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ĮVADAS 

Tautosaka, kurioje atsispindi tautos dvasia, nugrimzta užmarštin, todėl turime branginti 

žmones, kurių dėka šis turtas išliko iki mūsų dienų. Tokia yra žymiausia mūsų krašto tautosakos 

pateikėja Ona Vaškaitė-Bluzmienė, kuri tautosakininkui K. Grigui pasirodė kaip tikra lobių skrynia. 

Jos dainos skambėjo mokytojos S. Lovčikaitės parengtoje etnografinio ansamblio „Linkava“ 

programoje „Linarūtė“.  

Apie O. Bluzmienę yra nemažai parašyta, bet aš noriu ją pristatyti ne kaip tautosakos 

pateikėją, bet kaip žmogų, žvilgtelėti, kokioje aplinkoje ji užaugo, kaip puoselėjo savo meninį talentą, 

gydymo sugebėjimus. Be to, O. Bluzmienė – mano prosenelė. Mums nebuvo lemta susitikti: kai ji 

išėjo, aš dar nebuvau gimusi. Man įdomu įsigilinti į prosenelės gyvenimą, laikmetį, suprasti, kokios 

vertybės padėjo ne tik išgyventi, bet ir likti šviesiu ir nepalaužiamu žmogumi. Jaunam žmogui labai 

svarbu žinoti savo giminės istoriją.  

Tikslas 

Atskleisti tautosakos pateikėjos Onos Vaškaitės-Bluzmienės asmenybę. 

Uždaviniai 

 Apžvelgti publikacijas apie Oną Vaškaitę-Bluzmienę. 

 Užrašyti artimųjų ir ją pažinojusių žmonių prisiminimus. 

 Aptarti indėlį į etnografinio ansamblio „Linkava“ veiklą. 
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1. Gyvenimas, vertas folkloristų dėmesio 

Ona Vaškaitė-Bluzmienė – žymi tautosakos pateikėja. 1990 m.  išleista knyga „Linelius 

roviau, dainavau“. Knygoje pateikiama ne tik trumpa biografija, nuotraukos, bet ir gausybė dainų, 

patarlių, priežodžių. D. Krištopaitės knygoje „Aš išdainavau visas daineles“ poetas Vladas 

Braziūnas aprašo susitikimus su O. Bluzmiene:  apžvelgia jos pateiktą tautosaką, švelniai ją pavadina 

„darbščia Talačkonių siela“. Leidinyje „Tautosakos darbai“ publikuoti du straipsniai apie Oną 

Bluzmienę, kuriuos parašė anūkė Rita Builytė-Variakojienė bei poetas Vladas Braziūnas. Šie 

straipsniai buvo skirti 100- osioms Onos Bluzmienės gimimo metinėms. Be to, Vladas Braziūnas, 

minint O. Bluzmienės 110-ųjų gimimo metinių sukaktį, skyrė publikaciją „Šviesi baravedė iš didelės 

lino talkos“. Jis jautriai prisimena O. Bluzmienės siųstą laišką su atlaužtu kalėdaičiu. Poetui tai – 

„lyg brangus patvirtinimas, kad širdyje esi savas“. Tarsi atsidėkodamas po ketvirčio amžiaus V. 

Braziūnas O. Bluzmienei skyrė savo poezijos bei muzikos kompoziciją „Iš naminio audimo 

dainos“, kur  cituoja O. Bluzmienės žodžius ir atskleidžia jos bruožus. Stasės Lovčikaitės knygoje 

„Linkava: tradicija dabartyje“ publikuojamos ansamblio „Linkava“ programos, kurios parengtos 

remiantis O. Bluzmienės pateikta tautosaka. Be to, čia yra pateikti mokytojos S. Lovčikaitės, dukterų 

Onutės ir Elzytės bei anūkių prisiminimai. 

2. Onos Bluzmienės gyvenimo takais 

Ona Vaškaitė-Bluzmienė (1 pav.) gimė 1905 m vasario 25 d. Pasvalio valsčiuje, 

Talačkonių kaime. 

1 pav. Ona Vaškaitė-Bluzmienė  
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Šeimoje augo šeši sūnūs ir dvi dukros. Už Onytę jaunesnis buvo tik brolis Mykolas. 

1916–1917 m. Ona mokėsi Pasvalyje. Nors, pablogėjus mamos sveikatai, mokslus teko mesti, tačiau 

skaityti ir rašyti spėjo išmokti. 1926 m. nutekėjo į Staškavičių kaimą Pakruojo rajone (2 pav.). Čia 

1927–1940 m. gimė  

2 pav. O. Bluzmienė prie savo kaimo  

jos šešios dukterys ir sūnus Petras. Šeima gyveno vienkiemyje. Laikai buvo neramūs, teko daug dirbti, 

kad išmaitintų šeimą. 

1965 m. Oną Bluzmienę aplankė tautosakos rinkėjai, vadovaujami K. Grigo ir V. 

Damskytės, kurie greita suprato, kokią aukso gyslą atrado, todėl ėmė dažnai lankytis ir užrašinėti 

dainas, pasakojimus (3 pav.). O ir pati pateikėja, suvokusi, kad  reikalinga, visa esybe pasinėrė į veiklą 

3 pav. Studentų, atėjusių užrašyti dainų, talka 
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ir iš atminties klodų į dienos šviesą iškėlė nesuskaičiuojamą daugybę dainų, patarlių, priežodžių, 

mįslių. Iš viso užrašyta apie du tūkstančius vienetų. Vienkiemyje liko viena, todėl išsikėlė gyventi 

pas vaikus (4 pav.). 

4 pav. Ąžuolas, augantis buvusioje Bluzmų sodyboje, ir šulinys 

1981 m. S. Lovčikaitė įkūrė etnografinį ansamblį „Linkava“. O. Bluzmienė visa širdimi 

pasinėrė į ansamblio veiklą. Jos atmintyje išsaugotos liaudies dainos ir papročiai padėjo parengti 

pirmąją programą „Linarūtė“. Ne tik prisidėjo prie kitų programų rengimo, bet ir pati dar ilgą laiką 

dainavo šiame ansamblyje. 

Ona Bluzmienė (5 pav.) nebesulaukė savo 89 gimtadienio, mirė 1994 m. sausio 5 d. 

5 pav. Su augintine stirnele Dita  
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3. Daina – gyvenimo palydovė 

Oną Vaškaitę-Bluzmienę daina lydėjo visą gyvenimą: dainuodavo ir darbus dirbdama, 

ir retomis poilsio valandėlėmis. Dainuodavo ir liūdesiui širdį suspaudus, ir džiaugsmo akimirkomis. 

Daina ir pasiguosdavo, išliedavo susikaupusią širdgėlą. 

Nuo vaikystės girdėdavo dainuojančius tėvus ir brolius. Anot pačios rašytų prisiminimų, 

jai labiausiai įsiminė jos namuose giedamos „mojavos“– gegužės mėnesį giedamos giesmės Marijai. 

Bet pirmiausia Onytė plėšė dainas ganydama gyvulius. Daina teikė džiaugsmo ir jaunystės metais. 

Sūnus Petras prisimena mamą pasakojant, kad kitoj pusėj Istro (upės) buvo dvaras, kuriame dirbo 

andinarčikai (kumečiai). Tie kumečiai ir kaimo jaunimas susitikdavo ant Istro tilto, kartu vakaruškas 

rengdavo, dainuodavo. „Pjaudavo šieną kiekvienas savo laukuose. Uždainuodavo dvaro žmonės – 

jiems atsiliepdavo kaimo pjovėjai“ (iš dukros Genovaitės Simonaitienės pasakojimo). Kadangi 

kumečiai dažnai keisdavosi, dainos skambėjo vis naujos, Onytė stengdavosi visas išmokti. Anūkės 

Rita (visi atsiminimai 3 priede) ir Kristina (visi atsiminimai 2 priede) prisimena, kad babytė turėjo 

gerą atmintį, lengvai įsimindavo dainos žodžius ir iš klausos atkurdavo melodiją. Atitekėjus į 

Staškavičius, daina tapo ne tik pomėgis, bet ir būdas ištverti visas negandas. V. Braziūnui yra sakiusi, 

kad dainuodama nebejaučia nei vargo, nei skausmo. Ar kolūkio laukuose dirbo, ar audė, ar verpė, vis 

dainavo ir dainavo. Vėliau Ona Bluzmienė suprato, kad liaudies daina turi išlikti ir ateities kartoms 

(6 pav.). Džiaugėsi galėdama pateikti vis naujų, net ir vyresnio amžiaus žmonių pamirštų liaudies 

dainų. 

6 pav. Ona Vaškaitė-Bluzmienė dainuoja su dukromis 
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4. Talentinga pasakotoja 

Ona Bluzmienė atmintyje išsaugojo ne tik pasakas, sakmes, padavimus. Žinojo daugybę 

įvairių papročių, dienoraštyje aprašė buitį bei darbus (7 pav.) Labai įdomūs Bluzmienės pateikti 

burtai, prietarai, orų spėjimai išspausdinti knygoje „Linelius roviau, dainavau“ 

7 pav. Atsiminimų pirmas puslapis 

O. Bluzmienė turėjo pasakotojos talentą ir lakią vaizduotę, pasakojo išraiškingai. Anūkė 

Gitana Kučinskienė (visi atsiminimai 1 priede) prisimena, kad pažvelgusi į apniukusį dangų 

sakydavo: „Dangus kaip viedro dugnas.“ Anūkė Rita Builytė prisimena, kad babytė stengdavosi 

vaikus pamokyti: prie Dievo stalo reikia eiti „ant tuščio“. Anūkė Kristina klaususi, kodėl ant tuščio? 

Ar koks vamzdelis nuo skrandžio iki širdies yra? Babytė atsakiusi, kad širdis turi būti pasiruošusi: 

„Nei aš ten atsidarau tą pilvą, nei apžiūriu, nei ką.“ Anūkė Rita prisimena, kad senolė mokėjo vaikus 

nuraminti. Pamačiusi nuliūdusį vaiką, ką nors pasako – kokią štuką, prajuokina, kokį paukštelį 

pamėgdžioja, vaikas užsiklauso, pradeda galvoti apie tą pamėgdžiojimą, ir vėl viskas gerai. Stebina 

tai, kad nors mokykloje jai mokytis teko trumpai, ne tik pasakojo sklandžiai, bet ir raštu mintis dėstė 

nuosekliai. Skaitant Bluzmienės prisiminimus prieš akis tarsi gyvas iškyla vaizdas, skaityti lengva, 

malonu. Mintys liejasi laisvai ir aiškiai: „Sodybėla ir maž sodels, su maž, šiaudais dengta trobel, su 
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langelės mažutėlės ir girgždančiom durelėm. Tai mana tėviškėla. Tai ta trobela, kur būt ir buva mana 

motinėlės gimtine.“ 

5. Liaudies medicinos žinovė 

O. Bluzmienė gerai išmanė ir liaudies mediciną. Jos mama buvo kaimo pribuvėja, gerai 

pažinojo gydomąsias žoleles, nusimanė ir apie kitokius gydymo metodus (8 pav.). Rita Builytė 

atsiminimuose prisimena savo mamos pasakojimą: „Pirmojo pasaulinio karo metais dar mano mamos 

mama išgydė visą kaimynų šeimą nuo šiltinės. Ji panaudojo dezinfekcinį skystį karbolį. O karo 

chirurgo patarimą votis gydyti „gusi puku i smetana“ (žąsies pūkais ir grietine) mano mama įsiminė 

visam gyvenimui.“ 

8 pav. Ona Vaškaitė-Bluzmienė su dukra ir žentu prižiūri bites 

Senoji Vaškienė, Onos mama, savo gydymo patirtį perdavė ir dukrai, todėl ši ne tik 

pažinojo daugybę vaistažolių, bet jas ir augino, mokėjo tinkamai saugoti bei naudoti (9 pav.). 

9 pav. Ona Vaškaitė-Bluzmienė savo darželyje 
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Džiovindavo vaistažoles palėpės skersvėjuose, saugodavo drobiniuose arba 

popieriniuose maišeliuose. Anot anūkės Ritos, „apie augalus viską galėjo papasakoti.“ Anūkė 

Kristina prisiminimuose rašo, kad babytė jai pasakojo, kad „Kai kaimuose siausdavo kokios ligos, tai 

išguldydavo visą kaimą. O ji eidavo per kaimą su patarimais, žolelėmis.“ Pati niekada nesusirgdavo, 

nes „visada turėdavo karbolio ir su juo perplaudavo rankas.“ Tačiau nelaimė neaplenkė ir Onos 

šeimos. Nuo skarlatinos mirė jos dukrytė, bet liaudies medicinos išmanymas padėjo apsaugoti likusią 

šeimą (10 pav.). 

10 pav. O. Bluzmienė su dukromis ir anūkais  

6. Etnografinio ansamblio „Linkava“ močiutė 

Kaip juokavo O. Bluzmienė, „išplaukimas į plačiuosius vandenis“ buvo atėjimas į S. 

Lovčikaitės etnografinį ansamblį „Linkava“. Ten ji ir atsiskleidė. Mokytoja S. Lovčikaitė knygoje 

„Linkava: tradicija dabartyje“ rašo, kad Ona Bluzmienė „ne atėjo į ansamblį, o veržte įsiveržė su 

didžiausiu ūpu padėti, papasakoti, padainuoti“. Jai patiko bendrauti su jaunimu ir bendraminčiais, 

kuriems svarbi jos patirtis ir širdyje išnešiotos dainos. Ji greitai tapo sava, tikra ansamblio močiutė, 

ansamblio siela. Jos nevargino nei dažnos kelionės, nei scenos baimė, nei šlubuojanti sveikata bei 

metų našta. Ji veržte veržėsi į žmones, norėjo būti išgirsta ir išklausyta. Čia atsiskleidė Bluzmienės 

kūrybiškumas. S. Lovčikaitė prisimena, kad pritrūkus dainai žodžių ar kokio posmelio močiutė pati 

juos sukurdavo. Kuriant pirmąją ansamblio „Linkava“ programą „Linarūtė“ daugiausia ir buvo 

remtasi O. Bluzmienės pasakojimais bei dainomis. Iš programoje skambėjusių 30 dainų bei ratelių 

net 26 buvo Bluzmienės (11 pav.). 

Type text here51

5
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11 pav. Ona Vaškaitė-Bluzmienė (centre) 

7. Tvirto charakterio žmogus 

Ona Vaškaitė-Bluzmienė užaugo darnioje ir darbščioje šeimoje. Tačiau atitekėjus į 

Staškavičius, anot sūnaus Petro, vargai prasidėjo nuo pirmų vedybinio gyvenimo dienų, nes slėgė 

neturtas, naujos sodybos statybos. Atsirado maži vaikai, ūkio darbai buvo apleisti, ūkis įskolintas. 

Grėsė ūkio išvaržymas. Buvo „biednystė ir ubagystė“. Reikėjo išgyventi vaiko mirtį, du karus, 

pokario laikotarpį, sovietinius laikus. Tik begalinė dvasios stiprybė, tvirtas charakteris Bluzmienei 

padėjo ištverti visas šias negandas. „Aš neprisiminu, kad glostytų, bučiuotų, į glėbį imtų. Ji taip 

nedarė. Ji buvo meili. Ji mus matė, galvojo, bet nesimylavo su anūkais“,– atsimena anūkė Rita 

Builytė. Gitana Kučinskienė atsimena: „Babytė buvo tvirto charakterio ir nuo jos įdarbinimo 

neišsisukdavome. Ji nebuvo tas žmogus, kuris cackindavosi su vaikais, švelnumo iš jos gaudavome 

minimaliai, bet iš jos sklisdavo patikimo žmogaus, už kurio jauteisi kaip už sienos, aura.“ (12 pav.). 

12 pav. Ona Vaškaitė-Bluzmienė savo sodyboje 

5
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8. Gautos pamokos 

Skaitydama promočiutės Onos Bluzmienės dienoraščius supratau, kad nors jos 

gyvenimas buvo sunkus, ypač po vedybų, bet jos stiprybė įveikiant visas gyvenimo negandas, šviesus 

požiūris į gyvenimą, į žmogų, sugebėjimas suvaldyti bet kokią situaciją mane labai sužavėjo (13 

pav.). Iš kur ji sėmėsi tiek kantrybės, dvasios skaidrumo, gero linkėjimo? Kaip galėjo ant savo pečių 

panešti tokią atsakomybę? Nepalūžti mirus vaikui? Išgyventi pokario grėsmes? Skaitau jos užrašuose, 

kad atitekėjusi randa padalintus pusiau namus, o naujos šeimos pusėje nėra net krosnies, todėl visą 

pusmetį valgį gamina ant lauko krosnelės, o kad duonos galėtų išsikepti, turėjo prašytis pas brolienę. 

„Prie tėvų gyvenau gražiai, o čia dabar įklimpau kaip į kokią purvynę“, – prisipažįsta prosenelė. 

Tačiau nebuvo laiko dejuoti ir savęs gailėti: „Dabar reik žiūrėti išeities – ką daryti?“ Visi kalbinti 

babytės vaikai ir anūkai pabrėžė, kad šeimoje vyravo santaika ir ramybė. Bet, perskaičiusi jos 

prisiminimus, matau, kaip sunku jai buvo susitaikyti su vyro neūkiškumu, bei bėgimu nuo problemų 

sprendimo. Visus sunkumus ji turėjo išspręsti viena, todėl atsakomybė krito ant jos vienos pečių. 

„Visur didžiausią kantrybę turėjau“, – vėliau prisiminė. Buvo be galo darbšti: „Kitas dirba – 

nuvargsta. Man dirbti smagu.“ Viena iš anūkių prisimena: „Nebuvo bėganti, bet visur suspėjanti, jos 

viskas būdavo sužiūrėta laiku. Vieną darbą dirba, apie kitą galvoja.“ Būdama atkakli ir darbšti pastatė 

šeimą ant kojų. 

13 pav. O. Bluzmienė 

Manau kad ir ją sunkios mintys užplūsdavo, kai atrodydavo, kad nebepakels tų 

sunkumų. Tačiau ji žinojo, kad kitaip nebus, ir neleido sau jaustis silpnai, nepriekaištavo likimui ir 

negailėjo savęs. Atrodė, kad niekada nepavargsta, niekada nenusimena, kad aplink ją nėra blogų 

žmonių ar neįveikiamų darbų. Ji visur sugebėjo įžvelgti gėrį ir surasti grožį. Jos ramstis – tikėjimas, 

bet suprato, kad jei pati nieko nedarysi, tai ir Dievas nepadės. Ji buvo savo gyvenimo vadovė. 
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9. Tradicijos tęsiamos 

Onos Vaškaitės-Bluzmienės dainas lig šiol dainuoja jos vaikai ir anūkai. Dar jai 

gyvenant sodyboje, suvažiavus vaikams, visada buvo dainuojama. Užtraukdavo „Tenai už girių saulė 

teka“. Nors tai dukterų daina, bet ji labiausiai tikdavo tėviškę aplankius. Babytė pritardavo, o vesdavo 

mano mama Ona Builienė. Babytės mėgstamiausios „Tom gegutėm kukuot linksma“, „Ant tėvelio 

dvaro“, „Augo kieme dagilėlis“ (14 pav.). 

14 pav. Giminų susitikimas senojoje Bluzmienės sodyboje 

Dar ir dabar visa giminė kasmet susitinka per Onines, per babytės vardadienį ir dainos 

skamba ne tik giminės susitikimuose, bet ir visuose giminaičių susibūrimuose (15 pav.). 

15 pav. Giminų susitikimas 2007 m. 

Dainas perėmė ne tik vaikai, bet ir anūkai. Anūkės Rita ir Kristina kartu su babyte 

dainavo ansamblyje „Linkava“. Jos dainas „nusivežė“ ir į Vilniaus universiteto ansamblį „Ratilio“. 

Dar ir dabar ansamblyje „Linkava“ dainuoja dvi proanūkės, anūkė ir dukra Elzytė. O Vaškų 

etnografiniame ansamblyje dalyvauja dukra Genutė. Tradicijos tęsiamos. (16 pav.). 
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16 pav. Linkuvos kultūros centro etnografinis ansamblis „Linkava“, kuriame dalyvauja Onos 

Vaškaitės-Bluzmienės dukra Elzė, anūkė Gitana ir proanūkės Vėjūnė ir Ignė 
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IŠVADOS 

1. O. Bluzmienė – stiprios dvasios žmogus, atkakli, gero linkinti, visur gėrį įžvelgianti 

asmenybė. 

2. Nuo sunkaus gyvenimo gynėsi daina, padėjusia ištverti visus sunkumus, pastūmėjusia 

bendrauti ir dalintis turimais liaudies kūrybos lobynais. 

3. O. Bluzmienė – puiki pasakotoja, liaudies medicinos žinovė. 

4. Pati dainų išmokusi iš savo šeimos ir iš aplinkos, meilę dainai įskiepijo ir savo giminei. 

5. Giminė puoselėja tradicijas susirinkdama, dainuodama ir dalyvaudama meninių 

kolektyvų veikloje. 

6. Iš O. Bluzmienės galima pasimokyti atkaklumo ir gebėjimo džiaugtis gyvenimu, 

suvokimo, kad liaudies kultūrą reikia perduoti kitoms kartoms. 
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Vadovas_________Rasytė Ašmenavičienė________________________________________ 

Darbo tema  „ LIAUDIES KULTŪROS PUOSELĖTOJA ONA VAŠKAITĖ-BLUZMIENĖ“ 

 

Trumpa darbo anotacija:  

Mokinė išsikėlė tikslą - atskleisti tautosakos pateikėjos Onos Vaškaitės-Bluzmienės 

asmenybę. Pasirinko rašyti apie Bluzmienę, nes ji yra giminaitė. Pirmiausia apžvelgė publikacijas 

apie Bluzmienę, užrašė artimų žmonių prisiminimus, aptarė indėlį į etnografinio ansamblio 

„Linkava“ veiklą. Pristatydama tautosakos pateikėją atskleidė sunkų gyvenimo kelią, parodė 

asmenybės įvairiapusiškumą, gražiausius bruožus, kuriuos išsiugdė sunkiame gyvenimo kelyje. 

Gražiai atskleidė, kaip giminė tęsia tradicijas, kaip dainos perduodamos iš kartos į kartą, kaip anūkės, 

proanūkės dainuoja įvairiuose meno kolektyvuose.   

Išsikeltus tikslus įgyvendino. Surinktą autentišką medžiagą iliustravo nuotraukomis. Dalį 

atsiminimų teko nukelti į priedus. Surinkta medžiaga gali pasinaudoti tiek lituanistas, tiek muzikos 

mokytoja bei klasės vadovai, ruošdamiesi valandėlėms apie žymius mūsų krašto žmones. Darbas 

vertingas, nes užrašyti atsiminimai apie garsią tautosakos pateikėją. 

 

 

Darbo vadovo parašas____________Rassytė Ašmenavičienė_________________________________ 
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3g kl. ________Vėjūnė Kučinskaitė___________________ 

KŪRYBINIO DARBO VERTINIMAS  

Vertina 

darbo 

vadovas 

(recenzentas) 

   

1. Moksliškumas (gebėjimas remtis moksline 

literatūra, duomenų lyginimas ir analizė, mokslinės 

metodikos taikymas ir eksperimento kokybė, 

apibendrinimas ir kt.) 

10 

 

10 

2. Tyrimų ryšys su gyvenimu (mokslinių duomenų 

atskleidimas, visuomenės informavimas, renginių 

organizavimas ir kita praktinė veikla – talkos, 

ekskursijos ir kt. 

15 

 

15 

Iš viso  25 taškai 25 

Vertina 

lietuvių kalbos 

mokytojas 

1. Kalbinė raiška (stilius, kalbos raiškingumas, 

taisyklingumas) 10 taškai 

 

Iš viso  10 taškai  

Vertina 

informacinių 

technologijų 

mokytojas 

   

1. Darbas parašytas pagal bendruosius teksto 

reikalavimus 10 

 

Iš viso  10 taškai  

    

2. Darbo temos, tikslų ir uždavinių atskleidimas 

(Komisija vertina iki pristatymo)  
20 

 

3. Išradingas ir tikslingas pasirinktos technikos 

panaudojimas 
5 

 

4. Kalbos kultūra pristatant 10  

5. Pasirinktos dalyko rūšies specifikos išmanymas 

(atsakymai į klausimus) 
15 

 

(mokinio vardas, pavardė) 

15

6

5

20

10

10

9

9
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 6. Estetiškas kūrybinio darbo aprašo pateikimas 5  

Iš viso  55 taškai  

Galutinis 

projektinio 

darbo 

vertinimas 

 

Iki 100 : 10 taškai 

 

PAŽYMYS    

 

Kūrybinio darbo vadovas:      Rasa Ašmenavičienė 

 

 

Kūrybinio darbo komisijos pirmininkas: 

  

Komisijos nariai:  

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

10

95

5

51

Angėlė Zalunskienė

Birutė Deveikienė Lina Alekseriūnienė

Violeta Gelažienė Ligita Masilionienė

Lina Kupriūnienė Virginija Ogintienė
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PRIEDAI 

1 priedas 

Anūkės Gitanos Trasauskaitės - Kučinskienės prisiminimai apie Oną Bluzmienę 

Mes visi ją švelniai vadinome babyte. Ir ne tik anūkai, bet ir jos pačios vaikai. Man buvo 

šešeri metai, kai babytė apsigyveno pas mus. Anksčiau ji gyveno savo namuose, vienkiemyje, 

laukuose už Staškavičių kaimo. Nejauku buvo vienai laukuose, o ir valdžia vis ragino vienkiemius 

griauti, žadėdama kompensaciją. Tad vieną vakarą babytė ir įsikėlė į mūsų trijų kambarių butelį 

dviaukščiame kolūkio name Gedučių kaime. 

Mes su broliu greitai pajutom babytės kietą tvarką. Mama mus palepindavo, jai mes 

atrodėm dar maži padėti namuose, tačiau babytė labai gailėjo mūsų vis bėgančios ir darbuose 

pražuvusios mamos. Tad greitai gavome naujas pareigas. Padėdavome ir kambarius tvarkyti, ir indus 

plauti, padėdavome kituose smulkiuose darbuose, kuriuos babytė perėmė iš mūsų mamos. Dabar, 

žvelgdama suaugusio žmogaus akimis, suprantu, kaip buvo sunku mūsų mamai dirbti dviejuose 

darbuose ir dar prižiūrėti nemažą gyvulių ūkį, bet tada su broliu jautėmės labai išnaudojami, vis 

bandydavome pasipriešinti. Būdavo sunku išsisukti nuo tvirtos babytės rankos. Be darbinio 

auklėjimo, prisimenu ir babytės skaniuosius blynus su jos virta vyšnių uogiene. Mūsų mama per 

darbus neturėjo laiko vyšnių uogienei. Babytė buvo tvirto charakterio ir nuo jos įdarbinimo 

neišsisukdavome. Ji nebuvo tas žmogus, kuris cackintųsi su vaikais, švelnumo iš jos gaudavome 

minimaliai, bet iš jos visos esybės sklisdavo patikimo žmogaus, už kurio jauteisi kaip už sienos, aura. 

Prisimenu, kad prieš kiekvienas Vėlines, prieš didįjį kapų lankymą, mums babytė kasmet dovanodavo 

po vilnonių pirštinių ir kojinių porą.  

Ji niekada nesėdėdavo be užsiėmimo. Visada kažką veikdavo. Prisimenu, kaip verpdavo 

rateliu vilnonius siūlus, megzdavo. Daug laiko skirdavo maldai. Ir mus vis auklėdavo krikščioniškai, 

skaitydavo apie šventųjų gyvenimą. Tuo metu ji rašydavo ne per daugiausiai, bet matydavau vis kažką 

užsirašant. Tuos sąsiuvinius susukdavo į ritinukus ir suspausdavo gumute. Vėliau, mums paaugus, 

babytė mus su broliu ir dar dviem kaimynų mergaitėm mokė Katekizmo. Tuo metu tai daryti buvo 

draudžiama, todėl mokydavo paslapčia ir mums liepdavo niekam nesakyti. Nusiveždavo ir į bažnytėlę 

Vaškuose. Prisimenu, kaip babytė su visu pulku vaikų važiuodavo autobusu į bažnyčią ir kaip mano 

brolis per mišias valgė žirniukus, babytė sužinojusi labai barė. Atėjus laikui pirmajai komunijai labai 

norėjau baltos suknelės, siūtos tik man, tačiau Babytė man paaiškino, kad svarbiau tai, kas tavo 

viduje, o ne kas išorėje. Jos nuomone, tai būtų buvęs tuščias išlaidžiavimas, netgi puikybė ir pirmos 

komunijos esmės iškreipimas. Suknelę gavau, bet skolintą. Prisimenu, kad jutau nuoskaudą, juolab 

kad kitos mergaitės buvo pasipuošusios. Babytė nemėgo išlaidžiauti, ir vaikų kaprizai jos neveikdavo. 

Tik vėliau supratau, kad tokį jos požiūrį suformavo sunkus laikmetis. Vėliau babytė persikėlė gyventi 

pas kitą savo dukrą, tad susitikdavome rečiau. Visi babytės vaikai dažnai susitikdavo ir bendraudavo, 
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kasmet ruošdavome giminų susitikimus. Tik mums, vaikams, labiau patikdavo siausti su gausiu 

pusseserių ir pusbrolių pulku nei sėdėti su suaugusiais.  

Artimiau vėl su babytę teko pabendrauti, kai man buvo 15-16 metų. Tuo metu mano 

tėvai iš buto persikėlė į naujai pasistatytą namą, tad babytė vėl kurį laiką gyveno pas mus. Mes net 

gyvenome viename kambaryje. Nežiūrint kartų skirtumo, sugyvenome mes puikiai. Matyt, ir aš jau 

buvau daugiau proto įgijusi, o ir babytė nebesistengė iš mūsų „žmones padaryti“. Ji pasinėrė į savo 

rašymus. Net naktimis išgirsdavau, kaip babytė, įsijungusi naktinę lempelę, šiugždina pieštuku. 

Matydavau pas ją atvažiuojančius įvairius užrašinėtojus. Babytė mokė mane liaudies dainų. Keletą 

kartų net kažkokiuose konkursuose esame dainavusios su babyte ir mama kaip trijų kartų atstovės. 

Jau tuo metu babytė buvo įsitraukusi į Linkuvos kolektyvo veiklą. Jai tai buvo labai svarbu. Labai 

atsakingai ruošdavosi repeticijoms. Susiruošdavo dar gerokai iki kada reikėdavo išvažiuoti, kad tik 

nereikėtų jos laukti. Labai nenorėdavo būti kam nors našta. 

Vėliau babytė persikėlė gyventi pas jauniausią dukrą Genovaitę į Vaškus. Aš užaugau, 

sukūriau šeimą. Kadangi gyvenome netoliese, dažnai susitikdavome bendruose susibūrimuose. 

Babytė labai noriai juose dalyvaudavo, būdavo visų labai gerbiama ir globojama. Kadangi proanūkių 

turėjo daug, nelabai jais ir domėdavosi, net vardus sumaišydavo. Bet mūsų, anūkų, visada 

paklausdavo, kaip sekasi. Mirė ji netikėtai. Sirgo gal tik apie savaitę. Žinia apie jos mirtį visus labai 

pribloškė. Atrodė, kad babytė dar ilgai gyvens. Jos netektis atvėrė prarają, kurios niekas neužpildys. 

Įsimintinos Onos Bluzmienės charakterio savybės. 

Bet kokioj situacijoje išlikti tvirtai, neleisti sau sugniužti. Buvo tikra kovotoja. 

Gyvenimas jos nelepino, bet ji visada žinojo, jog privalo rasti išeitį. Ir rasdavo. Jos ramstis buvo 

tikėjimas, tačiau suprato, kad jei pati nieko nedarysi, tai ir Dievas nepadės. Ji buvo aktyvi savo 

gyvenimo vadovė.  Buvo pakanti nepatogumams ir visur sugebėdavo rasti gėrio krislelį. Manu, kad 

jai nebuvo lengva palikti savo namus ir išsikelti gyventi pas vaikus. Ji nuolat apsigyvendavo vis pas 

kitą vaiką, priklausomai nuo to, kam reikėdavo jos pagalbos. Rūpestinga. Visus anūkus aprūpindavo 

vilnonėmis pirštinėmis. Rūpindavosi, kad visi anūkai būtų pakrikštyti. 

Kokie buvo Onos Bluzmienės santykiai su vyru, vaikais, kaimynais, giminėmis? 

 Buvo artima su visais savo vaikais, žinodavo visus jų rūpesčius ir džiaugsmus. Bet nesistengė 

jiems vadovauti, neprašoma patarimų nedalino, nepriekaištavo. Sakydavo: „Vaikeli, kaip pasiklosi, 

taip ir išmiegosi.” Buvo tarsi stebėtoja iš šalies, bet jaudindavosi dėl vaikų nesėkmių. Giminystę 

brangino, mėgo bendrauti. Jai patiko giminų susibūrimuose jaustis pagerbtai. 

Ar Ona Bluzmienė mėgo puoštis? 

Niekada nesivaikė madų. Svarbiausia, kad viskas švaru ir tvarkinga. Ne tik aprangoje, 

bet ir buityje. Tausodavo savo rūbus, visada grįžus namo persirengdavo kasdieniniais rūbais. Plaukus 

ir senatvėje pindavo į kasą ir sukdavo ant pakaušio į kuodą. Labai dažnai ryšėdavo skarelę. 
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Kiek jos pateiktoje tautosakoje buvo savos kūrybos? 

Bent jau man pasirodė, kad užmiršusi dainos pabaigą pati ją sukurdavo. Ypač vėlyvuoju 

laikotarpiu. Manau, kad ji turėjo pasakotojos talentą, turėjo lakią vaizduotę. Ir kasdieniniame 

gyvenime ji mėgo pasakoti. Tie jos pasakojimai buvo rišlūs ir vaizdingi. Vartojo daug palyginimų. 

Atsikels ryte, pažvelgs pro langą ir sako: „Na, ir apniukęs dangus, kaip viedro dugnas.“ Jos kalba 

buvo labai vaizdinga. Kurdavo pati, ypač kai ją paskatindavo vis ją aplankantys tautosakos 

užrašinėtojai. Pati babytė manė, kad dirba svarbų darbą, tam skyrė labai daug laiko ir jėgų. Jai tai 

buvo labai svarbu. Ji net nakties metu, į galvą atėjus kokiai minčiai, užsirašydavo. Visur su savimi 

vežiodavosi sąsiuvinį ir pieštuką. Prie jos lovos ant staliuko visada būdavo popieriaus ir rašymo 

priemonė. 

Ar kasdieniniame gyvenime Ona Bluzmienė pasakodavo pasakojimus, dainuodavo 

dainas? 

Taip, dažnai. Ir namiškius kviesdavo kartu padainuoti. Mums, vaikams, dažnai 

pasakodavo visokius pasakojamus. Mes, visos trys su babyte ir mano mama, dainuodavome dainas. 

Prisimenu, kad aš juokaudama pakeičiau dainos žodžius, vietoj „broliai pjovė“, pasakiau „spjovė“. 

Man atrodė labai juokinga, o babytė buvo gerokai įsižeidusi, kad aš „išnevožijau“ dainą. Daina 

skambėjo ne tik namuose, dainuoti mėgo ir visa giminė. Vis pas ką nors iš babytės vaikų kasmet 

vykdavo giminės susitikimai (vyksta dar ir iki šiol per babytės vardadienį, per Onines). Tada dainos 

skambėdavo plačiai ir ne tik giminės susitikimuose, bet ir bet kokiame giminaičių susibūrime. Ir iki 

šiol dar skamba. 

Ar Ona Bluzmienė naudodavosi liaudies medicina? 

Taip, dažnai. Ji dažnai turėdavo bėdų su inkstais, tai vaistažolių turėjo daug. Vasarą jas 

rinkdavo ir mus kartu vesdavosi. Paskui džiovindavo, vis apversdavo, pamaišydavo. Išdžiūvusias 

sudėdavo į medžiaginius maišelius. Turėdavo vaistažolių nuo visų bėdų: ir nuo gerklės skausmo, 

peršalimo ir organizmą stiprinančių. Pati vartodavo ir aplinkinius gydydavo, jei tik kas kreipdavosi. 

Bet neatsisakydavo ir cheminių vaistų. Labai rimtai žiūrėdavo į gydytojų rekomendacijas. Pati save 

saugodavo, prisižiūrėdavo, kad nesušaltų, nepargriūtų. 

Nuo kada įsitraukė į meninę veiklą? 

Manau, kad tada, kai susikūrė „Linkava“. Anksčiau irgi esame kartu dainavę su babyte 

keliuose renginiuose kaip trijų kartų atstovės. Tačiau didžioji jos meninė veikla prasidėjo 

„Linkavoje“. Į dalyvavimą ansamblyje ji žiūrėjo rimtai, labai ruošdavosi, susidėdavo rūbus iš anksto, 

apsirengdavo gerokai prieš laiką ir laukdavo atsisėdusi, kol ateis laikas važiuoti. Saugodavo savo 

balsą, kad galėtų gerai padainuoti. Ansamblyje jautėsi labai svarbi, įvertinta. Dar ir dabar ansamblyje 

„Linkava“ dainuoja dvi proanūkės, anūkė ir dukra. O Vaškų etnografiniame ansamblyje dalyvauja 

dukra Genutė. Tradicijos tęsiasi. 
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2 priedas 

Anūkės Kristinos Šimanskytės-Liaučiūvienės prisminimai (1 dalis) 

Nesvarbu, kiek anūkų besuvažiuotų pas babytę, visada visiems užtekdavo vietos, 

maisto, lovų bei patalynės, o svarbiausia – meilės ir dėmesio. Taip jau susiklostė, kad aš buvau 

vyriausia, t.y. pirmoji anūkė, todėl man daugiausiai ir ilgiausiai tekdavo leisti laiką šioje sodyboje. 

Senelis taip pat man buvo be galo draugiškas, mielas ir mėgstantis visokius šposus. Todėl čia leisti 

kiekvieną vasarą man buvo ne prievolė, ne pareiga, o didžiausias džiaugsmas, teigiamos emocijos ir 

tai darė linksmą bei laimingą vaikystę. Namuose man buvo per sunku prisitaikyti dėl tam tikrų 

aplinkybių, kurių neminėsiu. 

Babytės ir senelio troba, kaip įprasta tais laikais, buvo suręsta iš stambių medinių rąstų, 

kurių tarpai buvo užpildyti sausais, minkštais, gerai išdžiovintais pilkai žaliais kiminais. Per vidurį 

trobos buvo vienerios lauko medinės durys, be jokių laiptų, tik gana didelis akmuo prie pakankamai 

aukšto slenksčio. Namas buvo dviejų galų. Įėjus patenki į tamsų, be jokio lango koridorių, kuriame 

net trejos durys ir kopėčios užlipti ant aukšto. Pasukus kairėn, patenki į patį didžiausią kambarį, tai 

nekūrenamas, be krosnies svečių kambarys, vadinamas seklyčia, kur vykdavo baliai, svečių 

priėmimai. Čia buvo pašarvotas senelis. Apstatymas paprastas: palei langą didelis stalas su suolais, 

prie sienos plati metalinė, duknomis klota lova ir spinta rūbams. Grindys ir lubos buvo labai plačių 

obliuotų nedažytų lentų, du langai žiūrėjo į pietus, o vienas į vakarus. Pasukus į dešinę, patenki į 

kambarį, kuriame rytinėje pusėje buvo stalas su suolais valgyti suvažiavus didesnei šeimynai, kelios 

lovos visiems suguldyti, buvo etažerė su keliomis knygomis, kabėjo Jėzaus ir Marijos šventi 

paveikslai. Vienas langas buvo į rytus ir du langai į pietus. Ant palangės augo babytės mėgstama 

fuksija ir palergonijos. Čia vakarais skaitoma žibalinės lempos šviesoje. Grindys ir lubos buvo 

prastesnių lentų negu seklyčioje. Iš koridoriaus atsiduriame virtuvėje. Tai senoviška tipiška patalpa, 

visų pirma krinta į akis asla, taip, jokių grindų, tik juoda žemė. Kai artėdavo kokios šventės ar atlaidai, 

tai švariai iššlavus aslą, ji būdavo pabarstoma gelsvu smėliuku, kad atrodytų gražiau ir sukurtų 

šventiškesnę nuotaiką. Virtuvės langelis žiūrėjo į šiaurę ir buvo toks mažas, kad kažin ar žmogus 

galėtų galvą per jį iškišti. Prie jo stovėjo spintutė indams ir maistui, šone – lentyna, suolas, suoliukas 

pieno seperatoriui, dešinėj buvo duonkepis pečius ir plyta su rinkėm, kur gamindavo maistą ir 

šildydavo namą. Prie durų stovėjo vanduo kibire. Iš virtuvės išėję atsidurdavome babytės ir senelio 

miegamajame. Ten buvo medinė lova su šiaudais kimštu čiužiniu, po kuriuo buvo dedami gailiai, kad 

nepultų blusos. 

Taip atrodė namas, tiesa, jo stogas buvo ne šiaip sau koks, o tikros skardos, todėl atrodė 

turtingai. Kieme buvo šulinys su svirtimi, o prie jo – lauko virtuvėlė, kur per vasaros karščius ant 

lauko pečiuko buvo gaminamas maistas, o ir valgyti tekdavo kieme prie lauko stalo ir suoliukų. 
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Pavalgiusi babytė eidavo po obelimi pogulio ir vesdavosi mane. Man patiko, kai šešėlyje įsmeigdavo 

šakes ir padarydavo tarsi palapinę, po atviru dangumi labai kokybiškas miegas. 

Priešais namą buvo daug įvairių gražiai geometriškai išdėstytų darželio lysvių, įrėmintų 

apskritais vienodais, gražiai nubalintais akmenėliais, pilnos įvairiaspalvių žiedų. Vidinis kiemelis 

aptvertas tvora, o priešakyje varteliai. Vištos, žąsys, antys nepadarydavo žalos, nes buvo išoriniame 

kieme. Čia buvo klėtis, malkinė, padonginis, tvartas, daržinė, o dar toliau stovėjo pirtis, einant link 

jos – didelis sodas. 

Noriu pasidalinti prisiminimu, kuris vos nesibaigė tragiškai. Senelis labai mėgo 

meistrauti ir padėti babytei savo rankomis remontuodamas visokius rakandus, įrankius: tai šakėms 

kotą pakeisti, tai grėbliams dantis įstatyti, tai kauptukus sutvarkyti... Rytinėje daržinės pusėje buvo 

senelio darbo vieta, kur jis droždavo, obliuodavo, jis vadino tai skiedrynu. Atsimenu, man buvo 

maždaug ketveri metukai, neturėjau kieme su kuo žaisti, nes suaugę buvo užsiėmę. Nuėjau į skiedryną 

pasirinkti gražiai išraitytų skiedrelių. Aplinkui kapstėsi vištos, jų buvo daug. Staiga iš kažkur dideliu 

greičiu atlėkė baisiausiai perpykęs didelis raudonas gaidys ir kad puls ant manęs. Aš taip išsigandau, 

kad atsitūpiau, susisukau į kamuoliuką, prisispaudžiau prie daržinės sienos ir skiedryno, o tas gaidys 

kad pradėjo mane daužyt sparnais, aš niekaip negaliu nei atsiginti, nei nuvyti jo, net balsą praradau ir 

nebegalėjau rėkti, o tas gaidys tik muša, tik muša mane, išskleisti sparnai tokie dideli... Gerai, kad iš 

kažkur atsirado senelis, paėmė mane ant rankų ir parnešė babytei, sako, būtų vaikelį užmušęs ar akis 

iškabinęs.  

Įsimintinos Onos Bluzmienės charakterio savybės.  

Babytė turėjo daug pozityvo. Be galo stebino, kaip žmogus, moteris, motina, turinti 

šitokį pulką vaikų, žemės, gyvulių, privalėjusi dirbti kolchoze ir niekada niekaip ant nieko nesupykusi. 

Aš į ją žvelgiau kaip į kažkokį neįtikėtiną stebuklą. Vis galvodavau, juk kasdienybėje, buityje vis tiek 

kažkas turėtų išvesti iš pusiausvyros, atimti kantrybę ir turėtų prasiveržti pyktis. Ogi ne. Babytė 

kažkaip stebuklingai susitvardydavo ir niekada nerėkdavo ant vaikų, nepriekaištaudavo, kad kažkas 

kažko nepadarė, greičiau ėmėsi pati tai daryti, nerėkdavo, kaip moterys moka, nepuldavo 

pamokslauti, aiškinti, žeminti kitą asmenį. Pasakysiu, kad aš prie to buvau pratusi, ir man kaip du 

kart du būdavo aišku, kad reikia rėkti, auklėti, aiškinti, net isterikuoti, kad tik pažemintum pašnekovą, 

o babytei toks elgesys buvo svetimas, nepriimtinas, o ir norėdama ji nesugebėtų pulti su priekaištais. 

Ji su deramu ramumu ir motinišku tonu vis sakydavo, kad, vaikeliukai (čia kreipinys į anūkus) reikia 

daryti taip ir taip, savo vaikams irgi ramiu balsu duodavo nurodymus, kam kur eiti ir kokie darbai 

pirmiausi, o seneliui visada sakydavo nuolankiai, ramiai ir tik mažybiniu kreipiniu – tetuk, tu padaryk 

tą ir tą. Ir dabar skamba ausyse: vaikeliai, atsikėlėt, pasiklokit lovytes, išgėrėt pienelį, išsiplaukit patys 

savo puodelį. Be galo ramiai, neįkyriai ir be bambėjimo, kad net negalėjai nei priešintis, nei atmesti, 

kas tau sakoma. Vertinu kaip tikrą, brandžią, pozityvią asmenybę su stipria vidine nuostata, kad 
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viskas, kas yra ir kaip yra, tai Dievo valioje ir viską reikia priimti nuolankiai. Jai sekėsi ne tik žinoti, 

bet ir vykdyti. Manau, tą pozityvumą skatino harmoningos asmenybės pradas, ji tikėjo, kad gyvenimo 

iššūkius reikia priimti nuolankiai. Dažnai man ji kartodavo, kad gyvenime yra kaip yra ir bile yra. 

Galėtų kažko ir nebūti, o mes, va, turim ir reikia tuo tenkintis.  Be to, dar babytė man mažai sakydavo, 

kad Dievulis danguje viską mato, stebi, todėl reikia elgtis kultūringai, tiesiog negalima daryti nieko 

blogo, reikia elgtis tinkamai ir gyventi deramai. 

Kokie buvo Onos Bluzmienės santykiai su vyru, vaikais, kaimynais, giminėmis? 

Kalbant apie babytės santykius su artimaisiais, labai ryškus ir jaučiamas buvo jos 

pakantumas. Ne paslaptis, kad senelis buvo vyresnis už babytę. Tai galėjo daryti įtakos santykiams ir 

atsirasti nesusikalbėjimo, maištavimo ar priešiškumo, bet nieko panašaus. Ji su ypatingu ramumu 

rikiuodavo darbus, sakydama: tetuk, dabar einam ten, dabar einam pietauti, dabar eisim pogulio. Jų 

santykiuose niekada nebuvo net menkiausio priešgyniavimo, tik begalinė ramybė. Kalbant apie 

santykius su vaikais, pamenu tik vasaros darbus prie ūkio. Per šienapjūtę babytė su dukrom eidavo 

grėbti šieno, per linarūtę eidavo rauti linų ir vesdavosi mane kartu. Prie linų dirbdavo daug moterų iš 

kaimo, jos eidavo tvarkingai pasiskirsčiusios eilėmis ir, kad laikas greičiau eitų, dainuodavo dainas. 

Prisimenu vieną blogą įvykį, bet tai siejasi su tuometine politika. Buvo Chruščiovo laikai. Aš buvau 

gal kokių penkerių metų. Kolūkiuose buvo pradėta naudoti ypač nuodinga chemija nuo lauko kenkėjų. 

Kad padidintų žemės ūkio derlių, buvo įsakyta laukus barstyti DDT milteliais, kitaip tariant, tikru 

dustu. Babytė su Elzyte ir Genute sėmė dustą iš didelės talpos, jį pylė į moteriškas ilgas medvilnines 

rudas kojines, kurių galą užrišo, pritvirtino prie lazdyno šakos. Tų kojinių susidarė gal kokios šešios, 

jos visos kabaliavo ant tos šakos žemyn nusvirusios. Tą šaką Elzytė laikė už vieno galo, o Genutė už 

kito galo, aš ėjau šalia per vidurį. Jos paeina kelis žingsnius, kresteli kartu tą lazdą, ir per kojinės 

akeles kyla debesys tų baisingų nuodų, tada žengiami dar keli žingsniai ir vėl krest, tada dar keli ir 

dar keli žingsniai ir vis papurtant tas kabaliuojančias kojines. Nuodų debesys kyla ir kyla, sklinda ir 

sklinda baisiausi nuodai. Smarvė baisi, aštri, dulkės skverbėsi į nosį, užėmė gerklę, prasidėjo kosulys. 

Vėliau buvo nustatyta, kad dustas turi įtakos vaikų apsigimimui ir šis nuodas buvo uždraustas bei 

išimtas iš apyvartos. 

Dėl babytės globėjiško charakterio galiu tik tiek pasakyti, kad ji mylėjo žmones ir ją 

mylėjo. Nors sodyba buvo „ant lauko", pas ją dažnai ateidavo į svečius kaimo moterys, vienos norėjo 

įsigyti rasodos, t.y. visokių auginamų daigų, kopūstų, pomidorų, našlaičių ar kitokių vasarinių gėlių. 

Kartais moterys tiesiog norėdavo pabendrauti, pasipasakoti, jos nuoširdžiai aptarinėdavo gyvenimą. 

Mėgdavo babytė apsilankyti svečiuose, esu su ja važiavusi siauruku (traukinuku) į Joniškėlį. 

Atsimenu, dar prašiau babytės, kad man duotų pačiulpti „soskę", t.y. čiulptuką. Ji pasakė, kad aš jau 

didelė, bet aš vis tiek prašiau, kol išprašiau. Guliu mediniame vagone, čiulpiu savo soskę ir važiuoju 
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pro Vaškus, Petrašiūnus į Joniškėlį. Dar babytė mane veždavo į Žeimelį į bažnyčią per atlaidus, po 

to mes apsipirkdavome. 

Ar Ona Bluzmienė mėgo puoštis?  

Kartais babytė parodydavo savo kraičių skrynią, kurioje laikydavo sudėtus į eiles 

audeklus, tai buvo vienspalvės natūralios lino spalvos medžiagos, buvo ir spalvotų pačios babytės 

austų audeklų. Man labai nepatiko naftalino kvapas, sklindantis iš tos skrynios, bet tai buvo būtina 

nuo kandžių apsisaugojimo priemonė. Babytė daug laiko praleisdavo ausdama, nes šeimyna buvo 

didelė, reikėjo visus aprengti ir pati rengėsi savo rankų darbo audiniais. Dar visai šeimai reikėdavo 

primegzti kojinių, pirštinių, šalikų. Senelis raugdavo avikailius, išdirbdavo, darydavo nagines. Babytė 

turėjo nemažai įvairių skarelių, kartais gaudavo dovanų vis naujesnę, spalvingesnę skarelę ir turėjo 

kuo pasipuošti važiuojant į bažnyčią. Atsimenu, pas babytę buvo tik vienas stiklinis užsukamu 

dangteliu kremas, skirtas veidui, bet dažniausiai juo tepdavosi Genutė, kartais ir Stasytė, o pati babytė 

sakydavo, kad geriausia – per veidą perbraukei grietine ir sveika oda. Babytės buvo ilgos kasos, tai 

reikalaudavo pastangų, ypač norint išsiplauti. Atsimenu, kai babytė plaudavo savo ar mano kasas, 

visada perplaudavo išrūgomis ir ramunėlėmis, ji sakė, kad nuo ramunėlių bus plaukai gražesni, 

šviesesni, o nuo išrūgų bus minkštesni. Man patikdavo, kai senelis iškūrendavo pirtį, tuomet 

sakydavo, kad pirma eina vyrai, kol pats karštis, o kai jau vėsiau, tai eina moterys su vaikais. O kad 

šiluma būtų tinkamai išnaudota, tai visiems nusimaudžius, dar ant tų šiltų akmenų ką nors 

padžiaudavo, dažniausiai salyklą alui. 

Koks buvo Onos Bluzmienės požiūris į pasaulio įvykius? 

Aš labai džiaugiuosi, kad visos mano vasaros prabėgo pas babytę ir su babyte. Niekas 

manęs neugdė taip visapusiškai kaip babytė ir tėvelis. Jie labai daug pasakojo apie gyvenimą. Aš iš 

babytės sužinojau apie tremtį į Sibirą (mama slėpė), ji man pasakojo, kaip žmonės buvo sugrūsti į 

gyvulinius vagonus ir užkalti, kur vieni mirė, kiti gimdė ir niekam nerūpėjo. Dar babytė pasakojo apie 

Antrąjį pasaulinį karą, sakė, kad, kai ėjo vokiečiai, matė, kad šeimoje daug vaikų, tai davė šokolado. 

Babytė mane išugdė kaip tikrą katalikę. Ji paruošė mane pirmajai komunijai ir vežė į 

Žeimelio bažnyčią, paruošė sutvirtinimui ir vežė į Linkuvos bažnyčią. Dėl babytės įtakos ir aš 

pasirinkau santuokos sakramentui Žeimelio bažnyčią. 

Iš kur Ona Bluzmienė paveldėjo verslininkės gyslelę? 

Ne paslaptis, kad esant tokiai gausiai šeimai nelengva buvo sudurti galą su galu. 

Nežinau, iš kur babytė įgijo verslumo, ji man to niekada nesakė, manau, kad pats gyvenimas taip 

sudėliojo. O kad babytė tikrai turėjo verslumo įgūdžių, matėsi ir pasitvirtino. Ji labai daug ką pasiekė 

savo protu ir rankomis ir jokiu būdu netingėjo, ji buvo begalinio darbštumo ir išradingumo moteris. 

Pirmiausia, kai pasistatė sodybą, tai prie namų užveisė net du sodus, vienas buvo einant pirties link, 

pietinėje pusėje, o kitas buvo kitoje kiemo dalyje. Man patiko obuolių įvairovė: vasariniai ypač 
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saldūs, baltiniai, saldiniai, rudeniniai, antaniniai, o sultingiausi – papinkiniai. Buvo daug ir kriaušių, 

ir vyšnių, didelės ir sultingos, net tirpsta burnoje, dar galėjai prisivalgyti slyvų. Mano mėgstamiausia 

buvo geltonoji, tokia pailga, saldi. Atsimenu, atvažiavo rudenį tėvelis manęs parsivežti, aš buvau su 

tokiu rausvu paltuku, greitai prisirinkau slyvų, prisikimšau pilnas kišenes, atsisveikinau su babyte ir 

seneliu ir einam į kaimo autobusų stotelę. Kai įlipom į autobusą, atsisėdom, aš įkišu ranką į kišenę 

pasiimti slyvos, o gi ten vien košė, visi pirštai susmego į slyvienę...Taigi, babytė su seneliu 

pririnkdavo daug maišų obuolių, sukraudavo į ratus ir senelis, pasikinkęs savo mylimą arklį, veždavo 

tuos obuolius į Rygą parduoti, o grįždavo nusipirkęs žibalo, degtukų ir vinių. Pavasarį babytė vertėsi 

pardavinėdama gėlių ir kitų sodinukų daigus. Kaimo žmonės ateidavo į namus, tuomet babytė 

rodydavo savo inspektus, t.y. lysves, uždengiamas stikliniais rėmais (tais laikais šiltnamių dar 

nebuvo). Kai visų daigų nepavykdavo parduoti iš namų, tekdavo prekiauti turguje. Atsimenu, man 

buvo gal kokie šešeri metai, babytė prisirovė su visomis žemėmis našlaičių, jas gražiai sudėjo į keturis 

krepšius. Tuomet du krepšius surišo ir persimetė per petį taip, kad vienas krepšys kabojo užpakalyje 

ant nugaros, o kitas krepšys buvo priekyje ant krūtinės (kuprinių tada nebuvo), dar vieną krepšį paėmė 

į kairę ranką, o kitą ؘ– į dešinę ranką. Aš įsitvėriau į vieną iš krepšių ir mudvi patraukėme pėsčiomis 

per laukus, per kaimą, per Gedučių mišką tiesiai į Vaškus, į turgų prekiauti. Ėjom, ėjom, vis tiktai 

atstumas apie dešimt kilometrų, galų gale pasiekėme turgų, tuomet pasisekė parduoti visus augalus ir 

laimingai grįžome namo. Kaimo žmonės buvo stiprūs. Vasarą babytė užsiimdavo su bitėmis, sode 

buvo net 19 avilių, ir visus reikėjo apeiti, juk bites reikia prižiūrėti, maitinti, išvirus sirupą, supilstyti, 

kai medaus padaugėja, reikia dėti magazinus, paskui tikrinti, kiek tranų, kiek motinėlių lizdų, ar 

nesiruošia spiečius išlėkti, paskui pats medunešis, reikia imti medų, jį išsukti, tada supilstyti į indus, 

netgi bidonus. Galiausiai tą medų reikėdavo parduoti. Babytė sugalvojo dar vieną verslą. Ji pradėjo 

gaminti dirbtinių gėlių vainikus laidotuvėms. Pradžia buvo sunki, per klystkelius. Man pati babytė 

pasakojo apie nesėkmę. Neįtikėtina, kokių gali būti piktų ir kerštingų žmonių. Viena moteris pasakė 

babytei, kad ji gamina gėles iš popieriaus ir gali pamokinti babytę. Iš dalies ji tai ir padarė, pamokino, 

bet, matyt, iš pavydo kai ką pasakė taip, kad nepasisektų. Žodžiu, ji pasakė, kad pasidarytų gėlę iš 

traukto popieriaus, tada ją įkištų į vandenį, o tada į parafiną. Šitaip babytė ir padarė, tuomet pamatė, 

kad niekas neišeina, iš gėlės liko tik šiukšlė, be to, į parafiną negalima leisti patekti vandens, nes jis 

sproginėja. Ji pati turėjo sukti galvą ir sugalvoti, koks procesas turi būti iš tikrųjų. Tuomet babytė 

padarytą gėlę pirmiausia pamerkė į karštą skystą parafiną, tik po to įkišo į šaltą vandenį, gėlės žiedas 

tapo stangrus, žvilgantis ir įspūdingas. Taip babytė įgijo patirties, prisipirko daug įvairių spalvų 

traukto popieriaus ritinių, per dienas karpydavo gėles, senelis prikarpydavo vielučių. Babytė sukabino 

vainikus seklyčioje ant sienos ir pasklido garsas po kaimus, kad parduodami vainikai.  

Kada prasidėjo tautosakos pateikėjos kelias? 

5
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Buvo graži šilta vasaros diena, be jokio vėjelio, be debesėlio, tiesiog saulė dangumi 

ritinėjos. Senelis dirbo laukuose, babytė triūsė po trobą, o aš išėjau į kiemą pažaisti. Man buvo gal 

dešimt metų. Nenusitvėriau, ką man veikti, tuomet nuėjau prie vartelių ant smėlio krūvos ir pradėjau 

„kepti bundes", turėjau visokių lėkštelių, puodelių, indelių. Įsijautusi net nepastebėjau, kaip į kiemą 

užėjo nepažįstami žmonės, pasilabino. Aš taip pat pasisveikinau, o jie manęs ir klausia: ar yra kas 

namuose iš suaugusių? Aš sakau: „Yra, babytė“, – ir nulėkiau jos pakviesti. Atėjus babytei, svečiai 

prisistatė, kad jie atvažiavo iš Vilniaus ir vaikšto po kaimus, užrašinėdami tautosaką. Tai buvo K. 

Grigas, kelios moterys ir keli vyrai. Babytė tuoj svečius pakvietė į kambarį, pasodino prie stalo, atnešė 

balto sūrio su medum. Užsimezgė pokalbis. Svečiai netruko išsiaiškinti, kad babytė tikras lobis, jie 

padėjo juostinį magnetofoną ant stalo ir pradėjo įrašinėti tai, ką babytė padainavo ar papasakojo. 

Jiems labai patiko, kad ši paprasta, bet kartu ir nepaprasta moteris tiek daug gali mokėti dainų. 

Užsimezgė betarpiškas ryšys, net man, vaikui, buvo labai įdomu. Svečiai daug pasidarbavo ir 

pažadėjo vėl apsilankyti. Taip jie tapo labai artimi babytei, įrašinėjimai tęsėsi, babytė buvo kviečiama 

į Rumšiškių muziejų, į Vilniaus grąžtų gamyklą, į televiziją ir kt. Paskui gerb. mokytoja St. Lovčikaitė 

įkūrė ansamblį „Linkava“, kuriame O. Bluzmienė ilgai dainavo. 

Kiek jos pateiktoje tautosakoje yra savos kūrybos? 

Kiek pamenu, babytė pati yra sakiusi, kad jos šeimoje buvo įprasta dainuoti, ypač 

dirbant, kad laikas greičiau bėgtų, kad darbai nebūtų tokie nuobodūs, kad žmonės būtų artimesni, 

draugiškesni. Dainuodavo babytės mama, kuri ir perteikė savo dukrai meilę tautosakai, liaudies 

dainoms. Reikia pasakyti, kad babytė turėjo gerą atmintį bei klausą, jai nesunku buvo atsiminti dainos 

žodžius ir iš klausos atkurti melodiją. Kai babytė save suvokė kaip tautosakos pateikėją, ji dar labiau 

stengėsi kuo daugiau prisiminti, atkurti, ką žino, ką yra girdėjusi. Man pati rodydavo ir sakydavo: 

„Va, vaikeliuk, aš visad vaikšto su kvartuk i tam kvartuk kišenėj tur paišel i poperėl, kad ko 

beprisimen i tuoj užrašo, kol da neužmiršo. Kartais net nakt nubund i kok mints kyl, tuoj skubin 

užrašyt, bu lig ryta būs jo pamirš.“ Tautosakos rinkėjai paskatino babytę užrašyti ne tik dainas, bet ir 

patarles, mįsles, be to, dar paminėjo, kad dainas vertėtų suskirstyti į linarūtės, vestuvių, rekrūtų ir t.t. 

Buvo išleista Onos Bluzmienės knyga „Linelius roviau, dainavau“. 

Ar savo kasdieniniame gyvenime pasakodavo pasakojimus, dainuodavo dainas? 

Babytės kalba gana turtinga. Žinoma, kad ji baigė tik keturis skyrius. Jos rašysena graži, 

tvarkinga, mintys aiškiai išreikštos, jai nereikėjo žodžio kišenėje ieškoti. Man, kaip vaikui, labai 

patiko, kad babytė kalbėdama įterpdavo patarlių, sakydavo: „Vilką mini, vilkas čia.“ Aš prašydavau 

paaiškinti, ką tai reiškia, o ji man mielai paaiškindavo. Prieš miegą, kai aš paprašydavau pasekti 

pasaką, babytė ir pasekdavo. Kai atvažiuodavo svečių, tai visada skambėdavo dainos. Man labiausiai 

patiko daina apie dagilėlį. Aš prašydavau man padainuoti šitą dainą, jos melodija labai švelni.  

Ar Ona Bluzmienė naudodavosi liaudies medicina? 



29 
 

Anais laikais kaimuose jokios medicininės pagalbos negalėjai tikėtis, gydytojų nebuvo, 

nebent miesteliuose arba miestuose. Moterims per gimdymą padėdavo kaimo pribuvėjos. Tai turėjo 

būti šviesi, turinti supratimą apie mediciną moteris. Kaip žinia, babytė gimdė daug vaikų. Ji man 

pasakojo, kad kai ji gimdė, jai padėjo jos pačios mama, kuri ir atliko pribuvėjos vaidmenį. Babytė 

man sakė, kad kai ji pagimdė Elzytę, jos mamai kilo abejonių, kad kažkas yra ne taip. Tada babytė 

pasakė, kad jos mama leido į vidų ranką, kad įsitikintų, kas viduje yra, ir apčiuopė daug mažų 

karoliukų, o tai reiškia, kad suprato, jog gims dar vienas kūdikis (tie karoliukai – tai kojyčių pirštukai). 

Ir tada po Elzytės gimė dvynukė Katrytė. Motina babytei perdavė tas žinias. Man babytė yra minėjusi, 

kad kai kaimuose siausdavo kokios ligos, tai išguldydavo visą kaimą, baisios infekcinės ligos tuomet 

būdavo skarlatina, difteritas ir kt. Babytė sakė, kad ji eidavo per kaimą su patarimais, žolelėmis ir 

padėdavo ligoniams pasveikti. Aš jos paklausiau, o ar ji pati nesusirgdavo. Ji man pasakė, kad 

nesirgdavo. Ji visada turėdavo karbolio ir su juo visada perplaudavo rankas. Pasirodo, kad tai tikras 

dezinfekcinis skystis, kurio panaudojimą babytė suprato ir vertino. 

Kada įsitraukė į meninę veiklą? 

Babytė buvo išprususi asmenybė, daug sugebėjo gyvenime nuveikti, jai sekėsi suderinti 

namų ūkio darbus su visuomenine veikla. Jai patiko bendrauti su žmonėmis, folkloro ansamblyje ji 

jautėsi savo vietoje, nes mėgo dainuoti, be to, į tą ansamblį įsirašė babytės dukros bei anūkės, tai labai 

prasmingas būdas jaustis reikalingai. 

3 priedas 

Onos Bluzmienės anūkės Ritos Builytės-Variakojienės prisiminimai 

Norėčiau pasidalinti prisiminimais apie savo močiutę Oną Vaškaitę-Bluzmienę, kurią 

mes vadindavom babyte, gimusią 1905 metų vasario 25 dieną Talačkonių kaime Pasvalio rajone apie 

keturis kilometrus nuo Pasvalio į Panevėžio pusę. 

Noriu paminėt, kad jos pateiktos tautosakos yra, jeigu aš neklystu, apie tris tūkstančius 

vienetų. 1990 m buvo išleista jos tautosakos ir atsiminimų rinktinė „Linelius roviau, dainavau“. Bronė 

Stundžienė sakė, kad Tautosakos institute tiek dar yra jos pateiktos medžiagos, kad išeitų sudaryti dar 

vieną knygą ir, ko gero, dar ir trečią. 

Norėčiau papasakoti apie babytės darbštumą. Aš galvoju, kad ji buvo išskirtinai darbšti. 

Ji daug nešnekėdavo. Su žmonėm ji labai mokėdavo šnekėt, bet nemokėdavo taip sėdėti ir šnekėti, 

apkalbėti naujienas kokias nors. Gal dėl to, kad ji vienkiemyje gyveno, buvo užsiėmusi šeimos 

reikalais. Vis tik šeši vaikai gimė, viena iš dvynukių mirė šešerių metų nuo difterito. Ji tikrai buvo 

labai užsiėmusi savo gyvenime. Tyliai suplanuoja ir eina, ne taip, kad sėdėtų. Aš jos atsisėdusios, 
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rankas sunėrusios neatsimenu. Jei jau ji atsisėdo, tai atsisėdo valgyti ar atsisėdo ko nors aptarti, ar 

pasitarti. Nebuvo, kad sėdėtų nors minutę. Mus labai gynė, aš labai pykdavau. Vaikystėje, kai 

susirinkdavo visi pusbroliai ir puseserės, susidarydavo nemaža kompanija. O Kristina su Vita 

mokėdavo žaisti, namus pasidarydavo po kokiu krūmu ar medžiu. Atrodo, įsileistum į žaidimą ir 

pražūtum, gal namo ir eit nebeitum. O babytė tuoj: „Vaikeliai, ką jūs darot? Ateikit, reik padėjimo.“ 

Ir ką, viskas, jei sakė, tai reikia. Palieki viską kaip stovi. Nueini. „Vaikeliukai, bulvių daigus reik 

nulaupyti, tau, vaikeli, reik žolės prirauti kiaulėms.“ Tam reikia padaryti tą, tam tą, tam bulves 

nuskusti, tam varškę sutrinti. Nenukankino su darbais, bet nebuvo taip, kad tik vaikai ir vaikai, jūsų 

vaikystė, tik žaiskit. Gavom darbą ir kalbėt priešais, kad ir labai nepatinka, nekalbėdavom. Aš tai 

labai pykdavau. „Nu ta baba, tai iš viso, daugiau aš nebenorėsiu čia važiuoti“, – purkštavau. Bet kur 

tau nenorėsi! Apsisukęs ir vėl nori. Jeigu jau labai nusiminęs, juk ant vaiko veido labai matosi, koks 

tas noras dirbti, tada ji ką nors pasako, kokią štuką, prajuokina, kokį paukštelį pamėgdžioja, 

užsiklausai, pradedi galvoti apie tą pamėgdžiojimą, ir vėl viskas gerai. 

Kad sudomintų anūkus, ji liepė mums visiems pasiskirti po nedidelę lysvelę žemės ir 

sodinti gėles, kokias nori. Pas babytę visada buvo rasodos (daigelių) gėlių, tai sėklų įvairių. 

Reikėdavo pačiam sodinti ir tą daigelį laistyti, jį žiūrėti, kad jis nenuvystų, kad nenukeiptų, kol jis 

užaugs ir pražydės. Mes ir laistydavome ir lenktyniaudavome, katras daugiau, katras dažniau 

paliedavom. Žiūrėdavome, kaip katro auga. Žinau, kad Albertas neiškentęs (mergaičių gal geriau 

augo, jos labiau prižiūrėdavo, Kristinos Šimanskytės labai gerai augo, pas ją pirmutinės aguonos 

tokios gražios skleidėsi) ir supykęs, kad jo dar tik pumpurai, nuėjo, tuos pumpurus su rankom 

pradraskė, išskleidė ir nuvyto jo aguonos. Vos neverkė pamatęs, kas atsitiko. Babytė turėjo raminti. 

Sakė, tik nebedraskyk su rankom, tada ir pražydo ir jo aguonos. 

Babytė prisisodindavo visokių gėlių ir vasarą jos darželis kvepėdavo, žydėdavo. 

Naktinukai žydėdavo. O jau kaip kvepėdavo vakarais! Svaigiai kvepėdavo! Spalvoti žirneliai taip pat. 

Vaikai susmaigstydavo žabeles, kai jie užauga, apsiveja, viršūnes suriša. Taip gražiai, toks kupolas 

žydintis pasidarydavo. Žirneliai irgi labai kvepėdavo! Babytės gėlės buvo paprastos, bet kartu buvo 

daug grožio ir smagumo jos darželyje. Visi kas eina, visų akys užkibdavo už tų gėlių. 

Aš dar prisimenu, kad babytė labai skaniai virdavo sriubas. Virdavo paprastai ant 

krosnies, ant lazenkos, kaip kad tada vadindavo, dėdavo aliuminį puodą kokių penkių litrų, gal ir 

daugiau, išimdavo dvi tris rinkes, kad dugnas įsileistų į vidų, kad greičiau užvirtų. Tų daržovių, kokias 

jau dėdavo, tokias. Bet prie daržovių ypač mėgdavo įdėti visokių prieskoninių augalų. Išsiųsdavo 

kokį vaiką atnešti kokio krapo, kalendros, rozmarino. Padarydavo šluotelę iš kokių penkių žolių, 

surišdavo ir visą tą šluotelę sriubos virimo pabaigoje įmerkdavo. O kai sriuba išvirdavo, tą šluotelę 

išimdavo. Tos sriubos aromatas būdavo toks platus, kad pakvipdavo visa virtuvė!  
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Aš dar noriu pašnekėti apie babytės tikėjimą. Ji buvo gilaus, pastovaus, tikrai ne 

paviršinio tikėjimo krikščionė. Kai ji buvo jauna, eidavo į artimiausią Pasvalio bažnyčią. Paskui, kai 

nutekėjo (buvo labai jauna, dvidešimt metų) ant Pasvalio rajono ir Pakruojo rajono ribos, į 

Staškavičius. Kaimas buvo pasienis prie Latvijos, tai arti bažnyčios nebuvo. Pati artimiausia buvo 

Žeimelio bažnyčia už septynių kilometrų. Kol augo jos vaikai, jie visi eidavo pėsti į Vaškų bažnyčią. 

O iki Vaškų buvo dešimt kilometrų. Būdavo, iš ryto išeidavo nevalgę, kad galėtų komuniją priimti. 

Koks pasiaukojimas: pėsčiomis eiti į bažnyčią dešimt kilometrų, atbūti mišias ir dar dešimt kilometrų 

grįžti. Ir būti nevalgiusiam, kad pagerbtum Dievą, kad tuščiu skrandžiu priimtum švenčiausią! Aš 

manau, kad Dievas dėl to ir laimino jų šeimą. Visur buvo juntamas pasitikėjimas Dievu ir gerbimas 

jo. Mėgo pamokinti. Prisimenu, pupeles aižėm Staškavičiuose susėdę kas kur: kas ant kaladės kokios, 

kas ant slenksčio, ratu visi. Imam iš krūvos pupelių šluotelę, aižom, yra laiko šnekėti. Ji sakė: 

„Vaikeliai, tik neužmirškit, kokie jūs bebūtumėt, ar paprasti žmonės, ar į ponus išeitumėt, 

nenusitolinkit nuo Dievo, laikykitės prie Dievo.“ Ji išnaudodavo kiekvieną minutę, kad ko nors 

išmokytų. Prisimenu jos tuos žodžius iki šiandien. Sakydavo, kad prie Dievo stalo reikia eiti ant 

tuščio. Prisimenu, Šimanskių Kristina klausė: „O kodėl ant tuščio? Ar yra koks vamzdelis nuo 

skrandžio iki širdies?“ Babytė atsakydavo, kad širdis turi būti pasiruošusi. „Nei aš ten atsidarau tą 

pilvą, nei apžiūriu, nei ką. Bet aš žinau, kad taip reikia.“ Ji nesiginčydavo, taip ir palikdavo. Kur ji 

tik gyveno, susirasdavo jai patinkančią bažnyčią. Vaškų, kaip sakiau, buvo pagrindinė. Paskui, kai 

vaikai paaugo ir ji liko su seneliu viena, kai anūkai pradėdavo atvažiuoti, tai ji labai mėgo važiuoti į 

Žeimelio bažnyčią. Žeimelio klebonas pakvietė babytę giedoti bažnyčioje. Babytė sakydavo, kad kaip 

šešiolikos metų užlipo ant viškų giedoti, tai tik septyniasdešimt ketverių nulipo. Tiek savo amžiaus ji 

giedojo bažnyčioj. Būtų gal ir dar ilgiau giedojusi, bet susirgo senelis, reikėjo jį slaugyti. Chore ji 

niekada negiedojo, nes ji gyveno toli vienkiemyje. Ji turėjo gerą muzikinę klausą ir atmintį. Jai 

užtekdavo vienąkart kokią dainą išgirsti, žodžių gal iš karto ir neįsimins, bet melodijos tikrai 

neužmirš.  

Vėliau ji važinėdavo į Lauksodžio bažnyčią, eidavo į Linkuvos bažnyčią. Jai skaudėjo 

kojas, gėlė sąnarius. Pati iš savęs juokdavosi: „Jau paršiukas pro mano kojas galėtų ir prabėgti.“ Ji 

labai mėgo melstis. Neužmiršdavo maldos nei vakare.  

Norėčiau dar pasakyti, kaip ji sugyveno su seneliu. Ji visada jį suprato, nes buvo labai 

sugyvenamas žmogus. Su ja pyktis negalėjai. Jei jau pyktis eina, tai ji tuoj šalinasi. „Tegu būna kaip 

tu jau sakai“, – sakydavo ir eina šalin. Senelis irgi buvo iš ramiųjų. Šeimoje buvo labai ramus 

gyvenimas. Bet pabaigoje, kaip senelis sirgo vėžiu, jisai jau nebeturėdavo sveikatos, išeidavo dar 

kažko padirbti, žabus sukapoti, atsisėda ir sėdi: „Padūkęs tingėjimas.“ Nors jie labai ramiai gyveno, 

bet senelis kartais mėgdavo aliuko išgerti, kad linksmiau būtų. O babytė nenorėjo, kad taip būtų. 

Babytė buvo šeimos galva. Ji neįsakinėdavo, bet ji viską permąstydavo, pastebėdavo ir laiku kokią 
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nors pastabą duodavo. O senelis nesipriešindavo. Kai seneliui būdavo gera nuotaika, sakydavo ant 

babytės: „Nu ko, mano paukšte, aukso paukšte!“ Vienu žodžiu, buvo tarp jų sutarimas, ji 

vadovaudavo. Gal dėl to, kad ji buvo jaunesnė. Babytė buvo tyli lyderė. O senelis: „Jei jau mamutė 

sako...“ Ir vaikams vadovavo. Paaugusios mergaitės norėdavo eiti į gegužines, mama neleisdavo, kad 

ko blogo neatsitiktų: „Paspėsit da, vaikeliai, paspėsit.“ Apsisukusios eidavo pas tetuką ir prašosi vėl. 

Tetukas sako: „O kaip mamute?“ Tos gudravoja, sugrįžta pas mamutę, sako, kad tetukas leido. Babyte 

sako: „Mat jum bala, eikit, bet kad su šviesa sugrįžtumėt.“ Taip gaudavo tą leidimą. Tad jau 

skubindavosi, kad tik su šviesa grįžtų. Jei grįš vėlai ir reiks bartis, kitąkart nebeleis.  

Senelis būdavo prie jumuro. Babytė buvo rimtesnė, o senelis visada kokį jumurą 

suraitydavo. Kartą jam sako: „Ko, Bluzma, slepi sava dukras, užauginsi baltarankes, nieks neims į 

žmonas!“ O senelis apsuko situaciją ir sako: „Jei mano dukros sulauks dvidešimt penkius metus ir 

neištekės, aš joms tas rankas ir nupurvinsiu.“ 

Senelis labai gerbė ir žiūrėdavo anūkus. Žiūrėdavo, kaip tie šneka, ir iš tų šnekų 

darydavo išvadas. Sakė, kad Virgutis dziegurius taisyti mokės, Albertukas bus aiškių akių, aiškus 

vyras. Apie mane sakydavo, kad gero charakterio, tik verkiu per daug. Va, tokie tie mano 

prisiminimai. 
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