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ŽEMAITĖ (1845―1921) 
 

Biografija. Prozininkė, lietuvių literatūros klasikė. Gimė 
Bukantės dvarelyje (Plungės valsčius, Rusijos imperija) 
bežemių bajorų šeimoje. Tėvai namuose kalbėjo lenkų 
kalba, tačiau Julija nesigėdijo lietuvių kalbos, bendravo 
ir su lažininkų vaikais. Būdama dešimties metų Julija 
pradėjo lankyti namų mokyklėlę, vėliau mokslus tęsė 
savarankiškai. 
1863 m. sukilimas Žemaitei padarė gilų įspūdį. Ji matė, 
jog apylinkių dvarininkai rėmė sukilėlius, slaugė ir slėpė 
sužeistuosius. Ji gyveno tėvynės laisvės idėja. Būdama 
devyniolikos metų dirbo kambarine Džiuginėnų dvare 
prie Telšių. Ten ištekėjo už dvaro eigulio Lauryno 
Žymanto. Žymantai pradėjo ūkininkauti. Nuomojo 
žemes Varnių, Laukuvos, Užvenčio apylinkėse; taip 
išgyveno trisdešimt metų. Kaimynų sūnus gimnazistas 
Povilas Višinskis parveždavo lenkiškų knygų, 
supažindino būsimą rašytoją su Rytų Prūsijoje 
leidžiama ir slaptai platinama lietuviška spauda. 

Slapyvardis. Tikroji Žemaitės pavardė – Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė. Pirmasis 
apsakymas „Rudens vakaras“ buvo išspausdintas „Tikrajame Lietuvos ūkininkų 
kalendoriuje 1895 metams”. Kalbininkas Jonas Jablonskis autorei pasiūlė Žemaitės 
slapyvardį, kadangi ji buvo žemaitė ir rašė žemaičių tarme. 
Asmenybė, veikla ir gyvenimo verpetai. Ypač daug Žemaitė rašė pirmaisiais 
ketveriais kūrybos metais, nors sąlygos buvo sunkios ir vargingos. P. Višinskis buvo 
daugelio jos kūrinių pirmasis skaitytojas ir vertintojas. Žemaitė greitai pasirodė kaip gera 
rašytoja. Jai taip pat daug padėjo J. Jablonskis. Jis redagavo nemažai rašytojos kūrinių. 
Mirus vyrui, Žemaitė 1900 m. išvyko iš Ušnėnų. Nuo 1912 m. apsigyveno Vilniuje. 
Pradėjusi kurti, rašytoja pasidarė aktyvi visuomenininkė. 1916 m. išvyko į JAV-jas rinkti 
aukų nukentėjusiems nuo Pirmojo pasaulinio karo. Amerikoje išgyveno penkerius 
metus, važinėjo po lietuvių kolonijas, sakė kalbas, rašė lietuviškoje spaudoje. Žemaitė 
buvo užsidegusi revoliucine dvasia, jos raštuose pasireiškė ir antireliginių tendencijų, 
tačiau tautiniu atžvilgiu ji visada reiškėsi kaip patriotė. 1921 m. į Lietuvą grįžusi Žemaitė 
rašė ir taisė savo senus raštus. Prasidėjus žiemai, rašytoja susirgo plaučių uždegimu ir 
tų pačių metų gruodžio 7 d. mirė. 
 
Kūryba ir jos reikšmė lietuvių literatūros istorijoje. Literatūrinį Žemaitės palikimą 
sudaro apie 354 apsakymų, apysakų, apybraižų, vaizdelių, pjesių, pasakojimai apie 
vaikystę, publicistika ir laiškai. Kūrinius spausdino „Ūkininke“, „Varpe“, „Vienybėje 
lietuvininkų“, „Naujienose“, „Darbininkų balse“, „Vilniaus žiniose“, „Lietuvos ūkininke“, su 
J. Jablonskiu parengė savo raštų rinkinį. Kūryboje vyrauja noras parodyti neigiamus 
gyvenimo reiškinius. Pasakojimai – epiški, ironiški. Detaliai aprašoma gamta, papročiai, 
buitis, veikėjų išorė. Daug dėmesio skiriama moters gyvenimui. 
 Žemaitės kūryba yra labai realistinė. Pasakojama visada santūriai, išlaikomas 
stiliaus objektyvumas bei ramumas net vaizduojant dramatiškus, jaudinančius dalykus. 
Rašytoja kūriniuose parodo valstiečių gyvenimo paveikslą. Žemaitė sukūrė labai 
skirtingų pasaulėjautų bei temperamentų charakterius. Rašytoja dažnai panaudoja 
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ironiją, mėgsta pasijuokti iš žmogaus žodžių ir darbų neatitikimo. Žemaitė – ne paprasta 
tikrovės aprašinėtoja, o nuovoki menininkė, talentinga pasakotoja. Jos kūrinių kalba 
turtinga ir vaizdinga. Veikėjų paveikslai – gyvi ir ryškūs. 
 
Kūrybos tematika. Žemaitės kūryboje atsispindi Lietuvos valstiečių gyvenimas, jų 
buitis, papročiai, šeimos gyvenimas, žmonių tarpusavio santykiai. Tai tikra XIXa. 
pabaigos – XXa. pradžios Lietuvos kaimo gyvenimo enciklopedija. Apsakymuose autorė 
palietė reikšmingas visuomenės problemas: kaimo kultūrinį atsilikimą, nacionalinę 
priespaudą. Rašytoja atskleidžia paprastuose žmonėse slypinčią dvasinę energiją, kuri 
skatina kurti geresnį, šviesesnį gyvenimą. 
 Rinkinio „Laimė nutekėjimo“ apsakymai yra reikšmingiausi Žemaitės kūryboje. 
Vaizduodama vedybas, šeimą ir moters likimą šeimoje, ji atskleidė esminius to meto 
tikrovės reiškinius. Apsakymuose „Marti“, „Petras Kurmelis“, „Topylis“, „Neturėjo geros 
motinos“ rašytoja pasakoja apie nelaimingai susiklosčiusį gyvenimą, apsakymuose 
„Sutkai“, „Sučiuptas velnias“ parodo laimingą šeimos gyvenimą. Žemaitė kalba apie 
žmogų, kuris jautriai reaguoja į pasaulį ir aplinkinius žmones. 
 „Autobiografijoje“, apysakoje „Prie dvaro“ ir daugelyje apsakymų bei vaizdelių 
(„Nelaimingi vaikai“, „Dvejos laidotuvės, dveji palaikai“, „Tinginė“, „Dovanos iš 
Amerikos“) atspindimos socialinės problemos. Rašytoja parašė keletą apsakymų kovos 
už lietuvių spaudą, kalbą, kultūrą motyvais: „Motinėlės ašaros“, „Du kankintiniai“, „Prie 
užvertos langinės“, „Atžala“. Žemaitės dramos – „Pragerti balakonai“, „Trys mylimos“, 
„Piršlybos“, „Apsiriko“ – priklauso komedijos žanrui. 

 
 
Žemaitės „Marti“ (analizė ir ištraukos) 
 
Analizė. Vingių šeima – didžiausio tamsumo ir apsileidimo pavyzdys. Tėvas – girtuoklis, 
ir tinginys. Jis ne tik nedaro jokios pažangos ūkyje, bet ir to, ką tėvai paliko, nesugeba 
išlaikyti. Motina taip pat apsileidėlė, kuri nepakenčia jokios pažangos. Ji vyro valdžiai 
neatsispiria, nuolat suranda progų barti marčią. Sūnus Jonas – gyvas tėvo ir motinos 
sujungtų blogybių paveikslas. Kai senis Vingis begerdamas ir betingėdamas visiškai 
prasiskolina, sūnus turi vesti turtingą marčią, kad ši atneštų didelį kraitį ir išmokėtų 
skolas. Iš pažiūros visai padorus Driežas taip pat varo dukterį tekėti už apsileidėlio ir 
tinginio Vingių Jonuko tik dėl to, kad Vingių gera žemė. Ne tik materializmas, bet ir 
tamsumas yra viena didžiausių kaimo gyvenimo ydų. Su tamsumu dažniausiai ateina ir 
girtavimas. Driežų Katrė, priversta tekėti už Vingių Jono, tikisi savo gerumu palenkti 
tėvus ir vyrą, o darbštumu pataisyti pairusį ūkį, tačiau jos pastangos sudūžta į Vingių 
žiaurumą. 
 
Pirmoji ištrauka. 
 - Nieko neveiksi, matušele, reik leisti Jonuką žanyties; tegul ieško mergos su gera 
dalia... Apsimokėsma maždaug skolas. Negali niekur nė nosies iškišti, labiau karčemoj, 
kaip apstos, vienas palūkų, kitas šieno, tai pasėlės, o kitas kaip velnias prisispyręs 
kamantinės: „kumet atiduosi?", rodos, kad nieko daugiau nebemoka nė šnekėti. 
 - Užtai ko valkiojies po karčemas! - užmetė pati. 
 - Kaži kaip nenorėtumei eiti... kaip apstos ir ant miesto, tai nemitęs turi vesties ant 
puskvortės. (…)Tas prie to, tas prie to, beveizint į kelias plėčkas įvarė, o kai pasigers - 

Sticky Note
nuovokus: kuris gerai, greitai nuvokia, nutuokia, sumanus; quick-witted, perceptive

Sticky Note
susiklostyti: susidėstyti; under concurrence of circumstances

Sticky Note
pažanga: progresas; progress, advancement

Sticky Note
apsileidėlis/apsileidėlė: kas apsileidęs, nešvarus, netvarkingas; slovenly

Sticky Note
neatsispirti: neatsilaikyti, pasiduoti; surrender

Sticky Note
kraitis: nuotakos turtas (audeklai, drabužiai, baldai ir kt.); dowry

Sticky Note
apsileidėlis/apsileidėlė: kas apsileidęs, nešvarus, netvarkingas; slovenly

Sticky Note
tamsumas: nemokytas, atsilikęs žmogaus savybė; ignorance

Sticky Note
yda: bloga ypatybė, trūkumas; vice, defect, flaw

Sticky Note
girtavimas: nuolat gerti svaigiuosius gėrimus, girtuokliauti; drunkenness

Sticky Note
žanyties: ►apsivesti (tarmiškai); to marry

Sticky Note
dalia: laimė, sėkmė, likimas; fate, destiny

Sticky Note
karčema: >smuklė; saloon, tavern

Sticky Note
palūkų: palūkanos; interest

Sticky Note
kamantinėti: prisispyrus klausinėti, teirautis; elicit, pry out

Sticky Note
beveizint: >bežiūrint



Lietuvių literatūros antologija lituanistinėms mokykloms                                                             
JAV LB Švietimo taryba, 2011    Žemaitė, psl. 3 
 

tikri velniai: gatavi mane suplėšyti už tas bieso skolas... (…) - Nepaduosiu samčio, 
nenoriu ponios ant savo galvos...  Aš nemeilysiu kąsnio iš marčios rankų... (…) 
- No, no, no! tarškėk netarškėjusi, kaip žydo ratai!.. Gyvenk, gyvenk, nepaduok, o kaip 
ištaksavos skolininkai, bus tau šmikšt per dantis!.. Bene tau marti sprandą nusuks.  
Nelaidyk liežuvio, ir bus viskas gerai! 
 - Dėl mano liežuvio išsiteks marti, - atšovė pati, - bet tau tai užtruks, nebeturėsi iš ko 
sprogti. Kas padarė tas skolas... Mažne visą gyvenimą pervarei per gerklę... Ar 
negalėtumei dar gyventi dorai elgdamos. (…) 
 - Tylėk, no! - sušuko vyras, -  tuoj gauni į snukį! Kaip sakau, teip ir bus. Jonukas 
žanysis, gaus spasabo, ir galėsma gyventi.  
(…)- Liepsiu Jonukui pasiprašyti Mateušą į piršlius, ir tegul eina pas Driežo Kotrę, nors 
nelabai aiški, bet piningai kaipje rankoj. Duoda keturis šimtus, ir dalis nemaža, o mano 
gyvenimas, nors ir apleistas, bet žemė gera. Driežas nečiaudės, ogi ir Jonukas argi ne 
vyras... ir iš stuomens, ir iš liemens, patiks mergai... 
 
Antroji ištrauka. 
Pati tratėdama išlėkė pro duris, įkandin įslinko į vidų minėtasis Jonukas, vienturtis sūnus 
Vingių, nuo tėvo betariant, "berods vyras ir iš stuomens, ir iš liemens!" Stambus, 
aukštas, plačiausių pečių, storo pilvo, per didumą truputį sukumpęs, rankos smalinuotos 
kaip balžienai, kojos kreivos kaip ritmušai, burna kaip sėtuvė, nosė kaip už ditką 
agurkas, akys užgriuvusios kaip kurmio, galva didžiausia, pasišiaušusi, pilkais plaukais 
ir nulinkusi į priešakį, įremta liemenyje ant storo sprando, kakta aukštyn atversta ir 
kepurė ant šalies užvožta. Lūpa apatinė atkritusi rodė stambius pageltusius dantis ir 
tankiai išleido seilėms nudrykti. Balakonas ant jo milinis, nelabai aiškus, suglamžtuotas, 
rukšlėtas, šapais ir šiaudais apkibęs. Marškiniai ir apatininkės – džiaugės baltais 
vadinami, stori, juodai sudėvėti, šunies neperkandami, turbūt pernai skalbti. Kojos 
purvinos, įsispyręs basnirta į medenkas. Perėjęs per aslą, pasirąžė, pažiovavo, 
pažvelgė dar į mažą laikrodelį, atsisėdo ant suolo trobos gale; kojas ištiesęs į aslą, ėmė 
šukėtą pypkę krapštinėti ir taboko po kišenes graibyties. 
 
Klausimai: 
1. Perskaitykite pirmosios ištraukos dialogą.  Apibūdinkite Vingio ir Vingienės charakterį.  
Kuo jie panašūs ir kuo skirtingi?  Paremkite citatomis.   
2. Kokius tarmiškus „senovinius“ žodžius jūs pastebėjote, skaitydami šią ištrauką?   
3. Perskaitykite antrąją ištrauką. Apibūdinkite Vingių Jono išvaizdą, naudodamiesi 
Žemaitės epitetais. 
4. Ką galite pasakyti apie Vingių Jono būdą?  Kuo Jonas panašus į savo tėvus? 
 
Žodynėlis: 
lažininkas: kas eina lažą; bondservant ►lažas: priverstinis baudžiauninko darbas 
dvare savo padargais; corvee, bondage 
sukilimas: veiksmas prieš engėjus; uprising 
sukilėlis: sukilimo dalyvis; rebel 
antireliginių: priešiškų religijai; irreligious 
palikimas:  turtas, praeities darbai; legacy 
apsakymas: trumpo grožinės prozos kūrinio žanras; story, short story 
apysaka: pasakojamasis grožinės literatūros žanras, tarpinis tarp romano ir apsakymo; 
novelette 
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Sticky Note
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basnirta: >basomis; barefoot

Sticky Note
medenkos: ►klumpės; carved wooden shoes
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apybraiža: nedidelis literatūros kūrinys, pagrįstas tikrais įvykiais bei veikėjais; essay 
vaizdelis: trumpas aprašymas; sketch 
pasaulėjauta: jausminis žmogaus santykis su aplinka; emotional attitude 
nuovokus: kuris gerai, greitai nuvokia, nutuokia, sumanus; quick-witted, perceptive 
susiklostyti: susidėstyti; under concurrence of circumstances 
pagrindas: esminis, svarbiausias dalykas, kuriuo kas paremta; priežastis, argumentas, 
motyvas; foundation, basis 
kraitis: nuotakos turtas (audeklai, drabužiai, baldai ir kt.); dowry 
apsileidėlis/apsileidėlė: kas apsileidęs, nešvarus, netvarkingas; slovenly 
tamsumas: nemokytas, atsilikęs žmogaus savybė; ignorance 
yda: bloga ypatybė, trūkumas; vice, defect, flaw 
girtavimas: nuolat gerti svaigiuosius gėrimus, girtuokliauti; drunkenness 
pažanga: progresas; progress, advancement  
neatsispirti: neatsilaikyti, pasiduoti; surrender 
žanyties: ►apsivesti (tarmiškai); to marry 
dalia: laimė, sėkmė, likimas; fate, destiny 
karčema: ►smuklė; saloon, tavern 
palūkų: palūkanos; interest  
kamantinėti: prisispyrus klausinėti, teirautis; elicit, pry out 
beveizint: ►bežiūrint 
bieso: ►velnio 
ištaksavos: ►apkraus mokesčiais; will tax 
sprandas: užpakalinė kaklo dalis; nape of the neck 
sprogti:  girtuokliauti; to drink, booze 
spasabas: ► turtas, pajamos, lėšos 
stuomuo: kūno dalis nuo kaklo iki kojų, liemuo; trunk 
tratėti: daug šnekėti, plepėti; chatter, jabber, babble  
sukumpęs: crooked, hunched 
smalinuota: ►smaluota; dervuota; resined, coated with pitch/tar  
sėtuvė: ►burna 
balakonas: ►apsiaustas, overcoat, wrap 
šapas: blade, straw 
basnirta: ►basomis; barefoot 
medenkos: ►klumpės; carved wooden shoes 
 
Nuorodos: 
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