepas taip gyvent nemokino.
„vaikai! – rėkdavo jis, ant demblio5 girts išsitiesęs

2 iškada – nuostolis, žala.
3 grečnas – didelis, žymus, geras.
4 glūpai – paikai, kvailai.
5 demblys – iš šiaudų (ar liepos plaušų) pintas patiesalas.
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ir su žaku6 prastu kaip prastas būrs užsiklojęs, –
vaikai! Šiukštu jums naujus niekus pramanyti.
taip gyvenkit, kaip mes, tėvai jūsų, gyvenom.
vis protingai, vis pamaži nusitverkite darbus.
Čėdykitės kytriai jauni, dar būdami klapais7,
kad dar ir senysta ką ras, atšokdama kartą”.
tuos žodelius savo tėvo aš tikrai nusitvėriau
ir kol gyvs krutėsiu, jų kasdien paminėsiu.”

1 ką nori įrodyti slunkius, sakydamas savo monologą? koks di-
džiausias jo troškimas?

2 kokius pavyzdžius pateikia slunkius, gindamas savo tingėji-
mą?

3 Raskite eilutes, kur slunkius bando įrodinėti, jog tinginystė 
paveldėta iš senelio ir tėvo. kaip slunkius ir jo tėvas supranta 
tingėjimo tradiciją?

4 Įrodykite, kad slunkiaus vardas atitinka jo būdą. ką pagalvoja-
te, išgirdę žmogų šaukiant slunkiumi?

5 Pasirinkite vieną iš pateiktų temų ir parašykite samprotaujamo-
jo tipo rašinį.

  1. kodėl svarbu žmogui kritiškai vertinti savo darbą?
  2. kodėl pavojinga savo blogus darbus pateisinti?

Liaudies išmintis moko:

darbininkas duoną gamina, tinginys badą augina.
darbas gėdos nedaro, o tinginystė šunų lodyt išvaro.
darbas žmogų gražina, tinginystė – juodina.
stropumas atneš duonos, tingėjimas – bėdos.
geriau sunkiai dirbti, negu lengvai elgetauti.
dievo pagalba tikėk, bet ir pats netingėk.

6 Žakas – maišas.
7 klapas – vaikinas, berniokas, bernas.

Klausimai ir užduotys
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Dočio teismas
Iš „Žiemos rūpesčių”

Štai ant ūlyčios toksai pasidarė šūvis,
kad ir žemė su visais daiktais padrebėjo,
o stuboj langai, naujai taisyti, sudrisko.
kožnas, šūvį tą girdėdams, taip nusigando,
kad apgaišę tuo keli po suolu nupuolė;
bet kiti tarp jų, daugiaus turėdami proto,
iš stubos Plaučiūno tuo kūliais išsirito

irgi bekapanojant ant kiemo duraką rado,
nes dočys, varnienos ėst permier užsigeidęs,
bėdžiui1 tam glūpam loduotą2 puloką3 davė,
Liepdams, kad jam tuo nušautų dvylika varnų.   
duraks, paikas vaiks, gaspadoriaus savo paklusęs,
varnų mušt tuojaus, kiek reik, su puloku bėgo.
Štai, ant kraiko jis išvydęs didelę varną,
Šovė taip durnai, kad šaudams uždegė skūnę4

1 bėdžius – vargšas.
2 Loduoti – užtaisyti (šautuvą). 
3 Pulokas – pistoletas, šaudyklė.
4 skūnė – daržinė, pašiūrė.
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ir kaimynų tuo visas supleškino trobas;
bet ir duraką puloks perplyšdams pagadino.
tokiai negandai, žėlėk dieve, nusitikus,
tuo pons amtsrots5 su tarnais visais pasirodė
ir tyrinėdams klausė, kaip ugnis pasikėlus.
Štai kiekviens, širdingai verkdams irgi dūsaudams,
dočio neprieteliaus ir varnų jo paminėjo.
amtsrots su tarnais, kalbas girdėdami tokias,
dyvijos didei ir dočį bardami spjaudė.
bet dar to negana. Raspustą6 reik koravodint7.
todėl su lenciūgais jį drūtai surakino
ir surakintą taip ant rogių nuvežė sūdyt8.
Po penkių dienų daugums susirinko sūdžių
ir daugybę liudininkų tuojaus suvadino.
bet dočys, girdėkit tik, rankas įsirėmęs,
Provninkams9 visiems nė gero nedavė žodžio.
„kas jums rūp, – tarė jis, – jūs provninkai maloningi,
kad, varnienos kartais aš išsikept užsigeidęs,
varnų bent porelę sau pietums nusišauju?
ar nepavelijo gaišint jas mūsų karalius?
tarp lietuvninkų daug yr išdykusių būrų
ir bernų daug yr, kurie tą niekina valgį;
o man vis viens miers, kad tik mėsos prisivalgau.
taigi ben irgi manęs ben kartą susimilkit,
kad aš iš bėdos, gaivindams savo dūšelę,
varnų ben kelias išsikept kasmet nusišaudau.
juk jūs, ponai, mus, būrus, jau taip nustekenot10,
kad paskiaus mums ėst reiks žiurkes irgi pelėdas”.

5  amtsrotas – valdžios patarėjas, valsčiaus centrinio dvaro valdytojas.
6  Raspusta – išdykumas, pasileidimas, nusikaltimas.
7  koravodinti – pasirūpinti, kad nubaustų.
8  sūdyti – teisti.
9  Provninkas – teisėjas.
10 nustekenti – nukamuoti.
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1 kokį įspūdį aplinkiniams sukėlė šūvis?
2 kodėl buvo šaudomos varnos?
3 Pakomentuokite dočio gynimosi kalbos mintį: 
  juk jūs, ponai, mus, būrus, jau taip nustekenot,
  kad paskiaus mums ėst reiks žiurkes irgi pelėdas.
4 Perskaitykite dočio monologą ir raštu pagrįskite j. Riškaus tei-

ginį, kad „jame matome iš kantrybės išvesto žmogaus dvasinę 
būseną. Čia pinasi grubūs žodžiai su nuolankiausiu įtikinėjimu, 
skurdžios buities nusakymas su skundo, priekaišto ir protesto 
gaidomis”.

DERiNamiEji iR NEDERiNamiEji paŽymiNiai

Pažyminiai skirstomi į derinamuosius ir nederinamuosius.

Pažyminiai, suderinti su pažymimuoju žodžiu gimine, skai-
čiumi ir linksniu, yra derinamieji.

jie reiškiami būdvardžiais, dalyviais, taip pat būdvardiškai 
vartojamais skaitvardžiais ir įvardžiais. Pvz.:

1. Blogi darbai akis bado. (tts.)
2. Upėje suūkė besiartinąs garlaivis. (R. k.)
3. Danguje įsižiebė pirmosios žvaigždės. (P. C.)
4. Saulelė kaitina be jokio vėjelio. (Ž.)

kaip matome, pažyminiai blogi, besiartinąs, pirmosios, jokio 
yra tos pačios giminės ir to paties skaičiaus bei linksnio, kaip ir 
jų pažymimieji žodžiai darbai, garlaivis, žvaigždės, vėjelio. kei-
čiant pažymimųjų žodžių linksnį ar skaičių, reikėtų atitinkamai 
keisti ir pažyminių linksnį ar skaičių: blogi darbai – blogų darbų; 
besiartinąs garlaivis – besiartinančio garlaivio; jokio vėjelio – 
joks vėjelis, jokiu vėjeliu...

Klausimai ir užduotys
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Pažyminiai, nesuderinti su pažymimuoju žodžiu, yra nede-
rinamieji.

jie reiškiami daiktavardžio ar įvardžio kilmininku, taip pat 
įnagininku, linksniais su prielinksniais, veiksmažodžio bendrati-
mi. Pvz.:

1. Artėjo pavasario darbai. (v. m.-P.) kokie darbai? – pava-
sario.
2. Šile dar labiau pakvipo pušelių sakais. (a. v.) kieno sa-
kais? – pušelių.
3. Tie žodžiai tarsi iš mūsų širdžių išplėšti. (v. m.-P.) kieno 
širdžių? – mūsų.
4. Žmogus tamsiai žalia uniformine kepure buvo girininkas. 
(j. a.) koks žmogus? – tamsiai žalia uniformine kepure.
5. Vaikinukas iš poilsio namų grojo akordeonu. (R. L.) koks 
vaikinukas? – iš poilsio namų.
6. Mes pajutome norą dirbti. kokį norą? – dirbti.

keičiant pažymimojo žodžio linksnį, giminę ar skaičių, nede-
rinamasis pažyminys lieka nepakitęs: pavasario darbai – pava-
sario darbų, pavasario darbams, pavasario darbus; mūsų širdys 
(širdžių, širdims...); žmogus (žmogaus, žmogui, žmogų...) tam-
siai žalia uniformine kepure ir t. t.

† skyrium nurašykite žodžių junginius su a. derinamaisiais pažymi-
niais, b. nederinamaisiais pažyminiais.
1. geras kalvis ir varlę pakausto. (tts.) 2. Šiltas raudonumas nu-
plieskė jai veidą. (j. g.) 3. sugirgždėjo kiemo vartai. (v. b.) 4. ant 
palinkusio karklo visos ožkos lipa. (tts.) 5. Pro skystą rytmečio 
rūką buvo matyt balzgana saulė. (j. jn.) 6. Parvežk man ąžuolo 
lapų. (v. Rm.) 7. Ūmai prasidėjo žiemos šalčiai. (P. C.) 8. būgną 
mušė žmogus su geltonomis sagomis. (v. m.-P.) 9. saulėje žybčiojo 
varinės muzikantų dūdos. (R. L.)
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‡ Pabraukite pažyminius ir pažymėkite jų rūšį.
1. Šaltas vėjas vyte vijo į jaukius kambarius... (s. z.) 2. dainos aidas 
sklaidėsi ir nyko miško gilumoje. (v. m.-P.) 3. gatvėje nuskambėjo 
trimitas rikiuotis. (v. m.-P.) 4. Šilto jausmo banga užplūdo katrytės 
širdį. (v. m.-P.) 5. Petkaus akyse sužibo ašaros. (j. g.) 6. Į akis švie-
tė vėlyvo rudens saulė. (v. Rm.) 7. vyrai raudonomis liemenėmis 
palydi ievą prie jos karietos. (P. d.)

ˆ sugalvokite sakinių, kurių pažyminiais eitų žodžiai: pageltę, žalia-
me, rudens, žemų, jūsų.

Š kartu su pažymimaisiais žodžiais nurašykite pažyminius, pavarto-
tus aprašant Lapino veidą.
motiejus Lapinas buvo visa galva aukštesnis už Luką. smailame 
pasaususiame veide kyšojo ilga nosis, kurią trumpino rudi, vešlūs 
ūsai, kokių niekas apylinkėje neturėjo, nes šauniai susukti ir užries-
ti galiukai bemaž siekė ausis. Po tirštais, pradedančiais žilti anta-
kiais bėginėjo žalsvos žebenkšties akys. tarp smulkių parudavusių 
dantų smilko pypkė, kurios motiejus net kalbėdamas poterius iš 
burnos nepaleisdavo.

J. Avyžius

Kristijonas Donelaitis

Metai
Šaltyšius pričkus

Iš „Vasaros darbų”, „Rudenio gėrybių” ir „Žiemos rūpesčių”

„stui1, – tarė Pričkus.
tūls nusvilęs ponpalaikis rods juokiasi būrams
ir besišypsodams jų darbus niekina bloznas2,
Lygiai kad toksai be būrų gal įsiremti

1 stui – stok, nutilk.
2 bloznas – nenaudėlis, neišmanėlis.
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irgi be mėšlo jų pyragais gal pasivalgyt.
ak! kur dingtų ponai, kad jie būro netektų.
Rodos darbelio jūsų ponaičių lepusi nosis
baidos ir vis poniškai užkumpusi juokias;
ale dabok tiktai, kaip veikiai ji nusilenktų,
kad barščius nedarytus ir prisvilusią gručę
taip, kaip bėdžiai mes, kasdien į vėdarą kištų
ir su mumis drauge prisivargt į baudžiavą suktųs”.
„Rods, – tarė Pričkus, – taip ir man daugsyk pasidarė,
kad aš šaltyšiaudams šen ir ten jodinėjau.
amtmons3 keikė taip, kad man plaukai pasišiaušė,
o tarp būrų daug mane jau kone visą prakeikė.
Pons iškoliodams kasdien mane tinginiu šaukė
ir, kad urdelį4 n’ištaisiau, tuo mušė per ausį.
Rods tai kiauliškas maniers ir didelė gėda,  
Ypačiai, kad dėl to baudžiauninks pradeda juoktis,
o paskui šaltyšiaus jau visai nesibijo.
ir jį spjaudydams per paiką kumelį laiko.
kad mane pons kampe tamsiam ir visą nupeštų,
ale po tam šviesoj kožnam vėl visą pagirtų,
tai ben dūšiai taip skaudu nei sunku nebūtų.
ogi dabar taip gėdiškai visur pasirodau,
kad ir vaikpalaikiai jau man išsišiept pasidrąsin.
ba! kai jauns buvau (kur dingot, mano dienelės!),
ai, kai jauns buvau, visi mane girdavo klapai.
ogi dabar žilam visi jau juokiasi bloznui;
Pons taipo, kaip būrs, šaltyšių niekina seną.
aš daugsyk, pažebodams sau nuplikusį kuiną
ir karčius žilus ant sprando jo pamatydams,
su dūsavimais išvystu savo senystę.
o kad rudenyj per purvus į baudžiavą joju,
o mano kuinpalaikis klampodams žengt nenujėgia,

3 amtmonas – valdininkas, karališkojo dvaro valdytojas.
4 urdelis – įsakymas, potvarkis.
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aš jo taip gailiuos, kad kartais ašarų srovės,
Ypačiai kad iškoliots jodau, varva nuo zūbų.
taip aš, mislyk tik, gailiuosi pasenusio kuino;
nes jis trylika metų, man šuoliais jodinėjant,
Po balnu mane viežlybai į baudžiavą vilko.
ogi manęs, žėlėk dieve! nuplikusio tarno,
jau visai nei šis, nei tas susimilt nesupranta”.
„tu, – tarė Pričkus jam, – saugokis kasparą kibint
ir tylėk, kad dumčius5 jo tau muša per ausį.
dumplės yr naudingas daikts į kaminą pūsti,
bet prieš vėjus pūst dar jos niekados nederėjo
ir debesų greitų žingsnius stabdyt negalėjo.
o ar gal ereliui žvirblis glūps prisilygint,
ar bloga varlė prieš liūtą didelį stengtis?
taigi dabokis su ponu pasipūtusiu šūtyt6

ir laikyk savo snukį, kad kalboj nepariktų”.

5 dumčius – patarėjas, prievaizdas.
6 Šūtyti – juokauti, krėsti juokus.
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1  kokias pareigas eina Pričkus?
2  koks jo požiūris į ponus? kuriais žodžiais bei posakiais jis tą 

požiūrį išreiškia?
3  kaip su Pričkumi elgiasi amtmonas ir kaip būrai?
4  Paaiškinkite Pričkaus žodžius:
  dumplės yr naudingas daikts į kaminą pūsti,
  bet prieš vėjus pūst dar jos niekados nederėjo
  ir debesų greitų žingsnius stabdyt negalėjo.
5  kaip donelaitis vertina slunkių ir kaip Pričkų? iš ko sprendžia-

te apie autoriaus požiūrį?
6  kaip Pričkų ir slunkių vertinate jūs? kodėl taip vertinate? at-

sakykite raštu.

pričkaus kelionė į Karaliaučių
Iš „Žiemos rūpesčių”

tuos žodžius visiems gi begirdint ištarė Pričkus
ir, į kailinius išverstus tuojaus įsinėręs,
amtsroto javelius iškultus į karaliaučių
su kitais viernais šaltyšiais nuvežė greitai.
bet ir vakmistrui pons amtsrots buvo paliepęs,
kad ir jis su Pričkum ant pinigų padabotų,
nes to amtsroto šykštumas buvo be soties,
ir kad kartais jis vargdieniui duodavo grašį,
tai tuo tris naktis dėl to miegot negalėjo;
o išaušus jau, taip daugel ašarų verkė,
kad jo slūginės ir bernai visi nusigando.
tarnas jo Šlapjurgis su merga susukate
sako, kad jisai dėl to taip ubago baidos,
kad jam naktyj apmauduot ir verkt nereikėtų;
nes jam šilings duots sapne kaip grieks pasirodo
ir tamsoj vis ik išauštant gandina bėdžių.

Klausimai ir užduotys
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bet dumčiuks jo, kurs kasdien jam patalą kloja
ir kasnakts, kad kožnas jau sau miegt įsigūžtęs,
skarbus sergėt tur, penkias liktis1 užsidegęs,
sako, kad jo pons daugsyk, didei nusigandęs
irgi drebėdams, prieš gaidžius iš patalo šoka,
nes prieš gaidystę vis jam bilduks2 pasirodo
ir jo skrynią su skarbais į kaminą velka.
todėl jis kasryts, kad jau vėl užteka saulė,
klūpodams kaip tikras nars3 pas atdarą skrynią,
už išlaikymą skarbų tėvemūs pasiskaito.
todėl irgi dabar šaltyšiams į karaliaučių
dergiant su karališkais grūdais nukeliavus,
verkė jis kasdien ir naktyj rimt negalėjo.
kartais keikė taip, kad jo vaikai nusigando,
o vėl kartais iš knygelių poterius imdams
irgi dūsaudams pas knygas, aukštyn pažiūrėjo.
taipgi bevargstant jam ir gėdiškai bedejuojant,
Štai viens jo tarnų pargrįžęs jam pasirodė
ir pasikloniodams, kaip tarnui reik pasikloniot,
jam kupčelninko4 mykolo gromatą davė.
amtsrotui laiškus atplėšiant irgi beskaitant,
Štai ir Pričkus, jau parčiuožęs iš karaliaučiaus,
ale dūsaudams ir liguostas jam pasirodė;
nes jau žilas buvo žmogus ir sirgdavo tankiai.
amtsrots, tris žakus naujų skarbų pamatydams,
vėl atsigavo ir sunkiai dūsauti paliovė.
bet kai jo tarnai, kiek yr, surokuoti pagavo,
Štai kokia nečėstis5! Šilingo pasigedo.
amtsrots dėl iškados tos taipo nusigando,

1 Liktis – žvakė.
2 bildukas – vaiduoklis, kipšas.
3 naras – kvailys.
4 kupčelninkas – prekiautojas.
5 nečėstis – nelaimė.
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kad per visą naktį vėl miegot negalėjo,
o, išaušus jau, taipo sumušdino Pričkų,
kad, vos tris dienas sulaukęs, numirė bėdžius.
bet ir vakmistrui taip smarkiai mušė per ausį,
kad ir jis penkias dienas ant patalo sirgo;
o būrus visus, kurie jo pardavė grūdus,
Liepė todėl pliekt, kad jie pasivėlinę buvo
ir tiek rūpesčių sunkių jam buvo padarę.
tai, broleliai, tai visa šio svieto malonė!
tiek nusipelnom, kad viernai atliekame slūžbą!
juk jau, kas tik nor, tas būrišką nabagėlį
stumdo šen ir ten nei kokį šunį nevertą.

1  kurie „metų” vaizdai kalba apie ponų žiaurumą ir nežmonišku-
mą? Papasakokite, kaip donelaitis vaizduoja amtsroto šykštu-
mą.

2  kaip poetas išreiškia užuojautą Pričkui?
3  kokių minčių sukelia Pričkaus mirtis?
4  Parašykite paguodos laišką Pričkui.
5  Pamąstykite ir padiskutuokite: kaip suprantate šykštumą? kuo 

šykštumas skiriasi nuo taupumo? kodėl šykštumas yra smer-
kiamas, o taupumas skatinamas?

Liaudies išmintis moko:

greitas dusyk eina, skūpus dusyk moka.
Šykštuolis dėl cento mylią keliais eitų.
Per gobšumą ir pats pražuvo.
geriau taupyti, negu barstyti.
būk taupus – savęs nenuskriausi.

Klausimai ir užduotys
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HipERbolė

k. donelaitis, apibūdindamas amtsrotą, pasijuokdamas iš jo 
šykštumo, labai vaizdžiai tai atskleidžia, piešiamą vaizdą sustipri-
na, įspūdį padidina, charakterį paryškina.

ir kad kartais jis vargdieniui duodavo grašį,
tai tuo tris naktis dėl to miegot negalėjo;
o išaušus jau, taip daugel ašarų verkė,
kad jo slūginės ir bernai visi nusigando.

tokią meninio vaizdavimo priemonę literatūros moksle vadi-
name hiperbole.

Hiperbolė – tai vaizduojamojo daikto ar reiškinio kurių 
nors ypatybių nepaprastas padidinimas.

daug hiperbolių randame liaudies dainose, pavyzdžiui:

mes prastovėjom   ir prarymojom
kalne duobelę.    uosio tvorelę.

„Oi lekia lekia”

jų gausu liaudies pasakose, smulkiojoje tautosakoje. be hi-
perbolių neapsieinama ir šnekamojoje kalboje, pavyzdžiui, sako-
me frazeologizmus – „šimtą metų nemačiau”, „paskutinius marš-
kinius atidavė”, „kojomis nesiekia žemės”.

Hiperbolės, kaip ir kitos kalbos vaizdinės priemonės, padeda 
sukurti ryškius, įsimenančius vaizdus.

1  Raskite kitose „metų” ištraukose hiperbolių. Paaiškinkite jų pa-
skirtį.

2  Raskite hiperbolių liaudies pasakose ir priežodžiuose.
3  Papasakokite kokį nors juokingą atsitikimą, įvykį, pavartodami 

hiperbolių.

Klausimai ir užduotys
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iŠplėstiNiai DalyViNiai iR būDVaRDiNiai 
paŽymiNiai. jų sKyRyba

norėdami tiksliau apibūdinti asmenį, daiktą ar reiškinį, daly-
vinį pažyminį kartais išplečiame kitais žodžiais. Pvz.:

1.  Apaugusioje aikštelėje stovėjo palapinė. ir Medžiais ap-
augusioje aikštelėje stovėjo palapinė. kokioje aikštelėje? – 
apaugusioje ir medžiais apaugusioje.
2. Grįžtantis mechanikas paspartino žingsnį. ir Grįžtantis 
iš dirbtuvių mechanikas paspartino žingsnį. koks mechani-
kas? – grįžtantis ir grįžtantis iš dirbtuvių.

Čia pateikti išplėstiniai pažyminiai yra sudaryti iš dalyvių 
apaugusioje ir grįžtantis bei jiems priklausomų savarankiškos 
reikšmės žodžių medžiais ir iš dirbtuvių. tokie dalyviniai pažy-
miniai gali eiti ir prieš pažymimąjį žodį, ir po jo.

Prieš pažymimąjį žodį  Po pažymimojo žodžio

1. Kažkur skardėjo  Kažkur skardėjo paukštis,  
atklydęs sukti lizdo  atklydęs sukti lizdo. (P. C.) 
paukštis.

2. Sklandytuvus velką  Lėktuvai, velką sklandytuvus,  
lėktuvai pamažėle kyla  pamažėle kyla aukštyn. 
aukštyn.

3. Mane svaigino javais           Mane svaigino žemė, 
kvepianti žemė. kvepianti javais.

išplėstinius pažyminius gali sudaryti ir kai kurie būdvardžiai 
(pilnas, kupinas, panašus, didesnis, mažesnis, ankstesnis...):

1. Mato jinai gražų, didelį sodą, pilną žydinčių medžių. (j. b.)
2. Išgirdome į lapės cypimą panašų balsą.
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3. Už miško tyvuliavo ežerėlis, ne didesnis už mūsiškį tven-
kinį.

išplėstiniai dalyviniai ir būdvardiniai pažyminiai, einantys po 
pažymimojo žodžio, kalbant išskiriami intonacija, o rašant kable-
liais. Prieš pažymimąjį žodį tokie pažyminiai neskiriami. Pvz.:

Žuvis, užaugusias upėje, pašauks jūra. ir Upėje užaugusias 
žuvis pašauks jūra. (j. s.)

išplėstiniai dalyviniai ir būdvardiniai pažyminiai padeda 
glausčiau reikšti mintis. ten, kur reikėtų dviejų vientisinių saki-
nių ar sudėtinio sakinio, pakanka vieno vientisinio sakinio su iš-
plėstiniu dalyviniu ar būdvardiniu pažyminiu. Pvz.:

1. Paskui Atutis ilgai stebėjo  Paskui Atutis ilgai stebėjo
skruzdėles, įsikūrusias po  skruzdėles. Jos buvo
žalsvai pilku akmeniu. (k. s.)  įsikūrusios po žalsvai
 pilku akmeniu.
 arba:
 Paskui Atutis ilgai stebėjo  
 skruzdėles, kurios buvo  
 įsikūrusios po žalsvai pilku  
 akmeniu.

2. Pro šakas, apkibusias   Saulės spinduliai skverbėsi
rausvomis šermukšnių  pro šakas. Jos buvo
kekėmis, skverbėsi  apkibusios rausvomis
saulės spinduliai.  šermukšnių kekėmis.
 arba:
 Pro šakas, kurios buvo
 apkibusios rausvomis
 šermukšnių kekėmis,
 skverbėsi saulės spinduliai.
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† Paryškintuosius išplėstinius dalyvinius pažyminius nukelkite po pa-
žymimojo žodžio ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. (kad sa-
kinys būtų sklandesnis, kartais tikslinga pakeisti išplėstinio pažymi-
nio žodžių tvarką: vidury girios spingsąs – spingsąs vidury girios.)
1. gyvulius patraukė vidury girios spingsąs žiburys. (P. C.)  
2. gediminas valandėlę žiūri į dūmų apgaubtą veidą. (j. a.) 3. Pro 
langą ieva mato akmenimis grįstą gatvę. (P. d.) 4. ant slenksčio 
sėdintis berniukas žiūri į atvykėlį. 5. anapus upės bangavo me-
džiais apžėlę šlaitai. (v. d.)

‡ naudodamiesi lentele, ištirkite, kuriuos paryškintuosius išplėsti-
nius dalyvinius ir būdvardinius pažyminius reikia išskirti kable-
liais. kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.
1. kairėje prie ilgo stalo užimančio visą pasienį sėdėjo trys vyrai. 
(v. m.-P.) 2. Žiedais apsipylusiose liepose darbščiai dūzgė bitelės. 
(j. blt.) 3. Prie upelio buvo platus, katpėdėlėm apaugęs žvyrin-
gas dirvonas. (k. s.) 4. Laukai man primena vaikystės duoną api-
barstytą baltu cukreliu. (alf. m.) 5. Paskui pamačiau būrelį vaikų 
skubančių į mokyklą, stovintį prie pašto raudoną motociklą su 
priekaba ir daug balandžių jaunam skvere. (j. mk.) 6. naktį ji matė 
sapne dangų pilną krintančių žvaigždžių. (j. mk.)

klausimas (keliamas  ar eina  
iš pažymimojo žodžio)  po pažymimojo  išvada
– atsakymas  žodžio?

kokio stalo? – 
užimančio visą  taip  išskirti
pasienį.

ˆ Raskite išplėstinius dalyvinius pažyminius, einančius po pažymi-
mojo žodžio.
1. brolį vytautą, turintį gražų balsą, išleido į konservatoriją.  
2. nukeliavo motina senu įpratimu pas dėdę Petrą, gyvenantį dabar 
kažkur Žemaitijoje. (j. blt.) 3. Po pietų deveikos ausį pasiekė seniai 
toje pastogėje girdėta muzika. (P. C.) 4. duslūs, prailgę šūviai, aidė-
ję pietuose, nesiliovė iki vakaro. (P. C.) 5. o medžių, augusių aplink 
sodybą, išliko tiktai nuogi apsvilę stuobriai. (k. b.) 6. ant palangės 
besisukantis ventiliatorius į veidą bloškė gaivią oro srovę. (b. Rdz.)
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Š Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos žen-
klus.
vėlyvą tūkstantis dev_ni šimtai ketur_sdešimt ketvirt_jų metų ru-
denį b_rys iš tr_sdešimt dv_jų vyrų ir vienos moters prasibrov_s 
kel_tą kilometrų į miško gilumą apsistojo tank_me egl_ne, priglu-
dus_me prie pusiau užpelkėjusio ežero, kuriame maždaug už tr_jų 
šimtų metrų nuo kadaise buvusio kranto k_šojo sk_rdžios augme-
nijos kuokštas, li_dijantis kad tenai esama sal_lės. kel_tą valandų 
sugaišę ir at_džiai išt_rę vietovę visi nusprendė, jog apie sauges-
nį kampą įsik_rti nėra nė ko svajoti. Pačiame egl_no pakrašt_je 
nuožuln_ plokštuma nusileidž_nč_me į pelkę buvo parinkta vieta 
žemin_i.

J. Avyžius

œ nurašykite sakinius su išplėstiniais dalyviniais ir būdvardiniais pa-
žyminiais, einančiais po pažymimojo žodžio. kur reikia, padėkite 
skyrybos ženklus.
1. Labai jau knietėjo pamatyti iš arti žmogų mokantį sudėti eilė-
raščius. (j. blt.) 2. naujoj gryčioj dar tebekvepiančioj eglių sakais 
vėlų rudenį sukrykštė kūdikis. (v. b.) 3. automobiliai suko į nese-
niai nutiestą kelią. (r.) 4. mato jinai didelį gražų sodną pilną žydin-
čių medžių. (j. b.) 5. Per saulės įkaitintą pušyną vingiuoja kelias.  
(v. d.) 6. apskritoje aikštelėje apsuptoje šaltekšnių tankmės pleš-
kėjo laužas ir griežė trys muzikantai. (v. b.)

Kristijonas Donelaitis

Metai
Darbo vaizdai

Iš „Vasaros darbų”

krizui taip besiskundžiant, štai pulkai susibėgo,
ir visur rėksmai „šok, kirsk, grėbk, krauk” pasidarė.
tuo laukai kaip skruzdėlyns kribždėti pagavo,
ir gaspadoriai su bernais šienaudami spardės.
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Rodės man, kad visas sviets, kovot susibėgęs,
kardus ir šobles1 į margas nunešė pievas.
Štai tuojaus visur išsišiepusi giltinė smaugė.
ir visoms lankelėms raudą didę padarė,
nes dar daug žiedų tikt vos žydėti pradėjo
ir daugums jų vos savo blogą pumpurą rodė. 
daugel dar visur nei būrų kūdikiai žaidė,
o kiti jau su žiloms barzdoms svyrinėjo.
giltinė su dalgiu, nei seną gremždama barzdą,
būrams tuo visiems visur ištuštino sklypą.
ale dabok2, brolau! aš tau daugiaus pasakysiu.
tu su manim žinai, kaip būrą baudžiava baudžia,
ir kaip bėdžius toks, kasdien kantriai pasilenkęs,
Po baisioms vargų naštoms vos gal atsidvėsti.

1 Šoblė – kardas.
2 daboti – stebėti, prižiūrėti; rūpintis, stengtis; saugotis.
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juk žinai, brolau, koktu, kad svilina saulė
ir kad, prakaitui srovėms per nugarą teškant,
jau ir blogs skilvys dėl pietų pradeda skųstis;
Rods ir jam perlenkio3 reik kasdien pasitiešyt4.

ale kuomi gal biednas būrs savo vėdarą linksmint,
kam jam plutos tik ir kėžas5 vos pasiliko.
taip vargingai jis, savo sausą truputį kramtęs
ir ištroškęs, jau malkelio6 gert užsigeidžia.
o ką gers, kad skinkio7 jam nei viens nepasiūlo?
tai jis iš bėdos, pas klaną kokį nušokęs,
ištisas ir didei dūsaudams vandenį laka.
kur vabalai visoki su varlėms šokinėja;
o štai diksas su lazda dar muša nabagą.  

Iš „Pavasario linksmybių”

bet jūs prietelkos, jūs viežlybos gaspadinės!
jums garbė, kad vindas8 jūsų, sukriai besisukdams,
Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai;
jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka
ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarškia;
jums garbė, kad audeklėliai, jūsų nuausti,
ant margų lankų kaip sniegs pavasario blizga.
ale nevenkit dar daugiaus kaip reik pasipurtyt.
ant daržų pašaliai darbelių lūkuria jūsų.
taigi padėkit jau vindelių visą klapatą,
ir stakles, iki vėl reikės, į pašalį kiškit!
ogi nagan spatelius9 greitus bei lopetas imkit!
vei! kaip kurmiai, šen ir ten vartydami žemę,
jus daržovę sėt į daržą ragina bėgti. 

3 Perlenkis – priklausanti, skirta dalis.
4 Pasitiešyti – pasistiprinti, atsigaivinti; atsitiesti.
5 kėžas – sūris.
6 malkas – gurkšnis, maukas.
7 skinkis – gira.
8 vindas – verpimo ratelis.
9 spatelis – kastuvėlis.
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1  kas yra vėdaras? kaip suprantate žodžius:
  ale kuomi gal biednas būrs savo vėdarą linksmint,
  kam jam plutos tik ir kėžas vos pasiliko.
2  koks poeto požiūris į būrų darbą?
3  kaip nuteikia šienapjūtės vaizdas?
4  kaip autorius jį kuria? kaip sukuria judrumo, darbo spartos 

įspūdį? su kuo lygina šienavimą? kokią jūs įsivaizduojate pie-
vą? kaip šiame aprašyme ryškėja valstietiškas požiūris į gamtą?

5  kaip mus veikia baudžiavinio darbo aprašymas? 
6  koks moterų vaidmuo būrų bendruomenės gyvenime?
7  Pagrįskite teiginį, kad autorius gerai pažinojo baudžiauninkų 

darbus, vertino jų darbštumą, smerkė baudžiavinę prievartą ir 
nežmoniškumą.

pakartokime!

1  koks istorinis laikotarpis vaizduojamas poemoje „metai”?
2  koks donelaičio požiūris į baudžiauninkus? kaip jis išreikštas?
3  kurias kalbos vaizdines priemones jis vartoja piešdamas žmo-

nių ir gamtos paveikslus?
4  kuriuos „metų” vaizdus geriausiai atsimenate? kodėl? Labiau-

siai patikusias ištraukas išmokite atmintinai.
5  už ką donelaičio „metai” vertinami šiandien?
6  kokiam rašiniui epigrafu (žodžio reikšmę patikrinkite „tarptau-

tinių žodžių žodyne”) tiktų šie k. donelaičio žodžiai: „jau sau-
lelė vėl atkopdama budino svietą”? sudarykite rašinio planą.

7  k. donelaitis laikomas lietuvių literatūros klasiku. kaip jūs su-
prantate, kas yra klasikas?

8  kuriuos lietuvių muzikos ir dailės klasikus žinote?
9  Pakeiskite poemoje pavartotus svetimos kilmės žodžius: gas-

padoriškai, budavoti, budavonė, čytas, provyti, provninkas, 
pūstynė, šmotas, stuba, žėlėk, smala, glūpas, čėdyti, kytriai, 
klapas, loduoti, sūdyti, stui, viernas, slūginė, slūžba, griekas, 
skarbas, surokuoti, nečėstis, šoblė, pasitiešyti bendrinės lietu-
vių kalbos žodžiais.

Klausimai ir užduotys
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moKomės RaŠyti RaŠiNį

mokyklinis rašinys – tai mokslinis, publicistinis ar meni-
nis mokinio kūrinėlis. Rašinio pagrindas – tema. ji dažnai 
nusako, apie ką rašyti (medžiagą, jos apimtį) ir kaip rašyti 
(rašinio stilių, jo žanrą). Pagal temas rašiniai skirstomi į li-
teratūrinius ir neliteratūrinius.

literatūriniuose rašiniuose nagrinėjami grožinės literatū-
ros kūriniai: jų turinys, veikėjai, meniškumas. tokie rašiniai vadi-
nami grynaisiais literatūriniais rašiniais. jie panašūs į literatūros 
kritikos darbus ir rašomi moksliniu stiliumi. Šitaip, pavyzdžiui, 
reikėtų rašyti rašinėlį „baudžiavinės buities vaizdai k. donelai-
čio „metuose”.

kituose rašiniuose ne tik nagrinėjamas literatūrinis kūrinys 
ar kūriniai, bet ir reiškiami savi įspūdžiai, kilę skaitant, t. y. pasa-
komas savas požiūris į nagrinėjamą kūrinį ar kūrinius. jiems pa-
rašyti reikia žinių ir apie kūrinį, ir literatūrinių įspūdžių, ir meni-
nio skonio. tokiems rašiniams būdingas publicistinis stilius, juose 
pasitaiko ir meninio vaizdo elementų.

Neliteratūriniuose rašiniuose aprašoma, pasakojama ar 
samprotaujama apie tai, kas girdėta, matyta, išgyventa. Šiems ra-
šiniams medžiaga kaupiama iš aplinkos: iš gamtos, iš visuomenės 
gyvenimo, iš mokslo ar meno sričių, iš savo patirties ir pan. to-
kiems rašiniams tiktų temos „kaip aš įsivaizduoju pareigą savo 
gimtajam kraštui?”, „velykinę parodą aplankius...” ir kt.

mokslinių rašinių paskirtis – informuoti apie esamą padėtį, 
ją nagrinėti bei tyrinėti ir įtikinti, kad išvados teisingos, todėl šių 
darbų turinį sudaro faktinė medžiaga, jos analizė ir samprotavi-
mai.

tokie rašiniai bus geri tik tuo atveju, jei keliami aktualūs klau-
simai, įeinantys į temos apimtį, kai pakankamai parinkta faktinės 
medžiagos (pvz.: reikiamų teiginių apie rašytoją, jo gyvenamąją 
epochą, apie literatūros kūrinį, jo vaizdus).
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tokiems rašiniams būdinga trinarė kompozicija: įžanga, dės-
tymas, pabaiga.

įžanginėje dalyje paprastai trumpai nurodomos sąlygos, tu-
rėjusios įtakos vienam ar kitam literatūriniam kūriniui gimti ar jo 
problemai atsirasti.

pagrindinėje rašinio dalyje – dėstyme – atsakome į iškeltą 
klausimą ar klausimus, pateikdami reikalingus įrodymus, parem-
tus faktine medžiaga.

baigiamojoje dalyje susumuojami visi „už” ir „prieš”, pada-
romos apibendrinamosios išvados.

Pagrindinis mokslinio stiliaus rašinių uždavinys – logiškai, 
nuosekliai atsakyti į iškeltą klausimą, nenukrypstant nuo jo. Pa-
vyzdžiui, nei rašinyje „baudžiavinės buities vaizdai donelaičio 
„metuose”, nei „k. donelaitis – būrų dainius” netinka smulkiai 
pasakoti autoriaus biografijos ar bandyti atkurti poemos turinį, 
– ir vienu, ir kitu atveju nukrypstama nuo temos. Šių rašinių už-
duotis – įrodyti, 1) kad donelaitis vaizdavo baudžiauninkų buitį, 
2) kodėl jis laikomas būrų dainiumi. nenukrypti nuo temos, tin-
kamai rinktis argumentus ir juos dėstyti visada padeda rašinio 
planas ir tezės. tezės – tai būsimo rašinio pagrindiniai teiginiai, 
pateikti glausta forma. Rašinio tezės sudaromos po plano. jos pa-
deda apgalvoti ir susisteminti medžiagą.

Remdamiesi pateiktu planu ir tezėmis parašykite rašinį tema 
„kristijonas donelaitis – būrų dainius”.

Rašinio planas

1. k. donelaitis gerai pažino būrų gyvenimą.
2. „metuose” vaizduojami būrų darbai, vargai, rūpesčiai, 

džiaugsmai.
3. gamtą poetas mato būrų akimis – „gaspadoriškai”.
4. k. donelaičio kūrinių paskirtis – padėti būrams.
5. „metų” kalba artima ir suprantama būrams.
6. k. donelaitis – pirmasis talentingas tautos poetas.
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Rašinio tezės

1. k. donelaitis buvo kilęs iš valstiečių (būrų), beveik visą 
gyvenimą praleidęs tarp jų. bet ne vien todėl jis vadina-
mas būrų dainiumi.

2. k. donelaitis savo pagrindiniame kūrinyje „metai” vaiz-
duoja būrų gyvenimą – jų darbus, rūpesčius, vargus, 
džiaugsmus.

3. gamtos vaizdus (jų daug poemoje, nes valstietis susijęs su 
gamta) autorius piešia taip, kaip juos mato būras – „gas-
padoriškai”.

4. savo poemą autorius skiria būrams, norėdamas jiems pa-
tarti ir padėti, juos užtarti ir paguosti.

5. k. donelaičio kalba „būriška”: paprasta, šiurkštoka; jai 
būdinga Xviii a. valstiečių leksika.

6. „metai” ryškiai atskleidžia būrų gyvenimą mažojoje Lie-
tuvoje. k. donelaitis vertinamas kaip pirmasis talentingas 
tautos poetas – kaip būrų dainius.

Rašinys bus įtikinamas, jeigu teiginiai bus logiški ir pakanka-
mai pagrįsti. argumentuojant, kad rašinys būtų įtikinamesnis ir 
gyvesnis, galima pavartoti citatų.

pRiEDėliai. jų sKyRyba

priedėlis – tai pažyminys, išreikštas daiktavardžiu ir sude-
rintas su pažymimuoju žodžiu bent linksniu.

Priedėlis, kaip ir išplėstinis dalyvinis ar būdvardinis pažymi-
nys, gali eiti ir prieš pažymimąjį žodį, ir po jo.

Priedėliu dažniausiai pasakoma profesija, pareigos, giminys-
tės ryšys, tautybė, apibūdinamos kitokios asmens, daikto ar reiš-
kinio ypatybės. Pvz.:

1. Mes visi labai gerbėme mokytoją Joną Stoskeliūną.
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2. Tik baisu klausyt, kad Lauras, Bleberio dėdė, savas bėdas 
ir išgąsčius mums praneša kartais. (k. d.)
3. Kedulių Katrė, antroji duktė, skiriasi iš visos šeimynos ne 
tik grožiu, bet ir būdu. (v. m.-P.)
4. Žvirbleliai kanaplesėliai linksmai čirškauja apie gandra-
lizdį. (Ž.)

Priedėliai gali būti išplėsti kitais žodžiais. Pvz.:
1. Atgimimo poetas Maironis savo eilėraščiais žadino tautą. 
(j. ms.)
2. Tik erelis, drąsusis erdvių paukštis, sakosi kartą praskri-
dęs pro Auksinius kalnus... (j. a.)

Ypač dažnai prireikia priedėlio asmeniniais įvardžiais išreikš-
toms sakinio dalims patikslinti, sukonkretinti. Pvz.:

1. Mes, sodžiaus žmonės, taip kaip giminės, viena šeimyna. 
(v. m.-P.)
2. Mums, vilkams, sunku gyventi. (k. b.)
3. Jisai, Pranukas, už visus kaltesnis. (Ž.)

Priedėlis, einantis po pažymimojo žodžio, rašant išskiriamas 
kableliais arba brūkšniais, o kalbant – papildomo teigimo intona-
cija. Pvz.:

1. Pamačiau Aistę, Giedriaus pusseserę, ir pakviečiau pietų. 
kas ta aistė? – Giedriaus pusseserė.
2. Pranas, mūsų didysis šokėjas, jau išmokė mane ir polką 
sutrypti... (k. s.)
3. Ėjo sunkiausias metų darbas – mėšlavežis. (v. m.-P.)

brūkšnys paprastai dedamas tada, kai priedėliu baigiamas sa-
kinys (žr. 3 sakinį).

Priedėliai gali turėti jungiamųjų žodžių ypač, būtent, tai yra 
(t. y.), vardu, pavarde, kaip ir kt. tada kablelis dedamas prieš 
jungiamąjį žodį ir po priedėlio:

1. Mokiniai, ypač pradinukai, mėgsta žaisti kvadratą.
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2. Vienas iš septintokų, būtent Audrius, dalyvaus jaunųjų 
aviamodelistų varžybose.
3. Kitą kartą čia gyvenęs vienas žmogelis, pavarde Perkū-
nas. (j.)
4. Neologizmai, t. y. naujadarai, papildo žodyną.
5. Jam, kaip naujokui, viskas čia buvo nepažįstama.

†  Pasakykite, kurios paryškintosios sakinio dalys yra priedėliai ir ku-
rios – išplėstiniai dalyviniai pažyminiai.
1. ji, barbė, žinojusi iš senų žmonių gerą vaistą. (i. s.) 2. auto-
mobilį vairavo Feliksas, senas zenono draugas. (R. L.) 3. Rai-
telis jojo ant gražaus arabų veislės žirgo, apdengto tigro kailiu.  
(j. blč.) 4. Cilė, mikasės sesuo, gerai mokėdama raštą, parodė kaži 
kuomet jai raides. (m. v.) 5. gervinas, kaip giminė, labai gerai 
pažino Šalteikį ir nesutinka su vilko nuomone. (i. s.) 6. monika 
buvo užmiršusi vieną dainą, pamėgtą piemenės dienomis... (P. C.)  
7. Įeina laiškanešys, linksmas ir smagus seniokas. (j. mk.)  
8. kartu su mumis, vyrais ir pusvyriais, bulves kasė merginos.  
(j. blt.) 9. Štai ir pušų kelmai, uogienojais apaugę. (v.) 10. mes, 
maži dykaduoniai, nekviečiami sulėkėme į ten ir iš toli, krapštinė-
dami nosis, žiopsojom į žvėris ir į ponus. (j. b.)

‡  Įrašykite nurodytos reikšmės priedėlius.
1. (Pareigos) eimontas papasakojo apie automobilių lenktynes.  
2. (giminystės ryšys) artūras mokosi seinų „Žiburio” gimnazijoje. 
3. (Profesija) j. naudžiūnaitė išvyko į turistinę kelionę. 4. saulius, 
(giminystės ryšys), ketina tapti statybininku.

ˆ  Įrašykite tinkamus priedėlius ir padėkite trūkstamus skyrybos žen-
klus.
1. aš ... esu gimusi kaune. 2. sigitas ... lanko vaikų dailės moky-
klą. 3. jiems ... čia labai viskas patiko. 4. tau ... šis uždavinys per 
lengvas.
Priedėliai: Birutė Švelnytė, šauniesiems mūsų bičiuliams, kaip ge-
riausiam mūsų matematikui, Tautvydo brolis.

Š nurašykite sakinius. Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
1. mes gimtojo Šilelio kaimo vaikai kiekvienais metais laukdavo-
me ledonešio lyg šventės. (v. d.) 2. būsimasis mokslininkas kaip 



84

vyriausias sūnus paveldėjo tėvo vardą. (z. z.) 3. vidos brolį man-
tą tąsyk pamačiau pirmą kartą. 4. Ponas skrodskis kaip mandagus 
šeimininkas nudžiugo, kad svečias jį atlanko. (v. m.-P.) 5. Paklausė 
kiškis genio to margo senio nuėjo po krūmu, pritūpė ir tūno. (k. b.) 
6. Šeimos galva dėdė kasparas jau kuris laikas buvo be darbo. (P. C.) 
7. kitą kartą piemenėlis vardu klimelis dirbo pas vieną poną. (tts.)

œ Paryškintuosius priedėlius nukelkite po pažymimojo žodžio ir pa-
dėkite reikiamus skyrybos ženklus.
1. aštuntosios klasės auklėtoja teresė adomonienė visada pasi-
rengusi kiekvienam padėti. 2. mūsų kaimynė Plūkienė turėjo gal 
keliolika knygelių. (j. P.) 3. Naujoji kambarinė katrė kedulytė 
jau kelios dienos dirba rūmuose. (v. m.-P.) 4. sporto mokyklos 
treneris Šilkaitis skatina visus rytais mankštintis.

Œ  Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
1. gyveno žmogus vardu džiugas. (P. C.) 2. mes vaikai netikėjom 
kad tvenkinyje gali būti lydekų. 3. istoriją mums dėstys mokytojas 
tautkus. 4. Štai ji mano žemė! (e. m.) 5. abu keduliai o ypač senis 
su įtaringu nepasitenkinimu žiūri į balsius. (v. m.-P.) 6. motina se-
nutė augustinienė susirgo ir niekur iš klėties nesirodė. (a. v.)

Dionizas Poška

Baublio aprašymas
Ištrauka

mano ąžuolas (kalbu tik apie didįjį, nes antrasis, mažesnysis, 
nėra nei žiūrovo, nei skaitytojo tokio dėmesio vertas) prieš nu-
kertant gimė ir augo mano paties tėvonijos žemėje, bardžių dvaro 
lauke, Raseinių – seniau karšuvos – apskrityje, maždaug už vars-
to nuo mano namų, kalne, iš seno vadinamame „vyšnių kalnas” 
ir dabar taip tebevadinamame.

ten pat, palei tą kalną, yra ąžuolynas, ir nors jame yra keli 
šimtai gana didelių ąžuolų, bet tasai vienas savo storiu ir aukščiu 
dukart buvo pranašesnis už visus kitus ąžuolus.
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tas ąžuolas, pagal visuotinę tradiciją, visų aplinkinių žmonių 
iš senų senovės iki šiolei, nežinau kodėl, vadinamas baubliu. bau-
blio pavadinimas bene bus kilęs iš lietuvių ir žemaičių pagoniško 
medaus dievaičio bubilio vardo, tik išmetus raides ir sutrumpi-
nus.

1812 m. kovo mėn. ąžuolą nukirsdinau, ketindamas pasidaryti 
altaną1. Ąžuolo vidurys iš apačios per tris uolektis2 nuo žemės 
buvo papuvęs, bet aukščiau buvo visai sveikas, tik per keliolika 
colių3 kiek parudavęs.

nukirtus ąžuolą, storgalį aplyginau ir, altanos aukščiui 5 uo-
lektis atmatavęs, iš abiejų pusių prakirtau uolekties pločio taką ir 
kamieną perpjoviau (kitaip jokia skerspjūvė nebūtų pertekusi); 
pirmąjį kamieno gabalą, – patį drūtgalį, – apdirbęs vietoje, iškir-

1 altana – lengvas vasarinis pastatėlis sode, pavėsinė.
2 uolektis – 2 pėdos, arba 24 coliai, tai lygu maždaug 57,6 cm.
3 Colis – ilgio matas, lygus 25,4 mm.
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tęs vidurį, kad svoris sumažėtų, ant rąstų ritindamas pergabenau 
namo; jis ir dabar mano darželyje stovi, kaip toliau bus matyti.

Perpjautame kamiene kone visos rievės buvo žymios. tų žy-
mių rievių spinduliu nuo vidurio priskaičiavome septynis šimtus 
ir kelias dešimtis; be to, pačiame vidury per keliolika colių nebe-
buvo žymių rievių, prasidėjus gedimui, jos buvo nebeįžiūrimos. 
tad ir mano ąžuolas baublys, galima spręsti ir sakyti be perdėji-
mo bei melo, taip pat be jokios poezijos, jog bus turėjęs ne mažiau 
kaip tūkstantį metų.  

išskobus vidų kiek begalint dailiau, darbavosi keturiasdešimt 
vyrų pakaitomis ištisą dieną, stipriais pečiais ritindami ant rąstų... 
Pargabenęs į darželį, savo baublį pastačiau už keliolikos žings-
nių nuo gyvenamojo namo kaip altaną po gyvu vidutinio dydžio 
ąžuolu...

baublio viduje, virš durų, lietuviškai jo biografiją taip užra-
šiau:

bardžiuose kaip užgimiau, jau tūkstantis metų,
Parnešts iš ąžuolyno, čion esmi padėtu;
tikras vards mano baublys, dievu garbints buvau,
nuteriojęs tėvystę4, suvytau, sudžiūvau.
ties manim Perkūnasui degė avys, ožkos,
o dabar many gyven dionizas Poškas.
taigi visus savo ir naujuosius, ir senuosius paminklus, ku-

riuos kaip darbšti skruzdėlė per savo amžių rinkau, paskyriau 
savo baubliui papuošti.

1  ką reiškia žodis Baublys? kokius dar žinote pagonių dievus?
2  ką d. Poška įrengė savo baublyje?
3 Paaiškinkite, kaip suprantate šiuos žodžius: 
      ties manim Perkūnasui degė avys, ožkos.
4  internete paieškokite daugiau žinių apie baublį.

4 nuteriojęs tėvystę – praradęs tėvynę, netekęs tėvynės.

Klausimai ir užduotys
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papilDiNys

papildinys yra antrininkė sakinio dalis, kuri atsako į klau-
simus ko? kam? ką? kuo?

Šie klausimai paprastai keliami iš tarinio. Pvz.:
1. Negirk pradžios, girk pabaigą. (tts.) ko negirk? – pra-
džios; ką girk? – pabaigą.
2. Lepinamam vaikui ragai dygsta. (tts.) kam ragai dygsta? 
– vaikui. 
3. Brolis sakė teisybę. (j. blt.) ką sakė? – teisybę.
4. Tėvo žodžiai mus džiugina. (v. d.) ką džiugina? – mus.
5. Paskui šalia išgirdau bekalbant. (Ž.) ką išgirdau? – be-
kalbant.
6. Šaukštu proto neįkrėsi. (tts.) kuo neįkrėsi? – šaukštu; ko 
neįkrėsi? – proto.

Papildinys reiškiamas tomis pačiomis kalbos dalimis, kaip ir 
veiksnys: dažniausiai daiktavardžiu ir įvardžiu, taip pat daikta-
vardiškai vartojamu būdvardžiu ir dalyviu, veiksmažodžio ben-
dratimi ir padalyviu.

kaip ir veiksniai, papildiniai gali būti reiškiami ne vienu žo-
džiu. Pvz.:

1. Prie garažo radome būrį žmonių.
2. Mergaitės pastebėjo laužą degant.
3. Mus visus pakvietė į svečių kambarį.

kai kalbama apie objekto dalį, vartojamas ne galininkas, o 
kilmininkas.

1. Martynai, duok druskos (ne: druską).
2. Mokiniai daro klaidų (ne: klaidas).
3. Įpilk pieno (ne: pieną).

Po žodžių kreiptis, skolintis, prašyti nevartojami papildiniai 
su prielinksniu pas. todėl reikia sakyti ir rašyti Aš kreipiausi į 
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mokytoją, o ne: aš kreipiausi pas mokytoją; Rašalo pasiskolink 
iš draugo (o ne: pas draugą); Vaikai prašė trenerį kamuoliuko 
(o ne: pas trenerį). Po žodžio prašyti galima vartoti ir kilmininką 
(Vaikas prašė tėvo, kad leistų į kiemą).

pagrindiniai papildinio reiškimo būdai

kuo reiškiamas Pavyzdžiai   
   
1. daiktavardžio  Krūtinė prisipildė gervių
kilmininku, klyksmo. (just. m.)

naudininku,  Dideliam laivui plačių
 vandenų reikia. (tts.)

galininku,  Petras suprato 
 pavojų. (v. m.-P.)

įnagininku.  Pirštu duonos neatrieksi. (tts.)

2. Linksniais su prielinksniais.  Mokytojas papasakojo
 apie Vilnių.

3. Įvardžio linksniais.  Algirdas padės jums. 
 Tu mane gąsdini 
 savo kalba. (v. k.)

4. kitų kalbos dalių linksniais:

a. būdvardžio,  Saulė juk šviečia geriems
 ir piktiems. (j. blč.)

b. skaitvardžio, Penktajam liepė grįžti namo.

c. dalyvio.  Atėjusįjį visi pažino. (v. m.-P.)
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5. veiksmažodžio bendratimi.  Berniukui atnešė valgyti.

6. Padalyviu.  Niekas negirdėjo šaudant.

†  Pasakykite, kurie paryškintieji žodžiai yra papildiniai.
1. Žmonės pjovė rugius. (v. Rm.) 2. Vaiko balsas sutrikdė ievą.  
(P. d.) 3. Patiko ponui tarno sumanymas. (P. C.) 4. Prietemoj ma-
nęs nepažins. (k. s.) 5. Dailininkui į širdį brovėsi nerimas. (a. P.)  
6. Kopėčių siuvėjas tyčia nejudina. (P. C.) 7. pušų ir eglių šakos 
vos atlaiko sniego naštą. (v. d.) 8. Paskaityk šitą laišką ir pusbro-
liui petrui. (v. m.-P.)

‡ suskliaustuosius žodžius parašykite reikiamu linksniu. kurie šių 
žodžių bus papildiniai?
1. bokšto laikrodis tikrai jau paskelbė (diena). (j. g.) 2. tėvas nuo 
(viduvasaris) taip pat (kažkas) užsiėmęs. (P. C.) 3. kažkas atidarė 
(durys) ir vėl uždarė. (i. s.) 4. saulė (visi) šviečia. (tts.) 5. kvepė-
jo sprogstančiais (berželiai, ievos ir pavasaris). (a. v.) 6. atitiko 
kirvis (kotas). (tts.) 7. jurgis (alkūnė) kumštelėjo stasiuką. (Ž.)  
8. (Laukas) siautėjo audra, žaibai skaldė (dangus). (k. b.)

ˆ Įrašykite tinkamus papildinius.
1. saulius atidarė klasės ... . 2. miškas buvo pilnas ... . 3. mes ats-
tovavome ... . 4. brolis ateis su ... . 5. Šiluma ... nelaužo. 6. vaikai 
buvo susidomėję ... .

Š išrašykite papildinius ir parašykite klausimus, į kuriuos jie atsako. 
kurią sakinio dalį papildinys papildo?
1. Pavasaris įvairiomis spalvomis nudažė lapus. 2. vėjas pusto baltą 
smėlį. 3. Žiemą ilgimės saulutės. 4. mamai smagu, kai aš gerai mo-
kausi. 5. aš didžiuojuosi savo tėveliais.

œ išplėskite patarles tinkamais papildiniais: šuo, galva, tinginys, kal-
ba, žodžiai, darbas, diena.
Pavyzdys. Tinginiui visuomet blogi metai.
1. ... visuomet blogi metai. 2. ne laikas lakinti ..., kai vilkas kieme. 
3. dėl kvailos ... kojos nepailsi. 4. tinginys ... kalba, darbininkas ... 
baigia. 5. ... kailinių nepasiūsi. 6. diena ... mokina.
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Dionizas Poška

Mužikas Žemaičių ir Lietuvos
   Dievaičiai žemės! Jei kurs turi gerą širdį,
   Tegul tą mano balsą tavo ausys girdi!
   O išgirdus – susimilk ant taip daugel vargų,
   Susimilk ir nedūmok, jog mužikas yr vergu.

Iš Vergilijaus1 „Eneidos”

dalele žmonių brangi, vienok paniekinta,
iš kurio darbios rankos žemės vaisiai krinta!
jei mano raštu tavo vargų nemažinsiu,
norint sopulius širdies pasauliui priminsiu.

mužike! tu ciesorius ir karalius gini,
ir anų visų laimių rąste pamatini,
Ramsti garbingų vardų, visų naudų klėtie,
skruzdėle, nežinanti, kas tai yr tingėti!

Penėtojau giminių, tikra nekaltyste,
tu mažne viens pažįsti, kas yr viežlyvystė2!
viso gero tėvystės sarge rūpestingas!
(tos pavardės tau prigul, žmogau nelaimingas!)

mužike! kurs pasaulio esi geradėju,
dėl ko gi tave niekin kaip dulkes tarp vėjų?
tu, pavasarį girdint paukščių giedojimą,
ar pernykštes rugienas, ar naują skynimą,
nusitvėręs už žagrės, gilią vagą rausi,
dūmodams, jogei vaisių su nuopelna gausi;

1 Publijus vergilijus maronas – įžymus romėnų poetas, gyvenęs 70–19 m. pr. m. e. 
Reikšmingiausias jo kūrinys – „eneida”.

2 viežlyvystė – dorumas, skaistumas, garbingumas.
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o kada, valdant jaučius, sustimp ranka viena,
grobi antra, ilsinčia pataisai velėną;
bet kol ant minkštos dirvos gali javus sėti,
nors dukart reik išarti, dukart išakėti.
mužike! jau sulaukei did kaitrios vasaros,
iš kaktos kaip iš krosnies kasdien rūksta garas,
ar kada šieną pjauni, ar kad aną grėbi,
ar alkans be uždaro šaltus barščius srebi.
matant pievoj kiekvieną prakaituotą pėdą,
kurio širdis mok justi, apsiverkt ne gėda.  

atein turtingas ruduo – vėl darbingi laikai,
skubiai einate dirvon ir patsai, ir vaikai;
Paliekat tuščius namus, dirbat, nors apilsę,
vienas antrą raginant, trumpinant atilsį.
vos dar aušt ir dar saulė spindulių nemėto,
o jau tu su šeimyna matai darbo vietą.
tenai per dieną kruti iki pat vakaro,
kolei nepradės temti, kol neužkris žara.
neužtur tavo vargų nei saulės karštumas,
nei prakaitai, nei džiova, nei kaulų skaudumas.
kas dieną javus dalgiu ar pjautuvu kerti,
kol paskutinio šiaudo žemėn neparverti,
kol pėdus nesuriši, dirvas negrėbstysi,
kolei padoriai krūvas eilėms sustatysi.
o kad nei vienos varpos stovinčios nebliko,
gystant namon ant galvos parneši vainiką.

Pons taria: „garbė dievui, darbymetis praėjo”.
mužike! kitaip sakai: naujs darbs prasidėjo,
o už visus sunkesnis, jei kas gal pažinti,
kaip tai staldus3, diendaržius reikia ištuštinti,
kaipo, laukan išvežus, po dirvas kapstyti,

3 staldai – tvartai.
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kaip su šake ant rankų vežiman drabstyti,
kaip pūdymas sužėlęs sunkus yra kirpti
ir, kol rugius pasėsi, nepigu išdirbti.
jei kas norint supranta vargus tokius baisius,
tas žino, kaip tai sunkiai pelnos žemės vaisius.

ilgai braidydams purvą, jau sulaukei žiemos.
vėl kitoniškų vargų atein pradėjimas:
kaip tiktai gaidys pragys, jau nebgali gulti –
Reik spragilą nutverti ir jaujoje kulti
ar, kaip prikalts prie girnų, per didžiausią šaltį,
kalbėdams poterėlius, visą naktį malti;   
o kaip tik praded aušti, nors vėjs sniegą pusto, 
vos tavo kumelikė pusnėj nepražūsta,
arba ir žemėvilkais4, nors krint gausus lietus,
vežk rąstus, ronus5, malkas, šatras6, tvoras, mietus
ar važiuok ing kelionę per naktis be miego
ing varšuvą ar vilnių, Liepoją ar Rygą.

mužike! rašiau darbus pagal mano galės.
„netiesa: tai tik yra darbų mano dalys,
kurias tiktai nugraibei kaip verėne7 taukus:
o kas gi tuos išskynė pievas, dirvas, laukus?
kas sausomis padarė tas pelkes bedugnes?
kas akmenis suskaldė su gelžiu per ugnis?
kas iš upių išvalė botyrines uolas8,
ant kurių eldės, laivės tankiai susikulia?
kas vieškelius ištaisė, smiltimis išpylė,
ir iš abiejų pusių tą perkasą gilų?

4 Žemėvilkais – kai ant kelio mažai sniego, rogės siekia pliką žemę.
5 Ronai – rąstai, tinkami lentoms pjauti.
6 Šatros – kartys, žagarai, žabai.
7 verėnas – viralas.
8 botyrinė uola – didelė uola.
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kas po daržus tuos gražius medžius pasodino
ir tuos kalnus su daubomis dailiai sulygino?
kas pastatė tas baltas trobas mūrinyčias,
iš plytų ar iš akmens blizgančias bažnyčias?
kas tuos žemčiūgus, auksus, sidabrus nupelno?
vis tai kruvins prakaitas yr mužiko delno”.

mužike! ką tu kalbi – teisus apsakymas;
bet tark man, koksai yra tavo gyvenimas?
„su krosnia grinyčėlė, kurioje gyvenu,
tamsi, o vietoj lango lentikės tarp sienų;
tuoj per dienas ir naktis – ir dūmas, ir garas,
kruvin akis, blakstienus krintančios ašaros.
valgyms – lapai daržiniai, bėralinė duona9,
o kaušas vandens vėsin trokštėjimą kūno.
vietoje lovos – suolas, virkščiomis paklotas;

9 bėralinė duona – prasta, nevėtytų (nevalytų) rugių duona.
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ant kojų apavimas – vyžos šešlankotos10,  
apjuosimas iš virvės, o krėkliai11 ir skranda –
tai apdarai, po kuriuos kūno paukščiai lando.
visa nauda – sūdynės12, kuriais pelnos valgis, –
spragilas, žagrė, pjautuvas, spats13, akėčios, dalgis”.
broli mano, per visus mužiku vadintas,
argi iš visų šalių esi nelaimintas?
tavo sopuliai sėdos mano širdy giliai, –
argi jau ir pons tavo tavęs jau nebmyli?

„manas tu geradėji su geriausia širdžia!
mano sopulių, vargų nieks nereg, negirdi:
viešpatį, kurs yra danguj, visi šaukiam dievu,

10 vyžos šešlankotos – šešialinka karna adytos vyžos.
11 krėkliai – prasti, nudriskę drabužiai, skudurai.
12 sūdynės – padargai, įrankiai.
13 spats – kastuvas.
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o ciesorių karalių vadiname tėvu, –
Pirms did aukštai, o antras did toli gyvena,
dėl to nedaein verksmai mužiko nei vieno,
dėl to anie nežino mūsų raudojimų.
ir baisiausioj nelaisvėj sunkių kentėjimų.
Pons mūsų, nenorėdamas padauginti turtų,
tąkart, kada aš verkiu, pasidaro kurčiu;
kaipo gyvulį savą tik dėl darbo augin,
kas metą vis mokesnius ir lažą padaugin.

Ypačiai gvaltai14, sargai15, šarvaikai16 ir talkos:
Reik per dienas ir naktis dvare rantyt malkas,
Reik galvijus ir arklius visados pašerti
ir su naščiais ant sprando atnešti jiems gerti;
Reik duoti žąsis, gaidžius, kiaušinius, vilnas, uogas,
Riešutus, grybus, sūrius, kailius, linų sruogas
ir visokius pramonius, kurie vis didinas –
dievs žino, kaip anie lenkiškai vadinas!
o žemės pusrėžėlis, vietomis smiltingas,
kitur tikras pajauris17, o kitur purvingas,
bet ir tasai toks yra (kad tamsta žinotum),
jog šuo didis atgulęs uodega užklotų.

vienąkart miške ilsint ant kelmuko sėdaus,
Radau ąžuole bites ir biškelį medaus;
einu pas savo poną, bet tuščiom eit gėda,
nunešiau korį medaus, skundžiuos ant urėdo,
jog žmogui niekad gero žodžio nepasakė,

14 gvaltai – skubūs darbai, į kuriuos privalėjo eiti visi valstiečio šeimos nariai, palikę
    namuose tik vieną – namų saugoti.
15 sargai – baudžiavinė prievolė eiti iš kiekvieno valstiečio kiemo paeiliui po vieną
   nakčia saugoti dvaro.
16 Šarvaikai – visų vieno kaimo arba kelių kaimų valstiečių vyrų pareiga eiti prie dvaro
   darbų, atliekamų būriu.
17 Pajauris – pelkėta, šlapia dirva.
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jog darbų be rokundo18, jogei veltui plakė,
jogei... tą man bekalbant, pons šauk’ balsu garsiu:
„tylėk, chame! o tuojau tarpvartėj pakarsiu!”
aš matau, jogei ponas su manim nejuokau’, –
dvilinkas susirietęs pro duris ištrūkau;
urėds lapt už pakaušio nurovė kaltūną19,
kaip kokiam bernadinui padarė karūną,
o kai plaukų nebuvo, už ausies nutvėrė
ir, ant žemės išvertęs, su lazda nupėrė.

einu namon vos gyvas, nupeštas, nuplaktas
ir su dideliu gumbu kruvinu ant kaktos.
Žydelis dar: „girdėjau, jog ant to ne galas,
jogei dabar bus rykštės ant tavo pakalos20”.
bučiuoju žydui kojas, meldžiu gelbėjimo,
tas už cukraus galvelę pirko atleidimą.
taipo žydelis mano sveikatą gelbėjo,
bet iš klėties tą ėmė, ką tik pats norėjo.

geradėji! juk moki gudiškai21 rašyti
ir visokius rokundus šiaip taip išguldyti22?
Rašyk pas aleksandrą23 ar pas konstantiną24,
ar pas anų senotą25, patsai geriau žinai!
juk kas dieną meldžiamės už anų sveikatą,
tegul tie žmonių tėvai žmonių vargus mato!”
atsakiau: „neder pirštus tarp durų kaišioti

18 darbų be rokundo – begalė, nesuskaičiuojama daugybė darbų.
19 kaltūnas – plaukai.
20 Pakala – užpakalis.
21 gudiškai – rusiškai.
22 Rokundus išguldyti – reikalus išdėstyti.
23 aleksandras – caras aleksandras i.
24 konstantinas – didysis kunigaikštis konstantinas.
25 senotas – senatas.
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ir svetimoj bažnyčioj žvakeles degioti.
ar tai aš būdu taksų urvan lapių lįsiu?
ar kaip gandras gyvates svetimas naikinsiu?
ant kieno aš vežimo ir arklių važiuoju,
Pagal jo norą visad giesmelę dainuoju:
kaipo dūdorius birbin, taip kazoką šoku,
trumpai sakant, gudiškai rašyti nemoku;
o kada ir mokėčiau, tai to dirbt nenoriu,
nes bajorui ant ponų pikts žodis nedoru.
atstanke26: tiesiai kalbant, taip rašyti neliuosu27.
tegul gi viešpats dievas susimyl ant jūsų!”

1  kokiu tikslu d. Poška sakosi parašęs „mužiką Žemaičių ir Lie-
tuvos”?

2  kaip autorius apibūdina baudžiauninką? kaip sukuria pakilią 
nuotaiką?

3  kaip dirba ir kaip gyvena mužikas – visų gėrybių kūrėjas? 
4  Raskite vaizdingų posakių, apibūdinančių sunkų baudžiaunin-

ko darbą įvairiais metų laikais ir jo beviltišką padėtį.
5  Paaiškinkite, ką reiškia šie bajoro žodžiai:
  neder pirštus tarp durų kaišioti
  ir svetimoj bažnyčioj žvakeles degioti.
  ant kieno aš vežimo ir arklių važiuoju,
  Pagal jo norą visad giesmelę dainuoju:
  kaipo dūdorius birbin, taip kazoką šoku...
  ar jūs pritariate tokiam požiūriui? Padiskutuokite.
6  kaip poetas žiūri į tariamą šlėktos užuojautą baudžiauninkui?
7  kokiu metru parašytas „mužikas Žemaičių ir Lietuvos”? savo 

nuomonę pagrįskite.

26 atstanke – pagaliau.
27 neliuosu – nevalia.

Klausimai ir užduotys
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apliNKybės

aplinkybės yra antrininkės sakinio dalys, kurios atsako į 
klausimus kur? kada? kaip? kiek? dėl ko? kuriam tikslui?

Pvz.:
1. Didelė išmintis mažoj galvoj sutelpa. (tts.) kur sutelpa? – 
galvoj.
2. Dabar prasidės pats darbo įkarštis. (v. m.-P.) kada prasi-
dės? – dabar.
3. Lauke triukšmingai sulojo šuo. (i. s.) kur sulojo? – lauke; 
kaip sulojo? – triukšmingai.
4. Galėjai bent metrą pasukti į šoną. (r.) kiek galėjai pasuk-
ti? – bent metrą.
5. Taip visados atsitinka dėl išsiblaškymo. (j. blč.) dėl ko at-
sitinka? – dėl išsiblaškymo.
6. Nusipirkau sąsiuvinį užrašams. (j. blk.) kuriam tikslui 
nusipirkau? – užrašams.
7. Nesėjęs nepjausi. (tts.)

Pagal reikšmę aplinkybės skirstomos į vietos, laiko, būdo, 
kiekybės, priežasties, tikslo, sąlygos ir nuolaidos. Paprastai 
jos reiškiamos prieveiksmiais, taip pat daiktavardžiais, dalyviais, 
pusdalyviais ir padalyviais.

Vietos aplinkybė

Vietos aplinkybė žymi veiksmo vietą, kryptį, kelią ir atsa-
ko į klausimus kur? iš kur? ligi kur?

Pvz.:  
Aliukas atsargiai slinko paežere. Ramiame vandenyje iš lėto 

siūbavo švendrės. Toliau nuo kranto sujudėjo vanduo. Pasigirdo 
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tylus pliaukšėjimas. Galbūt ten lydys gaudė mažyles kuojas, ku-
rios vikriai išsprūsdavo iš seno ežerų vilko nasrų.

s. zobarskas
kuria vieta slinko? – paežere.
kur siūbavo? – vandenyje.
kur sujudėjo? – toliau nuo kranto.
kur gaudė? – ten.
iš kur išsprūsdavo? – iš nasrų.

vietos aplinkybė dažniausiai reiškiama vietos prieveiksmiais 
(ten, čia, visur...), daiktavardžio vietininku ir įnagininku (vande-
nyje, paežere...), linksniais su prielinksniais (iš nasrų...), žodžių 
junginiais (toliau nuo kranto...).

Vietos aplinkybės reiškimo būdai

kuo reiškiama Pavyzdžiai   
    
1. vietos prieveiksmiais.  Dabingis nebenorėjo
 čia stovėti. (a. P.)
 Aplink buvo visiškai tylu.

2. daiktavardžio vietininku  Kieme ūžė šildomi 
arba įnagininku. motorai. (j. a.)
 Plentu kartais nuūžia 
 mašinos. (v. b.)

3. Linksniais su prielinksniais.  Garlaivis pasuko 
 į marias. (R. L.)
 Pro kluono duris virto 
 debesys dulkių. (j. blt.)
4. Žodžių junginiais.  Žaibai užgeso, griaustinis
 kažin kur už miškų 
 nubildėjo. (Ž.)

†  nurašykite sakinius su vietos aplinkybėmis ir jas pabraukite.
1. savam krašte ir saulė šviesiau šviečia. (tts.) 2. važiuok ir sustok 
ties balsio kiemu. (v. m.-P.) 3. anapus upės gelto javų laukai.  
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(v. b.) 4. apie šitą įvykį kitą dieną jau žinojo visa žvejų gyvenvietė. 
(v. ml.) 5. Pavakary vėjas visai nutilo. (j. blč.) 6. miške ir prie upės 
pasidarė tylu ir ramu. (v. d.) 7. nereikėjo važiuoti tuo lauko keliu. 
(j. a.) 8. mes nuėjome švariai nušluotu takučiu į parką. (j. jn.)

‡ Pasakykite, kurios paryškintosios sakinio dalys yra vietos aplinky-
bės.
1. Neringoj turbūt jau kvepia pavasariu. (k. s.) 2. man artimi 
Nemuno krašto žmonės. (v. d.) 3. Vakare kaimas atgyja. (v. b.)  
4. miškuose buvo girdėti medžiotojų šūviai. (j. dg.) 5. nurudavu-
sios pievos patvino vandeniu. (Ž.) 6. priešais mane buvo plynas 
ražienų laukas. (j. mk.) 7. skruostu nusirito ašara. (v. b.) 8. Gat-
velėmis vaikščiojo daug poilsiautojų. (R. L.)

ˆ Pasakykite, kokią vietos aplinkybę reikėtų įrašyti, kad ji susietų 
gretimus sakinius.
1. sužeistą žvėrelį parsinešėme į namus. ... juo visi kaip įmanydami 
rūpinosi. 2. kostui keista, kad vasarą mėnulis atrodo daug didesnis 
negu žiemą. ..., kurio vienas kraštas lyg aptirpęs, ryškiai matyti 
tamsios dėmės. (a. P.) 3. Įvažiavome į miestą. ... jau stūmėsi veži-
mas pro vežimą. (a. vc.) 4. Pailsęs keleivis prisirinko sausų šakų ir 
susikūrė ugnį. ... taip smagu bus pasišildyti. 

Š Pabraukite vietos aplinkybes.
Lietuvių tremtinių barakas
ant upės kranto – ilgas apvalių rąstų statinys. Langeliai mažučiai, 
žvilgsi į pietų pusę. kitose sienose nėra nė vieno. iš storų neobliuo-
tų lentų sukaltos durys. ir durys, ir langai apiburbėję ledu ir sniegu.
barako viduje – prietema. viduryje iš nedegtų plytų ir molio sukrėsta 
dviguba krosnis – abipus kamino po vieną viryklę – iš viso keturiems 
puodams. kampe, prie durų – statinė vandeniui. o aplink sienas 
dviaukščiai gultai. tarp jų – vienos lentos pločio tarpelis. vienai šei-
mai – vienas gultas. ant jo ir po juo sukrautas visas tremtinio turtas: 
patalynė, drabužiai, indai, maistas... ant gulto visą dieną glaudžiasi ir 
mažieji tremtinukai – vaikai, kuriems dar nereikia eiti į darbą. dieną, 
kai įsikūrena krosnis, nuo lubų ima tekėti lašai, ir motinos mažuosius 
apstato dubenėliais – vis mažiau patalynė sušlaps. naktį palubėje 
pakimba varvekliai. sudrėkusios pagalvės prišąla prie apšarmojusių, 
apipelijusių sienų. Prišąla ir miegančiųjų plaukai...
Šiame barake gyvena trisdešimt lietuvių šeimų...
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Vytautas Vanagas

Asmenybės ir pažiūrų bruožai
Ištrauka iš knygos „Antanas Strazdas”  

antanas strazdas
(1760–1833)

strazdas – viena originaliausių ir spalvingiausių asmenybių 
lietuvių literatūroje.

strazdo poezijos populiarumui tegali prilygti nedaugelio lie-
tuvių poetų kūryba. beveik visi strazdo kūriniai sutautosakėjo, 
virto liaudies dainomis, kurios pasiekė kone kiekvieną Lietuvos 
pakraštį.

ne mažiau, o gal net daugiau negu strazdas – poetas, buvo ir 
tebėra populiarus strazdas – žmogus.

jis buvo nepaprastai judrus, gyvas, ūmus, atrodo, dažnai ne-
pastovus ir, kaip matyti iš kai kurių bylų medžiagos bei jo paties 
rašysenos, nervingas. Šio būdo ypatybės taip pat galėjo lemti po-
eto nesėslumą. visą gyvenimą jis nenustygo vietoje, nuolatos ėjo 
ir važiavo. viską jis darė greitai, tarsi improvizuodamas. atrodo, 
ypač paskubomis atlikinėdavo bažnytines pareigas, kurias, ma-
tyt, laikė gyvenimo primesta būtinybe, neteikiančia jokio malo-
numo. strazdo temperamento gyvumas, netgi jaunatviškumas, be 
kita ko, atsispindi ir jo kūriniuose – jų ritme, eilėdaroje, vaizdų 
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kaitoje, nors tuos kūrinius poetas rašė, greičiausiai, jau būdamas 
senyvo amžiaus.

strazdas buvo imlus aplinkos įspūdžiams ir labai impulsy-
vus1. Į viską jis reaguodavo karštai, o sprendimus darydavo grei-
tai. supykęs ir užsidegęs, jis dažnai leisdavo jausmams nustelbti 
protą, ir jo užsidegimas nebuvo greitai išblėstantis. dėl ūmaus 
būdo poetui ne kartą yra tekę patirti nemalonumų ir nukentėti, 
bet jis buvo per daug atkaklus, ambicingas, todėl savo poelgių, 
atrodo, neapgailestaudavo.

strazdas buvo pastabus, aštraus proto, sąmojingas. Žmones 
jis galėdavo pralinksminti visur, užkabintas visada mokėdavo at-
sikirsti.

tačiau, laidydamas sąmojį ar krėsdamas pokštus, poetas ne-
liko tiktai išdaigininku ar geraširdžiu žmonių linksmintoju. jo 
sąmojis buvo taikomas konkrečiam adresatui, o neretai virsdavo 
kandžia ironija ar aštria satyra.

būdamas visada savarankiškas, jis tvirtai laikėsi savo įsiti-
kinimų, neapkentė fariziejiškumo2, niekam nepataikavo, nedarė 
sąžinės kompromisų3. strazdas puldavo net tada, kai, atrodo, jam 
belikdavo tik gintis. tiesą ir savo nuomonę jis galėjo rėžti į akis 
bet kam, nesiskaitydamas su pasaulietiniais ir bažnytiniais ran-
gais. santykiuose su žmonėmis jam buvo svetimas apsimetimas ir 
įsiteikimas – ydos, žeminančios žmogaus orumą, darančios žmo-
nių santykius melagingus. jis nesilankstė ir dvasinei vyresnybei, 
kurios pavaldinys formaliai buvo.

strazdas turėjo ne tik įgimtą daugiapusišką talentą, bet ir 
buvo aniems laikams neblogai išsimokslinęs. jo sugebėjimus ir 
išsilavinimą rodo keleto kalbų mokėjimas. be lenkų ir lotynų, 
strazdo dar mokėta rusų ir latvių kalbos, turėjusios didelę svarbą 
poetui bendraujant su gyvenamosios aplinkos žmonėmis.

1 impulsyvus – linkęs veikti po pirmosios paskatos.
2 Fariziejiškumas – veidmainystė.
3 kompromisas – susitarimas abiem pusėms iš dalies nusileidžiant.
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baudžiavą ir apskritai turtinę nelygybę jis laikė didžiausia 
blogybe.

kunigo sutaną jis užsivilko verčiamas aplinkybių ir jos varž-
tams priešinosi iki pat mirties.

1  apibūdinkite poetą:
a. koks buvo a. strazdas?
b. kokias kalbas mokėjo?
c. ko ypač neapkentė?
d. ką laikė didžiausia blogybe?

2 „Lietuvių literatūros enciklopedijoje” (arba kituose šaltiniuose) 
paieškokite žinių apie poetą ir pasidarykite užrašus.

Antanas Strazdas

Giesmė apie siratas
ei dienos mano klapatų1,
kur pasidėsiu be turtų?
kur ašei nujosiu,
vis bėdas atrasiu
dėl savęs.

kartus tam labai yr svietas,
kurs pevnos2 netur čia vietos. 
Reikia jam plaukyti,
vėjelius vaikyti
Po svietą.

Klausimai ir užduotys

1 klapatas – rūpestis, sielvartas, vargas.
2 Pevnas – tikras.
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blogas jam tankiai pašaras,
didžiausi pietūs – ašaros;
Po galva kumštelis –
visas bankietėlis3,
ach bėdos!

nėra jam čėso4 vaitoti,
Ligų suspaustam gulėti:
atėjo adyna5,
gaspadors budina –
eik dirbtų.

noris širdelė jam plyšta,
nuo sunkios ligos jau miršta, –
vienokis bankietas,
eik, šelma, iš vietos,
nedrybsok!

girdžiu aš kitus, taip sako:
„sūnelis mano atkako!
eik, bernai, tu vienok
arklelį nubalnok,
vesk stainion.

kodėl tu, moč, nerūpini?
klok patalėlį pūkinį,
sūnelį guldykit,
duris uždarykit –
tesilsi.”

3 bankietas – vaišės, puota.
4 Čėsas – laikas.
5 adyna – valanda, laikas.
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aš vienas biednas nedalioj,
sunkioj pražuvęs nevalioj:
nieks neužjaučia,
kad ir smertį gaučia, –
ach bėdos!

eisiu jau aš ant kapelio
budinti savo tėvelio;
Šauksiu motinėlės
balsu gegužėlės, –
ar neužgirs?

ana ant mano tėvelį 
užžėlė žolės takelį;
kapą motinėlės
užvertė šiekštelės6, –
nedaisiu.

ach dieve mano mieliausias,
tėve dangiškas aukščiausias!
ant tave šaukiuosi
sunkiuose varguose, –
Priglausk man.

1  kokio jausmo kupinas eilėraštis?
2  kodėl samdinio padėtis beviltiška? kas jį ypač skaudina?
3  kuo „giesmė apie siratas” artima liaudies dainoms? atkreipki-

te dėmesį į:
a. kūrinio lyrizmą (išsiaiškinkite, ką reiškia žodis lyrizmas);
b. vaizdų kontrastingumą;
c. liaudies dainoms būdingas kalbos vaizdines priemones.

6 Šiekšta – kelmas, stuobrys.

Klausimai ir užduotys
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laiKo apliNKybė

laiko aplinkybė žymi veiksmo laiką ir atsako į klausimus 
kada? nuo kada? ligi kada?

Pvz.:
Šiandien aš mačiau jūrą! Iš mano plaukų dar ir dabar byra 

ant popieriaus baltos smiltelės, rodos, dar tebegirdžiu šėlstan-
čias bangas. Baltija buvo neseniai po audros, putotos bangos su 
įtūžiu mėtė į krantą lentgalius, dėžes ir tinklų plūdes. Kas žino, 
gal kur nuskendo žvejų laivas?.. Pareidamas net bandžiau sudė-
ti eilėraštį.

k. saja
kada mačiau? – šiandien.
kada byra? – dabar.
kada buvo po audros? – neseniai.
kada bandžiau sudėti? – pareidamas.

kiti laiko aplinkybių pavyzdžiai:
1. Vidurnaktį vėl kažin kas smarkiai pradėjo belsti į mūsų 

priemenės duris. (a. v.) 2. Po valandėlės pasigirsta patrankos 
šūvis. (k. Pd.) 3. Vakarais prie Eglinės piliakalnio rinkdavosi 
jaunimas. 4. Atsigręžęs pamačiau brolį. 5. Važiuodami namo, iš-
girdome duslų trenksmą. 6. Temstant lietus pradėjo dar smar-
kiau pilti. (s. z.)

turbūt pastebėjote, kad laiko aplinkybė reiškiama laiko prie-
veiksmiais (šiandien, dabar, neseniai...), įvairiais daiktavardžio 
linksniais (vidurnaktį, vakarais...), linksniais su prielinksniais 
(po valandėlės...), dalyviu, pusdalyviu, padalyviu, žodžių jungi-
niais (atsigręžęs, važiuodami namo...).
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laiko aplinkybės reiškimo būdai

kuo reiškiama Pavyzdžiai   
   
1. Laiko prieveiksmiais.  Akylas niekuomet 
 nepaklysta. (tts.)

2. daiktavardžio  
naudininku,  Duoną taupyk rytojui, 
 o ne darbą. (tts.)

galininku,  Trečiadienį aš
 būsiu namie. (v. m.-P.)
įnagininku,  Rami ir šilta jūra rytais jau
 dangstėsi ūkanomis. (H. k.)

vietininku.  Darbymetyje ir akmuo 
 kruta. (tts.)

3. Linksniais su  Po pusryčių vėl
prielinksniais. stovime kieme. (v. P.)

4. dalyviu, pusdalyviu,  Sušilę mes toliau
padalyviu.  keliausime. (P. C.)
 Valgydamas nekalbėk. 
 Švintant trobon atėjo 
 Juoziokas. (j. blt.)

5. Žodžių junginiais.  Aštuonioliktą valandą
 baigiau darbą.

6. Frazeologizmais.  Aš, vaikeli, nuo mažų
 dienų esu pripratęs, 
 kad mane bartų. (v. k.)

† nurašykite sakinius su laiko aplinkybėmis ir jas pabraukite.
1. visada atšąla per sodų žydėjimą. (j. a.) 2. dabar aš keliausiu po 
platųjį pasaulį. (j. blč.) 3. nesidžiauk radęs, neverk pametęs. (tts.) 
4. didžiausią nerimą narušiui kėlė prasidėjusi šienapjūtė. (a. P.)  
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5. už lango juoduoja naktis. (i. s.) 6. saldžiai snaudžia nakties tam-
soje medeliai. (a. v.) 7. Per dvylika metų daug kas pasikeitė. (j. a.) 
8. Rudenį stepas veda parduoti savo arklį. (P. C.) 9. nuo rudens iki 
pavasario avėdavau klumpėmis. (a. vc.) 10. Pavasaris – gražiau-
sias metų laikas. (r.) 11. kas verkia prašydamas, tas verks ir ati-
duodamas. (tts.) 12. atėjo ir lauktoji saulės užtemimo diena. (a. v.)

‡ Pasakykite, kurie paryškintieji žodžiai yra laiko aplinkybės.
1. sukilėlių dabar čia susirinko apie tūkstantis vyrų. (v. m.-P.)  
2. saulelė tekėdama spyktelėjo į sutkų trobos langelį. (Ž.) 3. Va-
saros naktys tais metais buvo šiltos, žvaigždėtos. (k. s.) 4. Ryto-
jaus dieną kažkas pasibeldė į jo duris. (j. g.) 5. spalio pradžioje 
Lauksodyje prasidėjo kūlimo talkos. (j. a.) 6. Vakaro dangus žėrė-
jo kaip auksas. (j. blč.) 7. Vakarop juodas debesies sparnas užden-
gė saulę. (j. a.) 8. Pro obels šakas įsiverždavo ankstyvo rytmečio 
saulė. (v. Rm.)

ˆ Raskite ir išrašykite laiko aplinkybes.
vyža kepalėly
kaime buvo labai netvarkinga šeimininkė. kartą ji kepė duoną. ant 
ližės lygindama tešlos kepalėlį, ji išgirdo – kieme kiaulės milžtuvę 
volioja. viską pametus išbėgo į kiemą. tuo metu siuvėjas gryčioje 
siuvo. jis tuoj pasuoly rado vyžą ir pakišo po duonos tešla. su-
grįžusi šeimininkė palygino tešlą ir pašovė kepalėlį į krosnį. kitą 
dieną šeimininkas riekia duoną ir kepalėly randa vyžą. Šeimininkė 
nustebus net rankom suplojo:
– o tai vyrai! ir kulia, ir vėto – ir vyžos nemato.

Š Įrašykite tinkamas laiko aplinkybes.
1. Ūkininkai ... sėjo rugius. 2. tėvų susirinkimą atidėjo ... . 3. Žie-
mos ... perskaičiau daug knygų. 4. ... važiuosime prie jūros. 5. ... 
trobon įėjo motina. 6. Čia ... būna daug žmonių. 7. ... visi išsiskirstė 
namo.
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Antanas Strazdas

Varnas
ir atskrido juodas varnas,
ir nuleido savo sparnus,
ir ant baslio atsistojo.
klausykit, ką anas loja:

„kaip tik svietas prasidėjo,
dievas lygumą padėjo.
Žmonės kai dievą užmiršo
ir velnią ant sau nupiršo,

Liepė šėnavot balvonus
ir tuočės1 uždėjo ponus...
mum tik juodą duoną krimstie,
sunkias bėdas tankiai kęstie –

Ponam uliot, kortom grotie,
minkštuos pataluos gulėtie,
Lietuviškai nekalbėtie,
ant žmonių kreivom žiūrėtie.

svetimos tik procios laukia,
bet tik an žmogų pristraukia;
Paskutinį kraują traukia,
kada dvaran nusišaukia.

nors kūną, kaip mes, nešioja,
dėlto kasdien mus pešioja...
jau prikalta daugel plieno,
ateis tokia dėl jų diena!

1 tuočės – tuomet.
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jie nemyli lietuvnykų,
Prastų žmonių, darbinykų,
Chamais anuos jie vadina
ir mokestim apsunkina.

ne tokiais jų tėvai buvo,
katrie dabar jau pražuvo.
jie Lietuvos kraštą, kalbą mylėjo,
su žmonėm draugystę turėjo.”

1  Palyginkite pono ir valstiečio gyvenimą.
2  Paaiškinkite poeto žodžius:
  jau prikalta daugel plieno,
  ateis tokia dėl jų diena!
3 kodėl ponai nemylėjo „lietuvnykų, prastų žmonių”?
4  Remdamiesi poeto kūryba ir biografija, pasvarstykite, ar galė-

tume strazdą vadinti maištininku.

Antanas Strazdas

Pulkim ant kelių
Pulkim ant kelių visi krikščionys,
didžiai ištroškę jėzaus malonės.
su ašaromis dievą maldaukim,
tą mišių auką jam atnašaukim.

suklupę meldžiam, jėzau saldžiausias,
maldas priimki mūsų karščiausias,
mus išmokyki dievą pažinti,
Pildyt jo valią ir jį garbinti.

Klausimai ir užduotys
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vykdyki žemėj meilę, ramybę,
mirusiems teiki dangaus linksmybę;
gyviems sveikatą, metą geriausią
duok per tą auką mišių švenčiausią.

Puolam po kojom, jėzau meilingas,
nepaisyk kalčių, būk gailestingas,
viltį padėjom aukoje tavo,
visus mus glauski prie širdies savo.

tavo malonės duok mums patirti,
neleiski niekam nuodėmėj mirti,
duok tave, jėzau, karštai mylėti,
Paskui per amžius danguj regėti.

1  ko krikščionių vardu prašo poetas jėzų?
2  ką labiausiai – psalmę, himną ar maldą – primena ši giesmė? 

kodėl taip manote?
3  ar esate girdėję šią giesmę giedant bažnyčioje? Pasiklausykite 

įrašo.
4  susiraskite bibliotekoje šio eilėraščio ankstesnįjį variantą ir pa-

lyginkite abiejų tekstų kalbą.

būDo iR KiEKybės apliNKybės

būdo aplinkybė žymi veiksmo kokybę ir pobūdį. ji atsako 
į klausimus kaip? kuriuo būdu?

Pvz.:
1. Galiu drąsiai joti namo. (s. z.) kaip galiu joti? – drąsiai.
2. Adomas gena arklius žingine. (P. C.) kaip gena? – žingine.

Klausimai ir užduotys
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3. Nuo skardžio leidomės be baimės.
4. Vaikas įsiręžęs tempė rogutes.
5. Motina sėdėjo dūsaudama.
6. Čia reikia vaikščioti pasilenkus.
7. Tėvas mirė karo laukuose karžygio mirtimi. (a. v.)
8. Vargais negalais išėjome į pamiškę.

būdo aplinkybė paprastai reiškiama būdo prieveiksmiais 
(drąsiai...), daiktavardžio įnagininku (žingine...), linksniais su 
prielinksniais (be baimės...), dalyviu, pusdalyviu, padalyviu (įsi-
ręžęs, dūsaudama, pasilenkus...), žodžių junginiais (karžygio 
mirtimi...), frazeologizmais (vargais negalais...).

būdo aplinkybė taip pat gali būti reiškiama lyginamaisiais 
posakiais, kurie su tariniu siejami jungtukais it, kaip, lyg, tarsi, 
tarytum ir kt. Pvz.: 

1. Pasikėlė kaip erelis, nusileido kaip žvirblis. (tts.)
2. Šie žodžiai kaip iešmu pervėrė Kasiulienės širdį. (v. k.)
3. Ūžia dūzgia lyg bitynas.

Kiekybės aplinkybė

Kiekybės aplinkybė žymi erdvės, laiko bei kitokio kiekio 
matą ir atsako į klausimus kiek? keliese?

Pvz.:
1. Kas daug šneka, mažai daro. (tts.) kiek šneka? – daug; 
kiek daro? – mažai.
2. Į kalnus kopėme šešiese. keliese kopėme? – šešiese.
3. Nuo mokyklos reikės eiti pėsčiomis kilometrą.
4. Šitas kambarys metru platesnis. (Lkg)
5. Amžius tu šlamėsi, šilkalapi uosi. (s. n.)
6. Prisnigo sulig stogu. (Lkg)
7. Amato reikės mokytis dvejus metus.
8. Įrankių turėjome gyvą kelmą.
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kiekybės aplinkybė dažniausiai reiškiama kiekybės prie-
veiksmiais (daug, mažai, šešiese...), įvairiais daiktavardžio links-
niais (kilometrą, metru, amžius...), linksniais su prielinksniais 
(sulig stogu...), žodžių junginiais (dvejus metus...), frazeologiz-
mais (gyvą kelmą...).

†  būdo aplinkybės reiškimo būdai – pabaikite pildyti lentelę.

kuo reiškiama  Pavyzdžiai

1. būdo prieveiksmiais.  Selenis atsargiai pravėrė 
 duris. (a. P.)

2. .................................. Taip ir sukasi gyvenimas ratu. (b. s.)
 Anksčiau žmonės gyveno 
 tamsoje ir skurde.

3. .................................. Berniukas gulėjo ant šono. 
 Kambariuose gyvenome po tris. 
 Seniai su nepasitikėjimu kraipė 
 galvas. (v. m.-P.)

4. .................................. Ne vienu kirčiu medis 
 nukertamas. (tts.)

5. .................................. Visi išsijuosę dažė sienas. 
 Stepukas nukurnėjo mišku  
 neatsisukdamas. (j. blt.)
 Diena prabėgo beiškylaujant.

6. .................................. Atgalia ranka tik tinginys dirba.
 Geriau akis į akį pasikalbėti. (L. P.)

7. Lyginamaisiais  ......................................................
posakiais.

‡ išrašykite būdo aplinkybes ir pasakykite, kuo jos išreikštos.
1. garsiai dunksi žingsniai pilies požemio koridoriumi. (P. d.)  
2. vilkas ne juokais nusigando. (j. a.) 3. arkliai pasileido sparčia 
risčia. (v.) 4. Ratai šokinėdami nudardėjo lauko keliuku į pakal-
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nę. (j. a.) 5. Rikiuotė akimoju iširo. (j. a.) 6. Lauke baisiai pustė.  
(j. blč.) 7. būblio balsas salėje aidėjo vis skambiau. (i. s.) 8. gaila 
buvo grįžti tuščiomis. (P. C.) 9. saulė kaip liepsna dusino žemę.  
(s. z.) 10. variu žibėjo pavažų nuslidintas rogių kelias. (m. kt.)

ˆ Pasakykite, kurie paryškintieji žodžiai yra būdo aplinkybės.
1. marius tyliai nusijuokė. (j. a.) 2. apie pietus saulelė kaži kur 
užlindo. (Ž.) 3. Žolyne linksmai čirškė žiogai. (R. L.) 4. Gražiuo-
se panemunės šlaituose išaugo puikūs pastatai. (v. d.) 5. nutolo 
vieškeliu geltonas dulkių debesis. (H. n.) 6. minkšta, rasota žolė 
šlamėdama gulė į lygią juostą. (a. P.) 7. Lauke be paliovos šnarėjo 
lietus. (R. L.)

Š nurodykite kiekybės aplinkybes.
1. Laukė dukterys dieną, laukė savaitę, mėnesį, o motinos kaip nėra, 
taip nėra. (P. C.) 2. Ligi žemės linksta pušys. (s. n.) 3. daug žinok, 
mažai bylok. (tts.) 4. sniego privertė devynias galybes. 5. vincą pa-
gavę kelis kartus išmetėme į viršų ir linkėjom geros kloties. (j. blt.) 
6. man truputį svaigsta galva. (R. L.)

œ skyrium nurašykite sakinius su a. būdo aplinkybėmis ir b. kieky-
bės aplinkybėmis. aplinkybes pabraukite.
1. Lietus negailestingai pila. (k. Pd.) 2. girgždantis medis ilgiau 
stovi. (tts.) 3. kazimieras žaibu sprunka pro duris. (b. Rdz.) 4. ant 
nemuno krantų palengva leidžiasi naktis. (j. g.) 5. Laiko turim ne-
daug. (v. m.-P.) 6. Pradėjo dar smarkiau lyti. (j. a.) 7. namo va-
žiavome tylėdami. (R. k.) 8. netrukus geležis įkaito ligi baltumo.  
(v. m.-P.) 9. mes ilgai kėpsojom saulės atokaitoj. (v.) 10. nesitrauk-
sime nė per žingsnį. (v. s.)

Œ Įrašykite praleistas raides. Pabraukite būdo ir kiekybės aplinkybes.
1. nedr_sk taip kalbėti! (j. a.) 2. nuo užk_rto laužo nedr_siai 
rangėsi žila dūmų juost_lė. (a. P.) 3. marius nery_tingai sustojo 
prie sukr_pusių vienk_mio vartų. (j. a.) 4. sėsk ir nors sykį ram_i 
man_s paklausyki. (v. m.-P.) 5. sodieč_i pritar_mai su_žė. (j. a.) 
6. aš jam dusyk nesak_siu. (j. ms.) 7. brol_i gyveno santarvėj_. 
8. mackevičius rū_čiai sutraukė antakius. (v. m.-P.) 9. brol_i ne-
skub_dami jojo rist_le priek_je ir t_lėjo... (j. blč.) 10. suaugę mes 
kur kas mažiau verkiam ir, d_ja, nebe taip dažnai juokiam_s. (k. s.)
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III 
Vargo mokykla
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Juozas Pikčilingis

Vargo mokykla. Knygnešiai
atverskime praleistą puslapį.
– Liūdną? vargo mokyklos?
– taip! nuslopintas 1863 metų sukilimas, jo vadovai nužu-

dyti, ištremti. uždrausta lietuviškoji spauda. smogtas didžiulis 
smūgis lietuvių kalbai, visai tautai. kaip tik iš to meto ataidi į 
mus didžios širdgėlos kupini a. baranausko žodžiai:

anei rašto, anei druko
mums turėt neduoda,
tegu, sako, bus Lietuva
ir tamsi, ir juoda!
keturiasdešimt metų to „rašto”, to „druko” lotyniškais raš-

menimis turėt neduos. keturiasdešimt metų „caro batais mindys 
knygą” ir laikys „žodį gimtąjį užgynęs”. ką gi daryti? mokytis 
kalbos vargo mokykloje! toje, kurią simbolizuoja Petro Rimšos 
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skulptūra. motina prie ratelio, vaikutis. atversta knyga. moko 
skaityti. iš kur toji knyga? apie tai byloja kita skulptūra kauno 
vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Žmogus su ryšuliu ant 
pečių žvelgia į tolį. tame ryšuly – knygos, laikraščiai. knygnešių 
laikai! bielinių, slančiauskų, angrabaičių, baltrušaičių...

Vytautas Merkys

Galutinis spaudos uždraudimas
Elementorių uždraudimas

m. muravjovui, matyt, ir švietimo apygardos pareigūnams 
buvo aišku, kad tvirtas naujojo raidyno įvedimas lietuvių raštijai 
turi eiti per mokyklą. jau 1864 m. gegužės 14 d. m. muravjovas 
savo memorandume1 carui dėl šiaurės vakarų krašto valdymo 
(skyriuje „Priemonės dėl liaudies švietimo”) rašė: „Įvesti visose 
Žemaitijos mokyklose žemaitiško rašto mokymą rusiškomis rai-
dėmis. Šitokie elementoriai dabar spausdinami ir dėl jų platinimo 
bus duoti atitinkami nurodymai”. Šį memorandumą gegužės 17 ir 
19 d. Peterburge svarstė vakarų komitetas, dalyvaujant pačiam 
m. muravjovui, ir jam pritarė. komitetas liaudies švietimo mi-
nistrą įpareigojo tai „pagal galimybes tuojau pat įgyvendinti”. Šį 
vakarų komiteto nutarimą patvirtino ir caras.

gegužės 25 d. grįžęs į vilnių, m. muravjovas jau rado iš-
spausdintą elementorių ir ėmėsi administracinėmis priemonė-
mis įgyvendinti tai, kam jau buvo gavęs pritarimą Peterburge.  
1864 m. birželio 5 d. m. muravjovas pasirašė raštą vilniaus cen-
zūros komitetui: „siųsdamas lietuviško elementoriaus egzem-
pliorių, spausdintą rusiškomis raidėmis, siūlau komitetui nuo šio 
laiko būtinai laikytis taisyklės: nepraleisti spaudai nė vieno lie-

1 memorandumas – svarbus raštas, dokumentas, kuriame išdėstyta nuomonė kuriuo 
nors reikalu.
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tuviško elementoriaus, rašyto lenkiškomis raidėmis, ir leisti juos 
spausdinti tik tada, kai jie bus perrašyti rusiškomis raidėmis pagal 
pridedamą pavyzdį”.

uždraudus spaudą, keturiasdešimt metų (1864–1904) lietu-
viškos knygos, vėliau ir laikraščiai buvo spausdinami mažojo-
je Lietuvoje bei slapta gabenami į Lietuvą. knygų spausdinimu 
ir platinimu labai rūpinosi šviesus ir didžiai protingas žemaitis 
– vyskupas motiejus valančius, vėliau – j. tumas-vaižgantas,  
P. vileišis, daugelis kitų Lietuvos šviesuolių. nešė knygas į Lie-
tuvą paprasti pasišventę žmonės – knygnešiai. jie būdavo caro 
valdžios žiauriai persekiojami. už lietuviškos literatūros gabeni-
mą, laikymą, platinimą ir skaitymą buvo nubausta (piniginėmis 
baudomis arba katorga2) apie du tūkstančius knygnešių.

bendromis tautos pastangomis buvo atsispirta prievartiniam 
surusinimui, išsaugota gimtoji kalba ir jos gynėja – lietuviška 
knyga, pažadinta tautos sąmonė ir nutiesti keliai į Lietuvos ne-
priklausomybę.

Publicistiniuose straipsniuose, grožinės literatūros kūriniuose 
jūs skaitysite apie tuos herojiškus pasipriešinimo svetimiesiems 
dešimtmečius.

Kaip būdavo gabenamos knygos 

spaustuvėse ir knygynuose pasirinkę reikiamos spaudos, 
knygnešiai traukė atgal. mažojoje Lietuvoje prie vieškelių pa-
sienyje buvo pristatyta karčemų-viešbučių. spaustuvininkai ir 
knygynų savininkai čia siųsdavo knygnešių tilžėje ir Ragainėje 
nusipirktą spaudą, prieš tai ją tvirtai įpakavę į vyniojamą popierių 
arba apsiuvę audeklu ir surišę virvėmis arba vielomis. Ryšuliai 
buvo dideli, iki 2 pūdų (32 kg) ir daugiau svorio, bet stiprūs vyrai 
nesunkiai juos galėdavo ant nugaros panešti.

2 katorga – priverstinių, sunkiųjų darbų vieta ištremtiems kaliniams.
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eidami į mažąją Lietuvą, knygnešiai, pasienyje apsistoję pas 
prieglobstį davusius valstiečius, jau tardavosi ir dėl pagalbos 
spaudai per sieną pernešti, užprašydavo vyrų, susitardavo, kada, 
kur jie turės eiti. susitikimo vieta paprastai būdavo tos pasienio 
karčemos. vyrų ateidavo po 10–25. antai suvalkijos knygnešys 
juozas urbaitis, kilęs iš naikų kaimo, netoli Lukšių, „pradžioje 
pats vienas knygas gabendavo per sieną, paskui suorganizavo iki 
30 vyrų nešikų, kurie ir nešdavo jam per sieną”.

nešėjai paprastai buvo patogiai apsiavę naginėmis3 arba vy-
žomis, kartais ir visiškai basi, apsivilkę kasdieniniais lengvais 
drabužiais. nešimui vadovaudavo pats knygnešys arba vienas 
samdytų asmenų.

Pasienio karčemoje arba retesniais atvejais pas kurį nors vals-
tietį tekdavo laukti patogaus laiko sienai pereiti. knygnešiams pa-
dėdavo tamsios ir lietingos naktys, pūga. nešikai ypač vengdavo 
šviežio sniego. kartais vadovas bandydavo susitarti su pasienio 
sargybiniais, juos papirkti. vadovui išsiaiškinus patogią sienos 
perėjimo vietą ir sulaukus tinkamo laiko, visi vyrai, apsikrovę ne-
šuliais, paskui vadovą pajudėdavo prie sienos, pereidavo ją. veng-
dami palikti pėdsakus, stengdavosi eiti tomis pačiomis pėdomis, 
atbuli ir panašiai. vadovas užlygindavo smėlyje likusią žymę.

Perėjus sieną, ryšulius reikėdavo nunešti iki numatytos slėp-
tuvės – tarpinio punkto. P. Šėmbelis prisimena:

„Perėję sieną, bėgome nežvalgydamies per balas, lieknus4, 
kelmynus, iki perėjome raitosios sargybos vieškelius. tuomet su-
mažinome žingsnį ir žygiavome pasilsėdami, iki išėjome į miško 
kraštą. iš viso su nešuliais ėjome apie dešimt kilometrų. nume-
tę miško krašte nešulius, susėdome pailsėti, o vadas nuėjo pas 
gasperavičių pasidairyti, ar nėra kokio pavojaus gabenti pas jį 
knygas. netrukus atvažiavo pas mus gasperavičius, susikrovė 

3 naginė – iš vieno minkštesnės odos gabalo suraukta avalynė.
4 Lieknas – klampi pieva, apaugusi krūmais.
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knygas ir nuvežė jas nežinia kur, o mums visiems liepė nežymiai 
išsiskirstyti į visus kraštus”.

baudos knygnešiams

Įkliuvusiųjų su lietu-
viška spauda apskaita rei-
kalauja didelio darbo, ji kol 
kas nebaigta, tačiau jau ir 
dabar aišku, kad kvostųjų5 
ir baustųjų buvo apie 2000. 
vien vilniaus ir kauno gu-
bernijose knygnešiams ir 
lietuviškos spaudos laiky-
tojams 1890–1896 m. buvo 
sudarytos 599 bylos, 1903–
1904 m. – 152 bylos (duo-
menys dar ne visi).

Įkliuvusieji už lietu-
višką „antivyriausybinę” 
spaudą buvo baudžiami 
caro paliepimu, teisingumo 

ministrui pristačius. stambesnieji knygnešiai paprastai buvo 
baudžiami kalėjimu ligi vienerių metų (buvo nubaustų dvejiems 
metams ir ilgiau) ir ištrėmimu iš vakarinių gubernijų ir Lenkijos 
karalystės (kartais į šiaurės gubernijas ir į sibirą) ligi trejų metų. 
Įkliuvusieji su pavieniais leidiniais turėdavo atlikti mažiausiai 
7–10 dienų areštą prie policijos arba valsčiaus valdybos, o paskui 
buvo atiduodami vieneriems metams viešai policijos priežiūrai 
gyvenamojoje vietoje. už „neantivyriausybinę” spaudą būdavo 
skiriama piniginė pabauda, bet dažniausiai 3–30 dienų areštas. 
Pakartotinai įkliuvusieji buvo baudžiami griežčiau.

5 kvosti – klausinėti, tardyti.

juozo zikaro skulptūra „knygnešys”
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1  kada caras uždraudė spausdinti knygas lietuviškais rašmenimis?
2  kas buvo šio įsakymo vykdytojas Lietuvoje?
3  kas rūpinosi knygų spausdinimu ir jų platinimu? 
4  Papasakokite, kaip būdavo gabenamos knygos, su kokiomis 

kliūtimis tekdavo susidurti knygnešiams. kodėl knygos keliavo 
iš mažosios Lietuvos, o ne iš kitur?

5  kokios bausmės grėsė knygnešiams? ar daug žmonių nukentė-
jo už lietuviškų knygų gabenimą?

6  Pasvarstykite, kodėl 1864–1904 metų laikotarpis vadinamas 
„vargo mokykla”. svarbesnius teiginius užsirašykite į sąsiuvi-
nius.

7  kodėl atsirado žmonių, nešančių „šviesą” kitiems? kokiomis 
savybėmis jie pasižymėjo?

pRiEŽastiEs apliNKybė

priežasties aplinkybė reiškia veiksmo priežastį. ji atsako į 
klausimus kodėl? dėl ko? dėl kurios priežasties?

Pvz.:
1. Taip visados atsitinka dėl išsiblaškymo. (j. blč.)  
dėl ko atsitinka? – dėl išsiblaškymo.
2. Per didumą truputį sulinkęs. (Ž.)
3. Akys šviečia džiaugsmu. (j. blt.)
4. Nevertą pagyręs, turėjau didelį akibrokštą. (Lkg)
5. Ei, krykščia gervės džiaugdamosi giedra. (P. C.)
6. Ir nosis ištįso belaukiant. (j.)

Priežasties aplinkybė dažniausiai reiškiama kilmininku su 
prielinksniais dėl, iš, nuo, dėka (dėl išsiblaškymo...), galininku su 
prielinksniais per, už (per didumą...), įnagininku (džiaugsmu...), 
dalyviu, pusdalyviu, padalyviu ir jų junginiais (nevertą pagyręs, 
džiaugdamosi giedra, belaukiant...). 

Klausimai ir užduotys
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Priežasties aplinkybė taip pat gali būti pasakoma prieveiks-
miu (Oras kažkodėl atvėso.), įnagininku su prielinksniu su (Se-
nelė vargsta su ausimi.), frazeologizmais (Kenčiu per ilgą liežu-
vį.).

† Raskite priežasties aplinkybes ir pasakykite, kuo jos išreikštos.
1. Labai nusiminė akelaitis dėl tokių naujienų. (v. m.-P.) 2. nuo 
dulkių ir vėjo perštėjo akis. (v. b.) 3. obelų šakos linko nuo geltonų 
ir raudonų vaisių sunkumo. (j. blč.) 4. nebėra nė poilsio per tas uo-
gas. 5. truputį neramu dėl būsimų varžybų. 6. kremtant riešutus, 
dantys atsikanda. (tts.) 7. visi net nustėro iš apmaudo ir pasipikti-
nimo. (v. m.-P.) 8. Pajutęs žingsnius, arklys suprunkštė. (s. z.)

‡ kiekvienoje sakinių poroje vieni paryškintųjų žodžių yra priežas-
ties aplinkybės, o kiti – ne. Raskite sakinius su priežasties aplinky-
bėmis.
1. per rungtynes mes vos nepavėlavome į autobusą.
2. per rungtynes mes buvome balkone.
1. Nuo lietaus patvino upelis.
2. Nuo lietaus nebespėjome niekur pasislėpti.
1. mėsai trūksta prieskonių.
2. kai kurie žmonės augina triušius dėl sveikos mėsos.

ˆ  nurašykite sakinius su priežasties aplinkybėmis ir jas pabraukite.
1. kada tik keliu važiavau pro trakus, man verkė iš skausmo širdis. 
(m.) 2. Laukuose skleidėsi rūkas. (a. vc.) 3. moterys vienu kitu 
žodžiu pasiguodė dėl karo atneštų nelaimių. (a. P.) 4. nuo vandens 
padvelkė drėgnumas. (a. v.) 5. nuo šalčio ir drėgmės mane krėtė 
drebulys. (R. L.) 6. Paskendęs mintyse, albinas Šaknys ir pats ne-
pajunta, kaip ima žingsniuoti jau savąja žeme. (j. mk.) 7. sunkiai 
kelias brisius iš guolio ir loja užkimusiu mieguistu balsu. (j. b.)
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Genovaitė Raguotienė

Jurgis Bielinis
jurgis bielinis
(1846–1918)

iš knygnešių ypač pagarsėjo jurgis bielinis. daugiau kaip 
trisdešimt metų šis prasišvietęs energingas valstietis nuo biržų 
gabeno ir platino draudžiamas knygas. Rudens darganoms dren-
giant1, pūgoms siaučiant, pavasario atlydžiais, keliais apsukom ir 
pakelėm jis vežiodavo knygas po kaimus ir miestelius. manoma, 
kad nėra Lietuvoje miestelio, kuriame nebūtų apsilankęs šis žmo-
gus. tik retkarčiais užsukdavo į namus pamatyti išsiilgtos šeimos, 
o šiaip gyvendavo ir nakvodavo valstiečių gryčiose ar klojimuose. 
netgi už nakvynę mėgdavo atsilyginti knygomis. mieliausiai do-
vanodavo m. valančiaus „Palangos juzę”. Į knygnešystę jis sten-
gėsi įtraukti kiekvieną knygomis besidomintį, patikimą žmogų. 
daug sykių įkliuvęs su knygomis, sunkiausiais momentais j. bie-
linis rasdavo išeitį, gelbėdamasis tai apsukrumu, tai jėga. sakoma, 
važiuodavo vis kitokiu arkliu ir vežimu. iki Raseinių – su lanku2, 
o paprūsėje pasirodydavo su pleškėmis3.

1 drengti – šlapdriba lyti, snigti, darganoti.
2 Lankas – arklio pakinktų dalis iš lenkto medžio (ieniniam vežimui).
3 Pleškė – arklio pakinktai be pavalkų, traukiami krūtine.
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Caro žandarų jis buvo nesugaunamas. kai kartą mintaujoje  
j. bielinį suėmė policija, kalbininkas j. jablonskis, atėjęs į nuo-
vadą, įtikino žandarus, kad čia jo mokinių tėvas, ir dar pabarė už 
blogą vaikų priežiūrą. kitą sykį užkluptam žandarų (už jo suga-
vimą policija buvo pažadėjusi nemaža pinigų), jam teko, jau ne-
jaunam, žiemą basom bėgti per sniego vėpūtinius, mėtant pėdas 
bristi per pusiau užšalusį upelį, bet ir vėl pavykę ištrūkti. o tokių 
nutikimų j. bielinis išgyveno šimtus, taip ir nesugautas žandarų 
ir kitų persekiotojų.

j. bielinis buvo vienas iš tų, apie kuriuos vaižgantas rašė: 
„turtų, rodos, nė vienas jų nesusikrovė. gyvybę gi, laisvę ir tėvy-
nę dauguma prarasdavo. bet nešė šviesą Lietuvos kaimui, platino 
gimtąjį žodį”.

1  Paaiškinkite šių sakinių prasmę: „turtų, rodos, nė vienas jų ne-
susikrovė. gyvybę gi, laisvę ir tėvynę dauguma prarasdavo. bet 
nešė šviesą Lietuvos kaimui, platino gimtąjį žodį”.

2  Parašykite rašinėlį „mano pokalbis su j. zikaro „knygnešiu” 
(žr. 120 p.) arba sukurkite plakatą apie knygnešius.

 
tiKslo apliNKybė

tikslo aplinkybė reiškia veiksmo tikslą, daikto paskirtį. ji 
atsako į klausimus ko? kuriuo tikslu? kam? kuriam tikslui?

Pvz.:
1. Siuntė mane motinėlė į jūreles vandenėlio. (tts.)
2. Avis laikom vilnai ir mėsai, karves – daugiausia pienui. (j.)
3. Eisime į kiemą apsidairyti.
4. Važiuoju į Tytuvėnus giminių atlankyti. (v. m.-P.)
5. Medžiai turi tik šakas vaisiams išauginti. Jūs gi turite ran-
kas medžiams pasodinti. (just. m.)

Klausimai ir užduotys
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kaip matome iš pavyzdžių, tikslo aplinkybė daugiausia reiš-
kiama:

1. daiktavardžio kilmininku (1 sakinyje: vandenėlio);
2. daiktavardžio naudininku (2 sakinyje: vilnai, mėsai, pie-
nui);
3. bendratimi (3 sakinyje: apsidairyti);
4. kilmininku ar naudininku su bendratimi (4 ir 5 sakiniuose: 
giminių atlankyti, vaisiams išauginti, medžiams pasodinti).

† Raskite tikslo aplinkybes ir pasakykite, kuo jos išreikštos.
1. suvažiavo žmonės padainuoti. (j. blt.) 2. durys buvo užrakintos 
ir aš nubėgau rakto. 3. Rytojaus dieną išėjo šeimininkai rugių kirsti. 
(k. b.) 4. saulius taupo pinigus dviračiui. 5. Pabudo žmogus ir nu-
ėjo to ąžuolo ieškoti. (e. m.) 6. nijolė išbėgo valandėlei pas draugę 
pasižiūrėti algebros namų darbų ir turėjo tuoj pat pareiti. (a. P.) 
7. Pačioje girios tankumynėje Povilas susitiko kitus medžiotojus, 
kurie taip pat ėjo vilkų šaudyti. (s. z.)

‡ nurašykite sakinius su tikslo aplinkybėmis. tikslo aplinkybes pa-
braukite.
1. išsiuntė raitelius atvesti žmonių. (a. vč.) 2. išsiruošė žmogus į 
pievą šienauti. (P. C.) 3. didokas vyrų būrys plušėjo prie atstatomo 
jūros tilto. (R. L.) 4. justai, atnešk peilį duonai. 5. netrukus raitelių 
būrys išdundėjo keliu į girią. (e. m.) 6. Pavalgiusios moterys išėjo 
apžiūrėti ūkelio. (a. P.) 7. Šienpjoviai pirmiausia eina į ežerą nusi-
prausti. (v. m.-P.) 8. atvežiau statinių tvorai tverti. 

ˆ Įrašykite tinkamas tikslo aplinkybes.
1. klasės draugai mane pasiuntė ... . 2. mes čia atėjome ... .  
3. atneškite popieriaus ... . 4. naujausiasis kelias buvo patogus ... .  
5. Prieš porą mėnesių buvome nuvažiavę ... .

Š Įrašykite praleistas raides. Pabraukite tikslo aplinkybes.
1. Paaugęs s_nus nuėjo į gir_ r_šutauti. (tts.) 2. vež_jas pasuko 
atgal ieškoti aplinkinio k_lio. (v. m.-P.) 3. motina nusivedė visus 
klėt_n kraičio parod_ti. (v.) 4. Žmonės išsisk_rstė savo galv_jų 
liuobti, pusr_čių valgyti. (a. v.) 5. Įėjau į stot_lę pasiž_rėti trauki-
nių tvarkaraščio. (a. P.)



126

Liudas Dovydėnas

Jaujos1 vakarai
baigėsi ruduo. Lapai buvo jau seniai nukritę, bet gruodas vis 

dar nesirodė. siauri vingiuoti upokšniai, kurie vasarą it slieko 
prašliauža vingiavo plona vandens gijele, rudenį ištvino, išsiliejo 
ligi pačių padirvių.

tamsiomis rudenio naktimis atlėkdavo iš laukų vėjas, pulda-
vo prie langinių ir klebendavo, lyg norėdamas įsiprašyti pirkios 
vidun – ten, kur židinyje kūrenosi skaidri ugnis ir kur ant stalo 
mirkčiojo spingselė.

Prie deksnio pirkios langų taip pat prašėsi vėjas, stūgavo pas-
togėje, o palangėje augęs jaunas klevas brūžino šakomis galą pir-
kios, lyg ir jis būtų norėjęs pasislėpti nuo rudens.

klevas turbūt matė deksnio pirkios vidų ir židinį, prie jo sė-
dintį deksnio vyresnįjį sūnų, devynerių metų napalį.

napalio veidas buvo nušviestas liepsnos. judanti šviesa žaidė 
nuraudusiam vaiko veide ir garbanotuose gelsvuose plaukuose.

arti krosnelės ugnies verpė deksnienė. dažnai paspjaudy-
dama pirštus, ji tekinte tekino ploną siūlą. maža spingselė vos 
smilkstančia rusva ugnele, kaip viščiuko snapeliu, švietė deks-
nienei ir jos vyrui, tašančiam mažu kirvuku baltus klevinius 
šaukštus.

valandėlę patylėjęs, deksnys užsidegė pypkę ir įkluso vakaro 
vėjo staugiman. už lango čiuženo klevas, kažkur sulojo šuo. ir vėl 
nutilo.

– o man elementorių ar atneš? – įsikišo ir napalys. – Žadėjo, 
juk...

– jei žadėjo, tai bus, – imdamas kirvuką, pasispjaudė delną ir 
vėl pradėjo tašyti deksnys.

tuo metu pradėjo lyti, o vėjo teškiami lašai šlameno langinėse.

1 jauja – kūrenama kluono dalis, kur džiovinami linai arba javai.
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– baisus ruduo, – sustabdžiusi ratelį ir taisydama siūlą, kal-
bėjo deksnienė.

bet jai nieks neatsakė. tik mažoj lovoj sušlamėjo napalio se-
sutė, jau užmigusi ir nesulaukusi vakarienės.

Po valandėlės lietus apstojo. nuslinko už girios greit vėjo ge-
namas debesis. netrukus pasirodė žvaigždė. tokia skaidri, gryna. 
ji žvilgterėjo į laukus, į vandens plotus, į paupyje augantį beržą. 
Pažiūrėjo žvaigždė į deksnio sodybą, atsidūrusią prie miško, vie-
nui vieną, spingsinčią blausiu žiburėliu. ir užgeso.

tik po valandėlės, praslinkus dideliam ir juodam debesiui, pa-
sipylė daugiau žvaigždžių. tarsi viena kita besigrožėdamos, žval-
gėsi jos dangaus platybėje. bet vėl atslinko debesis ir vėl uždengė 
visas žvaigždes, vieną po kitos pabraukdamas po savo sparnais.

deksnių sodyboje pradėjo loti šuo, net grandinės ėmė žvan-
gėti. matyt, svetimą žmogų bus pajutęs. bet kaip ūmai buvo suju-
dęs loti, taip ūmai ir nustojo.

deksnys padėjo kirvį. Priėjęs prie lango, uždengė delnu vir-
šum akių ir stengėsi ką nors įžiūrėti, ar nematyt ko tamsoje sken-
dėjančiam kieme.

– taip, jis, – tarė deksnys.
– galbūt jis, – sustojo verpusi ir deksnienė. iš šuns aptilimo 

deksniai suprato, kad tai jis.
Po valandėlės deksnys išėjo į kiemą ir švilptelėjo. tai buvo 

jurgio bielinio sutartas garsas. jei nieko svetimo ar pavojingo 
nebūdavo, deksnys, išėjęs į kiemą, švilptelėdavo, o jei, bieliniui 
atvykus į deksnio kiemą, negalėdavo išeiti dėl kokio pašalinio 
žmogaus ar rusų žandaro, tada bielinis grįždavo iš kur atėjęs.

Po valandos į pirkią grįžo tėvas ir erelis, kaip žmonės vadin-
davo jurgį bielinį.

– būk sveika, motušyt, – tik peržengęs slenkstį, sušuko deks-
nienei rudine apsivilkęs vyras.

– tai sveikas, jurgi, manėm, kad nebeatkaksi... tokios naktys.
– tokiomis naktimis tai tik ir vaikščioti. ir šuva lenda po pri-

klėčiu, o apie raudonsiūlius nėra nė kalbos, – atsakė bielinis ir 
atsisėdo ant žemo suoliuko.
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– napaly, ar tu manęs laukei? – paklausė vaiką.
napalys nuraudo. visais rankos pirštais sukiodamas švarke-

lio sagą, nedrąsiai atsakė:
– Laukėm mes...
– tai tu geras vyras. jei taip, tai štai tau „vaikų knygelė”. 

tavo dantukams dar kietas riešutas, bet netingėk paskaityti, tai ir 
sukramtysi. – bielinis ištraukė iš užančio ir padavė napaliui gan 
dailią knygelę.

kai napalys pradėjo atsargiai vartyti knygos lapus, jo veidelį 
išpylė prakaitas, o rankų pirštai pradėjo virpėti. tokia knygutė, 
tiek skaitymų!

– ko pats nepaskaitysi, parodyk mamai, ji pamokys, o kiek 
atsipūtęs ir aš paskaitysiu, graži knygelė, a?

– Labai graži, – patylomis atsakė napalys, vis dar negalėda-
mas ja atsigėrėti.

netrukus motina paprašė dėdę jurgį vakarienės. atsisėdo 
drauge su napaliu.

– tu būsi geras vyras, jei iš mažens linksti prie knygos, – kal-
bėjo jurgis bielinis, valgydamas bulvienę. o po vakarienės, lyg 
numatydamas vaiko nerimastį, bielinis pavartė knygelę ir tarė:

– tai klausyk, ką rašo vyskupas mūsų, tas didelis vyras va-
lančius.

napalys nesuvokė, kokio dydžio galėtų būti tas vyskupas va-
lančius, gal jis už damulio kazį didesnis. Į tai bielinis kiek nusi-
šypsojęs atsakė:

– ne, ne ūgiu jis didelis. tiesa, ir ūgio jis nemažo, bet mo-
kytumu jis aukštesnis už kunigus ir už generolus. tai klausyk: 
„Žarėnų parapijoj buvo bajoraitis, vaikiukas nieko dėtas, bet pli-
kas. tas, neturėdamas savo tėviškėlės...”, – skaitė bielinis, kaip 
žirnius kramtė, o napalys galvojo, kada jis taip skaitys visokį 
raštą.

„Į mokslus leisti nebuvo kuo, bet vincė iš prigimimo buvo 
labai mokslus, nes, šeštus metus eidamas...”

– a, tai jis už mane buvo jaunesnis, – dingtelėjo napaliui. iš 
tolesnio skaitymo sužinojo napalys, kaip per tris savaites vincė 
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išmoko poterius ir prisakymus. napalys širdo pats ant savęs, nes 
jis per visą žiemą tik mišiaunas maldas teišmoko.

nė nepajuto napalys, kai dėdė jurgis baigė skaityti, ir užver-
tė knygelę.

– tai ir tu toks būk. mokykis ir skaityk, tada daug žinosi... o 
dabar eik miegoti.

spintoj tarp rūbų, švarioj vietoj, paslėpė napalys knygutę, o 
užmigęs sapnavo labai gražų sapną.

jis nebegirdėjo, kai tėvas su bieliniu ilgai tarėsi, sėdėdami 
tamsoje prie krosnies; tarėsi, kaip išplatinti knygas visoj apylin-
kėj ir kaip saugotis žandarų.

***

atėjo žiema. Lengvas sniegas viską uždengė. ir beržas, lede 
įšalusiom kojom, stovėjo šarmotas, nusvarinęs šakas. karklas 
baltavo šakomis, regis, toks tvirtas ir dailus pasidaręs.

Į deksnio jaują iš visos apylinkės pradėjo vežti linus. Linami-
nė pradėjo minti linus diena dienon.
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dažnai ir napalys padėdavo tėvui kūrenti jaujos krosnį, ilgus 
vakarus sėdėjo prieš liepsnojančias pliauskas, iš lėto virstančias 
raudonomis žarijomis.

atokiau gyvenantys iš vakaro atvažiuodavo minti linų ir gul-
davo jaujoje, kad anksti rytą galėtų stoti į darbą. 

tokiais vakarais keletas vyrų ir moterų sėdėdavo prie kros-
nies, o napalio tėvas pasakodavo, ką rašo „varpas”, „tėvynės 
sargas”, „apžvalga”. taip kartais išsikalbėdavo iki antrųjų gai-
džių, nes jaujoje buvo saugu nuo žandarų, kuriems ir į galvą ne-
atklysdavo mintis, kad jaujoje tie vyrai dalijasi lietuviško rašto 
naujienomis.

taip įsišnekėjus, ne vienas prašydavo pasiskaityti „aušros”, 
„varpo”. napalio tėvas susirasdavo šiauduose jurgio bielinio at-
gabentų knygų ir su išmintų linų vežimais jos keliaudavo iš kaimo 
į kaimą...

vieną vakarą susirinko daug vyrų ir kelios moterys. ir tų na-
palys nepažinojo, turbūt jos buvo iš toliau. viena gal buvo ne iš 
prastų žmonių, nes vilkėjo gražiais kailinukais.

ji sėdėjo ant linų pėdo, o kiek atokiau sėdėjo napalio tėvas. 
Ratu, net dviem eilėm, sėdėjo devyni vyrai.

– napaly, eik namo, pašerk ėriukus, – tarė tėvas.
ir jam būtų reikėję palikti tą didelį būrį svetimų žmonių, kal-

bančių apie knygas ir laikraščius. bet, eidamas iš jaujos, prie pat 
durų sutiko jurgį bielinį.

– tai kur tu, vabale? – sugriebęs napalį už rankų, paklausė 
bielinis.

– tėtė liepė išeiti, – lyg pasiguosdamas tarė napalys.
– tai gal turi darbo?
– ne, jau viskas apruošta.
ir, paėmęs už rankos, bielinis vėl jį įsivedė jaujon.
– kam jūs būsimąjį knygnešį išvarėt? o, jis moka, kur reikia, 

nekalbėti, – pagyrė bielinis ir pasisodino jį greta savęs.
– aš pavėlavau, bet jūs man dovanokit – nesuspėjau, – kalbė-

jo toliau. – mat laikrodį pamečiau, nuo tų žandarų besislėpdamas. 
Laikrodis dabar labai praverstų, vyrai ir moterys, nes ruskis greit 
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baigs savo dienas. jis greit pralaimės su japonais karą2, o visa Ru-
sija, visi mužikai ir bajorai, tuojau sukils. ir mes gausim savival-
dą, mes sudarysim savo valdžią, mes turėsim laikraščių ir knygų 
kiek tik norėsim, nes raštas bus laisvas!

vyrai klausėsi nustebę, o napalio tėvui net pypkė iš dantų 
išslydo.

– kaip jau aną kartą kalbėjau, dabar mes turim labai sukrusti. 
artinasi valanda... jūs, iš visos apylinkės čia susirinkę, nesiten-
kinkite tik patys skaitydami knygas ir laikraščius, jūs turit skleisti 
po apylinkes, būkite kaip tas žiburys, kuris šviečia plačiai apylin-
kei, – atsisegęs trumpus kailinukus vis kalbėjo bielinis.

Pasitarus, kaip platinti knygas, iš kur, kada atsiimti, bielinis 
atsistojo ir valandėlę mąstė, paskui vienam vyrui liepė eiti pakeis-
ti tą, kuris turbūt jau gerokai sušalo besaugodamas jaują, kad kas 
bereikalingas neužkluptų.

– jau ateina laisvės rytas, jau matome tekančią saulę! tik su-
kruskime, vyrai, tik dar valandėlę kovų, ir mes praregėsime savo 
šalyje laisvą žodį, laisvai skaitysime knygas ir gyvensime... kaip 
čia sakyt, gyvensim... sakau, vyrai, moterys, jau ateina laisvės 
rytas! – bielinis pakėlė akis į aukštį, bet ten buvo tik tamsios, 
lašais apgargėjusios3 jaujos lubos.

ką jis ten galėjo matyti, napalys nesuprato, tik jo visu kūnu 
perbėgo šiurpulys. „jau ateina... jau ateina!..” – suskambėjo jo 
ausyse, ir jis pradėjo vaizduotis plačius, baltus laukus... iš tolu-
mos ėjo... ėjo, lyg procesija velykų rytą Šilainių šventoriuje, lyg 
vestuvininkai adulio vestuvėse... visas baltas laukas buvo nu-
šviestas tekančios saulės, o vyrai ir moterys ėjo knygomis nešini. 
ėjo sparčiai, nes iš pat vidurio lauko buvo girdėti jurgio bielinio 
balsas: „tik sukruskime, vyrai!”

Po bielinio kalbos visi išsidalijo didelį glėbį knygų, o ta puoš-
nioji moteris pasiėmė daugiausia.

2 1904–1905 m. Rusijos-japonijos karas dėl mandžiūrijos ir korėjos kontrolės, kurį Ru-
sija pralaimėjo.

3 apgargėti – apsitraukti (purvu, lašais, ledais, sniegu).
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Parėjęs į namus, napalys vis tebesvajojo apie tą skaidrų, lygų 
ir platų lauką, kur ėjo vyrai, moterys, nešdamiesi knygas...

kai napalys rytą pabudo, pro langą pamatė baltus laukus, o 
miško medžių šakose, tarp nusvirusių eglių šakų, tarp liūdinčių 
beržų, žaidė tekančios saulės spinduliai.

Po kiek laiko, išvažiavęs su rogutėmis už jaujos, jis rado pėdas 
nuėjusio į mišką jurgio bielinio. ir įsižiūrėjęs į mišką, ryto saulės 
apšviestą, jis džiūgavo gražia diena, ir rodėsi jam, kad bielinio 
žodžiai jau išsipildė.

1  kokį rudens vakarą apsilankymui pas deksnius pasirinko knyg-
nešys? kodėl?

2  kokią dovaną j. bielinis atnešė napaliui? ar vaikas ja apsi-
džiaugė?

3  kas šiame apsakyme pasakojama apie m. valančių? kas jums 
jau yra žinoma? kokius m. valančiaus kūrinius esate skaitę?

4  kaip ilgus vakarus jaujoje praleisdavo suvažiavę linų minti 
žmonės? kuo jie domėjosi, ką skaitė?

5  kaip knygos pasklisdavo po apylinkes?
6  ką pranašavo didysis knygnešys jurgis bielinis? ar išsipildė jo 

pranašystės? savo teiginį pagrįskite.
7  kaip suaugusiųjų gyvenime ir rūpesčiuose dalyvavo devynme-

tis napalys? Padiskutuokite, ar galima pasitikėti vaikais.
8  Palyginkite L. dovydėno apsakymo „jaujos vakarai” ištrau-

ką su g. Raguotienės straipsniu „jurgis bielinis”. nurodykite 
straipsnio ir grožinio kūrinio esminius skirtumus. užsirašykite 
juos.

9  Paieškokite žinių apie joną jablonskį. kokie jo nuopelnai lietu-
vių kalbai?

Klausimai ir užduotys
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sąlyGos iR NuolaiDos apliNKybės

sąlygos aplinkybė nurodo sąlygą, kuriai esant vyktų 
veiksmas.

Pvz.:
1. Nesėjęs nepjausi. (tts.) Plg.: Jei nesėsi, tai nepjausi.
2. Ieškodamas vis tiek rasi. Plg.: Jei ieškosi, vis tiek rasi.
3. Nepabandžius neverta imtis didelio darbo. Plg.: Jei nepa-
bandysi, neverta imtis didelio darbo.

Nuolaidos aplinkybė rodo, kad veiksmas vyksta ko nors 
nepaisant.

Pvz.:
1. Ieško nepametęs. Plg.: Ieško, nors ir nepametė.
2. Ir skubėdamas kartais pavėluoji. Plg.: Nors ir skubi, bet 
kartais pavėluoji.
3. Ir duris uždarius, laikas bėga. (tts.) Plg.: Nors durys ir 
uždarytos, laikas bėga.

veiksmai, reiškiami nuolaidos aplinkybe ir tariniu, visada yra 
priešingi.

Pvz.: nesėja – dygsta (Menka žolė dygsta ir nesėta.); nemoko 
– išmoks (Blogo ir nemokant išmoks.).

sąlygos ir nuolaidos aplinkybės reiškiamos dalyviais, pusda-
lyviais ir padalyviais (plg.: nesėjęs, ieškodamas, nepabandžius...).

†  Pabraukite sąlygos aplinkybes.
1. atradę siūlą, rasime ir kamuolį. (tts.) 2. nepadėjęs neieškok. 
(tts.) 3. ko nematęs, nesakyk. (tts.) 4. nevalgęs sotus nebūsi.  
(j. blk.)
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‡ Pabraukite nuolaidos aplinkybes.
1. daug kalbėdamas, sumeluosi ir nenorėdamas. (tts.) 2. jis ir 
įsakytas nepadaro. (j. blk.) 3. koja ir negydoma išgijo. (j. blk.)  
4. bloga sėkla ir nesėta auga, o gera ir pasėjus nedera. (tts.)

ˆ  nurašykite sakinius, kuriuose yra sąlygos arba nuolaidos aplinky-
bių. aplinkybes pabraukite.
1. dirvos nearęs, ragaišio neragausi. 2. danguje tyliai degė žvaigž-
dės. (j. blt.) 3. ėvikė iš išgąsčio ir gėdos ėmė klykti. (i. s.) 4. dalgio 
neišpustęs, pievos nešienausi. (tts.) 5. akmuo nesėjamas dygsta, 
nelaimė nekviečiama atvyksta. (tts.) 6. narušio batai sušlapo nuo 
rasos. (a. P.) 7. Įsakytas jis tikriausiai padarys. (j.) 8. tarpduryje 
stovi motina. (j. mk.)

Bronius Makauskas

Lietuvos gaivintojai
Iš „Lietuvos istorijos”

XiX a. antrojoje pusė-
je liaudiškas lietuvių tautinis 
sąjūdis išaugo į plačią, vis 
daugiau žmonių apimančią 
veiklą. Lietuviškos spaudos 
draudimas, katalikybės perse-
kiojimas, antra vertus, tauti-
nio atgimimo pradai europo-
je skatino veikti ypač jaunus 
valstiečių kilmės inteligentus.

vienas įtakingiausių tau-
tos žadintojų buvo gydytojas 
vilkaviškietis dr. jonas basa-
navičius (1851–1927).

gyvendamas ne Lietuvoje, 
o bulgarijoje, su kitais tautie-„aušros” titulinis puslapis
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čiais patriotais sumanė leisti laikraštį, skirtą Lietuvai. 1880 m. su 
martynu jankumi, juozu adomaičiu-Šernu, jurgiu mikšu, jonu 
Šliūpu ir kitais bičiuliais nutarė Prūsijoje leisti j. Šliūpo „aušra” 
pavadintą laikraštį. 1883 m. kovo mėnesį pasirodė pirmasis „auš-
ros” numeris, spausdintas Ragainėje. vėliau šis laikraštis buvo 
spausdinamas tilžėje. 

„aušros” leidėjai ir bendraminčiai pirmiausia stengėsi paaiš-
kinti lietuviams, kad mūsų praeitis šlovinga, kad lietuviai turė-
ję kilnius ir didžius valdovus. kėlė viešumon lietuvių skriaudas, 
ragino tikėti šviesia ateitimi, kada lietuviai vėl bus savo krašto 
šeimininkai. Pagoniškos Lietuvos laikotarpio aukštinimas greit 
sukėlė „aušros” konfliktą su dvasininkija, kurios hierarchija čia 
buvo kritikuojama už lenkiškumo plėtimą Lietuvoje.

„aušra” sutelkė per 70 bendradarbių, baigusių aukštąjį 
mokslą ir šiaip entuziastų. tarp jų buvo žinomi ir garsinę Lietuvą 
žmonės: antanas baranauskas, adomas jakštas-dambrauskas, 
jonas jablonskis, vincas kudirka, maironis, jurgis zauerveinas, 
Petras vileišis ir kiti. „aušroje” bendradarbiavo ir lietuvės mote-
rys – anuomet tai buvo retas reiškinys.

1886 m. „aušra”, išleidusi 40 numerių su priedais, nustojo 
eiti.

lietuvių kultūrinis pagyvėjimas ir politinės  
diferenciacijos1 pradžia

nustojus eiti „aušrai”, katalikiškai visuomenei nusisukus 
nuo dr. j. Šliūpo laisvamaniškų minčių apie krikščionybę, sunku 
buvo inteligentus sutelkti į kitą vieningą laikraščio redakcinę gru-
pę. kunigai pradėjo leisti žurnalą „Šviesa”. jungtinėse amerikos 
valstijose ėjo savaitraštis „vienybė lietuvninkų” ir j. Šliūpo re-
daguojamas laikraštis „Lietuviškasis balsas”. Į Lietuvą jie beveik 
nepatekdavo, tenkino vien lietuvių emigrantų poreikius.

1 diferenciacija – suskilimas, susiskaidymas, susiskirstymas.
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1889 m. dr. vincas kudirka (1858–1899), varšuvos ir mas-
kvos lietuvių studentų talkinamas, marijampolėje sutarė leis-
ti mėnesinį žurnalą „varpas”. tai buvo literatūros, politikos ir 
mokslo žurnalas, spausdinamas tilžėje ir Ragainėje. jam vardą 
davė kudirkos jausmingas eilėraštis „varpas”. nuo 1890 m. gre-
ta „varpo” ėjo ir valstiečiams skirtas „Ūkininkas” ir „Ūkininko 
kalendorius”.

„varpas” stengėsi sutelkti 
visas lietuvių inteligentų jėgas. 
Čia buvo liberalų, tautininkų, 
laisvamanių, socialistų, kata-
likų ir kunigų. Žurnale buvo 
rašoma apie visas lietuvių 
gyvenimo problemas ir visus 
visuomenės sluoksnius. „var-
pas” daugiau dėmesio skyrė 
inteligentijai, o „Ūkininkas” 
– valstiečiams. 1901–1903 m. 
dar buvo leidžiamos „naujie-
nos”, skirtos duoti žmonėms 
suprantamų pasiskaitymų. 

„varpo” uždavinys buvo 
įtikinti lietuvius pasitikėti 
savo jėgomis, darbu, nelau-
kiant staigių pokyčių. „var-

pui” labiau nei „aušrai” rūpėjo ekonominė lietuvių tautos gero-
vė. išsivaduoti iš svetimos priespaudos, pasiekti politinį Lietuvos 
savarankiškumą tikėtasi per ekonominį ir kultūrinį sustiprėjimą. 
„varpas” pabrėžtinai skatino priešintis rusinimui, sulenkėjusiai 
Lietuvos visuomenės daliai toje kovoje irgi rasdavo vietą, tačiau 
daugumai dvarininkų ne prie širdies buvo „litvomanijos” apraiš-
kos, o ypač keliamos valstiečių ekonominės teisės.

„varpo” autoritetą ir populiarumą lėmė paties redaktoriaus 
vinco kudirkos asmenybė. atradęs polonizacijos nuslopintą lie-
tuviškumą, jis stojo ginti lietuvių tautinių ir politinių teisių. ge-

„varpo” titulinis puslapis
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rai išsilavinęs gydytojas, poetas, muzikas ir publicistas savo pa-
mėgtame skyriuje „tėvynės varpai” įžvalgiai aptardavo įvairius 
lietuvių rūpesčius ir veiklos dalykus. studijavęs varšuvoje, gerai 
pažinęs lenkus, vincas kudirka kvietė juos bendradarbiauti prieš 
priespaudą, keldamas tarpusavio santykių lygiateisiškumo būti-
nybę. kova su lietuvių nutautėjimu tiek lenkų, tiek rusų pusėn 
buvo tuomet labai skaudi ir aktuali „varpo” ir v. kudirkos užduo-
tis. jo prasminga veikla gavo kudirkos sąjūdžio vardą.

„varpas” gyvavo iki 1905 metų. „varpo” globojama augo 
ir populiarėjo lietuvių grožinė literatūra. Čia savo kūrinius ir 
straipsnius spausdino tokios asmenybės, kaip Povilas višinskis, 
kazys grinius, gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Lazdynų Pe-
lėda (marija Lastauskienė ir sofija Pšibiliauskienė), Šatrijos Ra-
gana (marija Pečkauskaitė), Žemaitė ir kiti. Per savo gyvavimo 
laikotarpį „varpas” pritraukė 150 bendradarbių. vincas kudirka, 
vargingai gyvendamas, tardomas ir kalinamas, mirė jaunas, išgy-
venęs vos 40 metų.

1 kada ir kur buvo leidžiami pirmieji lietuviški laikraščiai?
2 apie ką juose buvo rašoma?
3 kas redagavo „aušrą” ir „varpą”?
4 kurie iš jums žinomų autorių savo straipsnius skelbė šiuose lai-

kraščiuose?
5 kodėl j. basanavičius ir v. kudirka vadinami didžiaisiais sielos 

ir kūno gydytojais, dvasios milžinais? kaip įamžintas jų atmi-
nimas?

6 naudodamiesi vadovėlyje pateikta medžiaga bei kitais šalti-
niais, parenkite kompiuterinę pateiktį apie pirmuosius lietuviš-
kus laikraščius.

7 išvardykite lietuviškus žurnalus, dabar leidžiamus mūsų krašte. 
kuriuos skaitote ir ką juose randate įdomaus?

Klausimai ir užduotys
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Juozas Tonkūnas

Visuomenės veikėjas, rašytojas,  
istorikas, švietėjas

motiejus valančius
(1801–1875)

svarbiausi m. valančiaus gyvenimo ir veiklos metai – reikš-
mingų poslinkių bei įvykių lietuvių tautos istorijoje laikotarpis. 
buvo panaikinta baudžiava, Lietuvą sukrėtė du – 1831 ir 1863 m. 
– sukilimai ir sunkūs jų pralaimėjimo padariniai. augo valstiečių 
pasipriešinimas dvarininkams ir caro valdžiai.

motiejus valančius patyrė tų procesų poveikį ir ne vienu 
atveju pats turėjo jiems įtakos savo veikla ir darbais.

1845 m. pabaigoje m. valančius tapo varnių kunigų semina-
rijos rektorium ir galėjo laisvai naudotis Žemaičių vyskupijos ir 
varnių kapitulos archyvais. važinėdamas po vyskupiją ir lanky-
damasis vilniuje, m. valančius pasiekė ir kitus jam reikalingus 
šaltinius.

kaip kadaise humanistas m. daukša, m. valančius itin bran-
gino gimtąją kalbą, laikė ją žmogaus prigimties turtu. gerbė jis 
visą dvasinę liaudies kultūrą, rūpinosi užfiksuoti ir išsaugoti bū-
simoms kartoms jos vertybes ir stengėsi ją tvirtinti pats savo dar-
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bais. viską, ką darė viešumai, m. valančius parašė tik lietuviškai. 
ne be reikalo jau ir tada m. valančius vadintas gimtosios kalbos 
gaivintoju, su jo vardu sietinas XiX a. viduryje pastebimas lietu-
vių kultūros ir literatūros atsigavimas.

užsikrauti ant pečių nelengvą rašytojo naštą, kaip ir daugelį 
vėlesnių laikų mūsų šviesuolių, jį skatino visuomeninės pareigos 
jausmas. m. valančius diegė liaudžiai etinę ir dvasinę kultūrą. 
visur ir visada jis mokė gražiai elgtis, vengti moralinių ydų, ra-
gino suaugusius gyventi sąžiningai, būti doriems ir darbštiems. 
skaitytojui rodė patrauklius ir atgrasius gyvenimo pavyzdžius, 
ragindamas jį būti bitele, kuri iš kiekvienos žolės – kvepiančios 
ir dvokiančios – išsiurbia saldų medų. jis juto laiko dvasią, suvo-
kė naujas reikmes, iškilusias panaikinus baudžiavą. tad ragino 
valstietį šviestis, kratytis prietarų, skatino nesitenkinti arklu1, o 
mokytis amatų, imtis verslo.

m. valančius parengė tikybos knygelių, sulietuvino per šimtą 
„šventųjų gyvenimų”, parašė ir išleido keletą politinio-religinio 
turinio brošiūrų, nukreiptų prieš carizmą ir stačiatikystę. „Pa-
langos juzėje” užfiksuotais etnografijos bei tautosakos dalykais 
ir 1867 m. išleistu smulkiosios tautosakos rinkiniu „Patarlės že-
maičių” m. valančius nemaža nusipelnė lietuvių folkloristikai. 
etnografinių, folklorinių faktų skelbimas – vienas svarbiausių jo 
kultūrinės veiklos barų. nuo kapelionystės kražiuose laikų iki 
paskutiniųjų gyvenimo metų m. valančius buvo savotiškas met-
raštininkas.

istoriniuose pasakojimuose m. valančius gėrisi stabmeldžiais 
lietuviais ir smerkia vokiečių riterius, kalaviju įtvirtinančius 
krikščionybę. be beletristikos, m. valančius daug yra nuveikęs ir 
kultūros istorijoje. svarbiausią kūrinį – apysaką „Palangos juzė” 
– jis rašė kaip lietuvių liaudies dvasinio ir iš dalies materialinio 
gyvenimo dokumentą, savotišką etnografinį metraštį, kad „atei-
nančios giminės”, kaip sakoma apysakos prakalboje, „žinotų, kas 
tiko žemaičiams su lietuviais gale mūsų devynioliktojo amžiaus”.

1 arklas – prietaisas žemei arti, žagrė.
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savo raštuose m. valančius užfiksavo ir paliko nemaža iš nie-
kur kitur nebesužinomų istorinių, etnografinių ir folklorinių fak-
tų, jo „Žemaičių vyskupystė” šiandien dažnai tebėra nepakeičia-
mas žinių šaltinis.

k. binkio žodžiais tariant, „valančius išmokė lietuvius skai-
tyti, ir jie skaityti nebepamiršo”. išplėtęs parapijos mokyklų tink-
lą, jis siekė, kad visi žmonės būtų raštingi, o skaitymui leido savo 
knygeles. niekas prieš jį ir ilgai po jo tiek ir tokiais tiražais knygų 
nebeleido. kone iki XX a. pradžios jo knygelės sudarė didelę, jei 
ne didžiausią, mūsų kaimo lektūros dalį. Įsidėmėtina dar ir tai, 
kad spausdintas žodis buvo beveik vienintelis, plitęs priešaušrio, 
pačiu juodžiausiu Lietuvai spaudos draudimo laikotarpiu, ir kad 
m. valančius pradėjo knygų leidimo Prūsuose ir knygnešystės 
akciją.

m. valančius padėjo pagrindus lietuvių prozai, atskleisdamas 
joje lietuvių kalbos grožį, kaip k. donelaitis ir a. baranauskas 
tai padarė poezijoje. iš jo raštų mokėsi j. biliūnas, vaižgantas, 
Žemaitė. m. valančiaus beletristika mums brangi ne tik kaip jo 
literatūros palikimas, bet ir kaip didžiulis kalbos lobis.

„Palangos juzės” autorius šviečiamąja veikla bei kūriniais 
visiems laikams įsiamžino kaip kultūros bei literatūros vertybių 
skleidėjas.

1  dirbdami grupėmis, pasiruoškite papasakoti apie m. valančių
  – visuomenininką,
  – rašytoją,
  – istoriką,
  – švietėją.
2  Raštu pasvarstykite, ar valančiaus darbai gyvi šiandien.
3  kaip suprantate teiginį, kad valančius diegė liaudžiai etinę ir 

dvasinę kultūrą?
4  Paaiškinkite, ką reiškia žodžiai: etnografija, tautosaka, folklo-

ras, beletristika.

Klausimai ir užduotys
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tiKsliNamosios apliNKybės

aplinkybės, kurios tikslina, aiškina, konkretina tos pačios 
rūšies aplinkybes, vadinamos tikslinamosiomis aplinky-
bėmis. Rašant jos išskiriamos kableliais.

tikslinamosios aplinkybės yra kaip papildomos pastabos ir 
atsako į klausimą, kuris kyla iš pirmosios aplinkybės. Pvz.:

sakiniai klausimai ir atsakymai

1. Čia, slėnio pievose,  kur čia? – slėnio pievose.
prasidėdavo tetos darbo 
diena. (P. C.)

2. Šalia, per penkis žingsnius,  kur šalia? – per penkis 
gyveno Anupro tėvai. (m. s.) žingsnius.

3. Kadaise, seniai seniai,  kada kadaise? – seniai
čia jūros dugno būta. (P. C.) seniai.

4. Atsikeliam ir atsargiai,  kaip atsargiai? – koja 
koja už kojos, sėlinam  už kojos.
prie kelmo. (k. s.)  

tikslinamosios aplinkybės gali būti jungiamos žodžiais tai 
yra (t. y.), ypač ir kt. Pvz.:

1. Ketvirtadienį, t. y. gruodžio 24 dieną, prasidės atostogos.
2. Savaitei baigiantis, ypač šeštadieniais, daug kas vyksta į 
gamtą.

† Paaiškinkite, kodėl paryškintosios aplinkybės yra tikslinamosios.
1. anapus upelio, mėnulio šviesos nudažytose miglose, spingsėjo 
smėlynai. (a. v.) 2. aukštame verkių miško kalnelyje, po puše-
le, kažkas sučežėjo. (j. s.) 3. dabar, po visų rūpesčių, galėjome 
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lengviau atsikvėpti. 4. Rytuose, tarp debesų, pasirodė raudonas 
aušros brūkšnys. (a. v.) 5. viršum medžių, giedroje padangėje, 
ramiai plazda vasaros žvaigždės. (k. b.)

‡ Paaiškinkite, kodėl paryškintosios aplinkybės nėra tikslinamosios.
1. Po ledonešio Nevėžio ir Nemuno santakoje vanduo taip išsilie-
davo, kad prieš akis tyvuliuodavo ištisos marios. (v. d.) 2. Po va-
landėlės ant gumbuotos nusvirusios šakos pamačiau greta tupin-
čias tris kuosas. (a. P.) 3. staiga kieme sulojo šuo. (j. b.) 4. Čia pat 
tamsia siena stovėjo miškas. (P. C.) 5. Šią vasarą rytiniame kaimo 
pakrašty pradėjo rausti apkasus ir prieštankinį griovį. (v. Rm.)

ˆ  Įrašykite tikslinamąsias aplinkybes. Padėkite trūkstamus skyrybos 
ženklus.
1. ten ... aidėjo talkininkų balsai. 2. kaimo pakraštyje ... pasistatė-
me palapinę. 3. užpernai ... aplankėme rašytojo jono biliūno gim-
tinę. 4. Čia ... kadaise augo didžiulė liepa. 5. sausio penktą t. y. ... 
vyksime į jaunųjų literatų kūrybos apžiūrą.

Š Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. tikslinamąsias aplinkybes 
pabraukite.
Pagaliau jie sustojo. slėnyje po kairei buvo senas parkas kuriame 
švietė balti buvusios dvarvietės pastatai. Po dešinei ant kalvos ri-
kiavosi naujos gyvenvietės namukai. kiek atokėliau saulėlydžio 
pusėje ant kalno kieme pajuodusiame nuo mazuto ir tepalo šalia 
ilgo žemo pastato styrojo aukštas nudžiūvęs klevas su gandraliz-
džiu pačioje viršūnėje – virš jo klykdamos sukosi varnos.

B. Radzevičius

œ  Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
kel_tą kilometrų lygus viešk_liukas ving_vo pal_i ilgą ir gražų ež_-
rą su medžiais apaugusiomis salomis. ež_ro gale ant aukštos kal-
vos buvo jurgio tėviškė. nuo čia galėj_i matyti labai toli. dunksojo 
didelės javais vilnij_nčios kalvos o dar toliau kitoje ež_ro pusėje 
ganėsi g_vulių banda, ir juodmargės atrodė kaip ant žalio aud_klo 
išbarstyti šventiniai meduoliai kurie dar kartais pardavinėjami per 
didž_s_s muges. dangus virš ež_ro buvo labai mėl_nas ir aukštas. 
visas kraštas dvelkė kažkokia iškilm_nga niekieno nesudr_msta 
ram_be.

R. Lankauskas



143

Œ  taisyklingai perskaitykite sakinius su tikslinamosiomis aplinky-
bėmis.
1. Čia, Laukuvos apylinkėse, pas sugintą, susirenka žemaičių bajo-
rai pasitarti. (k. Pd.) 2. Pavasarį, prieš pat atostogas, gavau netikė-
tą žinią. 3. ten, tos aukštumos viršūnėje, nevaikščiojo joks žmogus, 
nebuvo matyti jokio kito gyvo daikto. (j. blt.) 4. kažkur virš gal-
vos, šakose, krebžda pabudęs paukščiukas. (j. a.) 5. tarp medžių, 
prie kelio, pasirodė pilkas klojimo stogas. (j. b.) 6. netoli, ant kala-
dėlės, sėdėjo senis daubaras ir kedulis. (v. m.-P.) 7. o tolumoj, prie 
krašto girios, sodybų rūksta kaminai. (k. br.)

Justinas Sajauskas 

Kai Punske skambina varpais
kiekvieną šio žmogaus gyvenimo faktą norėjosi paimti į ran-

kas ir apžiūrėti, kaip apžiūrimas gaisravietėje rastas aptirpęs pini-
gas. matyt, jautė tai ir pasakotojos, todėl, kur buvusios, kur nebu-
vusios, vis grįždavo prie reikšmingesnių įvykių: uošviai susipyko 
su marčia ir išvarė iš namų... šeimininko sūnus įsižiūrėjo žvitraakę 
samdinę... neišmanydamas, kaip prasikurti, tuoj po vestuvių pa-
traukė už atlanto uždarbiauti... o gal moterys taip darė todėl, kad 
tokių laiko neišlydytų įvykių liko ne tiek jau daug? juk andrius 
aluška, apie kurį sutiko pasakoti šio dzūkijos valstiečio vaikai-
tės seserys Leokadija Lynkienė (g. 1921) ir julija siniauskienė  
(g. 1924), gyveno vos ne baudžiavos laikais.

jis, andrius aluška, gimė 1862 metais prie Punsko esančioje 
Radiškėje. senelio tėvas, pasakotojų prosenelis, valdė vidutinišką 
(tų laikų supratimu) 24 ha ūkį. amžiaus gale į tą ūkį parsisamdė 
marija judickaitė iš Punsko.

apie šios samdinės kilmę žinoma tik tiek, kad jos motina gy-
veno pas uošvius judickus trumpaliuose, o tų išvyta kartu su du-
kra atsidūrė Punske. Šiandien trumpalius skrodžia Lietuvos-Len-
kijos siena. Lietuviškoje kaimo dalyje žinių apie judickus aptikti 
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nepavyko. jonas stoskeliūnas iš kampuočių, Lenkijos pilietis, 
jaunas ūkininkas ir geras draugas, mėgino aptikti tos šeimynos 
pėdsakų seinijoje. nerado ir ten, nors, kaip rašo, jo paties uošvė 
judickaitė.

neabejoju, kad jonas ieškojo kruopščiai, bet, matyt, per daug 
buvome draskomi ir perdalijami, kad atsektume dar ir bežemės 
samdinės šaknis.

senajam aluškai mirus, ūkį perėmė vyriausias sūnus kazys. 
kaip tik tada samdinė ir ištekėjo už gaspadoriaus brolio andriaus. 
kazys aluška vedyboms nepritarė ir jauniesiems leido gyventi 
sodyboje tik su sąlyga, kad andrius nereikalaus savo dalies.

ar dėl brolio atšiaurumo, ar sekdamas kito brolio, augusto, 
pėdomis, jau trečią dieną po vestuvių andrius palieka žmoną ir 
slapta išvyksta į ameriką. Reik manyt, žygis buvo sumanytas 
anksčiau: per tris dienas nepereisi sienos, juo labiau nepasiruoši 
tokiai tolimai kelionei.

Perplaukęs vandenyną, andrius apsigyveno pas augustą 
skrantone ir nuėjo į „mainierius” – angliakasius. tokia buvo dau-
gelio tais laikais Pensilvanijoje atsidūrusių lietuvių dalia.

užjūry išbuvo ketverius metus. grįžęs už parsivežtus pinigus 
nusipirko žemės ir ėmėsi lipdyti nuosavą „dvarą”. tik labai jau 
menkas buvo tas dvaras.

– tėvai tėvai, tavo svirnas lyg toj pasakoj – ant vištos koje-
lės, – juokėsi žmona, pasižiūrėjusi į svirnelį, pastatytą per pirmąjį 
sugrįžimą.

– o tu, PaRakine, ar tau neužteks? – atsikirsdavo tėvas 
įmantriu, gal net jam pačiam nesuprantamu žodžiu. supranta-
mesnį saugojo ateičiai.

sulaukęs šeimos padidėjimo, pagaliau pasakė ir tą: važiuoju 
amerikon dar kartą.

išvažiavo. Po poros metų grįžo vėl su pinigais. vėl plėtė ūkį ir 
atšventė krikštynas. Po to vėl atsisveikino.

taip – keturis kartus. gal būtų plaukęs per vandenyną ir 
penktą, jei ne brolio amerikono laiškas: „andriaus daugiau ne-
leiskit į ameriką, – rašė augustas. – jam labai bloga su širdžia.”
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andrius „paliko ant kranto” be didesnės graužaties. viena, 
paliegęs jau nebegalėjo lįsti po žeme, ir paskutinįsyk atsidūręs 
amerikoje viso labo patarnavo vaistinėje, kurioje uždarbiai buvo 
toli gražu ne tokie kaip angliakasio. antra, sustiprėjęs ūkis ir pa-
gausėjusi šeima reikalavo nuolatinės globos. Po visų kelionių šei-
moje augo penki vaikai: du sūnūs ir trys dukros.

buvo dar viena priežastis, vertusi šį energingą valstietį atsi-
sakyti kelionių svetur: Radiškėje jo pasigedo draugai – Lietuvos 
knygnešiai.

kiekvieną kartą, pagalvojęs apie juos, negaliu atsikratyti 
minties, kad, priešingai visoms teisės nuostatoms, šitie žmonės 
už tą patį veiksmą buvo baudžiami dukart. Carų laikais – kalėji-
mu ir tremtimi, mūsų dienomis – užmarštimi. Ši, antroji, bausmė 
gal net skaudesnė. skaitytojai tikriausiai prisimena prieš kelioli-
ka metų jaunimo laikraštin prasprūdusį straipsnį apie užmirštus 
žodžius. tie žodžiai – knYgneŠYs ir daRaktoRius. uolių 
cenzorių pastangomis jie buvo beišnykstą iš mūsų kalbos; jeigu 
pasakojimo palaukėj kartais šmėsteldavo koks knygnešys, tai tik 
tam, kad pargabentų per sieną vadinamąją „pažangią literatūrą”, 
pvz., lenininę Iskrą. Pažinti juos iš arčiau buvo neįmanoma, kaip 
neįmanoma pažinti kauką, aitvarą ar laumę.

o jie viso labo tebuvo žmonės, kuriems su nešuliu sėlinant 
per sieną – baisu, įsmukus po ledu – kraupu, o tremiamam į si-
birus – pikta ir graudu. Pagarsindami kartais pavojingus, kartais 
visai kasdieniškus jų darbus, mes bent menka dalele atlyginame 
skriaudą, kurią šiems pasiryžėliams padarė praėję dešimtmečiai.

apsimelavau. ne todėl leidausi Radiškės ūkininko pėdomis, 
kad jis gyveno prieš šimtą metų, o todėl, kad andrius aluška buvo 
vienas iš tų nuskriaustųjų. būtent tai mane domino pirmiausia ir, 
skaičiuodamas šio žmogaus keliones per vandenyną ar klausy-
damasis apie jo nesutarimus su šykštoku broliu, vis galvodavau 
apie Punską – šito gilaus Lietuvos užkampio knygnešių centrą, 
apie Radiškę, apie visus tuos svidiškius, alksnėnus, vaiponiškes 
ir trakiškes, kurių gyventojai pirmieji aplankydavo iš pavojingos 
kelionės grįžusį kraštietį.
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Laimė, žmonės atsiminė ne tik alušką – kaimo senbuvį, bet 
ir alušką – knygnešį. Per sieną su knygom jis ėjo keturis kartus 
– grįždamas į savo Radiškę iš amerikos. galimas daiktas, šios 
pavojingos veiklos ėmėsi bičiulio v. markevičiaus pamokytas. 
Parneštas knygas slėpė namuose. Pats jas ir platino; tą patį darė ir 
su kitų knygnešių atgabenta spauda.

Pamažu į aluškų sodybą nukrypo daugelio apylinkės knyg-
nešių ir platintojų keliai. vieni draudžiamą spaudą atnešdavo, 
kiti išnešdavo – padėjo šeimininkui. kelių tokių talkininkų vardai 
išliko. tai iš Liubavo parapijos skaisčių kaimo pro Radiškę į 
Punską, seinus keliaujantis knygnešys mikas vasiliauskas. tai 
Punsko batsiuvys Povilas kupstas, žmonių vadinamas kupste-
liu, savo apylinkėse platinęs iš kalvarijietės agotos zygmantaitės 
gautas lietuviškas knygas. užkietėjęs vienužis ir „davatka” (anot 
amžininkų, prašnekintas apie panas, net žegnojosi), jis stipriau 
už kitą šeimynykštį mylėjo savo kraštiečius ir visas santaupas 
bei nemažą palikimą išleido labdarai. amžių nugyveno Punske 
ir tik į senatvę, 1920-aisiais, lenkų valdžios spaudžiamas, atsikėlė 
į sangrūdą. „Punsko-sangrūdos knygnešys”, – didžiuodamiesi 
vėliau įrašys jo antkapiniame paminkle sangrūdiečiai.

iš to paties Punsko ateidavo ir meleškė – Rožė meleškaitė.  
astmatikė, viena iš tų, kurių gyvenimas prabėga šventoriuje, 
ji betgi nepritrūkdavo kvapo, kai reikėdavo su knygų ryšuliu 
pasiekti tolimiausią parapijos užkampį. jos pavardė iškalta tame 
pačiame paminkle, kaip ir P. kupsto.

Pagaliau – „raišas dėdė”, kaip jį vadino kaimo vaikai, ūkininkas 
iš giluišių vincas markevičius (1886–1938). gimė ir augo tame 
pačiame dabartiniame Lietuvos-Lenkijos pasienyje esančiame kai-
me, knygas pradėjo nešioti būdamas trisdešimties, taigi maždaug 
1895 m. kaip tik tuo metu pirmąkart pervedė „per rubežių” andrių 
alušką. Žygius per sieną tęsė iki pat spaudos atgavimo.

devintą dešimtį bebaigiąs sangrūdietis jonas karosas prisi-
mena: 

– tai markevičius mano tėtę į ameriką išvežė pirmą sykį. Rusų 
žandarus, zemskius papirkdavo. už vieno žmogaus pervežimą 
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imdavo 100 rublių. tai nemažai: šimtrublinis arklys – labai geras. 
už tuos rublius markevičius ne tik perveždavo per sieną, bet ir 
padarydavo dokumentus. grįždavo su knygom iš tilžės.

Pasak istoriko v. merkio, v. markevičius spaudą daugiausiai 
įsigydavo O. Mauderodės spaustuvėje-knygyne. Be religinių, 
daugiausia imdavo laikraščių, kalendorių ir kitų leidinių. Iš 
karto gabendavo spaudos už 150–200 rublių ir daugiau (Aušra, 
1983, nr. 2, p. 12).

atrodo, tuos laikraščius ir kalendorius gabeno dar P. miko-
lainio Atsiminimuose (1920) aprašytu maršrutu: vištytis–gra-
žiškiai–kalvarija. o iš kalvarijos netoli ir seinija.

skirtingai nei kazys, kuris liko beraštis, andrius aluška 
buvo apsišvietęs: mokėjo keturias užsienio kalbas, buvo baigęs 
Radiškės centre – vidusodėje – esančios „liaudies mokyklos” du 
skyrius. Žmonės tą mokyklą vadino „škalnu daržu”.

mokslus sūnus išėjo prieš tėvo valią. Hektarų šeimininkas no-
rėjo turėti ūkyje pagalbininką, ne „mokslinčių”.

Knygnešio Vinco Markevičiaus paminklas Giluišiuose



148

– tu jam nedėk pietų, tegul būna alkanas, kad nenori dirbti, – 
liepdavo žmonai išleidžiant sūnų mokyklon.

Žmona valgį slėpdavo už kluono.
atskiro žodžio verta ir kita knygnešiui artima moteris – žmo-

na. iš tarnaitės išėjusi į gaspadines, ji visą amžių išsaugojo sim-
patijas tokiems bedaliams, kokia ir pati buvo jaunystėje. kiek 
išgalėdama šelpė vargšus, gydė kaimiečius žolelėmis, slaugė li-
gonius. o svarbiausia – buvo kaimo „daraktorka”. vaikus mokė 
kaip tikroje „vargo mokykloje”: verpdama. tai ji išmokė skaityti 
juozą grimalauską, joną kardoką, tris savo dukras (sūnūs mirė 
maži), o viktorą vaicekauską ir kitus, „druko” jau pramokusius, 
aprūpindavo literatūra.

– viską vargas padarė, – pakomentavo šitą m. aluškienės 
veiklą pasakotoja. – norėjo prasigyventi, tai ir mokė.

– knygnešiavo iš pašaukimo, – kalbėdamas apie v. markevi-
čių, prasitarė marcelius jasenauskas.

ko gero, jis arčiau tiesos. neteko girdėti apie pralobusius 
knygnešius ar daraktorius, tuo tarpu apie nukentėjusius – iki valiai.

neaplenkė pavojai ir aluškų sodybos. iš kartos į kartą eina 
pasakojimas, kaip kieman su krata įgriuvo žandarai.

– neieškokit. tikrai nieko nerasit, – įtikinėjo pareigūnus šei-
mininkė.

Žandarai nepaklausė, iškrėtė kambarius, sugužėjo prie tvar-
telio, kuriame ir buvo užkasta dėžė su draudžiamomis knygomis. 
Laimė, tuo metu tvarte buvo pikta kumelė su kumeliuku. Žanda-
rai, patingėję tąsytis dar ir su „naravu” gyvuliu, grįžo seklyčion.

– duok, matka, sūrio, – pareikalavo apsėdę stalą; namų šeimi-
ninkė garsėjo skaniais sūriais.

– kad būtų nekrėtę, tikrai būčiau davusi, – žandarams išėjus, 
aiškino vaikams aluškienė, nes sūrio, po teisybei, turėjo.

kitąsyk grėsmė pakibo virš vieno a. aluškos galvos. beei-
nantį su knygomis ties vištyčio ežeru jį puolė vytis tie patys pa-
sienio sargybiniai. knygnešys pasileido atgal į Prūsus. Prie sienos 
žandarams kelią pastojo irklais ginkluoti lietuvininkai.

– nu, šišon, rupūžės, jau į mūsų žemę atlindot!
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Pulti „užsieniečių” persekiotojai nedrįso, ir knygnešys lai-
mingai paspruko.

bėgo metai. grįžo lietuviška spauda, sutrūnijo tą spaudą per-
sekioję carai, o aptrupėję imperijos pakraščiai iškėlė savas vėlia-
vas.

andrius aluška toliau arė, sukosi apie gyvulius. Šventadie-
niais, nubraukęs nuo veido savaitės nuovargį, drauge su žmona 
traukė į Punską, kad, išklausęs visų varpų, šventoriuje persimestų 
žodžiu kitu su gerokai žilstelėjusiu kupstu, didžiaake meleške ar 
dar su kuriuo pažįstamu iš praėjusių slogių laikų.

1920-aisiais netikėtai ir skaudžiai nutolus Punskui, jo Radiškė 
atsigręžė veidu į sangrūdą, kuri pamažu tapo jų „miestu”. nau-
joji Radiškė, kaimo pakraštys, kuriame gyveno ir aluškos, netgi 
prisišliejo prie sangrūdos parapijos. Žmonės meldėsi sangrūdos 
bažnyčioje, aiškinosi įstatymus sangrūdos valsčiuje (iki 1940 m. 
jis po senovei vadinosi Punsko valsčiumi), laidojosi sangrūdos 
kapinėse...

Povilo kupsto ir Rožės 
meleškaitės kapai 
sangrūdoje
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iš knygnešių pirmieji jose atsidūrė R. meleškaitė ir P. kups-
tas, kiek vėliau, 1930-aisiais, buvo atlydėtas ir andrius aluška.

– geras buvo andriukas, kantrus buvo andriukas, – paskui 
draugo karstą šlubčiodamas į kapų kalnelį graudinosi v. markevi-
čius; jam pačiam iki to kalnelio dar buvo likę 8 metai.

marija aluškienė pasitraukė dar vėliau, 1939-aisiais, o 1941 
metų birželio 22-ąją – pirmą karo dieną – granata užmušė žentą 
vladą jasenauską, kuris tuo metu vadovavo buvusiai aluškynei. 
Paskutinis sodybos šeimininkas, jau minėtas marcelius jasenaus-
kas, 1978 metais išsikėlė į sangrūdą.

kol gyveno žmona ir dukros, į anapus pasitraukęs šeiminin-
kas nenuleido nuo sodybos akių. bet kai nutilo artimųjų žingsniai, 
kai likusius be žmonių trobesius melioratoriai nugriovė ir apa-
rė, tuščias ir svetimas senajam knygnešiui pasidarė šis pasaulis. 
tik išgirdęs pažįstamus Punsko bažnyčios varpus, jis suklūsta, 
įsiręžia ir, čia pat susispietusiems vienminčiams tyliai pritariant, 
tiesiasi pažiūrėti: kam skambina? ką nori pasakyti? kokia kalba?

1  kurie knygnešiai minimi šiame pasakojime?
2  Papasakokite, ką sužinojote apie knygnešius andrių alušką ir 

vincą markevičių.
3  Paaiškinkite, kodėl autorius savo pasakojimą pavadino „kai 

Punske skambina varpais”.
4  ką reiškė lietuviškos knygos ir lietuviška spauda lietuviui XiX 

amžiuje ir ką reiškia jums dabar? Pabandykite palyginti. 

Klausimai ir užduotys
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iŠplėstiNės DalyViNės, pusDalyViNės  
iR paDalyViNės apliNKybės. jų sKyRyba

aplinkybės gali būti reiškiamos ne tik atskirais dalyviais, 
pusdalyviais ar padalyviais, bet ir drauge su jiems priklausomais 
savarankiškais žodžiais. Plg.:

aplinkybės, išreikštos  aplinkybės, išreikštos dalyviais, 
dalyviais, pusdalyviais  pusdalyviais ir padalyviais,
ir padalyviais turinčiais priklausomų
 savarankiškų žodžių

1. Saulius pribėgęs kažką  Saulius, pribėgęs prie
pasakė. kada pasakė?  vairuotojo, kažką pasakė. 
– pribėgęs. kada pasakė? –
 pribėgęs prie vairuotojo.

2. Mirktelėjo žvaigždutė  Mirktelėjo žvaigždutė danguje,
danguje pritardama. kaip  pritardama darbščiajam
mirktelėjo? – pritardama. geniui. (j. s.)  kaip mirktelėjo? – 
 pritardama darbščiajam 
 geniui. 

3. Grįžus reikėjo pailsėti.  Grįžus iš tokios ilgos kelionės,
kada reikėjo pailsėti?  reikėjo pailsėti. kada reikėjo
– grįžus.  pailsėti? – grįžus iš tokios
 ilgos kelionės.

aplinkybės, išreikštos dalyviniais, pusdalyviniais ar padaly-
viniais žodžių junginiais, vadinamos išplėstinėmis dalyvi-
nėmis, pusdalyvinėmis ar padalyvinėmis aplinkybėmis.
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jomis detaliau, konkrečiau nusakomas veiksmo laikas, būdas, 
priežastis ir t. t. Plg.: pribėgęs ir pribėgęs prie vairuotojo, pritar-
dama ir pritardama darbščiajam geniui.

išplėstinės dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės 
labai plačiai vartojamos įvairių stilių kalboje. jos dažnai padeda 
tekste susieti vieną sakinį su kitu. Pvz.:

1. Šit upė ir tiltas, šitai netoli ir tėvelio namelis. Prisiartinęs 
prie namelio, Joniukas apsistoja, tarsi nedrįsdamas toliau 
eiti. (j. b.)
2. Ant pačio kalno, ant kauburio, žala karvė ganosi. Praėjusi 
pro karvę, taku nusileisk į slėnį. (P. C.)

išplėstinės dalyvinės, pusdalyvinės ir padalyvinės aplinkybės 
sakinyje dažnai įgauna prasminį ir intonacinį savarankiškumą. 
Rašant tokios aplinkybės gali būti išskiriamos kableliais. Pvz.:

1. Andrius, atsisveikinęs su seseria, išvažiavo į Trakus.
2. Žaltys, atsigręžęs į Eglę, prašneko žmogaus balsu.
3. Mažasis, sėdėdamas kitame stalo gale, susijuokė. (a. vc.)
4. Mums išėjus į kiemą, keliskart sužaibavo.

tokio savarankiškumo neturinčios išplėstinės dalyvinės, pus-
dalyvinės ir padalyvinės aplinkybės kableliais neišskiriamos. Pvz.:

1. Šunys gulėjo padėję ant žemės galvas... (P. C.)
2. Jis atsisveikino ir išėjo lazda mosikuodamas. (r.)
3. Tu parvažiavai rugius vežant. (j.)

skiriant dvi išplėstines dalyvines, pusdalyvines ar padaly-
vines aplinkybes, sujungtas jungtuku ir, kablelis dedamas prieš 
pirmąją išplėstinę aplinkybę ir po antrosios arba tik po antrosios, 
jei pirmąja aplinkybe pradedamas sakinys. Pvz.:

1. Piemenėlis, pūsdamas vamzdį ir pakaitais dainuodamas, 
artinosi prie dirvos. (Ž.)
2. Pasiraitojęs kelnes ir priklaupęs ant vieno kelio, Darius 
pirmiausia pakišo galvą po čiaupu ir nurijo keletą gurkšnių 
šalto vandens. (j. mk.)
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išplėstinių dalyvinių, pusdalyvinių ir padalyvinių aplinkybių, 
einančių po jungtuko, jungiančio tarinius ar sakinius, irgi leidžia-
ma neskirti (Paaiškėjo, kad baigus šienapjūtę reikės padirbėti 
medelyne.). skiriant tokias aplinkybes, pirmasis kablelis deda-
mas po to jungtuko, o antrasis – po išplėstinės aplinkybės. Pvz.:

1. Tėvas liūdnai nusišypsojo ir, paėmęs knygą, įsikniaubė 
skaityti. (j. b.)
2. Marytė pašoko nuo kėdės, bet, pamačiusi mane, vėl atsi-
sėdo.

savarankiškais žodžiais neišplėstos dalyvinės, pusdalyvinės 
ir padalyvinės aplinkybės kableliais neišskiriamos. Pvz.:

1. Žaltys atsigręžęs prašneko žmogaus balsu.
2. Išėjus keliskart sužaibavo.

† Pabraukite išplėstines dalyvines, pusdalyvines ir padalyvines aplin-
kybes.
1. staiga daubaro jaučiai, išvarę vagą iki pievelės, sustojo. (v. m.-P.) 
2. atėjus rudeniui, strakalas su makalu išsivalė šautuvus ir eina 
medžioti. (P. C.) 3. ilgakojis gandras, braidžiodamas po pievas, 
gaudo varles. 4. karvės, sukišusios galvas į ėdžias, knaisiojo šiau-
dus. (j. a.) 5. nelaukdamas pakeleivingos mašinos, inspektorius 
leidosi pėsčias. (j. mk.)

‡  Raskite netinkamai pavartotas išplėstines ir neišplėstines padalyvi-
nes aplinkybes ir ištaisykite pastebėtas klaidas.
1. einant pavėjui, paspartinau žingsnį. 2. Žaidžiant vaikai susipa-
žįsta su daiktų savybėmis, žmonių darbu. 3. atėjus žiemai, įsigijau 
slides. 4. skaitant greitai bėga laikas. 5. važiuojant pro varnius, 
stabtelėjau prie Lūksto ežero.

ˆ Paryškintąsias žodžių grupes paverskite išplėstinėmis dalyvinėmis, 
pusdalyvinėmis arba padalyvinėmis aplinkybėmis.
Pavyzdys. Motina, paėjusi kelis žingsnius, atsisėdo ant suolo po 
klevu.
1. motina paėjo kelis žingsnius ir atsisėdo ant suolo po klevu.  
(v. b.) 2. justė išrovė kuokštą žolės ir nubrido per pievą. (R. k.) 
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3. pareis mama, valgysime vakarienę. 4. vyrai pasitempė diržus, 
užsidėjo kepures ir pasuko prie durų. (a. P.) 5. bangos atsirita į 
krantą, sudrumsčia upės rimtį. (v. d.) 6. Kai pirmasis ledas su-
kaustė ežerą, laukinės antys suskrido į neužšąlančio upokšnio 
vandenis. (v. d.) 7. Niūniavau išmoktą dainelę ir rinkau nukritu-
sius obuolius.

Š kur reikia, padėkite skyrybos ženklus. išplėstines dalyvines, pus-
dalyvines ir padalyvines aplinkybes pabraukite.
1. Laužydamas sniego plutą klampoju upokšnio pakraščiu. (v. d.)  
2. vaikai įsikibę į skvernus nubėgo kartu. (Ž.) 3. narušis prasiskynęs 
lygų taką žengė plačiais tvirtais žingsniais. (a. P.) 4. Į gretimą obelį 
atlėkus užkukavo gegutė. (k. s.) 5. ilgais rudens vakarais mykolas 
palinkęs prie smilkstančios lempelės drožinėjo iš medžio visokius 
žmogučius ir gyvulėlius. (k. s.) 6. kieme linksmai giedojo gaidys 
(j. a.) 7. uogelei kalbant niekas nesutrikdė slogios tylos. (P. C.)

Vytautas Merkys

Lietuviškų mokyklų persekiojimas
slaptąją mokyklą bei jos daraktorius valstiečiai brangino ir 

visomis išgalėmis saugojo nuo caro policijos bei žandarų. Prie įva-
žiavimų į kaimą išstatydavo sargybas, kad jos laiku perspėtų apie 
gresiantį pavojų. Perkalių (ukmergės aps.) mokyklos mergaitės 
mokėsi nuo vidurnakčio iki pat ryto, nes tai buvęs saugiausias 
laikas. kai kurias mokyklas valstiečiai jėga gynė nuo policijos. 
Policijai teko laužte įsilaužti į Liepkalnio (Šiaulių aps.) mokyklos 
patalpą. kai policija užtiko nairių (Panevėžio aps.) mokyklą ir 
ėmė ieškoti vaikų išslapstytų knygų ir kitų mokymosi priemonių, 
namų savininkas jonas strielčius, jo žmona, duktė daraktorė bei 
valstietis urkys sušaukė kaimynus. Policijai, pabūgusiai lazdomis 
ginkluotų valstiečių, teko nutraukti kratą ir pasišalinti.

1892 m. balandžio 3 d. caras patvirtino „Laikinąsias taisy-
kles” dėl baudų už slaptą mokymą vilniaus, kauno, gardino, 
minsko, vitebsko, mogiliovo, kijevo, Podolės ir volynės guber-
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nijose. taisyklės nustatė bausmes ne tik daraktoriams ir asme-
nims, priglaudusiems mokyklą, bet ir mokinių tėvams. bylas 
kėlė liaudies mokyklų direkcijos, o baudas iki 300 rb arba areštą 
iki trijų mėnesių skyrė generalgubernatoriai, kur jų nebuvo – gu-
bernatoriai. 1900 m. gegužės 26 d. caro įsaku šios taisyklės buvo 
pritaikytos ir suvalkų gubernijai bei visai Lenkijos karalystei. 
sunkiausios bausmės teko daraktoriams bei mokyklų laikyto-
jams. 1892–1894 m. daraktoriams jos svyravo nuo vienos savai-
tės iki trijų mėnesių arešto prie policijos, mokyklų laikytojams 
buvo skiriama 25–50 rb baudos arba dvi savaitės arešto. vėliau 
daraktoriai baudžiami nuo keturių iki keturiolikos dienų areštu, 
mokyklų laikytojai – 10–25 rb bauda arba nuo vienos iki septy-
nių dienų areštu, vaikų tėvai – 1–10 rb bauda arba nuo vienos iki 
septynių dienų areštu.

pakartokime!

1  ko siekė caro valdžia, uždraudusi lietuvišką spaudą ir lietuvių 
kalbą, uždarydama lietuviškas mokyklas ir bažnyčias?

2  kodėl lietuvių tauta nepaisė caro valdžios draudimų?
3  kaip lietuviai priešinosi? ką jie gynė? už ką kovojo? ką toks 

pasipriešinimas liudija apie mūsų tautos žmones, apie mūsų 
protėvius?

4  kelintais metais buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudi-
mas?

5  ką žinote apie knygnešius ir slaptąsias lietuviškas mokyklas 
savo kaimuose, apylinkėse, miesteliuose?

6  Padiskutuokite, kokia spausdinto žodžio reikšmė tautos istori-
joje. sudarykite planą ir parašykite rašinį pasirinkta tema: 

  1. kaip mūsų senoliai gynė savo kalbą ir knygą? 
  2. knyga – tautos paminklas. 
  3. knyga – šviesos šaltinis, žinių lobynas. 
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ViENaRūŠės saKiNio Dalys. jų sKyRyba

sakinio dalys, atsakančios į tą patį klausimą ir susijusios 
su kuria nors viena sakinio dalimi, yra vienarūšės sakinio 
dalys.

vienarūšės sakinio dalys yra sintaksiškai lygiavertės, viena 
nuo kitos nepriklauso, todėl sakomos ir skaitomos išskaičiuoja-
mąja intonacija. vienarūšių gali būti veiksnių, tarinių, papildinių, 
pažyminių, aplinkybių. Pvz.:

1. Senas laikrodis skaičiavo sekundes, minutes, valandas.  
(v. b.) ką skaičiavo? – sekundes, minutes, valandas; vienarū-
šiai papildiniai valdomi tarinio skaičiavo.
2. Jonas arė ir akėjo kiauras dienas. (j. blt.) ką veikė jonas? 
– arė ir akėjo; vienarūšiai tariniai arė, akėjo yra susiję su 
veiksniu Jonas.
3. Povilas nuėjo iki daržinės, atidarė duris ir pasižiūrėjo į 
vidų. (a. P.) ką veikė Povilas? – nuėjo, atidarė ir pasižiūrėjo; 
vienarūšiai tariniai nuėjo, atidarė, pasižiūrėjo yra susiję su 
veiksniu Povilas.
4. Ilgai dulkė smulkus, įkyrus lietus. (j. blt.) koks lietus? – 
smulkus, įkyrus; vienarūšiai pažyminiai smulkus, įkyrus api-
būdina veiksnį lietus.
5. Valandos slenka lėtai, skausmingai. (j. mk.) kaip slen-
ka? – lėtai, skausmingai; vienarūšės būdo aplinkybės lėtai, 
skausmingai yra prišlietos prie tarinio slenka.

vienarūšės sakinio dalys gali būti viena su kita jungiamos su-
jungiamaisiais jungtukais ir, bet, o, tačiau, ar, arba, bei, nei ir kt. 
Pvz.:

1. Vyrai paleido į darbą kirvius ir pjūklus. (e. m.)
2. Melagis pasaulį pereis, bet nesugrįš. (tts.)
3. Bušė nieko nebesakė, o ėmėsi darbo. (i. s.)
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4. Niekas laukuose nedirbo, nevažiavo į malūną ar pas kalvį, 
nelankė kaimynų. (v. b.)
5. Čia gerai kibdavo kuojos, ešeriai bei kitos žuvys.
6. Žanga nei delsė, nei labai skubėjo. (a. m.)

norint paryškinti sakinio dalių vienarūšiškumą, kai kurie 
jungtukai kartojami prieš kiekvieną vienarūšę sakinio dalį. Pvz.:

1. Visi staiga pamiršo ir liūdesį, ir skausmą. (e. m.)
2. Svečius į stotį lydės arba Algirdas, arba Saulius.
3. Kaimo jaunimo būryje Adomėlis nepasižymėjo nei jėga, 
nei ypatingu sąmoju.

vartojant vienarūšes sakinio dalis, būtina atkreipti dėmesį į jų 
skyrybą. Pagrindinės vienarūšių sakinio dalių skyrybos taisyklės 
yra šios:

1. bejungtukės vienarūšės sakinio dalys skiriamos kableliais. 
Pvz.:
1. Praūžė, pradundėjo karo vėtra. (j. blt.)
2. Staiga netikėtu judesiu jis kyštelėjo ranką švarko kišenėn, 
ištraukė saują saldainių. (a. vc.)
3. Potvynio vandenys nušlavė nuo žemės paviršiaus besiga-
nančius arklius, karves, avis. (e. m.)

2. dvi vienarūšės sakinio dalys, sujungtos jungtukais ir, ar, 
arba, bei, kableliais neskiriamos. Pvz.:
1. Krintanti žvaigždelė skaisčiai sužėrėjo ir užgeso aukšty-
bėse.
2. Kalbame apie žemę ir jūras, apie ežerus ir voveres. (k. s.)
3. Ak, iškelk mane į saulę ar nutrenki į gelmes. (s. n.)

3. kai prieš vienarūšes sakinio dalis kartojasi jungtukai ir, ar, 
arba, nei, kablelis dedamas prieš antrąjį ir tolesnius jungtu-
kus. Pvz.:
1. Šitos girios blogiausiais metais mus ir dengia, ir peni. (a. v.)
2. Susiliejo ir tikrovė, ir sapnai. (alg. b.)
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3. Nei šeimininkė, nei Kazimieras, nei Juziokas nepratarė nė 
žodžio. (j. blt.)

4. Prieš priešinamuosius jungtukus o, bet, tačiau, tik, jungian-
čius vienarūšes sakinio dalis, kablelis dedamas visada. Pvz.:
1. Nieko Urtė neatsakė, o tik patraukė pečiais. (i. s.)
2. Vyrai kalbėjo tyliai, bet labai aiškiai. (j. blt.)
3. Duobienė nežymiai krūptelėjo, tačiau neatsisuko kalban-
čiųjų pusėn. (j. blt.)

† sutartiniais ženklais pažymėkite vienarūšes sakinio dalis.
1. ant žolės ir alyvų krūmų virpėjo rasa. (R. L.) 2. visa klasė sujudo, 
subangavo, sušnarėjo. (j. mk.) 3. buvo šilta, rami, giedra liepos mė-
nesio diena. (v. m.-P.) 4. vieškeliais, keliukais ir takais plaukė žmo-
nės į atlaidus. 5. Pro šalį lėkė pakelės medžiai, trobos, vielomis su-
sikibę telegrafo stulpai. (j. a.) 6. jos balsas skambėjo giliai, liūdnai, 
nuoširdžiai. (v. m.-P.) 7. aplinkui viskas juda, mirga, ūžia. (a. vc.)

‡  Pabraukite vienarūšes sakinio dalis.
1. kostas prieina prie lango, atsiremia kakta į rėmą. (a. P.) 2. Žmo-
nės ten gyvena tamsūs ir pikti. (s. n.) 3. keliukas siauras, smėlėtas. 
(g. i.) 4. moteriškė pakėlė sudrėkusią ranką ir perbraukė veidą.  
(j. g.) 5. Žvilga, plieskia rasa lyg sidabro karoliai. (alg. b.) 6. ne-
girdėti šunų lojimo, linkčiojančių svirčių girgždesio, vaikų šūkavi-
mų. (j. a.)

ˆ Raskite nelogiškai pavartotas vienarūšes sakinio dalis ir ištaisykite 
klaidas.
1. kieme būriavosi suaugę žmonės, vaikai ir mergaitės. 2. Į sandėlį 
atvežė plytų, lentų, dėžių ir kitų statybinių medžiagų. 3. išėję iš 
miško, pamatėme besiganančius gyvulius ir avis. 4. Parodoje ap-
žiūrėjome knygų spintas, rašomuosius stalus, spalvotuosius televi-
zorius ir kitokius baldus.

Š  Paryškintuosius vienarūšius tarinius išplėskite kitais žodžiais.
Pavyzdys. Regina atsisėdo ant kelmo, išsiėmė popieriaus ir pra-
dėjo kažką piešti.
1. Regina atsisėdo ..., išsiėmė ... ir pradėjo ... piešti.
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2. vyriškis žengė ..., palypėjo ... ir pabeldė ... .
3. jis nusivilko ..., nusimazgojo ..., perbraukė ... ir įžengė ... .
4. tautkus pasisveikino ..., susodino ... ir ėmė pasakoti ... .

œ Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
grėtė nenorėjo nei pianinu skambinti nei eiti žvejoti. ji svajojo būti 
ūkininke toli toli nuo marių ir žvejybos. ji norėjo turėti gražų vyrą 
ūkininką kuris neturi barzdos ir neatsiduoda pasenusia žuvimi ir 
derva. ji svajojo turėti daug šeimynos didelę bandą gražių arklių 
tvartus pilnus kiaulių kiemą pilną vištų kalakutų ančių ir žąsų. ant 
stogo turi skraidyti balandžiai arčiausiame ir aukščiausiame prie 
namų medyje turi būti gandro lizdas. Prie trobos turi būti didelis 
daržas pilnas obelų kriaušių vyšnių serbentų agrastų aviečių. Prie 
lango turi būti gėlių ežios.
o jinai ūkininkė žiūrės tvarkos dirbs ravės laistys. niekur niekas 
nekvepės žuvimi nei marių bei valčių nebus matyti.
tokią grėtė Plonikė išsisvajojo savo ateitį.

I. Simonaitytė

Œ Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

1. vilimas paėmė iš jo gal_stuvą ir sugr_žęs ėmė pustyti savo 
dalg_. (k. s.) 2. visur kvepia atgimstanč_ žeme atsiduoda spro_-
stančia žaluma. (i. s.) 3. Po to išgirdau ne_prastą tri_kšmą trep-
sėjimą bild_sį skardų juoką koridoriuje. (j. mk.) 4. buvo gaila ir 
alenos ir nelaimės prislėgto jos kantraus tėvo. (a. v.) 5. Paskui 
g_d_toja prieina prie lango pasilenkia praskl_idžia už_laidas.  
(j. ap.) 6. Per visą tą laiką vincas kaupas daug geriau paž_no žmo-
nes jų siekimus ir troškimus jų dr_są ir baim_ tikėjimą ir viltį godu-
mą ir pav_dą tamsumą ir prietaringumą pasiaukojimą ir niekšyb_s 
did_bę ir menk_stę ir t. t. (j. mk.) 7. Čia galėj_i rasti ir kuosą ir 
žvirblį ir dagili_ką. (a. vč.)

š Pabraukite vienarūšes sakinio dalis. Padėkite trūkstamus skyrybos 
ženklus.
kaip gera pajausti tą vasaros pilnatvę jos rimtį oro gaivumą! atsi-
dūręs gamtos prieglobstyje kartu su visa gyvastimi džiaugies kad 
esi gyveni matai saulę alsuoji. beklajodamas po pievas miškus už-
miršti visus rūpesčius pasijunti laimingas ir tarpais net atrodo jog 
visi žmonės laimingi kad čia žemėje kiekvienas gali atrasti rojų...

M. Telksnytė, V. Račkaitis
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IV 
Kelrodės žvaigždės



161

Rapolas Šaltenis

Mūsų Baranauskas

turbūt ne vienas mokyklos suole susikuria ryškų „anykščių 
šilelio” autoriaus paveikslą: jaunas, atlapotais marškiniais bara-
nauskas sėdi ant savo klėtelės slenksčio (viduj tamsu, ir elektra 
dar neišrasta) ir žąsies plunksna pagautas įkvėpimo skrebina1 pir-
mąsias nemirtingo „Šilelio” eilutes, kurios deda tvirtus pamatus 
nacionalinei sąmonei, tautiniam charakteriui: „kalnai kelmuoti, 
pakalnės nuplikę...” – kaln, kelm, kaln aukštyn, žemyn banguoja 
eilutės melodija... ir šitokia, rodos, nereikšminga smulkmena jau 
iš pirmos eilutės daro poetinį stebuklą, o jos autorių antaną ba-
ranauską – dideliu stebukladariu!

kiekvienas mūsų moksleivis – paprašytas išvardyt žymiuo-
sius lietuvių tautos poetus, kaip dukart du žino, kad reikia pradėti 
nuo kristijono donelaičio, o po jo neišvengiamai ištarti antano 
baranausko, poeto, vardą, ir to užtenka – baranauskui kalbinin-
kui, matematikui ar teologui2 mažai telieka vietos vaizduotėje, 
nes baranauskas tiesiog suaugo su savo klėtele, ir klėtelė jam, 

antanas baranauskas
(1835–1902)

1 skrebinti – rašyti krebždant popieriui.
2 teologas – teologijos (religijos teorijos, siekiančios pagrįsti tikėjimą) specialistas.
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mirusiam, kartu yra savotiškas sarkofagas3, o ne ten, seinų ka-
tedroj, kur ilsisi „biskup sejneński antoni baranowski” kaulai ir 
iš kur poetas antanas baranauskas niekaip kol kas negali grįžti 
paskui anykštėną joną biliūną namo...

tūkstančiams ekskursantų dabar pro klėtelės duris rodoma 
lova, kurioje baranauskas, čiulpdamas cheminį pieštuką, kaip 
gražiai nupasakodavo a. vienuolis, rašęs savo nemirtingąjį kū-
rinį. gulomis, o gal sėdomis? kas tikrai bepasakys! klėtelė be 
jokio langelio, joje tamsu – sunku joje rašyti. gal rašydamas jis 
sėdėdavo ant slenksčio, gal ant prieklėtėlio, kokį nupiešė dailinin-
kas t. kulakauskas? gal išsitiesdavo sode po obelim ir rašė, klau-
sydamas bičių dūzgimo apie avilius? iš sodo pro bažnyčią matėsi 
Piliakalnis ir į abi jo puses nubanguoją „kalnai maži kalneliai”. 
tada jie buvo pliki, kelmuoti, tik toliau, nuo Šlavės, mėlynuodavo 
šilas ryto migloje. ten Puntukas, ten šventi ąžuolai, ten „dievai-

antano baranausko klėtelė anykščiuose

3 sarkofagas – prabangus, gausiai dekoruotas karstas iš akmens, metalo, medžio.
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čiai, kuriuos lietuviai turėjo”... tai praeitis, o kas buvo tada, kai 
baranauskas rašė?

matyt, buvo teisi mano senelė, „mokydama” mane poezijos 
ir teigdama, kad prastas tas eilėraštis, kurs negula dainon, ir kad 
amžiną atilsį mūsų giminės saulė – vyskupas – pirma savo gies-
mes balsu išgiedodavo ir, kai jas apylinkė pagaudavo, tik tada 
griebdavos popieriaus ir plunksnos.

1  dirbdami grupėmis paieškokite žinių apie a. baranausko
  a. gyvenimą, 
  b. jo nuopelnus
  – dialektologijai,
  – matematikai,
  – teologijai.
2  kada a. baranauskas užrašinėdavo giesmes?
3  sudarykite tikslią ekskursijos „baranausko takais” programą.

Antano Baranausko dienoraštis 
Ištraukos

apmąstymas

1853 metų sausio 6 diena

Šiandien baigėsi 18-ieji mano gyvenimo metai. ak, kokia tai 
man atmintina data! kai savo mintyse atsigręžiu atgalios arba į 
aštuoniolikos metų praeities laikus… nebuvo manęs tada pasau-
lyje, aš nepažinau pasaulio, o jis manęs, tačiau pasaulis klestėjo 
be manęs, lygiai kaip ir dabar, kai aš užimu jo menką dalį ir ta-
riuosi esąs pagal dievo paveikslą sukurta protinga būtybė. savo 
kūdikystės amžiaus neatsimenu, ir tiktai atmintyje blykčioja pirma 

Klausimai ir užduotys
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akimirka, kai tėvai man kalbėjo, kad aš jau baigiu ketvirtus me-
tus, ir nuo tada atsimenu jau kiekvieną savo gyvenimo akimirką, 
ir keturiolikos metų bėgis visas įrėžtas mano atmintyje, jo ir pats 
laikas nepajėgs išdildyti ir užtemdyti. bet kas iš to, kad aš gyvenu 
pasaulyje, jei nejaučiu jokio malonumo gyventi? skaitau poeziją 
ir kitus žmogaus genijaus kūrinius, kuriuose dažnai užsimenama 
apie laimę šioje žemėje ir šiame pasaulyje, apie nepalyginamą 
laimę, apie laimę, kurios aš šioje žemėje nematau, nes nėra. skai-
tydamas tokius vaizduotės kūrinius, kuriuose svajojama apie 
tai, ko patys autoriai niekados nepažino, argi galiu tikėti laime, 
kurią tiek mano gyvenimo metų matau vien pačiame laimės vaiz-
dinyje, nes pasaulyje jos nėr. nė mažiausio šešėlio nepastebėjau. 
spindėjo man iš tikrųjų tos išsvajotos laimės šešėlis, kol negalėjau 
išnarplioti savo jausmų galių, kol mano protą, sąmonę ir visus 
dvasios pojūčius varžė ankšti rėmai, tuo metu tas pasaulis stovėjo 
man akyse ir mintyse kaip džiaugsmo ir laimės šventovė, bet kai 
ta migla, dengianti pačią esmę, išnyko, jau daugiau nieko nema-
tau pasaulyje, tiktai blyškius žiburėlius, kuriuos žmonės taip 
skubiai vejasi, regiu prieš save ir tai, kas pirma atrodė laime, 
dabar tėra tiktai tušti sapnai, gyvenimas šioje žemėje man at-
rodo tarsi vilionė ir bematant išnykstantis sapnas. ir todėl ypač 
praeitieji metai buvo man nelaimingi, nes jų pabaigoje, svarsty-
damas ateitį, išvydau ją dengiamą storiausio liūdesio šydo. metai 
po metų likau be mokslo, be apšvietos, artėja laikas, kai išvysiu 
save neaprėpiamos amžinybės angoje. apie tai pagalvojus, virpa 
plunksna rankoje… su kuo pasirodysiu tam, kuris išsiuntė mane 
į šį vynuogyną? ką gera nuveikiau nuo savo gimimo ligi šiolei? 
ir ką dabar veikiu? iš tikrųjų nieko, ir tai mane labiausiai gąsdina. 
taigi pats sveikinu save, pradedantį devynioliktus metus, ir linkiu 
sau sveikatos, fizinės, moralinės arba intelektualinės ir dvasinės. 
Linkiu sau amžinos laimės, užbaigus mūsų gyvenimo tremties 
kelionę, linkiu sau sielos laisvės arba kad protas valdytų pats 
save, savo aistras ir geidulius. bet tai pranoksta mano prigimties 
jėgas ir todėl, sėkme abejodamas, vadovu imuosi (šiems metams) 
tvirtą tikėjimą ir šaukiuosi tavęs, o viešpatie, kad teiktumeis 
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uždengti mane savo gerumo skraiste, saugoti nuo visa pikta ir 
savo ranka paremti visose negalėse, ir paskatinimais visada vesti 
į gerą. amen.

Antanas Baranauskas
1853 metų sausio 6 diena. Rumšiškės

Iš lenkų kalbos vertė Regina Mikšytė

1  kaip jaunuolį nuteikia prabėgusių gyvenimo metų apmąsty-
mas? kas žadina tokią nuotaiką, būseną? Pacituokite.

2 Paskaitykite, ką a. baranauskas mąsto apie savo prigimtį. ko-
dėl jaunai sielai reikia vadovo?

3 kokios krikščioniškosios nuostatos autoriui yra svarbios?

nr. 1

sausis

ateičiai susidariau tokias elgesio taisykles.
taisyklės arba punktai 1853 metų kasdieniniams užsiėmi-

mams, pramogoms ir kitiems dalykams, kurių privalau laikytis, 
kol būsiu mokykloje.

kadangi šiandien žvilgterėjau pats į save ir savo vidaus bei 
sielos būvį, tiek dvasinių, tiek pasaulietinių pareigų vykdymą pa-
lyginau su anuo metu, kai dar buvau tėvų namuose, matau, kad 
smarkiai klydau ir labai esu nutolęs nuo man nurodyto kelio. ir 
todėl viešpats dievas primindamas įsako dažnai ir nekaltai ken-
tėti. o pasaulietiškumo sugadintų mano proto ir širdies kitaip 
neįmanoma sugrąžinti į pirmykštį kelią, kaip tik įvedus griežtą 
tvarką ir viskam nubrėžus deramas ribas.

negerti degtinės ir kitų stiprių gėrimų, nes jie, susilpnindami 
protą, jį atbukina ir žmogų daro panašų į žvėrį, pagaliau sukelia 
įvairias ligas ir belaikę mirtį.

nerūkyti jokios rūšies tabako, nes tai vargina krūtinę, reika-
lauja išlaidų ir yra džiovos šaltinis.

Klausimai ir užduotys
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Laikytis griežtos dietos, nes per sotus maistas apsunkina 
skrandį ir protą daro nepajėgų darbui.

Laikytis tylos – kalbėti tik tiek, kiek natūraliai reikia (blogą 
įprotį galima atremti platesniais įrodymais).

Laikytis tvarkos valgymo laiko ir vietos atžvilgiu. niekados 
nevalgyti ne prie stalo. ir nepradėti, ir nebaigti valgio, nepadėko-
jus viešpačiui dievui už jo dovanas. […]

kasdien tuo pačiu metu keltis. atsikėlus padėkoti aukščiausia-
jam, kad išlaikė man gyvybę praėjusią naktį, nusiprausti, apsireng-
ti ir žvaliai imtis rankų arba protinio darbo. atliekamu nuo pareigų 
laiku skaityti naudingas knygas arba rašyti, kiek galint saugojantis 
dykinėjimo, kaip viso pikto šaltinio. tuo pačiu metu gulti, pirma 
viešpačiui dievui padėkojus už išlaikymą gyvybės bei sveikatos 
praėjusią dieną ir taip pat paprašius globos nakties poilsio metu.

su niekuo, nei su kolega, nei su kuo kitu bet kokio luomo, neį-
sivelti į vaidus, kantriai pakęsti kito nemalonų žodį, saugotis įžei-
džiančių pokštų ir stengtis savo paslaugomis įsigyti visų pagarbą.

apie nieką niekados blogai nekalbėti, o tai, ką turiu pasakyti, 
įsitikinti pirma tų žodžių nauda arba blogomis pasekmėmis nuty-
lėjus.

Labiausiai saugotis melo – laikantis pažado, neplėšiant kito 
šlovės, nes prarastas pasitikėjimas negrįžta, o kas jo neturi, nelai-
mingiausias pasaulyje.

Laikytis tokios rytmetinių ir vakarinių maldų tvarkos:
[…] žemaitiškus aktus iš „bromos atvertos ing viečnastį“, 

„maloningiausis Ponie diewie mono“, Švenčiausios Panelės ma-
rijos litaniją su maldomis žemaitiškai ir tikėjimo, vilties, meilės 
bei gailesčio aktus, kad atsiminčiau, jog esu lietuvis ir mano tėvai 
meldžiasi šia kalba, ir taip pat kad neturėčiau paniekos kalbai, 
gimtajam kraštui ir tuo pačiu sau.

1 išvardykite, kurias a. baranausko taisykles įsiminėte. kurioms 
jo nuostatoms pritartumėte? kodėl manote, kad jos gyvenime 
reikšmingos?

Klausimai ir užduotys
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2 koks gyvenimo būdas baranauskui nepriimtinas?
3 kokias jauno žmogaus vertybes atskleidžia tekstas?
4 ar esate bandę laikytis savo sukurtų taisyklių? aptarkite, kaip 

jums tai sekėsi.

nr. 5
gegužė
[...]

Eiliavimo pradžia

eiles rašyti pradėjau po truputį 1849 m. Rašydamas laišką 
tėvams, nevykusiai sueiliavau gelvonuose gauto jų laiško mintis. 
taip pat tokiu būdu pradėjau rašyti tėvams laiškus, apgailestau-
damas, kad esu taip toli nuo jų.

Mylimiausi Tėveliai Geradariai, / Aš esu toli nuo Jūsų atskir-
tas / Ir atplėštas nuo savo krašto, / Nuo mylimosios motutės / Ir 
nuo gimtosios trobelės, / Ir nuo mylimojo tėvelio, / Ir nuo tikrojo 
brolio ir t. t.

tiktai gaila, kad nė vieno iš tų laiškų neužbaigiau. tai atsitiko 
todėl, kad menkai temokėjau lenkų kalbą, negramatiškai rašiau 
bei kalbėjau ir iš tikrųjų nežinojau nė pusės posakių ar žodžių, 
išskyrus ūkio padargų pavadinimus.

1851 m. balandžio pabaigoje susigundžiau parašyti tėvams 
laišką, bet pradėjau 13-skiemenėmis eilėmis, kurios man paskui 
nepatiko, ir mečiau. tas laiškas prasidėjo taip:

Savo sveiku protu imu plunksną į ranką, / Rašau laišką 
Jums, Tėveliai, nors trumpais žodžiais / Pranešu apie savo 
sveikatą ir dėkoju / Viešpačiui Dievui, kad ligi šiol tebesu svei-
kas. / Žemiausiai lenkiuosi, dėkoju / Už visas geradarybes, kurių 
patyriau, / Kurias iš Dievo Apvaizdos ir iš Jūsų dosnių rankų 
gavau, / Kai dar buvau kartu su Jumis. / O dabar, atsiskyręs 
nuo gimtinės, / Neturiu tokių užtarytojų, kaip anksčiau. / Tėvų 
ir giminių visai apleistas, / Iš savo akių gailias ašaras liejau ne 
kartą ir t. t.
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kai parašiau tas eiles, Rumšiškių mokyklos mokiniai išgyrė, 
o bičiulis kolega kasiulevičius perrašė, tai mane labai paska-
tino. bet kai kurie netikėjo, kad aš jas sukūriau, tvirtindami, kad 
surašiau jas iš atminties. nesigriebiau aprašinėti populiarių ir 
įprastų dalykų, bet, norėdamas įgauti pasitikėjimo, pradėjau 
rašyti apie 1851 metų pavasario įvykį, tai yra nemuno potvynį 
ir jo sukeltus liūdnus padarinius. užbaigęs eiles, po kurio lai-
ko parodžiau P. P. mokytojui, kun. klebonui Ruzinui, Patarėjui 
višnievskiui. jas pagyrus, tuo labiau panorau užsiimti tokiais 
kūriniais. gerai pasikamavęs, sueiliavau laišką tėvams. Po kele-
to tokių bandymų ir pastangų mano protas būtų atbukęs, ir aš 
būčiau pasibjaurėjęs eilėmis. bet nepaprasta dievo apvaizda 
išsaugojo mane nuo to jau lemtingo karto. ankstesnis Rumšiš-
kių klebonas, didelis mokslo mylėtojas ir švietimo trokštantis 
žmogus jo malonybė kun. višinskis, matydamas ir skaitydamas 
mano eiles, pagyrė ir paskatino toliau žengti pradėtu keliu, pa-
remdamas visos savo bibliotekos knygomis, kad neparpulčiau 
tame sunkiame, bet įdomiame kelyje. už visą, ką tiktai esu išmo-
kęs, esu jam skolingas. Žodžiu, pamokančiais pokalbiais, knygų 
skaitymu ir pamokomis jis sugebėjo nors silpnu žiburėliu ap-
šviesti mano protą, dengiamą tarsi nepermatomos neišmanymo 
tamsos šydo. ir tai, kas susikaupia mano širdyje, tuojau išlieju 
popieriuje, nors ir paprastu stilium bei šiurkščiais nenudailintais 
sakiniais.

negana to, jis norėjo savo lėšomis mane atiduoti į aukštes-
nę mokyklą ir paskui palikti mane tam luomui, kuriam pajusiu 
pašaukimą, kartu ragindamas tapti dvasininku. bet pasilikau to-
kiame bučiuje ir tokiomis grandinėmis apkaltas, kad jokiu būdu 
neįstengiau ištrūkti, tai yra valstybės lėšomis išlaikomoje moky-
kloje, ir, pasakysiu, dėl tos priežasties nustojau geriausios vietos. 
ir pasilikau eiliakaliu, bemoksliu poetu. giliausia esmė ir kažkoki 
nesuprantami jausmai mane traukia kaip koks gaisras, pasaulis 
rodosi laimės šventovė, o iš tikrųjų, atmetus bet kokią visaga-
lio dievo įtaką į sutvėrėjo slėpiningą įsivaizdavimą, tiktai dulkių 
sauja. nemokša, nes jokiu būdu, jokiu posakiu ir palyginimu ne-
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sugebu išaiškinti savo jausmų, nesurandu tokių žodžių ir palygi-
nimų, kuriuose būtų tiek jėgos sielos būsenai išreikšti.

[…]
ilgesys. dar vaikystės metais kilnios mintys man žadindavo 

svajones ir keldavo ilgesį, kuris, atitrūkus nuo tėviškės, kaskart 
labiau auga. jis kyla ir dėl neįvykdytų ankstesnių troškimų, ir dėl 
širdies prieraišumo prie šeimos, o svarbiausia, kad jis nesupran-
tamas, mano širdį traukia ten, kur, protą įtempęs, negaliu pasiekti. 
trokštu jau ne laikinos garbės, bet po mirties arba dangaus tėvy-
nėje. o tas graudinantis ilgesys labiausiai apima ypač maloniais 
vakarais, tykiomis naktimis ir vasaros rytais prieš saulėtekį, man 
primena gamtą, dievą, tikėjimą, meilę, viltį, amžinybę, atpildą 
ir bausmę. sugraudina mane, plėšte išplėšia iš krūtinės atodūsį 
arba, iš akių išsunkęs saldžią ašarą, drėkina skruostus.

1 ką baranauskas pasako apie kūrybos ištakas: ar vidinis porei-
kis, ar kitų paskatinimai buvo svarbiausia priežastis pradėti ra-
šyti?

2 kaip jaunasis kūrėjas vertina savo gebėjimą išsakyti jausmus ir 
būsenas eiliuota forma? 

3 atidžiai perskaitykite paskutinę ištrauką ir pasakykite, kokius 
romantinės pasaulėjautos bruožus ji atskleidžia.

4 dėl ko dažniausiai liūdi ir sielvartauja poetas? atsakydami 
naudokitės visomis dienoraščio ištraukomis.

5 kaip manote, kodėl jaunam žmogui kyla poreikis rašyti apie 
savo jausmus, apmąstymus?

6 kam reikalingi dienoraščiai? Padiskutuokite šia tema.

Klausimai ir užduotys
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ViENaRūŠių saKiNio Dalių  
apibENDRiNamiEji ŽoDŽiai

kartais prieš vienarūšes sakinio dalis ar po jų būna žodis ar 
žodžių junginys, kuris apibendrina visų vienarūšių sakinio 
dalių turinį. tokie žodžiai vadinami apibendrinamaisiais. 

Pvz.: 
Kalbėk apie viską: drąsą, žygius, ištvermę. 

Papildinys viską yra apibendrinamasis žodis, nes jis apiben-
drina kitus papildinius: drąsą, žygius, ištvermę. 

apibendrinamieji žodžiai gali apibendrinti visas sakinio dalis, 
yra bendresnės reikšmės negu vienarūšės sakinio dalys. 

Pvz.: 
Sodybos, krūmokšniai, telefono stulpai, kapinės, medžiai – 

viskas skrieja pro šalį. Su pasididžiavimu vyras parodė pačiai 
savo darbo vaisius: krosnį, virtuvėlę, lovą, net sienoje įkaltas 
vinis apdarams pasikabinti. Ilsisi sau laukų padargai: arklas, 
dalgis, rankos ir akėčios. Dideli ir maži, seni ir jauni – visi išėjo 
laukan. apibendrinamieji žodžiai: viskas, vaisius, padargai, visi.

apibendrinamieji žodžiai dažniausiai reiškiami:
– įvardžiais: viskas, visi, daug kas, kiti, visokie ir kt.,
– prieveiksmiais: visur, visada, visaip, niekur, niekada ir kt.,
– bendresnės reikšmės daiktavardžiais: vaismedžiai, baldai, 

gyventojai, žmonės, gyvūnai, paukščiai, augalai, gėlės, pastatai 
ir kt.

apibendrinamuoju žodžiu negali eiti tarinys. jeigu po jo kas 
nors išvardijama, dvitaškis nededamas. (Saulės spinduliai nu-
tvieskė rašomąjį stalą, popieriaus lapus ir plunksnakotį.)
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Vienarūšių sakinio dalių su apibendrinamaisiais žodžiais 
skyryba

Po apibendrinamojo žodžio

Jos gyvenime buvo visko:  1. kai kelios vienarūšės sakinio
ir džiaugsmo, ir liūdesio.  dalys eina po apibendrinamojo
 žodžio, prieš jas dedamas 
 dvitaškis.

Visko: ir džiaugsmo,  2. jei vienarūšėmis sakinio
ir liūdesio, buvo  dalimis nebaigiamas sakinys,
jos gyvenime.  prieš jas dedamas dvitaškis,
Viskuo: kalba, laikysena –   po jų – kablelis arba brūkšnys.
jis buvo paprastas.

Savo dainose lietuviai  3. kai po apibendrinamojo
apdainavo daug medžių,  žodžio prieš vienarūšes sakinio
pavyzdžiui: ąžuolą,  dalis yra jungiamasis žodis
beržą, klevą.  būtent, tai yra, kaip, kaip
Vaistinguosius augalus,  antai, pavyzdžiui, prieš
būtent: kmynus, čiobrelius  jungiamąjį žodį dedamas
ir kitus, renka ir mūsų šeima.  kablelis, po jo – dvitaškis.

Prieš apibendrinamąjį žodį

Ir džiaugsmo, ir liūdesio –  4. kai kelios vienarūšės sakinio
visko buvo jos gyvenime.  dalys eina prieš
 apibendrinamąjį žodį,
 prieš jį dedamas brūkšnys.

† Raskite vienarūšių sakinio dalių apibendrinamuosius žodžius. Pa-
sakykite, kuo jie reiškiami, kurias sakinio dalis apibendrina.
1. ir sodo medžiai, vyšnios ir obelys, ir tas ąžuolas gale pirkios – 
visi jie buvo tylūs. (a. vč.) 2. Ligi obels antanui viskas buvo sava: 
ir čirenimas aukštai, ir purptelėjusi kurapkų pora. (a. vč.) 3. tiek 
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žmonės, tiek gyvulėliai, tiek paukšteliai – visi linksminosi. (Ž.)  
4. daugel daugel jos matė priešininkų: ir gudų, ir lenkų, ir krau-
gerių kryžiuočių. (v. k.) 5. visi laukė zubrio: ir tėvas, ir motinėlė, 
ir jaunieji broleliai. (v. k.) 6. Rokas gavo daug dovanų: šokolado, 
spalvotų knygučių, dažų ir pačiūžas. (k. m.) 7. miške gyveno visa 
genių brolija: didysis margasis, baltnugaris, vidutinis margasis, 
mažasis margasis genys. (L. gr.)

‡  Paryškintuosius bendresnės raiškos žodžius sukonkretinkite kelio-
mis vienarūšėmis sakinio dalimis.

 1. konferencijoje dalyvavo įvairių profesijų žmonės: ..., ..., ... ir 
kiti. 2. ir ..., ir ..., ir ..., ir ... – visokiausių rūšių gėlės auga darželyje.  
3. Čia buvo visko: ir ..., ir ..., ir ... . 4. ..., ..., ... – visur jų pasitaikė.  
5. to nežinojo niekas: nei ..., nei ..., nei ... .

ˆ  Pabraukite vienarūšių sakinio dalių apibendrinamuosius žodžius, 
padėkite, kur reikia, skyrybos ženklus.
1. kai kurie daiktavardžiai pavyzdžiui kailiniai marškiniai akiniai 
yra daugiskaitiniai. 2. juozas visa ko matė ir šilta ir šalta ir juoda ir 
balta. (L. P.) 3. viskas ir nauji mūriniai namai ir gėlynai po langais 
ir plati gatvė traukė akį. 4. kvepėjo medum nasturtom žaliuojan-
čiais laukais. (a. v.) 5. burokuose gausu baltymų angliavandenių 
askorbino rūgšties pektinų b grupės vitaminų organinių rūgščių. 
(r.) 6. naminiai gyvuliai kaip antai arklys karvė avis kiaulė ir kiti 
labai naudingi žmogui. (j.) 7. viskas ir muzikos garsai ir pats ins-
trumentas jį kerėte pakerėjo. (a. P.) 8. tegu čia viskas taip ir lieka 
baltosios gubos melsvi šešėliai iš lango blyksniai krenta į sniegą... 
(j. dg.) 9. kai kurie javai pavyzdžiui rugiai kviečiai avižos geriau-
siai derėjo rytiniuose Lietuvos plotuose.

Š  Raštu paaiškinkite, kodėl vartojami skaitmenimis pažymėti skyry-
bos ženklai.
Pavyzdys. 1 – atskiriame šalutinį sakinį nuo pagrindinio;
kaip auklėti vaikus

 kad vaiko širdyje augtų meilės jausmas,1 reikia pirmiausia žadinti 
jo užuojautą. užuojauta –2 pirmas žingsnis prie meilės. Pasakokite 
savo vaikui apie viską:3 apie jo pažįstamų žmonių nelaimes, apie 
našlaičių liūdną gyvenimą, apie elgetų likimą, apie gyvulėlių ar net 
augalų vargus. akylai žiūrėkite, kad jis neskaustų nei žmonių, nei 
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jokio kito gyvo padaro. auginti kokį žolynėlį, kuo rūpestingiau jį 
globoti, jautriai žiūrėti į kokio padaro kančią, stengtis gelbėti jį, 
šelpti, gailėtis –4 visko nuo mažens mokykite savo vaiką.

 neužmirškite, auklėdami vaikus, ir grožio jausmo. mokykite paste-
bėti tą grožį,5 dievo paskleistą po pasaulį. ir auksiniuose saulėly-
džiuose,6 ir margaspalvėje vaivorykštėje,6 ir žvaigždėtame danguje,6 
ir srauniame upelyje,6 ir slėpiningose daubose,6 ir margose gėlėse,6 ir 
liūliuojančiame rugių lauke,6 ir pageltusiame lapelyje,6 ir užšalusių 
rūtų rašte – visur rodykite jį ir kartu matykite. Žadinkite tą grožio 
jausmą, kad vaikas panorėtų ir aplink save, ir pačiame savyje viską 
gražiai sutvarkyti: gražiai taisytų lovą, gražiai valgytų, vaikščiotų, 
gražiai kalbėtų, melstųsi, gražiai visur ir visuomet elgtųsi.

Pagal Šatrijos Raganą

Regina Mikšytė

Parašymo aplinkybės
Ištrauka iš knygos „Antano Baranausko kūryba”

baranausko žodžiais, ra-
šyti poemą jį paskatinęs vie-
nas įvykis varnių seminarijoje 
1857–1858 mokslo metais. Re-
torikos1 dėstytojas a. gabše-
vičius savo paskaitose gausiai 
cituodavo lenkų rašytojus. 
kartą a. gabševičius paskai-
tė Lietuvos girių aprašymą iš 
a. mickevičiaus „Pono tado” 

ir klierikams ėmė įrodinėti, kad tokius poezijos šedevrus2 galima 
sukurti tik lenkų kalba. išaukštinęs lenkų kalbos skambumą ir 

1 Retorika – iškalba, iškalbos menas ir mokslas.
2 Šedevras – pavyzdinis, tobulas kūrinys.

a. baranausko kapas seinų bazilikoje
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turtingumą, jis priešpastatė lietuvių kalbą, kuri, jo manymu, te-
santi piemenų ir tamsuolių kalba, netinkanti nei gilesnei minčiai, 
nei poezijai išreikšti. tokie dėstytojo žodžiai baranauskui „sta-
čiai lyg peiliu širdin smogė”. jaunasis poetas vos susivaldė neat-
rėžęs dėstytojui: „tamsta begėdiškai meluoji arba kalbi, ko visai 
neišmanai”. už lietuvių kalbos įžeidimą baranauskas pasiryžo  
a. gabševičiui „atkeršyti” – parašyti tokį kūrinį, kuriame lietuvių 
kalba skambėtų taip pat poetiškai, kaip ir a. mickevičiaus poezi-
joje lenkiškoji. savo pažadą jis ištesėjo: parašė „anykščių šilelį”.

savaime suprantama, minėtas įvykis nebuvo pagrindinė ir 
vienintelė priežastis, paskatinusi parašyti „anykščių šilelį”. jis 
galėjo tiktai pastūmėti jauną poetą greičiau imtis seniai puoselė-
jamo kūrybinio sumanymo.

baranauskas 1858 m. vasarą parašė „anykščių šilelio” i dalį 
(176 eil.). kitą dalį, prasidedančią žodžiais „ai būdavo, būdavo”, 
poetas sukūrė 1859 m. vasarą, grįžęs atostogų iš Peterburgo.

1 koks įvykis paskatino baranauską parašyti „anykščių šilelį”?
2 ką norėjo įrodyti poetas?

Antanas Baranauskas

Anykščių šilelis
Ištraukos

kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
kas jūsų grožei senobinei tiki?
kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,
kai balto miško lapeliai šlamėjo
ir senos pušys siūravo, braškėjo?
kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės,

Klausimai ir užduotys
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katrų čiulbančių taip ramu klausytis?
kur jūsų žvėrys, gyvuliai, žvėreliai?
kur žvėrių olos, laužai ir urveliai?
visa prapuolę; tik ant lauko pliko
kelios pušelės apykreivės liko!..
skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą
kepina saulė nenaudingą plotą,
Į kurį žiūrint taip neramu regis:
Lyg tartum rūmas suiręs, nudegęs,
Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė,
Lyg kokio raisto apsvilus kemsynė!..   

miškan, būdavo, eini – tai net akį veria;
vat taip linksmina dūšią, užu širdies tveria,
kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai:
ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?!
kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna!
kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina!



176

kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia!
ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia!
minkštučiukai samanų patalai ištiesti,
galvą į save traukia ir liula1 užliesti.
uogienojai kaip rūtos kelmais kelmais želia,
juodas, raudonas uogas išsirpusias kelia.
ant žalio, rausvo, balkšvo dugno taškai grybų
tarp medžių marguliuoja iš savų sodybų.
voveruškų leikelės2 kur ne kur pro plyšį
iš po samanų marškos sarmatlyvai kyši.    
Čia paliepių torielkos po mišką išklotos,
Čia kiauliabudės pūpso lyg pievos kemsotos,
Čia po eglėm šeimynom sudygę ruduokės,
Čia pušyne iš gruodo išauga žaliuokės,
Čia rausvos, melsvos, pilkos ūmėdės sutūpę,
Linksmutės, gražiai auga, niekas joms nerūpi.
Čia kazlėkai pakrūmėm ant piemenų tako,
tartum kupkeliai3 kniūpšti, kaip mickevičius sako.
Čia nemunės iš kelmo, lepšiai tarp alksnyno,
Čia šalpionai tarp stuobrių dygsta iš skiedryno,
Čia musmirės raupuotos, veršiakiai gleivėti,  
Čia grybai ir šungrybiai vardais nežymėti.
anei jų žmonės renka, anei žvėrys graužia,
jėg4, bėgdami per mišką, galvijai išlaužia,
arba patys savaime suglebę supūsta, –
iš jų trąšos želmenim aplinkui išplūsta.
ė iš visų viršesnis auga baravykas,          
valig5 dainuškos žodžių – „grybų pulkaunykas”:
Platus, storas, paspūtęs, lyg tartum užklotas

1 Liulėti – liūliuoti, siūbuoti.
2 Leika, leikelė – piltuvas, piltuvėlis.
3 kupkelis – taurelė.
4 jėg – nebent.
5 valig – pagal, sulig.
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ant kieto, drūto koto bliūdas palivotas.
greit auga, ilgai esti giminių visokių:
Paąžuolių, raudonikių ir kitų kitokių.

1 kokį įspūdį sukelia anykščių šilelio aprašymas? koks atrodo 
miškas?

2 kokius jausmus kelia poetui sunykęs šilelis? kaip jis juos išreiš-
kia?

3 kaip pasikeičia nuotaika, prisiminus senąjį mišką?
4 kokį miško vaizdavimo planą pateikia poetas (23–26 eil.)? Pa-

mąstykite, kam jis reikalingas.
5 Panagrinėkite, kas poetui miške „vis gražu”. nuo ko jis pradeda 

vaizduoti miško grožį? kaip kuria konkrečius, ryškius ir gy-
vus žolynų ir grybų karalijos vaizdus? (kokius vartoja epitetus, 
palyginimus, sinonimus, kokias ypatybes suteikia augalams ir 
grybams, ką duoda vaizdui pakartojimai „čia”?)

6  Raiškiai perskaitykite abu vaizdus.

***
Žali ėgliai kaip kvietkai po dirvonus keri;
tarpu jų kiškiai guli, kurapkos vaikus peri,
krūmai, žole barzdoti, kraštais mišką riečia,
ir linijos perėjos skersai mišką šviečia.    
alksniai, lepšių sodyba, palaukėm sužėlę,
Šakom kekes riešutų lazdynai iškėlę
atokaitoj brandina. ė karklai po slėnį 
tarp liulančių paversmių pamėgo pavėnę.
Putinai krauju varva, serbentai po Šlavę
ir paliūnėm kur ne kur prieglaudą sau gavę.
baltasai miškas kalnais, kaip tik padaboji:
Čia berželiai kaip meldai Pašlavį apstoję,
Čia visais lapais dreba epušės nusgandę;
kožnoj klaiką1 nekantrios žalktyčios atrandi.

1 klaikas – baimė, išgąstis.

Klausimai ir užduotys
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Čia ąžuolai ir uosiai prie eglių sustojo,        
Lyg tartum čia žaltienė patį apraudojo,
kai pieno putos vietoj kraujo puta plūdo
ir su vaikais iš savo motiniško sūdo2

medžian gailysta3 virto – pati egle tapo,
jaunučiukus aptaisė vaikus rūbais lapo.
ieva, gluosna ir blendis4, grūšia, obelėlė;
savo seserį skundžia liekna sedulėlė5.
vinkšnos, šaltekšniai6, liepos ir nesuskaityti
kitokių medžių skyriai tarp jų išsklaistyti.
juos tiktai miške augę žmonės tepažįsta,
daktarai ir žiniuonys, ką po miškus klysta;
jų lapais, jų žievelėm arba šaknim kieta
nuo ligų ir padarų gydo visą svietą.
ė mum, prastiem žmonelėm, tik žiūrėt patogu,
kai juos dengia apvaizda žalių lapų stogu;
kai kožna burbuolytė išsprogsta, suskyla,
kai žiedų varške šakos obelų pražyla,
kai pervasar žaliuoja tamsaus šilo šone,
kai rudeniop lapeliai geltoni, raudoni
tartum krauju marčiupio pakalnes aptraukia
ir kai pliki stabarai pavasario laukia.
ė pušelės! Pušelės tos nesurokuotos!
tankios, aukštos ir lieknos, viršūnės kvietkuotos,
ir vasarą, ir žiemą kaip rūtos žaliuoja,
Liemuo liemenį plaka, kaip nendrės siūruoja,
už pusvarsčio nesmato – toksai tankumynas!
nors nei laužais, nei šiekštom neužgriuvęs, grynas;
nei šakelės nudžiūvę, neužpynę vietos,
Pušys aukštos ir lygios, tartum nugenėtos.

2 sūdas – teismas.
3 gailysta – gailestis, pasigailėjimas.
4 blendis – į gluosnį panašus medelis, juodkarklis.
5 sedula – krūminis medelis su raudonomis saldžiai rūgščiomis uogomis.
6 Šaltekšnis – krūmas su juodomis nevalgomomis uogomis.
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1  kur pakyla poeto žvilgsnis nuo žolynų ir grybų?
2 kas suteikia krūmų aprašymui gyvumo? Papasakokite, ką įsi-

vaizduojate, skaitydami šias eilutes:
  Putinai krauju varva, serbentai po Šlavę
  ir paliūnėm kur ne kur prieglaudą sau gavę.
3 Raiškiai perskaitykite krūmų aprašymą.
4 kaip poetas apibūdina kiekvieną medį? iš kur ima pavyzdžių 

eglei, drebulei, ąžuolui, uosiui bei sedulai apdainuoti? kaip su-
kuria medžių įvairovės įspūdį?

5 kuris medžių aprašymas jums atrodo gražiausias, vaizdingiau-
sias? kuo jis žavi? Raiškiai perskaitykite tą ištrauką.

***
ė kvėpimas, jau ką gi! Čia sakais pušelių,
Čia vėjelis dvelkteli su kvapu žiedelių:
jauti pievos dobilą, baltą ir raudoną,
jauti ramunes, čėbrus – žoleles dirvonų;
jauti iš juodo kapčiaus skruzdėlyno kvapą,
ir iš medžių, iš šiškų, iš skujų, iš lapų
vis kitoki kvepalai: kaip vėjelis dvelksi.
kožną kartą kitokiu kvapu užsivelgsi1.
Čia samanos su bruknėm šileliu užpluko;
Čia medžio žiedų kvapas – lyg sodas pratrūko.
tartum miškas kvėpuoja nelyginant žvėris: 
savo kvapus po laukus kaip berte pabėręs,
Laukais, pievom atgauna. – viduj pušynėlių        
jauti sau gražiai kvapą dirvų ir pievelių.
ir taip visa sumyšta, vėjeliu praskysta,
kad nei nosis šių kvapų visų nepažįsta;
tik tartum giria, pieva ir laukas sustarę,
iš brangiausių kvepalų mišinį padarę,
dievui ant garbės rūko taip ramiai, taip meiliai,

1 velgti – šlapinti, drėkinti.

Klausimai ir užduotys
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Lyg kad skripkuoja, juokias, gieda, verkia gailiai,
ė tie balsai visoki taip krūvon susiaudžia,
kad jų skyrium nežymu, – ė tik širdį griaudžia.
ai siaudžia gražiai miškas, netil kvepia gardžiai,
siaudžia, ūžia ir skamba linksmai, dailiai, skardžiai.
vidunakty taip tyku, – kad girdi, kaip jaunas
Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas;
girdi, kaip šakom šnibžda medžių kalba šventa,
kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.
dėl to širdy visos pajautos nutilsta,
Ramiu tykumu, malda dūšia dangun kilsta.
ė kai jau, dienai brėkštant, rytai šviesa tvinksta,
Rasos pilnos žolynų žemyn galvos linksta,
tada šilas nubunda, visa yra tyla,
Prasideda pamažu šventa dienos byla.
kas ten šlama? – ė vėjo papūstas lapelis,
ėgi gūžtoj nubudęs sujuda paukštelis.
kas ten treška? – ė vilkas: dieną mat užuodžia.
iš naktinės medžioklės per pakrūmes skuodžia.
ėgi lapė į olą, žąsioką įskandus,                         
ėgi barsukas bėga, išlindęs iš landos;
ėgi linksmutė stirna per pušyną striuoksi;
ėgi pušin iš pušies voverytė liuoksi;
ėgi mat šermuonėlis ir kiaunė juodoji,
ir visoki žvėreliai po mišką ulioja.
kas ten taukši? – ė stuobrį kapoja genelis.
kas mekena? – ėgi mat perkūno oželis.
kas ten šnibžda? – ė šnypščia iš kelmo piktoji,
ėgi srove teškena upelė Šventoji.
kas ten kalbas? – ė žąsys paupėj gagena;
ėgi mat lizde starkus2 pamiškėj klegena;
ėgi antys „pry! pry! pry!” priskridę į liūną;

2 starkus – gandras.
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ėgi kukutis klausia savo pačią, sūnų:  
„ką, ką, ką jums atnešti? ką jūs kalbat niekus?
ką, ką, ką, ką? ar grūdus? ar muses? ar sliekus?”
ėgi mat gegutėlė dairos ir kėtojas:
Čia kukuodama verkia, čia juokias, kvatojas.
skamba tik, skamba miškas: čia volungė ievą
trotina3: „ieva, ieva! neganyk po pievą!”
Čia paupėj: „ri u! ri u! ri u!” tilvikas sušuko,
Čia vėl balsų visokių – lyg trūkte pratrūko.
vis kitoki balseliai, vis kitokios bylos:
dagiliai, pečialandos4, strazdeliai, čyžylos5,
kėkštai, šarkos ir kitos vis saviškai gieda:
toj  juokias, toj vaitoja, ė toj niekus klieda. 
ė už visus viršesnis lakštingalės balsas:        
Pilnas, skardus, graudingas ir, taip sakyt, skalsus:
skamba, ūžia per krūmus ir vis kitaip mainos,
ir vis dūšion įsmenga – lyg Lietuvos dainos.
tie visoki balseliai taip krūvon suplaukia,
tartum kožnas lapelis čiulba, kliauga6, šaukia.

1 Perskaitykite ir panagrinėkite miško kvapų aprašymą. suda-
rykite citatų planą tema „kur tik uostai, vis miela: giria nosį 
trina”.

2 kieno vaizdas atskleidžia didžiausią poeto susižavėjimą ir susi-
jaudinimą?

3 kokiu nuoseklumu perteikiami miško garsai? kaip sukuriamas 
nepaprastas vidurnakčio tylos ir siaudžiančio, skambančio miš-
ko įspūdis?

4 kaip bunda miškas? kaip tai vaizduojama kūrinyje (kaip kinta 
kalbos intonacija, kokie sakiniai, ką teikia vaizdui pakartojimai)?

3 trotinti – erzinti.
4 Pečialanda – pečlinda, urvinė kregždė.
5 Čyžyla – zylė.
6 kliaugėti – klegėti, čiauškėti.

Klausimai ir užduotys
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5 kaip apibūdinami paukščiai? su kuo palyginamas miško gy-
ventojų keliamas triukšmas? kokio jausmo kupinas miško atbu-
dimo vaizdas? kas teikia šiai daliai skambumo? (Rengdamiesi 
atsakyti, perskaitykite straipsnelį „onomatopėja”.) Raiškiai ją 
perskaitykite.

6 apibūdinkite a. baranausko poemos subjektą – apie mišką kal-
bantį žmogų (kas jis, ką išgyvena, kas jam rūpi).

7 Pasirinkite temą ir parašykite rašinį.
  1. baranausko poema – giesmė miško grožiui
  2. kuo man gražus a. baranausko miškas?
  3. miškas – lietuvio dvasios prieglobstis
  4. ar dabartinis žmogus „susikalba” su miško dvasia?

oNomatopėja

Poezijoje kuriant meninį vaizdą, nuotaiką, labai svarbus žo-
džio skambesys, įvairus garsų grupavimas. jau žinote, kad eilė-
raštyje dažnai būna suderintos, vienodai skamba eilutės galūnės 
– jos rimuotos.

gali būti ir kitokių garsinių sąskambių. jie padeda sukurti 
nuotaiką. Įsiklausykite į „anykščių šilelio” paukščių balsus.

ėgi antys „pry! pry! pry!” priskridę į liūną;
ėgi kukutis klausia savo pačią, sūnų:
„ką, ką, ką jums atnešti? ką jūs kalbat niekus?
ką, ką, ką, ką? ar grūdus? ar muses? ar sliekus?”

mes ne tik „matome” miško paukščius, bet ir jaučiame gyvą 
mišką, džiaugsmingą nuotaiką. kas padeda ją kurti? gyvumo ir 
skambumo vaizdui teikia paukščių pamėgdžiojimai.

tikrovės garsų mėgdžiojimas vadinamas onomatopėja.

garsiai perskaitykite k. donelaičio „metų” rudens aprašymą:
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Ratas ant ašies braškėdams sukasi sunkiai
irgi, žemes bjaurias išplėšdams, teškina šmotais.

Paieškokite šiame aprašyme onomatopėjų. ką jos suteikia 
vaizdui?

vienur mėgdžiojami gamtos garsai (paukščių balsai), kitur 
– kartojami priebalsiai, primeną garsą, kurį sukelia koks nors 
reiškinys (ratų braškėjimas purvyne). onomatopėjos garsai savo 
atskiros prasmės neturi. ji atsiskleidžia kūrinyje, kur žodžio raiš-
kumas, skambėjimas ir žodžio prasmė sudaro vienovę.

Pabandykite sukurti pievos, klasės ar gatvės vaizdą, panau-
dodami onomatopėją.

pERsoNifiKacija

k. donelaičio „metuose” saulelė pavasarį juokės, a. bara-
nausko „anykščių šilelyje” savo seserį skundžia liekna sedulėlė. 
miškas gyvas, kiekvienas padaras gyvena savo gyvenimą, panašų 
į žmogaus. kaip rašytojas sukuria tokius ryškius, gyvus vaizdus?

Čia rausvos, melsvos, pilkos ūmėdės sutūpę,
Linksmutės, gražiai auga, niekas joms nerūpi.

arba

tartum miškas kvėpuoja nelyginant žvėris...

skaitydami šias eilutes, labai ryškiai įsivaizduojame piešia-
mus vaizdus todėl, kad poetas sugeba savo stebėjimus, jausmus 
išreikšti tiksliai, vaizdžiai. tam jis randa tinkamiausių kalbos 
vaizdinių priemonių. Poetas vartoja daug personifikacijų.

Žodžių perkeltine prasme vartojimas, kai negyviems daik-
tams arba gamtos reiškiniams suteikiamos gyvos būtybės 
ypatybės, vadinamas personifikacija (įasmeninimu).
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Personifikacijas vartojame ir šnekamojoje kalboje, nors daž-
nai jų nė nepastebime. Pavyzdžiui, sakome – saulė pažvelgė iš už 
debesų, vėjas kaukia, vaitoja, mirtis išplėšė ir t. t.

silabiNė EilėDaRa

kiekvienoje „anykščių šilelio” eilutėje taisyklingai pasi-
kartoja vienodas skiemenų skaičius – 11 ar 13 ir dažniausiai du 
pastovūs kirčiai – eilutės viduryje (šeštajame arba septintajame) 
ir priešpaskutiniame eilutės skiemenyje. Pavyzdžiui, „anykščių 
šilelio” pradžia:

kalnai kelmuoti, // pakalnės nuplikę!
kas jūsų grožei // senobinei tiki?

ir senovės miško vaizdas:

uogienojai kaip rūtos // kelmais kelmais želia,
juodas, raudonas uogas // išsirpusias kelia.

silabinei eilėdarai būdingas vienodas skiemenų skaičius 
eilutėje.

Lietuvių poezijoje silabinė eilėdara vyravo iki XiX a. pa-
baigos. ja parašytas d. Poškos „mužikas Žemaičių ir Lietuvos”,  
s. stanevičiaus pasakėčios, a. baranausko „anykščių šilelis”.

1 kas būdinga „anykščių šilelio” kalbai?
2 Raskite a. baranausko poemos ištraukose personifikacijų. Pa-

aiškinkite jų paskirtį.
3 Paskaitykite jums labiausiai patikusius „anykščių šilelio” vaiz-

dus. stebėkite, kaip surimuotos šio kūrinio eilutės.

Klausimai ir užduotys
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Justinas Marcinkevičius

Štai kas yra „mes”!    
kalnai ant kalnų, ė ant tų kalnų
kalnai ir maži kalneliai.

Reikia pripažinti: tokios aukštos Lietuvos dar niekas nėra ma-
tęs. Šiose eilutėse ji mažiausiai trijų keturių „aukštų”: kalnai, ant 
tų kalnų kiti kalnai, ant jų vėl kalnai, o ant šitų kalnų dar maži 
kalneliai. koks nors svetimšalis, perskaitęs eilėraščio „dainu dai-
nelę” pradžią, pagalvotų, kad mūsų žemė – tai mažiausiai kauka-
zo kalnagūbris, kur kalnai ant kalnų lipa. Rašydamas tas eilutes, 
a. baranauskas jau buvo regėjęs ne tik kalvomis nubangavusią 
anykščių žemę, kuri pirmoji sušvito jo akyse, bet ir panemunių 
peizažą kauno apylinkėse, ir nesulaikomą Žemaitijos augimą link 
jūros. galima sakyti, kad poetas vienu žvilgsniu apmetė visą Lie-
tuvą ir pamatė ją kaip kokį medį – gyvą, beaugančią, į viršų beky-
lančią. Pirmą sykį mūsų poezija pasijuto turinti antrą matavimą, 
pajėgianti matyti savo kraštą ne tik į plotį, bet ir į aukštį. todėl ir 
tas pradžioje cituotas eilutes, matyt, reikėtų suprasti kaip žodžio 
pastangas nupiešti ne tiek geografinį, kiek dvasinį Lietuvos peiza-
žą, duoti tautos istorinės patirties reljefą, kur kaip kalnai vieni ant 
kitų auga amžiai, pripildyti nesunaikinamo ir niekuo nepakeičia-
mo laisvės ir laimės siekimo. a. baranausko kūryboje gausu stie-
bimosi aukštyn, augimo, dvasinio veržimosi į laisvą ir prasmingą 
gyvenimą. kalnų ir medžių įvaizdžiais jis išreiškia idėjinę prieš-
priešą žemai, tamsiai, negyvai baudžiavinei tikrovei, griaudamas 
ją artėjančio sukilimo nuojauta:

Ūžia šileliai, kriokia upeliai
ir kalnai staugia tarp vėjų.

iš čia jau tik vienas žingsnis į „anykščių šilelį”. nes kas gi 
yra šita poema, tas antrasis mūsų literatūros šedevras? aišku, tai 
daugiareikšmė metafora. Pirmiausia ji remiasi į konkretų mišką, 
nuo seno meiliai vadinamą Šileliu, kuris skaitytojo vaizduotėje 
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nejučiomis išauga į Lietuvos 
simbolį. Poema „anykščių 
šilelis” – tai įžeistos, panie-
kintos lietuvių kalbos šauks-
mas, jos poetinė apeliacija į 
pasaulio ir istorijos teismą, 
siekimas įrodyti visiems 
savo grožį ir turtingumą – 
nes ir ją, kaip tą Šilelį, kirto, 
kas tik pasiekė. „anykščių 
šilelis” – tai ir nacionalinio 
charakterio istorija, jo kova 
už teisę žaliuoti, ošti, augti. 
skaitydami mes skaudžiai 
išgyvename kiekvieną ši-
lelio nuniokojimą, nes jau-
čiame, kad tai mūsų pačių, 
mūsų istorijos ir kultūros, 
mūsų kalbos ir kūrybos nu-

niokojimas, augimo ir žaliavimo nulaužimas. baisiausia, kada tai 
daroma savo rankomis, siekiant vienadienės naudos.

Pagaliau „anykščių šilelis” – tai ir mūsų dvasios Šilelis. kiek 
čia spalvų, kvapų, garsų, kokią vienovę čia pajunta žmogus su 
viskuo, kas yra! ir kiek čia veržimosi aukštyn, būties pilnatvės 
pajautimo, kada, nepajėgdamas to grožio ir gerumo išreikšti žo-
džiais, žmogus tiktai nubraukia sudrėkusias akis:

dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino.

galbūt verkiame, suvokę savo laikinumą, galbūt regėdami, 
kaip griūva mumyse aukšti tiesių svajonių, meilės, siekių ir keti-
nimų medžiai, galbūt girdėdami, kaip šaukiasi globos, priežiūros 
ir kasdieninio rūpesčio tai, kas gyva, gražu, gera ir teisinga mu-
myse...

savo „Paskaitoje apie vysk. ant. baranauską” maironis pa-
brėžė: „be jo gal ir mūsų nebūtų buvę”. taip sakydamas, jis bene 

antano baranausko paminklas seinuose
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pirmas mūsų literatūroje suformulavo meninio žodžio tradicijos 
svarbą: tai, ką mes tariame šiandien, gyvybingom, nors dažnai 
ir nematomom šaknim remiasi į seniau ištartą. tikrai, galingą 
„anykščių šilelio” ošimą virš savo galvos jaučia visa XX amžiaus 
lietuvių poezija. be šios poemos didelis mūsų poetinės žemės plo-
tas, o su juo ir nacionalinės sąmonės žymi dalis būtų lyg kokia 
„išgriuvus pūstynė”, socialinės ir tautinės prievartos nualinta, 
bebalsė ir beteisė. Pačiu laiku išdygo „anykščių šilelis”, suteik-
damas priebėgą1 ir užuovėją spaudos draudimo persekiojamam 
mūsų žodžiui, skatindamas tautos kūrybingumą, kurstydamas jos 
viltį ir tikėjimą išlikti, gyventi, būti. nesvarbu, kad poema baigia-
si nusiaubto, iškirsto miško vaizdu – mumyse lieka įsitikinimas, 
kad negalima sunaikinti to, kas jau kartą išdygo, žaliavo, ošė. Šitas 
tragiškas optimizmas, tas amžinas Šilelio gyvenimas po kirviu, 
nepaprastai suaktualina poemą, mes tartum pripildome ją savo 
istorinės-socialinės patirties ir nustebę pamatom, kad daugiau nei 
prieš šimtą metų parašytas kūrinys supranta, saugo ir gina mus 
nuo XX amžiaus negandų. galime didžiuotis, kad mūsų gimtasis 
žodis išugdė šitokią amžino aktualumo giesmę, šitokį Šilelį, į kurį 
žiūrėdami, galime sau ir kitiems pasakyti: štai kas yra „mes”.

1  kokį Lietuvos peizažą, pasak just. marcinkevičiaus, kuria  
a. baranauskas savo poemoje?

2  ką simbolizuoja „anykščių šilelis”? kodėl jis pasirodė, „išdy-
go pačiu laiku”? atsakykite straipsnio autoriaus žodžiais.

3 Paaiškinkite, kaip suprantate just. marcinkevičiaus mintį: 
„daugiau nei prieš šimtą metų parašytas kūrinys supranta, sau-
go ir gina mus nuo XX a. negandų”.

4 kiekvienai kalbos pastraipai sugalvokite antraštę, kuri perteik-
tų pagrindinę teksto mintį. Palyginę savo ir draugų formuluo-
tes, išsiaiškinkite, ką naujo, įdomaus, reikšmingo sužinojote 
apie a. baranausko kūrybą.

1 Priebėga – prieglobstis.

Klausimai ir užduotys
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KREipiNys. jo sKyRyba

Žodis arba žodžių junginys, kuriuo kreipiamės į asmenį ar 
daiktą, vadinamas kreipiniu.

jis reiškiamas daiktavardžio šauksmininku. kreipinys gali 
būti išplėstas derinamaisiais ir nederinamaisiais pažyminiais, 
priedėliu. 

Pvz.:
1. Kas tu esi, žmogau, ir kur keliauji? (P. C.)
2. Vakarinio dangaus šviesoje koks gražus tavo veidas, gim-
tine! (just. m.)
3. Auki, dainuoki prie kelio, lietuviškas gluosni!

kreipinys gali būti išreikštas ir daiktavardiškai pavartotu būd-
vardžiu (dažniausiai įvardžiuotiniu) ar dalyviu. 

Pvz.:
1. Mieloji mano, šeimininkė čia esu aš, Katrė Žaliūgienė. 
(b. s.)
2. Brangioji, tu esi angelas. (i. s.)

nemandagu ir netaisyklinga kreiptis daiktavardžio vardinin-
ku. sakome Mokytojau, aš jau parašiau, o ne Mokytojas, aš 
jau parašiau; Eime, Sauliau, o ne Eime, Saulius ir t. t.
taip pat įsimintina, kad tie moteriškosios giminės daikta-
vardžiai, kurių vardininkas kirčiuojamas galūnėje, šauks-
mininke kirtį turi kamiene: Irenà (vard.) – Irèna (šauksm.); 
Aldonà (vard.) – Aldòna (šauksm.) ir t. t.

kreipiniu ne tik kreipiamės į asmenį ar daiktą, bet dažnai pa-
sakome ir savo požiūrį į jį. mažybiniais, maloniniais daiktavar-

Įsidėmėkite
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džiais išreikšti kreipiniai rodo, kad asmenys, daiktai, į kuriuos 
asmuo kreipiasi, yra jam artimi, brangūs. o menkinamąją ar nie-
kinamąją reikšmę turinčiais daiktavardžiais kreipiamasi į tuos, 
kurie neigiamai vertinami. Plg.:

1. Dukryte, eik į savo kambarį ir ruošk pamokas. (a. P.)
2. Jaunųjų dienų mieli draugai, atėjo laikas atsiskirti. (alg. b.)
3. Vaikeli mano, klausk – bus atsakyta. (just. m.)
4. Tu, nenaudėli, dėl ko taip iškeli nosį? (k. d.)
5. Tylėk, velnio išpera! Jau gana mus nuskriaudei. 

kreipiniai sakinyje skiriami daugiausia kableliais:

1. Tekėk, saulele, tekėk. (j. dg.)
2. Tėveli, tau negalima jaudintis. (v. m.-P.)
3. Tu visokių žmonių sutiksi pasaulyje, Tomai. (v. d.)
4. Linksminkitės, mano ir mano krašto draugai! (v. k.)
5. Sudie tau, saulute! Keliauki viena. (b. s.)

kai prieš kreipinį eina jaustukas, jis paprastai atskiriamas ka-
bleliu (Ei, vyrai, lukterkit valandėlę! (v. k.). tačiau kartais jaus-
tukas su kreipiniu būna glaudžiai susijęs. tada tarp jų kablelis 
nededamas (O gimtine mana, gyvuok ir klestėk!). tokiu atveju, 
keičiant kreipinio vietą sakinyje, su juo keliamas ir jaustukas. Plg.:

O gimtine mana, gyvuok ir klestėk!
Gyvuok ir klestėk, o gimtine mana!

bet: Ak, mamyte, kaip man karšta! (ks. s.-v.)

Ak, kaip man karšta, mamyte!

† Raskite kreipinius. taisyklingai perskaitykite sakinius su kreipi-
niais.
1. dek, širdie! tu privalai degti, kad nebūtų deginami žmonės. 
(just. m.) 2. Įrodyk, mantai, kad tu ištikimas tėvų žemei. (j. g.)  
3. graži tu, mano brangi tėvyne, šalis, kur miega kapuos didvy-
riai! (m.) 4. klausyk, mielas artojau, klausyk, taisyk stiprią žagrelę.  
(a. s.) 5. nebeaitrink mano sielos, skausme. (b. Rdz.)
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‡ Pabraukite kreipinius ir paaiškinkite jų skyrybą.
1. Žydėk, žydėk, jaunyste, žydėkit, sodai, žemėj ir širdy. (b. b.)  
2. sakykite, mieli bernužėliai, kurie vilkai jus atvijo tokį tolį? (v.) 
3. o ar žinai, vaikeli, kaip meška geria? (g. i.) 4. Žmogau, aš žemėj 
atradau įmintas tavo pėdas. (v. mč.) 5. kodėl tu, žolele, esi man iš 
visų žaliausia? (just. m.) 6. tavo rūbas, tėvyne, apšlakstytas krau-
ju. (k. br.) 7. – audra, eikime lenkčių, – viesulas jai tarė. (just. m.)

ˆ Pabraukite kreipinius ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
ežiukas pasileido bėgti per dirvas šaukdamas.
– susiarkit visos dirvos! – tos ir susiarė.
– susiakėkite plačios dirvelės! – ir susiakėjo, net iki dangaus dul-
kėjo.
– sugulkite lysvėmis kaip stygomis! – išsitiesė lysvės tartum sty-
gos.
– Pasisėkit kvieteliai! – ir pasisėjo kvieteliai.
– išaukit sunokite aukso grūdeliai! – išaugo sunoko derlius.
– nusipjaukite sustokite į gubas kvieteliai! – nusipjovė ir sustojo į 
gubas.
– išdžiovink saulute gubas! – išdžiovino gubas.
– susirinkite į pastogę pėdeliai! – tie ir susirinko.
– išsikulkite kvieteliai! – tie ir išsikūlė.
– susimalkite išsikepkite skaniausiais pyragais susikraukite į veži-
mus ir važiuokite pas karalių!

P. Cvirka

Š Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
1. Papasakok jurgi apie ąžuolą! (P. C.) 2. Lik sveikas kaimyne.  
(v. m.-P.) 3. nereikia bijoti darbo mano vaike ir viskas bus gerai.  
(j. a.) 4. Pasakyk mamute kas gi tie linai? (s. n.) 5. kaziuk čia 
tu? (k. s.) 6. Širdim gyvenk sūnau! (just. m.) 7. išmokyk žmo-
gau akmenį plaukti. (tts.) 8. sėskis keleivi sėsk nepažįstamas broli. 
(just. m.) 9. amžiais tu šlamėsi šilkalapi uosi. (s. n.) 10. tėvynės 
dainos jūs auksinės be jūsų šąla mums krūtinės! (m.)
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Pranas Mašiotas 

„Aušrai” žlugus
Ištrauka

vincas kudirka
(1858–1899)

vincas kudirka gimė 1858 m. vilkaviškio apskrityje, Paeže-
rių kaime. Pasimokęs ten pat pradžios mokykloje, stojo į mari-
jampolės gimnaziją. Pažinau jį, būdamas pirmoje klasėje. jis buvo 
tuomet penktoje klasėje, bet jau prižiūrėdavo mažųjų mokinių 
butą, buvo to buto vyresnysis.

Ligi v. kudirka buvo gimnazijoje, nebuvo jam lygaus piešė-
jo. Rodosi, ir smuiką valdyti niekas geriau už jį nemokėdavo. ką 
darydavo, tai vis linksmai, juokaudamas, rodėsi, be pastangų – 
lengvai, vikriai, gražiai. ir lenkiškai kalbėjo kaip tikras ponaitis. 
toks jis ir rengėsi būti. Štai ką jis pats paskui apie save rašė:

„vos spėjau apsivilkti mėlyną mandieraitę1 su baltomis sagu-
tėmis (tokia buvo tuomet gimnazistų drabužių forma) ir susimai-

1 mandiera – tarnybinis drabužis, uniforma.
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šiau su draugais mokiniais, pajutau, kad mano dvasioje kažin kas 
dedasi. kas dedasi, numanyti ir išreikšti negalėjau, tik jaučiau, 
kad man gėda atsiminti, kuo aš buvau, o ypač bauginausi, kad 
draugai nepatirtų, jog aš moku lietuviškai. tas dalykas galėjo iš-
duoti mane artojaus sūnų esant. Žinoma, išlikimo instinktas liepė 
man niekad neatsiliepti lietuviškai ir saugotis, kad niekas nepa-
matytų, jog mano tėvas dėvi sermėgą2 ir kalba lietuviškai, o nuo 
tėvų ir giminių, kurie atvažiuodavo manęs atlankyti, šalindavausi 
iš tolo, jeigu tik pastebėdavau, kad kas iš draugų ar ponų mato; 
šnekėdavau su jais ramiau tik pasislėpęs kur užkampyje. tapau 
mat lenku ir ponu – tekau lenkiškai dvasiai”.

tokio jauno „lenko” dvasią gana anksti ėmė drumsti j. basa-
navičius. kudirka turėjo būti ne aukščiau kaip ketvirtoje klasėje, 
kai jam teko važiuoti su basanavičium.

„Paleido velykų, – pasakojasi kudirka. – keletas mokinių su-
sitarėme pasisamdyti arklius ir keliauti drauge namo. tarp mūs 
buvo basanavičius, vyriausios klasės mokinys. bevažiuojant jis 
atsiliepia: „Panowie, zaśpiewajmy!” aš turėjau gerą balsą ir ti-
krai buvau ketinęs prisidėti. tik štai basanavičius uždainavo lie-
tuviškai: „augin tėvas du sūneliu...” Rodėsi, kad man kas gerklę 
užėmė iš gėdos. „Chłop”, – pamaniau sau lenkiškai ir, nuleidęs 
nosį, tylėjau...”

„buvau jau penktoje klasėje. sykį į lietuvių kalbos pamoką 
ateina basanavičius, jau tada maskvos universiteto studentas. Įė-
jęs pasisveikino su mokytoju ir prakalbėjo į mus lietuviškai. Paro-
dė lietuvių kalbos gramatiką ir atkartojo keletą vietų iš eilių, kur 
lietuvių kalba tiesiog pagauna gamtos skambėjimus, paukščių 
balsus: „ieva, ieva, neganyk po pievą...” arba „jurgut, kinkyk, 
paplak, važiuok...” atkartojo ir daugiau vietų, tik visų nepamenu. 
„komediant!” – pamaniau ir ėmiau skaityt sau visai ką kita”.

gimnaziją kudirka baigė „su ta mintimi ir jausmu, kad lie-
tuviu būti lyg nepritinka”, ir nuvažiavo į varšuvos universitetą.

2 sermėga – pilko, rudo ar balto milo viršutinis drabužis, ilgumo iki kelių, su išsiuvinė-
tais pakraščiais.
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kai „aušra” žlugo, ir mes, maskviečiai, ėmėme skaityti jė-
gas, kurias galima būtų sutraukti į naują laikraštį, prisiminėme, 
kad jablonskis iš varšuviečių studentų labiausiai pasigesdavo 
žlugusiame laikraštyje kudirkos raštų. keli balsai sušuko: „tai 
ponaičiukas, eikit sau su tokia jėga”. bet daugumas sutikome ir 
kudirką pasižymėti galimu bendradarbiu, nors labai abejodami. 
mat niekas nežinojome apie tai, kaip jį buvo supurtęs atverstas 
„aušros” pirmasis numeris.

kai paaiškėjo, kad ir varšuviečiai susirūpinę nauju laikraš-
čiu, buvo nuspręsta susivažiuoti maskviečių ir varšuviečių atsto-
vams marijampolėje 1888 m. per Petrines tuo reikalu pasitarti. 
varšuviečių dalyvavo v. kudirka ir j. kaukas (kaukas, dar jau-
nas daktaras būdamas, mirė seinuose), maskviečių P. Leonas3 ir  
k. grinius4. buvo dar ir kitų. Posėdžiavo bene viešbutyje. ap-
svarstę kas reikia, išrinko redaktorių ir nusiuntė jį į Prūsus. 1889 
metais pradėjo eiti naujas laikraštis „varpas”.

V. Kudirka, didysis varpininkas
1924 metų sausio mėnesį suėjo lygiai 35 metai, kaip buvo išė-

jęs pirmutinis laikraščio „varpas” numeris, o lapkričio 16 dieną – 
25 metai, kaip mirė mūs didelis žmogus, to laikraščio tvarkytojas, 
vincas kudirka.

Pirmutinis visų lietuvių laikraštis „aušra”, basanavičiaus 
pradėtas leisti 1883 metais, po pustrečių metų buvo sustojęs ėjęs. 
visą kitą pustrečių metų tarpą neturėjom tikro, visiems lietuviams 
skiriamo, laikraščio. naujas tinkamas laikraštis „varpas” ėmė eit 
tik nuo 1889 metų pradžios. tą laikraštį sumanė ir įsteigė smarkių 

3 Petras Leonas (1864–1938) – teisininkas, 1919 m. buvo Lietuvos teisingumo ministras, 
nuo 1922 m. – kauno universiteto profesorius.

4 kazys grinius (1866–1950) – iš profesijos gydytojas, 1926 m. buvo Lietuvos Respu-
blikos prezidentas.
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vyrų kuopelė. vincas kudirka jų 
tarpe buvo darbščiausias ir suma-
niausias.

kudirka, ūkininko sūnus, pa-
simokęs Paežerių pradžios mo-
kykloje, stojo į marijampolės 
gimnaziją. išėjęs 6 klases, buvo 
įstojęs į kunigų seminariją sei-
nuose, bet po 2 metų vėl grįžo į 
gimnaziją, baigė ją ir įstojo į var-
šuvos universitetą daktarų moks-
lo eiti. baigęs universitetą, grįžo į 
savo kraštą daktaraut.

tiek pradžios mokykloje, 
tiek gimnazijoje jam labai sekėsi 
mokslas. dar Paežeriuose buvęs 

pats pasidaręs skripką ir išmoko gražiai skripkuot.
marijampolės gimnazijoje jau tuomet visų dalykų mokė rusų 

kalba, bet visa marijampolė tuomet kalbėjo lenkiškai; gimnazistai 
greit jos išmokdavo ir paskui jau ir savo butuose, ir gatvėje kal-
bėdavo lenkiškai. Lietuviškai – mužikiškai – gėdindavosi kalbėt. 
tokiu „lenku” kudirka ir gimnaziją baigė.

kai išėjo „aušros” pirmas numeris, kudirka, sugrįžęs iš uni-
versiteto, gavo jį paskaityt. Paskaitė, apsiverkė ir nuo tos valan-
dos, kaip sakoma, atvirto: jam parūpo savo kraštas, gimtoji kalba. 
Pasižadėjo dirbsiąs Lietuvai. ir smarkiai dirbo visą savo gyvenimą.

universitete kudirka labai vargingai gyveno. tatai pakenkė 
sveikatai. Padaktaravęs kelerius metus, susirgo džiova ir mirė 
naumiestyje, Šakių apskrityje, vėlai rudenį 1899 metais, baigda-
mas vos 41 metus.

kudirka tvarkė „varpą”, dėjo į jį savo gražius raštus apie lie-
tuvių vargus ir reikalus, vertė knygas iš svetimų kalbų. jo raštai 
išspausdinti šešiose storokose knygose. be to, jis rašė gaidas šo-
kiams, imdamas melodijas iš mūs dainų. ne tiktai rašydavo, bet ir 
šiaip rūpindavosi savo krašto reikalais.

v. kudirkos paminklas vilniuje
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Rusų valdžia už tai mūs vyrą neglostydavo. Žandarai sekda-
vo, ką kudirka daro, ir buvo jį areštavę. bet tuomet kudirka jau 
vos paeidavo; todėl jį iš kalėjimo greit paleido. bet ir vos kvė-
puodamas, tas kilnios dvasios vyras toliau dirbo, tą patį „varpą” 
leido. Žinoma, spausdino jį Prūsuose. 

v. kudirka parašė lietuvių tautos himną.
kai kudirka mirė, naumiesčio kapuose draugai pastatė jam 

akmeninį paminklą, nulūžusio ąžuolo pavidalo. ant paminklo 
akmeninėje lentoje buvo iškalta:

daktaras vincas kudirka
gim. 31 Xii 1858 16 Xi 1899,

o po šiais žodžiais – antroji jo parašyto himno dalis:

tegul saulė Lietuvos tamsumus pašalina,
ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi!
tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse!
vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Prie v. kudirkos kapo kudirkos naumiestyje
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tuos himno žodžius naumiesčio policija liepė šaltkalviui iš-
kalti, kad nebūtų galima jų įskaityt. kaip buvo liepta, taip ir pa-
daryta.

1 Papasakokite apie vincą kudirką, jo nuopelnus lietuvių tautai.
2 kokius jausmus išgyveno v. kudirka, girdėdamas lietuvių kalbą?
3 koks įvykis jaunuoliui „atvėrė akis” ir paskatino jį „atsivers-

ti”?
4 kodėl v. kudirkos „tautiška giesmė” tapo valstybės himnu? 

Padeklamuokite ją. kas sukūrė šiai giesmei melodiją?

moKomės pasaKoti iR RaŠyti bioGRafiją

biografija – kurio nors žmogaus gyvenimo ir veiklos apra-
šymas. Paprastai jis būna labai dalykiškas, išvardijantis tik 
datas ir faktus, o kartais – paįvairintas įdomesniais įvykiais, 
asmeniškais atsiminimais, vertinimais. savo paties gyveni-
mo aprašymas yra vadinamas autobiografija.

Pasakodami arba rašydami kieno nors biografiją (šiuo atveju 
v. kudirkos), atkreipkite dėmesį į svarbiausius gyvenimo faktus, 
nuveiktus darbus.

v. kudirkos biografiją papasakokite trečiuoju asmeniu. Lai-
kykitės tokios tvarkos:

1. vieta: kur v. kudirka gimė, kur mokėsi, studijavo, kur 
baigė savo gyvenimą.
2. data: kada gimė, kada pradėjo mokytis, kelintais metais 
studijavo varšuvos universitete, kada pradėjo leisti „varpą”, 
kiek metų šis laikraštis ėjo, kada v. kudirka mirė.
3. kokiais gabumais buvo apdovanotas.

Klausimai ir užduotys
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4. kaip keitėsi v. kudirkos politinės pažiūros, jo santykis 
su lietuvybe – įsigilinkite į jo paties aiškinimus, atkreipkite 
dėmesį į j. basanavičiaus poveikį.
5. veikla: pagrindinė profesija, „varpo” leidimas, kūryba. 
(galite apie tai pasirinkti papildomos medžiagos.)
6. v. kudirka – Lietuvos himno autorius. (derėtų prisiminti 
himno likimą, paminėti antkapio istoriją.)

Pavartokite tokius intarpus: „Pats v. kudirka vėliau rašė, 
kad...”; „Pranas mašiotas prisimena, kaip kartą...”

1  kuo skiriasi autobiografija nuo biografijos?
2  Parašykite autobiografiją arba savo mamos, tėčio, senelio, mo-

čiutės biografiją – taip, kad būtų įdomu skaityti ir klausytis.

Pavyzdys
asta valinčiūtė 
agurkių k. 15

autobiografija
2013 11 12

 esu gimusi 1998 m. agurkių kaime. 2004 m. pradėjau 
lankyti Pristavonių pradinę mokyklą. Čia baigiau tris kla-
ses. Paskui trejus metus mokiausi navinykų pagrindinėje 
mokykloje. ją baigusi, įstojau į Punsko gimnaziją. dabar 
esu šios gimnazijos antros klasės mokinė.

                                        (Parašas)                asta valinčiūtė

Klausimai ir užduotys
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Vincas Kudirka

Varpas

kad rytą saulė spinduliu pirmiausiu
apreiškė žemei tekėjimą savo,
užgaudė varpas liepimu aiškiausiu,
tarytum jisai žmogaus lūpas gavo:
kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

tuoj darbininkai visi suknibždėjo
Lyg gyventojai užgauto skruzdyno
ir kasdieniniai darbai prasidėjo
Žmonių lizduose ir ant lauko gryno.
kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

varpas da garsiau ir da aiškiau gaudžia,
o graudus balsas veržiasi per orą.
dėl ko nebaigia savo dainą graudžią?
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tinginius prikelt turi tikrą norą.
kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

tai skambink, „varpe”! tegul gaudims tavo
išilgai, skersai eina per Lietuvą!
budink ir šauki graudžiu balsu savo,
o tas šaukimas perniek tenežūva!
kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

kas darbininkas ir kas dirbti gali,
ant tavo balso prie darbo teimas!
o kur atrasi tinginį miegalį,
tegul neliaudams jį budin gaudimas:
kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

1 kodėl šis eilėraštis tapo programiniu žurnalo kūriniu? ar jis 
aktualus mūsų dienomis? kuo jis mums artimas?

2 kokius kilnius siekius skatina poetas „varpe”? ką jis išaukšti-
na, ką smerkia, kur ir kaip šaukia?

3 kokią prasmę eilėraštyje turi varpas? kaip poetas sukuria paki-
lią nuotaiką?

4 Raiškiai perskaitykite eilėraštį.

Labora1

kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus
ir dirvos ne’pleiski! tuomet, kada jausi,
kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus,
vėlu juk prie darbo: nesėsi – nepjausi.

Klausimai ir užduotys

1 Labora (lot.) – dirbk.
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kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko2,
jog menkas ir silpnas net milžinu stoji,
o, dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

kol dar idealais, brol, besigėrėsi,
siek prie idealo tik doro ir aukšto,
o skubink! Paskui tu... jų išsižadėsi
dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

gyvenimo knygą skaityk laps į lapą,
nestodams, kad kartais, į tinginius kliuvęs,
tu nesupelytum ir neitum į kapą
be likusio ženklo, kad žmogumi buvęs.

o jeigu apilsi sunkiam darbe savo
ir, nykstant spėkoms3 jau, nuliūsi, nerimsi,
tik žvilgtelk į darbą jaunų draugų tavo –
vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi.

1 kam skirtas eilėraštis „Labora”? 
2 ko poetas skatina siekti?
3 kaip eilėraštyje suprantama gyvenimo prasmė?
4 Paaiškinkite žodžius „...jų išsižadėsi dėl trupinio aukso, gardaus 

valgio šaukšto”.
5 kokios dar mintys išreikštos alegoriškai?
6 ką kudirka išaukština?
7 Įrodykite, kad eilėraštis „Labora” ir šiandien reikšmingas ir 

įdomus.

Klausimai ir užduotys

2 viekas – jėga.
3 spėka – jėga.
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Ne tas yra didis
ne tas yra didis, prieš ką milijonai,
Prispausti retėžiais1, žemyn galvas lenkia,
o dvasioje keikia, didžiais ne tironai,
kurie reikia garbint, nors jie visiems kenkia.

tik tas yra didis, kurs gyvastį savo
Paskyrė teikimui tik artimiems laimės,
kuris didžius darbus žmonijai aukavo,
Prieš ką svietas klaupia su dėkui n’iš baimės.

ne tas yr galingas, kuriojo galybė
tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų,
kurio galę skelbtų griuvėsių daugybė,
sudegintų turtų, žmonių nužudytų.

galingas tasai, kurs be kraujo gal skleisti
tarp svieto brolystę iš krašto į kraštą,
kurs vargdieniams duoda jų strėnas attiesti,
Palengvindams sunkią gyvenimo naštą.

ne tasis drąsus yr, kurs, stvėręs už kardo,
dantims grieždams, rodos, žvėris koks įniršęs,
ant artimo šoka, jo gyvastį ardo,
kad pats yra žmogum, visai užsimiršęs.

drąsiu tiktai tąjį mes turim vadinti,
kuris už minties mūs kovoja liuosybę2,
kurs nuomones savo išdrįsta apginti,
kurs į akis svietui pasako teisybę.

1 Retėžiai – grandinės; jungas.
2 Liuosybė – laisvė.
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1 ką poetas pasmerkia?
2 kokį žmogų galima vadinti didžiu, galingu, drąsiu? Pateikite 

pavyzdžių ir pagrįskite savo teiginius.
3 kokiais žmonėmis turėtume sekti gyvenime?
4 Raiškiai perskaitykite eilėraštį klasėje.

Gražu, gražiau ir gražiausia
gražu yra matyti lietuvių būrelį,
kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko
ir suėję tėvynei aukoja žodelį,
ir motiną pagarbin atminimais vaiko.

gražiau, jeigu kiekvienas pripažinti gali,
kad nuo žodžių jų širdys taipgi neatskirtos
ir visos tiesiog kreipias į tėvynės šalį,
ir meilėje tėvynės visados yr tvirtos.

gražiausia vienok esti akimis matyti,
kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako,
kad visi tie lietuviai patys, nevaryti,
savo tėvynės garbei ne’pželdina tako.

1 kam skirtas šis eilėraštis?
2 kas, pasak poeto, yra gražu, kas gražiau, o kas gražiausia?
3 ar šios mintys aktualios lietuviams, negyvenantiems tėvynėje? 

kodėl?
4 v. kudirkos poezija vadinama oratorine. kaip manote, kodėl? 

teiginius pagrįskite eilėraščių „varpas”, „Labora”, „ne tas yra 
didis” analize.

Klausimai ir užduotys

Klausimai ir užduotys
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įtERpiNiai. jų sKyRyba

Įterpiniais pasakomas autoriaus požiūris į reiškiamą mintį, 
pateikiama su sakinio turiniu susijusių papildomų pastabų.

Įterpiniais dažniausiai eina tokie žodžiai ir posakiai, kaip: ži-
noma, laimei, nelaimei, priešingai, matyti, be abejo, rodos, žo-
džiu, mūsų nuomone, mano galva, anot tėvo, pasak radijo, mūsų 
džiaugsmui, deja, atvirai kalbant, pavyzdžiui, vadinasi, kaip ži-
note, kaip minėta ir t. t. Pvz.:

1. Žinoma, ką nors kaltinti visuomet lengviausia. (a. P.)
2. Nelaimei, ir Deveikos lubos žemos, didelio vikrumo nepa-
rodysi. (P. C.)
3. Pagalvojau, kad motina juokauja. Priešingai, motina buvo 
susikrimtusi.
4. Čia mane, matyti, iki pavasario laikys. (j. blč.)
5. Juozas Vaina, daugelio manymu, yra labiausiai vertas pa-
garbos.
6. Auklėtojas, kaip netrukus paaiškėjo, buvo griežtas, reiklus 
ir kartu linksmas suvalkietis. (j. mk.)
7. Mergaitės (jų buvo vos keletas) jau sėdėjo savo vietose, 
pirmuosiuose suoluose. (a. vc.)

Įterpiniai su kitais sakinio žodžiais nėra susiję klausimais, tai 
yra gramatiškai, todėl nelaikomi sakinio dalimis.

Įsidėmėtina, kad tas pats žodis vienu atveju gali būti įterpi-
nys, kitu – eiti kuria nors sakinio dalimi. Plg.: Mama, atrodo, jau 
grįžo (įterpinys) ir Mama atrodo pavargusi (sudurtinio tarinio 
jungtis); Mūsų nuomone, lauką galima arti (įterpinys) ir Visi su-
tiko su mūsų nuomone (papildinys su pažyminiu).

Įterpiniu niekada neina prieveiksmis matomai. sakoma: šian-
dien, matyt, jau nebelis (o ne Šiandien, matomai, jau nebelis); 
Jie, matyt, dar negrįžo (o ne Jie, matomai, dar negrįžo).
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Įterpiniai gali reikšti:

a. autoriaus įsitikinimą (aišku, aiškus daiktas, be abejo, su-
prantama, teisybė), abejojimą ar spėjimą (rodos, atrodo, ma-
tyt, regis, galimas daiktas, ko gero...):
1. Vaikai, aišku, labai apsidžiaugė radę tiek grybų.
2. Ne, šiandien jis, matyt, neketina nieko drožinėti. (j. blt.);

b. minčių šaltinį (anot jo, mūsų duomenimis, mano nuomone, 
mano galva, pasak žvejų, kaip rašė laikraščiai...):
1. Anot Miko, čia niekas neauga.
2. Miestelyje, mūsų duomenimis, gyvena daugiau kaip 300 
šeimų.
3. Ak, visur duona su pluta, kaip sako mūsų tėtė. (v. m.-P.);

c. teiginių eilę ar tarpusavio santykį, išvadą (pirma, antra, 
trečia, atvirkščiai, be to, priešingai, pavyzdžiui, vadinasi...):
1. Visi skubėjo namo: pirma, kelias buvo tolimas, antra, be-
matant galėjo prapliupti liūtis.
2. Bet nepykstu ant jo. Atvirkščiai, esu jam dėkingas už pui-
kią gyvenimo pamoką. (j. a.)
3. Jonas atėjo, vadinasi, Katrytė atneš pietų. (v. m.-P.);

d. emocinį reagavimą (mūsų laimei, mūsų džiaugsmui, nelai-
mei, deja...):
1. Mūsų laimei, vidury upės pasirodė žvejų valtis. (t. i.)
2. Deja, anos vasaros pabaigoje mes nenuvykome į Platelius. 
(H. k.);

e. papildomą pastabą:
1. Budzisko plente – galėjai matyti iš tolo – stovėjo sunkve-
žimių virtinė.
2. Pavasariop (Donata jau ėjo dvyliktus) bėriukas partempė 
rogeles iš miško ir sustojo pavartėj. (v. b.)

Įterpiniai turi savitą intonaciją – jie sakomi kiek greitesniu 
tempu negu kiti sakinio žodžiai ir išskiriami pauzėmis.



205

Įterpiniai paprastai išskiriami kableliais. Pvz.:
1. Bites prižiūrėti, medų kopinėti, tiesa, jam ne pirmiena. 
(j. mk.)
2. Sigutė, žinoma, taip ir neišdrįso Melanijos paklausti apie 
Atučio likimą. (k. s.)
3. Tačiau, kaip tvirtina senasis Alaušas, gyvenimas niekada 
neina vienodai, o vis pasilinguodamas. (j. blt.)
4. Rudenį, kaip jau minėjau, čia beveik nieko nebelieka.

Įterpiniai taip pat gali būti išskiriami:

a. skliausteliais, kai reiškia papildomas pastabas:
1. Tik pamatėva: nebetoli eina prievaizdas Gimbutas (tas 
pats, kuris ir dabar paupyje tebegyvena). (j. b.)
2. Tu čia pabūk vienas (kitų jis lyg nematė, jie buvo toliau), 
paganyk, o aš parbėgsiu namo... (v.);

b. brūkšniais, kai yra intonaciškai pabrėžiami:
1. Rudeniop – prabėgs greit laikas – susitiksim vėlei. (s. n.)
2. Staigi tėvo mirtis – jis užsimušė arkliams pasibaidžius – 
pakreipė Ilžės gyvenimo vagą. (i. s.)

tarp sudėtinio sakinio dėmenų įsiterpę įterpiniai kartais išski-
riami kableliu ir brūkšniu:

Žinojau, – motina buvo pasakojusi Leksienei, o juk aš visada 
klausausi išsižiojusi, – kad jis kadaise buvęs Laukupiuose. (i. s.)

Įsidėmėtina, kad įterpiniais nelaikomi ir jokiais ženklais neiš-
skiriami prieveiksmiai apskritai, greičiausiai, paprastai, tikrai, 
tikriausiai, iš tikrųjų, dalyvis esą, prie būdvardžio ar prieveiks-
mio prišlietas veiksmažodis palyginti. Pvz.:

1. Apskritai oras buvo pakenčiamas.
2. Sode paprastai triūsia visa jų šeima.
3. Mes tikriausiai laistysime gėles.
4. Kelias į Ožkinius palyginti geras.
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taip pat neskiriami žodžiai galbūt, mat, turbūt (Rytoj galbūt 
aplankysiu Rūtą. Vincas mat sirguliuoja. Jie turbūt šiandien ne-
grįš.).

† Pasakykite, kurie paryškintieji žodžiai yra įterpiniai.
1. Prie posūkio žibintų šviesa susmigo į mišką, ir, rodos, visai ten 
pradingo. (a. P.) 2. mūsų nuomone, jei negali apie ką pasakyti kokį 
gerą daiktą, tai verčiau tylėk. (j. blč.) 3. jūs, šių laikų žmonės, vis 
mokytis ir mokytis trokštate. (L. P.) 4. bet tokia, matyt, lietuvio pri-
gimtis – be dainos jis gyventi negali. (R. L.) 5. Pro jaunų liepaičių 
viršūnes, supančias namą, atsiveria vaizdas į skardupio pievas.  
(j. a.) 6. toliau, šiaurėje, matyti keliolika burinių laivelių. (i. s.)  
7. Ryto metą Liudas Žibaitis, kaip žinoma, atėjo į uostą. (v. ml.)      
8. balsas, iš burnos išėjęs, nebesugrįžta. (tts.) 9. tai kaip, broleli, 
gyveni? (a. P.) 10. ką pasakytų, pavyzdžiui, martynaičiai, jeigu ji-
nai sumanytų į Pamarius važiuoti ir ten pasilikti. (i. s.) 11. Pravažia-
vome sukežusį vėjinį malūną (styrojo vienintelis sparnas), senas 
kapinaites su pavirtusiais mediniais kryžiais. (R. L.)

‡ nurašykite sakinius su įterpiniais. Pabraukite įterpinius.
1. Pro langą pamojau ranka, bet, atrodo, jie manęs nepastebėjo.  
(a. P.) 2. tada, vėlyvo rudens dieną, justina ėjo iš miestelio nešina 
kepaliuku duonos. (R. k.) 3. klausė margiris, narsus Punios val-
dovas, tų dainų ir pagailo jam senovės praslinkusių dienų. (v. k.)  
4. Laimei, vėjas atnešė sunkius debesis. (v. d.) 5. tau, žinoma, teko 
būti laukuose. (j. blč.) 6. aukšti šieno vežimai, apkaišyti medžių 
šakomis, vienas po kito kilo į kalną. (P. C.) 7. nastutė sėdėjo ant jo 
lovos ir, abiem rankom parėmusi galvą, galvojo. (a. v.) 8. tiesa, 
niekas nematė bušės sėdint. (i. s.)

ˆ Raskite ir išskirkite įterpinius.
1. Rudenį sakiau išeisiu mokytis. (k. s.) 2. matyt, kristupina už-
miršo, kad aš grįžau. (i. s.) 3. Žodžiu grubys mūsų akimis žiūrint 
buvo paslaptinga asmenybė. (j. mk.) 4. teisybė vieną kitą kiškelį 
sutinki saloje ir vasarą. (j. s.) 5. skrisčiau toliau pasidairyti deja 
nebeturiu jėgų. (j. a.) 6. kartu važiavo ligonio sesuo angelė ir 
kazimieras. (b. Rdz.)

Š Pabraukite įterpinius ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
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1. mano tėvas matai buvo kalvis. (k. s.) 2. sode senosios pušies 
neberadau matyti ji savo dienas jau buvo atskurdusi. (a. bil.)  
3. mama atsigręžė, ir Laurynas rodos tik dabar ant jos skruostų 
pastebėjo strazdanėles. (v. b.) 4. Žinoma aš tomis savo pareigomis 
labai džiaugiausi. (a. P.) 5. dabar mano pilve anot senojo alaušo 
žarna žarnon lindo. (j. blt.) 6. ne, šiandien jis matyt nė neketino 
nieko drožinėti. (j. blt.) 7. Yra šeši vilkai vadinasi keturis galima 
nušauti. (v. d.)

œ Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos žen-
klus.
1. Laimei ugnis nepersim_tė į tvart_, tačiau svirnelį gaisras sur_jo 
iki pamatų. (j. a.) 2. jokūbas atrodė nė negirdėjo, kad jį kovydas 
b_ra. (P. d.) 3. anot vietos gyventojų šitaip dar nėra buv_. (v. js.) 
4. bebrai daug ko nežinojo. Pavyzdžiui nežinojo, kad mažasis žmo-
gus geltonais plaukais yra didžiojo žmogaus s_nus vardu gintas. 
(j. a.)

Vincas Kudirka

Viršininkai
Ištraukos

I
– aš paviečio dievas! – pasakė garsiai vakanalijus vziatkovi-

čius kruglodurovas, naujai atvažiavęs į naupilę viršininkas, su-
sirinkusiems save pasirodyt činovninkams1. Pasakė, apsisuko ir 
išėjo.

nusistebėjo činovninkai, išvydę tokį keistą ir netikėtą virši-
ninko pasirodymą. tas nusistebėjimas greit perėjo į nusiminimą. 
buvo ko nusiminti. ką reiškia tie žodžiai: „paviečio dievas”? 
koks jis bus dievas: ar visa matantis, ar visa imantis? kaip elgtis 
patiems ir su tokiu viršininku?

1 Činovninkas – valdininkas.
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nors činovninkai nosis nuleidę tylėjo, vienok per jų visų gal-
vas perėjo tos pačios mintys. kada jau paskutinė mintis atliko 
savo darbą galvoje paskutinio činovninko, pradėjo visi skirstytis 
namo.

instinktas2 tankiai gelbsti žmogų, reikia tik mokėt iš jo pasi-
naudot. Činovninkai, matoma, tą gudrumą turėjo, nes visi ik vie-
no, nors nebuvo susitarę, atsidūrė pas dinę rūpestį prigirdyt.

Ypatingas rūpestis, ypatingai reikėjo gert, ypatingos buvo 
ir pasekmės. vienas, grįždamas namo, pataikė pas svetimą pa-
čią. kitas nužengė šalia tilto ir ko neužsimušė. trečias pradėjo 
vaikščiot atbulas ir, vieton pataikyt ant namų, atsidūrė už miesto 
durpinyčioje – į antrą dieną rado vargšą vos gyvą, bet jau visai 
išsipagiriojusį.

o tai vis iš nusiminimo.
viršininko ištarimas tą pat dieną pasklido po naupilę, o ant 

rytojaus ir po visą pavietį. ir visur sėjo nusiminimą.
nusiminė vaitai. vienas iš nusiminimo net išsipagiriojo, bet 

ūmai susiprato negerai padaręs ir vėl tuoj pasigėrė.
nusiminė valsčių raštininkai ir ėmė knistis po leistrus3, skuti-

nėt, prirašinėt, kad viskas būtų... o nieko nebūtų.
Labiausiai nusiminė žydai, tik jie tuoj susigriebė: „kam 

mums, – sako, – laužyt galvas visiems, jeigu mes turime rabiną4? 
tegul jis įspėja mįslį, o mes dirbkim savo darbą toliau”.

taip ir padarė. išrinkę nusiuntė pas rabiną du gudresniu žy-
deliu, kuriuodu užsidarė su rabinu ir ilgai ilgai kasžin ką tarėsi. Į 
keletą dienų tuodu pat pasiuntiniu atėjo vėl pas rabiną ir džiaugs-
mingai išpasakojo štai ką:

vakanalijus vziatkovičius kruglodurovas buvo paprastu ka-
reiviu kare su turkais 187.. viename mūšyje įlindo iš baimės į 
balą. kada vieni kitus nuo tos vietos nuvijo, išlindo krugloduro-

2 instinktas – čia: nuojauta, numanymas.
3 Leistrai – sąrašai.
4 Rabinas – judėjų (žydų religijos) dvasininkas.
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vas iš balos ir žiūri, ką čia dabar daryt. apsiraišiojo kaipo didei 
pažeistas, paėmė nuo užmušto turko kepuraitę, o savąją užsidėjo 
ant galvos. išvydęs atjojančius turkus, užsimaudavo turkų ke-
puraitę, savąją kišdamas po skvernu. Prieš maskolių užsidėdavo 
savo kepurę ir žegnodavosi į trikampį. taigi nė vieni, nė kiti nieko 
jam nedarė. besivalkiodamas po mūšio lauką, rado turkų papartį5 
ir neišpasakytai nudžiugo iš tokio radinio. tik kaip jį nunešt pas 
vyresnįjį? besirūpinant apie tai, pakilo nuo žemės atsigaivinęs ar-
klys. kruglodurovas pasinaudojo tuo ir, pasigavęs arklį, prisirišo. 
kada pamatė iš tolo atjojančius maskolius, užsėdo ant arklio ir 
nulėkė priešais juos iškėlęs papartį. Žinoma, tapo pristatytas vy-
resniajam, gavo už narsybę Švento jurgio kryžių ir liko iškeltas į 
aficierius. ištarnavus paskirtą laiką, neturėjo ką su juo daryt, nes 
visai buvo nemokintas ir didelis girtuoklis, tai ir atsiuntė dabar 
čion į paviečio viršininkus.

– gerai, – tarė rabinas, – duokite man tris dienas pamąstyti, o 
tada gausite iš manęs atsakymą.

sukakus trims dienoms, rabinas davė žydams atsakymą tokį:
– jis sakosi, kad paviečio dievas, tai neškite jam aukas – pri-

ims.
Žydeliai ant tų pėdų sutarė išmėgint rabino rodą, bet išsyk 

nepasisekus pradėjo iš tikrųjų rūpintis.
visai nieko nerūpėjo viršininkas tai kaimo žmonėms. jie lem-

tai6 nė nežinojo, ar atsimainė senas ant naujo. jie su viršininkais 
pažinties neturi nė kokios, mokesčiai tie pat ar prie vieno, ar prie 
kito, reikalų tiesiog su viršininkais neturi, tai ką da čia rūpintis? 
Žydeliai vienok neiškęsdavo neužkabinę ir kaimo žmonių su žinia 
apie tokią naujieną.

– juozai, ar žinai, kad dabar turime naują viršininką? ui, tai 
laukinis žmogus, nė artyn neprisileidžia.

– tai ką, toks ponas smarvę žydą prie savęs leisis?

5 Papartis – vėliava.
6 Lemtai – gerai.



210

– ui juozai, juozai! aš tik nenoriu sakyt, kad tu durnas, o tu 
durnas. tu nieko neišmanai. Palauk, paskui kitaip kalbėsi, kaip 
tau reiks į to pono kišenių pripilt – tik tu to neišmanai.

teisybė, juozas to neišmanė, kaip tai jie turės pilt viršininkui į 
kišenių, jam nė į galvą niekad neatėjo, kad taip gal būt ir kad toks 
dalykas reiktų suprast.

vakanalijus vziatkovičius iš teisybės buvo toks, kaip jį apra-
šė savo pranešime žydeliai, – „pusaklis aficieras”. nežinodamas, 
nė kas tai pavietis, nė kas tai administracija, tapo išsyk paviečio 
viršininku. bet kas tai yra būt paviečio viršininku, ką reik daryt? 
Šito visai nenumanė. dėl to gi, vos tik atvažiavo, nuėjo pasiklaust, 
rodos, pas matvejevą, buvusį prieš jį viršininku ir dabar laukiantį 
bylos, kurioje pats žymėjo kaipo didžiausias kaltininkas.

matvejevas pasakė šitaip:
– kas jums galvoj, vakanalijau vziatkovičiau, kas tai admi-

nistracija, kas tai pavietis? jums gana žinot tiktai, kad jūs virši-
ninkas ir turit rūpintis kiek galima daugiau išgriebt štai šitų, – ir 
galais suglaustų dešinės rankos pirštų sudavė kelissyk į sugaubtą 
kairiosios rankos delną. – ar šiaip valdysi, ar taip, vis tiek mes 
visi viršininkai atsidursime ten, – čia mostelėjo ranka į siberijos 
šalį. – Štai aš esmi dabar apskųstas, žinau tikrai, kad išsiųs mane 
tenai, bet man vis tiek, nes spėjau prisirinkti skatiko taip užtekti-
nai, kad man ir ten bus ramu. aš kalbu atvirai. tiktai įsitėmykite7, 
vakanalijau vziatkovičiau, – pridūrė matvejevas pasirengusiam 
eit kruglodurovui, – iš pradžių pasibranginkite! o iš kur imt pi-
nigus, kokiais keliais, tai taipgi nesirūpinkite. jau čia įvesta nuo 
seniai, kad patys pinigai pas jus ateis, tik žerkite! Reikia tik išsyk 
gerai save pastatyt, – da pridūrė matvejevas.

kruglodurovas išėjo. suprato viską, tik nenumanė, kas tai yra 
ten. vienok, išaiškinęs sau, kad tai turi būt vieta, kur posmert il-
sisi viršininkų dvasios, susiramino. Parėjęs namo, šaukia pačią ir, 
trindamas iš džiaugsmo rankas, sako:

7 Įsitėmyti – įsidėmėti.
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– Žinai ką, Pogoda nenastjevna, pinigų bus, bus, tiktai reikia 
išsyk gerai save pastatyt. bet kaip tai atlikt, neišmanau, – tarė 
palūkėjęs. – Lengva pasakyt, tik sunku išpildyt. o jau nėr kada 
laukt ilgai.

vakanalijus vziatkovičius nutilo, ir veidas jo apsiniaukė.
susėdo abudu su pačia ir sušaukė visas mintis į pagalbą.
– o kad tu taip pupteltum į žandą vienam, antram, trečiam 

paeiliui, ką? tai visi stovėtų prieš tave išsitiesę kaip kareiviai, pa-
meni, – atsiliepė Pogoda nenastjevna.

– teisybė, stovėtų išsitiesę, bet... Čia, matai, reiktų švelniau... 
kad bijotų, o nepyktų, – atsakė pats.

ir vėl abudu nutilo.
– aš pasakysiu, kad aš štabsrotmistras8, – sušuko vakanalijus 

vziatkovičius tarytum radinį radęs.
– et, su tavo štabsrotmistru! – atrėmė nekantriai Pogoda ne-

nastjevna, kuri kažin už ką neturėjo širdies ant visų štabsrotmis-
trų.

kruglodurovui tie žodžiai, rodos, baidyte nubaidė visas min-
tis. taigi liovė toliau mąstęs ir laukė, ką pasakys pati. neilgai 
laukė.

– Pasakyk, kad tu dievas! o kad tave nesumaišytų su kitais 
dievais, tai pridėk: paviečio dievas!

Pogoda nenastjevna ištarė tuos žodžius iškilmingai ir stačiai, 
lyg parodydama, kad taip tiktai tur būt ir kad nieks nieko geres-
nio jau nepramanys.

– gerai tu sakai, – sutiko kruglodurovas jau ne tiek dėl to, 
kad būtų pripažinęs gerumą užmanymo, kiek dėl to, kad tingėjo 
laužyt galvą, dagi žinodamas – nieko iš jos neišlaušiąs.

kaip vakanalijus vziatkovičius gerai save pastatė prieš či-
novninkus ir kokį padarė įspūdį visame pavietyje, matėme aukš-
čiau. dabar tik laukė gerų iš to pasekmių. o kad laukimas abe-

8 Štabsrotmistras – carinės Rusijos karininko laipsnis.
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jotino dalyko visada neramus, tai nerimastį šiuo žygiu malšino 
degtine.

– kas bus, Pogoda nenastjevna? – klausia kruglodurovas 
savo pačios tarp vieno stiklelio ir kito.

– bus gerai! – atsako tuoj Pogoda nenastjevna balsu, nepri-
leidžiančiu nė kokio abejojimo. jai vis rodėsi, kad jeigu nebūtų 
gerai, tai viršininkas gali paliept, kad būtų gerai. tai ko da čia 
abejot?

suramintas tokiais žodžiais, gėrė viršininkas dvigubai tiek: 
tai iš nerimasties, tai iš džiaugsmo.

kada rabinas pasakė: „neškite aukas”, tąpat dieną pas virši-
ninko duris jau laukė žydelis. užklausus: „kas bus, Pogoda ne-
nastjevna”, vieton atsakymo tarnaitė, prasidariusi duris, apreiš-
kė, kad „laukia su reikalu”. viršininkas užsidarė kabineto duris, 
pirmiau įsileidęs žydą. tas, linguodamas galva ir rinkdamas švel-
niausius žodžius, nedrąsiai atsiliepė:

– Ponas viršininke! mes, žydeliai, jau dievui dėkot perlei-
dome daug viršininkų, su visais gražiai gyvenome: ir jie, dieve, 
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duok jiems sveikatą, pagelbėdavo mums reikale, ir mes jų ne-
pamiršdavome. Žinote ką, pons viršininke, turime mes čia tokį 
reikalą, mažą reikalėlį, tik be pono viršininko žodžio negalime 
atlikt.

išpasakojęs, koks reikalas ir kuo gali viršininkas pagelbėt, žy-
delis užbaigė:

– Pons viršininke! būkite taip geri, neatsakykite mums, var-
guoliams žydeliams! – prie paskutinių žodžių atgniaužė delną ir 
pakišo kruglodurovui 25-rublinę...

viršininkas, kuris per visą laiką stovėjo išsitiesęs ir tylėjo, da 
labiau išsitiesė. atsimindamas rodą, kad reikia pasibrangint, su-
riko:

– von!
Žydelis persigandęs staiga atgniaužė kairiąją ranką ir, išimda-

mas iš jos suglamžytą 10-rublinę, drebančiu balsu atsiliepė:
– nu, pons viršininke, nepykite! aš buvau užmiršęs, kad da 

kitoje rankoje turėjau...
– Pašol von, šuns vaike! – suriko da baisiau ne tiek dėl pasi-

branginimo, kiek iš piktumo, kad žydas jį norėjo prigaut.
Žydas išėjęs nubėgo pas savo bendrus ir išpasakojo viską, 

kaip atsitiko.
– tai nieko, – tarė vienas, – tik, matyt, jis iš tų, kurie iš pra-

džių branginasi, o paskui atpinga. o kad jis ima, tai tikras dalykas 
– kas jis būtų per viršininkas, jeigu neimtų? taigi nepasigailėkime 
dabar išsyk duot jam 100-tinę, nors šitas reikalas tiek nevertas, 
bet paskiau ant kitų atsigriebsime, kaip viršininkas atpigs. kad 
tik sykį pradėtų imt... tegul dabar ima, kiek pats nori, paskui pri-
versime imt tiek, kiek mes duosime. turėjome juk reikalus ne su 
vienu viršininku. jeigu jis būtų ir kitoks, tai vis nieko nekenkia 
pabandyt.

ta išmintinga roda visus pertikrino9, ir žydai sutarė išsiųst jau 
kitą savo bendrą su šimtine.

9 Pertikrinti – įtikinti.



214

kruglodurovas, nesulaukdamas sugrįžtant žydo, pradėjo gai-
lintis.

– ar tik ne per daug pasibranginau? kad nepagadinčiau gero 
pastatymo savęs! tai negerai padariau neužklausęs matvejevo, 
nuo ko pradėt! – atkartojo sau mintyse per visą vakarą.

Į trečią dieną tarnaitė vėl apreiškė: „Laukia su reikalu”. vir-
šininkas vėl užsidarė kabinetą įsileidęs žydą, tik nusistebėjo, kad 
jau ne tas pats. Žydas, ilgai nelaukdamas, pradėjo:

– Pons viršininke! yra čia menkas reikalėlis. anądien buvome 
atsiuntę vieną žydelį su ponu viršininku pasikalbėt, tik tas žyde-
lis, perprašau poną viršininką, toks prastas, kvailas – jis nemokėjo 
su ponu viršininku apsieit ir padarė mums gėdą. Pons viršininke! 
neužpykite, kad aš drįstu prašyt nepamiršt apie mūsų reikalą, – 
užbaigė žydas ir ištiesė ant stalo visam gražume 100-tinę.

– taigi žinokite, kaip pritinka elgtis su vyriausybe! – tarė 
kruglodurovas su visa didybe savo viršininkystės.

atliko reikalą taip, kaip pamokino žydas, paėmė 100-tinę ir, 
sėdėdamas paskui vienas sau, taip pats su savim kalbėjo:

– Žiūrėk, prakeikta sėkla! paviečio viršininkui kiša 25 rublius! 
tai šuns drąsumas! gėda imt. Šimtinė tai kas kitas. nieks nepasa-
kys: „vakanalijus vziatkovičius ima 10-tinėmis, ne! vakanalijus 
vziatkovičius ima 100-tinėmis! tegul tik viena 100-tinė, bet visgi 
100-tinė, ir tiek paimt tai jau ne gėda...”

neužmiršo pasigirt pačiai, kad pradžia yra.
dabar kruglodurovas laimino matvejevo pamokinimą, savo 

pačios rodą, laimino apveizdą, kuri liepė svietui turėt viršininkus, 
laimino degtinę, su kuria galima pasidalint džiaugsmą.

vakanalijus vziatkovičius, kaip matėme, nenumanė, nė kas 
pavietis, nė kokios viršininko pareigos. vienok tuose dalykuose 
gaudavo rodą nuo savo pagalbininko, o reikalus su žydeliais, ku-
rie pradėjo lankytis pas viršininką gana tankiai jau ne tik su savo, 
bet ir su krikščionių „reikalais”, atlikdavo pats, ypač kad žydai 
pamokindavo, ką reikia daryt, ir kad niekas iš činovninkų apie 
nieką nežinotų.
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II

Reikėjo naujam viršininkui pasipažint su savo paviečiu, t. y. 
atlankyt Žydpilės magistratą ir valsčių kanceliarijas. Pavietyje 
buvo iš viso dešimt valsčių. tiktai dviejuose valsčiuose vaitais 
buvo žmonės, suprantantieji savo pareigas ir patys jas pildę. ki-
tuose gi valsčiuose vaitai vos mokėjo pasirašyt, o iš pareigų ži-
nojo tik tiek, kada reikia užsikabint „blekę”10. užtaigi juose visa 
valdžia gulėjo raštininkų rankose, tankiausiai lenkų, atklydusių 
kasžin iš kur ir kasžin su kokia sąžine. darė ką norėjo su aklu 
vaitu. darė ką norėjo su valsčium, žinodami, kad už viską atsakys 
vaitas, valsčiaus išrinktas.

Pirmiausiai kruglodurovas išsirengė į Žydpilę. burmistras 
sutiko jį kaipo viršininką labai gražiai, parodė kanceliariją, šį tą 
paaiškino ir užvedė pas save užkąst. Čia burmistras, didis gu-
druolis, žinodamas jau, su kuo turi reikalą, stačiai sako:

– supažindinęs poną viršininką su magistrato dalykais, turiu 
supažindint ir su tais dalykais, kurių magistrato popieriuose ne-
rasime, o už kuriuos galite, pons viršininke, kartais mane nekaltai 
nubart. miestas sudeda 80 rublių ant metų ugnies prietaisoms tai-
syt. ant taisymo išeina kur kas mažiau (kiek nepasakė), taigi iš 
tos sumos šiek tiek lieka. Lieka taipgi nuo žiburio liktarnoms, nuo 
samdymo panaktinių11 ir t. t. Pinigus tuos grąžint miestui nepri-
tinka – paskui nenorėtų visai jų mokėt. jau nuo seniau „įvesta”, 
kad tuos pinigus dalinasi tarp savęs paviečio viršininkas ir bur-
mistras. dabar štai turiu surinkęs 30 rublių, kuriuos, pons virši-
ninke, tuo tarpu priimkite. toliau surinksiu daugiau.

kruglodurovas, matydamas, kad burmistras taip drąsiai ir 
atvirai kalba, įtikėjo ir nesibjaurėjo priimt 30 rublių, nors iki 100 
toli šaukė. Pergulėjęs Žydpilėje, anksti iš ryto nukeliavo į miška-
galių valsčių.

10 blekė – viršaičio skardinis ženklas. 
11 Panaktinis – naktinis sargas.
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IV

– turiu įgyt garbę! – nusprendė vakanalijus vziatkovičius 
ir nuo tos dienos ėmėsi ieškot takų, kuriais galima prisėlint prie 
garbės. vienok sunkiai ėjo. ar po trijų nedėlių laužymo galvos, 
eidamas per tiltą ir dairydamasis į visas puses, ar nepamatys kur 
garbę lekiant, užtėmijo prie tilto lentutę su parašu, visai jam ne-
suprantamu.

– kas čia parašyta? – klausia pasišaukęs žemskį12.
– tai, vaše vysokoblagorodije13, parašyta lietuviškai „žingi-

ne”, kad žmonės per tiltą greit nevažiuotų. mūsiškai bus „šagom”.
– Lietuviškai? kas tai? Žiūrėk, kad šiandien vieton šito para-

šo būt maskoliškas! Čia ne Lietuva, o maskolija.

12 Žemskis – policijos pareigūnas.
13 Šitą sakinį lietuviškai išverst negalima. jis reiškia titulą pagal aukštumą ir gerumą 

gimimo. Pradedant nuo žemiausio titulo: sukin syn ir einant laipsniais aukštyn, galima 
prieiti ir prie vaše vysokoblagorodije (autorius).
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– klausau, vaše vysokoblagorodije.
ant rytojaus, tikėdamas, kad apie jo administratyvišką rusi-

fikacijos didžiadarbį žino jau visas miestas, išėjo pasivaikščiot ir 
prisigretino prie vaikščiojančio būrelio naupiliečių. Praeinant pro 
lentutę su nauju parašu ant tilto, vakanalijus vziatkovičius su di-
džiu švelnumu kreipėsi prie moteriškių:

– Šagom, mesdames14, šagom!
moteriškės nesuprato tų žodžių ir, dirstelėjusios tik į kruglo-

durovą, ėjo toliau. grįžtant vėl administratorius, lyg nurodyda-
mas rankom į parašo pusę, ragino moteriškes, prieš kurias per 
prievartą norėjo pasigirti.

– Šagom, mesdames, šagom!
tada viena moteriškė atrėmė:
– ar tamistai rodosi, kad mes – tai eskadronas kareivių? iš 

kur tamistai staiga atėjo į galvą komanda? net negražu!
vakanalijus vziatkovičius pamatė, kad ne tik nieks nežino 

apie jo didžiadarbį, bet ir rodant jį nieks nežiūri.
– da pabandysiu paieškot pavietyje žmonių su išvirkščiomis 

nuomonėmis, – ramino save kruglodurovas. – Reikia išbandyt 
visi keliai, iš viršaus nurodyti.

tuojau davė išskirstytiems pavietyje žemskiams ypatingą 
įsakymą, idant žiūrėtų gerai, ar nepasirodys kur neištikima žmo-
gysta, ir apie tai ant tų pėdų praneštų.

Į ūmą laiką gavo du raportu. viename rašo: „apie galagau-
džius suka kasžin koks žmogus, poniškai apsirėdęs, vaikščioja po 
kalnus, dairosi į visas puses, o paskui, pasistatęs ant aukšto triko-
jo mašiną, prikiša prie jos galvą, užsidengia juoda pala ir ką jis ten 
paskui daro, nepatyriau, negalėdamas prisiartint, kad neužtėmytų 
manęs ir nepabėgtų”. 

kitas raportas toks: „apie trumpuvą pasirodė kažin koks po-
nas, kuris ateina į kaimus ir mieruoja žmonių galvas. kam jis taip 
daro, negalima žinot. vieni sako, kad rengia lietuvių kariuome-

14 mesdames (pranc.) – ponios.



218

nę ir mieruoja galvas, idant kepurės gerai tiktų kiekvienam. kiti 
sako, kad jis neva mieruoja, o tuo tarpu šnabžda į ausį mokinda-
mas, kaip smaugt maskolius”.

Įsakyta suimt suskųstas raportuose neištikimas žmogystas. 
tegul visi žinos dabar, kad vakanalijus vziatkovičius ant visko 
turi akį kaipo tikras administratorius ir naikintojas negeistinų 
valstijai gaivalų. jau apie šitą dalyką tik turės žinot vyriausybė. 
bet ir čia kruglodurovas vieton garbės sulaukė tik juokų. Pasiro-
dė, kad tuodu ponu buvo atvažiavusiu ant vasaros pasilsėt pane-
munėse. vienas buvo mylėtojas fotografas, o kitas garsus etnolo-
gas15. jau kad nesiseka kam, tai nesiseka!

mat vakanalijus vziatkovičius ir prie apšvietimo pridėjo ranką.
Pirmiausiai atvažiavo į Žydpilę ir, paprašęs mokintojus pa-

klausinėt vaikus katekizmo, klausė atsakymų atsidėjęs. Paskui, 
atsisveikindamas su mokintoju, taip prakalbėjo:

– Labai tamistai dėkui! vaikai iš tikėjimo dalykų atsako puikiai. 
nors aš lietuviškai nesuprantu, bet iš akių matyt, kad tamistos mo-
kintiniai katekizmą moka gerai. taipjau vienas, skaitydamas cie-
soriaus šeimyną, suklupo, bet tai nieko, tai, apskritai imant, mokė-
jimą katekizmo tamistos mokykloje da ne visai gadina... tikėjimo 
dalykai – didelis daiktas! kas juos moka, tai moka viską! – užbaigė 
kruglodurovas, pažymindamas paskutinį žodį ir parodydamas, 
kad supratime mokslo reikalų ir jo kelinės16 ne per žemai.

iš čia nuvažiavo į Pliuškių bažnytkaimį ir užragino mokintoją 
paklausinėt vaikus poterių. mokintojas buvo žmogus tamsuolis, 
bet turintis labai miklią sąžinę. ta antroji ypatybė duodavo jam 
progą taip gudriai pasielgt prieš vyriausybę atvirais ir slapčiais 
keliais, kad žmonės negalėjo išmest jo nė iš mokyklos, nors kelis 
kartus buvo bandę. taigi ir dabar, nepasitikėdamas, ar vaikai ant 
poterių nesuklups, griebėsi prie savo gudrumo:

– Pons viršininke, pavelykite pirmiau užklaust apie ciesoriaus 
šeimyną!

15 etnologas – mokslininkas, tiriantis tautų kultūras.
16 kelinės – kelnės.
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– gerai, gerai, – tiko viršininkas.
vaikiščią net prakaitas išpylė, iki išrentė visą šeimyną nuo 

pradžios iki galo. vienok pasakė viską, ir dagi taip gražiai, aiškiai 
– tarytum riešutą krimto.

– kaip aukštiname poną gubernatorių? – klausia mokintojas 
vaiko.

vaikas išpleškino viską po imeni, otčestvu, činu i ordenam.
– na, o dabar... kaip poną viršininką?
– jevo vysokoblagorodije vakkanalij vziatkovič kruglodu-

rov, štabsrotmistr ir t. t., ir t. t., – atsakė vaikas aiškiai ir drąsiai. 
matyt buvo, kad tą dalyką girdėjo ir atkartojo mokykloje tankiai, 
tikrai tankiau negu poterius.

viršininkas atsistojo, ištiesė rankas ir vos ištaręs: – vaikai, tai 
jūs ir mane pažįstate? – pravirko.

daugiau vaikų jau neklausinėjo.
vyriausybė, matydama, kad kruglodurovas geresnis gendro-

lius17 nekaip paviečio viršininkas, paketino jį nuo viršininkystės 
atstatyt. bet suvalkų gubernatorius, kuris, kalbant matematiš-
kai, taip prilygino prie kruglodurovo kaip kruglodurovas prie 
Pstrumskio, pagelbėjo ir perkėlė tik kruglodurovą iš naupilės į 
Pakaušpilės pavietį.

atsisveikindamas su savo činovninkais ir pažįstamais, ištarė 
vakanalijus vziatkovičius atminties vertus žodžius:

– gerai, kad spėjo išsiųst mane į Pakaušpilę viršininku, nes 
neužilgo būčiau ten patekęs kitokiu keliu.

Pakaušpilėje yra visiems žinomas kalinys18.
buvo tai pirmi ir paskutiniai išmintingi žodžiai, kuriuos kru-

glodurovui, viršininkaujant naupilėje, pasisekė nuo savęs pasa-
kyt. ant tų žodžių pabaigsiu ir pasakojimą apie jį.

skaitytojau! galėjai patėmyt, kad visame pasakojime beveik 
niekur neminėjau, kokiame metų laike tas arba kitas dalykas dė-
josi. tai kad ant manęs kartais nerūgotum, duosiu trumpą pa-

17 gendrolius – generolas.
18 kalinys – kalėjimas.
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aiškinimą. Žiemos laike niekad kruglodurovas iš namų neišva-
žiuodavo pasiremdamas ant to, kad jeigu maskolijoje meška gali 
per žiemą miegot tik laižydama delną, tai greičiau šitas pritinka 
maskoliui činovninkui, ypač jeigu jo delnas būna tankiai suter-
šiamas. Pavasario ir rudens laike naupilės pavietyje taip bjaurūs 
keliai, taip bjaurūs, kad nė praeit, nė pravažiuot. taigi vakanali-
jus vziatkovičius kruglodurovas visus savo garsius ir negarsius 
darbus atliko vien vasaromis.

1 kaip save pristato vakanalijus vziatkovičius ir kaip į tai rea-
guoja pavaldiniai?

2 kuo „įdomi” kruglodurovo biografija?
3 kokių patarimų naujam „dievui” duoda buvęs apskrities virši-

ninkas matvejevas?
4 kaip pasikeičia kruglodurovo gyvenimas, kai jis ištaria svarius 

sau žodžius: „turiu įgyt garbę!”?
5 kodėl kūrinys pavadintas ne „viršininkas”, o „viršininkai”?
6 kas būdinga visiems vaizduojamiems viršininkams? kas jie to-

kie? kodėl jie galėjo savivaliauti? atkreipkite dėmesį į veikėjų 
pavardžių kilmę.

7 ką kaltina rašytojas vaizduodamas viršininkų siautėjimą? savo 
mintis pagrįskite kūrinio ištraukomis.

8 kaip autorius atskleidžia viršininkų bukumą, nesąžiningumą, 
tingumą?

9 ar iš tiesų žodžiai „gerai, kad spėjo išsiųsti mane į Pakaušpilę 
viršininku, nes neužilgo būčiau ten patekęs kitokiu keliu” buvo 
pirmieji ir paskutiniai išmintingi viršininko žodžiai? kodėl taip 
manote?

10 Remdamiesi kūrinio tekstu ir mokytojo pasakojimu, įrodykite, 
kad „viršininkai” yra satyra.

satyra – tai komiškumo forma: pajuokiamas, piktas, ne-
gailestingas neigiamų visuomenės gyvenimo, žmonių ydų 
vaizdavimas.

Klausimai ir užduotys
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ŽoDŽių tVaRKa saKiNyjE

iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad lietuvių kalbos sakinių 
žodžių tvarka visiškai laisva. antai sakinį Viesulas išrovė medį 
galima pasakyti penkeriopai, ir visi variantai yra suprantami. Plg.:

1. Viesulas medį išrovė.
2. Medį išrovė viesulas.
3. Medį viesulas išrovė.
4. Išrovė medį viesulas.
5. Išrovė viesulas medį.

kurį variantą tikslingiausia pasirinkti kalbant arba rašant, pri-
klauso nuo to, kas klausytojui ar skaitytojui yra žinoma iš anks-
tesnio teksto. jei, tarkim, iš jo yra aišku, kad buvo kilęs viesulas, 
ir norima pranešti, kad jis išrovė medį, o ne ką kita, žodžių tvarka 
būtų tokia: Viesulas išrovė medį. ir, priešingai, jei būtų žinoma, 
kad medis išrautas, ir rūpėtų pasakyti, kad tai padarė viesulas, 
reikėtų jau tokios žodžių tvarkos: Medį išrovė viesulas.

sakinio pradžioje sakome tai, ką žinome iš ankstesnių saki-
nių, o pabaigoje – ką nauja pranešame.

kadangi nauja paprastai pasakoma tariniu su jam priklau-
somomis sakinio dalimis, ši pagrindinė sakinio dalis dažniausiai 
eina po veiksnio.

Pvz.:
Mikutis šypteli Juozapėliui. Paskutinės ašaros džiūsta jo 

skruostuose, o akys giedros ir geros. Jie jau nebe priešai, bet 
draugai. (P. C.)

Įprastinė papildinio vieta sakinyje – po tarinio (Mama rašo 

laišką.). Po tarinio dažnai eina ir dauguma aplinkybių (Kelias  
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vingiuoja tolyn. Avys laikomos vilnai.). būdo aplinkybė, prie-

šingai, dažniausiai eina prieš tarinį (Jonas neryžtingai atsistoja.). 

neretai sakinio pradžioje pasakomos laiko ir vietos aplinkybės 

(Vakarop lietus nurimo. Miške giedojo paukščiai.).

Įsidėmėtina pažyminio vieta sakinyje. kilmininku išreikštas 
nederinamasis pažyminys eina prieš pažymimąjį žodį.

Pvz.:
1. Nakties rasą sugėrė įkaitę akmenys. (v. b.)
2. Vėjas čiužena rudens lapus. (i. s.)

Įnagininku išreikštas nederinamasis pažyminys eina po pažy-
mimojo žodžio. Pvz.:

Pasirodė vyras šiaudine skrybėle.

Prieš pažymimąjį žodį paprastai eina derinamasis pažymi-
nys. Pvz.:

1. Drėgna žemė kvepėjo pavasariu. (R. L.)
2. Kitą rytą upėje jau plaukė pirmosios ledo lytys.

kartais įprastinė žodžių tvarka keičiama norint kurį nors žodį 
pabrėžti.

Pvz.:
1. Gražu buvo neapsakomai. (j. b.)
2. O jaunosios dienos mano! (j. b.)
Plg.:
1. Buvo neapsakomai gražu.
2. O mano jaunosios dienos!

Įprastinės žodžių tvarkos pakeitimas vadinamas inversija.
kalbant arba skaitant svarbesnius žodžius galima išskirti ir 
loginiu kirčiu, nekeičiant žodžių tvarkos.



223

Pvz.:
1. Viesulas išrovė medį. (viesulas, o ne darbininkai ar kt.)
2. Viesulas išrovė medį. (išrovė, o ne nulaužė ar pan.)

† Perskaitykite sakinį taip, kad loginį kirtį turėtų paryškintieji žo-
džiai.

1. Netoliese vyrai pjovė medžius.
2. Netoliese vyrai pjovė medžius.
3. Netoliese vyrai pjovė medžius.

‡ Pertvarkykite 1 pratimo sakinio žodžių tvarką taip, kad paryškin-
taisiais žodžiais būtų pasakoma nauja ir svarbu.
Pavyzdys. Vyrai pjovė medžius netoliese.

ˆ Raskite inversiškai pavartotus žodžius.
1. iš menkos kibirkštėlės didelis kyla gaisras. (tts.) 2. keista buvo 
Liškiavos pilis, keisti gyveno joje žmonės. (v. k.) 3. iš duonos kva-
po ir miškų giesmės kalba gimtoji lūposna įdėta. (j. dg.) 4. myliu 
aš giesmę paprastą vyturio mažo melsvame danguje ant arimų pil-
kų. (a. vc.) 5. Puikus buvo aras, audros nenusigando. (v. k.)

Š Raskite antrininkes sakinio dalis ir apibūdinkite jų vietą sakinyje.
1. tu mūsų džiaugsmą pavertei skausmu. (just. m.) 2. vaiskienė 
išėjo kloti patalo. (v. Rm.) 3. valtis smagiai lekia pasroviui. (v. d.) 
4. krautuvės durys buvo praviros. (j. a.) 5. Plačiašakio medžio 
viršūnėje gandras suko lizdą. 6. buvo giedra rudens pavakarė.  
(k. b.) 7. jonas pamažu slinko gatve. (v. Rm.)

œ Raskite ir ištaisykite netaisyklingus sakinius.
1. Laivas buvo dideliame pavojuje, kuris liko tarp uolų. 2. aplin-
kiniai gyventojai milžinų slėniu vadina plačią lygumą, kuri nusi-
driekė tarp žilų piliakalnių. 3. saloje žydėjo gėlės, kurioje mes įsi-
kūrėme. 4. kopėme į kalną ir stebėjomės vaizdais, kuris buvo labai 
aukštas.



224

Irena Slavinskaitė

Po tėviškės dangum
jonas mačiulis-maironis
(1862–1932)

jonas mačiulis-maironis gimė 1862 metų lapkričio 2 dieną 
Raseinių rajone, Pasandravio dvarelyje. tikroji poeto tėviškė – 
netoliese esantys bernotai. Šiame kaime prabėgs jo vaikystė, į čia 
bus grįžtama aplankyti artimųjų, atgauti jėgų.

Pasandravis ir bernotai rymo lygumoje, vietomis išraižytoje 
vaizdingų, krūmokšniais ir medžiais apaugusių upelių. Pro Pa-
sandravį teka sandrava, kitapus bernotų sodybos – už keliuko ir 
lauko, durpingą anuomet vandenį į dubysą plukdė Luknė. Pava-
sarį žiedai margai išpindavo upelių krantus, padabindavo gėlių 
vainikais lankas. aukštai į dangų pakildavo artojų palydovai vie-
versiai. toli, kiek akys užmato, driekėsi laukų žaluma, virš gal-
vos plytėjo svaigiai mėlynas dangus. vaikystėje patirtas plačių 
ir aukštų erdvių pojūtis vėliau atsispindės lyrikoje: joje tarsi iš 
paukščio skrydžio bus matyti Lietuva – su jos didžiausiais mies-
tais, upėmis, kalnais.

savotiški spektakliai prasidėdavo mačiuliuose, kai aleksan-
dras mačiulis (poeto tėvas) sužinodavo, kad pas jį ko nors skolin-
tis atvyksiąs kuris apylinkės bajorų. tada jam kildavo nesulaiko-
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mas noras pasityčioti iš tų, kas nupliko per savo tuščias ambicijas: 
rimtai atsidėję neūkininkavo, buvo susižavėję tuo, kas svetima 
lietuviškam kaimui (kalbai, nešiosenai, papročiams). iš anksto 
žinodamas, kad bajorai atvyks poniškai apsirengę, mačiulis ap-
sitaisydavo kaip koks prasčiokas: apsivilkdavo apnešiotą skrebę1, 
apsiaudavo vyžomis. tuomet paslaugiai, bet sykiu išdidžiai sko-
lino pinigus, teikė ūkiškus patarimus. anot vaižganto, apylinkės 
bajorams jis buvęs „paslankus”, tačiau „nelinko pasekti dvarinin-
kais”.

nors tėvas jonukui atrodė rūstokas, neskatinąs atvirumo, jo 
atminimas sūnui išliko. tėvas buvo bernotų širdis. jo energija, 
išmanymas varinėjo šių namų kraują. motina tik pritarė vyro 
veiksmams. vaikas tai jautė. jį patį gamta apdovanojo panašiais į 
tėvą būdo bruožais.

sūnus, kaip ir tėvas, bus veiklos žmogus: kartą sumanęs ką, 
tvirtai sieks tikslo. mėgs konkrečią veiklą, plačius užmojus. net 

maironio namas (dabar muziejus) ir paminklas kaune

1 skrebė – prasti, padėvėti kailiniai.
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aukštus mokslus išėjęs, net poetas būdamas, mėgs fizinį darbą, 
širdyje taip pat liks valstietis. ir valandėlę laisvo laiko turėdamas, 
tuoj puls ką sodinti. mėgs staliaus darbus, varstotą, drožlių kva-
pą. Parvažiavęs į tėviškę, nesigėdys eiti ganyti, pakeis piemenį, 
duos šiam poilsio. nuėjęs į laukus, pradalgę išvarys.

kaip ir tėvas, bus praktiškas, bet kartu ir svajotojas. Pasitu-
rintys namai teikė savo atžalai saugią užuovėją, išugdė pasitikėji-
mą jėgomis. tačiau tėvų gyvenimo būdas neleido pakilti į kvailą, 
tuščią puikybę, pasinerti į lėbavimą2, švaistyti pinigus. maironis 
gerbs darbu įsigytą pinigą, jo lengvai neišleis, skolins tik maty-
damas, kad tikrai reikia. ir kitus mokys gyventi taip, kaip leidžia 
uždarbis – pagal kišenę. nors padės išeiti į gyvenimą net septy-
niems sesers kotrynos vaikams, jų nelepins, sakys, kad duodąs 
jiems patį didžiausią turtą – mokslą.

maironio kambarys kaune

2 Lėbavimas – nuolatinis vaišių kėlimas, puotavimas.
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gal iš motinos poetas bus paveldėjęs kitonišką sielos prigim-
tį – jausmingumą, švelnumą, svajingumą. visi mačiulių vaikai 
buvo jautrūs, mokėjo ką nors gražaus dirbti: Pranciška gražiai 
audė (jos rankų darbeliai puošė maironio butą kaune), kotryna 
rašė nepaprastai poetiškus laiškus. spėjama, kad ir ji turėjusi ra-
šytojos gabumų.

maironis buvo atkaklus kaip tikras žemaitis. jis viską dary-
davo užsispyręs, nesiblaškydamas, iki galo. jo siekimai būdavo 
labai pastovūs: netgi visam gyvenimui, tad kiek ir konservatyvūs. 
aplinka, šeima, prigimtis suformavo išoriškai ramų, uždarą, bet 
kartu gyvą, temperamentingą charakterį: kai jis įsisiūbuos, taps 
sunkiai suvaldomas net pačiam.

1  suraskite maironio gimtinę žemėlapyje.
2  kuo pasižymėjo maironio tėvas?
3 Papasakokite apie tėvo įtaką poetui. ką maironis paveldėjo iš 

motinos?
4 kas formavo jaunojo poeto charakterį?
5 internete, enciklopedijoje paieškokite žinių apie senoviškus 

žmonių rūbus ir apavą.

Juozas Paukštelis

Gyvenime ir svajonėse
Ištraukos iš knygos „Dažnai atsimenu juos”

1931 metais vasarodami Palangoj, sužinojome, kad į tą pačią 
vilą vasaroti atvažiuos maironis. aš džiaugiaus, dabar, sakau, il-
gesnį laiką iš arčiau jį matysiu. kitą rytą, atėjęs pusryčių, žiūriu 
– jau besėdįs gale stalo. nelaukęs, kol kiti baigs valgyti, pakilo, 
atsiprašė netoli sėdinčius – eisiąs pailsėti, nes, traukiniu važiuo-
damas, per naktį nemiegojęs.

Klausimai ir užduotys
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maironis, pasirodė, ir apsigyvenęs visai netoli mūsų, tik kito-
je pusėj koridoriaus.

Palangoje man, o gal ir daug kam, vakarais, kai grįžti nuo 
tilto, saulę palydėjęs, kai ima temti, kai visa aptilsta, tik jūra, 
nerimstanti ir amžina, vienodai gaudžia – dažnai būna lyg ilgu 
ko, lyg liūdna, neramu. dažnai stoviniuoji sode kur po medžiu 
ir kambaryje langą atsidaręs klausais, ir suskamba tau maironio 
posmai:

o paklausykit vakarais,
kai marių bangos nerimauja
ir krantą barsto gintarais
gelmės nematomoji sauja:
girdėtis per miglas druskas,
Lyg verkia ir vaitoja kas!..

ir rodosi, „lyg pro miglas druskas” prašneks į tave išsiilgti 
nemarios jūros išsiūbuoti poezijos žodžiai, kurių taip ilgiesi.

Pasitaikė kelios dienos apsiniaukusios, pamiglavusios. ir jūra 
pamiglavusi, ir nuo jos pučiąs vėjas, rodės, net pamiglavęs.

vieną tokį vakarą sėdėjome mūsų vilos gonkelyje aš, žmona 
ir mano draugas Pranas su žmona... mudu su bičiuliu buvome ge-
rai susidainavę, todėl dabar neiškentėme – niūniavome patyliais, 
mūsų moterys tik šnekučiavosi, protarpiais garsiau nusijuokda-
mos.

– negražiai darome, – staiga tarė mano bičiulis (jis buvo labai 
koketiškas1, jautrus). – maironis turbūt jau atsigulė, o mes triukš-
maujame. 

sulig tais žodžiais iš vidaus ir beišslenkąs maironis.
– atsiprašau, – tarė švelniai, – ar negalima būtų su tamstomis 

pasėdėti, ar netrukdysiu?
mes visi ūmai atsistojome.
– Prašom, prašom, profesoriau, mums labai malonu.

1 koketiškas – norintis kam nors patikti savo manieromis.
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maironis atsisėdo, užkalbino mūsų moteris.
Po kurio laiko, kada visi pasijutome jau apsipratę, aš patylom 

tariau Pranui:
– kaip manai – jei mes imtumėm ir tyliai paniūniuotumėm 

maironiui „aš nežinau”?
– kažin, gal reiktų pirma jį atsiklausti, – tarė šis.
– ar tamsta, profesoriau, nebūsite prieš, jei mes tyliai padai-

nuosime vieną jūsų sukurtą dainą?
– Prašom, prašom, labai malonu bus pasiklausyti.
mudu ir pradėjome tyliai: „aš nežinau, graži sesute...”
maironis sėdėjo galvą kiek nuleidęs, gal susijaudinęs. kai 

mes nutilome, tarė:
– ačiū, labai gražiai, bet gal reikėtų dar švelniau. Labai daug 

tikro jausmo čia mano įdėta, – atsiduso.
Pasakiau, kad, studentai būdami, mes ją labai dažnai dainuo-

davome.
– ar taip? man neteko girdėti. – jis atrodė patenkintas. – tai 

gal dar ką padainuotumėt?

maironio kapas kaune
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mums to ir reikėjo.
– su mielu noru, – sakom, – padainuosim profesoriui...
ir pradėjom:
ten, kur nemunas banguoja
tarp kalnų, lankų,
broliai vargdieniai dejuoja
nuo senų laikų.
o kai baigėm visą dainą, maironis ir vėl:
– ačiū, gražiai tamstos dainuojate... gal kiek ir pavyko man 

anuos laikus išreikšti... baudžiavos laikų tai nebeteko matyti, tik 
tiek, kiek iš tėvelių pasakojimo. malonu, kad ir jauni apie juos 
žino iš dainų, iš pasakojimų.

– atsiprašau, profesoriau, – tariau jau visai įsidrąsinęs, – kokį 
savo eilėraštį ar dainą tamsta laikote pačiu geriausiu? man, kaip 
literatūros mokytojui, labai įdomu tai žinoti.

maironis patylėjo, lyg pagalvojo, paskui vėl prašneko:
– iš mano sukurtų eilėraščių laikau geriausiu „Pirmoji meilė” 

(„jau niekas tavęs taip giliai nemylės.” – j. P.). gal ryškiau jame 
išreikšta ir mintis, ir jausmas – kokius norėjau išreikšti. kūriau 
neskubėdamas, lygindamas...

1 kokį maironį prisimena juozas Paukštelis?
2 kurį savo eilėraštį maironis laikė labiausiai vykusiu?
3 Paieškokite daugiau žinių apie maironį „Lietuvių literatūros 

enciklopedijoje”. susiraskite visas jo aplankytas vietoves že-
mėlapyje.

Klausimai ir užduotys
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Maironis

Trakų pilis
Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai 
trakų štai garbinga pilis!
jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
o ji tebestovi dar vis.
bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos
kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!..

kai vėjas pakyla ir drumsčias vanduo,
ir ežeras veržias platyn, –
banga gena bangą, ir bokšto akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.
taip griūva sienos, liūdnesnės kas dieną,
graudindamos jautrią širdį ne vieną.
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Pilie! tu tiek amžių praleidai garsiai!
ir tiek mums davei milžinų!
tu vytauto didžio galybę matei,
kad jojo tarp savo pulkų!
kur tavo galia, garsi palikimais?
kur ta senovė, brangi atminimais?

nutilusios sienos, apleistos visų,
be sargo, ginklų, be žmogaus!
kiek primenat jūs man brangiausių laikų
ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! ar mums dar sugrįšte?
ar vien minėsme kaip savo jaunystę?

kada tik keliu važiavau pro trakus,
man verkė iš skausmo širdis;
gaili ašarėlė beplovė skruostus
ir mėlynas temdė akis!
ir veltui dvasią raminti norėjau,
aplinkui vien tamsią naktį regėjau.

1 kaip nuskamba eilėraščio pradžia?
2 kokie epitetai kuria didingumo įvaizdį? kaip prie to prisideda 

eilutės skambesys, melodingumas, ilgumas?
3 kurie vaizdai lemia liūdesį ir apgailėjimą?
4 kuriame posme nuskamba didžiausias optimizmas, pasididžia-

vimas?
5 kur sutelkta daugiausia klausimų ir sušukimų? ką jie suteikia 

eilėraščiui?
6 ar „trakų piliai” būdingas retoriškumas? išsiaiškinkite žodžių 

retorika, retoriškas reikšmę.
7  kuo skiriasi nuo kitų paskutinis posmas? (atkreipkite dėmesį į 

kalbėjimo laiką, situaciją, nuotaiką.)

Klausimai ir užduotys



233

8 kokios emocijos kaitaliojasi šiame maironio kūrinyje? kokie 
jausmai nugali?

9 išmokite eilėraštį „trakų pilis” atmintinai. Raiškiai padekla-
muokite.

Vakaras ant ežero Keturių kantonų
ežero skaisčios bangos liūliavo
Žaliu smaragdu1;
Laivą be irklo varė, lingavo
vėsos dvelkimu.

saulė už alpių leidos sustingus;
varpai Liucernos
dievui aukojo darbus vargingus
Žmogaus ir gamtos.

medžių ant saulės kepintas lapas
nuspindo rasa;
Rožių iš kalnų papūtė kvapas
skania sveikata.

audžiau nurimęs aukso svajones
aušros spinduliais;
Lėkė jos, skrido, pilnos malonės,
Padangių keliais.

vedė jas Paukščių kelias žvaigždėtas,
Lydėjo širdis
Į tolimąsias, į numylėtas
tėvelių šalis.

1 smaragdas – ryškiai žalios spalvos brangakmenis. 
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kiek atminimų-atsitikimų,
gyvų kitados,
vienas už kito brėško ir švito
anapus ribos!

ten, kur palangėm stiepias sužiurę
Žemčiūgų žiedai,
kur raudonmargę kreipia kepurę
jurginų pulkai,

ten, kur sesutės rūta dabina
kasas nuo mažens,
kur juodbėrėlį brolis augina
balnot ant rudens,

ten, kur dubysa mėlyna juosta
banguoja plati!..
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ko, ašarėle, ko tu per skruostą
kaip perlas riedi?

ten tai prabėgo mano brangiausi 
jaunystės laikai,
ir po tiek metų pats savęs klausi:
tai vien tik sapnai?

kiek atminimų-atsitikimų,
gyvų kitados,
vienas už kito brėško ir švito
anapus ribos!

1 kas poetui sukelia gimtosios žemės ilgesį?
2 kaip jis atskleidžia Šveicarijos gamtos puošnumą?
3 kokiomis meninės raiškos priemonėmis maironis sukuria vasa-

ros vakaro ramybės nuotaiką?
4 kaip veikia poetą svetimos šalies grožis, vakaro ramybė?
5 kokią tėvynę jis prisimena?
6  kaip atskleidžiamas poeto jaudulys? ko gailisi poetas?
7 nusakykite gamtos reikšmę maironio tėvynės sampratoje.

Oi neverk, matušėle!
oi neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
eis ginti brangiosios tėvynės!
kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės.

taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
kad laužo užrūstintas vėjas;
tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras,
antros neišmels apgailėjęs.

Klausimai ir užduotys
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ten už upių plačių žiba mūsų pulkai:
jie mylimą Lietuvą gina;
kam nusviro galva, tam dangaus angelai
vainiką iš deimantų pina.

daugel krito sūnų kaip tų lapų rudens:
baltveidės oi verks, nes mylėjo!
bet nei bus, nei tekės nemune tiek vandens,
kiek priešų ten kraujo tekėjo.

vedė vytautas ten didžiavyrių pulkus
ir priešų sulaužė puikybę:
už devynias mares, už tamsiuosius miškus
išvarė kryžiuočių galybę.

saulė leidos raudona ant vilniaus kapų,
kai duobę kareiviai ten kasė,
ir paguldė daug brolių greta milžinų,
o viešpats jų priglaudė dvasią.

o neverk, matušėle, kad jaunas sūnus
eis ginti brangiosios tėvynės!
kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus,
Lauks teismo dienos paskutinės!

1 Raiškiai perskaitykite eilėraštį. apibūdinkite jame vaizduoja-
mus personažus. koks svarbiausias sūnaus bruožas?

2 ką poetas labiau vertina: tėvynės laisvę ar žmogaus gyvybę? 
kodėl? kokiais žodžiais jis tai pasako?

3  Pasvarstykite, kodėl šis eilėraštis buvo toks populiarus tautinio 
atgimimo laikais.

4 Pasvarstykite, koks poeto vaidmuo ugdant tautos herojus.

Klausimai ir užduotys
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silabotoNiNė EilėDaRa

garsiai perskaitykite šias eilutes:

1. jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės.

2. vidunakty taip tyku, kad girdi, kaip jaunas
Lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas;
girdi, kaip šakom šnibžda medžių kalba šventa,
kaip žvaigždelės plevena, gaili rasa krinta.

3. už Raseinių, ant dubysos
teka saulė, teka;
geltonplaukės puikios visos
Šneka ten, oi šneka.

geriau įsiklausę į šias ištraukas, pastebėsite, kad jos skirtin-
gai skamba. Pabandykite nustatyti, koks jų metras ir kokia eilė-
dara. jau žinote hegzametrą, silabinę eilėdarą. kurios ištraukos 
parašytos tais būdais?

Paskutinė strofa neatitinka nei hegzametro, nei silabinės eilė-
daros reikalavimų: eilutės nesudaro šešios pėdos, kaip hegzame-
tro, nors skiemenų skaičius vienodas pirmojoje ir trečiojoje – 8, 
antrojoje ir ketvirtojoje – 6 skiemenys, tačiau kirčio vieta eilutėje 
nėra pastovi. dar kartą perskaitykite šią strofą ir pažymėkite, ku-
rie skiemenys kirčiuoti, kurie ne. Šių eilučių metro pagrindas – 
dėsningas kirčiuotų ir nekirčiuotų skiemenų išdėstymas eilutėje.

eilėdara, pagrįsta dėsningu kirčiuotų ir nekirčiuotų skie-
menų kaitaliojimu eilutėje, vadinama silabotonine. joje 
pagrindinis vaidmuo tenka kirčiui. silabotoninėje eilutėje 
kirčiuotas gali būti kas antras (dviskiemeniai metrai) arba 
kas trečias skiemuo (triskiemeniai metrai).
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dviskiemeniuose metruose kirtis krinta arba ant lyginių , 
arba ant nelyginių  skiemenų. triskiemeniuose – tarpkirti-
niai intervalai yra dviejų skiemenų .

strofoje ar net eilutėje kartais gali būti įvairus metras. be dvi-
skiemenių ir triskiemenių, gali būti ir mišriųjų metrų. garsiai per-
skaitykite šias strofas ir nustatykite, koks jų metras. kuo skiriasi 
paskutinės strofos eilutės?

1. užmigo žemė. tik dangaus
negęsta akys sidabrinės,
ir sparnas miego malonaus
nemigdo tik jaunos krūtinės.

2. Į darbą, broliai, vyrs į vyrą,
Šarvuoti mokslu atkakliu!
Paimsim arklą, knygą, lyrą
ir eisim Lietuvos keliu.

3. ar giedros išaušta pavasario dienos,
ar krinta po dalgiu žvangučiai lankos,
ar dreba nuo šalčio apleistos rugienos, –
mums savo tėvynė graži visados.
ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjūtė,
tu gražiausia, maloniausia, Lietuva motute.

1 kokie pagrindiniai skirtumai tarp silabinės ir silabotoninės ei-
lėdaros?

2 kuris šiais mokslo metais nagrinėtų poetų įtvirtino lietuvių li-
teratūroje silabotoninę eilėdarą?

3 Pateikite silabotoninės eilėdaros pavyzdžių iš savarankiškai 
perskaitytų eilėraščių.

4 Pabandykite parašyti eilėraštį ar bent posmą silabotonine eilė-
dara jums artima tema.

Klausimai ir užduotys
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Maironis

Eina garsas
eina garsas Prūsų žemės:
žirgą reik balnoti;
daug kryžiuočių nuo malburgo
rengias mus terioti1.
Pasilik, sesute, sveika! nuramink širdelę:
aš pargrįšiu nepražuvęs į tėvų šalelę.

daugel turtų pas kryžiuočius
nuo senos gadynės;
auksu žiba miestų bonės2,
šilko pilnos skrynės.
aš parnešiu sau iš Prūsų kalaviją kietą,
tau, sesyte, šilko skarą, diržą auksu lietą.

jau pavasaris išaušo,
gieda vieversėlis, –
nebegrįžta nuo malburgo
mielas bernužėlis!
saulė leidos, buvo kova: kraujo daug tekėjo;
mylimasis už tėvynę galvą ten padėjo.

mano draugės gieda linksmos
ir šilkais dabinas;
man gi ašaros tik rieda
ir kapai vaidinas!
nekalbėsi, bernužėli, man meilių žodelių!
neužmausi aukso žiedo ant baltų rankelių!

1 terioti – niokoti.
2 bonė – bokštas.



240

1  Į kiek dalių galima būtų padalinti eilėraštį?
2  su kieno jausmais savuosius sutapatino poetas? kas galėtų būti 

lyrinis subjektas pirmuose dviejuose posmuose? (iš kurių eilu-
čių tai galime suvokti?)

3  kaip kalbantysis įsivaizduoja kryžiuočių kraštus?
4  ką maironis išreiškia pirmuose dviejuose posmuose? Įrodykite 

tai citatomis.
5  kaip autorius apibūdina mūšį su kryžiuočiais? Raskite tas eilu-

tes.
6  kieno vardu poetas kalba trečiame posme? kieno išgyvenimus 

perteikia? iš kurių žodžių galime tai suprasti?
7  kuo skiriasi pirmosios ir antrosios eilėraščio dalių kreipiniai? 

kaip galėtume tai paaiškinti? kokie sesutės ir bernužėlio bruo-
žai poetizuojami?

8 Pabaikite mintį: išryškėja poeto dėmesys ne mūšio vaizdams, 
bet...

9 ne vienas maironio eilėraštis ir mūsų laikais yra dainuojamas. 
kokias dainas pagal šio poeto žodžius jūs žinote? kas sukūrė 
joms muziką?

„eina garsas” yra vienas iš tautosakiškiausių maironio eilė-
raščių. nedrąsiai, netiesiogiai reiškiami jausmai, aukso žiedo, 
šilko skaros ir kiti įvaizdžiai, mažybinės daiktavardžių formos, 
melodingumas, kūrinio forma daro jį artimą lietuvių liaudies 
dainoms.

Klausimai ir užduotys
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Mano gimtinė
ten, kur nemunas banguoja
tarp kalnų, lankų,
broliai vargdieniai dejuoja
nuo senų laikų.

ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo
Liejo nežinia.

girios ūžė ten, minėjo
Praeities laikus,
kai lietuvis netikėjo,
jog belaisvis bus.

ten apleistos pilys griūva
ant kalnų aukštai;
milžinų ten kaulai pūva,
verkia jų kapai.

ten užaugau, iškentėjau
aš kančias visas
ir pamėgau, pamylėjau
vargdienių dūmas.

o tos dūmos vargdieninės
griaužia kai kada
tartum rūdys geležinės
amžina žaizda.

1 kuo poetui brangi tėvynė?
2 kokių laikų jis pasigenda? iš kurių žodžių matome, kaip gyve-

na lietuviai maironio išaukštintoje senovėje?

Klausimai ir užduotys
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3 Padiskutuokite, ar maironio poezija aktuali šiandien. 
4 Parašykite rašinį pasirinkta tema. 
  1. istorinės praeities atspindys maironio eilėraščiuose 
  2. maironio eilėraščiai – himnas Lietuvai
  3. gamta maironio eilėraščiuose
  4. Lietuva – skambiausia maironio poezijos styga
  5. maironio poezija iš tų, kur į akmenis susėda
5 Remdamiesi maironio kūryba, parenkite poetinę-muzikinę kom-

poziciją „graži tu, mano brangi tėvyne”.

Liaudies išmintis moko:

ne ten tėvynė, kur gera, bet ten gera, kur tėvynė.
geriau tėvynėje elgetauti, negu svetimoj šalyje ponauti.
tėvynės dūmas už svetimą ugnį šviesesnis.
blogas paukštis, kuris savo lizdą teršia.
geriau sužiedėjusi duona savo namuose, negu daugybė
valgių ant svetimo stalo.
kas už laisvę nenori kovot, tas nelaisviu turi būt.

ViENtisiNio saKiNio sKyRyba

† sudėkite skyrybos ženklus.
drugelio atsiradimas
sode nuo vieno žiedelio prie kito skraidžioja baltas drugelis jis go-
džiai geria žolyno sultis
drugelis iš sodo nuskrido į daržą nusileido ant kopūsto ir padėjo 
daug kiaušinėlių iš kiekvieno kiaušinėlio išsirito kirminėlis šitas 
kirminėlis ėda kopūstą neilgai trukus kirminėlis išsineria iš sausos 
odelės ir tampa lėlyte ji žalia su juodais taškeliais guli žemėse ir 
nejuda pagaliau ateina laikas nubusti sudžiūvusi išnara plyšta ir 
greitai išskrenda peteliškė 

Pagal Vaižgantą
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‡ Įrašykite trūkstamus skyrybos ženklus. Pasistenkite raiškiai per-
skaityti tekstą.
miške auga pušys eglės kadagiai. jie visi ir žiemą ir vasarą žaliuoja. 
epušės beržai ievos uosiai ąžuolai ir alksniai rudenį numeta lapus.
ant žemės žydi ir žaliuoja žolės. gali prisirinkti arba grybų arba 
uogų. sirpsta ir bruknės ir mėlynės ir žemuogės ir avietės. Pušyne 
ir eglyne dygsta ne tik baravykai ar raudongalviai bet ir musmirės. 
beržyne auga voveraitės o rudmėsės – alksnyne.

Pagal Žemaitę

ˆ Įrašykite, kur reikia, tinkamus jungtukus ir sudėkite skyrybos žen-
klus.
Žydi ledas
smagu eiti pirmuoju, bet dar netvirtu ledu šaltą ir žvaigždėtą naktį. 
Ledas lygus ... švarus. nesuspėjo dar vėjas atnešti sniego ... neuž-
bėrė šviesių ledo akių. Po kiekvieno smūgio ledas trupa ... aižėja 
... sutviksta šimtais spalvų. taip pražysta pirmojo ledo gėlės. tik 
negali jų paimti rankomis ... negali pajusti kvapo ... negali jų pado-
vanoti draugui. tų šaltų ... ledinių gėlių.

Pagal V. Dautartą

Š Įrašykite praleistas raides.
ateidavo vakaras, iš gir_ dvelkdavo vėsa, nuskaidrindama žvaigž-
d_s; patekėdavo didelis ir sunkus mėnuo, užtvindydamas miškus 
rusvu švytėjim_.
susitelkdavo ten ir debes_s. tačiau pūgos ir viesulai visuomet at-
lėkdavo iš pietvakarių plynumos, atnešdami sūkuriuojantį snieg_ 
ar vieškelio dulk_s ir išgąstingą galvij_ maurojimą. iš ten jie saulė-
lydž_ pavakar_s išgirsdavo tolimo traukinuko ūktelėjim_.

œ Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Pažymėkite sakinio dalis.
Pavasaris. danguje suka ratus gandrai. Pilki dirvonėliai pilki atšlai-
mai – pasitiesk švarkelį ir kaitinkis. saulė atsimušusi gatvės upe-
liūkščiuose ir balutėse akinamai plieskia. Palenkę galvas traukia 
grūdų vežimus arkliai, ir atšutusio ledo krisleliai iš po kanopų tykš-
ta į akis ir veidą. ant mokyklos kalno krykščia vaikai.

B. Radzevičius



244

V
ie

nt
is

in
io

 s
ak

in
io

 s
ky

ry
ba

Išskiriamosios sa ki nio dalys ir žodžiai (posakiai)

Br
ūk

 šn
ys

K
ab

 le
 lis

D
vi

ta
š k

is

Br
ūk

š n
ys

Sa
 ki

 ni
o 

da
 lių

 ir
 ž

o d
ži

ų 
 

(p
o s

a k
ių

) p
a v

a d
i n

i m
as

1.
 T

a r
i n

io
 v

ar
 di

 nė
 

da
 lis

2.
 V

ie
 na

 rū
šė

s 
   

 s
a k

i n
io

 d
a l

ys

Sk
y r

y b
os

 
že

n k
la

s
Pa

g r
in

 di
 nė

s 
sk

y r
y b

os
 

są
 ly

 go
s

V
ie

to
j p

ra
le

is
to

s 
ta

rin
io

 
ju

ng
tie

s 
ar

ba
 s

av
ar

an
ki

šk
os

 
sa

ki
ni

o 
da

lie
s 

ga
li 

bū
ti 

 
ra

šo
m

as
 b

rū
kš

ny
s,

 je
i n

or
im

a 
pa

ry
šk

in
ti 

pr
al

ei
di

m
ą.

1.
 D

vi
 a

r 
da

ug
ia

u 
be

 ju
ng

 tu
 ki

ų 
vi

e n
a r

ūš
ių

 s
a k

i n
io

 d
a l

ių
.

2.
 Ju

n g
ia

 m
os

 ju
ng

 tu
 ka

is
 o

, 
be

t, 
ta
či
au

.

3.
 J

un
 gi

a m
os

 p
a s

i k
ar

 to
 ja

nč
ia

is
 

ju
ng

 tu
 ka

is
 ir

, a
r,

 a
rb
a.

Ei
 na

 p
o 

ap
i b

en
d r

i n
a m

o j
o 

žo
 dž

io
.

Ei
 na

 p
rie

š a
pi

 be
nd

 ri n
a m

ą j
į 

žo
 dį

.

Pa
 vy

z d
ži

ai

P
re
ky
ba

v
ai
st
ai
s
–
pe
ln
in
ga

s
ve
rs
la
s
vi
sa
m
e
pa

-
sa
ul
yj
e.
D

uk
ar
td

u
–
ke
tu
ri
.V

iln
ia
us
u
ni
ve
rs
ite

tu
i

–
ke
tu
ri
š
im

ta
id

vi
de
ši
m
tp

en
ke
ri
m

et
ai
.

E
že
re
n
ar
dė
ly

de
ko
s, 
ku

oj
os

, e
še
ri
ai
.(

G
. I

.)
Ir
J
on

iu
ka

s
vė
la

ts
im

en
a
na

m
us

, m
ot
ul
ę.
(J

. B
.)

B
uv

au
b
ep
uo

lą
s
pr
ie
d
ur
ų,
b
et
g
re
ita

ia
tly

ža
u.
 

(B
. R

dz
.)

Aš
ju

m
s
ne

p
as
ka

ity
si
u,

 o
 p
ap

as
ak

os
iu
to

lim
os


va
ik
ys
tė
s
va

iz
de
lį.
(J

. A
p.

)

Ir
jo

va
rų

,i
r
pu

šų
,i
r
se
no

jo
ą
žu
ol
o
ne

bė
ra
.(

I. 
S.

)
Tu

a
rb
a
pa

ra
šy
k
la
iš
ką

,a
rb
a
pa

sk
am

bi
nk

te
le
fo
nu

.

Ši
au

rė
je
g
yv
en
ti
su
nk

u
vi
si
em

s:
 a
ug

al
am

s, 
žv
ėr
im

s, 
pa

uk
šč
ia
m
s.

(E
. G

.)

G
yv
ul
ia
i, 
da

rž
ai

, v
ai
ka

i –
v
is
ka

sa
nt
v
ar
gš
ės
m
ot
er
s

ga
lv
os
.(

J.
 A

.)

   
   

   
   

   
  1

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  2

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  3

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  4
   

 



245

3.
 P

rie
 dė

 lis

4.
 Iš

 pl
ės

 ti n
is

 
 

da
 ly

 vi
 ni

s 
ar

 
 

bū
d v

ar
 di

 ni
s 

 
pa

žy
 m

i n
ys

5.
 D

u 
ar

 k
e l

i 
 

vi
e n

a r
ū š

ia
i 

 
pa

 žy
 m

i n
ia

i

6.
 T

ik
s l

i n
a m

o s
io

s 
 

ap
 lin

 ky
 bė

s

K
ab

 le
 lis

Br
ūk

š n
ys

K
ab

 le
 lis

K
ab

 le
 lis

K
ab

 le
 lis

Ei
 na

 p
o 

pa
žy

 m
i m

o j
o 

žo
 dž

io
.

Ei
 na

 p
o 

pa
 žy

 m
i m

o j
o 

žo
 dž

io
.

Ei
 na

 p
o 

pa
žy

 m
i m

o j
o 

žo
 dž

io
.

Ti
ks

 li n
a 

to
s 

pa
 či

os
 

rū
ši

es
 

ap
 lin

 ky
 bę

.

M
es
,v
ai
ka

i,
m
ėg
om

e
iš
dy

ka
ut
i.

Ši
lin

ie
nė

,m
ūs
ų
kl
as
ės
a
uk

lė
to
ja
,n

es
en

ia
ig

rį
žo
iš
K
au

no
.

Be
t: 
M
ūs
ų
kl
as
ės
a
uk

lė
to
ja
Š
ili
ni
en
ė
ne
se
ni
ai
g
rį
žo
iš
K
au

no
.

Pa
si
ro
dė
b
ob

au
si
ai
–

 p
ir
m
ie
ji
pa

va
sa
ri
ni
ai
g
ry
ba

i.

La
uk

o
ke
liu

ka
s,
iš
ei
na

nt
is
į
vi
eš
ke
lį,
s
uk

o
pr
o
na

uj
ąj
įn

a
m
ą.
O

ru
s
kl
id
o
ga

rs
as
,p

an
aš
us
į
va

ri
o
dū

ži
us
.(

B.
 R

dz
.)

B
et

: 
Iš
ei
na

nt
is
į
v
ie
šk
el
į
la
uk

o
ke
liu

ka
s
su
ko

p
ro
n
au

ją
jį

na
m
ą.

Ta
ip
ir

a
tė
jo
d
ar
v
ie
na

s
se
km

ad
ie
ni
s,
sn
ie
gu

ot
as
ir

š
al
ta
s.

(J
. B

.)
Vė
ju
ot
ą
na

kt
į,
ša
ltą

ir
n
er
am

ią
,j
iž
ib
ur
įu

žd
eg
s,
už
m
ig
ti
ne


ga

lė
s.

(J
us

t. 
M

.)
Be

t:
Ta
ip
ir
a
tė
jo
d
ar
v
ie
na

ss
ni
eg
uo

ta
si
rš

al
ta
ss
ek
m
ad

ie
ni
s.

Č
ia
,K

ru
oj
os
p
ak

ra
nt
ėj
e,
p
ir
m
ą
ka

rt
ą
iš
gi
rd
au

la
kš
tin

ga
lą
.

(E
. M

.)
Še
št
ad

ie
nį
,t
uo

ja
u
po

p
ie
tų
,P

et
ra
s
K
ar
ei
va

iš
va

ži
av

o
 

ap
la
nk

yt
it
ėv
o.
(A

. V
c.

)
Be

t: 
R
yt
oj
k
ul
tū
ro
s
na

m
uo

se
k
on

ce
rt
uo

s
m
ok
yk
lo
s
ch

or
as
.

Išskiriamosios sa ki nio dalys ir žodžiai (posakiai)
   

   
   

   
   

  1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 3
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  4

   
 



246

7.
 Iš

 pl
ės

 ti n
ės

 d
a l

y v
i

nė
s,

 p
us

 da
 ly

 vi
 nė

s 
 

ir
 p

a d
a l

y v
i n

ės
  

ap
 lin

 ky
 bė

s

8.
 K

re
ip

i n
ys

9.
 Įt

er
 pi

 ni
ai

K
ab

 le
 lis

K
ab

 le
 lis

K
ab

 le
 lis

Sk
lia

us
 te

 lia
i, 

br
ūk

š n
ia

i

Pa
 br

ėž
ia

 m
as

 p
ra

s m
i n

is
 ir

  
in

 to
 na

 ci
 ni

s 
sa

 va
 ra

n k
iš

 ku
 m

as
.

V
i s

a d
a 

sk
i ri

a m
as

.

Re
iš

 ki
a m

as
 a

be
 jo

 ji m
as

,  
įs

i ti
 ki

 ni
 m

as
, ž

i n
ių

 š
al

 ti n
is

  
ir 

kt
.

Re
iš

 ki
a m

a 
pa

 ša
 li n

ė 
pa

 st
a b

a.

M
ed

ži
ot
oj
ai
,
pa

m
at
ę
sp
ru
nk

an
t
gr
ob

į,
pu

ol
ė
iš


pa
sk
os
.(

J.
 A

.)
G
ir
dė
da

m
ij
os
p
as
ak

oj
im

us
,v
yr
ai
ti
k
ju
ok
ės
i.

At
ėj
us
ž
ie
m
ai
,d

až
na

ie
id
av

om
e
įč
iu
ož
yk
lą
.

Be
t: 
St
ov
ėj
au

n
ul
ei
dę
s
ga

lv
ą.

B
e
rū
pe
sč
ių
,v
ai
ke
li,
n
ie
ka

s
ne

gy
ve
na

. (
V.

 K
.)

D
uk

re
le
m

an
o,
k
o
tu
n
us
ig
an

da
i?
(V

. K
.)

G
ir
ia
,a

tr
od

ė,
p
av

ei
kė
k
el
ei
vį
.(

V.
 D

.)
K
ar
o
ga

rs
ai
n
e
tik

n
eg
ąs
di
no
,b

et
,p

ri
eš
in
ga

i, 
 

ka
žk
ai
p
ra
m
in
o.
(A

. V
c.

)

K
uk

ut
is
tv

ar
kė
p
al
ap

in
ę
(š
ia
nd

ie
n
jo
e
ilė

).
(J

. D
.)

To
ki
os
g
ili
os
ži
em

os
–
k
al
bė
jo
žm

on
ės
–
tu

rb
ūt
ja
u

ši
m
tą
m

et
ų
ne

bu
vo
.(

K
. S

.)
 

Išskiriamosios sa ki nio dalys ir žodžiai (posakiai)
   

   
   

   
   

  1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  2
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  3
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  4

   
 



247

Œ Raiškiai perskaitykite. Žodžiu aptarkite trūkstamus skyrybos žen-
klus.
tėvas papasakojo apie savo jaunystės audrą ir ledus didumo sulig 
laukiniais obuoliukais kurie negyvai užkapoję lizde gandriukus. 
buvę baugu ir negera žiūrėti tačiau ateiti pagalbon niekas negalėjęs. 
seniai gandrai – tėvas su motina – atskridę į nelaimės vietą jau po 
visko blaškęsi rėkę nes nežinoję kas jiems daryti. debesiui nuūžus 
nušniokštus į šalį sulėkę suskridę baimė gyva didelių margaspalvių 
paukščių į kažkokį svarbų savo pasitarimą. jie stoviniavę ir ant abie-
jų ir ant vienos kojos kraipę liūdnai galvas mėtę plunksnas tačiau 
viskas buvo perniek: mažųjų nebeprikelsi. tie stiprūs greiti gandrai 
išsiskirstę tik vėlai vakare kai jau nebegalėję įžiūrėti vienas kito. o 
vėliau kiekvieną pavasarį į šią nelaimingą sodybą atskrisdavęs tik 
vienui vienas gandras apsižvalgydavęs apsukdavęs didelį ratą kažką 
gandriškai pagalvodavęs ir apsvarstydavęs ir vėl tyliai nuskrisdavęs.

J. Mikelinskas

š suskirstykite tekstą sakiniais. Padėkite kitus trūkstamus skyrybos 
ženklus.
dar iš vakaro bebrai pastebėjo kad vanduo didžiajame užuteky-
je ima slūgti kas per priežastis juk užtvanką rodos pastatė kaip 
reikiant spragas tarp nuvirtusių medžių jie buvo užkimšę šakomis 
perpynę žagarais be to tekantis vanduo prinešė čia įvairių medgalių 
žolių ir kito šlamšto užtvanka stovėjo kaip neįveikiama tvirtovės 
siena ir savo galinga krūtine tramdė upę nukreipdama ją į daubelę
taigi kas atsitiko kad slūgsta didysis užutekis
o atsitiko visai paprastas dalykas srovė paplovė smėlėtą krantą ir 
prasigraužė ten taką
upė susirado naują kelią kol kas ten kelias mažas nepavojingas bet 
palaukit ilgainiui upė nugriaus skardį išplaus griuvenas ir pasuks 
nauja vaga ji nebetarnaus bebrams ir tada ateis galas didžiajam 
užutekiui...
bebrai suprato koks jiems gresia pavojus ir nutarė gintis

J. Avyžius

Ÿ Įrašykite praleistas raides. vientisinius sakinius išnagrinėkite sin-
taksiškai.
kai pirm_sis ledas sukaust_ ež_rą, laukin_s ant_s suskr_do į ne-
užš_lanč_s upokšn_ vandenis. Čia jos laisv_ plauk_jo ir dab_nosi 
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plunksnas. niekas joms nedrumst_ ramyb_s. iki to šarmoto ryto... 
suglum_s stov_jau prie upokšn_ ir laikiau rankos_ šaltus gel_žinius 
sp_stus su negyva antimi. Pasukau galv_ sod_bų link. skaič_vau 
jas, var_čiau kiekvienos trobos duris... ir kalb_jausi su kiekvien_ 
jos šeiminink_, žiūr_jau į akis. dar vakar būč_ galėj_s tvirtinti, kad 
juos visus gerai paž_stu, kad n_ vienas iš j_ šitaip nežud_s.
ilg_ stovėjau, laikydamas rankos_ šaltus gel_žinius sp_stus. o virš 
sodyb_ pamaž_ kaup_si tamsus nepasitik_jimo debesys. jis did_jo 
ir brov_si į mano draug_ kiemus, beld_ į duris... kuris?

V. Dautartas

Maironis

Čičinskas
Į Čičinsko puikų dvarą
nuo mitriūnų ir Lenčių
suvažiavę, duoda garą
daug bajorų, daug svečių:
mantvydaitis juokdarys,
bartkaus posūnis kairys,
ožkabarzdis – jaunikaitis,
aldadrikas jonuška,
znairas kūtvėla tiška
ir naktibalda valaitis.

griežia smuiką, rūpestingai
išsiskutęs vokietys,
jam kimbolais melodingai
taiko Leiba Šepetys.
kumščia drūta, apskrita

muša būbną dabita,
Lig alkūnių atsiraitęs:
ant vaškuotų gi grindų
Šoka plikos lig blauzdų
Liaudos1 gražios bajoraitės.

bet Čičinskas apsiniaukęs
sėdi rūstas, nešnekus,
ant plikos kaktos sutraukęs
Rūkšlių gresiančius lankus.
„Šimtą rykščių toms mergoms
atskaityk, kmita, nuogoms!
išblaškyt minčių nemoka.
o, tas „veto”2, ta naktis
gal neslėgtų kaip mirtis!..
kaip negyvos lėlės šoka.”

1 Liauda, Liaudos žemė – istorinis ir etnografinis kraštas į šiaurę nuo kauno.
2 veto – draudžiu.
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neša vargo užmiršimą
kūčių vakaras brangus,
Žemei skelbia atpirkimą
Įsikūnijęs dangus.
gieda „gloria” aukštai
angelų šimtų šimtai,
bet žmonėms tik gero noro!..
gieda štai antri gaidžiai;
Šoka, linksminas svečiai!..
bet Čičinskui trūksta oro.

ant alkūnės pasirėmęs,
sėdi rūstas, nešnekus;
vien, iš boso3 pasisėmęs,
Lenkia midaus puodukus.
jo nei plakamų klyksmai,
nei, juokaudami linksmai,
sėbrai4 nuramint nemoka.
veltui Liauda paklusni:
ir jaunuoliai, ir seni
visas adventas kaip šoka.

kai iš seimo piktas grįžo,
Piktas, keistas, neramus,
tai lig šiolei neatlyžo:
verčia pragaru namus.
Šokiai, klyksmas per naktis...
nedorybių atmintis
jam užmigt vienam neduoda?
ar, lig šiolei nebylys,

Šventas sąžinės kvieslys,
neprašneks į sielą juodą?
Liaudos išrinktas balsais,
seime riejos su visais,
gavęs vardą išdaviko;
nepermaldomas kitų,
ant sumanymų aukštų
„veto” velniškai užriko.
tarp žmonių tačiau plačiai
eina gandas, kad stačiai
velniui bus užrašęs sielą
nuo anos baisios nakties,
kai, apgautas įtarties,
nuskandino savo mielą.

Žmonės skuba ant rarotų5.
spengia šaltis; dar tamsu.
iš eglynų apšarmotų
staugia vilkas; net baisu!
„klopai” gali naktimis
išbadyti sau akis:
Reikia jiems apšviesti kelią.
dievą reikia ne tamsoj,
Reikia garbinti šviesoj!..
Šok, kmita! užkurk miestelį!

nuo bakūžių6 samanotų
skraido liepsnos... ir kmita.
išvažiuoja ant rarotų
Pats Čičinskas su svita.

3 bosas – statinė.
4 sėbras – draugas. 
5 Rarotai – ankstyvosios mišios per adventą.
6 bakūžė – sena prasta pirkia, lūšna.
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Prieš bažnyčią pasitinka
juos klebonas su stula,
Į didžiausią kaltininką
tokia prašneka byla:
„tavo darbus ir kelius,
taip skriaudingus, atkaklius,
ant svarstyklių jau pasvėrė
dievo teisė amžina
ir atrodo, kad gana
Žemė ašarų prigėrė!..

tu pripildei visą šalį
savo vardo baisuma!
Žemė jau pakelt nebgali,
tavo kalčių slegiama.
nors ganytojui skaudu,
dievo gimusio vardu
neįleisiu į šventyklą,
Lig atlyginsi skriaudas,
iki dvasiškas žaizdas
numazgos šventa maudykla!”

„gal Čičinsko nepažįsti?
ir jo keršto be ribos,
kad į jį šiandieną drįsti
atsiliept be pagarbos!..”
Žiebia šūvis; ir ramus
Regi dangiškus namus
dievo pašauktas klebonas!..
o Čičinskas su draugais
grįžta žvangančiais žirgais,
Piktas, net melsvai raudonas.

„kas prieš jį skaudžiai bedrįso
atsiliepti? kur? kada?
jo nejaudė seimo viso
Rūsčios kumštės ar malda.
dievo teismas? jei prieš jį
kas ir sudreba širdy,
to prieš žmones neparodys!..
ėda dar kita žaizda!..
o, tai buvo kitada!
jos dauggalis buvo žodis!

bet ir ji!.. o, švento jono
nelaimingoji naktis!..
Į drobulę šilko plono
jo brangioji, jo širdis
Įvyniota be skundų,
net be kunigo maldų!..
Štai ir tiltas!.. nuo to tilto!..
o Čičinskas niekados
keršyt neužmirš skriaudos
ir tikėjimo apvilto.”

bet yra aukštai galybė!
net Čičinską ji pasieks;
nes prieš amžiną teisybę
neišliks nebaustas nieks.
Štai jo darbus, jo kelius,
apmaudingai atkaklius,
ant svarstyklių jau pasvėrė
dievo teisė amžina
ir atrado, jog gana
Žemė ašarų prigėrė.
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Štai ant tilto, be vežėjo
stoję, baidosi žirgai!
stebis, žvalgosi draugai:
Puikūs rūmai, kur linksmai
Šoko, trypė, šit ūmai
Į kiaurąsias grimzda, skęsta...
Į Čičinską gi staigus
spyrė griaudamas dangus,
kaip į niekšą nepakęstą.

Žmonės iš rarotų grįžta;
dairos, krapšto sau akis:
kas tai? vietos nepažįsta,
nors išaušo jau naktis!
iš po žemių, atidžiai
klausant, girdžias: gied gaidžiai!
kur Čičinsko švietė rūmai,
tviski sklidina bala,

kyšo vidury sala,
jos pakrančiais auga krūmai.

o ant tilto guli kūnas;
tai Čičinskas. koks baisus!
Žiemą nutrenkė perkūnas,
Rūbus nudrėskė visus!..
dievobaiminga minia,
net su kunigo žinia,
niekšą laidoti mėgina.
bet įkas jį į žemes,
tik, žiūrėk, jos vėl išmes!
vietos jam su kerštu gina.

bėgo metai, amžiai slinko;
daug užgydyta žaizdų!
net didžiausio kaltininko
Žmonės n’atmena skriaudų.
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vien tik žemė, niekados 
nepamiršdama skriaudos,
nuo Čičinsko palaidūno
gynės! mėtė iš kapų.
veltui žmonės ant varpų
davė, kad priimtų kūną.

tik, kai joj įsigyveno
Rusų cariška valdžia,
tą Čičinską išgabeno
dievas žino kur slapčia.
užsiliko vien bala;
kyšo vidury sala,
jos atkrančiais auga krūmai.
iš po žemių kai kada
Lyg girdėtųsi skunda,
kur Čičinsko grimzdo rūmai.

1 kas yra Čičinskas? kodėl jis pyksta?
2 ką baisaus jis padarė? kur malšina savo „sąžinės šauksmą”?
3 kaip ir kas pašviečia „klopams” kalėdų rytą?
4 kas atsitinka atvažiavus į rarotus?
5 ką primena šv. jono naktis?
6 kas atsitinka Čičinskui ir jo dvarui?
7 kas atkakliai ginasi nuo Čičinsko?
8 koks kūrinys – epinis ar lyrinis – yra skaityta baladė?
9 Prisiminkite, kokią maironio baladę jau esate skaitę ir nagrinėję.

Klausimai ir užduotys
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Vanda Zaborskaitė

Baladės kompozicija
maironio baladė „Čičinskas” tokio populiarumo kaip „jūratė 

ir kastytis” nelaimėjo. gal čia kalta jo tema – siauresnė, lokališ-
kesnė. ji paimta iš liaudies pasakojimų – maironis bus jų prisi-
klausęs karo metais: gyvendamas krekenavoje, jis keletą kartų 
važinėjo arkliais į upytę drauge su savo bičiuliu kazlausku, apo-
lonija Petkaite, ir savo seseria marcele. o pačią idėją parašyti tokią 
baladę bus davęs a. mickevičiaus „sustojimas upytėje” (Popas 
w upicie), nors šiaip abiejų kūrinių pobūdis ir turinys skirtingi.

baladė pasakoja apie savavaliautoją bajorą sicinskį (liaudies 
lūpose – Čičinskį), savo „veto” išardžiusį 1652 m. seimą. tai is-
torinis asmuo, liaudies atmintyje išaugęs į apibendrintą „nedorė-
lio pono” personažą, kuriam istoriografinė ir literatūrinė tradicija 
užkrovė dar tėvynės reikalų išdaviko kaltę. Šitaip jį interpretuoja 
ir maironis. vaizdžiai, energingai pasakodamas, jis kuria Čičins-
ką – piktadarį, kurio juoda sąžinė klimpsta iš vieno nusikaltimo į 
kitą – vis baisesnį. baladės pradžioje – makabriška puota Čičins-
ko dvare, kur aidi tranki šokių muzika, svečių juokavimai ir pla-
kamų baudžiauninkų klyksmai. Puotos kraupumas liaudies akyse 
pabrėžiamas dar ir šventvagyste: laužoma tradicija – šokama ir 
dainuojama per adventą! bet Čičinskui tai nerūpi. jis triukšmin-
goj puotoj nori užmiršti praeityje įvykdytus nusikaltimus: pavo-
jaus valandą išduotą tėvynę, aklo ir nepagrįsto pavydo priepuoly 
paskandintą mylimąją. Šitaip pirmajame baladės trečdalyje pinasi 
puotos vaizdai ir apsiniaukusio, rūstaus, tūžmasties smaugiamo 
Čičinsko paveikslas. Palengva išryškėja kankinančių kalčių atsi-
minimai, karštligiškai šmėžuojantys jo vaizduotėje.

antrajame baladės trečdalyje – kulminacija. nebe atmintyje, 
o realybėje vyksta nauji nusikaltimai. kūčių vakarą jis padega 
upytės miestelį, velniškai tyčiodamasis iš „klopų”. bažnyčion 
kelią nusikaltėliui pastoja kunigas, bet Čičinskui tai ne kliūtis.

jis pritvinkęs neapykantos ir keršto, o dar skaudžiai degina 
kitos nakties ir kitos žmogžudystės prisiminimas.
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tačiau nusikaltimams riba yra: amžinoji teisė pasvėrė ant 
svarstyklių „jo darbus, jo kelius, apmaudingai atkaklius”.

Paskutinis baladės trečdalis skirtas atomazgai – Čičinskas 
gauna trilypę bausmę: prasmenga jo dvaras, jį patį nutrenkia per-
kūnas, o jo lavoną atsisako priimti gimtoji žemė.

Fantastišku, iš liaudies padavimų nupintu siužetu maironis 
čia vėl – jau kelintą kartą! – sugrįžta prie dvarininkijos temos. ir 
išsprendžia ją visiškai valstietišku, liaudišku požiūriu, ne tiktai 
sukurdamas žiauruolio dvarininko paveikslą, tokį artimą tautosa-
kinei tradicijai, bet ir išsakydamas liaudiškąjį tikėjimą teisybės ir 
teisingumo pergale.

1 iš kur maironis ėmė šio kūrinio temą?
2 apibūdinkite bajorą Čičinską.
3 Paieškokite baladėje fantastinių elementų.

Maironis 

Marija, Marija
marija, marija, skaisčiausia lelija,
tu švieti aukštai ant dangaus.
Palengvink vergiją, pagelbėk žmoniją,
išgelbėk nuo priešo baisaus.

mes, klystantys žmonės, maldaujam malonės,
marija, maldų neatmesk!
tarp verkiančių marių, šių žemiškų karių
Parkrintančius stiprink ir vesk!

ir kūno silpnybė, ir žemės puikybė,
ir pragaro juodo dvasia

Klausimai ir užduotys
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Į prapultį stumia žmonijos daugumą
ir žudo galybe tamsia.

kaip upių bėgimas, taip mūs įpratimas
kas kartą vis traukia žemiaus.
vargai kasdieniniai kaip pančiai gelžiniai
mus rišti kada bepaliaus?!

silpni, nusiminę tavy paskutinę
tematome viltį tiktai.
tu savo malone šios žemės karionę1

Palengvink, nes galią gavai.

marija, marija, skaisčiausia lelija,
dangaus karaliene šviesi!
užstok prieš aukščiausią tu žmogų menkiausią,
nes viską pas dievą gali!

1 karionė – vargas, nelaimė.



256

1 kokių malonių eilėraštyje prašoma marijos? 
2 kam patiki lyrinis subjektas savo žemiškuosius skausmus?
3 kokiais žodžiais jis kreipiasi į mariją?
4 kuo tapo šis maironio eilėraštis?

ViENtisiNio saKiNio siNtaKsiNis  
NaGRiNėjimas. KaRtojimas

nagrinėjant sakinius sintaksiškai svarbu:

1. Pasakyti, kad sakinys vientisinis, nurodyti jo gramatinį 
centrą (veiksnį ir tarinį).
2. apibūdinti sakinį pagal sakymo tikslą (tiesioginis, skatina-
masis, klausiamasis ar šaukiamasis); pasakyti: išplėstinis ar 
neišplėstinis; asmeninis ar beasmenis; nurodyti, jei nepilnasis.
3. išnagrinėti sakinio dalimis (pasakyti sakinio dalies pava-
dinimą, rūšį, reiškimo būdą). Pirma aptariamos pagrindinės 
sakinio dalys, po to – antrininkės: a. priklausančios veiksniui, 
b. priklausančios tariniui.
4. Paaiškinti skyrybą.

sintaksinio nagrinėjimo pavyzdys

Tą naktį pūtė žvarbus vėjas. (s. z.)

Žodžiu:

vientisinis (gramatinis centras – pūtė vėjas), tiesioginis, iš-
plėstinis, asmeninis sakinys.

kas pūtė? – vėjas – veiksnys, išreikštas daiktavardžio vardi-
ninku.

ką veikė vėjas? – pūtė – grynasis tarinys, išreikštas veiksma-
žodžio būtuoju kartiniu laiku.

Klausimai ir užduotys
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koks vėjas? – žvarbus – derinamasis pažyminys, išreikštas 
būdvardžio vardininku.

kada pūtė? – naktį – laiko aplinkybė, išreikšta daiktavardžio 
galininku.

kokią naktį? – tą – derinamasis pažyminys, išreikštas įvar-
džio galininku.

Raštu:

vient. (pūtė vėjas), ties. išplėst., asm. sak.

Tą naktį pūtė žvarbus vėjas.

sintaksiniam nagrinėjimui vartojami sutartiniai ženklai:
  

  – veiksnys  
  – tarinys
  – papildinys
  – pažyminys

išplėst. dal. (būdv.)  –  išplėstinis dalyvinis (būdvardinis) 
  pažyminys

Pried.               –  priedėlis

 –  aplinkybė

išplėst. dal. 
(pusd., pad.)  –  išplėstinė dalyvinė (pusdalyvinė,  

   padalyvinė) aplinkybė

tiksl.  –  tikslinamoji aplinkybė

 –  įterpinys

 –  kreipinys

† nurašykite vientisinius sakinius. Pažymėkite sakinio dalis.
Poviliokas traukia iš žaizdro storą geležinę ašį. kalvėje iš kar-
to pasidaro karšta. Žmonės glustelėja į šalis, nutyla visos kalbos, 
tik šaudo į orą akinančios žvaigždės, tik dunda didysis Povilioko 
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kūjis. juo muša vienas vyriškių, o Poviliokas prilaiko ašį, skam-
biai atitaria mažuoju kūjeliu. Pliekiama geležis tamsėja iš piktumo, 
darosi tirštai raudona, čiaupia skrajūnes žiežirbas, tik vienur kitur 
blyksteldama, sužėruodama ugnimi... kalvės pašelmeny vėl sušvil-
pia vėjas, ir jau vėsiau, jau vėl ūžia žaizdras. mušėjas uždusęs, bet 
patenkintas, kad išlaikė, kad nebarkštelėjo pro šalį. Šypsodamasis 
šluosto prakaitą, iš aukšto žvelgia į visus. o kalvėj vėl nušnara kal-
bos, skamba juokas...

J. Baltušis

‡ Pabraukite tarinius ir pažymėkite jų rūšį.
sekmadienio rytas. kambariai tylūs, tušti. Pro langą veržiasi žalu-
ma ir vasaros skaidrumas. durys atviros, tvarkingai sustatinėti ir 
išrikiuoti salono ir valgomojo baldai atrodo vieniši, nereikalingi. 
Rudis su juodžiu slampinėja iš vieno kambario į kitą, žiovauja iš 
nuobodumo. aniūną pamatę, džiaugsmingai šoka loti; skardūs jų 
balsai pripildo kambarius nelaukto triukšmo.

J. Grušas

ˆ Raskite vientisinius sakinius. sutartiniais ženklais pažymėkite sa-
kinio dalis.
baigiasi senieji metai. naujųjų metų išvakarės. Rašau, rašau, ra-
šau – tarsi norėdamas dar spėti pasakyti tai, ko nespėjau per visus 
metus... o galima buvo ir daugiau padaryti... gaila prašvilpauto 
laiko. nemokame taupiai gyventi. Švaistomės savo dienomis – kaip 
aristokratai pinigais. negerai. o reikia didžiulėje laiko taupomojoje 
kasoje valandą dėti prie valandos. iš to paskui galima ką nors gero 
ir vertingo įsigyti. iššvaistyk dienas kaip monetas, ir tau nieko ne-
liks. Liksi skurdžius. nemokame gyventi...

E. Mieželaitis

Š Pabraukite pažyminius ir pažymėkite jų rūšį.
simanas nutilo ir liūdnom akim žiūrėjo tolumon. jau artinos va-
karas. iš miško išlindo ilgi tamsūs šešėliai ir plačiai uždengė rugių 
lauką. saulė riedėjo žemyn ir ruošėsi greitai pasislėpti už aukšto 
Šventosios kranto. oras vėso. metas buvo namo. nenoromis išlin-
dom visi trys iš po pušies, kur taip gera buvo gulėti. simanas nuėjo 
dar vasarojaus žiūrėtų, o mudu su broliu namo. atsigręždamas il-
gai dar mačiau stovinėjančią lauke simano stovylą. Pagaliau ji pa-
suko už miškelio ir išnyko.

J. Biliūnas
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œ Raskite papildinius ir pasakykite, kuo jie išreikšti.
elnias ir šuo tolimos šiaurės kraštuose yra vieninteliai naminiai 
gyvuliai. Žmogus be jų vargiai galėtų ten gyventi. elnias yra labai 
nelepus gyvulys; vasarą jis pasitenkina bet kokiomis žolėmis bei 
lapais, skurdžia šiaurės augmenija. Žiemos metu jis išsikasa iš po 
sniego samanų ir kerpių. iš tikrųjų retai kuris gyvulys tiek maža te-
reikalauja. Žiemą ir vasarą elniai gyvena po atviru dangumi, patys 
susiranda sau maisto, o tarnauja žmogui.

T. Ivanauskas

Œ Pabraukite aplinkybes ir pažymėkite jų rūšį.
buvo dar labai anksti. garsiai giedojo pirmieji gaidžiai. Švito rūš-
kanas, apsiniaukęs rytas. garlaivis turėjo išplaukti šeštą valandą. 
iki jo išvykimo buvo valanda laiko. aš uždegiau šviesą, atsiverčiau 
knygą ir pabandžiau skaityti. Laikas tarsi sustojo. Perskaitęs keletą 
puslapių, aš neatsiminiau nė vienos eilutės. Langų stiklai pamažu 
šviesėjo. vėjas pūtė be atvangos. keletas žvejų pražingsniavo į uos-
to pusę. kimiai suūkė garlaivis.

R. Lankauskas

š Pasakykite, kam pateiktuosiuose sakiniuose padėti brūkšniai.
1. birželis – vasaros pradžia. 2. gracielė – toks šios moters var-
das – su motina gyveno trobelėje ant upės skardžio. (b. Rdz.)  
3. visas nusiraminimas meisteriui – darbas ir draugai. (P. C.)  
4. nuo aukštėlesnės kalvos atsiveria Plateliai – gražiausias Žemai-
čių krašto ežeras. (j. s.) 5. tekėjo saulė – didelė, raudona. (v. m.-P.) 
6. ir takai, ir senasis kelias, ir plentas – viskas buvo užpustyta.  
7. buvo girdėti, kaip kalė genys – didelio miško maža širdis. (just. m.)  
8. tos dovanos, linkėjimai ir kalbos – tai melas ir klasta. (just. m.) 
9. Žmonių – vyrų, moterų ir paauglių – priėjo pilna blažio gryčia. 
(a. v.) 10. marės – mano viešpatija! aš – jūratė nemarioji. (m.)

Ÿ Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. sintaksiškai išnagrinėkite 
sakinius.
dėdė Lukas sustoja atsidūsta ir akimis apmeta diendaržį kiemą sodą 
trobesius visą plačią žemę. viskas čia sunešta sutempta sukrauta 
išpurenta jo rankomis! beveik viskas! ir ta daržinė ir tas klojimas 
ir ta klėtis ir pirtis ir jauja ir tie aviliai ir tos obelys ir ta muštokė 
sviestui mušti ir tas kubilas ir velenas ir kirvis ir perkūnsargis.

J. Mikelinskas
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  sintaksiškai išnagrinėkite sakinius.
tamsa vis tirščiau gobė žemę. už upės lankoje kažkas kalė kuolą. 
aidas skambėjo sausai, dusliai, lyg nuvargęs. Parimęs ant Pakalos 
sodybos vinkšnų, pabalo mėnulis. visur atsirado šešėlių, juodų dė-
mių, kupinų paslaptingos rimties ir drėgnos vėsos.

J. Mikelinskas
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LiteRatŪRos ŠaLtinių sutRumPinimai

a. bil. – an ta nas bi liū nas
a. m. – antanas miškinis
alf. m. – alfonsas maldonis
alg. b. – algimantas baltakis
a. P. – al gir das Po cius
a. s. – antanas strazdas
a. Š. – arvydas Šliogeris
a. v. – an ta nas vie nuo lis
a. vc. – an ta nas venc lo va
a. vč. – antanas vaičiulaitis
b. b. – bernardas brazdžionis
b. Rdz. – bro nius Ra dze vi čius
b. s. – balys sruoga
e. g. – eduardas girčys
e. m. – eduardas mieželaitis
e. mk. – emilija mikulėnaitė
g. i. – gediminas isokas
H. k. – Halina korsakienė
H. n. – Henrikas nagys
i. s. – ie va si mo nai ty tė
j. – jonas jab lon skis
j. a. – jo nas avy žius
j. ap. – juozas aputis
j. b. – jo nas bi liū nas
j. blč. – juo zas bal či ko nis
j. blk. – jonas balkevičius
j. blt. – juo zas bal tu šis
j. d. – jo nas do vy dai tis
j. dg. – janina degutytė
j. g. – juo zas gru šas
j. jn. – jur gis jan kus
just. m. – jus ti nas mar cin ke vi čius
j. mk. – jo nas mi ke lins kas
j. ms. – juozas masilionis
j. P. – juozas Paukštelis
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j. s. – juo zas so kas
j. str. – jonas strielkūnas
k. b. – ka zys bo ru ta
k. br. – kazys bradūnas
k. d. – kri sti jo nas do ne lai tis
k. m. – k. ma ru kas
k. Pd. – kazys Puida
k. s. – ka zys sa ja
ks. s.-v. – ksaveras sakalauskas-vanagėlis
L. gr. – Leonardas grudzinskas
Lkg – Lietuvių kalbos gramatika
L. P. – Lazdynų Pelėda
m. – maironis
m. kt. – ma rius ka ti liš kis
m. s. – mykolas sluckis
m. v. – motiejus valančius
P. C. – Pet ras Cvir ka
P. d. – Pet ras dir gė la
r. – pe rio di nė spau da, raš tai
R. k. – Raimun das ka šau skas
R. L. – Ro mu al das Lan kau skas
s. n. – sa lo mė ja nė ris
s. z. – ste pas zo bar skas
t. i. – tadas ivanauskas
tts. – tau to sa ka
v. – vaiž gan tas
v. b. – vy tau tas bub nys
v. d. – vla das dautar tas
v. js. – vidmantė jasukaitytė
v. k. – vin cas krė vė
v. m. – vytautas martinkus
v. mč. – vytautas mačernis
v. ml. – viktoras miliūnas
v. m.-P. – vin cas my ko lai tis-Pu ti nas
v. P. – vytautas Petkevičius
v. Rm. – vy tau tas Rim ke vi čius
v. Ž. – vytautė Žilinskaitė
z. z. – zigmas zinkevičius
Ž. – Že mai tė
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