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Dionizas Poška

►Dionizas Poška – rašytojas, istorikas, 
kalbininkas, teisininkas.

► D.Poškos antkapio užrašas byloja:
Žinok, Ateivi, jog tie kapai yra
Tikro žemaičio ir garbingo vyro,

►Kurs kalbą Tėvų savo ištaisyti troško,
O pats vadinos Dionizas Poška.



Biografija

►D. Poška gimė apie 1765 m.  Lėlaičių dvare
(Mažeikių r.). Kurį laiką gyveno gimtinėje, vėliau
su tėvu ir pamote persikėlė į Maldūnus. Apie
1773–1780 m. mokėsi Kražių kolegijoje, paskui
pasirinko teisininko kelią, praktikavosi Raseiniuose. 
1786 m. jam pripažintas advokato vardas. 
Būdamas 17-18 metų pradėjo dirbti Raseinių
žemės teisme. 

►Nuo 1790 m. iki mirties gyveno Bardžiuose, 
kaimelyje šalia Bijotų (Šilalės raj.), turėjo 40 
baudžiauninkų. Valdė apie 500 ha žemės.



Kūryba

► D.Poška pradėjo rašyti sulaukęs 40 metų. Rašė ne žąsies, 
kaip visi, o kalakuto plunksna.

► D. Poškos rašė eiliuotas epigramas ir sentencijas, eiliuotus
literatūrinius laiškus, eilėraščius.

► Žymiausias D.Poškos kūrinys – poema „Mužikas Žemaičių
ir Lietuvos“.

► Jis rašė lenkų-lietuvių-lotynų kalbų žodyną, kurio nespėjo 

baigti.



„Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“.

► Spėjama, kad poema „Mužikas 
Žemaičių ir Lietuvos“ parašyta 
1815–1825 m., sekant nežinomo 
lenkų rašytojo poema „Ch op 
polski“ (Lenkų valstietis).

► „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“-
164 eilučių poema, parašyta, 
kaip bajoro ir mužiko 
(baudžiauninko) pokalbis.

► Autorius iškelia vargstančio 
baudžiauninko darbą. Nors 
bajoras užjaučia baudžiauninką, 
bet neįstengia jo apginti, nes 
pats yra ponas.

► Kūrinys pirmą kartą buvo 
išspausdintas „Aušroje“



Baublys- pirmasis kraštotyros 
muziejus

► Barzdžiuose įkūrė 
originalų senienų muziejų.

► 1812 m. išskobęs 
tūkstanties metų senumo 
ąžuolo, Baubliu vadinamo, 
vidurį įrengė muziejų.

► Baublyje laikė istorinius 
eksponatus: senovės 
šarvus, šalmus, kardus, 
strėles.

► D.Poška rašė sąsiuvinį “Bitelė 
baublyje”, kuriame rašė savo, 
kitų mintis, autorių ištraukas.



Išvada

►D.Poška: 

►autoritetingas  lietuvių kultūros žinovas, 

►šviesuolis, rūpinęsis gimtąja kalba,

►rašytojas, kurio kūryboje ryškūs klasicizmo ir 
sentimentalizmo bruožai,

►pirmojo kraštotyros muziejaus Lietuvoje 
įkūrėjas.



►Ačiū už dėmesį.
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