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Podolės Kamenecas buvo laikomas stipriausia Lietuvos ir Lenkijos valstybės tvirtove.

Rimantas Vanagas

ukraina nelygu ukrainai

Kovo 11-osios Akto signatarai (tarp jų 
- ir anykštėnė Irena Andrukaitienė) prieš 
kelerius metų keliavo Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės keliais - po Palenkę, 
Pagudę, Ukrainą, Rusiją. Maršrutą ke-
liauninkams tada sudėliojo pats istorijos 
dr., Nacionalinės premijos laureatas, 
Lietuvos ir Lenkijos kryžių bei ordinų 
kavalierius Alfredas Bumblauskas: kur 
būtinai užsukti, ko ginkdie nepraleisti... 

Birutė Valionytė, viena tų kelionių ini-
ciatorių, neseniai išleido įstabaus forma-
to ir dar įstabesnių vaizdų kaupiną sie-
ninį kalendorių „Didžioji Lietuva. Pilys“. 
Raudono mūro kuorai ir arkos, tuščios 
praeities tvirtovių akys dvelkia nostalgija 
ir mistika: negi ir TAI buvo mūsų tikro-
vė?! Dar ne taip seniai tokį kalendorių 
būtų išnešę iš knygynų su durimis ir lan-
gais, o dabar... ar bedilgina kam širdį 
jausmas, jog aš ir tu, jau beveik susitaikę 
su nykštukų dalia, kadaise buvome mil-
žinai? Ar drugeliui dar verta prisiminti 
mosavus galingais erelio sparnais?..     

Šios ir panašios mintys nulakdino mane 
į praėjusių metų vasarą. Su Kijeve gyve-
nančiais lietuviais verslininkais Rūta Ma-
likėnaite ir Virginijum Strolia sėdome į 
pastarojo vairuojamą džipą ir... Virginijų 
pažįstu per 30 metų, nuo tų  laikų, kai jis, 
dar laibakojis J.Biliūno vidurinės mokyklos 
mokinys, vieną žiemą įžengė į mūsų na-
mus, idant nereikėtų kasdien grįžinėti pas 
mamą į gimtąjį Penagalio kaimą. Vėliau jis 
tapo diplomuotu istoriku, atsidūrė Kijeve, o 
mus dar glaudžiau susiejo knygos...    

Tiesą pasakius, į tą kelionę susiruošiau 
greitosiomis, bet nenoriai: ko nemačiau 
Ukrainoje ir ką galėčiau dar pamatyti, 
kad su visom savo hipertenzijom ir per-
temptais nervais trenkčiausi tūkstančius 
kilometrų?! Ištarus žodį “Ukraina”, dar 
nuo studijų mano akyse driekėsi bekraš-
tė stepė, akacijų ir tuopų įrėminti pomi-
dorų, saulėgrąžų laukai, kamuoliais be-
siverčiančios begalinių vieškelių dulkės, 
abrikosų prikritusios pakelės, o krautu-

Lietuvos mistika

vių pusrūsiuose rūgštimi trenkė pigus 
vynuogių vynas... 

Grįžęs noriu viešai pareikšti: atsipra-
šau, kad šitaip vienpusiškai galvojau 
apie Ukrainą! 

Sovietmečio prisiminimai neturi nie-
ko bendra – ir, iš esmės žiūrint, negalė-
jo turėti - su didinga praeitimi, anuomet 
uždraustu vaisiumi tiek ukrainiečiams, 
tiek lietuviams. Paradoksalu, bet dauge-
lis lietuvių nė neįsivaizduoja, jog, norint 
pamatyti, pajusti Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės galybę ir anų laikų dvasią, 
būtina išvažiuoti iš Lietuvos! Ir patraukti 
gerokai į pietryčius. Nes gyvenant Lietu-
voje ar skaitant apie jos istoriją knygas 
neįmanoma aprėpti tokios didybės, to-
kių horizontų! Nėra su kuo net palyginti 
to mistinio jausmo, kai suspurda kraujas, 
kai netikėtai darosi lengva kvėpuoti, kai 
visa esybe pajunti bekraštę protėvynę 
(pasak mokslininkų, baltų gentys dar 
ankstyvaisiais viduramžiais driekėsi toli 
į rytus ir vakarus), dangiškus, pasakiškus 
jos stiklo kalnus, kai...

Kalbu lyg ir šventvagiškai, bet... Ly-
ginti šiandieninę Lietuvą, mažytę žalią 
Europos sąjungos šalelę, ir galingą 
viduramžių imperiją – tai panašiai kas 
lyginti obuolio sėklą su neaprėpiamu 
sodu, žiedadulkę su žydinčia pieva…

Romantizuoju, perdedu? Galbūt. Bet-
gi romantiškas praeities paveikslėlis šiais 
tobulų technologijų, idealų nuosmūkio ir 
cinizmo laikais - nelyg maironiškas tran-

kviliantas širdžiai ir protui, kraujažolė ant 
gyvos žaizdos... Romantika – tai dvasios 
sparnai, kurių taip stinga gardaus kąsnio, 
išorinio žvilgesio besivaikančiam ir todėl 
taip greitai  pavargstančiam, irzliam, vis 
kažko nelaimingam tautiečiui…   

kas įamžins karinę 
lietuvos šlovę?

Betgi mes - jau ant japoniško džipo 
ratų. 

Lekiam ir lekiam - per miškus ir kai-
mus, plačiais greitkeliais ir kuklesniais 
keliukais, baidydami žąsis, stabdomi 
grybų, uogų ir suvenyrų pardavėjų... 
Virginijus, kaip ir daugelis kitų čionykš-
čių vairuotojų, važiuoja nežiūrėdamas į 
spidometrą, taigi nardom kaip šaudyklė, 
kriokiam kaip viesulas, o kelio galo vis 
nematyt. 

Pirmas galvon šovęs klausimas: o kaip 
tokius atstumus, be kelių, anuometinėmis 
gremėzdiškomis “logistikos” priemonė-
mis, įveikdavo mūsų protėviai? Kęsdami 
gausybę nepatogumų bei nepriteklių, ly-
dimi mirtino pavojaus? Ir įveikdavo ne 
tik šimtus, tūkstančius kilometrų – bet ir 
grėsmingas tvirtoves su žūtbūtinai nusi-
teikusiom įgulom?.. Pagaliau! 

Ostrogas. Stovim ant stataus šlaito, 
sutvirtinto jau nebe storomis mūro sie-
nomis, o tik jų liekanomis. Apgriuvusio 
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Iki šiol galutinai neįmintas Ostrogo pilies reliktas.
Autoriaus nuotraukos

Lietuvos mistika

bokšto dugne rausiasi pora vyrų, jie no-
riai rodo atkastus įvairių amžių sluoks-
nius. Norint rimčiau patyrinėti Ostrogo 
pilies istoriją, reiktų nemažų investicijų, 
o kas jų duos? Kas į turistinius Ukrainos 
ir Lietuvos žemėlapius įrašys, į vieną 
grandinę sujungs dešimtis viduramžių 
pilių, kad visas kraštas prabiltų gyva, 
eksponatais ir metraščių ištraukomis, 
anų laikų herojų likimais paremta isto-
rija? Gerai, jei niūriame muziejėlyje tarp 
retos vertės relikvijų (kaip gaila - mažai 
kieno žinomų ir matomų!) surasi vieti-
nį pasišventėlį, kuris blizgančiom akim 
neužsičiaupdamas seks mįslingiausius 
praeities nutikimus, bet argi šiais laikais 
to pakanka, kad pritrauktum tūkstančius 
ekskursantų? Bent pakrebždentum jau-
nosios kartos savimonę?...  

Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Al-
girdas Kumža, su mūsų istorikais apva-
žiavęs dalį „lietuviškų“ Ukrainos pilių, 
vėliau pasakojo:

„Ukraina Lietuvos sudėtyje buvo dau-
giau kaip 200 metų (1362–1569). Lietu-
vos periodas laikomas vienu šviesesnių 
Ukrainos istorijos laikotarpių. Lietuvos 
valdymas pasižymėjo tolerancija ir pa-
garba senosioms tradicijoms, skirtingai 
nuo Aukso Ordos valdžios, nuo kurios 
lietuviai ukrainiečius išvadavo, ir tauti-
nės priespaudos, kurią ukrainiečiai paty-
rė patekę į Lenkijos sudėtį.

Pirmąsias sutartis su Haličo Volyne lie-
tuviai pasirašė dar pačioje XIII amžiaus 
pradžioje. XIV–XV amžiuje mes gyve-
nome vienoje valstybėje, kurią šiandien 
istorikai vadina „aksomine imperija”. 
Ukrainiečiai geru žodžiu mini tą laiko-
tarpį, nes atvykę lietuviai jiems nepri-
metė nei savo tvarkos, nei papročių. Abi 
tautos iš tų laikų prisimena iškilų vadą 
Konstantiną Ostrogiškį ir jo laimėtą le-
gendinį mūšį prie Oršos 1514 metais“. 

Taigi, Ostrogo pilyje kadaise šeiminin-
kavo Volynėje gimęs Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės didysis etmonas, Trakų 
vaivada ir Vilniaus kaštelionas Konstanti-
nas Ostrogiškis (pagal vieną iš versijų, tai 
jo garbei rytiniai Vilniaus miesto vartai 
buvę pavadinti Ostrožskije vrata - Ostra 

Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio anykštėno“, paremkite jį! Atkreipiame įmonių, fir-
mų, privačių asmenų dėmesį: reklamuokitės mūsų laikraštyje! Jį gauna ne tik visos rajono 
mokyklos,  bibliotekos, kitos kultūros įstaigos, stambesnės verslo įmonės, bet ir anykštė-
nai, gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei įvairiose užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, registracijos 
adresas: LT29111 Anykščiai, J.Biliūno g.23; atsiskaitomoji sąskaita SEB Vilniaus banke (ko-
das 70440) Nr.LT21 70440 0600 02147 203.                                                         Ačiū!

brama – Aušros vartais). Šiandieniniai 
gidai (dažnas jų vienaip porina rusui, 
kitaip lenkui, trečiaip lietuviui, dar ki-
taip ukrainiečiui...) kažin ar pridurs, jog 
Konstantinas buvęs ne tik Kijevo Rusią 
valdžiusios Riurikaičių dinastijos tęsėjas, 
bet ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Al-
girdo vaikaitis (pagal motinos liniją). 

Konstantino Ostrogiškio gyvenimas – 
puikus, aštrus siužetas istoriniam romanui! 
Sėkmingai kovojęs su totoriais ir maskvė-
nais, paskui pakliuvęs į pastarųjų nelais-
vę, ten tapęs lyg ir saviškiu, bet progai 
pasitaikius pasprukęs į Lietuvą ir vėl tapęs 
didžiuoju etmonu. Garsiausios šlovės nu-
sipelnęs Oršos mūšyje (1514 m. rugsėjo 8 
d.), kurį iš Anykščių kilęs istorikas Tomas 
Baranauskas apibūdina kaip „didžiausią 
Lietuvos karinę pergalę prieš Rusiją“ ir 
linkęs priskirti prie svarbiausių Lietuvos 
istorijoje datų (įdomus sutapimas: Vytau-
tas turėjo būti karūnuotas taip pat rugsėjo 
8-ąją, tiktai gerokai ankstėliau). Šis mūšis 
istorikų dar įvardijamas kaip „užmirštas 
rytų Žalgiris“: tąsyk 30 000 LDK karių su-
triuškino 80 000 maskvėnų...

Ir štai šviežių įspūdžių bei senosios Lie-
tuvos didybės sukrėstam anykštėnui keliau-
ninkui šauna galvon jau antrasis Ukrainoje 
klausimas: kodėl mes iki šiol neturime mo-
numento net deimantinei savo šlovei - Žal-
giriui – įamžinti? O gal sąžinės nuraminimui 

galėtume pasiūlyti skaitytojui bent istorinį 
romaną apie minėtą Oršos susirėmimą? 
Arba apie legendinį 1605 metų Salaspilio 
(Kirchholmo) mūšį, kurio aidai nusirito per 
visą XVII amžiaus pradžios Europą? Tai buvo 
tikras karo meno šedevras, sukurtas Lietuvos 
didžiojo etmono, vie no žy miausių Europos 
karvedžių Jono Karolio Chodkevičiaus: 4 
000 lietuvių (jų pul kuose buvo tik 200 lenkų) 
sutriuškino 14 000 švedų kariuomenę! 
Mūšio baigtis buvo tokia: žuvo apie 9 000 
švedų ir ...100 Rygos gynėjų lietuvių. O to 
paties didvyrio vadovaujamų 70 000 Žeč-
pos politos karių apgintas Chotinas, kai juos 
bandė nušluoti, bet taip ir nenušlavė 220 
000 turkų lavina?.. 

O dabar? Pasauliui pelningai de-
monst ruojame sovietmečio pamink-
lus, tačiau kaip savo valstybės svečius 
supažindiname su pokario rezistencija 
- visoj Europoj unikaliausiu,10 metų tru-
kusiu žūtbūtiniu pasipriešinimu sovietų 
okupantams?..

Suprantu: XXI amžiuj, demokratine 
save laikančioj valstybėj lyg ir netiktų 
liaupsinti imperinių užkariavimų, vi-
du r amžių didvyrių, pagaliau – minėti 
faktus, tarsi skatinančius kaimyninių 
valstybių priešpriešą. Tačiau… savo aki-
mis visai neseniai mačiau, kaip pučiasi, 
ordinais žvangina paskutiniojo karo vet-
eranai rusai ir prancūzai, kokie didin-
gi, net pompastiški jų “kovinės šlovės” 
muziejai, kaip buvusia imperijos galybe 
didžiuojasi britai… Tai gal ne gėda ir lie-
tuviui prisiminti, kad ir prie jo protėvių 
kojų kadaise nuolankiom pozom klūpojo 
kitų šalių karaliai, karvedžiai?..     

Tęsinys kitame numeryje
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Kovą ir balandį Dalios galerijoje 
(Vilniuje) veikė Ingos DARGUŽYTĖS 
grafikos kūrinių paroda „Kūrybinės 
paralelės: Lietuva - Skandinavija“. 
O gegužės 10 d. 17 val. maloniai 
kvie čiame dailės mylėtojus ir visus 
anykštėnus į Kultūros centrą, kur 
bus atidaroma šios autorės dar-
bų paroda. Čia bus rodoma per 20 
lakštų, sukurtų 2003, 2005, 2007 
metais kūrybinėse stažuotėse Dani-
joje, Suomijoje ir Islandijoje.

Inga Dargužytė gimė 1974 m. 
Anykščiuose. Baigė Šiaulių univer-
sitetą, Vilniaus Dailės akademiją. 
Kūrybos kryptis: mažoji grafika, 
estampai, popieriaus objektai. Ap-
dovanota tarptautinėse „mažųjų 
formų“ parodose. Surengusi indi-
vidualių parodų Lietuvoje, Norve-
gijoje, Suomijoje, Islandijoje ir ki-
tur, dalyvavusi grupinėse paro dose 
Švedijoje, Argentinoje, Škotijoje, 
Prancūzijoje, Japonijoje ir kt. Orga-
nizuoja meno projektus Lietuvoje ir 
užsienyje. Gyvena Vilniuje. “Pasau-
lio anykštėno“ paprašyta, jaunoji 
dailininkė pasipasakojo apie savo 
vaikystę ir kūrybą. 

linijų poezija: nuo rubikių 
iki Islandijos

Inga Dargužytė

Anykščių kraštas artimas mano širdžiai 
ir sielai. Už 3 km nuo Rubikių ežero vis 
dar gyvena mano seneliai, įžengę į de-
vintą dešimtį! Tad pas Juos ir lekiu bent 
jau per didžiąsias šventes ir ilguosius 
savaitgalius, nes tik ten, gamtoje, galiu 
atsigauti. Ir prisiminti savo ramią vaikys-
tę, paaugliškas vasaras, siauruką, kuriam 
mojuodavau stovėdama ant kalniuko ša-
lia močiutes pasodintų agurkų lysvės...

Po kurio laiko kraštovaizdis pasikei-
tė, geležinkelį išardė, nutiesė naują kelio 
juostą ant jo. Eidavom kartais su pussesere 
pažaisti smėlio pylimuose. Dabar viskas 
užaugo, užžėlė ir pavirto į sunkai praeina-
mas vietas. Mano senelis vis dar rūpinasi 
savo mišku, praretina ar pasodina naujų 
medelių ateinančioms kartoms. 

Šis kraštas man davė išties daug - ypa-
tingą ryšį su gamta. Todėl aš taip mėgstu 
pabėgti ir pabūti viena tarp kalnų ir vėjo, 
stebėti horizontus ar saulėlydį. Dažnai 
užlipu ant Davicijono (tas pavadinimas 
mūsų šeimoje prigijo nuo ten gyvenusio 
žmogaus) kalno. Pavasariškas oras tik dar 
stipriau atgaivino praeities prisiminimus 
vaikštant po jau sunykusias Gečionių 
kaimo apylinkes: neseniai gyvenusius 
žmones Kazimiero Gecevičiaus dvare (iš 
močiutės pasakojimų sužinojau), Gečio-
nių mokykloje mano mamos praleistas 
mokslo dienas. Kaip liūdna, kad viskas 
išlieka tik žmonių atmintyje ir širdyje, o 
ne realybėje; viskas per laiką sugriūna, ir 
belieka tik laiko dulkės... 

Nenuostabu, kad gamta tokia svarbi 
mano darbuose - visur augalų motyvai, 
spalvos, linijos. Tiesa,  pastaruoju metu 
sukurti „skandinaviški“ atspaudai (lino 
raižiniai) išsigrynino, tapo abstraktesni ir 
prakalbo daugiau grafikos kalba - linija. 
Grafiką pamilau studijuodama Šiaulių 
universitete, po to užsispyriau ir atvykau į 
Vilniaus akademiją - pati sau įrodžiau, kad 
galiu gauti magistro diplomą ir sostinėje! 

Keliaujant po Skandinaviją, esminiu 
stebėjimo objektu taip pat neatsitikti-
nai tapo gamta. Jos šiaurietiški motyvai 
grafikos lakštuose persikūnija į taupias 
minimalistines formas, įprasmindami 
išgyventus įspūdžius: vandens mirgėji-
mą, saulės šviesą, lietų, saulėlydį, vaivo-
rykštę. Liūliuojančių vandenyno bangų 
raibuliavimas „Orbitų“ cikle išgrynintu 
spalviniu margumu bent man  primena 
lietuviškų audinių raštus. Čia pagrindinis 
elementas yra linija, formuojanti gyvybę 
ir judėjimą. Kyla įspūdis, kad kiekvienas 
atspaudas pulsuoja ir keičiasi. Žiūrovas 
patenka į linijų orbitą, kurioje įsivaiz-
duojami kūnai juda sudarydami apskriti-
mą, elipsę, parabolę arba hiperbolę. 

Grafikos darbuose naudoju natūralią 
linoleumo klišės tekstūrą. Raižydama 
apibendrinu anksčiau matytus vaizdus, 
juos išgryninu ir spausdinu klišę daug 
kartų - taip interpretuodama kuriu savitą 
peizažo užuominą. Tokiais išraiškos bū-
dais ir formomis ieškau bendrumo tarp 
skirtingų šalių kultūrų. 

Be pavadinimo. Islandija. Spalvotas lino rai-
žinys. 2005

Be pavadinimo. Suomija. Spalvotas lino rai-
žinys. 2005

Fiordas. Islandija. Spalvotas lino raižinys. 
2005

Sala. Islandija. Spalvotas lino raižinys. 
2005
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Daina Marija Račienė
Kavarsko girininko 
pavaduotoja

anykščių miškų urėdijai - 50

Ne paslaptis, kad nemaža dalis 
žmonių su išankstine nemeile galvo-
ja apie miškininkus. Jų akimis, miški-
ninkai vaikosi tik pelno ir be gailesčio 
kerta, baigia iškirsti Lietuvos miškus. 

Šitie skeptikai nė nenori girdėti, 
kad miškams save paskyrę, jiems pa-
sišventę žmonės atlieka tikrai daug 
gerų bei gražių darbų.

Miškų urėdijos nieko negauna iš 
valstybės biudžeto. Tačiau: moka 
jai visus mokesčius, atkuria ir įvei-
sia miškus, saugo juos nuo įvairių 
žaladarių ir gaisrų, įrengia daugybę 
brangiai kainuojančių rekreacinių 
objektų, taiso kelius (žinoma, ir tuos, 
kuriuos sugadina galinga miško tech-
nika), žodžiu - deda daug pastangų, 
kad visada atviras miškas dar svetin-
giau ir jaukiau apglėbtų kiekvieną 
savo svečią. 

Skaudu girdėti, kai menkai šią sritį 

išmanantys, žiniasklaidos neobjek-
tyviai informuoti, Seimu ir Vyriausy-
be nusivylę gyventojai postringauja, 
jog miškininkai kertą medžius visur, 
kur tik jie norį, kur tik jiems patinką! 
Sunku tokius “oponentus” įtikinti, 
jog ezistuoja daugybė medžiapjūtės 
darbus reguliuojančių taisyklių, po-
tvarkių, aktų, nutarimų, jog miškinin-
kų veiklą kontroliuojančių institucijų 
- dešimtys. O iškirsti valstybiniai miš-
kai atsodinami visu 100 procentų! 
Anykščių rajone vos trečdalis miškų 
priklauso valstybei, todėl negalima 
galvoti vienodai, visus negerus dar-
bus priskiriant tik miškų urėdijos 
tvarkomiems plotams.

Privačiose valdose padėtis kur 
kas liūdnesnė: savininkai atsodina 
tik apie 30 procentų iškirsto miš-
ko. Be to, jie neįpareigoti remon-
tuoti kelių, nesirūpina sanitarine, 
priešgaisrine savo miškų apsauga. O 
kai privatininkų miškuose kyla gais-
ras, neretai pasipila pikti priekaištai 
- girdi,  kodėl miškininkai naktimis 
nebudi prie jų turto?! Tuo tarpu 
miškininkai gaisringu laikotarpiu 
skiria didžiules lėšas priešgaisrinių 

komandų išlaikymui: urėdija gesi-
na ir savininkų miškus, nes miškui 
- kam jis bepriklausytų - skauda taip 
pat. 

Urėdija perka gaisrinius auto-
mobilius, radijo ryšių priėmimo 
priemones, stato, remontuoja prieš-
gaisrinius bokštus, labiausiai lanko-
mose vietose kuria rekreacinę inf-
rastruktūrą. Pažintiniai, mokomieji 
takai leidžia visuomenei susipažinti 
su miškininkų mėgstamais gamtos 
kampeliais, dažnai dosniai apdo-
vanotais kultūros, gamtos paveldo 
vertybių. 

Ekonominės, socialinės ir ekolo-
ginės valstybinių miškų funkcijos 
tikrai svarbios. Didinamos neplynų 
kirtimų apimtys, vis daugiau lėšų 
skiriama miškų atkūrimui, apsaugai, 
priežiūrai, vis didesni mokesčiai 
įnešami į valstybės biudžetą. 

Pastaruoju metu miškininkai tapo 
dar ir ...šiukšlių rinkėjais. Rinkti jas 
tenka iš atokvėpio vietų (mūsų ra-
jone jų 63), stovyklaviečių, poilsia-
viečių. Girininkai automobiliuose 
paprastai vežiojasi ir šiukšlių maišų, 
kad pakelėse surinktų “bambalius” 

Pasišventę miškams 

Jono Danausko nuotrauka
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bei kitus „šiuolaikinio gyvenimo“ 
atributus. Deja, kol kas nėra tokios 
jėgos, kuri sustabdytų ranką, šiukš-
lėmis užpilančią mėlynas žibuoklių 
akeles, niekais paverčiančią skaistų 
samanų žalumą ar į laužus sumė-
tančią poilsiavietėse įkurdintus miš-
ko baldus.

Pavasarį atliekamas pats svarbiau-
sias, pats švenčiausias darbas - miš-
kasodis. Be žmonių rankų ir širdies 
šilumos, be meilės jis niekada ne-
būtų sėkmingas.O ta meilė praside-
da nuo medžio sėkliukės pasėjimo 
medelyne, nuo išdygusio daigelio 
priežiūros, saugojimo, kad nesusirg-
tų. Po 2-4 metų medeliai iškasami, 
surišami į ryšulėlius ir iškeliauja į gi-
rininkijas - po kelių dešimtmečių jie 
suoš gražiom jaunom giriom. 

Tik iki to tenka gerokai paprakai-
tuoti! Pasodinti neužtenka. Mūsų 
darbų sėkmę kontroliuoja gamta 
- nesodinsi pliaupiant lietui, o jei 
saulutė visai neleidžia lietui palyti, 
sužaliuos tik dalis sodinukų. Sausra 
ne tik padidina gaisrų pavojų, bet 
ir sudaro sąlygas įvairiems spyglių, 
lapų, kamienų kenkėjams veistis. 
O miško nenupurkši kaip bulvių ar 
javų lauko, juo labiau, kad urėdija 
aktyviai įsijungusi į chemikalų ma-
žinimo miškuose programą. 

Sunkiausia atkurti ar įveisti ąžuo-
lynus, kurių rajone teturime 4%. Iš 
ąžuolų galybės, tvirtos ramybės, 
sveikatos semiasi ne tik žmonės. 
Ąžuolas - svarbus maisto šaltinis 
žvėreliams. Gilės, žievė ir ūgliai 
jiems toks gardumynas, kad ąžuo-
lai savaime atželti beveik nebeturi 
šansų. Stirnos maitinasi mažų ąžuo-
lėlių lapais ir ūgliais, o kai ūgliai 
sumedėja, ąžuolų skriaudikų būrį 
papildo elniai ir briedžiai. Žiemą, 
užsivilkę baltesnį rūbą, ąžuolų ūglių 
žievę apgraužia ilgaausiai, po snie-
gu mažų medelių žievę nuragauja 
pelėnai. Ūgtelėjusių ąžuolų žievę 
be gailesčio nulaupo elniai ir brie-
džiai. Miškininkams tenka aptverti 
jaunus ąžuolynus arba kiekvieną 
medelį apsaugoti skydu. 

Dauguma žmonių mano, kad 
miškininko profesija ir labai sveika, 
ir labai romantiška. Taip, tai tiesa. Ta-
čiau tiesa ir tai, kad miškui atsidavęs 
pats tampi lyg medžiu tarp medžių - 
ir jų vargus jauti kaip savus... Sunku, 
skaudu matyti vėjų ar lijundrų kaip 
elgetas nulenktus baltakamienius 
beržus, po kirtimų krauju pravirku-
sius jų kelmus. Rankos nusvyra, šir-

balandžio 18 d. (penktadienis)
15.00 val. – spaudos konferencija – apvalus miškininkų stalas Anykščių verslo in-
formacijos centre. Dalyvauja Anykščių miškų urėdijos vadovai ir specialistai.
16.00 val. – miškininkų susikaupimo pusvalandis prie Vyskupo ir poeto  Antano 
Baranausko paminklo.
16.30 val. – alėjos, skirtos miškininkų jubiliejui atminti, sodinimas miesto parke.
17.00 val. -  “parodos” miško šiukšlintojams atidarymas miesto parke.

anykštėnų ekskursijos 
į įdomiausias urėdijos vietas:

balandžio 24 ir 25 d. (ketvirtadienis ir penktadienis)
Miško sodinimo talka Kavarsko girininkijoje.
Išvykimas 9.00 val. iš A.Baranausko a. (lauks autobusai).

gegužės 8 ir 9 d. (ketvirtadienis ir penktadienis)
Ekskursija: Pavarių medelynas – Mikierių girininkija - laukinių gyvūnų aptvaras  – re-
kreaciniai įrenginiai – Troškūnų girininkija: pažintinis takas, muziejus, arboretumas.
Išvykimas 9.00 val. iš A.Baranausko a. (lauks autobusai).

gegužės 6-16 d.
Tarptautinis tautodailininkų pleneras Troškūnų girininkijoje. Atidarymas gegužės 6 
dieną  18 valandą.

gegužės 16 d. (penktadienis)
12.00 val. – tarptautinio tautodailininkų plenero uždarymo ceremonialas.
15.00 val. – parodomasis senovinių sielių rišimas Šventojoje prie Anykščių tilto. 
Sielius riš meistras Vaclovas Matelis.
20.30 val. – senovinių sielių palydos Šventosios upe.
21.30 val. – renginys “Aš, Anykščių šilelis, gegužės naktį...” (A. Baranausko prieš 
150 metų parašyto “Anykščių šilelio” interpretacija šilelyje, trečiam kilometre nuo 
Anykščių) – VĮ Anykščių miškų urėdijos dovana Anykščių bendruomenei. (Nuo 
20.30 val. iš A. Baranausko aikštės kursuos autobusai).

Pirmą kartą a. baranausko “anykščių šilelis” 
bus skaitomas naktį pačiame anykščių šilelyje!
Skaito aktorius Petras Venslovas. Koncertuoja dainininkė Veronika Povilionienė, 

operos solistė Eugenija Klivickaitė, Anykščių muzikos mokyklos ir Kultūros centro 
meno mėgėjai. Renginyje dalyvauja Anykščių jaunieji miško bičiuliai. 

Programos koordinatorė bronė lukaitienė

anykščių miškų urėdija

vį anykščių miškų urėdijos 50-ties 
metų jubiliejaus renginių Programa  

dį suspaudžia, kai randame nebesu-
žaliavusius galiūnus ąžuolus, grybo 
nudžiovintus tiesos ir teisingumo 
medžius uosius, vėtrų išverstas ža-
liaskares egles - jas tarsi dar bandė 
prilaikyti sesės drebulės, bet lūžo ir 
jos ir atgulė kartu  sanitarinių kirti-
mų laukti... 

Perveria skausmu širdį, kai vėjai 
susuka ir suplėšo, rodos, ką tik de-
besims lopšinę niūniavusias pušis. 
Negali miškininkas ramiai miegoti, 

kai paskubėjusių susprogti jaunų 
eglučių ūglius nuvirina šalnos, kai 
dėl sausros prastai prigyja medžių 
sodinukai, kai karščiams atėjus ne-
rimu virsta bet koks pamiškės dū-
mas.

Sunku suprasti, įvertinti, ko mūsų 
gyvenime daugiau - džiaugsmo ar 
rūpesčių? Bet kaip malonu girdėti, 
kai užsukęs į girininkiją žmogus pa-
sidžiaugia, kad “ruso laikais” iškirs-
tame miške jau auga baravykai!
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vardai ir datos

balandis
5 dieną sukanka 65 metai, kai 

Anykščiuose gimė fizikas, hab.dr. 
stasys vygantas augutis. Nuo 1966 
m. iki šiol dirba Kauno technologijos 
universitete, yra Telekomunikacijų ir 
elektronikos fakulteto profesorius.

8 d. Prieš 50 metų Anykščiuose gimė vers-
lininkas ir politikas Vytautas GALVONAS. 
Nuo 2004 m. - Lietuvos Respublikos Sei-
mo narys, išrinktas Anykščių-Kupiškio 
vienmandatėje rinkimų apygardoje. Pasau-
lio anykštėnų bendrijos valdybos narys.

11 d. 95 metai, kai Papiškių kaime 
(Utenos r.) gimė tautodailininkė audėja 
Eleonora TELKSNIENĖ (m.1998). Nuo 
1970 m. gyveno Anykščiuose, čia įstojo į 
Lietuvos tautodailininkų sąjungą, ekspo-
navo savo audinius parodose. Atgimimo 
pradžioje išaudė daug tautinių drabužių.

13 d.: - sukanka 120 metų, kai Zabely-
nės kaime (Anykščių r.) gimė poetas ir žur-
nalistas Gasparas BALTAKIS (m.1912). 
Dalyvavo 1905 m. tautiniame judėjime, 
emigravo į JAV. Rašė poezijos kūrinius, 
juos skelbė periodikoje - “Vilniaus žinio-
se”, “Vienybėje lietuvininkų” ir kt., pasi-
rašinėjo slapyvardžiu G. B. Raitelis. 

 - prieš 85 metus Anykščiuose gimė ku-
nigas, mecenatas Bronius STRAZDAS 
(m.1996). 1947 m. baigė studijas Kauno 
kunigų seminarijoje ir Anykščių bažny-
čioje buvo įšventintas kunigu. Vėliau, 
dirbdamas Salako klebonu, bažnyčios 
šventoriuje pastatė koplytėlę su Kristaus 
skulptūra. Tapęs Biržų dekanato vadovu, 
įvedė Giesmių švenčių tradiciją. Buvo 
Lietuvos katalikų akademijos narys.

14 d. Sukanka 80 metų, kai Kunigiš-
kiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas 
Balys GRIGAS (m.1982). Nuo 1960 m. 
iki gyvenimo pabaigos dirbo Vilniaus pe-
dagoginiame institute, rengdamas fizikos 
specialistus ir dirbdamas mokslo tiriamąjį 
darbą puslaidininkių fizikos srityje.

21 d. 95 metai, kai Anykščiuose gi-
mė mokytoja ir mėgėjų teatro entuzias-
tė Domicelė KAZLAUSKAITĖ-
KUNČINIE NĖ (m.1995).

22 d. Prieš 50 metų Sodelių kaime (Pane-
vėžio r.) gimė policijos pareigūnas, Anykš-
čių rajono policijos komisariato viršininkas 
Raimundas RAZMISLAVIČIUS.

26 d. 70 metų, kai  Anykščių r. gimė 
mokslininkas, inžinierius statybininkas Po-
vilas VAINIŪNAS. Nuo 1972 m. gyvena 
Vilniuje, dėsto Vilniaus Gedimino techni-
kos universitete, yra vienas žymiausių šaly-
je gelžbetoninių konstrukcijų specialistų.

27 d. Sukanka 75 metai, kai Čiula-
duose (Kupiškio r.) gimė inžinierius ir 
vadovas jonas makštelė. 1963-1986 
ir 1995-2001 m. vadovavo didžiausiai 
Anykščiuose pramonės įmonei – AB 
“Anykščių vynas”. Pensininkas, gyvena 
Kaune.

Romualda Bražėnienė

„Yra žmonių, kurių gyvenimas, kaip 
vieversio giedojimas, kuklus, o širdį jaudi-
na ir tiek…Užmiršęs stabtelsi kada pava-
sarį, įsiklausysi jo, ir tavo akys staiga pra-
švis…“- rašė rašytojas Pranas Treinys. Ne 
vienos jo pjesės herojams scenoje gyvybę 
dovanojo žmogus, kuriam ir skiriamos šio  
rašinio eilutės. 

Domicelė Kunčinienė. Pedagogė, akty-
vi Anykščių kultūros namų dramos mėgė-
jų kolektyvo artistė. D. Kunčinienei buvo 
82, kai ją priglaudė kapų smiltelė ir laikas 
prie jos pavardės pridėjo jau nebenu-
braukiamus žodžius: šviesaus atminimo. 
Doro, tauraus, kultūros šviesą skleidusio 
žmogaus kelią nuėjusiai anykštėnei šį mė-
nesį laikas žymi gražų skaičių – 95. Ir nors 
jau 13 metų tarp anykštėnų nebematyt 
jos ievos žiedų baltumo galvelės ir nuo-
širdžios geraširdiškos šypsenos, tie, kurie 
su ja dirbo, bendravo, jos nepamiršo, nes 
gilias pėdas Domicelė Kunčinienė paliko 
Anykščių kultūros lauke. 

Pedagogės kelią pradėjo laisvai samdo-

švietė kultūros šviesa

laiškai, aidai...

*...Kur bebūčiau, vis viena laikau Anykščius pasaulio centru – ir čia visai be ironijos 
sakau.

su linkėjimais nuo ženevos ežero krantų – audrius alkauskas
*Ačiū už gerą žinią – „Pasaulio anykštėną“. Džiaugiuosi Jūsų plačiais užmojais. 
Aišku, jeigu nebūtų per brangu ir per sunku siųsti, norėčiau gauti šį brangų širdžiai 
leidinį.

iš anksto dėkingas, pagarbiai – valdas Papievis, Paryžius 
*Laba diena, 
Kaip būtų galima gauti “Pasaulio anykštėną”? Labai įdomu. Su nekantrumu lauksiu 
Jūsų atsakymo.

vita Henderson, jav
*Pagaliau turime laikraštį, kurį nebaisu paimti į rankas – nebaisu, nes iš anksto ži-
nai, kad jis geranoriškas, šiltas, informacija rimta, įdomi ir, sakyčiau, originali.

virginijus strolia, kijevas
*Labai norėčiau gauti visus „Pasaulio anykštėno“ numerius, tapti nuolatine Jūsų 
laikraščio skaitytoja.

emilija karosienė, kanada
*Ačiū už naują laikraštį. Norėčiau reguliariai skaityti „Pasaulio anykštėną“.

valentinas skaržauskas, vilnius

Domicelė Kunčinienė ir Povilas Gindrėnas 
spektaklyje „Prieblanda“, 1985. 
Nuotr. iš A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus fondų

ma mokytoja. Vėliau žinių ir gerumo dai-
gus vaikiškose širdelėse augino įvairiose 
Lietuvos pradinėse mokyklose. Nuo 1942 
iki 1969 m. Domicelė Kunčinienė žinias, 
patirtį ir visa, ką turėjo geriausio, atidavė 
Anykščių miesto vaikams. Šios mokyto-
jos amžininkė Ona Šakėnienė yra rašiusi: 
„Kaip jos tėvas buvo nepralenkiamas savo 
amato meistras, aprengdavęs visą Anykščių 
aukštuomenę ir dvasininkus, taip ir dukra 
Domicelė tapo talentinga, tik jau žmogaus 
dvasinio rūbo modeliuotoja. Anykščių 
pradinės, 1 septynmetės, 2  vidurinės pra-
dinukai turėjo nuostabią mokytoją, kurios 
veiklios, bet švelnios rankos  kėlė į šviesą, 
o mylinti širdis lydėjo į aukštesnę mokslo 
pakopą“.

Mokytoja režisavo vaikų spektaklius, 
inscenizavo pasakas. Kadangi ji gyveno 
Vilniaus gatvėje greta rašytojos Bronės 
Buivydaitės, abi moterys artimai bendra-
vo. Domicelė inscenizavo ne vieną Bronės 
Buivydaitės kūrinį. Mažiesiems artistams 
tai buvo neeilinės šventės, nes premjerose 
dalyvaudavo ir pati rašytoja.

Ne vienas brandaus amžiaus anykštė-
nas prisimena daugelį  jos sukurtų vaid-
menų, kaip išraiškingai mintinai ji dekla-
mavo ilgiausius tekstus... A. Vienuolio 
„Prieblandoje“ Domicelė vaidino Gaš-
kienę, M. Perno „Durys pyška“ – senelę, 
S. Kymantaitės-Čiurlionienės „Kuprotas 
oželis“ – motiną, Vydūno „Numanė“ – 
motiną. Įsimintinus vaidmenis sukūrė A. 
Griciaus komedijoje „Buvo, buvo, kaip 
nebuvo“, R.Kaškausko komedijoje „Būk 
vyras, Džordžai“, J.Grušo pjesėje „Smal-
kės“, P. Treinio „Saulėlydžio vieversys“ bei 
„Polka su ragučiais“…

Kaip Anykščių liaudies teatro veikla ne-
atskiriama nuo Broniaus Zabielos pavardės, 
taip pat su šiuo krašto kultūros šviesuliu su-
sijusi ir artistės Domicelės Kunčinienės as-
menybė, pelniusi ne vieno vėlesnės kartos 
režisieriaus pagarbos žodį.
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Rimantas Vanagas

Tai šit: blyksnis krašto istorijoje, literatūros 
kryžkelėse, akimirka amžinybėje - viskas 
kaip visados nenuneigiama, nesugrąžina-
ma. Tavo numylėtoji Šumylos pušis šilelio 
pakrašty tebemosuoja žalia kepure, Tavo 
vaikystės Šlavė tebešlama skaidria srovele ir 
samanom, o Tu jau toli. Paskutinis skliaus-
telis po vardo ir pavardės, paskutinė data: 
2008.03.28. Visą skalsų, spalvingą gyve-
nimą – o jį taip aistringai mylėjai! - grojai 
ir dainavai, eiliavai ir keliavai. Savas buvai 
tūkstančiams. Matau Tave su akordeonu 
ir gėlėmis rankose, diriguojantį tremtinių 
chorui, pakiliai nusiteikusį, geranoriškai be-
sišypsantį. Nevardinsiu Tavo knygų, dainų, 

Kovo 29 d. pilnutėlė sostinės Karininkų 
ramovės salė išklausė Vilniaus anykštėnų 
sambūrio pirmininkės Ritos Virbalienės 
ataskaitą už 2007 metais nuveiktus dar-
bus. Ataskaita buvo neformali, tačiau tal-
pi: pažymėta Vasario 16-oji, A.Vienuolio-
Žukausko 125-osios gimimo metinės, 
drauge su biržiečių klubu „Krivūlė“ ir Vil-
niaus panevėžiečiais linksmintasi Joninių 
gegužinėje, atskiras renginys skirtas Tau-
tos namų idėjos 100-osioms metinėms, 
Valstybinėje darbo inspekcijoje surengta 
Anykščių dailės mokyklos mokinių darbų 
paroda „Sauga darbe“, keturiose Anykš-
čių rajono mokyklose vyko kalėdinės ak-
cijos. Žinoma, Vilniaus anykštėnai gausiai 
dalyvavo ir Pasaulio anykštėnų 5-ajame 
suvažiavime Anykščiuose...

Poetės, švietėjos Aldonos Didžiulytės-
Kazanavičienės 120-ųjų gimimo metinių 
proga Vilniaus anykštėnų sambūrio ta-
rybos narė Janina Vaičiūnienė ir Anykš-
čių A.Vienuolio gimnazijos direktorė 
Irena Andrukaitienė papasakojo apie 

žodis antanui Paulavičiui atminti
nuopelnų ir apdovanojimų (jie enciklope-
dijose), nesakysiu liaupsių, kurių lietuviai 
tokie dosnūs išėjusiems. Kaip atsisveikini-
mo žiedas ant kauburėlio lai dar kartą pra-
žysta šie Tavo posmai - Tu visas juose! - apie 
numylėtus Anykščius:
Pušynėliai, kalnai ir kalneliai,
Pakelėm nusidriekę beržai...
O pakalnėn vis bėgantis kelias, - 
Į gimtinę tu vėl sugrįžai.
Pasitinka gražuolė Šventoji,
Jos krantai, padabinti žiedais, 
Ir širdis tau džiaugsmu uždainuoja,
Tartum paukštė pakilus aukštai:

Anykščiai, Anykščiai -
Nėr pasauly gražesnės dainos!
Anykščiai, Anykščiai,
Mielas miestas jaunystės manos!..

Prie Šventosios gimiau ir užaugau, 
Jos pakrantėm laksčiau ir džiaugiaus. 
Niekados netikėjau: nejaugi
Ir mane su šaknim taip išraus,
Taip išplėš iš pastogės gimtosios,
Kad net sienos manęs ten raudos...
Visoj žemėj sau vietos ieškosiu
Ir nerasiu gimtinės kitos.

Mielas Jurzdiko sūnau, nenustygs-
tantis kūrėjau, sparnuotasis lyrike! 
Lieki gyvas savo ir mūsų meilėje 
Anykščiams...

vilniaus anykštėnų 
atvelykio „margučiai“

šią šviesią bei prieštaringą asmenybę, o 
A.Vienuolio gimnazijos mokinė Laura 
Stunžėnaitė padeklamavo jos eilių. Ren-
ginio scenarijų netikėtai papildė aktorius 
Vytautas Dumšaitis, prisiminęs prieš 20 
metų nušvitusią Sąjūdžio aušrą ir vieną 
ryškiausių jos šviesulių – Nijolę Sadūnai-
tę. Aktorius įteikė čia pat salėje sėdėjusiai 
narsiajai anykštėnei kompaktinį diską su 
Vytauto Cinausko eilėmis apie tremtį.

PAB ats. sekretorius Rimantas Vanagas 
pristatė 2008-aisiais pradėtą leisti mėn-
raštį „Pasaulio anykštėnas“, kurį gauna 
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir visame 
pasaulyje gyvenantys anykštėnai, Anykš-
čių mokyklos ir bibliotekos, seniūnijos, 
stambesnės kultūros bei verslo įstaigos. 
Pasak rašytojo, leidinys rado laisvą nišą 
ir yra skirtas anykštėnų bendruomenei 
glaudinti, ryšiams su išeiviais, ypač jau-
naisiais, palaikyti, kultūros informacijai 
skleisti. Bent kol kas jis dalinamas, siunti-
nėjamas kaip švietėjiška labdara. 

Susirinkusius nudžiugino ir baigiama-
sis renginio akordas – Lietuvos „Euro-
vizijos“ konkurso nugalėtojo Jeronimo 
Miliaus dainos; beje, anykštėnai kiek 
išgalėdami ne vien plojimais parėmė šį 
jauną talentą.     
PA inf.

gegužės mėnesio renginiai
Pasaulio anykštėnų bendrija

Vilniaus anykštėnų dienos Anykščiuose
gegužės 10 d. miesto parke
15 val. Lietuvos policijos kinologijos centro 
tarnybinių šunų parodomoji programa mies-
to parke.
Kultūros centre
17 val. Grafikės Ingos Dargužytės parodos “Kū-
rybinės paralelės: Lietuva-Skan di na vi ja” atida-
rymas. 
18 val. Vilniaus anykštėnų sambūrio taryba pri-
statys savo veiklą. Šokio spektaklis “Kelionė”. At-
lieka: skulptorius bei dailininkas Jonas Grunda ir 
šokėja bei choreografė Aida Maksvytytė. 
Jeronimo Miliaus - Lietuvos  Eurovizijos kon-
kurso nugalėtojo - koncertas. Gitara pritaria 
Eurikas Slavinskis.
gegužės 11 d. Šv.Mato bažnyčioje
10  val. Operos solisto Gintaro Liaugmino 
(tarptautinio P. Domingo konkurso 1993 m. 
dalyvis) koncertas.  

Anykščių kultūros centras 
3 d. 17 val. Vaidybinio filmo „Kai aš buvau par-
tizanas“ premjera (rež. V. V. Landsbergis).
3 d. 19 val. Jaunimo diskoteka (miesto parke).
6 d. 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
jos Kauno fakulteto studentų spektaklis G. Do-
nizetti komiška opera  „Meilės eliksyras“ (rež. 
N. Petrokas).
19 d. Muzikinio projekto „Žygis per Lietuvą“ 
koncertas. Dalyvauja choras „Cantare“ (vad. A. 
Dambrauskas) ir solistai, Klaipėdos dramos tea-
tro aktoriai.
24 d. 18 val. N. Neždana spektaklio „Tas, kuris 
atidarys duris” (rež. E. Juodelienė) premjera.
30 d. 18 val. Br. Petroko kūrybos vakaras kon-
certas „Už tavo svajonę“.

Koplyčia
8 d. 18 val. Anykščių muzikos mokyklos 
kamerinio orkestro “Pianola” koncertas. Da-
lyvauja: M. G. Pelegrimaite (fleita), G. Bu-
činskaitė (smuikas) ir S. Cimbalistaitė (fortepi-
jonas). Vadovas ir dirigentas B. Meldaikis. 
10 d. 18 val. Dailininko S. Novikov (Ukraina) 
tapybos darbų parodos atidarymas. 
14 d. 17 val. 30 min. Vaikų muzikos mokyk-
los mokytojos V. Bugenienės smuiko klasės 
mokinių koncertas.
16 d. 17 val. Respublikinių ir tarptautinių kon-
kursų laureato  V. Gursčio (fleita), V. Survilai-
tės (fortepijonas) koncertas.
17 d. 17 val. Lietuvos  muzikos  ir teatro  Aka-
demijos studentų koncertas.
Iki 27 d. veiks Pasvalio muzikos mokyklos 
dailės skyriaus absolventų keramikos, kompo-
zicijos ir tapybos darbų paroda.
gegužės 27 d. - birželio 11 d. kviečiame ap-
lankyti Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos 
absolventų diplominių darbų parodą.

L. ir S. Didžiulių biblioteka
Visą mėnesį salėje - D. Pyragaitės keramikos 
darbų paroda
14 d. išvyka bibliobusu į Grikiapelius (Svė-
dasų sen.). Pokalbis – disputas „Draugauk su 
manimi!..“ 
16 d. 13 30 val. salėje seminaras „Gyvenimo 
balanso kūrimas“. Lektorė – mokymų vadybi-
ninkė A. Zinkevičiūtė (Vilnius)
22 d. 13 val. Vaikų literatūros skyriuje susiti-
kimas su Vaikų teisių apsaugos inspektoriumi. 
Tema „Apsaugok save!..“
27 d. 12 val. Vaikų literatūros skyriuje susitiki-
mas su dailininku ir rašytoju, knygos „Kvailos 
istorijos“ autoriumi K. Kasparavičiumi. 
29 d. 12 val. Kultūros centro mažojoje salėje 
Šeimos šventė „Kai prabyla lėlės“.

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka



8p.

Anykščių kuntAplis

© Pasaulio anykštėnų bendrija 
Redakcija: LT-29132 Anykščiai, 
Baranausko a.2. Tel. +370-381-51784, 
mob. +370-647-18248,
redaktorius Rimantas Vanagas
el. paštas: p.anykstenai@gmail.com 

redakcinė grupė: Irena Andrukaitienė, 
Vytautas Bagdonas, Romualda Bražėnienė,
Rasa Bražėnaitė, Vygandas Račkaitis.
Interneto svetainė www.anykstenai.lt 
Tautvydas Kontrimavičius.
Elektroniniai ryšiai Laimas Fergizas.

maketavo Algimantas Kleiva.
  
išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas“, 
Žalgirio g. 90, LT–09303 Vinius
Tel. +370 5 273 33 47, faks. +370 5 273 31 40
El. p. priemimas@petroofsetas.lt, 
www.petroofsetas.lt

Pasakoja Jonas Čeponis

naujoko zuikis 

Buvau tik pradėjęs medžiot. O tada 
pagrindinis laimikis būdavo zuikiai, apie 
šernus tik kada ne kada išgirsdavai. Sto-
viu su kailiniukais, kuprinytė ant pečių – 
pasiruošęs! Skalikas paleistas, bėga miš-
ku aplink ežeriuką, darbuojas... Skalija! 
Atsisuku – gal už 10 metrų ant kalniuko 
zuikis stovi! Stambus, manęs nemato. 
Suku jo pusėn vamzdį – ir galvoju: jei 
pilsiu visais šratais, sutrupinsiu ir kailį, ir 
mėsą, o mėsytė tada mum buvo svarbus 
daiktas… Šausiu truputį pro šoną, kad 
kliudytų koks vienas šratas.     

Šoviau. Nežinau, kas atsitiko: ar zui-
kis apkurto, ar trenksmas jį kontūzijo, bet 
staiga kad pradės suktis kaitulio! Ne to-
lyn bėga, o pro karklus – ir prie manęs, 
šmurkšt tiesiai tarpukojin! Aš viena ranka 
grybšt jam už ausų – nutvėriau! Kraujo nė 
lašelio, sveikas kaip ridikas. Viena ranka 
pastačiau šautuvą prie karklo, o kita užsi-
mojęs – zuikį žemėn! Ir antrą kartą šitaip 
tvojau. Zuikis drybso kiek ilgas, net nekru-
ta; apsiraminęs maunuosi nuo peties ku-
prinę, diržas užsikabina už alkūnės – aš 
pasimuistau, bet kai atsisuku laimikio – 
zuikis jau ant užpakalinių kojų! Aš capt už 
šautuvo – zuikis liuokt; šovinys dar buvo, 
aš kaukšt – o zuikis tik pakraipė galvą, pa-
siklausė – ir tiek aš jį temačiau...

Kai suėjo medžiotojai, pradėjo klausi-
nėt, kas čia pas mane dėjosi. Vos pradėjus 
pasakot, vienas senas medžiotojas pasi-
žiūrėjo į zuikio pėdas, kaip mūsų abiejų 
su zuikiu pritrepsėta – ir nusijuokė:

- Viskas aišku. Kitąkart ilgai negalvojęs 
kirsk delnu zuikiui per paausį – ir jokių 
problemų!

dulksnytėj Pasigirdo trekšt...

Anais laikais medžioklytė: dalyvauja 
pirmininkas, kiti svarbūs žmonės. O prieš 
tai, žinoma, reikia valgyklon užsukt, pasi-
stiprint, šalto ir šilto paragaut. Laikas bėga 
greit, po pirmo gal atkemšam ir antrą, jau 
temsta, šernai laukia! Nuvažiuojam pa-
miškėn, išsidėstom kas kur, kažkas pokšt! 
Laimikis, matyt, jau yra, kiti šernai jau 

išbaidyti, tai susirenkam krūvon, klausi-
nėjam: kas buvo? Kažkuris matė šerną, 
pykštelėjo, bet tas nurūko, tai, matyt, pa-
taikė ne šernan, o dangun…

Reiktų skirstytis, bet Juozas P. užsi-
mena, kad būtų neblogai dar kartą val-
gyklytėn užsukt. Užsukam, šnekamės, 
atšylam... O jau trys nakties! Kažkuriam 
šauna galvon, kad šernai prieš rytą vėl tu-
rėtų sugrįžt miškan, dar valandytę palau-
kiam – ir vėl važiuojam patykot! 

Kaip tarėm, taip ir padarėm - važiuo-
jam. Rytas apsiniaukęs, ne rūkas, bet tokia 
kaip ir dulksnytė. Bokštelių visiem neuž-
teko, tai aš pasiėmiau iš valgyklos kėdę – 
vis ne ant žemės sėdėt. Pasirinkau vietelę 
prie griovio – ir sėdžiu sau! Šautuvo net 
iš dėklo netraukiau, pasidėjau ant kelių ir 
snūduriuoju: nė minties, kad koks žvėris 
pasirodytų tokiu metu, tokioj vietoj...

Kiek laiko taip prasmarksojau, sunku 
pasakyt, laikrodžio neturėjau ar nežiūrė-
jau. Bet praplėšęs akis matau: už kokių 
20 metrų stovi didžiulis šernas ir manęs 
nenujausdamas – sėdėjau gi visai tykiai 
– doroja sau kažkokią varnalėšą. Tik lin-
guoja visas, linguoja! Kas dabar daryt?! 
Rankos dreba, bandau atsisegt dėklą. 
Atsargiai, lėtai išsitraukiau šautuvą, tyliai 
nuleidau prie kojų dėkliuką, tiktai... kad 
šautuvas veiktų, reikia trekšt padaryt! O 
kol tą trekšt padarysi ir šovinius sukiši, 
šerną tiek ir matysi – miškas gal už 15 
metrų. Kitoj pusėj – laukas miežių…

Kitaip nieko nebus! Atsidusau – ir trakš-
telėjau... Šernas staiga sustingo kaip nu-
lietas – sustingau ir aš. Smilkiniuos muša, 
paširdžiuos daužos, tačiau abu – nė krust. 
Atrodo, šitos minutės valandom pavirto. 

Šernas stovi kaip metalinis – ir aš kaip me-
talinis, tik drebulys per kūną eina…Dar be 
amo pakėpsojęs, šernas pagaliau nuleido 
galvą – ir vėl prie varnalėšos…Tada jau aš 
šovinius suleidau, nusitaikiau…Driokst! 
Šitas mano gražuolis šernas, užuot šokęs 
per griovį miškan, nėrė miežiuos, šnary 
šnary – ir dingo... Antrąkart nespėjau ir 
iššaut.

Susirinko medžiotojai. Rodau, kokio 
didumo buvo šernas, kaip šoviau. Žino-
vai apsidairę  nustatė, kad šerną tikriau-
siai sužeidžiau, bet jis turėjo atsidurti 
ne miežiuos, o miške. Kad man rankos 
nedrebėtų, vienas geradaris ištiesė man 
„plėčkytę“; aš gurkštelėjau ir užspringau 
-  būta ne degtinės, o grynuolio. Kad už-
sikosėjau! Kai pagaliau vyrai kumščiais 
atitrankė man nugarą, plaučius, atsileido 
ir nervai, pradėjom ieškot šerno. Radom 
jį vis dėlto miežiuos, kūpsojo pasišiaušęs 
kaip kalnas – taip ir nesupratęs, kaip jis 
man prailgino gyvenimą, kiek daug dėl jo 
prisijaudinau...

   
„šPosininkas“

Prie Šimonių girios turėjom medžiok-
lės plotą. Suvažiuojam, traukiam pasėdėt 
„ant šernų“. Su mumis ir vienas pareigū-
nas, - tada niekas taip nežiūrėjo, medžio-
toju daugiau ar mažiau. Laukiam šernų, 
laukiam – nėra, reikia važiuot namo. Bet 
kur dingęs tas mūsų svečias? 

Algis B. pasišauna pažiūrėt, kas jam 
atsitiko. Nuėjęs mato – tas saldžiai pu-
čia į akį! Tada Algis tyliai paėmė šautu-
vą, atsigulė - ir keturpėščias ropom prie 
miegalio, vis pakriuksėdamas: kriu-kriu! 
Mokėjo kriuksėt kaip tikras šernas, neat-
skirsi... Medžiotojas staiga kaip šoks, ran-
ka graby graby šautuvą – nėra!                         

- Vyrai, pagalbon, vyrai, pagalbon! – 
pradėjo rėkti. 

Vyrai iškrito juokais: pokštas pavyko su 
kaupu, bus pamoka snaudaliui... Bet pas-
kui vis pagalvodavau: o kas būtų buvę, 
jei tas pareigūnas būtų turėjęs dar kai ką 
- be šautuvo? Kokį braunikėlį? Ir tamsoje 
būtų driokstelėjęs į „šposininką“?..  

Roberto Breskaus pieš.

Puslapį parengė Pa medžiotojas kazimieras šratas

„K.Šratas yra vienas iš tų šratų, kurie, net nepasiekę taikinio, visam gyve-
nimui išlieka medžiotojo širdyje“.

XXI amžiaus nežinomas išminčius


