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Kur upė Šyša teka... – septintasis Roko Flick romanas. Tai 
biografinis pasakojimas apie dvi garsias XIX a. antros pu-
sės – XX a. pradžios Prūsų Lietuvos asmenybes: Šilutės, 
anuomet Šilokarčemos, mecenatą, dvarininką, lietuvinin-
kų kultūros ir šnekos puoselėtoją Hugą Šojų ir iškilų vo-
kiečių rašytoją Hermaną Zudermaną, kuris savo apysako-
mis kaip niekas kitas pasaulyje išgarsino Lietuvos pama-
rio kraštą. Aistringa Roko Flick plunksna iš pavienių pasa-
kojimų apie kasdienybę, kūrybą, santykius su aplinkiniais 
dėlioja šių dviejų veikėjų gyvenimo mozaiką. Skaitytojui 
prieš akis atsiveria plati to meto istorinė, politinė ir kul-
tūrinė Prūsų Lietuvos ir Europos miestų panorama: ne-
rami ir nuolat kintanti politinė situacija, dvarų spindesys, 
Pirmojo pasaulinio karo suirutė ir pamario krašto žmonių 
kasdienybė prie visą menančios ir siejančios Šyšos...

Šiuo metu, kai tautų gyvenime vyksta perversmai, galima 
paklausti: kas yra valdžia? Kas yra politinė sistema? Jos atei-
na ir nueina. Ir kas lieka? Žemė ir žmonės, iš jos gyvenantys  
ir mintantys.
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P R ATA R M Ė

XIX a. viduryje – XX a. pradžioje dabartinės Lietuvos terito-
rijos paribyje, Klaipėdos krašte, sužibo dvi nuostabios asme-
nybės, vokiečių kilmės vyrai, garsinę ne tik Klaipėdos kraštą, 
bet visą Lietuvą, kėlę šalies kultūrą.

Gyveno vos per kelias mylias vienas nuo kito prie vin-
giuojančios Šyšos upės, nuo Macikų dvaro alaus bravoro iki 
Šilokarčemos (Šilutės) turgaus didžiojo vingio – vienas iš jų 
čia gimė, antras atvyko ir įsikūrė visam gyvenimui. Pagal so-
cialinę kilmę, gyvenimo būdą ir charakterio savybes jie buvo 
labai skirtingi. Vienas neįprastai ramus ir santūrus, visą gy-
venimą vaikams paaukojęs tėvas, daug metų našlavęs vieni-
šius, asketas moterų atžvilgiu. Kitas – aukštas, išvaizdus, vi-
tališkas, atkaklus ir nervingas. Ne kartą pakliuvęs į bohemos 
kvaitulio spąstus, moterų mylimas ir mylintis. Abu tokie 
skirtingi, bet aktyvia gyvenimo veikla, nuopelnais gimtajam 
kraštui, darbštumu, atkaklumu bei gabumais labai panašūs. 
Tai du vienas kito verti dvasios riteriai, šios paribio žemės pi-
liečiai, Pamario krašto patriotai. Šviesuolis, filantropas, dva-
rininkas Hugas Šojus (Hugo Scheu) ir rašytojas Hermanas 
Zudermanas (Hermann Sudermann), aludario sūnus, nuolat 
dėl to jautęs nevisavertiškumą.
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Pirmą kartą savo literatūrinėje veikloje susidūriau su 
sunkumais dėl šio romano neįprastos rašymo formos. Ma-
nyje vyko ilga vidinė kova, svarsčiau, kokiu būdu geriausiai 
suderinti šių dviejų genialių žmonių gyvenimo įvykius, kaip 
sutalpinti viename literatūros kūrinyje. Vienas biografinis 
romanas apie dvi skirtingas asmenybes iš autoriaus objekty-
viai reikalauja ir skirtingų rašymo stilių. Ten, kur buvo būti-
na labai tiksliai aprašyti svarbius biografijos įvykius, neven-
giau reportažinio stiliaus. Ten, kur priartėjau prie asmeniško 
galimų įvykių interpretavimo, „suminkštinau“ rašymo ma-
nierą ir leidau sau kurti laisvu, romanams įprastu stiliumi.

Pasiremsiu garsaus prancūzų rašytojo, enciklopedininko 
Voltero posakiu: „Visi žanrai geri, išskyrus nuobodų.“ Išties 
visi žanrai turi lygias teises ir tik autoriaus valia bei sugebė-
jimai lemia, kaip esant reikalui tuos žanrus išmoningai pa-
naudoti.

Abu mano herojai – Hugas Šojus ir Hermanas Zuderma-
nas – savo veikla, be abejo, nusipelnė, kad apie kiekvieną jų 
būtų parašyti atskiri biografiniai romanai. Mano manymu, 
rašančiajam tai būtų paprasčiau, negu dviejų žmonių gyve-
nimus sujungti į vieną bendrą literatūros kūrinį. Vis gvilde-
nau mintį, kad gal taip, kaip dabar sumaniau, išryškindamas 
šių dvasios gigantų bendrumus, skirtumus ir charakterio 
savybes, skaitytojui bus įdomiau ir patraukliau. Svarbu, kad 
kūrinyje liktų kiekvieno jų autentiškumas, intymumas ir tar-
pusavio bendrystė. Ryžausi rašyti tokiu būdu net tikėdama-
sis susilaukti griežtos kai kurių kritikų nuomonės.
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Esu dėkingas daugeliui tyrinėtojų, kurių darbais pasi-
naudojau. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad pirmiausia esu ra-
šytojas, romanų kūrėjas. Neretai manasis fantazuotojo pra-
das priešinosi romano veikėjams ar jų veiksmams. Maniau 
ir manau, kad rašau ne biografinį istorinį darbą, bet romaną, 
pagrįstą tikrais faktais, kartais leidžiantį nukrypti nuo tiesos. 
Kadangi esu Šilokarčemos (Šilutės), kurioje prabėgo mano 
vaikystė ir ankstyva jaunystė, patriotas, nutariau rizikuoti ir 
šį savo kūrinį rašyti taip, kaip man liepia širdis.

Rokas Flick
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Šilokarčemos riteris
Hugas Šojus

I

Šilokarčemos 
riteris

Hugas Šojus
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U o š v i a i  a t v y k o

P I R M A S  SK Y R I U S 

Uošviai atvyko

Nuo pat penktadienio ankstyvo ryto Lėbartų (Löbar-
ten) dvaro rūmai neregėtai sukruto. Sukilę šeiminin-

kai ir kelios samdytos vietinės moteriškės nuo kūrenamos 
krosnies karščio įraudusiais veidais ruošėsi kepti pyragus. 
Pats trisdešimt penkerių metų šeimininkas, neaukštas, jau 
gerokai pliktelėjusiu viršugalviu, su trumpais ūseliais pano-
sėje, lengvai šokinėdamas aukštyn žemyn mediniais laiptais 
linksmai nešiojo indus ir kitą būsimam subuvimui reikalin-
gą inventorių. Tik dvaro rūmų šeimininkė, jau sustorėjusi ir 
apsunkusi nuo nėštumo, sėdėjo savo kambaryje ant lovos su 
miegančia vienų metų šio šurmulio kaltininke, dukrele Ele-
na (Ellen) ant rankų. Šalia mamos, įsikibęs į jos naktinius 
baltinius, nepatenkintas karstėsi beveik ketverių vyresnėlis, 
būsimasis dvaro paveldėtojas Erichas Šojus (Erich Scheu).

Nuostabus ankstyvas 1880 m. gegužės 16 d. rytas.
Saulutė pro pusiau pravirus dvaro langus šviesa ir šiluma 

maloniai užliejo kambarius. Aplink dvarą besiskleidžiančios 
žalumos ir pražydusių sodo žiedų aromatai veržėsi visur: pro 



12

Š i l o k a r č e m o s  r i t e r i s 

varstomas laukujes duris, pravirus langus ir visur, kur tik 
rado plyšių. Nuo tokio nuostabaus Žemės alsavimo ir gam-
tos grožio bei svaigaus aromato gyvenimas atrodė laimingas 
ir nepakartojamas.

Atsitokėjęs nuo darbų naujasis dvaro šeimininkas Hugas 
Šojus vis pribėgdavo prie besilaukiančios žmonos, dvidešimt 
ketverių Meri Džeinės (Mary Jane), ir susirūpinęs jau ne pir-
mą kartą vokiškai klausė:

– Wie fühlen sich, mein Schatz?.. Wirst du all diesem Lärm 
standhalten?*

Smulkutė Džeinė nuo nėštumo pabrinkusiu veidu, ra-
miomis, protingomis akimis žvelgdama į sutuoktinį, gimtąja 
vokiečių kalba atsakė:

– Sie alle müssen sich keine Sorge um mich machen.** Jau-
čiuosi kuo puikiausiai. Kai prabus mažoji Elena, juos abu su 
broliu būtinai išmaudykite ir perrenkite naujais drabužėliais. 
Reikia prisiruošti pakankamai karšto vandens. Auklė Ida iš 
manęs perims vaikus ir prižiūrės juos. 

– Alles wird pünktlich erledingt!***  – žmonai kareiviš-
kai raportavo Hugas. Nueidamas dar pagalvojo: „Šaunuolė 
mano Meri Džeinė. Iki gimdymo liko tik du mėnesiai, o jos 
ir sveikata, ir nuotaika – kuo puikiausia...“

Vaikus auklė Ida išmaudė ir perrengė išeiginiais drabužė-
liais. Visi laukė prisižadėjusių iš Mėmelio atvykti Džeinės 

* Na, kaip jautiesi, mano brangenybe? Ar ištversi tokį triukšmą?
** Nesijaudinkite dėl manęs.
*** Viskas bus padaryta laiku!
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tėvų, turtingų ir gerbiamų miestiečių. Hugas su sūneliu Eri-
chu išėjęs į kiemą iš tolo pastebėjo, kaip Lėbartų dvaro sody-
bos link vieškeliu, keldama dulkių debesis, artėja vienkinkė 
dengta karieta. Hugas neabejojo, kad samdyta karieta iš Mė-
melio atvyksta žmonos Džeinės tėvai, kaip ir buvo sutarta. 
Kelias nuo Mėmelio senturgio per Jankus iki Lėbartų dvaro 
neilgas, šiek tiek daugiau nei šešios mylios. Netrukus karieta 
su trenksmu įriedėjo į atvirą dvaro kiemą. Karietos vadelio-
tojas, jaunas vaikinas baltomis pirštinėmis ir juodu cilindru 
ant galvos, mikliai nušoko nuo savo sėdynės ir atvėrė po-
nams karietos dureles. Iš karietos pirmas išlipo Hugo uoš-
vis Johanas Šulcas (Johan Schultz) ir padėjo išlipti žmonai, 
vidutinio amžiaus rūstaus veido, pilnoko sudėjimo Džeinės 
motinai, anglei Marijai Volton-Šulc (Maria Walton-Schultz), 
pasipuošusiai nuostabia ilga kone iki žemės, prabangia suk-
nia. Džeinės motina buvo kilusi iš Rytų Jorkšyro grafystės, 
Halo miesto turtingų laivininkų šeimos. Nors devyneriais 
metais jaunesnė už savo vyrą, Marija Volton-Šulc dėl kres-
numo, griežtų manierų ir santūraus elgesio atrodė gerokai 
vyresnė. Kai būdama dvidešimt ketverių 1855 metais savo 
gimtajame mieste ištekėjo už išvaizdaus, stuomeningo lai-
vų kapitono iš Prūsų Lietuvos (Mažosios Lietuvos), nesiti-
kėjo, kad teks išvykti iš turtingų tėvų namų ir keltis gyven-
ti į nedidelį, nežinomą miestą, uostą Mėmelį. Laikas bėgo, 
Marija Volton-Šulc Mėmelyje saugiai įsikūrė su savo plačių 
mostų energingu ir turtingu vyru. Susirado nemažai tokių, 
kaip ji, atvykusių ir apsigyvenusių čia anglų draugų. Audrin-
goje santuokoje su Johanu ji išgyvens 29 metus. Sulaukusi 
penkiasdešimt trejų, Marija Volton-Šulc 1884 metais atguls 
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amžino poilsio šalia savo dukters Džeinės Mėmelio miesto 
kapinėse.

Džeinės tėvas – aukštas, stuomeningas vyras, gražiai pra-
žilusia vešlia ševeliūra traukte traukė kitų, ne tik jaunų ar ne-
tekėjusių damų dėmesį. Tai gerokai piktino jo griežtų elgesio 
taisyklių prisilaikančią žmoną. Juolab kad Johanas Georgas 
Henrikas Šulcas atrodė daug jaunesnis, o iš tikrųjų jam buvo 
penkiasdešimt aštuoneri metai.

Sveikindamasis su žentu tvirtai paspaudė jam ranką, o anū-
kui, pakėlęs šį nuo žemės, mestelėjęs į viršų, pakštelėjęs jam 
į kaktą, įteikė ilgą, į margą popierėlį įvyniotą cukierką. Mari-
ja Volton-Šulc rankose laikė didoką spalvotą popierinę dėžę, 
perrištą rožine juostele, užsibaigiančia įmantriu mazgu. Dė-
žėje tikriausiai buvo šventinis tortas. Ponas Johanas nuo ka-
rietos sėdynės paėmė didelę raudonų rožių puokštę, skirtą 
savo nėščiai dukrai Džeinei, ir baltą pliušinį meškiuką šios 
šventės kaltininkei anūkėlei Elenai. Tada atsisukęs į vadelio-
toją įsakmiai nurodė:

– Morgen, also am Samstag, spätestens 20 Stunden muss 
im Hof des Herrenhaus ercheinen.* 

– Sir Schultz, zweifelt nicht daran, dass alles pünktlich er-
ledingt wird,** – nukeldamas cilindrą ir pagarbiai linktelėda-
mas atsakė jaunuolis.

* Rytoj, tai yra šeštadienį, ne vėliau kaip 20 valandą turi būti dvaro so-
dyboje. 

** Sere Šulcai, neabejokite, viskas bus padaryta laiku.
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Rūmų tarpduryje pasirodė Džeinė. Prisilaikydama už tu-
rėklų sunkokai leidosi laiptais žemyn pasitikti tėvų. Tėvas ir 
motina susirūpinusiais žvilgsniais stebėjo prie jų artėjančią 
dukterį. Džeinė pirmiausia pasisveikino ir pasibučiavo su 
motina. Tėvas atsargiai apkabino ir švelniai prispaudė Džei-
nę prie savo plačios vyriškos krūtinės ir linksmai prabilo:

– Du bist so dickewirdert, dass ich mich nicht umarmen 
kann.* Turbūt tavo Hugas gerai tave maitina?

Ponia Volton subarė vyrą:
– Sie verstehen nicht, wovon Sie schprikt...** Geriau pa-

klaustum, kaip dukra jaučiasi, kaip jos sveikata.
– Mach dir keine Sorge, Muti. Mir geht es gut. Ich fühle 

mich am Besten.***

Toliau kalba pakrypo apie svečius.
– Mes šiąnakt pas jus pasiliksime, – pranešė tėvas. – Ti-

kiuosi, neišvarysite?
– Ir vėl tu su savo arklišku humoru...  – pyko ant vyro 

Džeinės mama. – Iš tikrųjų kada suvažiuos svečiai?
Atokiau nuo uošvių stovintis Hugas paaiškino:
– Sutarėm, kad rytoj visi rinksis po pietų, penkioliktą va-

landą. Bus jau po dieninių mišių, galėsime laisvai iki gilaus 
vakaro pasisėdėti.

– Tai kas dalyvaus šitame anūkės gimtadienyje? – surim-
tėjęs paklausė Džeinės tėvas.

– Ar tau taip svarbu? – vėl susierzino ponia Volton.

* Taip išstorėjai, kad nebeįsistengiu apkabinti. 
** Pats nesupranti, ką šneki. 
*** Nesijaudink, mama, man viskas gerai. Jaučiuosi kuo puikiausiai.
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Hugas Šojus, nesuvokdamas, kodėl taip prastai nusitei-
kusi jo uošvė ponia Volton, ramiai ėmė vardyti pakviestus ir 
sutikusius dalyvauti svečius:

– Jeigu galės, nes dabar persišaldęs sirguliuoja, mano tė-
vas su žmona, mano pamote, buvusia laivo kapitono našle 
Vilhelmina Krone-Šoj (Wilchelmina Krohne-Scheu); dukros 
krikštatėviai – mano brolis Karlas su žmona Elžbieta; Dovilų 
apylinkės viršaitis, vietinis senolis lietuvininkas; mūsų Do-
vilų liuteronų evangelikų parapijos pastorius su pastoriene; 
Lapėnų dvaro savininkas, mano pirmasis ūkio reikalų mo-
kytojas; choleriško būdo, bet visų gerbiamas žmogus, gar-
bingo amžiaus dvarininkas Hanas su žmona; jūsų pakviestas 
ir sutikęs dalyvauti Mėmelio landrato (apskrities)  viršinin-
kas Henrikas Krancas su ponia; Priekulės plytinės savinin-
kas su žmona; našlys, Mėmelio stambusis vyno pirklys, aprū-
pinantis mus gėrimais, Francas Šmitas; keli mano jaunystės 
draugai su žmonomis, tarp jų – mano tėvo partnerio Over-
landerio sūnus, geriausias mano draugas Teodoras su pačia. 
Atrodo, kad visus išvardijau. Prie stalo turėtų sėdėti 23 ar 25 
žmonės.

– Labai gerai, Hugai, kad nepamiršai pakviesti jaunystės 
draugų, – išklausęs žentą mįslingai prakalbo uošvis, – gal vis 
dėlto reikėjo pasitarti su manimi, būtume pakoregavę sąrašą, 
daugiau svarbių ir reikalingų žmonių pakvietę?

Hugas nuraudo, pažvelgė į Džeinę, taip pat nesuprantan-
čią ir nepatikliu žvilgsniu stebinčią tėvą, bet ramiai, diplo-
matiškai atsakė:

– Ateityje būsiu atsargesnis. Tik su jumis derinsiu savo 
veiksmus...



17

U o š v i a i  a t v y k o

– Teisingai pasielgsi, – pagyrė uošvis žentą.
Hugas Šojus visa esybe pajuto, kad faktinis šių namų šei-

mininkas yra ne jis, o jo uošvis Johanas Šulcas, už kurio pi-
nigus ir kuriam pasistengus Hugas įsigijo šį Lėbartų dvarą.

Diena pralėkė nepastebimai. Viskas buvo sutvarkyta ir 
paruošta, kaip to pageidavo Džeinės motina. Dengti stalą 
ponia Volton buvo įgudusi nuo pat jaunystės. Anglų etike-
tas, kaip ir stalo serviravimo įgūdžiai, buvo įaugę jai į krau-
ją. Tuo labiau kad nėščia duktė nelabai kuo galėjo pagelbėti. 
Tuo metu jos vyras su išpuošta anūkėle ant rankų mėgauda-
masis vaikščiojo po dvaro rūmus ir sodriu balsu niūniavo 
vaikišką dainelę: „Sitzt die Katze auf dem Zaun und mit dem 
Schwanz wedeln.“* Ponas Johanas taip įsijautė į dainavimą, 
kad mažylė išsigandusi garsiai pravirko. Senelis skubiai per-
davė anūkę auklės globon, o pats pradėjo patarinėti žmonai 
ir šalia jos besisukinėjančioms pagalbininkėms, kaip geriau 
aplink stalą menėje sustatyti kėdes. Pyktelėjusi ponia Volton 
savo vyrą pasiuntė ten, „wo Könige zu Fuss gehen“.** Piktai 
nužvelgęs žmoną ir nieko jai nepasakęs Johanas Šulcas nuėjo 
į dukters Džeinės kambarį. Čia sutiko anūką Erichą ir ėmė 
su juo kalbėtis ir žaisti. 

Kai baigė paruošiamuosius šventės darbus, Hugas Šojus pa-
leido iki rytdienos nusamdytas vietines pagalbininkes, o 
pats su visa šeima susėdo vakarieniauti. Namiškiai lengvai 

* Tupi katė ant tvoros ir uodegėlę vizgina. 
** ... kur karaliai pėsti vaikšto.
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užkando, Džeinė dar kartą nuoširdžiai padėkojo tėvams už 
suteiktą pagalbą bei išreikštą norą likti pas juos nakvoti ir 
visi išsiskirstė po savo kambarius. 

Tik Hugas buvo tylus ir jautėsi nusivylęs. Pokalbis su 
uošviu dėl „ne tų svečių“, kuriems pritartų Johanas Šulcas, 
Hugui paliko kartėlio jausmą. Slėpdamas nerimą jis laukė 
rytdienos.
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A N T R A S  SK Y R I U S 

Pirmasis Elenos gimtadienis

Kaip paprastai svečiai vienas po kito vokiškai punktua-
liai rinkosi į Lėbartų dvaro sodybą. Tas šešias ar aštuo-

nias mylias nuo savo namų iki Lėbartų dvaro daugelis va-
žiavo samdytomis vienkinkėmis karietomis. Dvarininkai ir 
keli valdžios žmonės  – savomis karietomis, o artimiausius 
svečius iš Dovilų bažnytkaimio pavėžėjo jų suaugę vaikai pa-
prastomis padvadomis.

Hugas Šojus nepaisydamas, kuo ar kaip jo svečiai atvyks-
ta į dukters šventę, pasipuošęs, pasikvėpinęs gaiviu odeko-
lonu, laikydamas už rankos sūnų Erichą dvaro kieme suti-
kinėjo svečius. Kiekvienam atvykusiam mandagiai dėkojo, 
atvykusioms ponioms sakė komplimentus. Vėliausiai iš Mė-
melio savo karieta atvažiavo Hugo tėvas Arnoldas Karlas 
Šojus (Arnold Carl Scheu) su dabartine penkiasdešimtmete 
žmona Vilhelmina Krone, kuri broliams Hugui ir Karlui po 
ankstyvos jų motinos, Mėmelio malūnininko dukros Rose-
tės Vilhelminos Cigler-Šoj (Rosette Wilchelmina Ziegler-
Scheu), mirties savo globa ir rūpesčiu atstojo tikrąją mamą.
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Lauke šeimininko sutikti svečiai, ypač vyrai, pageida-
vo dar kurį laiką pabūti erdviame dvaro kieme ir apžiūrė-
ti naujojo šeimininko nuveiktus darbus  – statybas, įkurtą 
sodą, pražydusius gėlynus. Tarp svečių grakščiai sukinėjosi 
kelios tautiniais mėmelenderių drabužiais vilkinčios samdy-
tos vietinės merginos su padėklais rankose. Jos mandagiai 
svečiams siūlė į aukštas stiklinaites supilstytų lengvų gėrimų 
troškuliui malšinti. Popiečio saulė ir mėlynas, retais kamuo-
liniais debesėliais nusagstytas dangus masino kuo ilgiau pa-
sidžiaugti išsiilgta šiluma ir giedra.

Dauguma vyrų atrodė lyg uniformuoti  – visi apsiren-
gę juodos ar tamsiai pilkos vilnonės medžiagos vienaeiliais 
surdutais su praskiepu nugaroje, besibaigiančiu užapvalin-
tais lyg paukščių sparnai skvernais. Kelnės siauros, priglu-
dusios prie kūno, kontrastingų surdutui spalvų, siūtos iš an-
gliškos vilnonės medžiagos. Batai uždari, juodos ar tamsiai 
rudos odos, smailėjančiais galais ir paaukštintais kulnais. 
Po surdutais visi vyrai vilkėjo baltus marškinius neaukšto-
mis, stačiomis, apvaliomis apykaklėmis, pasmakrėje pariš-
tomis spalvotomis, dažniausiai rudomis ar juodomis kak-
lajuostėmis. Ant marškinių privalomai dėvima pastelinės 
ar ryškios spalvos iki viršaus užsagstyta liemenė. Daugelis 
vyrų liemenės dešinėje kišenaitėje nešiojo laikrodį su prie 
kelnių diržo prisegta stambia, prabangia auksine ar sidab-
rine grandinėle.

Visos atvykusios viešnios vilkėjo ilgomis, kone iki že-
mės, brangaus šilko, spalvomis neperkrautomis suknelėmis 
su įvairių dydžių taisyklingomis keturkampėmis kaklo iš-
kirptėmis. Vienoms iš iškirpčių neslepiamai veržėsi stambių 
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krūtų kontūrai, kitų, mažakrūčių, suknių iškirptės tampriai 
gaubė kaklus. Jaunesnių vyrų dėmesį traukte traukė ir vaiz-
duotę kaitino moterys, galinčios didžiuotis putliomis krū-
tinėmis. Vyrai nesislėpdami varstė akimis jaunas ir dailias 
moteris, kurios jautė savo grožio galią ir nesistengė jo slėpti 
nuo savo sutuoktinių. Moterų sukneles puošė dirbtinės gė-
lės, o kaklus – ilgi ar kelių apvijų gintarų, žemčiūgų, ryškių 
koralų karoliai. Ant pirštų spindėjo auksiniai ar dar branges-
ni žiedai. Šukuosenos taip pat įvairiausios: garbanomis ant 
kaktos krintančios sruogelės ir storų kasų pynės, susuktos 
ant pakaušio. Kai kurios  – su šiaudinėmis skrybėlaitėmis, 
puoštomis dirbtinių gėlių žiedais. Moterų bateliai – su kul-
niukais, pritaikyti vaikščioti kietais žvyro takeliais.

Vienintelė Meri Džeinė, Hugo Šojaus žmona, savo ap-
ranga skyrėsi iš kitų moterų. Ji vilkėjo iki pat kaklo užda-
ra, juodos spalvos, ilga ir platoka atlasine suknia, kasdien vis 
labiau aptempiančia didėjantį nėščiosios pilvą. Džeinei ant 
krūtinės kabojo labai kuklus, spalvingas, besiskleidžiančias 
rožes vaizduojantis papuošalas. Ji buvo vienplaukė, tvarkin-
gai pagal tuometę madą susišukavusi vešlius plaukus. Avėjo 
žemakulnius batelius, patogius besilaukiančiai moteriai. Ant 
rankų – jokių žiedų. Ramiame veide švietė geros, didelės, ru-
dos akys.

Atvirai sakant, kuklūs dvaro rūmai svečiams įspūdžio ne-
padarė. Tai buvo L formos pilko mūro, dvišlaitės stogo kons-
trukcijos dviejų aukštų namas su mansarda. Langų ir durų 
stačiakampės angos dekoruotos raudonomis plytomis. Namo 
pamatai ir įėjimas į skliautuotą rūsį sumūryti iš skaldytų 
akmenų. Virš neišvaizdaus pagrindinio rūmų įėjimo – pailgas 
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balkonas su metaliniais ornamentiniais turėklais. Tik įėjus į 
rūmus, dešinėje, medinės dvivėrės durys. Pro jas svečiai suėjo 
į didžiąją menę, kurioje grindys buvo sudėtos iš pušinių, švie-
žiai dažytų lentų, ne parketas. Visi vidaus laiptai – mediniai. 
Laiptų turėklai su mediniais, dailiai profiliuotais porankiais. 
Matėsi, kad dvaro savininkas daug dėmesio skyrė detalėms ir 
vidaus medinių konstrukcijų puošybai. Ant stalių išdrožinėtų 
medinių daiktų visur buvo inkrustuotas vardas ir pavardė – 
Hugo Scheu.

*  *  *

Menėje jau laukė paruoštas platus ir ilgas stalas, iš abie-
jų pusių apstatytas augaliniais ornamentais išdrožinėtomis 
medinėmis kėdėmis su aukštais atlošais. Ant puikiai servi-
ruoto stalo patiekti įvairiausi šaltieji užkandžiai, dailiuose 
moliniuose ąsočiuose – gėrimai troškuliui numalšinti: alus, 
kvapni duonos gira, pačių gaminti vaisvandeniai. Vienur 
kitur ant stalo išdėlioti stipriųjų gėrimų ir kelių rūšių vyno 
buteliai. Lėkštelėse – popierinės kortelės su kaligrafiškai už-
rašytomis pavardėmis, kad svečiai laikytųsi sėdėjimo tvar-
kos. Dvaro šeimininko paraginti visi susėdo užkandžiauti. 
Netrukus tos pačios jaunos merginos, kurios dvaro kieme 
pasitiko svečius, ėmė nešti į stalą žvėrienos kepsnius, tau-
kuose keptas ir apskrudintas nesmulkintas bulves su raugin-
tais kopūstais.

Šventinio stalo gale sėdėjo Meri Džeinė ir Hugas Šojus 
su išpuošta dukrele Elena ant rankų. Šalia jų iš vienos pu-
sės susėdo Hugo tėvas su žmona, o prieš juos, kitoje stalo 
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pusėje  – Džeinės tėvai. Šalia Džeinės tėvų laisvai ir pato-
giai įsitaisė Mėmelio apskrities viršininkas ponas Henrikas 
Krancas su žmona. Greta jų kukliai sėdėjo ir tylėjo garbusis 
Lapėnų dvaro savininkas Hanas su sunkiai judančia žmona. 
Hugo tėvas su žmona atsidūrė prie pamaldžiai rankas ant 
krūtinės sudėjusio Dovilų liuteronų evangelikų parapijos 
pastoriaus ir pastorienės.

Hugo brolis Karlas ir jo žmona Elžbieta pagal išankstinį 
susitarimą su Hugu susėdo ties stalo viduriu, o šalia savęs 
pasisodino Dovilų apylinkės viršaitį, jau garbaus amžiaus 
tikrą lietuvininką, gražiai pražilusį stambų ir tvirtą vyrą. 
Prie Dovilų apylinkės viršaičio kažkodėl nelabai patenkin-
tas, raukydamas raukšlių išvagotą veidą, kažką tyliai mur-
mėdamas sėdėjo Priekulės plytinės savininkas, kuriam taip 
pat labai tyliai kažką į ausį kuždėjo žmona. Kitame stalo gale 
priešais Hugą su Džeine, pačiam griežtai pareikalavus, pato-
giai įsitaisė jau gerokai nuo mėgstamo stipraus gėrimo suši-
lęs stambus Mėmelio vyno pirklys Francas Šmitas su dabar-
tine palydove, jauna ir labai išvaizdžia moterimi. Tikriausiai 
tai buvo nauja, bet ne paskutinė, pirklio draugė iš dažnokai 
keičiamų draugių sąrašo. Tikroji pirklio žmona prieš metus 
ar dar anksčiau netikėtai pasimirė.

Hugo Šojaus jaunystės draugai su žmonomis bei arti-
miausiu Hugo draugu Teodoru Overlanderiu taip pat susi-
keitė vietomis ir šmaikštaudami susėdo prie stalo atskiromis 
grupelėmis.

Tarp visų svečių apimtas kažkokio vaikiško siautulio 
lakstė mažasis Šojaus sūnus Erichas, bet pavargęs nurimo ir 
atsidūrė ant senelio kelių.
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Iš anksto suplanuota vokiška tvarka sėsti prie stalo į nu-
rodytas vietas subyrėjo ne iš piktos valios. Tai buvo ženklas, 
kad prasideda niekieno netramdomas, draugiškas, nors ir 
nelabai pažįstamų svečių laisvas bendravimas.

Visiems kiek aprimus iš užstalės gerokai jaudindamasis 
pakilo išraudęs ir suprakaitavęs naujasis dvaro šeimininkas 
Hugas Šojus. Rankoje laikydamas vyno sklidiną taurę krei-
pėsi į svečius:

– Manoji Meri Džeinė ir aš labai džiaugiamės, kad neat-
sisakėte ir atvykote į mūsų dukrelės Elenos pirmojo gimta-
dienio šventę. Sveikiname pirmą ir ne pirmą kartą Lėbartų 
dvare apsilankiusius svečius! Nėra šis mūsų dvaras nei dy-
džiu, nei pastatais išskirtinis. Prisipažinsiu, ką sugebėjome 
ir galėjome per trumpą laiką padaryti, padarėme. Už tai, kad 
galėjome čia susirinkti, turime padėkoti mūsų tėveliams, 
ypač mano brangios žmonos Džeinės tėveliui Johanui Šulcui 
ir mamytei Marijai Šulc. Labai jiems ačiū.

Nelauktai prie stalo pasigirdo plojimai. Hugas vėl pajuto 
kažkokį nesuvokiamą kartėlį, stebėdamas, kokia išdidžia po-
vyza atsistojęs visiems linkčioja uošvis Šulcas. Visiškai abe-
jinga plojimams liko ponia Marija Volton-Šulc. Hugo tėvas 
jautėsi nejaukiai, sėdėjo tyliai nunarinęs galvą.

Po pauzės Hugas tęsė toliau:
– Šia proga sveikinu Mėmelio apskrities viršininką poną 

Henriką Krancą bei jo nuostabią žmoną ir noriu jiems palin-
kėti, kad ir ateityje neužmirštų kelio į šiuos namus. Lenkiu 
galvą prieš savo griežtąjį verslo paslapčių mokytoją, Lapėnų 
dvaro savininką poną Haną ir ne kartą mane nuo pono Hano 
įtūžio gelbėjusią jo gerąją žmoną, ponią Ireną Han. Sveikinu 
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Dovilų parapijos žmonių dvasios sergėtoją ir kirchės (baž-
nyčios) vadovą, mūsų pastorių ir pastorienę bei tarp mano 
draugų sėdintį mūsų apylinkės viršaitį, kietą kaip titnagas 
lietuvininką, poną Jurkšaitį. Noriu pagerbti artimą mano 
kaimyną – Priekulės plytų fabriko savininką ir jo ponią, pa-
linkėti jiems stabilaus verslo ir sveikatos.

Hugo kalbą nutraukė balsas iš kito stalo galo:
– Hugai, mielasis! Klausau tavęs ir suprantu, kad reikia 

susirinkusius svečius kažkaip pasveikinti. Suprantu, kad nesi 
geras oratorius. Gal per mažai tave ponas Hanas kankino, 
taip ir neišmokai trumpai ir suprantamai sakyti kalbų? Baik 
šnekėti, geriau pasiūlyk visiems išgerti, – savo nepasitenkini-
mą viešai ir atvirai reiškė Mėmelio vyno pirklys, su visa kėde 
svirduliuodamas į šonus.

Staiga pašokęs iš savo vietos Hugą prieš Mėmelio vyno 
pirklį užstojo Dovilų apylinkės viršaitis, lietuvininkas Jurk-
šaitis, taip pat nuo vyno jau išraudęs seniokas, prakalbęs vo-
kiškai, mėmelenderių lietuvininkų šneka:

– Aha! Wie ich kukt, können Sie viel Spass machen...* Kal-
bas sakyti – tai ne su spatu lauke roputes knibinėti. Kemzole 
vilkėdami galime ir prifobeliuoti.

Patenkintas savimi, kad šmaikščiai įgėlė turčiui mėme-
lenderiui Francui Šmitui, vėl atsisėdo.

Vieni ėmė ploti, kiti, nesupratę tokios viršaičio vokiškos 
šnektos, nustebę žvalgėsi vienas į kitą. Vyno pirklys, nekreip-
damas dėmesio į Dovilų viršaitį, tik numojo ranka ir vėl gar-
siai prabilo:

* Aa! Kaip aš veiziu, jūs gebate dičkom šaipytis.



26

Š i l o k a r č e m o s  r i t e r i s 

– Hugo, mein Freund! Wen du willst – rede weiter. Ich bin 
bereit zuzuhören.* 

Hugas Šojus nesutriko. Jam net patiko, kad svečiai tokie 
sąmojingi. Todėl linksmai tęsė toliau:

– Matau, kad prie stalo patogiai įsitaisė dvidešimt vienas 
svečias ir mes su žmona, šio dvaro šeimininkai. Ar dar ko 
trūksta? – lyg pats savęs klausė Hugas ir pats atsakė: – Trūks-
ta! Garsaus Mėmelio moterų gydytojo, kuris 1879 metų ge-
gužės 16 dieną šiuose dvaro rūmuose priėmė į šį pasaulį pa-
siprašiusią mūsų dukrelę Eleną. Ir štai ji – ant savo mamos 
rankų smagiai čiulpia žinduką... Turiu vilties, kad daktaras 
dar pasirodys. Dabar gerbiamo Franco prašomas, pratęsiu 
nebaigtą sveikinimo kalbą...

Nereikia net sakyti, kad šis mūsų susibūrimas labai nu-
kentėtų, jeigu nebūtų atvykęs šmaikštusis Mėmelio vyno 
pirklys, geras mano bičiulis ponas Francas su savo žavia pa-
lydove.

Nenoriu ir negaliu skriausti jaunystės draugų ir jų nuo-
stabių žmonų, nors tik dabar prakalbau apie juos. Esu labai 
visų pasiilgęs ir džiaugiuosi jus matydamas. Aš visada su ju-
mis ir visada jums ištikimas. Nežinau, ką dabar apie mane 
galvoja vienintelis mano brolis, advokatas Karlas Šojus su 
žmona Elžbieta  – mano dukrelės krikštatėviai?.. Jie nuo-
širdžiais patarimais padėjo man, kukliam tarnautojui, tapti 
garbingo dvarininkų luomo atstovu. Ačiū jums.

Tuo ir baigiu savo ilgą ir nuobodžią kalbą.

* Hugai, bičiuli mano! Jeigu nori, kalbėk toliau. Aš pasirengęs klausyti.
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Visiškai neabejodamas dėl savo laimingos ateities Hugas 
Šojus pakėlė prie lūpų vyno taurę:

– Keliu šią taurę už visų mūsų laimingą gyvenimą!
Netikėtai menės tarpduryje dvaro patarnautojos lydimas 

pasirodė daktaras Samuelis. Vienoje rankoje jis nešėsi juodą 
daktaro lagaminėlį, kitoje rankoje laikė gėlių puokštę, matyt, 
skirtą namų šeimininkei Meri Džeinei. Visiems iš Mėmelio 
atvykusiems svečiams gydytojas buvo gerai pažįstamas ir 
gerbiamas žmogus – nedidelio ūgio, penkiasdešimties metų 
viengungis žydas vešliais, žilstančiais, iš po skrybėlės išsi-
pešusias plaukais, skvarbiomis rudomis akimis, su smailia 
tvarkinga barzdele. Menėje kilo šurmulys. Daktaras visų sve-
čių atsiprašė už vėlavimą, nes tik dabar galėjęs palikti sunkiai 
pagimdžiusią gimdyvę. Hugas prišoko prie svečio ir paso-
dino jį už stalo prieš savo brolį Karlą. Bruzdesiui nurimus, 
kitame stalo gale vėl nugriaudėjo vyno pirklio Franco balsas:

– Pone daktare, tokiam oriam ponui kaip jūs vėluoti ne-
tinka. Gali arielkos nelikti... O moterys gali ir palaukti tų 
savo gimdymų...

Gydytojas, iškart įvertinęs Franco nuotaiką, dėl tokios rep-
likos jo adresu visai neįsižeidė. Pats šmaikščiai jam atšovė:

– Orūs žmonės visada vėluoja. Nuo to jų orumas tik dar aki-
vaizdesnis. O dėl gimdymų, Francai, paklausk moterų, ką jos 
tau atsakys. Matyti, kad tu jau seniai nesikiši į tokius reikalus.

Vyno pirklys demonstratyviai pasisuko į savo žavią paly-
dovę ir garsiai paklausė:

– Wie? Oder der Arzt sagt die Wahrheit?* 

* Kaip? Ar gydytojas tiesą sako?
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