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Rimantas Vanagas

Pamenu, kai kas 1990-aisiais kalbėjo: 
Kovo 11-oji - tik deklaracija, tik žodžiai, 
šampano taures kelsim tik tada, kai Lietuvą 
pripažins nors viena pasaulio valstybė!

Bet kaip pasaulis galėjo pripažinti 
mūsų šalį, jei Kovo 11-ąją nebūtų ištartas 
drąsus, be galo svarbus, lemtingas žodis - 
Nepriklausomybė?

Juk ir Biblija sako: pirmiausia buvo Žo-
dis.

Ir štai: laisva Lietuva gyvuoja jau beveik 
tiek metų, kiek tarpukary…Apstu ja besi-
didžiuojančių, netrūksta ir skeptikų. Kie-
kvienas turim teisę turėti savo nuomonę, 
lyginti, kaip buvo anuomet, valdant gele-
žinei ,,Maskvos rankai”, ir kaip yra dabar, 
atsivėrus vartams į visas keturias pasaulio 
puses. Ant Gedimino pilies plakasi lietuviš-
ka Trispalvė, bet ar jaučiam ją savo širdyse 

Anykščių dekanas kan. Stanislovas Krumpliauskas

Žmonės šiandien neretai dejuoja, paskendę neviltyje – sunkmetis. 
Tai todėl, kad stokojame dvasingumo. Nes Dievui nėra nieko neįma-
noma, išeitis visada atsiranda. Tikėdami Viešpaties malone, Prisikėli-
mu, turime nuvyti nevilties, liūdesio šešėlį, patys siekti Prisikėlimo. Tik 
tikėjimas stiprina dvasingumo viltį. Būkime atlaidesni, geresni, dažniau 
apdovanokime vieni kitus šypsena. 

Linkiu visiems anykštėnams linksmų Šv.Velykų, džiaugsmingo Ale-
liuja!

sveiki sulaukę šventų velykų!

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

1938 ir 1943 metais Čiukų kaimą pasiekę 
velykiniai atvirukai.
Iš Minvydo Kazlausko asm. archyvo

laisvė kurti – 
ir kurti laisvę

uždarbiaudami Ispanijoje ar Airijoje, mo-
kydami savo vaikus tarti svetimos kalbos 
garsus? Pagaliau - kasdien vaikštinėdami 
gimtinės takais? Ar pasinaudojame laisvės 
dovanota galimybe padėti savo šaliai (o tai 
veiksmingiau už bet kokius kariškus pa-
sirengimus!) - ar galvojame tik apie save, 
žemės sklypus, procentus banke, pramo-
gas, prabangius automobilius? O galbūt 
laisve naudojamės tam, kad nebaudžiami 
žemintume ir engtume vieni kitus? Ar įma-
nu ,,vardan tos Lietuvos” susėsti prie vieno 
stalo ir pažvelgti vieni kitiems į akis?

Tai skaudūs, visai nešventiški klausimai, 
bet kokie jie aktualūs! Nes ne tiek finan-
sinė krizė, kiek nesantaika, pyktis, godulys 
ir pavydas drasko šiandieninę Lietuvą. Pra-
monės ir viso ūkio recesija praeis, iš šitos 
duobės tikrai anksčiau ar vėliau išsirop-
šim, bet ar mūsų nebegramzdins partinių 
ir asmeninių rietenų, kaltinimų, šmeižto 
liūnas?

Atsitiko stebuklas: kaip Aukščiausiasis 
vandenį pavertė vynu, taip mes iš dangaus 
dovanai gavome krištolinę laisvės taurę. Ji 
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laisvė kurti – 
ir kurti laisvę

spindėjo mums santarve, dvasingu menu, 
klestinčiais miestais ir kaimais, stipriomis 
šeimomis ir tokia pat šalimi. Bet jau ne pir-
mi metai akivaizdu, jog džiūgauti dar anks-
ti, jog dar privalome subręsti laisvam gyve-
nimui, t.y. sukurti prasmingą, pilnakrauję, 
ribas ir pareigas sąmoningai jaučiančią 
laisvę. Kol kas, deja, vis dar nežinome, į ką 
– pasaulio galiūnus ar likimo brolius, pana-
šių galimybių ir interesų valstybes – lygiuo-
jamės, kokias vertybes giname, o kokias 
nuožmiai naikiname…

Vengdami skambių frazių ir teorinių pos-
tringavimų, gal bent akimirkai atsisukime

į savo nepriklausomos respublikos išta-
kas, didžiąsias praeities partijas ir nenunei-
giamus laisvės kūrėjus?

Vienas žymiausių, autoretingiausių XX 
amžiaus pradžios visuomenininkų, orato-
rių, pagrindinis pažangios žemės reformas 
kūrėjas kun.Mykolas Krupavičius knygelė-
je ,,Mūsų keliai” (1921 m.) rašė:

,,Krikščioniškoji demokratybė yra tokia 
visuomeninė tvarka, kurioje visi visuome-
niniai sluogsniai - aukštesnieji ir žemes-
nieji - dirba bendrajam labui, o pirmiau-
sia apleistiesiems ir skriaudžiamiesiems 
vargšams, kad sustiprintų jų dvasią, kad 
padarytų jų gyvenimą pakenčiamesni, 

Atkelta iš 1 psl.

vertą žmogaus ir krikščionio vardo; tokia 
visuomenės tvarka, kurioje reikia vaduotis 
teisingumu, teisybe ir meile, kad visi joje 
jaustųsi kaip broliai, lygūs prieš Dievą Die-
vo vaikai, kad visi, kaip broliai, mylėdami, 
patys mylėtųsi.(…) Krikščionys demokratai, 
statydami savo obalsiu ,,visa liaudžiai per 
liaudį”, nenori tuomi sėti tarp klasių nea-
pykantos ir kelti klasių kovos. Visuomenės 
darbas privalo liesti visas klases, kadangi 
jos visos sudaro vieną visumą, bet turi būti 
nukreiptas pirmiausia prie tų, kas daugiau-
sia yra reikalingas ekonominės, protinės ar 
dorinės pagalbos. Tai liaudžiai. Tokia yra 
Bažnyčios tradicija, kad ji visuomet yra 
ten, kur vargas pagalbos reikalauja. ,,Meilė 
turi jungti Bažnyčią ir liaudį.” (Graves de 
communi)”. 

Nūnai anykštėnai, ir ne tik jie, susirū-
pinę Nepriklausomybės Akto signataro, 
Anykščių karšto sūnaus, Lietuvos socialde-
mokratijos ideologo Stepono Kairio tėviš-
kės išsaugojimu. Tai, žinoma, labai svarbu, 
tačiau dar svarbiau būtų prikelti iš užmarš-
ties jo gyvenimo pamoką ir priesakus įpė-
diniams. Jau besimokydamas gimnazijoje 
Steponas  buvo tvirtai pasirinkęs: pirmaeilis 
siekis - lietuvybė, nepriklausoma Lietuva, 
priemonė tam pasiekti - socialdemokratija; 
atgimstančios lietuvių tautos ir Lietuvos in-
teresus jis laikė žymiai svarbesniais už sa-
vuosius. Štai jo žodžiai: „Mums reikalinga 
savarankiška Lietuva - savo reikalų šeimi-
ninkė, nepriklausanti nuo kaimynų, ar tai 
būtų rusai ar vokiečiai”.

Demokratas ,,iki kaulų smegenų” 
skaudžiai išgyveno 1926 metų gruodžio 

17-osios valstybės perversmą. 11-ąsias 
Nepriklausomybės paskelbimo metines 
šio Akto signataras sutiko Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime. Antrojo pasaulinio karo 
metu atsidūręs Vokietijoje, S.Kairys toliau 
aktyviai dalyvavo socialdemokratinėje 
veikloje. 1950 m. laiške jis nurodo: ,,Mes 
tikime laisva Lietuvos ateitim. Išsilaisvinu-
si Lietuva turės pradėti naują gyvenimą. 
Mes, socialistai, norėsime pasekti Vakarų 
Europą. Kaip beišvedžiotų mūsų priešai, 
Europos Vakaruose pribrendo ir jau vyksta 
epochinės reikšmės pasikeitimai. Socialis-
tinis sąjūdis Europoj gal dar patirs ne vieną 
laikiną pralaimėjimą, bet galų gale kad ir 
per sunkias kovas jis laimės, rodydamas ir 
kitiems kelią”.   

Čia belieka priminti, kad S.Kairys buvo 
įsitikinęs antisovietininkas ir svajojo apie 
tokią ,,laisve, lygybe, brolybe” paremtą 
santvarką, kokią nūnai regime Švedijoje 
ar Norvegijoje: gerbiančią, saugančią savo 
piliečius ir visas jiems priderančias teises 
bei laisves.

O Kazys Grinius, valstiečių liaudininkų 
lyderis, 1926 metais teisėtai išrinktas Lie-
tuvos prezidentu? Nors netrukus buvo nu-
šalintas nuo valdžios, liko įsitikinęs teisės 
ir garbės išpažintojas. Negriežė dantimis, 
nesvaidė prakeiksmų oponentams. Net 
būdamas benamių stovykloje Vokietijoje, 
prašė visus lietuvius susitaikyti, paskelbti 
vieni kitiems amnestiją... 

Valstybiškai mąstyti…Neužsimerkime, 
neužsikimškime ausų, verčiau palyginki-
me praeities pavyzdžius su šiandienos situ-
acija – ir gal kai ko pasimokysime?..

...tauta vienybėje ieškos brolystės amžinos vainiko...
Kun.Justas Jasėnas

***
Vienišųjų sodų tyla
Ilgesingomis akimis veriasi
Į plentą anapus ežero
Teka gyvenimas

Žiemos angelas.
Simona Gudaitė. Kūrybos ir dailės mokykla, 
II kl., 16 m.

Vienumo celėse žydi daiktai
Kalba praviros durys
Prisirišti čia prijaukinti dabar
Eina pėdos upokšnio

Už tekančio ryto ribos
Nieko neatrasto jau nebėra
Mūsų laikas bijo dainuoja
Sustojo akimirkos blykstė

Kaip palikt prijaukintus namus
Ir vaikus – žiūrinčius langus
Išeisim ten už tikrovės laukų
Pažado sodai jau žydi

rožė kankiniui

Drąsiai žengi į mūsų širdis
Iš sodžiaus paprastumo ateini
Dalintis kelio dabartim
Priliest suskirdusias dejones

Aikštė prieš Katedrą apytuštė
Keli sutrikę žvilgsniai šmėsteli
Toks prislėgtas ir abejingas miestas
Dvasia vaitoja sopuliuos

Tiesos žodžiu apgynei kasdienybę
Ir paaukojai vargą ant altoriaus
Nuo šiol tauta vienybėje ieškos
Brolybės amžinos vainiko.

Pasauliui tarnavai jam numirei
Kančia į dangų žvelgia krypsta
Kalėjime ramus baigties atodūsis
Taurus gyvenimas nepralaimi

Saujelėj žemių slypi atminimas
Čia pavyzdys ir kraujas kalba
Lydės tava šventoji kankinystė
Apgaubs ir mus stiprybė silpnume.

***
Rasit gyvenimo pėdsakus
Nesuprantamų žodžių virpėjimą
Taip spengia  kvėpuojanti tyla
Besiplaikstanti vartuose skarelė

Ilgai lauktas troškulys
Kankinasi nerasdamas užuovėjos
Vėjas užgniauš tuos žodžius
Prieš gimstantį kasdienybės rytą

Į nurimusią sausros jūrą
Išeisim tekančia kantrybės upe
Neskaudės nebeskaudins daiktai
Sodas spėjo akyse sužydėti

Virpa apsiverkusios žaizdos
Dar vakar pagirdytos tobulumu
Baltieji paukščiai atvers
Nuskaidrintą taką namop
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anykštėnų 
knygų derlius

Tęsinys. Pradžia – PA Nr. 12, 2008

Leonas Keblas. Brėžis per širdį. Vyturio 
ašaros. Meilės akordai. Romanų trilogija 
„Klumpių epopėja“,. Utena: UAB „Utenos 
spaustuvė“, 2008 m.

Trilogiją „Klumpių epopėja“ Kavarske 
gimęs žurnalistas, vertėjas, rašytojas Leonas 

Keblas skiria 
Lietuvos tūks-
tantmečiui. 
Trys romanai 
apima gana 
ilgą ir drama-
tišką Lietuvai 
metą: nuo 
prieškarinių 
laikų iki ne-
priklausomy-
bės atkūrimo. 
Jungiančioji 
kūrinių gran-
dis – tragiš-
ka Klumpių 

šeimos istorija. Ji persipina su aprašomų 
laikmečių realijomis, palyginus neseniai iš-
gyventomis patirtimis, buvusiais lūkesčiais. 
Giliai įsi-
spaudusi į 
atmintį ne-
tolima Lie-
tuvos istori-
jos atkarpa 
romanuose 
atgyja švie-
siais vaikys-
tės vaizdais, 
jaunystės vil-
tingomis idė-
jomis, pirmo-
sios meilės 
ir vėlesnio 
g y v e n i m o 
aprašymais. Pateikiamos istorijos grindžia-
mos ne dokumentais, o asmeniniais pasa-

kotojo išgyve-
nimais. Kaip 
pats L.Keblas 
nurodo, dau-
gelį atskleis-
tų įvykių jis 
matė, stebė-
jo, pergyve-
no, išjautė, o 
pagrindiniai 
herojai turi ir 
savo prototi-
pus. „Klum-
pių epopėjo-
je“ ypatingas 
dėmesys ski-
riamas ide-

o l o g i š k a i 
neutraliems žmonėms, vadinamiems kom-
promiso atstovams. Galima sakyti, jog bū-
tent per juos yra sugrąžinama užgniaužta 
atmintis ir represuota praeitis. Apskritai ši 

romanų trilogija „byloja“ ne tik tiems, kurie 
aprašomą laiką patys išgyveno bei liudijo, 
bet ir tiems, kam gvildenamos patirtys yra 
jau istorija. 

Lenė - Marijona (Tumaitė) Sriubienė. 
Prisiminimai tokie brangūs...(Leidykla ne-
nurodyta). 2008 m. 68 p.

Nuotraukomis iliustruota prisiminimų 
knygelė apie Lenės – Marijonos (Tumai-
tės) Sriubienės šeimos istoriją, jos pačios 
vaikystę ir jaunystę. Aptardama artimųjų 

gyvenimus, 
autorė prisi-
mena sun-
kius pokario 
laikus: trėmi-
mus, varymą 
į kolūkius. 
Smulkiai ap-
rašyti mokslo 
metai, pra-
leisti pradžios 
ir vidurinėje 
m o k y k l o -
je, institute. 
Autorė ne-
vengia ir itin 
a smenin ių 

išgyvenimų gvildenimo, atvirai kalba apie 
priežastis, nulėmusias vienokį ar kitokį 
apsisprendimą, pabrėždama, jog jai vi-
sad svarbiausia buvo meilė, šeima ir vai-
kai. Su nuoskauda pasakojama apie laiką, 
kuomet reikėjo taikytis prie sovietinės re-
alybės, dažnai paminant savo įsitikinimus 
bei pažiūras. Knygelės pabaigoje įdėtos 
L.M.Sriubienės sukurtos eilės bei keli kitų 
autorių eiliuoti tekstai. 

Rimantas Vanagas. Visi nuo Švento-
sios. Raibi raštai. Vilnius: Petro ofsetas, 
2008 m. 344 p.

Rimanto Vanago prozos knygą „Visi nuo 
Šventosios“ įmanu būtų pavadinti kelione į 
savojo laiko pradžią. Toji „kelionė“ be galo 
savita, intriguojanti, įtraukianti į platų pras-
mių, tam tikrų semantinių kodų lauką. Kny-
gą sudaro apsakymai (improvizacijos apie 
A.Baranauską 
ir A.Vienuolį-
Žukauską), 
pjesė („Taral-
dis prisikė-
lė!“), trys Kū-
čių novelės ir 
apysaka „Nu, 
Rapoliuk, ei-
nam!“. 

Improvi -
zacijose „AB 
Vienetas“ bei 
„Vaistininko 
širdis“ auto-
rius subtiliai 
atskleidžia 
autent iškas 
savo žemie čių, literatū ros klasikų išgyven-
tas patirtis, savitai tran s formuodamas mažai 
kam žinomus A.Baranausko ar A.Vienuolio 
gyvenimo peripetijų fragmentus, susieda-
mas juos su nūdienos realijomis. R.Vanagas 
mėgina atsakyti į praeities ir dabarties laiką 
peraugusius klausimus: „Kada, kodėl žuvo 

pražuvo Anykščių šilelio grožybės ir pasa-
kiški jo lobiai?“ („AB Vienetas“); ar „Tiktai 
kas pasakys, iš kur ir ko mes čia atėjom – ir 
kur sugrįžtam?..“ („Vaistininko širdis“).

Pjesėje „Taraldis prisikėlė!“ įtaigiai vaiz-
duojama prieškario anykštėnų kasdienybė 
su vyresniąjai kartai gerai pažįstamais per-
sonažais.

Trijose Kūčių novelėse („Stebuklingas 
įlankos ledas“, „Siamo katytės“, „Antena“,) 
menamas stebuklas – tik ne kokios nepa-
aiškinamos mistikos, bet kasdienio gyve-
nimo, kai susitinkama su pačiu savimi, kai 
supantis pasaulis trumpam pavirsta į Kalė-
dų pasaką, kai tuo pačiu metu, anot auto-
riaus, pasijuntama amžinais pagoniais ir 
krikščioniais, išaukštintaisiais ir nuskriaus-
taisiais....

Apysaka „Nu, Rapoliuk, einam“ išsiski-
ria ne tik staliaus Rapolo Adamonio beria-
mais smagiais kalambūrais bei jo išmintim, 
iš kurios „tik mokytis ir mokytis“, bet ir savo 
originalia struktūra: įvairiems pasakoji-
mams, atsiminimams antrina tautosakiniai 
intarpai – liaudies dainos bei Rapoliuko (ar 
akcentuojant jų autentiškumą, „rapoliukiš-
kos“) pasakos. Aštrialiežuvis, į „Imbierinę“ 
ar „Karčiąją“ nespjaunantis Rapoliukas, 
nelyg koks V.Krėvės Kerdžius, augina savo 
žmogiškųjų vertybių liepą, pamiršęs kerštą, 
pyktį, nuoskaudas, netrokšdamas garbės, 
vis dainuodamas savo mėgstamą: „Gana 
jau, gana, / Gana uliavooot, / Laikas jau 
jau, laikas, / Laikas aapsistooot!“ Rodos, ir 
Anapilin paukščiu skrisdamas, savo giesmę 
tebegieda...

jurga žąsinaitė 

Vidmantas Plėta. Su Tavimi Sukurt Ga-
lėčiau Meilės Erdvę Begalinę: Romansai. 
– Anykščių literatų klubas „Marčiupys“, 
2008 m. – 38 l.

Penkioliktoji Anykščių literatų klubo 
knyga – ne tokia, kaip įprastos, nes ne toks, 
kaip dauguma kitų mūsų krašto kūrėjų, ir 
jos autorius ažuožerietis V.Plėta. Jo išdai-
nuojama poetinė mintis, autentiškas kie-
kvieno posmo muzikalumas ir romantinė 
simbolika – visa tai atsispindi ir pirmojoje 
šio autoriaus kūrybos rinktinėje. 

Trisdešimt 
penki ro-
mansai nėra 
skirti mėgė-
jams dainuo-
ti svetimus 
kūrinius – tik 
tyliai sau 
skai tyti, gė-
rėtis romantiškąja nuotaika, kurią įkvepia 
autoriaus užkoduotos mintys. Tačiau lie-
ka akivaizdu, kad tie romansai skamba ir 
suvirpina širdį akcentuotais simboliniais 
įvaizdžiais tik tuomet, kai juos atlieka, įvai-
riais instrumentais pritardamas, pats auto-
rius. 

Todėl visai neatsitiktinai tas pats kūrybos 
unikalumas buvo perkeltas ir į knygelės 
formą: ji ir vartoma kitaip – verčiant lapus 
aukštyn, ir numeruojama lapais, ne pusla-
piais.

tautvydas kontrimavičius
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malūnai malė ne vien miltus
Rimantas Vanagas

Prieškary, o ir vokietmečiu, Anykščių kraš
te sukosi nemažai vandens malūnų – ant 
Anykštos, Jaros, Virintos ir, žinoma, Švento-
sios. Miltai miltais, o kiek tuose malūnuose 
vyrų pripypkiuota, pripolitikuota, pasakų ir 
anekdotų priporinta, naminės iškliukinta! 
Malūnas – tai ir tiltelis arba lieptas, juo į kitą 
krantą traukė (ypač naktimis) savi ir svetimi 
kareiviai, rusų dezertyrai, partizanai ir stri-
bai. Plačiai garsėjo Peslių malūnas, sukęs 
girnas tarp Anykščių ir Kavarsko, tuščiai 
nestovėjo ir Jasinsko malūnas prie Plikiškių 
– dabar tose vietose tik akmenys, betono ir 
polių likučiai, sukūringos sietuvos…          

Šiuokart stabtelsime ties pastaruoju, jau 
vien todėl, kad sutikome gyvybingą, žvalų 
Jasiūnų giminės palikuonį Petrą JASIŪNĄ, 
puikiai atmenantį savo giminės ištakas, įdė-
mia akimi ir budria ausimi fiksavusį  žmo-
nes ir įvykius prie tėvo Jono Jasiūno malūno, 
tėvo pasakojimus apie emigranto dalią pra-
eito amžiaus pradžioje.   

„Poniškas elgeta“

Juozas Dlugoborskas (daugelis jį vadino 
paprasčiau – Lugabarsku) gyveno Viešinto-
se, dešinėj pusėj prieš kapus, kur dar nese-
niai stovėjo dviguba kryžavonė (kryžius), 
kėpsojo jo gryčelytė. Buvo senbernis. Pats 
apyžabalis ir kumelė žabala. Bet buvo visa 
balta ir labai protinga - eina, eina, o jeigu 
griovys ar akmuo, sustoja, apuosto - ir tiesiai 
nebeina, ieško kito kelio. Žymiai vėliau Pli-
kiškiuose gyvenusi Stefa Gražytė, Jono Gra-
žio iš Vikonių sesuo, sakydavo:

- Oi gudras buvo Dlugoborskas, oi gu-
dras! Iš bet kokios duobės išsikrapštys!

Ta kumelė atsivedė kumeliuką; kur Dlu-
goborskas su kumele važiuoja, ten ir jis 
risnoja. Sukeldavo žmonėm rūpesčių - tai 
kam daržą išmindė, tai kumelės, besiginda-
mos nuo jauno eržilioko, nutrūko. Kaimy-
nai ėmė skųstis, siūlė Dlugoborskui romyti 
kumeliuką, bet tas sakė:

- Nė už ką neduosiu! Jam gi sopės.     
Kai kas ėmė grasinti, gąsdinti, kad valdžia 

ar policija uždės baudą. Tas neapsikentęs 
nuvažiavo Kaunan, priėjo prie Smetonos ir 
gavo paties prezidento leidimą laikyti kume-
lioką – bent taip buvo sakoma. Tada niekas 
nieko jam nebegalėjo padaryti.

Didžiausias Dlugoborsko žygis buvo jo 
kelionė į Romą pas popiežių. Ta kelionė 
pirmyn ir atgal užtruko trejus metus. Ro-
moje ant bažnyčios laiptų kiekvieno laip-
telio po kelias dienas meldės, kad jį priim-
tų Šventas tėvas. Ir priėmė. Nežinau, kokia 
kalba jie susišnekėjo, gal padėjo vertėjai, 
bet Dlugoborskas, kaip ir daugelis to meto 
žmonių, mokėjo tris kalbas - lietuvių, rusų 
ir lenkų. Popiežius palaimino jį ir pasakė, 
kad ramiai grįžtų į savo kraštą, skleistų 
jame tikėjimą ir Dievo vardu vestų žmones 
dorybės keliu. 

Paskui, jau apakęs, Dlugoborskas keliau-
davo su ta kumele per žmones, bet „almuž-
nos“ neprašinėjo: pagiedodavo, prisekdavo 
jiem visokių pasakų, taip pat ir apie savo 

keliones. Žmonės mielai jį priimdavo, pa-
vaišindavo. Ypač moterys - visgi buvo senas 
kavalierius. Tėvas apie jį sakydavo: „pans-
kas ubagas!“ Nemažai kas iš jo pasišaipyda-
vo, laikydavo lyg ir pajuokos objektu: (”Ką 
čia šneki kaip Dlugoborskas!“). Jis neieškojo 
patogumų, atvažiavęs į Plikiškius pas brolį 
Dominyką, mano dėdę, neidavo vidun, 
miegodavo pirty, pasimetęs kailiniokus. Ten 
ir numirė. 

žydo Pasiūla    

Senelis arė svetimas žemes  - buvo pu-
sininkas ar, kaip anksčiau vadindavo, ,,rin-
dauninkas“. Todėl buvo klajūnas, vis kėlė-
si į kitą vietą. Jo sūnūs Mykolas (Mikola) ir 
Dominykas - visi buvo Jasiūnai, tik į mano 
tėvą Joną, grįžusį iš Amerikos su pinigais, 
kaimiečiai pradėjo kreiptis „pan Jasinski“. 
Pagaliau taip buvo įrašyta sulenkintuose - 
surusintuose jų pasuose. Kaip tėvas atsidūrė 
Amerikoje? O, čia ilga istorija!

Kartą senelis, grįždamas iš Viešintų tur-
gelio, užsuko karčemon. Sau užsisakė deg-
tinės, o sūnui Jonui - limonado. Tada prie 
jo priėjo Leibos Ševelio, kurį aš dar pats 
pažinojau, tėvas. Tą žydą žmonės vadino 
Kreivarūriu. Būdamas stogdengys, jis taisė 
Viešintų bažnyčios stogą ir nukrito, išsimu-
šė kulšį, o kai kreivai sugijo, vaikščiojo lyg 
skersas, lyg šlubuodamas.Taigi tas Kreiva-
rūris varė kontrabandą: surinkdavo pulkelį 
norinčių sprukti kuo toliau nuo caro, ypač 
kariuomenės vengiančių jaunų vyrų, ir pa-
rūpindavo jiems reikalingus adresus, šip-
kartes, siųsdavo nuo vienų pažįstamų pas 
kitus, kol atsidurdavo laive, plaukiančiame 
į Ameriką. Pamatęs mano senelį, žydas ir 
paklausė:

- Ar čia tavo sūnus?
- Mano.
- Ar anas dar ne prizivnykas?
- Jau beveik devyniolikinis... - atsiduso 

senelis. 
- Oi, Jasiūnai, kam tu duodi savo sūnų 

kariuomenėn, dvidešimt penkiem metam?!
- Nenoriu duot, man ir prie arklo žmo-

gaus reikia, ale kas daryt?
- Tegu važiuoja Amerikon, aš padėsiu... 

Matysi, kaip gerai išeis: ir galvos nereikės 
guldyt, ir parvažiuos namo bagočius!

Senelis, Griežioniškių kaimo vaikas, ne 
tiek apie turtus, kiek apie savo sūnų galvo-
jo. Prilipo jam žydelio pasiūla... Abu sutarė. 
Senelis susirašė su anksčiau Amerikon išva-
žiavusiu Ignotu Pukenu iš Mindrupės, tas 
atrašė, kad lauks... Tai įvyko tikriausiai 1906 
metais, nes mano tėvui tada buvo devynio-
lika, o jis buvo gimęs 1887 metais. Iki Su-
bačiaus jį vežė tėvas su Mikola. Ten Miko-
la pirmąkart pamatė traukinį, bijojo arčiau 
prieit, o dar labiau praeit pro šalį, nes visas 
pūškavo garais, ratai raudoni - ir berniokas 
pamanė, kad nuo karščio, gali nusidegint... 
Apie tai vėliau pasakojo pats tėvas.  

1906-ųjų Piligrimas

Nežinau, kiek kainavo visas sienos perė-
jimas ir kelionė, gal ne vieną karvę, bet vis 
dėlto, kiek supratau, ne per brangiai. Dabar 
mes liūdnokai juokaujam, kad nukeliaut 
nuo Plikiškių ligi Anykščių sunkiau negu 
prie caro – iki Amerikos…

Iš daugelį kartų tėvo pasakotų nuotykių, 
kaip jis keliavo į Ameriką, mano atminty su-
siklostė maždaug tokia istorija. Tad šio pa-
sakojimo autorium reikėtų laikyti jau ne be 
mane, o tėvą Joną.  

„…Kaip ir žadėjęs, Subačiuj mane perė-
mė Leibos tėvas. Perdavė kam reikia pini-
gus, adresą, kur mus nuvežt  tokių kaip aš 
buvo apie 20. Traukinys riedėjo Kybartų pu-
sėn, kur daugiau? Prie sienos vedė vėl kitas 
žmogus  naktį, miškeliu, liepė tylėt, nerū-
kyt! Lomelėj  susėst ir laukt. Pagaliau atėjo 
dar kitas žmogus: „Kelkitės!“ Vorele priėjom 
juostą, žemė kaip ir išakėta, vaikšto kareivis 

Juozui Dlugoborskui 1917 m. okupacinės vokiečių komendantūros išduotas pasas su piršto 
antspaudu.
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su šautuvu ir ilgu žiponu. Kareivis liepė eiti 
po vieną, tada ražu pašlavė žemę – kad 
pėdų neliktų. 

Vėl ėjom, ėjom. Vedlys vis perspėdinėjo, 
kad būtume drausmingi. Bet mum gi viskas 
nauja, įdomu! Va ant stulpo kažkoks bum-
bulas smagiai šviečia,  sako, jog čia elektros 
lemputė; Lietuvoj tokio daikto regėt neregė-
jom! Namų retai, bet pakelėj  karčema; už-
sukom jon. Pro kitas duris užvedė mus ant 
viršaus, ten šiaudų pakreikta. Apačioj groja 
gramofonas, kažkas vokiškai šneka  girdim, 
bet nieko nesuprantam. Pralaukėm iki ryto, 
o paskui ir visą dieną. Vėl sutemo, o mes 
vis dar laukiam, nė krebžt. Bet vos tik akis 
sumerkėm, kaip pradės mus ėst utėlės! Ne-
beištvėrę pliaukšt vienas kitam per sprandą, 
pliaukšt!

Pagaliau išvedė mus laukan. Naktimis 
ėjom, dienomis drybsojom kur miškely. Ke-
liskart ūkininkai vežė vežimuose, ant galvų 
užmetę šiaudų ar šieno. Laimė, valgyt bu-
vom įsidėję, nereikėjo pirkinėti; o jei būt ir 
reikėję, už ką būtume pirkę, markių neturė-
dami? Keliavom gal savaitę, kol atsidūrėm 
Hamburge. Čia stovėjo laivas, toks didelis, 
kad sunku apsakyt  gal šimto, o gal ir dvie-
jų šimtų metrų ilgumo. Vien vandeny keli 
aukštai. Štai kuo plauksim Amerikon!

Niekas į mus dėmesio nekreipė, bet prie 
trapo liepė pasitikrint, ar neturim niežų, 
egzemų, o svarbiausia  trachomos. Aš pa-
kišau vokiečiui Šumacherio, Anykščių dak-
taro, pažymėjimą, kad akys sveikos, bet tas 
nežiūrėjęs numetė popierių dėžėn ir liepė 
sėst. Viens du!  be ceremonijų ant tokio pa-
galiuko išvertė vieną akį, kitą  po to dar il-
gokai gerai nemačiau. Paskui labai smarkiai 
tikrino bagažą  ieškojo degtinės. Jei rasdavo 
pas ką spalvoto gėrimo  neliesdavo, bet jei 
balto  taukšt tisaku, tokiu dideliu peiliu, per 
gurklį  ir išpila bačkon. 

Laive jau buvo ramu, saugu. Ir valgyt 
davė. Ir miegok kiek nori, tegu ir ne kajutė-
se, o ant kietų gultų laivo triume. Išplaukėm 
neiškart, pastovėjom dar gal porą dienų. 
Jūreiviai tik laksto, žiūri tvarkos, užsukinėja 
langelius. Kai išplaukėm, žiūrėjom ir žiūrė-
jom, kaip tolsta krantas, pamažu atsilieka 
ir laivą lydėję paukščiai. Visi pavojai lyg ir 
praėję, diena graži, saulėta, dangus mėlynas 
  šokinėk ant denio iš džiaugsmo! Bet širdį 
lyg koks žąsinas gnaibyte gnaibė: ar besu-
grįšim, savuosius bepamatysim? Ir kas mūsų 
laukia tenai, už jūrų marių  be kalbos, sa-
vųjų, amato?.. 

Netrukus dangus ėmė niauktis, pakilo 
bangos, vis didesnės ir didesnės. Kad ir koks 
milžiniškas krante atrodė mūsų laivas, au-
dra mėtė jį kaip skiedrą. Visiems vienu metu  
ėmė sukti vidurius  ir kaip pradės visi vemt! 
Apie 34 dienas tįsojom kaip išromyti. Bet 
paskui vėl pradėjom domėtis, kas už bor-
to. Matėm šokinėjančių labai didelių žuvų, 
galvos, uodegos tokios, kaip mūsų eldijos. 
Kartais pasirodydavo paukščių  gal netoli 
būdavo kokia sala. Susitikdavom ir kitų lai-
vų  ir buvo linksmiau žinant, kad mes ne 
vieni vandenų platybėse...

Po poros savaičių dangus ėmė giedrėti, 
nušvito saulė, o horizonte sušmėžavo žemė. 
Pirmas konkretus daiktas, kurį pamatėm, 

buvo lyg iš dugno kyšantis Laisvės statulos 
fakelas. 

 O, jau Kolumbo Amerika!  įvairiomis 
kalbomis suskambėjo šūksniai.

Bet Amerika buvo dar ne taip arti. Plaukėm 
ir plaukėm, kol, likus kokiem 5 kilometram iki 
kranto, sustojom  toliau laivo grimzlė neleido. 
Prie mūsų pradėjo artintis nedideli laiveliai, 
pradėjo išvežiot keleivius. O jie atrodė įspū-
dingai ir juokingai: apsigandę, pageltonavę, iš-
balę, kiti dar ir apsivėmę  bet visi su čemoda-
nėliais... Vos iškėlus koją ant žemės, apipuolė 
vaikų būrys, rėkdamas vis tą patį žodį:   

 Grinor, grinor, grinor!
Supratom, kad taip vadina visus atvykė-

lius. Norėdami nuo vaikų apsiginti, pradė-
jom kaišioti kas saldainį, kas piernikėlį, bet 
vaikai neatstojo: duok jiem pinigų! O iš kur 
mes imsim, patys dėl jų čia atplaukę?! Man 
įdomiausi buvo negriukai. Nutaikęs progą, 
brūkštelėjau vienam per ranką  pažiūrėjau, 
ar netepa...

Pasigirdo švilpukai  agentai šaukė prie 
savęs savo žmones. Ateina gaspadorius, 
pasiima vieną „grinorių“, o kiti lieka laukti. 
Man liepė laukt koridoriuj. O jeigu niekas 
manęs neateis  kur dėsiuos?.. Tik girdžiu 
 pažįstamas balsas! Ar ne Ignoto Pukeno? 
Agentas jam sako:

 Tavo grinorių atvežiau, ar lauki?
Tas iškart: 
 O, laukiu!  Ir, atpažinęs mane, linksmai 

sušuko:  Čia tu, Jonai?! 
Tik tada patikėjau, kad mano maišely taip 

ilgai nešiotas ir vežiotas lašinių bryzas paga-
liau pasiekė tą, kam jis buvo skirtas. Ir kad 
nuo šio momento esu jau kaip ir turtingas!”

„Per Prakaitą nieko nematai…“

Tėvas buvo gero būdo žmogus. Paskui, 
jau turėdamas malūną ant Šventosios, ne-
turtingesniem kaimynam sumaldavo ir dy-
kai, ir be eilės. O kur rasi didesnius vargšus 
už Plikiškių ruskelius? Jei kas susimušė, pa-
sigėrė ar pavogė, žinok - čia jų darbas. Bet 
tėvas, pats iš juodo vargo sunkiai išbridęs, 
neniekino nei jų kalbos, nei tikėjimo, nei 
papročių. Kiek jie atsinešdavo grūdų mali-
mui? Pūdelį. Negi gaiš su tuo maišeliu pusę 
dienos? Tėvas per kelias minutes sumaldavo 
jį ir sakydavo: ,,Ai, kai turėsi, tada ir atiduo-
si!” Po karo tas buvo prisiminta: brolis Do-
minykas, kietas ūkininkas, mėgęs pasipūst, 
atsidūrė Sibire, o tėvas, kad ir ,,amerikonas”, 
kad ir malūno savininkas, kažkaip prasprū-
do pro valdžios nagus.  

Amerika visą gyvenimą tėvui liko ne tiek 
aukso ar svajonių, kiek savęs išbandymo 
šalis. Joje niekam nerūpi, kas tu esi, iš kur, 
tiki Dievą ar ne, miršti badu ar vartais kaip 
inkstas taukuos - jei nesistengsi, pats sau ne-
padėsi, niekas tau nepadės. 

Tėvas toliau pasakojo:
,,Gerą mėnesį pagyvenęs pas Pukeną, ap-

laksčiau ne tik Brukliną, kuriame spietėsi ne-
mažai lietuvių, bet paragavau ir bedarbio duo-
nos. Valandų valandas prastovėdavau minioje 
prie fabrikų vartų, kad nors tai dienai gaučiau 
darbo. Buvau jaunas, sveikas, paklusnus, ir 
mane dažnai pakviesdavo vidun, kai kada net 
3-4 dienom. Pavardės net neklausė: įeidamas 
gauni žetoną, išeidamas parodai jį - ir iškart 
„konverte“ atsiimi atlyginimą. 

Pagaliau man pasisekė - viename audinių 
fabrike gavau primityvų, bet nuolatinį dar-
bą - lyginti medžiagą. Net jaunas būdamas, 
trejus metus bestovėdamas dusinančiame 
karštyje, jau jau buvau bemetąs viską. Kartą 
vežiau karučiu statybines atliekas. Prižiū-
rėtojas, čia vadinamas furmanu, jau turėjo 
tiek reikalų su lietuviais, kad buvo pramokęs 
lietuviškai. Skubėjau kiek išgalėdamas, pra-
kaitu apsiliejęs, nusimečiau švarką, paskui ir 
kelnes nusimoviau, o furmanas stovėjęs ant 
laiptų ir vis ragina:    

- Dirba, dirba! Nenori - eina namo! 
Įsiutęs trenkiau karutį ir buvau beeinąs 

lauk, tačiau furmanas netikėtai mane su-
stabdė:

- John, come on! (Jonai, ateik!)
Nu, galvoju, dabar tau jau bus! Bet atsitiko 

kitaip. Gal furmanas suprato persistengęs, o 
gal jam patikau, kad parodžiau charakterį? 
Jis nuvedė mane į patalpą, kur gulėjo krūvos 
maišų, ir liepė tuos maišus sudėt po šimtą ir 
surišt. Apsidžiaugiau: darbas buvo kur kas 
lengvesnis, o mokėjo pusantro dolerio bran-
giau! Gal du mėnesius surišinėjau maišus. Pa-
mažu atsirado ir dar geresnio darbo – manu-
faktūroj, cukraus fabrike. Nu, gerumas toks: 
12 valandų per parą, jei nėra kam pakeist – ir 
iki ryto. Pavalgyt galėjai neišėjęs iš fabriko. 
Su kastuvais šiupeliavom iš bunkerių cukrų: 
apsimaunam drobinėm kelnėm, kojinėm – ir 
pirmyn! Pro žliaugiantį prakaitą ne tik greta 
stovinčio draugo – nieko  nematai…

(Tęsinys kitame numeryje)

Per 17 m. Jonas Jasiūnas Amerikoje susitau-
pė apie 30000 dolerių. 1920 m.
Iš Petro Jasiūno asm.archyvo

Ant specialaus audinio nubraižytas 53 ha 
Šventarečės sklypo, motinos nupirkto už at-
siųstus Jono pinigus, planas. 1913 m.



6p.

vardai ir datos
KOVAS
2 d.: Sukanka 90 metų, kai Sterkiškyje 

(Anykščių r.) gimė kultūros organizatorius 
ir švietėjas kazys rožanskas. 1947-
2001 m. gyveno Anglijoje ir JAV, platino 
tarp tautiečių lietuvišką spausdintą žodį ir 
pelnė aktyviausio XX a. lietuvių knygne-
šio titulą. Nuo 2001 m. gyvena Vilniuje. 

8 d.: 
- 95 metai, kai Pumpliuose (Panevėžio 

r.) gimė kultūros organizatorius, pučiamų-
jų orkestrų vadovas steponas žvibas. 
Po Antrojo pasaulinio karo apsigyvenęs 
Anykščiuose, apie 40 metų būrė pučia-
mųjų orkestrus, pats juose grojo obojumi, 
klarnetu ir kitais instrumentais, vadovavo 
orkestrams, telkė ir mokė muzikantus. 
Mirė 1995 m. 

- 50 metų, kai Janydžių k. (Anykščių r.) 
gimė antanas verbiCkas - pedagogas, 
muziejininkas, kultūros organizatorius. 
Studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame 
institute. Mokytojavo Troškūnuose, vado-
vavo Užuožerių aštuonmetei mokyklai. 
Atgimimo laikotarpiu aktyviai dalyvavo 
Lietuvos Sąjūdžio veikloje, 1990-1992 m. 
išrinktas rajono tarybos pirmininko pava-

duotoju. Nuo 1992 m. iki šiol - Anykščių 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukaus-
ko memorialinio muziejaus direktorius. 
Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių 
kolegijos narys. Sudarė ir išleido kny-
gas: ,,Anykščiai. Istorijoje, literatūroje, 
atsiminimuose” (su V.Račkaičiu, 1992) ir 
,,Anykščiai XX amžiuje” (2000). 

9 d. Sukanka 70 metų, kai Peniony-
se gimė dailininkas skulptorius antanas 
žukauskas. Nuo 1970 m. kuria kaip 
laisvasis menininkas, vienas produkty-
viausių, plataus diapazono šalies skulp-
torių. Sukūrė ir monumentalių, ir metalo 
plastikos darbų, koliažų-asambliažų, me-
dalių, lietuviškų apyvartinių monetų. Gy-
vena Vilniuje. 

12 d. 80 metų, kai Karališkiuose 
(Anykščių r.) gimė tekstologas, rašytojas 
vytautas rakauskas. Nuo 1970 m. gy-
vena Vilniuje. Literatūros mokslo leidinių 
redaktorius,   parengęs spaudai ir išleidęs 
mokslinių veikalų, nuo 1994 m. leidžia-
mų J.Tumo-Vaižganto ,,Raštų” redakto-
rius. Paskelbęs poezijos ir memuaristinės 
prozos kūrinių. 

16 d. Sukanka 85 metai, kai Justinavo-
je (Panevėžio r.) gimė visuomenininkas 
eligijus smetona. Nuo 1974 m. gyve-
na Anykščiuose. Buvo vienas iš Lietuvos 

Atgimimo veiklos organizatorių, pirmasis 
Anykščių Tremtinių klubo pirmininkas, 
aktyvus 1991 m. sausio įvykių dalyvis. Su-
būrė Anykščiuose S. Dariaus ir S. Girėno 
šaulių kuopą ir buvo pirmasis jos vadas. 

17 d. 80 metų, kai Kilėviškiuose (Anykš-
čių r.) gimė mokslininkas zootechnikas 
algirdas banys. Žymiausias Lietuvos ža-
lųjų galvijų veislės tyrinėtojas ir gerintojas, 
Vilniuje subūrė Žemės ūkio senjorų klubą 
ir jam vadovauja.

19 d.:
- 85 metai, kai Dabužėliuose (Anykš-

čių r.) gimė mokslininkas geologas juozas 
Paškevičius. Nuo 1953 m. dirbo Vil-
niaus universiteto Geologijos katedroje, 
nuo 1975 m. profesorius, vienas iš strati-
grafijos pradininkų Lietuvos geologijoje, 
geologijos mokslo populiarintojas. 1994 
m. jam suteiktas Lietuvos geologų sąjun-
gos Garbės nario vardas.

- 115 metų, kai Čekonyse (Anykščių r.) 
gimė kariškis Povilas dundulis. Lietu-
vos Nepriklausomybės kovų dalyvis, pul-
kininkas, vienas iš Lietuvos kariuomenės 
DLK Gedimino 1-ojo pėstininkų pulko 
kūrėjų, jame tarnavęs 1919-1930 m. 
1941 m. su šeima ištremtas į Sibirą, mirė 
1942 m. Kansko kalėjime Krasnojarsko 
krašte.

Audronė Berezauskienė

Ar daug Anykščių krašte žmonių, pažįstančių Kazį Rožanską? 
Manau, kad ne. O tai žmogus, visą savo gyvenimą susiejęs su kny-
ga, daug dirbęs ir labai daug padėjęs kitiems, tačiau nelinkęs tuo 
didžiuotis ir apie tai kalbėti. Vienas jo giminaitis yra pasakęs, kad 
kiekvienas Kazio ištartas žodis apie save esąs aukso vertės.

Pirmą kartą apie K.Rožanską sužinojau iš S.Vėlavičienės straips-
nio „Čikagos knygnešys Vilniuje” 2002 m. leidinyje „Tarp knygų”. 
Sutikusį jį Vilniaus anykštėnų sambūryje, pakviečiau atvykti į Anykš-
čius. Apsilankęs mūsų bibliotekoje, svečias kuklinosi, jog nieko ypa-
tingo nėra nuveikęs. Tačiau biografijos faktai liudija ką kita. 

Debeikių krašto sūnus 1944 metais, kaip Vietinės rinktinės ka-
rys, buvo suimtas ir išvežtas į Vokietiją priverstiniams darbams. 
Toliau jo gyvenimo kelias vingiavo per Oldenburgą, Viurcburgą, 
Anglijos miestą Notingemą. 1958 m. jis apsigyveno JAV, Čikagoje. 
Ten aktyviai įsitraukė į Amerikos lietuvių bendruomenės veiklą. 
Vos ne pusę šimtmečio jis buvo Lietuvos šaulių sąjungos išeivi-
joje Čikagos Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės narys.1959-1973 

čikagos ir lietuvos knygnešys m. vadovavo JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybai, rūpi-
nosi lietuviškų vadovėlių leidyba, platinimu bei siuntinėjimu lietu-
viškoms mokykloms. Todėl K.Rožanskas ir imtas vadinti Čikagos 
knygnešiu. 

Išlydėję Kazį į Lietuvą, jo bičiuliai A.Valavičius ir A.Čepėnas 
dienraštyje „Draugas” rašė: ,,Kazimieras Rožanskas, mūsų šio 
meto knygnešys, kuris buvo visada matomas renginiuose su kny-
gomis, kurias mes galėjome įsigyti, daugiau nebebus su mumis. Jo 
jau mes pasigedome, nes Čikagoje neliko, kas teiktų tą patarnavi-
mą. Jis daugel metų vadovavo ir „Draugo” dienraščio knygynui. 
Kazimieras Rožanskas taip pat buvo ir „Lietuvos balso” talkininkas 
(…) „Lietuvių Balsas” jam linki laimingų dienų Tėvynėje”.

Po daugiau kaip 55 metų, praleistų svetur, K.Rožanskas 2001 
m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. Nacionalinei M. Mažvy-
do bibliotekai jis perdavė didelį asmeninį archyvą ir knygų rinki-
nį, įsteigė Kazio Rožansko fondą Vilniaus krašto lietuvių švietimui 
remti. 

K.Rožanskas aktyviai rūpinasi savo gimtuoju kraštu, jo žmonė-
mis. Visus gerus darbus viename straipsnyje išvardinti būtų sunku. 
Tačiau paminėsiu nors keletą: jo iniciatyva ir jam remiant, 1995 
Debeikių miestelyje pastatytas paminklas už laisvę 1944-1954 
m. kovojusiems ir žuvusiems jo kraštiečiams – lietuvaitės, neši-
nos ąžuolo lapų vainiku, granitinė statula. Kaip šios idėjos rėmėjas 
jis buvo pirmuoju įrašytas į Anykščių rajono savivaldybės Garbės 
knygą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 
pripažino K.Rožanską ginkluoto pasipriešinimo dalyviu, suteikė 
jam kario savanorio statusą.

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešajai biblio-
tekai K. Rožanskas padovanojo knygų, kurias gavo iš autorių su 
jam dedikuotais autografiniais įrašais. Jis taip pat dovanojo knygų 
Debeikių, Utenos, Užpalių ir Vyžuonų bibliotekoms. Jo lėšomis 
buvo išleista Anykščių A.Vienuolio gimnazijos moksleivių kūrybos 
rinktinė ,,Ištarki mano vardą”, literatų klubo ,,Marčiupys” narės 
L.Danielienės poezijos knygelė ,,Rudens versmė”, K.Mikelinsko 
parengta ,,Debeikių bažnyčios istorija”. K.Rožanskas parėmė ir 
Anykščių viešosios bibliotekos knygų ,,Anykščių krašto knygnešiai 
ir daraktoriai”, „Prisiminimai apie Kazį Inčiūrą”, „Anykščių biblio-
teka istorijos vingiuose 1937-2007” leidybą.

Šiais metais K.Rožanskas švenčia savo 90-ąjį gimtadienį. Mūsų 
bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje žymiam kraštiečiui 
pagerbti parengta paroda ,,Kaziui Rožanskui - 90”. Džiugu, kad 
mūsų kraštietis paliko gilią brydę lietuvių išeivijos kultūros baruo-
se, o sugrįžęs į Lietuvą, skleidžia šviesą tėviškės žmonių širdyse.
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Tautvydas Kontrimavičius

Yra anykštėnų, kurių pėdsakus gimtinėje 
taip storai užklojusios laiko dulkės, kad jas 
nupūsti ar net nusemti jau tiesiog nebeįma-
noma.

Tokiu užmaršties dulkių sluoksniu jau 
pasidengė Leopoldo Arendso (Leopold Ale-
xander Friedrich Arends) vardas, šiuo metu 
labiau žinomas ir prisimenamas Švedijoje ar 
Vokietijoje, o ne jo gimtinėje, kur neliko jo-
kių jo kilmės ar giminės pėdsakų. 

Pedagogas ir kalbininkas L.Arendsas, ke-
liose Europos šalyse laikomas vienu iš ste-
nografijos (greitraščio) kūrėjų, kaip liudija 
istoriniai šaltiniai, gimė 1817 metų lapkričio 
22 dieną tuometinės Kauno gubernijos Vil-
kmergės apskrities kaime Rukiszki.

Bene išsamiausias XIX a. geografinis šal-
tinis „Słownik geograficzny Królestwa Pols-
kiego i innych krajów słowiańskich,, („Len-
kijos Karalystės ir kitų slavų kraštų geografinis 
žinynas,,) nurodo, kad Lietuvoje būta šešių 
kaimų, turinčių tokį patį vardą Rukiszki. Tik 
du iš jų vienas šalia kito buvo tuometinėje 
Vilkmergės (Ukmergės) apskrityje: vienas Ra-
guvos valsčiuje, kitas – Troškūnų. Iš žinyne 
nurodytų atstumų galima spręsti – tiesiog tas 
pats Rukiškio kaimas buvo padalintas dviems 
valsčiams.  

Todėl tiek Vokietijoje, tiek ir kituose kraš-
tuose šalia L.Arendso pavardės dabar visuo-
met nurodoma jo gimtoji vieta – Anykščių 
rajono Rukiškio kaimas. 

Sprendžiant iš tolesnių jo gyvenimo faktų, 
akivaizdu, kad Leopoldas turėjo augti pasitu-
rinčioje žydų šeimoje, kad XIX a. pirmojoje 
pusėje iš nuošalaus provincijos kaimo būtų 
išsiųstas studijuoti į  Dorpato (dabar – Tartu, 
Estija) universitetą farmacijos. Tačiau studijų 
metais jis nusigręžė nuo medicinos mokslų ir 
labiau susidomėjo kalbomis, filosofija ir isto-

stenografiją išrado… anykštėnas!

rija, lankė šių mokslų paskaitas. 
Baigęs studijas, 1841-1844 m. L. Arendsas 

buvo kažkokio dvarininko pasamdytas kaip 
namų mokytojas į vieną Rusijos imperijos 
Kuršo gubernijos (dabar – Liepojos apylinkės 
Vakarų Latvijoje) dvarą.

Iš ten 1844 m. L. Arendsas išvyko į tuo-
metinės Prūsijos sostinę Berlyną ir ten gyve-
no iki 1882 m., iki savo gyvenimo pabaigos, 
daugiausiai užsiimdamas pedagogine veikla, 
eidamas įvairias pareigas studijų centruose. 

L.Arendsas vokiečių kalba parašė keletą 
dramos veikalų, išleido poezijos rinkinį. Lite-
ratūroje jis labiausiai žinomas kaip trijų tomų 
knygos apie gamtą „Das Wunderreich der 
Natur“ autorius, beje, išleidęs šį savo kūrinį 
kaip tik tuo metu, kai Anykščiuose Antanas 
Baranauskas eiliavo „Anykščių šilelį“ – 1858 
metais.

Tačiau L. Arendsas labiausiai išgarsėjo 
kaip vienas iš vokiečių stenografijos kūrėjų. 
XIX a. viduryje Prūsijoje lygia greta buvo 
sukurtos kelios tokio rašto sistemos, kurios 
leido tiksliai fiksuoti šnekamąją kalbą. Tuo 
metu Prūsijoje labiau nei kur kitur pasaulyje 
buvo siekiama kuo tiksliau ir greičiau užfik-
suoti kalbą visur: politikoje, teisėje, moksle ir 
studijose. 

Šią užduotį dar studijuodamas 1840 me-
tais pamėginęs spręsti L.Arendsas sugalvojo 
nesudėtingą greitraščio sistemą, kurioje nau-
dojamos įprastos, bet šiek tiek supaprastintos 
rašybos raides, rašymo greitis pasiekiamas 
originaliu balsių ir priebalsių susiliejimu. Šią 
idėją jis toliau tobulino jau Berlyne, kol jo pa-
rengtas trumpas naujas mokymas rašyti grei-
traščiu (stenografuoti) 1850 m. buvo išleistas 
atskira knyga, o 1860 m. buvo paskelbtas 
pilnas ir išsamus jo išdėstymas. 

Arendso sistema prigijo daugiausiai Vo-
kietijos šiaurėje. Ji taip pat buvo pritaikyta 
anglų, ispanų, ir lotynų kalboms, o švedų 
kalbai ištisus dešimtmečius buvo naudoja-

Leopoldas Arendsas.

ma vien tik kiek patobulinta Arendso sistema 
kaip labiausiai šiai kalbai tinkanti. O pačioje 
Vokietijoje XIX a. pabaigoje ji susiliejo su ki-
tomis stenografijos sistemomis, sudarydama 
visą šimtmetį, iki kompiuterių ir diktofonų 
eros, naudoto taip vadinamo vokiškojo gra-
finio greitraščio pagrindą.

Nors pasaulyje buvo sukurta tūkstan-
čiai greitraščių, pritaikytų visoms kalboms, 
Arendso sistema užrašytas tekstas iki šiol lai-
komas vienu gražiausių, nes yra artimiausias 
įprastos žmogaus rašysenos tekstui. 

Sulaukęs tik 65-erių, L. Arendsas mirė 
1882 m. gruodžio 22 d. Berlyne ir buvo 
palaidotas Berlyno centrinio rajono Mitės 
kapinėse. Ant jo kapo pastatytas akmeninis 
paminklas su įrašu ir Arendso greitraščiu iki 
šiol neleidžia pamiršti šio žmogaus nuopel-
nų kalbai ir raštijai.

XX a. viduryje daug akmeninių pamin-
klų iš tų Berlyno kapinių buvo išgabenta ir 
sunaudota, netoliese statant garsiąją Berly-
no sieną. Atminimo ženklo nuo L. Arendso 
kapo niekas neišdrįso paliesti.

balandžio mėnesio renginiai

Anykščių kultūros centras
16 d. 18 val. Dainų ir šokių ansamblio „Lie-

tuva“ koncertas.    
18 d. 17 val. Tautinių šokių kolektyvų atran-

kos į respublikinę Dainų šventę koncertas.
23 d. 15 val. Jurginių šventė ,,Bunda žemė 

ir mes su ja”; 18 val.  Klaipėdos dramos teatro 
spektaklis „Laisvoji pora“. Vaidina: R. Arba-
čiauskaitė ir K. Macijauskas  

Leliūnų sk. 13 d. 14 val. Velykinė popietė 
vaikams „ Mesk margutį pro langutį....“

Troškūnų sk. - Bernardinų vienuolyne: 19 d. 
10-22 val. Tarptautinis teatrų forumas – festivalis 
„ATVIRA – 4“; 24 d. 19 val. Lietuvos jaunimo 
edukacinių renginių ciklas „Šviesos ratas“.

Svėdasų sk. 1 d. 19 val. Koncertas „Ačiū, kad 
esi“.

Debeikių sk. 19 d. 12 val. Atvelykio šventė 
vaikams „ Margas margas margučiukas“; 18 val. 
„Atvelykis – atgimimo nuojauta“. 

Vaitkūnų sk. 18 d. „Riedėk, riedėk, marguti“.
Traupio sk. 12 d. 16 val. Šv. Velykų koncer-

tas, mėgėjų dramos teatro spektaklio „Penkios 
mylimos“ premjera.

Ažuožerių sk. 13 d. 14 val. Susitikimas su Ve-
lyke, vaikų dramos kolektyvo spektaklis „Kietas“.

Kurklių sk. 19 d. 12 val. Renginys vaikams 

„ Mažosios velykėlės,,; 26 d. 12 val.  projekto 
„Prikelkim senąją kermošiaus dvasią“ I etapo 
„Vabalėliai... Jie gyvena šalia mūsų“ pristaty-
mas.

Kavarsko sk. 12 d. 14 val. Popietė  „Mūsų 
margučiai kaip saulės zuikučiai“; 18 d. 20 val. 
Atvelykio vakaronė. Koncertuos „Liwem-07“.

Burbiškio sk. 13 d. 15 val. Popietė vaikams 
„Riedėkit, margučiai“.

Mačionių sk. 16 d. 14 val. Popietė „Sveiki 
sulaukę šv.Velykų“.

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus 
Koplyčioje: 
1 d. 18 val.   Projektas „Afrika“: nauji instru-

mentai, garsai, kompozicijų aranžuotės Afrikos 
temomis, staigmenos ir improvizacijos.

4 d. 17 val. M.K.Čiurlionio kvarteto koncer-
tas -  J.Haidno „Septyni paskutiniai mūsų Išga-
nytojo žodžiai ant kryžiaus“. Dalyvauja aktorė 
G.Urbonaitė

18 d. 18 val. Koncertas „Muzika - gyveni-
mo palaima“. Atlikėjai: N.Katilienė, D.Puišys, 
E.Perkumaitė.

26 d. Mergaičių choro „Liepaitės“ koncertas.
30 d. 13 val. J.Biliūno 130-ųjų gimimo meti-

nių minėjimas ,,Visados būsiu geras…“ (J.Biliūno 
gimnazijoje).

Nuo balandžio 4 d. iki gegužės 15 d. Ko-
plyčioje veiks dailininko J.Daniliausko tapybos 
darbų paroda.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka 
Iki balandžio 20 d. dailininko T.Davainio ta-

pybos darbų paroda.
Balandžio 20 - gegužės 14 d. Salėje - 

R.Rakausko fotografijų paroda „Sąskambiai“.
15 d. 10 val.  Vaikų lopšelyje-darželyje „Žil-

vitis“: skaitymai „Velykėlių pasaka“.
17 d. Išvyka bibliobusu į Aulelių vaikų glo-

bos namus.
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 23–

30 dienomis:
23 d. 16 val. Salėje - R.Rakausko parodos „Sąs-

kambiai,, atidarymas. D.Kajoko ir R.Rakausko 
albumo „Sąskambiai: 1+2“ pristatymas.

24 d. 13 val. Vaikų literatūros skyriuje - susiti-
kimas su poetėmis Z.Gaižauskaite ir Z.Sa daus-
kaite. 

27 d. 14 val. Salėje - viktorina „Žodžių mū-
šis“ miesto moksleiviams. 

28 d. 12 val. Koplyčioje-apskritas stalas „Ra-
šytojui Juozui Baltušiui – 100 metų: rašytojo kū-
ryba šiandieninėje šviesoje“. Dalyvauja rašytojai 
P.Bražėnas, R.Vanagas ir kt.

29 d. 15 val. Susitikimas su prof. J.Mureika. 
Knygos „Pajaustos mintys“ pristatymas.
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Anykģļ i¼  kuntap l i s

valstybės šventėj

Keliama valstybės vėliava. Vedančiosios 
balsas truputį virpa. Vienas anykštėnas sako 
kaimynui: 

- Nesuprantu, ko jau čia taip jaudintis?
- Matai, žmonių daug…O jeigu ką pasa-

kysi ne taip… 
- Nematau problemos! Įkalei šimtgramį – 

ir varyk kaip iš sakyklos!

uPėtakis

Išgirdo anykštėnas radijo reklamą, kad vi-
sose ,,Maxima” parduotuvėse bus nupiginti 
upėtakiai. Iš to džiaugsmo per naktį bluos-
to nesudėjo: geras dalykas žuvelė, fosforu 
smegenis maitina, o krizės metu smegenų 
labiausiai ir trūksta… Be to, per tą patį ra-
diją visai neseniai buvo girdėjęs kardiologo 
patarimą kuo daugiau valgyti lašišinių žuvų, 
nes jos stiprinančios širdies kraujagysles… 
O dar vienas amerikonas sakė, kad karpių 
jie visai nevertiną, užtat lašišines žuvis ryją 
kaip smakai!..

Taigi lekia ankstyvą rytą anykštėnas į 
,,Maximą”, bijo, kad gali nespėti. Spėjo! 
Nusičiupo savo norvegišką laimikį ir spin-
dėdamas jau dulkės namo, ir jo laimei ne-
bebaisūs jokie pavojai, jokie šlagbaumai! 
Bet įvyko tai, kas ir turėjo įvykti: šast skersai 
kelio kitas anykštėnas.

- Va, kokią žuvį sugavau! – pasidalino 
džiaugsmu pirmasis anykštėnas. – Ir pigu, 
ir skanu, ir daug! Smaguriausiu dabar ma-
žiausiai dvi dienas. 

Ką tik buvęs malonus, antrojo anykštėno 

J.Č. piešinys.

veidas staiga suruko, aptemo.
- Radai kuo džiaugtis. Negi negirdėjai, 

kaip norvegai augina tuos savo upėtakius 
ir  lašišas? Kuo šeria? Sako, specialių dažų 
vandenin pripila, kad raudonesni atrody-
tų... Man dabar vien nuo pažiūrėjimo į šitas 
žuvis vemt verčia!

Pirmasis anykštėnas staiga pajuto, kaip 
krepšys jo rankoje apsunko, pradėjo svirti 
vis žemiau ir žemiau. ,,Reikėjo eit namo 
paupiu, - šmėkštelėjo mintis, - tada būčiau 
nieko nesutikęs!,, 

temPeratūra - dalykas laikinas…

Kapinės, laidojamas garbus anykštėnas. 
Kaip paprastai, tokiu metu anykštėnai šnek-
teli – ne dažnai gi susitinka. Vienas sako: 

- Nenorėčiau tokion žemėn gultis – šal-
ta…

- Tuoj pavasaris – atšils! – žvaliai atitaria 
kitas.

kovarniai
(pagal K.Laskauską)

Sako, pasauly dabar krizė, net milijardie-
rių sumažėjo, o ką bekalbėti apie papras-
tus žmonelius – ne visi ir pavalgyt turi. Gi 
prieškary… Prieškary žmonės tikrai dešimt 
kartų visko mažiau turėjo, bet dėl to smar-
kiai nevaitojo. 

Štai žydkapių medžiuos, kaip ir dabar,  
kūpsojo gausybė varnų, kovarnių lizdų. 
Žmonės tada kariavo su šitais paukščiais, 
bet gana originaliai. Ankstyvą pavsarį, kai 
lizduose tik tik išsiperėdavo ,,gauranai”, 

miestelio berniokai lipdavo į medžius ir 
rinkdavo dar neapsiplunksnavusius jauni-
klius. Tas laikas buvo labai trumpas, nega-
lėjai pražiopsoti. Paskui juos rūkydavo arba 
sūdydavo – ir išeidavo gardus pateikalas!

PatriarChas ir voruta

Praeito amžiaus pradžioj, matyt, paveik-
tas A.Vienuolio-Žukausko spėlionių dėl 
Vorutos, į Anykščius atvyko pats dr.Jonas 
Basanavičius. Apsistojo Laskauskų - La-
gedžių - dvarely. Močiutė pasakojo, kad 
Basanavičius, nusisamdęs porą valstiečių, 
ėjęs kasinėti prie Šeimyniškėlių piliakalnio. 
Jis nurodydavęs, kad reikią ieškoti akmenų, 
gulinčių lauke ir sudarančių trikampį, o pa-
čiame trikampio centre reikią atsargiai kas-
ti. Ir tikrai: nurodytoj vietoj nukasus viršutinį 
sluoksnį, pasimatydavo kaukolė, griaučiai. 
Taigi, prie piliakalnio buvusios kapinaitės, 
Basanavičius nemažai ką jose radęs. 

Dar močiutė stebėjosi keistu Basana-
vičiaus elgesiu. Apsikarpęs vešlią barzdą, 
ūsus, jis plaukų galiukus suvyniodavo į ske-
petaitę; paklaustas, kodėl taip darąs, atsaky-
davo:  

- Negalima žmogaus kūno mėtyt bet 
kur! 

Jis pageidavo, kad visus plaukus, nagus, 
kuriuos buvo nusikarpęs, kai numirs, įdėtų į 
jo karstą. Taip, atrodo, ir buvę padaryta.

ubagas

Šitą istoriją man papasakojo tėvelis, dak-
taras Adomas Laskauskas. 

Po Anykščių kraštą keliavo ubagas. Kaip ir 
kiti ubagai, jis stengdavos neužeiti į tą pačią 
sodybą, na, ne dažniau kaip du kartus per 
metus – įkyrių žmonių ir tada niekas nemėgo. 
Tai va. O tas ubagas turėjo šuniuką. Užėjęs so-
dybon, kurioj dar nebuvo lankęsis, pasiprašė 
vakarienės ir nakvynės. Šeimininkas skersom 
pažiūrėjo į šunį – negana ubagą, dar ir gyvulį 
pašerk! Bet neišvarė.

Rytą ubagas žiūri – gaspadorius, užkėlęs 
koją ant suolo, perrišinėja ją kruvina paklo-
de.  

- Kas atsitiko? – klausia jo ubagas. 
- Nieko, - atsako šeimininkas.– Tiktai 

koja seniai neužgyja. Viena žaizda… Pas 
kokius daktarus nesikreipiau, ko nedariau - 
niekas nepadėjo.

Ubagas pagalvojo, pagalvojo ir sako:
- Jeigu leistum man pas tave mėnesiui su 

šunim pasilikti, gal ir išgydyčiau! 
Šeimininkas nustebo:
- Kalbi kaip iš pasakos. Geriausi daktarai 

nepadėjo, tai ką tu, ubagėlis būdamas, gali 
pagelbėti?! 

- Pasitikėk manim ir mano šuniuku. Leisk 
jam kasdien išlaižyti žaizdas, o paskui ma-
tysim. 

Šeimininkui neliko iš ko rinktis, sutiko. 
Kiekvieną dieną šuniukas laižė žaizdotą 
koją, ir toji pradėjo gyti. Ir išgelbėjo ubagas 
gaspadorių iš didelės bėdos!
Parengė motiejus starkakumpis 


