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Šiemet Vasario 16-oji priminė iškart 
du svarbius Lietuvos valstybės istori-
jos įvy kius: 1918 m. Nepriklausomybės 
Ak to paskelbimą ir 1949 m. Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos 
Deklaraciją. Pastarasis faktas dauge-
lio šaltinių dažnokai komentuojamas, 
bet… Provincijos sąlygomis šį unikalų 
dokumentą rasti pavyko tik proginiame 
leidinėlyje, o skaityti jį teko su padidi-
namuoju stiklu… Kaip tik todėl parū-
po paskelbti visą jo tekstą, juolab, kad 
vienas iš 8 jo signatarų – su Anykščių 
kraštu tiesiogiai susijęs Juozas Šibaila-
Merainis (mokytojavo Staškūniškyje, 
koordinavo partizaninę veiklą pietinėje 
dabartinio Anykščių rajono teritorijoje). 
J. Šibailos-Merainio skatinami daugelis 
partizanų rašė dienoraščius, kūrė eilė-
raščius, kaupė laisvės kovų archyvą. Jis 
leido laikraštį “Prie rymančio Rūpinto-
jėlio”, pats buvo autorius, redaktorius,  
spaustuvininkas. J.Šibaila-Merainis taip 
pat parengė leidinį “Sutemų keleivis”, 
partizanų maldyną “Rūpintojėlis”. Jis 
laikomas Lietuvos partizaninio judėji-
mo ideologu. 1950 m. lapkričio 23 d. 
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio tarybos 

prezidiumo pirmininko aktu J. Šibaila-
Merainis už drąsą, pasiaukojimą ir ypa-
tingą darbštumą buvo apdovanotas visų 
trijų laipsnių Laisvės kovos kryžiais. 
Nepriklausomoje Lietuvoje J.Šibailai 
(po mirties) buvo suteiktas pulkininko 
leitenanto laipsnis, jis buvo apdova-
notas Vyčio kryžiaus ordino Didžiuoju 
kryžiumi. 

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmi-
ninkas, prof., hab.dr.Antanas Tyla prieš 
pat 2009 m.Vasario 16-ąją PA kores-
pondentui sakė:

“Deklaracija buvo priimama labai 
dramatišku Lietuvai laikotarpiu. Anykš-
čių krašte – taip pat. Puikiai pamenu 
vaiskų 1949 metų vasario 13 d. rytą. 
Valgydamas pusryčius, išgirdau šūvių 
serijas, pamačiau juodus dūmus: degė 
Šiaulių kaimo gyventojo Jono Stulpi-
no klojimas. Netrukus paaiškėjo, kas 
ten nutiko. Specialios operacijos metu 
stribai nuvarė kaimyną, 1918-1919 m. 
Nepriklausomybės kovų savanorį Matą 
Tylą prie to klojimo, kad parodytų par-
tizanų bunkerį – mat, prieš tai kažkas 
buvo pastebėjęs, kad ten dažnokai lan-
kosi jo dukra Onutė. (Ir tėvas, ir duktė iš 
tikrųjų buvo partizanų ryšininkai). Tyla 
atsisakė parodyti, o kad kankinamas 
neišduotų, pats galva rėžė į stulpą ir 
nuvirto be sąmonės. Jovaro kuopos va-
das Juozas Gražys-Viesulas, Tigro būrio 
partizanai Petras Mameniškis-Girėnas, 
Jonas Žąsinas-Vanagas gyvi nepasidavė. 

Stribai padegė klojimą. Kilus susišau-
dymui, Gražiui sunkiai sužeidė ranką. 
Stribams labai rūpėjo, kad nors vienas 
partizanas išliktų gyvas – ir galbūt kan-
kinamas išduotų kovos draugus. Tebe-
matau, kaip lekia vežimas su sužeistu 
partizanu, o stribas stovi stačias, suka 

Juozas Danilavičius

Sielvartas, pyktis rodo mūsų silpnumą

Vėlų vakarą suskambo telefonas, pasigir-
do artimo bičiulio balsas. Pusę valandos jis 
susijaudinęs skundėsi, kad artėja tamsa: „...
mokesčiai numaus ir kojines... visuomenė, 
negalinti įpirkti knygų, taps tamsuomene... 
reikės eiti su šakėmis gąsdinti valdžios, 
kad paliktų seną tvarką...“ Jį jaudina ne 
tik mokesčiai, bet ir nenuolankūs bei 
nepaslaugūs šiandieniniai studentai, o mo-
kiniai? Kokie baisūs mokiniai (nors buvo 
švietimo strategas, bet tebedirba mokytoju 
bei kolegijos dėstytoju), naktimis mane 
kankina košmariški sapnai: tai brangų 

Nors jau po Užgavėnių, Šventoji tebesipuikuoja sidabru... 
Silvijos Mažeikytės nuotrauka
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vadeles viršum galvos ir veja zovada 
arklį. Tačiau Gražys pakeliui mirė. (Da-
bar visi minėti partizanai palaidoti An-
drioniškio kapinėse)”. 

Aukštieji partizanų vadai suvokė, jog 
kova žūtbūtinė ir pasmerkta pražūčiai – 
ir tai vėliau pasitvirtino, nes nė vienas 
Deklaracijos signataras nesulaukė lais-
vos Lietuvos, visi žuvo. Štai tas Nepri-
klausomybei sąmoningai pasiaukoju-
siųjų tekstas, padaręs įtakos ir dabartinei 
Lietuvos Konstitucijai.

lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio tarybos deklaracija

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Ta-
ryba, atstovaudama visos Lietuvos teri-
torijoje esančias vieningos vadovybės 
vadovaujamas karines visuomenines gru-
puotes, būtent:

a/ Pietų Lietuvos Sritį, savo sudėtyje tu-
rinčią Dainavos ir Tauro apygardas,

b/ Rytų Lietuvos sritį, savo sudėtyje tu-
rinčią Algimanto, Didžiosios Kovos, Vy-
čio ir Vytauto apygardas,

c/ Vakarų Lietuvos Sritį, savo sudėtyje 

turinčią Kęstučio, Prisikėlimo ir Žemaičių 
apygardas, tai yra, reikšdama lietuvių tau-
tos valią, pakartodama Vyriausiojo Lie-
tuvos Atstatymo  Komiteto 1948.VI.10. 
Deklaracijoje, BDPS (Bendro Demokra-
tinio Pasipriešinimo Sąjūdžio - red.past.) 
1947.V.28 nutarimuose ir BDPS Deklara-
cijoje Nr.2 paskelbtus pagrindinius prin-
cipus bei juos papildydama nutarimais, 
priimtais 1948.II.10 BDPS Prezidiumo ir 
BDPS Karo tarybos jungtiniame posėdyje, 
s k e l b i a:

1. LLKS Taryba, remdamasi BDPS Pre-
zidiumo ir BDPS Karo Tarybos jungtinio 
posėdžio 1949.II.10. nutarimais, okupaci-
jos metu yra aukščiausias tautos politinis 
organas, vadovaująs politinei ir karinei 
tautos išsilaisvinimo kovai.  

2. LLKS Tarybos ir jos Prezidiumo būs-
tinė yra Lietuvoje.

3. Valstybinė santvarka – demokratinė 
respublika.

4. Suvereninė Lietuvos valdžia priklau-
so tautai. 

5. Lietuvos valdymas vykdomas per 
lais vais, demokratiniais, visuotiniais, ly-
giais, slaptais rinkimais išrinktą Seimą ir 
sudarytą vyriausybę.

6. Nuo okupacijos pabaigos ligi susi-
renkant demokratiniam Lietuvos Seimui, 
įstatymų leidžiamąją galią turi Laikinoji 
Tautos Taryba.

7. Laikinąją Tautos Tarybą sudaro: 
visų vieningoje vadovybėje Lietuvoje ir 
užsienyje kovojančių sričių, apygardų, 
rinktinių, aukštųjų mokyklų, kultūrinių, 
religinių organizacijų bei sąjūdžių ir tau-
toje atramą turinčių politinių partijų atsto-
vai, prisilaikant proporcingo atstovavimo 
principo. 

8. Atstačius Lietuvos Nepriklausomy-
bę, ligi susirenkant Seimui, Lietuvos Res-
publikos Prezidento pareigas eina LLKS 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas.

9. Laikinoji Lietuvos Vyriausybė suda-
roma LLKS Tarybos Prezidiumo Pirminin-
ko pavedimu. Vyriausybė atsakinga prieš 
laikinąją Tautos Tarybą.

10. Lietuvių veiklai užsienyje ir Lietuvos 
atstatymo darbui koordinuoti LLKS Tarybos 
Prezidiumas turi LLKS Užsienio Delega-
tūrą, kuri, bendradarbiaudama su Vakarų 
valstybėse akredituotais Lietuvos atstovais, 
sudarinėja komisijas bei delegacijas ginti ir 
atstovauti Lietuvos reikalus Suvienytų Na-
cijų Organizacijoje įvairiose konferencijo-
se ir kitose tarptautinėse institucijose.

11. LLKS Užsienio Delegatūros nariai iš 
savo tarpo išsirenka LLKS Užsienio Dele-
gatūros Pirmininką, kuris skaitomas LLKS 

Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavaduo-
toju.

12. LLKS Užsienio Delegatūros nariai 
laikomis lygiateisiais LLKS Tarybos na-
riais.

13. Šiai deklaracija vykdyti nuostatus 
leidžia LLKS Taryba.

14. Lietuvos valstybės atstatymas, ligi 
Seimo bus priimta ir paskelbta žmogaus 
laisvės ir demokratijos principus atitinkan-
ti valstybės konstitucija, vykdomas pagal 
šioje Deklaracijoje paskelbtus nuostatus 
ir 1922 m. Lietuvos Konstitucijos dvasią.    

15. Atstatytoji Lietuvos valstybė garan-
tuoja lygias teises visiems Lietuvos pilie-
čiams, neprasikaltusiems lietuvių tautos 
interesams. 

16. Komunistų partija, kaip diktatūrinė 
ir iš esmės priešinga pagrindiniam lietuvių 
tautos siekimui ir kertiniams Konstitucijos 
nuostatams – Lietuvos nepriklausomu-
mui, - nelaikoma teisine partija.

17. Asmenys, bolševikinės arba vokiš-
kosios okupacijos metu išdavę Tėvynę 
bendradarbiavimu su priešu, savo veiks-
mais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvini-
mo kovai, susitepę išdavystėmis ir krauju, 
yra atsakingi prieš Lietuvos Teismą.

18. Konstatuojama teigiama religijos įtaka 
ugdant tautos moralę ir palaikant jos atspa-
rumą sunkiausiu laisvės kovų laikotarpiu.

19. Socialinė globa nėra vien atskirų 
piliečių ar organizacijų reikalas, bet vie-
nas pirmųjų valstybės uždavinių. Ypa-
tingą globą valstybė teikia išsilaisvinimo 
kovose nukentėjusiems asmenims ir jų 
šeimoms.

20. Socialinių problemų racionalus iš-
sprendimas ir krašto ūkinis atstatymas yra 
susijęs su žemės ūkio, miestų ir pramonės 
reforma, kuri vykdoma pačioje nepriklau-
somo gyvenimo pradžioje.

21. LLKS Taryba, glaudžioje vienybėje 
su kovojančia tauta, kviečia visus geros 
valios lietuvius, gyvenančius tėvynėje ir už 
jos ribų, pamiršti įsitikinimų skirtumus ir 
įsijungti į aktyvų tautos išlaisvinimo darbą.

22. LLKS Taryba, prisidėdama prie kitų 
tautų pastangų sukurti  pasaulyje teisingu-
mu ir laisve pagrįstą pastovią taiką, besi-
remiančią pilnutiniu įgyvendinimu tikro-
sios demokratijos principų, išplaukiančių 
iš krikščioniškosios moralės supratimo 
ir paskelbtų Atlanto Chartoje, Keturiose 
Laisvėse, 12-je Prezidento Trumeno Punk-
tų, Žmogaus Teisių Deklaracijoje ir kitose 
teisingumo bei laisvės deklaracijose, pra-
šo visą demokratinį pasaulį pagalbos savo 
tikslams įgyvendinti.

okupuotoji lietuva
1949.ii.16

LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas, 
jo pavaduotojai, nariai: generolas Jonas Že-
maitis-Vytautas,  Gynybos pajėgų vadas, 
pulkininkas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 
Visuomeninės dalies viršininkas pulkininkas 
Juozas Šibaila-Merainis, Majoras Petras Bart-
kus-Žadgaila, Tauro apygardos vadas, kapi-
tonas Aleksandras Grybinas-Faustas, Vakarų 
Lietuvos srities štabo viršininkas, kapitonas 
Vytautas Gužas-Kardas,  Prisikėlimo apygar-
dos vadas, pulkininkas leitenantas Leonardas 
Grigonis-Užpalis, Bronius Liesys-Naktis

Paskutinis žūtbūtinės kovos akordas?.. Juo-
zas Šibaila – Merainis. 

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, registraci-
jos adresas: LT29111 Anykščiai, J.Biliūno g.23; atsiskaitomoji sąskaita SEB banke (kodas 
70440) Nr. LT21 7044 0600 0214 7203.                                                         Ačiū!
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neužsikrėskime pykčiu

Atkelta iš 1 psl. vartau, nesižaviu televizijos žvaigždžių 
nuogumu ir spygavimu, vietoje romanų 
poeziją pamėgau. O svarbiausia, niekada 
neužsikrėsdavau kitų pykčiu. 

Prisimenu Kauno mokytojų seminari-
jos dėstytojus, kurie mus mokė šypsotis 
ir tada, kai reikėtų vilku staugti. Mokė 
ne žodžiais, o savo elgesiu. Seminarijos 
direktorius V.Vokietaitis, žymiausias tar-
pukario Lietuvos pedagogas, socialinės 
pedagogikos pradininkas, vedė praktiku-
mus, treniravo mus būti tvirtais dvasia. 
Vis sakydavo: nebūkite situacijos vergais 
- mokykitės nesijuokti, kai kiti juokiasi, 
nepykti, kai kiti širsta, išlikite ramūs, kai 
klasėje mokiniai šėlsta, pešasi. Mokykloje 
visuomet šypsokitės, būkite heroiškais, 
ir vaikai atsilieps į jūsų šypseną gerumu. 
Mokėkite sugyventi su problemomis, 
išmokite jas protingai priimti. Net liga, 
negalė neturi sutrukdyti jums būti laim-
ingais, vis dažniau pasidžiaugti akimirkos 
šviesa. Bet nebijokite ir ašarų, ypač mot-
erys, ašaros  nuplauna sielos nešvarumus. 
Išsiverkei - ir atgimei, lyg prisikėlei nau-
jam gyvenimui. Vyrams būdinga nuslėpti 
vidinį skausmą net tada, kai visi rauda. 
Bet ir vyrus papuošia skausmo valandą 
per skruostą nuriedėjusi ašara. Šiaip vyrų 
ašarų neturėtų kiti matyti. 

V.Vokietaitis vis primindavo:„Dažnam 
atrodo: gyvenime viskas bus be galo leng-
va, paprasta, - taip rašo knygose (šiandien 
propaguoja televizija ir spauda - J.D.), 
tačiau bėgant metams suvoksite, kaip 
dažnai teks ir nutylėti, ir nusileisti, ir pasiau-
koti. Tikrasis gyvenimas šeimoje, darbe be 
kančios, nuolankumo ir paslaugumo sek-
lus“. Seminaristai kartais nenorėdavo sutik-
ti su dėstytojo nuomone, tada jis sakydavo: 
„Aš nesiūlau nuolankiai priimti tai, ką siūlo 

Kada ateisi, Gerasis Laiškanešy?..
Silvijos Mažeikytės nuotrauka

automobilį iš garažo vagia, tai durų užraktą 
išlaužę, žmonos brangenybes krausto...“

Kantriai leidau bičiuliui išsikalbėti, 
žinoma, pasistatęs stiklo sieną, kad išlikčiau 
nesudrumstas. Kitą rytą sėdau prie kompiu-
terio ir parašiau elektroniniu paštu laiškutį. 
„Mielas Albinai, esu kur kas vyresnis, todėl 
teko tave vygėje sūpuoti. Augai nedidelėje 
trobelėje, šiaudiniu stogu, po duonkepiu 
žiemomis vištos tupėjo, gaidys anksti rytais 
suaugusius žadino, jums, vaikams, neleido 
miegoti. Pamokas ruošei prie žibalinės 
lempos, į mokyklą klampojai 5 kilometrus 
pėstute, bet augai linksmas, nerūpestingas, 
žvalus berniukas. Tėvai nors varganai 
vertėsi, bet buvo kaimo šviesuoliai, dain-
ininkai, šokėjai, mėgstantys susibūrimus, 
be galo darbštūs. Ilgaamžė mama visą 
gyvenimą išliko be galo dvasinga, visų 
mėgstama – gebėjo pasverti kiekvieną 
ištartą žodį, neverkšleno, neraudojo kartu 
su kaimo nelaimėle, o mokėjo labiau-
siai įsiaudrinusią nuraminti, paguosti ar 
motiniškai pabarti, kad liautųsi juokinti 
kaimą savo aimanomis. Kai tu pasistatei 
gražų namą, nėjo ji pas tave gyventi, saky-
davo, kad jai geriau sukežusioje, bet savoje 
trobelėje numirti.“

Dar po dienos vėl skambutis: 
- Žinai, Juozai, aš tai normaliai gyvenu 

– nemaža pensija, dar dirbu mokykloje, 
kolegijoje, bet va, girdžiu per radiją, skai-
tau laikraščiuose, kad artėja krachas. 

Dešimtys tūkstančių bedarbių, dar 
tūkstantį kalinių išleis, kaip gyvensime? 

Man jau aštuoniasdešimt, šešiasdešimt 
prabėgo taip pat mokykloje, o aš vis 
šypsausi, džiaugiuosi ne tiek savo, kiek 
kitų pasiekimais, tiesa, laikraščius tik pa-

gyvenimas, kartais būtina priešintis, bet be 
pykčio “.

Su to meto Kauno mokytojų seminarijos 
bendrakursių, vėliau tapusių garsiais moky-
tojais, mokyklų vadovais, mokslininkais lig 
šiolei bendravome ir tebebendraujame. 
Kokie tai pokario skurde ir priespaudoje 
brendę šviesuoliai, jautrūs kito skausmui, ir 
niekada nesiruošė su šakėmis eiti valdžios 
bauginti. 

Kijevietis psichologas Konstantinas Du-
brovskis, kuris vedė mums, aspirantams, 
seminarus, pabrėždavo, kad vieni žmonės 
aplinką asimiliuoja pozityviai – gėrį priima 
kaip gėrį, gėris glosto jų širdis, blogį – kaip 
blogį, blogis juos erzina. Kiti gi aplinką 
asimiliuoja negatyviai – gėris juos erzina, 
o blogis širdeles glosto. Jis ragino mus: 
„Neįsileiskite į savo erdvę pykčio ir piktų 
žmonių, jei nenorite užsikrėsti pykčiu, 
stenkitės nebendrauti su tulžingais - niūri 
nuotaika ir pyktis yra užkrečiami. Aišku, tai 
nereiškia, kad reikia stengtis būti apsuptam 
nuobodžiai pozityvių žmonių. Sveikiau-
sia bendrauti su optimistiškais, racionaliai 
galvojančiais ir mokančiais spręsti proble-
mas.“

Gydytoja vilnietė Alvyda Pilkauskienė 
tvirtina, kad „pykčio pašalinti neįmanoma 
ir nėra protinga mintis bandyti šito 
siekti. Nepaisant kiekvieno iš mūsų 
pastangų, pasaulyje vyks dalykai, kelian-
tys pasipiktinimą, ir dažnai tas pyktis bus 
labai teisėtas ir pagrįstas. Bet, kontroliuo-
dami savo pyktį ir nukreipdami jį teisinga 
linkme, galite padaryti savo gyvenimą 
sveikesnį ir laimingesnį ilgame, pilname 
įvykių kelyje.» 

Kijevo Smegenų institute (Institut moz-
ga) savo akimis regėjau, kaip linksmai 
bežaidžiančiai su mažyliais katei  perpylė 
įtūžusios katės kraujo, ir ta pasiutusiai 
ėmė kandžioti savo vaikus. Žmonėms 
nereikia perpildinėti kraujo, kad vienas 
įtūžęs užkrėstų kitus pykčiu. Pažiūrėkime 
į protesto demonstrantų veidus, - kiek ten 
besišypsančių? – vos ne visų veidai per-
kreipti pykčiu. Reikia mažos kibirkštėlės, ir 
laužas suliepsnos.

Mano draugą iš pusiausvyros veda radijo 
ir televizijos kai kurios laidos bei dauguma 
laikraščių publikacijų. Esama žurnalistų, 
kurie diena iš dienos skleidžia pykčio ir 
keršto magiją. Rašo apie nelaimes, žudynes, 
plėšikavimus, atrodytų, kad jie gėrisi blo-
giu – patinka jiems rašyti, pasakoti apie 
kraupias situacijas, sergančiųjų kančias, 
mirties agonijas. Tarsi tokie rašiniai rodytų 
jų ryžtą kovoti su negerovėmis, didžiuojasi 
savo potencija valdyti žmones ir net keisti 
aplinką. Bet kuo daugiau ir tulžingiau 
jie rašo, tuo labiau situacija ne gerėja, o 
blogėja. Nukenčia ir patys žurnalistai, 
kiekvieną dieną gyvenantys svetimu blo-
giu. Jie neturėtų užmiršti, kad skleisti blogį 
– reiškia ardyti save.  

Pabaigai – auksinė filosofo ir poeto 
R.V.Emersono: „Atminkite - kiekvieną 
pykčio minutę prarandame šešiasdešimt 
sekundžių laimės.“ O Levas Tolstojus  
skelbė: „Atsisakykime noro valdyti kitus ir 
suprasime, kad nelabai yra dėl ko pykti.“
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Jurga Žąsinaitė
Į airiją dėl... citrininio muilo

Keisti, gal net, sakyčiau, simboliniai su-
tapimai bei atsitiktinumai lėmė mano apsis-
prendimą vykti į ištisus metus savo sidabri-
nio žalumo (dažnai vadinamo smaragdiniu) 
neprarandančią Airijos salą. Kuomet vieną 
2004–ųjų metų kovo pavakarę, besiruo-
šiant Didžiosios Britanijos ir Airijos istorijos 
bruožų egzaminui (baigusi lietuvių filolo-
giją, Vilniaus universitete toliau studijavau 
anglų kalbą), paskambino mano kursinio 
darbo vadovė ir pasiūlė Airijoje padirbėti 
vertėja, kategoriškai atsisakiau. Prisimenu, 
neprašoma puoliau aiškinti, jog į tą pilkų su-
temų ir lietaus talžomą užkampį net nosies 
nekišiu, nepasiduosiu visuotinei bėgimo iš 
Lietuvos karštinei (tais metais, Lietuvai įsto-
jus į Europos Sąjungą, į užsienį išvyko daug 
lietuvaičių), jog man labai gera ir Lietuvoj. 
Supratingoji pašnekovė manęs išklausė, 
lukterėjo, kol nurimsiu, ir neva juokais tars-
telėjo: „Tau, kaip filologei, derėtų aplankyti 
Dubline esančią vaistinę, kurioje Leopoldas 
Blumas (J.Joyce romano „Ulisas“ perso-
nažas – J.Ž.) citrinos formos muilą pirko“. 
Niekuomet didelių sentimentų nejautusi 
gūdžiajai keltų palikuonių žemei, esu ne 
sykį mestelėjusi, jog jei važiuosiu į Airiją, tai 
tik citrininio muilo pirkti (idant patenkintų 
J.Joyco gerbėjų smalsumą, viena vaistinė iš 
tiesų tokį pradėjo gaminti). Taigi taip ir išva-
žiavau. Citrininio muilo pirkti. Pirkau ilgiau 
nei ketverius metus.

vandenų aPsuPtas vikingų
miestas ir Pirmoji darbo diena

Atvykusi į Airiją, apsistojau nedideliame 
(teritorijos dydžiu bei gyventojų skaičiumi 
prilygstančiame Anykščiams), Veksfordo 
(Wexford) miestelyje. Iš vienos pusės jį juosė 
grakšti Slaney upė, iš kitos - šiauringoji Airi-
jos jūra. Veksfordas - vienas iš seniausių Ai-
rijos miestų, įkurtas karingųjų vikingų (į salą 
jie atvyko apie VIII amžių). Be kita ko, visoje 
Airijoje ir net už jos ribų Veksfordas garsėja 
vadinamuoju Operos festivaliu, kuris prasi-
dėjęs spalio antroje pusėje, trunka kone visą 
mėnesį. Tuo metu ramusis miestelis tarsi 
koks skruzdėlynas knibždėte knibžda bū-
riais plūstančių turistų. 

Neslėpsiu, prieš skrisdama į Airiją, ne-
turėjau jokių iliuzijų. Be dosniai dalijamų 
drąsinančių raginimų, buvau girdėjusi ir ne 
itin palankių atsiliepimų apie viliojančio už-
darbio Meka tapusią šalį: neva kraštas ūka-
nų, netvarkos ir gilios depresijos (statistiniai 

Vasario 13 dieną Anykščių Koplyčioje įvyko bendras L.ir S.Didžiulių bibliotekos bei 
Pasaulio anykštėnų bendrijos renginys - buvo pristatyta pirmoji nuo Rubikių kilusios 
anykštėnės Jurgos Žąsinaitės knyga „Akmeniniai Avondalio namai“. Į susitikimą su jaunąja 
rašytoja iš Vilniaus atvyko prozininkė Gintarė Adomaitytė, „Šiaurės Atėnų“ savaitraščio 
vyr.redaktorė Jūratė Visockaitė, programą vedė PAB ats. sekretorius Rimantas Vanagas. 
Kultūros ministerijos remtos apysakos pristatymo proga suteikiame žodį pačiai jos autorei, 
neseniai grįžusiai į gimtinę iš Airijos.  

ketveri metai smaragdinėje saloje 
duomenys rodė, jog Airija pagal savižudžių 
skaičių buvo viena iš pirmaujančių valstybių 
Europoje) užspaustas. Tačiau vos išvydusi 
airiškuosius vandenis, nurimau - susigyven-
siu, nuo pat gimimo prie vandens (gimiau 
ir augau vos keli žingsniai nuo Rubikių 
ežero), supras gilieji mano kalbą, tegu ir su 
lietuvišku akcentu. Beje, dėl vietinių kalbos, 
tiksliau specifinės anglų kalbos tarties, bu-
vau ne juokais išsigandusi. Gerai prisimenu 
pirmąją darbo dieną, kuomet vos įkėlusi 
koją į darbdavio kabinetą, išgirdau ausiai 
nepažįstamą, sproginėjančių priebalsių ka-
kofoniją. Na, na, pamaniau sau, ir kokia gi 
iš manęs bus vertėja, jei net minties uode-
gos nevalioju sugauti. Raudau lyg šviežias 
burokėlis mitrios šeimininkės pjaustomas 
ir patyliukais keikiau savo nemokšiškumą, 
universiteto dėstytojus, nesugebėjusius de-
ramai išmokyti anglų kalbos ir nelemtą citri-
ninį muilą, mane lyg kokią Ievą sugundžiusį 
palikti gimtąjį Lietuvos rojų... Išvydęs mano 
išpūstas akis, airis šyptelėjo ir iš lėto skie-
menuodamas ėmė aiškinti, koks bus mano 
darbas. Taigi nepaisant to, jog Lietuvoje ke-
lerius metus dirbau anglų kalbos mokytoja 
bei turėjau vertėjos patirties, atvykus į Airiją, 
prireikė kelių mėnesių, kad įprasčiau prie 
airiškosios anglų kalbos tarties. 

ekonomiškai stabilaus ir 
kultūringo gyvenimo vilionės

Ne paslaptis, jog daugumai lietuvaičių 
Airija visų pirma įdomi kaip viliojančio už-
darbio ir patogaus gerbūvio šalis. Iš tiesų, 
šią valstybę būtų galima drąsiai pavadinti 
Europos žvaigžde. 1973 metais į Euro-

pos Sąjungą įstojusi Airija buvo atsilikusi 
ir skurstanti. Tai liudija istoriniai faktai. Štai 
po 1919-ųjų metų sukilimo tūkstančiai airių 
buvo sušaudyti ir pakarti, kiti buvo priversti 
palikti namus ir ieškoti duonos kąsnio JAV, 
Kanadoje, Australijoje. Pasaulyje gyvena 
per aštuonis milijonus airių, iš jų tėvynėje 
– vos trys su puse milijono. Beje, į Europos 
Sąjungą Airija įstojo turėdama daugiausia 
visoje Europoje bedarbių. Spaudoje ji buvo 
vadinama skurdžiausia iš visų neturtingųjų. 
Tačiau netrukus tie patys Airijos ekonomiką 
pasmerkę leidiniai ėmė vadinti ją „keltų ti-
gro“ fenomenu. 

Be imponuojančio ekonominio šalies 
klestėjimo, Airija žavi ir savo kultūra. Net 
keturi airių rašytojai yra tapę Nobelio pre-
mijos laureatais: poetai William Buttler Ye-
ats, Seamus Heaney, dramaturgai George 
Bernard Shaw ir Samuel Beckett. Pasaulyje 
taip pat žinomi garsūs airių rašytojai: Jonat-
han Swift, Oliver Goldsmith, Oscar Wilde, 
Paryžiuje rašęs, romano „Ulisas“ autorius 
James Joyce. Ankstyvieji airių poezijos kū-
riniai paliko spalvingą mitinių ir istorinių 
pasakojimų paveldą, kuriuo remiasi ir mūsų 
dienų modernieji kūrėjai. Šiandien plačiai 
žinomi tokie airių legendų herojai, kaip 
Fionn Mac Cumhaill ar Tįin Bó Cúailgne 
bei senuoju keltų tikėjimu besiremianti airių 
fantastinė poezija. Puoselėdami tradicijas ir 
papročius, airiai tebešvenčia savo senąsias, 
gėliškąsias šventes: Lį Fhéile Brídge (vasarį), 
Lúnasa (rugpjūtį) ir Oíche Shamhna (lap-
kritį). Apskritai, remiantis įvairiais šaltiniais, 
įmanu teigti, jog daug vargų ir neramumų 
patyrusios šalies žmonės visada mėgo mu-
ziką, šokius, žodinę kūrybą. 

„Patogiai mandagūs“, 
religingi ir linksmi žmonės

Prašoma apibūdinti airių tautybės žmo-
gų, pasitelkiu dviejų žodžių junginį – pa-
togiai mandagus. Nesvarbu, į ką, reikalui 
esant, kreipsiesi: į bankininką, mokesčių 
inspektorių, darbdavį ar kaimyną, beveik 
visuomet sulauksi malonaus, bet absoliučiai 

Akmeninėj Wicklow (Viklou) kalno papėdėj.
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nenaudingo atsakymo. Reikiamą naudą iš 
lėtapėdžio airio teks kantriai ir ilgai pešti, 
mat senųjų keltų palikuoniai turi įgimtą savy-
bę niekur neskubėti. Savo lėtumą jie dažnai 
teisina ilgaamže anglų priespauda (iki 1921 
metų Airija buvo Anglijos kolonija), per ku-
rią jie neva atpratę dirbti. 

Airiai labai vertina savo asmeniškumą. 
Namai yra jų tvirtovė. Jie gali metų metus 
susitikinėti aludėje, tačiau į savo namus ne-
priimta net ir artimiausių draugų kviestis. 
Kartais juokaujama, jog airiai ir gimsta, ir 
miršta “šventojo alaus girdyklose”, vadina-
muosiuose “pabuose”. Iš tiesų, nieko neste-
bina prie to paties baro besisukiojantis galu-
dienis senukas, motina su žindomu kūdikiu 
ant rankų ar paskutines dienas iki gimdymo 
skaičiuojanti nėščioji. Anot pačių airių, ti-
krasis gyvenimas vyksta prie tiršto ir gardaus 
Guinneso alaus pinto (1 pintas - 0,568 litro), 
prie kurio gali ne tik širdingai pabendrauti, 
bet ir paklausyti airių liaudies dainų, susiras-
ti darbdavį ar butą, pasirašyti darbo sutartį, 
susipažinti su įdomiais žmonėmis. 

Airiai turi vieną, sakyčiau, priešingą lie-
tuviams bruožą – jie neparodijuoja ir ne-
menkina savo valstybės įvaizdžio. Tarkim, 
žiniasklaida stengiasi daugiau parodyti tai, 
kas šalyje gera ir gražu, kiek galima objekty-
viau nušviečiant esmines krašto problemas. 
Politikai bei kiti žinomi šalyje žmonės nėra 
taip “analizuojami” ir išjuokiami, kaip tai 
atlieka “Dviračio žynių” personažai. Galbūt 
tam įtakos daro ir savotiškas airių apolitiš-
kumas: sutikau mažai airių, kurie domėtųsi 
politika - jie mieliau plepa apie futbolą ar 
žirgų lenktynes. 

Airiai yra religinga tauta (apie 95 procen-
tai Airijos gyventojų - katalikai). Daug žmo-
nių skaito katalikiškus laikraščius. Kiekvieną 
sekmadienio rytą airiai renkasi į savo bažny-
čias klausyti mišių. Pasitaiko ir tokių, kurie, 
visą naktį linksminęsi aludėj, išaušus rytui, 
traukia tiesiai į Dievo namus. 

Savo istorijai, kultūrai neabejingi airiai 
dažnai stebisi ir kartu žavisi lietuvių tautos 
pastangomis išlaikyti savo gimtąją kalbą. 
Jie patys per ilgus Anglijos okupacijos šim-
tmečius, galima sakyti, prarado savo senąją 
airių (gėlų) kalbą (šiuo metu ji egzistuoja tik 
mokymo programose, tačiau bendraujant 
nėra vartojama). Senesnieji airiai dar prisi-
mena, kaip mažiems vaikams buvo drau-
džiama kalbėti airiškai. Buvo naudojamas 
vadinamasis medinis „gėdos pagaliukas“, 
kurį kabindavo airiškai prašnekusiam vai-
kui ant kaklo. Už kiekvieną airiškai pasa-
kytą žodį pagaliuke buvo įrėžiama žymė. 
Dienos pabaigoje vaikas buvo išperiamas 
tiek kartų, kiek buvo žymių. Tėvai tokį 
žiaurų elgesį su vaikais pateisindavo, nes 
manė, kad tik anglų kalba atveria galimybę 
ištrūkti iš skurdo: mokantiems anglų kalbą 
būdavo lengviau emigruoti į Angliją arba 
JAV. Nuolatinė baimė ir bausmės vertė 
vaikus bėgti iš mokyklų, todėl XX amžiaus 
pradžioje žymi vyresniųjų gyventojų dalis 
buvo visiškai neraštinga. Tik atkūrus nepri-
klausomą Airijos valstybę, buvo nutraukta 
airių kalbos diskriminacija. 1937 metais ji 
buvo paskelbta pirmąja valstybine Airijos 
kalba.

naujų Patirčių 
ir Pirmosios knygos Pradžia

Airijoje praleisti ketveri metai buvo ne tik 
naujų patirčių, bet ir mano pirmosios knygos 
„Akmeniniai Avondalio namai“ rašymo me-
tas. Nedrįsčiau kategoriškai teigti, jog jei ne 
Airija, nebūtų ir knygos. Galbūt ji būtų kito-
kia: šviesesnė, optimistiškesnė, siužetas rutu-
liotųsi kita linkme, vietovardžiai ir personažų 
vardai būtų lietuviškesni? Galbūt?.. Tik vargu, 
ar tas „kitoniškumas“ keistų kūrinio esmę. 

Vos atvykusi į Airiją, tikėjausi išvysti visų 
skanduojamą salos smaragdinį žalumą, tačiau 
akis nutvilkė ryškiai žydinčių, kuplių krūmų 
geltonis. Jų įstabūs žiedai nevysdavo ištisus 
metus. Beje, kaip ir sutiktų svečioje šalyje man 
itin artimų žmonių šypsenos. Jų „badanti“ švie-
sa buvo vienas iš pagrindinių akstinų, paragi-
nusių sukurti gal kiek ir paradoksalų grįžimą iš 
namais tapusio svetimo krašto (tokiu drįsčiau 
pavadinti Pertakę) į akmenuota Avondalio sala 
virtusius tikruosius namus ... 

Neįprasti lietuvio ausiai „Akmeninių 
Avondalių namų“ veikėjų vardai – Gven-
dolina, Klarisė, Ostinas - yra senųjų keltų 
kilmės. Jie yra tarsi prarastosios žemės relik-
tai, nebefunkcionalūs naujajame pasaulyje. 
Pradėjus irti Klarisės, Ostino ir Gvendolinos 
kone šventai trejybei, nyksta, mąžta, gęsta ir 
visa, kas juos kadaise supo bei saugojo. 

Knygoje dominuojantys Avondalio ir 
Pertakės vietovardžiai turi savo prototipus 
senajame keltų krašte bei lietuvių aukštaičių 
žemėje. Apskritai, kūrinyje varijuojami tam 
tikri įvaizdžiai (geltondyglių, akmenuotos 
salos, ypač jūros, kaip gaivalingojo visa ko 
prado) sąlygoti tiek Airijoje, tiek Lietuvoje 
patirtų išgyvenimų. Reziumuojant, įmanu 
teigti, jog apysaka „Akmeniniai Avondalio 
namai“ yra savotiška dviejų kultūrinių patir-
čių transformacija. 

Pagiriamasis žodis: 
airijai? lietuvai?

Vos grįžusi į Lietuvą, iš savo artimųjų, 
pažįstamų sulaukdavau vieno ir to paties 
klausimo: kas privertė sugrįžti? Kiek prisi-
menu, kuomet nusprendžiau išvykti, niekas 
neklausė, kas verčia važiuoti į svetimą kraš-
tą, atvirkščiai - dauguma ragino nedvejojant 
palikti gimtąją „ašarų pakalnę“. Taigi ne-
suprasta dėl tokio savo, anot kai kurių, ne-

protingo poelgio, prašoma paaiškinti, kodėl 
grįžau, dažnai tik gūžčiodavau pečiais ir ne-
drąsiai mėgindavau vardinti ne itin įtikinan-
čias priežastis: pasiilgau savo krašto, artimų, 
noriu, kad dukrelė lankytų lietuvišką moky-
klą, su vyru turime planų, kuriuos realizuoti 
įmanoma tik Lietuvoje. Ne vienas beklausy-
damas tik karčiai nusišypsodavo... Po kelių 
mėnesių Lietuvoje karčiai pradėjau šypsotis 
ir aš. Įsitikinau, jog jaunas, išsilavinęs, no-
rintis dirbti žmogus gimtajam krašte tiesiog 
nereikalingas. Paradoksalu, tačiau svetimo-
je šalyje, pasirodo, buvo daug lengviau pri-
gyti ir net įsitvirtinti nei sugrįžus į savąją. Tai, 
be abejonės, yra pagiriamasis žodis šaliai, į 
kurią prieš ketverius metus vykau be dide-
lio entuziazmo ir noro. Norėtųsi tokį žodį 
parašyti savo gimtajam kraštui; deja, matyt, 
reikės dar gerokai palaukti ... 

Senasis vikingų miestas Wexford  (Veksfordas) nūnai nebesistebi gausiai plūstelėjusiais lietuviais.
Nuotraukos iš Jurgitos Žąsinaitės-Gedminienės albumo

Su dukrele Austėja prie XIX a. pastatytos 
Johnstown (Džonstauno) pilies.
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vardai ir datos
VASARIS
1 d.:
- Sukanka 70 metų, kai Vičiūnų k. (Anykš-

čių r.) gimė teisininkas, kariškis, valstybės 
tarnautojas marijonas misiukonis. Bai-
gęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, iki 
1984 m. dirbo sovietinio Valstybės saugumo 
komiteto (KGB) sistemoje (atsakingas už pra-
monės saugumą). 1984-1989 m. - Lietuvos 
VRM ministro pavaduotojas, 1989-1990 
m. - ministras. Nuo 1990 m. kovo iki 1991 
m. sausio buvo pirmasis atkurtosios Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministras, gene-
rolas majoras. Dirbo pirmojoje ir antrojoje 
Lietuvos Vyriausybėse. Apdovanotas Lietu-
vos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi, VRM vardiniu kalavi-
ju “Už nuopelnus Lietuvai”. Visuomeninės 
policijos tarybos narys (nuo 2007 m.).

- Sukanka 45 metai, kai Anykščiuose 
gimė dailininkė skaidrė račkaitytė. Nuo 
1993 m.- A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus dailininkė 
restauratorė, taip pat laikraščio vaikams 
“Kregždutė” ir knygų dailininkė iliustrato-
rė, tautodailininkė keramikė.

2 d.:
- Sukanka 85 metai, kai Stakėse (Anykš-

čių r.) gimė mokytojas ir laisvės kovų orga-
nizatorius jurgis urbonas-lakštutis. 
1944-1948 m. buvo vienas aktyviausių 
pasipriešinimo kovos organizatorių Anykš-
čių apylinkėse, kovinę dvasią kėlęs ir savo 
eilėmis, kurios virsdavo liaudies dainomis. 
Žuvo 1948 m. vasario 2 d. prie Duobulio 
miško Paandrioniškio k. - nusišovė nenorė-

damas gyvas pasiduoti. Palaidotas Inkūnų 
kapinėse.

- Sukanka 100 metų, kai Juostininkų 
k. ( Anykščių r.) gimė visuomenininkas, 
žurnalistas juozas baltušnikas. 1927 m. 
baigė Raguvos progimnaziją. 1929 m. emi-
gravo į Argentiną. Drauge su kitais įsteigė 
Argentinos lietuvių liaudies teatrą, dalyvavo 
pašalpos draugijos “Susivienijimas lietuvių 
Argentinoje” ir kitų lietuvių išeivių organiza-
cijų veikloje. Bendradarbiavo žurnale “Da-
bartis”, redagavo savaitraštį “Momentas”, 
kurį laiką dirbo Argentinos lietuvių sąjungos 
“Laisvoji Lietuva” centro valdybos sekreto-
riumi. Mirė 1956 m.

4 d. Sukanka 105 metai, Grumbinuose 
gimė gydytoja ir visuomenininkė emilija 
jasevičiūtė. Viena pirmųjų lietuvių mo-
terų gydytojų, prieškario Lietuvoje buvo 
viena aktyviausių plaučių tuberkuliozės 
gydymo metodikos propaguotojų, vadova-
vo sanatorijai. 1944 m. pasitraukusi į Va-
karus, gyveno ir dirbo Kanadoje, kur mirė 
1988 m. 

5 d. Sukanka 100 metų, kai Vikonyse 
(Anykščių r.) gimė istorikas, Lietuvos istori-
nės publicistikos pradininkas juozas jur-
ginis. Dalį jo istorinių tyrinėjimų sudaro 
ir gimtojo Anykščių krašto istorija: gilinosi į 
Kavarsko praeitį, visuomenės diskusijai pa-
teikdamas istorinių duomenų apie dingusį 
Penionių miestą, parašė istorinę apybraižą 
“Odė Anykščiams”. Mirė 1994 m. liepos 5 
d. Vilniuje. 

8 d. Sukanka 60 metų, kai Raguvoje (Pa-
nevėžio r.) gimė poetas Povilas kulvins-
KAS. Išleidęs keliolika tradicinės poezijos 
knygų, gyvena Janapolyje.

22 d. Sukanka 55 metai, kai 1954 m. 

Stukonyse (Anykščių r.) gimė gydytojas 
kardiologas Pranas žiukas. Nuo 1991 m. 
dirba Vilniaus miesto universitetinės ligoni-
nės II terapijos (kardiologijos) skyriuje gy-
dytoju kardiologu, yra I kategorijos kliniki-
nis fiziologas, nuo 2000 m. – šios ligoninės 
Klinikinės fiziologijos skyriaus vedėjas.

23 d. Sukanka 65 metai, kai Akme-
noje gimė ekonomistas ir kompozito-
rius algimantas stanislovas kriuka. Nuo 
jaunystės iki šiol gyvena Vilniuje. Sukaupė 
per 100 originalių vokalinių ir instrumentinių 
kūrinių, kuriuos aranžuoja ir atlieka žymiausi 
Lietuvos lengvosios muzikos ir džiazo atlikė-
jai, išleido aštuonis garso įrašų albumus.

24 d. Sukanka 85 metai, kai Daukniš-
kiuose (Panevėžio r.) gimė muzikos pe-
dagogas ir chorvedys Pranas dūmanas. 
Nuo 1960 m. iki gyvenimo pabaigos gy-
veno ir dirbo Anykščiuose. Ryškiausias 
XX a. antrosios pusės muzikinių tradicijų 
ir talentų ugdytojas Anykščių krašte. Mirė 
1989 m.

25 d. Sukanka 110 metų, kai Spraguityje 
(Anykščių r.) gimė poetas vytautas karosas. 
Gimnaziją lankė Rusijoje, dirbo Utenos 
gimnazijoje sekretoriumi. Nuo 1944 m. iki 
gyvenimo pabaigos praleido emigracijoje, 
nuo 1949 - JAV, Čikagoje. Pomirtiniame ei-
lėraščių rinkinyje “Poilsis ant laiptų” (1969) 
remiamasi egzistenciniais išgyvenimais, 
stoišku susitelkimu. Mirė 1967 m. 

28 d. Sukanka 55 metai, kai Staškūnišky-
je (Anykščių r.) gimė muzikantas kontrabo-
sininkas arnoldas gurinavičius. Nuo 
1992 m. iki šiol - Nacionalinio simfoninio 
orkestro kontrabosų grupės koncertmeiste-
ris, koncertuoja įvairiuose instrumentiniuo-
se kolektyvuose. 

Vasario 21 d. sustojo plaukusi Stanis-
lovo Petraškos širdis. 

Dabar jis – jau Anykščių krašto isto-
rijos smiltelė. 

J.Biliūno vidurinės mokyklos auklė-

sudie, šventosios sūnau
tinis, futbolininkas, choristas, šokėjas, 
karininkas, tėvas, senelis… Daugeliui 
anykštėnų – geras pažįstamas, kaimy-
nas, su kuriuo visada malonu susitikti.

Gimė ir didžiąją gyvenimo dalį pra-
leido ant Šventosios kranto. Tylus, ku-
klus, darbštus, reto dorumo ir kantrybės 
žmogus. Elektros tinklų budintis inži-
nierius. Nesusigundė karjera sovietinė-
je kariuomenėje, per vargus ir kančias 
grįžo namo. Ilgai, skausmingai ir viltin-
gai laukė savo valandos…

Ir ji išmušė: vos prašvitus Atgimimo 
aušrai, su ginklu stojo ginti Laisvės. 
Mirtino pavojaus laikotarpiu atliko 
savo ypatingą misiją. Iš to, kaip vėliau 
kai kurie kiti, nepasipelnė, bet pelnė 
valstybės apdovanojimų. 

Unikalus tautodailininkas, atvėręs 
mums akmens grožį ir sukūręs visą 
galeriją įstabių paveikslų. Jais kas-
met stebėjosi ir žavėjosi tūkstančiai 
Anykščių svečių, kartais net labiau, 
nei Puntuku ar Laimės žiburiu. Daž-
ną sukrėsdavo gyvas pavyzdys, kokį 
įspūdingą kalną gali supilti žmogus, 

kasdien kantriai nešantis po smiltelę, 
po lašelį, po liepsnelę. Ir nieko iš nie-
ko už tai nereikalaudamas. Kažkaip 
lyg savaime garsino mū sų kraštą, pel-
nė  T. Mikeliūnaitės (Kul tūros) premi-
ją.

Įprastų gražbylysčių šiuo atveju ne-
reikia. Buvo brandus grūdas iš lietuviš-
ko aruodo, grynuolis iš senkančio mūsų 
tautos aukso fondo. Iš tų žmonių, ku-
riems Lietuvos vardas  šventas, kur kas 
mielesnis už monetų ar medalių žvan-
gėjimą, tolimų horizontų spindesį.

Jis mylėjo ir anykštėnus, ir visus 
Anykščius, o ypač gamtą, džiaugėsi, 
galėdamas kasdien žiūrėti į upę, liepą, 
bažnyčios bokštus. Pašventupiais lėtai 
traukdavo namo - pro ribuliuojančius 
savo vaikystės atspindžius, pro bažny-
čios bokštus, pro dideles geltonas kuo-
jas, kadaise pagautas ant šilkinės Šven-
tosios žolės.

Anūkams sekė savo paties sukurtas 
pasakas. 

Ir išėjo, lyg būtų staiga kažką prisimi-
nęs ar užmiršęs. Ar kaip Lietuvos karys, 
paklusęs kariškai komandai - žengte... 

Šiuokart - visiems laikams į mūsų At-
mintį.  
Pasaulio anykštėnų bendrija

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka
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Vasario 7 d. Vilniaus anykštėnų sam-
būrio taryba šeštus metus paeiliui orga-
nizavo Vasario 16-osios minėjimą Si-
gnatarų namuose.

Sugiedojus Lietuvos himną ir minėji-
mo vedėjai Liudgardai Juškaitei perskai-
čius Vasario 16-osios Nepriklausomy-
bės Aktą, prof. Regina Koženiauskienė 
kalbėjo apie šio Akto paskelbimo prie-

iškilmingai 
ir šiltai

šistorę, Nepriklausomybės simboliką, 
pasidalijo signataro J. Vileišio dukters 
Ritos prisiminimais.

PAB valdybos pirmininkas akademi-
kas Antanas Tyla perskaitė pranešimą 
apie Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 
16 d. Nepriklausomybės aktą ir Lie-
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 
1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją. Per-
skaitė šią Deklaraciją ir apibūdino jos 
svarbą, pasirašymo aplinkybes.Vilniaus 
anykštėnai šiuos didvyrius  pagerbė ty-
los minute.

Prof.Algirdas Čižas prisiminė, kaip jis, 

kovo mėnesio renginiai

Anykščių kultūros centras
1 d. 10 val. TRAUPIO skyrius - tradicinė 

Kaziuko mugė (Traupio pagr. m-loje).
4 d. 12 val. ANDRIONIŠKIO sk. - Kaziuko 

mugė.                                                
4 d.  13 val. DEBEIKIŲ sk. - Kaziuko mugė 

(miestelio centre).  
7 d. 18 val. AŽUOŽERIŲ sk. - popietė mo-

terims (poezijos skaitymai) “Mylėk save už 
tai, kad moterim gimei”. 

Kovo 11-ajai skirti renginiai:
9 - 11  d. VAITKŪNŲ sk. - V. Bagdono 

fotografijų paroda “Tėvynės meilės ir grožio 
keliu”. 

10 d. 11 val. ANDRIONIŠKIO sk. – kon-
certas “Nuo žemės , žmonių ir dainų praside-
da gimta šalis” (koncertuoja “Valaukis”).

10 d. 13 val. KURKLIŲ sk. - koncertas 
(S.Kairio m-loje).

10 d. 18 val. AŽUOŽERIŲ sk. - koncertas 
”Mūsų meilė Tau dainoje ir širdyje”. 

11 d. 11 val. AKC  - Valstybės vėliavos pa-
kėlimo ceremonija prie paminklo Laisvei.                                                                                

11 d. 11 val. KAVARSKO sk. - muzikinė 
poetinė kompozicija ”Žmogus yra didis”.

11 d. 12 val. TROŠKŪNŲ sk. - koncertas  
“Mūsų širdys Lietuvai”.

11 d. 12 val. DEBEIKIŲ sk. - literatūrinė 
kompozicija “Myliu motiną -Tėvynę”.

11 d. 12 val. SVĖDASŲ sk. – koncertas 

“Aš - Lietuvėlėj  gyvenu”. Dalyvauja J. Tumo-
Vaižganto gimnazijos moksleiviai 

11 d. 15 val. BURBIŠKIO sk.  - koncertas 
“Dainuojam Lietuvai (koncertuos Kavarsko 
sk. kapela).                  

11 - 20 d. SKIEMONIŲ sk. - fotonuotraukų 
paroda bibliotekoje.

15 d. 17 val. AKC - populiarios klasikos 
koncertas „Triumfo arka“. Dalyvauja solistai: 
V. Genytė, L. Mikalauskas, V. Vyšniauskas

27 d. 11 val. DEBEIKIŲ sk. - teatro mėgėjų 
festivalis “Aš - Arlekinas”, skirtas teatro die-
nai. Dalyvauja Debeikių sk., Užpalių ir Vy-
žuonų mėgėjų teatrai.                                                 

27 d. TROŠKŪNŲ sk. - teatro studijos 
„Mes“ ir šokių kolektyvo „Vijurkas“ projek-
tas, pagal E.T.A. Hofmano pasaką „Sprag-
tukas ir pelių valdovas“, skirtas tarptautinei 
teatro dienai  (AKC).

28 d. 17 val. SVĖDASŲ sk. – cirko iš Šiau-
lių programa. 

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko  
memorialinis muziejus, Kamerinių menų 
centras (koplyčia)

11 d. 12 val. Pilietinės dainos konkur-
sas – koncertas „Esu iš Lietuvos...“, skirtas 
Kovo 11-ąjai - Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti. Dalyvauja daini-
ninkas J. Čepulis.

11 d. 15 val. Anykščių krašto tautodailės 
parodos atidarymas. Veiks iki balandžio 2 d.

13 d. 18 val. D. Milerio-Nojaus koncertas, 

skirtas V. Kernagio atminimui «... iš vaikys-
tės juodos plokštelės». Dalyvauja E. Belickas 
(smuikas). Bilieto kaina 15 Lt

21 d. 17 val. Koncertas “Nuo klasikos iki 
džiazo”. Bilieto kaina – 10, moksleiviams - 6 
Lt.

 
L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Bibliotekos salėje - V. Kazielos fotografijų 

paroda ,,Akmeninė Žemaitija“.
4 d. 10 val. Rajono savivaldybės salėje - 

seminaras „Seniūnija, biblioteka, bendruo-
menė: bendravimo ir bendradarbiavimo ga-
limybės“.

6 d. 15 val. Bibliotekos salėje - susitikimas 
su fotografijų parodos ,,Akmeninė Žemaiti-
ja” autoriumi, poetu V. Kaziela ir jo knygos 
,,Mūsų vienatvės prieblanda” pristatymas.

6 d. 11 val. Vaikų literatūros skyriuje - ei-
lėraščių apie pavasarį skaitymai „Čiulbėjo 
ulbėjo...“.

10 d. miesto vaikų lopšelyje-darželyje 
„Spindulėlis“ - pasakų skaitymai „Pasakėlė 
prisikėlė“ (iš ciklo „Keliaujančio voriuko gi-
jomis“).

14 d. 11 val. Bibliotekos salėje - Lietuvos 
kaimo rašytojų sąjungos narės R. Sacevičiū-
tės-Karaznevičienės romano „Akys Kryžių 
kalne“ sutiktuvės.

25 d. 15 val. Bibliotekos salėje - susitiki-
mas su kraštiete dr. D. Dilyte-Staškevičiene. 
L.A.Senekos „Laiškai Lucilijui“ ir kitų jos 
verstų knygų pristatymas.

Šteinfurto (Vokietija) apskritis senokai 
draugauja su Telšių ir Utenos apskritimis, 
tačiau tik pernai joje pirmąkart suorgani-
zuota mūsiškių menininkų paroda „.lt“. 
Kaip sakoma leidinio įžangoje, ji „pa-
rodo, kaip tvirtai ir kartu įvairiapusiškai 
šiuolaikinis menas Lietuvoje susijęs su 
krašto istorija“. 

Mums, anykštėnams, malonu, jog šio-
je parodoje, o tuo pačiu jos įspūdingame 
kataloge atsidūrė ir trys mūsiškio daili-
ninko, Kūrybos ir dailės mokyklos direk-
toriaus Arūno Vilkončiaus darbai, tapyti 
nauja technika: “Tankumynas“, „Saulė“, 
„Meldai“.
Pa inf.

Pripažinimas 
iš vokietijos

Arūnas Vilkončius. Meldai.2002

Anykščių gimnazistas, po to Kauno stu-
dentas, švęsdavo Vasario 16-ąją. Kalbėjo 
apie tėvų puoselėtą laisvos Lietuvos viltį, 
džiaugsmą, iškėlus trispalvę vėliavą, pa-
siūtą iš geltono, žalio ir raudono audeklo, 
kurio atraižas rado skirtinguose kuparuo-
se po motinos mirties 1985 m.

Minėjimo svečiams įspūdingą koncer-
tą padovanojo operos solistės Vilniaus 
anykštėnės Rasa Juzukonytė ir Eugenija 
Klivickaitė, atlikdamos mažai girdėtus 
lietuvių ir užsienio kompozitorių kūri-
nius.
regina smetonaitė



8p.

© Pasaulio anykštėnų bendrija 
Redakcija: LT-29132 Anykščiai, 
A.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

Anykščių kuntAplis

Lina Matiukaitė. Vikonys: kaimas ir jo 
žmonės. – V.Stefanovičiaus personalinė 
įmonė, 2008, 184 p.

Žinia apie tai, kad dar vieno Anykščių rajo-
no kaimo istorija sukaupta į kraštotyros leidinį, 
teikia džiaugsmo ne vien tik tos vietovės 

senbuviams 
ar naujaku-
riams. Tiek 
ži nių, kiek jų 
šiandien dar 
galima išsemti 
iš gyvųjų šal-
tinių ir supil ti 
į vieną, te-
gu ir kukliu 
tiražu išleistą 
leidinį, dar 
po vieno kito 
de šimtmečio 
nebeliks – 
kai pasitrauks 
d a u   g u m a 
žmo nių, me-

nan čių prieškario Lietuvos laikus.
Iš Vikonių kaimo, netoli Svėdasų 

pakelėje susispietusio, kilusi Kupiškio rajo-
no viešosios bibliotekos direktoriaus pava-

Palaima

Miškai išdalinti, išmaitoti keliai juose kaip 
smegduobės, pjūklai zirzia nuo ryto iki va-
karo.

Žemė išparceliuota, kaip pasakų pupos 
dygsta, veši, debesis remia miestelėnų sody-
bos - sveikatingam poilsiui, taip sakant.

Ežerai išnuomoti; nuomotojai, kaip ir dera 
darbštiem lietuviam, dieną naktį gramdo 
tinklais nuo dugno bet kokios gyvasties 
likučius. 

Paežerės jau nusagstytos pirkių pirkelių, 
pilių pilaičių, dūmeliai tik rūksta, kubilai 
tik garuoja, bet viskas už šlagbaumo, už 
šlagbaumo!

O kas liko man?!
Maniau – riestainio skylė. Kokia laimė - 

apsirikau!
Žiūriu į dangų, iškėtęs akis dairausi aplink 

– ir neapsakoma palaima užlieja mano krū-
tinę, rankas ir kojas, net plaukų pašaknes – 
visą aliai gyslelės. Dieve, galvoju, negali būt! 
Oras, visa neaprėpiama erdvė šlamėte šlama 
nuo baltų plaštakių, žemė akinamai skaisti 
nuo pusnių ir vėpūtinių – ir visa šitoji ne-
pasveriama, neįkainojama vertybė – mano! 
Sniegas, sniegas, sniegas! Voliokis, lipdyk se-
nius besmegenius, laižyk, tirpink ant delno… 

Ne sniegas - dangaus mana!
Ir aš vėl šypsausi. Kol kas nors ir šitoj srity 

nesumąstė privatizacijos…

sPektaklis ant ledo
(pagal Joną Stasiūną)

Dangus pilkas, nei dulkia, nei snyguriuoja, 
tik kažkokia drėgmė pro kailinius siurbias…
Kiek į visas puses besidairai, jokio judesio: 
vyrai bampso kaip kelmai, meškeryčių sarge-
liai – nė krust… Tik staiga – kraupus riksmas:

- Vyrai, kablį! Kablį, greičiau!
Arčiau sėdėję skubiai palieka savo dėžes, 

paknopstom puola prie rėkiančiojo. Sutūpę 
aplink vieną eketę, šurmuliuoja, mosikuoja. 
Po valandžiukės išsiskirsto – ir vėl tyku ramu. 
Kol staiga – tas pats balsas:

- Kablį, kablį!
Būrelis vyrų vėl stačiagalviais lekia prie 

tos pačios eketės, prie kurios sėdi laiminga-
sis. Vėl juokas, šauksmai, mostai. Tolimesni 
žvejai, bergždžiai styroję prie savo eketėlių, 
nejuokais sunerimsta: kas ten daros?! Vėl 
lydeka? O gal pro eketę neįlenda permitęs 
karšis?.. Vyrai patyliukais slenka vis arčiau, 
arčiau: vienas, žiū, gręžia už penkiasdešim-
ties, o kitas - jau ir už dešimties žingsnių… Gi 

tasai laimės kūdikis, kad jį kur paibeliai, vėl 
nesavu balsu prašo kablio!..

Pagaliau priartėję prie paties triukšmo 
kaltininko ir jį supančio rato, žvejai prade-
da spjaudytis: skardžiabalsis rėksnys ne žuvį 
kabliu velka, o pilsto bičiuliams naują bute-
liuką – idant, kaip sakoma, kartu “kablį pa-
gautų”… 

  
ir vėl skandalas!..

Ant Šventosios tilto – būrelis žmonių. Vie-
nas mėto antims ir gulbėms batono kąsnelius, 
kitas... 

- Ei, ką tu darai?! – klausia pasipiktinęs 
anykštėnas šalia turėklus prispaudusį vyruką. 

– Nieko, - ramiai atšauna tas, - kaifuoju. 
- Betgi tu – spjaudai! Į Šventosios vandenį! 

Ant gyvų Dievo kūrinių! 
- Užtat ir kaifuoju, - dar ramiau paaiškina 

vyrukas. - O tau nepatinka? Argi nejuokinga:  
kvaili paukščiai puola prie spjaudalo kaip prie 
plutos… 

- Betgi tai… negražu, nedora! Ką vaikai pa-
manys? 

- Reikia žiūrėt realybei į akis! Kodėl 
žmonės peni antis? Kad prisiviliotų jas arčiau... 
Papirkinėja, taip sakant... Argi tau dar neaišku, 
kad čia - korupcijos skandalas?!

- A, supratau… - atsiduso anykštėnas, paga-
liau atpažinęs žurnalistą Petrą Ristą. 

Parengė motiejus starkakumpis

anykštėnų 
knygų derlius

duotoja L.Matiukaitė atliko garbingą misiją 
– lyg būtų grąžinusi prigimtinę skolą savo 
gimtinei. Su bibliografiniu tikslumu pristaty-
tos žinios apie šeimas priartina šią jos knygą 
prie tokio leidinio etalonu laikytino a. a. Ze-
nono Mačionio leidinio apie Juostininkus.

L.Matiukaitės kruopščiai surinktos žinios, 
susiejusios šimtus žmonių su jų senelių ir 
prosenelių žeme, atskleidžia ne tik Vikonių 
istoriją – toks leidinys prilygsta gimtojo 
krašto istorijos vadovėliui. Jis leidžia pažinti 
Anykščių krašto raidą ne abstrakčiai, o iš 
konkrečių žmonių likimų mozaikos.

Kartu tai – užkrečiantis pavyzdys. Kiek 
Anykščių krašto kaimų šiuo metu gali pasigirti, 
kad jų istorijos daugiau ar mažiau užfiksuotos? 
Kol kas – tik 30-40 iš aštuonių šimtų. 

Povilas Lapeikis. Kai gyvieji tampa 
šventaisiais : epigramos, publicistika. – 
„Gairės“, 2008, 416 p.

Gimtinei ištikimas surdegietis, iki šiol su 
pasididžiavimu prisistatantis kaip Troškūnų 
vidurinės mokyklos auklėtinis, P. Lapeikis 
yra vienas iš tų negausių publicistų, kurių 
negąsdina jiems priskiriamas ideologijos 
raudonis. Jis neslepia, kad yra XX a. antro-
sios pusės žmogus. Jis geriausiai išmano 
būtent tą laikotarpį ir jo gyvenimo būdą, 
išauginusį ir šiandieninius politikus. Todėl 
ir dabar jis rašo taip, lyg iš to savo patirties 
bokšto į šiandieną žiūrėtų. 

Itin produktyvus, jau devintąją knygą po 
2000-ųjų išleidžiantis mūsų kraštietis per 

savo ilgą pedagoginę ir žurnalistinę praktiką 
įprato nebeieškoti tamsių ir švie sių pusių, 
kad paskui 
mums, skai-
t y  t o j a m s , 
mėgintų ro-
dyti takos-
kyrą. Jis ver-
čiau iro niš kai 
a p  ž v e l g i a 
visumą, pri-
pa žin damas, 
kad nėra tos 
teisingos ri-
bos, lai kiek-
vienas ją 
sa  vaip, kaip 
jam tinka, 
nusi braižo.

K a i p 
ir ki  tuose 
leidi niuos e, šiame kū rybos rinkinyje P. 
Lapeikis pažeria pluoštą naujausių savo 
epigramų, šmaikščiai akcentuodamas įvai-
rių politikų, scenos žvaig ždžių silpnybes. 
Didžiąją knygos dalį sudaro 1993-2007 
m. įvairiuose tik siauram skaitytojų ratui 
žinomuose žur naluose skelbtos jo publi-
kacijos, ats pindinčios Lietuvos politikos 
raidą. Autorius užsiminė, kad jo knyga yra 
skirta ne tik besidomintiems politika, bet ir 
Seimo bei Vyriausybės nariams.

tautvydas kontrimavičius


