
Pasaulio anykštėnų bendrijos laikraštis kiekvienam, laikančiam save anykštėnu

2009 
RUGSĖJIS

Nr.9
   (21)

PA SAUL IO

Į šį PA korespondento klausimą atsa-
ko Vytauto Didžiojo universiteto pro-
fesorius emeritas Algirdas AVIŽIENIS

Manau, jog daugelio jaunųjų išeivių iš 
Lietuvos tikslas – kuo daugiau sužinoti, iš-
mokti, sustiprėti profesiškai. Tikėtina, kad 
užsienyje jie gauna įdomaus, pelningo 
darbo, efektyviai tobulinasi. Kodėl jie tu-
rėtų grįžti namo?

Jie grįš, jei Lietuva suteiks sąlygas pri-
taikyti naujai įgytoms patirtims, žinioms. 
Užsienyje didesnė konkurencija, ar pra-
monėj, ar moksle reikia nuolat varžytis. 
O Lietuvoje kur kas palankesnė situa-
cija: kraštas gerai pažįstamas, lengviau 
pasinaudoti naudingais ryšiais, suburti 
bendraminčius, sukurti tinkamą aplinką 
firmai ar mokslo įstaigai. 

Kad jaunas žmogus grįžtų į tėvynę, jis 
neturėtų svetur per ilgai užsibūti: 5-10 
metų, ne daugiau. Paskui jau bus per vėlu: 
šeima, vaikai pradės diktuoti savo sąlygas. 
Jei žmogus sąmoningas ir galvoja apie 
savo atžalų tautišką ugdymą, tai įmanoma 
tik iki tam tikro laiko. Užsienyje augęs vai-
kas sunkiau adaptuosis tėvų žemėje, kuo 
anksčiau pradės, tuo greičiau prigis. 

Mūsų uždavinys – integruotis Europoje. 
Persikėlimas į kitą aplinką neišvengiamas 
be asmeninės aukos. Stiprioms asmeny-
bėms tai įmanoma ir be didesnių nuosto-
lių, tačiau daugumai tai nėra lengva. Mano 
patirtis UCLA (Kalifornijos universitete) 
liudija, jog labai nedaug lietuvių sugebėjo 
idealiai prisitaikyti prie naujų aplinkybių, 
vos vienas kitas. Išsilavinusiam žmogui 
svarbu suvokti savo identitetą, etninę pri-
gimtį, jos privalumus. Priešingu atveju 
kyla pavojus, jog nutrūks saitai su tėvyne, 
artimaisiais.

Jei Lietuvos aukštąsias mokyklas baigę 
absolventai turėtų galimybę be skausmo 
integruotis į užsienio universitetus, jiems 
būtų kur kas lengviau toliau tobulinti ži-
nias ir grįžti namo. Todėl grupė mokslinin-
kų, tarp jų ir aš, sumanėme projektą, kaip 
jiems padėti. Esmė – uždarą mokymo 
sistemą paversti atvira erdve. Kai moks-
lo jaunimas supažindinamas su šviežia 
informacija, kai jis žino apie kolegų už-
duotis ir gali sėkmingai bendrauti jas įgy-
vendindamas, nebe taip svarbu, kur mo-
kytis, gyventi. Kur kas sunkiau išvažiuoti 

mylėk žmones, kol jie šalia, lietuvoj

svetur, perprasti svetimą sistemą taip, kad 
joje jaustumeisi savas, o paskui vėl grįžti 
į namo. 

Jaunųjų mokslininkų bendravimas, 
mūsų manymu, turėtų prasidėti jau ruo-
šiantis doktorantūrai. Susipažinus su jau-
naisiais užsienio kolegomis, jų projektais, 
nereikia pradėt visko iš naujo, lengviau 
įvertini tai, ką mes turime namie: kokia 
naudinga lietuviškoji patirtis, kontaktai ir 
pan. Štai pirmos, antros, trečios laidos Vy-
tauto Didžiojo universiteto studentai iškart 
sudarė kompaktišką, draugišką grupę; tokį 
bendravimą įmanoma palaikyti ir fakulte-
tų, katedrų lygy. 

Kelerius metus darbavausi Kauno mies-
to tarybos plėtros komitete, vadovavau 
10-ties metų perspektyviniam projektui. 
Mūsų nepatenkino tai, kad Kauno aukš-
tąsias mokyklas baigę studentai palieka 
Kauną, Lietuvą, ir šalis paranda ne tik 
aukštos kvalifikacijos specialistus, bet ir 
išsilavinusius piliečius. Vienas strateginių 
tikslų, kuriuos sau išsikėlėme, buvo: ras-
ti savo buvusiems auklėtiniams įdomaus 
darbo namie, padėti jiems čia deramai 
įsikurti. Taip, pvz., elgiasi UCLA, pasta-
tęs šimtus butų doktorantams, ir tai labai 
pasiteisina, atsiperka. Deja, pas mus pir-
mumas kol kas teikiamas ne mokslo žmo-
nėms, ne sunkiai ir brangiai įgytai kvali-
fikacijai išsaugoti, o socialiai remtiniems. 
Todėl, parengęs tikrai nemažai specialistų, 
Kaunas nemažai jų ir prarado.

Kauno geografinė padėtis gana patogi, 
iš jo nesunku pasiekti bet kurį Lietuvos 
miestą, dažną užsienio šalį. Ypač gerai, 
kad esam europinėj erdvėj, kur viskas 
palyginti netoli, galima viens du ir išvyk-
ti, ir parvykti. Iš JAV ar Kanados sugrįžti 
namo sunkiau ne vien todėl, kad bilietas 
brangesnis: ten studentai suvažiavę iš visų 
pasaulio šalių, visi lygūs, lengvai ben-
drauja. Psichologiškai lengviau jautiesi ir 
pripratęs nebenori mokytis, dirbti ten, kur 
bendraamžių, kolegų santykiai kur kas 
komplikuotesni.  

Bet kai jaunas žmogus pajunta, kad 
namie jis reikalingas ir laukiamas, kad juo 
rūpinamasi - jis tai įvertina ir grįžta. Kas, 
turėdamas neblogas darbo ir gyvenimo 
sąlygas, o juo labiau sukūręs šeimą, norės 
dangintis nežinia kur, nežinodamas, kas jo 
ten laukia? Tokiu atveju net didesnė alga 
nelabai sugundys - jei lauks mėgstamas 

kodėl jaunieji išeiviai turėtų grįžti į lietuvą?

darbas, kolegos, pastogė. Deja, Lietuvoje 
pernelyg įsigalėjęs sovietinis mąstymas: 
išmokei jaunimą ko reikėjo - ir žinokis, o 
kas tavęs laukia ar nelaukia - mums ne-
berūpi!

Sakoma, kad lietuviai mirusiuosius 
myli labiau nei gyvuosius. Šią mintį ga-
lėčiau pratęsti: ir išvažiavusius - labiau 
nei greta esančius! Apie prarastą jau-
nąją kartą pradėta kalbėti tik tada, kai ji 
iš tiesų jau buvo prarasta, bent didžioji 
dalis. O juk taip, atrodytų, paprasta ir 
aišku: mylėk žmones, kol jie šalia, kol 
jie Lietuvoj. O jeigu mes jaunuolius tik 
pastumdome nuo vienų durų prie kitų, 
dar prirašome kreditų, paskolų - kas be-
norės grįžti? Ten, kur jau buvo nuvertin-
tas, pažemintas?..

Lietuva nelaukia grįžtančių jaunųjų 
mokslininkų ne tik todėl, kad neturi lėšų, 
nesugeba jiems padėti susitvarkyti būstą, 
mokėti prideramą algą. Nesunku patirti, 
jog jaunųjų talentų grįžimu nelabai suin-
teresuota ir vyresnioji mokslininkų karta: 
užsiėmę šiltas vietas, jie paprasčiausiai 
bijo konkurentų, gyvybingų talentų ir pa-
jėgų. Vyriausybė turėtų kur kas išsamiau 
atsižvelgti į jaunųjų intelektualų poreikius 
bei problemas, išsamiau paaiškinti visuo-
menei, kodėl Lietuva taip nenoriai pasitin-
ka arba nemoka prisikviesti ją palikusio 
akademinio jaunimo, o svarbiausia – iš 
esmės pakeisti požiūrį į jaunuosius išei-
vius.

Vytauto V.Naviko nuotrauka
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***
Nepalikti savęs
Tuščiame lauke kaip akmens
Tą dieną kai gimsta
Žmogus

Kai delčia pasveikins
Tylinčius rytmečio langus galvosim
Ar sapnavom? Ar būsim?
Ar reikia?

Nepalikti savęs 
Kaip vandens ir kaip kraujo
Kai lyja tiesiai į širdį
Tuščiame lauke matosi žaizdos

Nepalikti savęs prie namų
Kai aušta diena
Savam keliui ir darbui
Nieko nereikia sakyti

Nepalikti savęs šį pavasarį
Ant didžiojo ežero ledo
Kai bijoma eiti žiūrėti
Kai žmogus iš tolybių jau nepareis

Geriau jau įkristi į duobę
Dabar kai dar niekas nemato
Žodžiai kaip dūriai
Nebegaliu pasakyti tiesos

Dar šį vakar šį vakar
Kai nieko nėra
Pasislėpę drugeliai kužda
Jų sparnai vienadieniai

***
Šviesusis medžio angelas
Pasviręs
Į juodą dvaro langą
Į buvusias akis Dar tebežiūri Gieda

Jo partitūros – šitas laukas
Jo natos – ilgesingos laiko stygos
Šitiems namams užsidega akimirka
Pilkom drobėm taku per dobilieną

Kun. Justas Jasėnas

Tu visad giedi
Jau buvusiems Jau grįžusiems namo
Dabar kai ima vakarėti
Balti drugiai dar sykį suplasnos

Atsimeni verkiau anąkart
Balti dangaus sparnai
Dar laimina Imu dar vieną
Stiklo šukę – 
dieną Palauk Tuojau sugrįšiu

Tu visad giedi
Šitiems namams ir laukui
Kai vargsta akys žodžiai stringa
Balta giesmė juodam lange išaušo

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

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

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
Pažado sodai jau žydi

***
Krentančios žolės ant tylinčio tako
Pažymės rudenėjančią baigtį
Vakarėjant dar sugelia širdį
Bitės grįžtančių jau nepažįstančios

Delnuos išsisklaido ir mirga
Trapus miegančio vaiko kuždėjimas
Audžia ryto sapnus
Vorai žiedų ašaras apsikabinę

Vis garsyn ir garsyn prapultin
Veda ir veria žiogo kalbėjimas
Jau tikrai jau dabar
Nutilsim dar kartą Gyvenimui

Tik brenda laukimo keleiviai
Suklupę prieš amžiną Būtį
Baltų dobilų mėnesienoje
Rūko krantas tiesą paslėps

Pasirinks ir Tave
Tolstančio laiko pavargusios stygos
Pasilik amžinai su Dangum
Krentančių žvaigždžių palytėtu

***
Vakarėjančio lauko tyloj
Neberas mūsų paukščiai namų
Tik akivarai veriasi veriasi
Grobia užsiskleidusį krislą aky

Namo jau nepareisim
Mūsų tiesa dangaus ežere
Gal tada kai nutolsim nutilsim
Neliesim baltojo kranto

Pragaištys iš ankstyvojo ryto
Kur palikom varganas pėdas
Kažkada iš kažkur dar sugrįš
Nusivylę laukimo keleiviai

Balto rūko take pasitiks atsiklaups
Pavėlavusio ryto laiškai
Ten mūsų nebus
Tik laikas pasirinkti užmiršęs

Tolo nutolo dangus
Pasivyk ir pralenk delno ašaras
Mes užmigsim tylėdami
Ir dar kartą – nieko nesužinoję

***
Iš kur šitie žmonės atėjo?
Atėjo sustojo ir tyli
Ir kalba su medžiais
Ugnimi ir lietum

Šita žemė šventa
Tėvynės nubrozdintas laukas ir laikas
Dieną maitina debesys
Paukščio sparnai ir vanduo

Po kojomis užaugo žemė
Iškankinta sudrėkus nuo vargo
Aukos dievams iš delnų
Iš po žemės iš po širdies

Ten po žeme neatrastas miestas
Takas pačią gyvastį tuojau išgiedos
Ant šito aukuro ugnys
Kraujo dėmės ir pelenai

Baltas angelas kyla dangun
Upės maitina ir gydo
Ant šio kraujo sudygo javai
Bus duonos tylinčiam veidui

***
Upės gyvenimas tolsta
Paskendusių valčių akys krantinėn žiūri
Nemokėjom gyvent nemokėjom
Pavargusios dienos dejuoja

Ir ateina tėkmė tiek laukta
Stebuklo tikrovė nenori
Ištroškus širdis prisiims
Ir keliaus su ištartu TAIP

Paimki ieškojimų vargą
Ir nežinią klausiantį juoką
Gyvensim kitaip atrastoji tiesa
Vis laukia ir laukia buvimo

Numazgoki ieškojimų dulkes
Palieski tylinčią žaizdą
Atsilieps pasiilgus delčia
Išmelstajam take vakarykščių ražienų

Upės gyvenimas tarpsta
Taip arti ir tikrumo tiek daug
Pasiliksiu dabar triukšmo apstybėj
Žingsniams reikia pagalbos

Pažadėjau priimti išmokti
Tetroškom vienintelio žodžio
Perkeisk nežinią čia ir dabar atgaivink
Susitiksim krantinėj ties žiūrinčiom valtim

krentančios žolės
ant tylinčio tako...
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šiandieninei anykščių 
šventovei -  100 metų

Kan. Stanislovas Krumpliauskas
Istoriniuose šaltiniuose Anykščiai pirmą 

kartą paminėti 1440 metais. 1516 m. Anykš-
čiams suteiktos Magdeburgo teisės. Jeigu 
miestas turi šias teises, tai turi būti ir bažnyčia 
- maldos namai. 

Pirmoji bažnyčia Anykščiuose pastatyta XV 
amžiaus antroje pusėje. 1566 m. kilusio gais-
ro metu ji sudegė. Netrukus buvo atstatyta. 
Antroji bažnyčia sudegė 1671 m. ir po septy-
nerių metų buvo atstatyta. Ketvirtoji - jau mū-
rinė vienabokštė bažnyčia - pastatyta kunigo 
Jono Dominyko Lapacinskio ir kunigo Tado 
Milčiaus rūpesčiu 1757 - 1768 m. 

Pastebėtina, kad bažnyčios statybos inicia-
torius buvo būsimasis Žemaičių vyskupas Jo-
nas Dominykas Lapacinskis (1678 -1762). Šita 
bažnyčia vietoj bokštų visuose keturiuose sto-
go galuose turėjo po geležinį kryžių, ji buvo 
kryžiaus plano su penkiais altoriais. 1823 m. 
buvo pastatyta ir mūrinė keturių aukštų varpi-
nė.

Didėjant parapijai bažnyčia jau nebesu-
talpino į pamaldas susirenkančių anykštėnų, 
tad buvo nutarta statyti naują, daug didesnę 

šv. mato 
palaimintoji

bažnyčią, Tai dabartinė, jau penktoji, Šv.Mato 
bažnyčia Anykščiuose. Šiemet ji mini 100-ąjį 
savo jubiliejų. Kai kurių tyrinėtojų nuomone, 
ji laikytina ketvirtąja, nes sudegusi ir vėl atsta-
tyta bažnyčia traktuojama kaip viena, o kita 
sudegusi ir atstatyta - jau kaip dvi bažnyčios.

Dabartinė Anykščių bažnyčia statyta kunigo 
Ferdinando Uselio iniciatyva. 1889 m. buvo 
parengtas bažnyčios padidinimo planas, tačiau 
caro valdžia neleido jos perstatyti. Tokį leidimą 
davė konsistorija, tada nutarta bažnyčios nedi-
dinti, o pastatyti naują. 1898 m. buvo patvirtin-
tas žymaus rusų architekto Nikolajaus Andreje-
vo projektas (sąmatinė vertė 87090 rublių). 

Verta kiek plačiau apibūdinti iškiliosios 
Anykščių bažnyčios autorių. Kauno guber-
nijos architektas ir inžinierius N.Andrejevas 
(1856 - apie 1911) - vienas iš pagrindinių 
Lietuvos neogotikinių bažnyčių autorių. Tai 
jis pranciškonų vienuolyno patalpas pritaikė 
Kauno miesto ligoninei, suprojektavo „Miner-
vos” fabriko kontoros pastatą, Kauno guberni-
jos valdybos rūmus, Skirsnemunės šv. Jurgio 
bažnyčią, viešbutį ir restoraną „Metropolis“, 
Medingėnų (Plungės r.) Švč. Trejybės bažny-
čią, Viešintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią, 
Lygumų (Pakruojo raj.) Švč.Trejybės bažnyčią 
ir dar nemažai kitų vertingų įvairios paskirties 
pastatų. 

Po metų anykštėnai ėmėsi statybos darbų. 
Deja, netrukus mirė kunigas F.Uselis. Jis palai-
dotas šventoriuje, kairėje vartų pusėje. Kunigo 
Ferdinando darbus tęsė naujai paskirtas klebo-
nas Juozas Vembrė, ir 1909 m. bažnyčia buvo 
baigta.  

1914 m. gruodžio 8 d. Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius konsekravo naująją 
bažnyčią apaštalo evangelisto Šv. Mato vardu 
- didžiajame altoriuje virš kryžiaus yra šv.Mato 
statula. 

Mato hebrajiškas vardas reiškia „Dievo do-
vaną“. Jam priskiriamoje 1- oje iš 4 kanoninių 
Evangelijų pabrėžiama, kad Jėzus sutiko mui-
tininką, vardu Matą, ir tarė jam: „Eik paskui 
mane!“. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį.  Panašų 
epizodą aprašo evangelistai Morkus ir Lukas. 
Evangelijoje surandame ir tam tikrų geografi-
nių nuorodų: muitininko pašaukimo epizodas 
įvyko Jėzui besilankant prie Galilėjos jūros, t.y. 
prie Genezareto ežero, jis galėjo būti tenykščio 
Kafarnaumo miestelio mokesčių rinkėjas. Taip 
Jėzus į savo artimiausių sekėjų gretas priėmė 
žmogų, kuris pagal ano meto kriterijus buvo 
laikomas viešu nusidėjėliu. Matas turėjo reika-
lų su nešvariais, t.y. su Dievo tautai nepriklau-
sančių žmonių, pinigais, kuriuos liesti žydams 
buvo draudžiama. Be to, Matas buvo romėnų 
bendradarbis ir pirmiausia dėl to žydų akyse 
jis buvo išdavikas.  

Būtent dėl to Evangelijų puslapiuose daž-
nai aptinkame ano meto žmonių priekaištus 
Jėzui, kad jį seka muitininkai, prostitutės ir kiti 

nusidėjėliai. Tačiau Jėzus nė vieno neatstumia, 
o į priekaištus atsako: „Ne sveikiesiems reikia 
gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų 
šaukti, o nusidėjėlių“. Būtent čia ir glūdi Evan-
gelijos skelbimo prasmė: Dievas siūlo savo 
malonę nusidėjusiam žmogui. Mato asmeny-
je matome Evangelijos paradoksą: nusidėjėlis 
gali tapti pavyzdžiu kitiems, kaip priimti Dievo 
gailestingumą, stebuklingai perkeičiantį žmo-
gų. Evangelijoje aprašyta muitininko pašauki-
mo scena siūlo dar vieną išvadą. Į Jėzaus kvie-
timą Matas atsako nė kiek neabejodamas. Jis 
paprasčiausiai atsikėlė ir nuėjo paskui Jėzų. Šis 
lakoniškas apsisprendimas reiškia, jog Matui  
nekilo jokių abejonių paliekant savo garan-
tuotą, bet nesąžiningą uždarbį. Matas suprato, 
kad Jėzaus artumas jam neleidžia gyventi su 
Dievo  įsakymais nesuderinamo gyvenimo. 
(Informacija pateikta pagal Vatikano radiją).    

Anykščių šv.Mato bažnyčia smarkiai nu-
kentėjo Pirmojo pasaulinio karo metu: vokie-
čiai susprogdino aukštuosius bažnyčios bokš-
tus. Šie virsdami apgadino bažnyčios stogą, 
sulaužė daug gegnių, dviejose vietose net pra-
mušė skliautą, sutrupino bokštuose buvusius 
laiptus, nukentėjo vargonai, buvo sunaikintas 
naujas baldakimas, padaryta nemažai dar ir 
kitos žalos.

Lietuvai tapus nepriklausoma, Anykščių 
bažnyčios bokštai ilgai dar nebuvo atstatyti. 
Be to, 1928 m. kovo 5 d. kilo gaisras - sude-
gė didysis altorius (išgelbėta tik komuninė su 
Švenčiausiuoju). Žuvo parapijos archyvas, 
bažnyčia nukentėjo iš vidaus ir lauko. 

Tolesnė Anykščių bažnyčios istorija susijusi 
su kanauninko Juozapo Norvilos asmenybe. 
Jo iniciatyva atstatyti bokštai (tiesa, jie tapo 4-5 
metrais žemesni už buvusius) - dabar bokštų 
aukštis iki kryžių viršūnės siekia 79,25 metro. 
Atstatytas didysis altorius (taip pat gotikinio 
stiliaus), bažnyčia perdažyta. Kanauninkas J. 
Norvila palaidotas šventoriuje dešinėje nuo 
vartų.

Anykščių šv. Mato bažnyčioje darbavosi 
garbūs kunigai: filosofijos ir teologijos daktaras 
Juozapas Čepėnas (1880-1976), prieš Antrąjį 
pasaulinį karą suremontavęs kleboniją, kentė-
jęs sovietų kalėjimuose; Jonas Uogintas (1911-
1988), Albertas Talačka (1921-1999) ir kiti.

Iliustracijos iš A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus atvirukų rin-
kinio ir šv.Mato atlaidų bukleto

Senoji varpinė ir bažnyčia, statyta 1757-
1968 m.

Bažnyčia iki 1915 m. Prieškario Anykščių gamtovaizdis. 

Šv.Mato statula Anykščių bažnyčios altoriuje.
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Aleksandra Zdanavičienė

Kaip išsaugoti nykstantį?
Pamatyti.
Pasakyti.

(V. Daujotytė)

Šviesų sekmadienio vidudienį paliekam 
Traupyje protėvių kapines, kurių saulėtas kal-
nelis ramina ir skaidrina mintis, aplenkiam 
miestelį Nevėžos, Pienios ir Nevėžio slėny-
je, bažnyčią ant aukštumėlės. Mano vaikys-
tės metais kai kurie seni žmonės sakydavo 
Traupe (gal „tri-upė?“). Gal kadaise miestelio 
slėnio vietoje per potvynius plytėjo trijų upių 
vandenys, o ta aukštumėlė, kur bažnyčia ir 
mokykla, buvo krantas?

Nuo Traupio iki Troškūnų – pilka, neiš-
vaizdi lyguma, be žymesnių vietovių, be 
įdomesnių kultūros ar istorijos paminklų. 
Netraukia čia turistų, nebent koks žymus 
menininkas pasislepia nuo smalsios visuo-
menės akių.  

Tačiau atšiaurūs XX amžiaus istorijos vė-
jai siautėjo ir šiame kampelyje. Pokario gy-
venimas Traupio, Troškūnų apylinkėse buvo 
prisodrintas dramatiškų įvykių. Vengdami 
tarnybos Raudonojoje armijoje, dauguma 
Traupio apylinkės kaimų vaikinų slapstėsi, 
būrėsi miškuose, pradėjo partizaninį karą 
prieš okupantus. Ir dauguma žuvo jau pir-
maisiais partizaninės kovos metais. 

Prisimenu 1945 m. vasario mėnesio se-
kmadienį Traupio bažnyčioje. Prieš keletą 
dienų, vasario 2 ar 8 d. (diena šaltiniuose 
nurodoma skirtingai), NKVD kariuomenės 
būrys apsupo Juodgirio miške partizanų sto-
vyklą. Prasidėjo tragiškas Juodgirio mūšis, 
kuriame žuvo apie 20 partizanų – Traupio 
apylinkės vyrų. Tą sekmadienį bažnyčia 
buvo pilnutėlė moterų gedulo rūbais, tik vie-
nas kitas žilagalvis vyras stoviniavo arčiau 
durų. Nugara šiurpuliai ėjo, kai visa baž-
nyčia, suklupusi ant kelių giedojo „Marija, 
Marija“:

Palengvink vergiją,
Išlaisvink žmoniją,
Išgelbėk nuo priešo baisaus!
Neišklausė. Nuo okupantų nukentėjo 

apie 100 traupiečių. Dabar apie tai byloja tik 
paminklai žuvusiems partizanams Traupyje, 
Klaibūnuose.

Vieškelis į Troškūnus tuščias. Kas buvo 
Traupyje šv. Onos atlaiduose, jau parvažiavo 
ar parėjo. Tai tik mano sapnuose ar prisimi-

vieškeliu iš traupio į troškūnus
nimuose dar važiuoja iš Traupio Oninių ar 
į Troškūnų šv. Antano atlaidus vežimas po 
vežimo, plevėsuoja pėsčių moterėlių būre-
liai, o pakelės sodybų kiemuose visą vasa-
rą žydi jurginai, laksto baltagalviai vaikai. 
Nuo Laukagalių kaimo iki Troškūnų – tiesus 
kaip styga vieškelis, kadaise nutiestas per 
balas ir pelkes, Troškūnų (Montvilos) miško 
proskyną, kurioje lyg užburta pilis boluoja 
Troškūnų bažnyčios varpinė. Vieškelis dabar 
iškeltas aukščiau už laukus, sausas; o mano 
vaikystės metais pavasarį ir rudenį ištisas 
purvynas, išdumbluotas vežimų su rąstais, 
grūdais, bulvėmis. 

1923m. sausio 28 d. buvęs Troškūnų kle-
bonas Antanas Pauliukas, priekaištaudamas 
dėl kultūros ir patriotizmo stokos bei „abel-
nos betvarkės“, savo dienoraštyje rašė: „Ge-
ležinkeliai apgailėtinoje padėtyje, traukiniai 
vaikščioja nereguliariai, vieškeliai ištižę, var-
giai vietomis beišvažiuojami, kaip štai kelias 
į Traupę...“.  Mano vaikystės metais varyda-
vo apylinkės ūkininkus taisyti kelio. Kiek pri-
pildavo žvyro, kiek akmenų bepriklodavo, 
viskas kažkur kaip mat prasmegdavo. Poka-
riu tuo vieškeliu klampodavo per purvyną, 
o žiemą per pusnis NKVD kariuomenės ar 
Troškūnų stribų būreliai į „medžioklę“, kar-
tais juo grįždavo liūdna procesija su vežime 
suguldytais nukautais miškiniais ar stribais. 

Pirmosios nepriklausomybės metais visa 
pavieškelė buvo aplipusi skurdesnėmis ar 
turtingesnėmis sodybomis. Dabar išvažiavus 
iš Traupio dešinėje dar matyti Alūkėnų, Žer-
kiškių, Navadolio kelios sodybos, nedaug jų 
likę Laukagaliuose, Girelėje. Dar tuštesnė 
pavieškelės atkarpa nuo Girelės iki Troškūnų 
miško. Čia ne viena vietovė dar ir tarpukariu 
puikavosi lenkiškais vaidais: Krakuvka, Za-
blocė, Kondratuvka, Zaliesė, Varšavka. Tai 
buvo Traupio Kušnerevičių, Kontautų, Sie-
sicko nuo Taujėnų, Janapolio nuo Levaniškio 
dvarų žemių pakraščiai. 

Nepriklausomybės metais apkarpant dva-
rų žemes buvę dvarokai gavo po kelis ar ke-
liolika hektarų žemės, čia įkurdintas ir vienas 
kitas 1918-1920 metų nepriklausomybės 
kovų savanoris, kaip mano tėvas. Išaugo 
Deksnių, Mentelių kaimai, o lenkiški kaimų 
vardai pakeisti lietuviškais. Dar ne viena šios 
apylinkės ir skurdžių naujakurių šeima kal-
bėjo lenkiškai, o pora turtingesnių neleido 
savo vaikų į lietuvišką Girelės pradinę mo-
kyklą, samdė namų mokytojus. 

Tarpukario laiku čia, po žemės reformos 

naujose gyvenvietėse, naujakurių ūkeliai ir vie-
nur kitur anksčiau įsikūrę sutvirtėję ūkiai glau-
dėsi vienas prie kito, kaimai buvo pilni vaikų 
klegesio, galvijų ir paukščių triukšmo, žmonių 
alaso. Tyliais vasaros vakarais, kai laukai imda-
vo klostytis rūku, kiekvienas kaimynų ištartas 
žodis skambėdavo lyg pasakytas čia pat, už 
tavo kiemo medelių. Antrasis Pasaulinis karas, 
istorijos pervartos viską pakeitė.

Tomis 1944 metų karštomis liepos dieno-
mis vieškeliu iš Troškūnų į Traupį be perstojo 
važiavo besitraukiantys iš Rytų fronto vo-
kiečių sunkvežimiai, motorizuota ginkluo-
tė. Dulkėse paskendo laukai, nebematėme 
kaimynų kitapus vieškelio. Tą vidudienį 
mano senelių Skaržauskų sodyboje, buvu-
sioje visai prie vieškelio, apsistoję vokiečių 
kariai virėsi valgį, prausėsi, skutosi barzdas. 
Tik staiga viską metė ir garsiai šūkaliodami 
sėdo į sunkvežimius, motociklus ir pasileido 
vieškeliu į Traupio pusę. Pasirodo, nuo Da-
bužių per miškus prie Deksnių bei Žaliosios 
kaimų atslinkęs Raudonosios armijos būrys 
norėjo užkirsti iš Troškūnų besitraukiantiems 
vokiečiams kelią. 

Prasidėjo susišaudymas. Akimirksniu 
suliepsnojo senelių namai, statyti XIX-XX 
amžių sandūroje, vokiečių apšaudomas 
padegamosiomis kulkomis užsidegė mūsų 
klojimas ir supleškėjo su tik ką suvežtu šie-
nu, klaikiai barškėdamos krito nuo gryčios 
ir tvarto stogų čerpės. Nuo žemės paviršiaus 
nušluota senelių sodyba, kurioje tada gyve-
no dvi jaunos Skaržauskų šeimos, buvo lyg 
Deksnių, Mentelių ir kitų apylinkės kaimų 
žūties pradžia. Pirmaisiais pokario metais 
smarkiai nukentėjo Girelės kaimas. Skrebų 
padegta supleškėjo Girelės Vanagų apylinkė 
(du vaikinai žuvo Juodgirio miške), ten pat 
žuvo Girelės du broliai Šakėnai, Dailidėnai; 
greitai neliko ir jų sodybų. Nebėra ir Girelės 
pradinės mokyklos, statytos pirmosios Ne-
priklausomybės metais, į kurią ir aš tipenau 
iš Deksnių porą kilometrų pirmųjų raidžių 
raityti. Metai po metų po šalį išsibarstė Mak-
simiškio (Zablocės), Mentelių kaimų gyven-
tojai. Deksnių kaimas visiškai ištuštėjo po 
Nevėžio melioracijos: kas išsikėlė į Traupį ar 
Laukagalius, kas į miestus.

Dabar tuose tuščiuose pavieškelės lau-
kuose, kuriuos kerta bekraujis Nevėžis, jau 
nuo Girelės akis užgriebia vienintelę naują 
sodybą Deksniuose, iškilusią jau šiais, Ne-
priklausomybės, laikais. Jos šeimininkas L. 
Skaržauskas pamažu, sunkiai, rąstas prie 
rasto, plyta prie plytos lipdė savo namus, 
vieninteliu traktoriuku rudenį – pavasarį pa-
judindavo apleistas gimtąsias dirvas. Keistas 
ir beprasmis kai kam atrodė tas jo darbas, kai 
kas pasišaipydavo, kai kas pagailėdavo vieno 
vidury dykynės besikapstančio žmogaus, bet 
tas žmogus nekreipė į nieką dėmesio – pasi-
ryžo neapleisti savo tėvų ir senelių laukų. Ir 
išsikapstė: pasistatė trobesius, išmokė vaikus. 
Ne kiek liko sveikatos, bet užaugo sūnus – 
gal jis vienišo ūkio Deksnių kaime viltis? Ar 
išliks dar ateityje kaimo prie Nevėžio ištakų 
vardas – Deksniai?

- Nebėra Nevėžio... – liūdnai sako L. Skar-
žauskas, mano pusbrolis. – Užkariavo be-
brai. Užtvenkė, prigriozdino šakų, kelmų...

Einu žiūrėti. Numelioruoto Nevėžio kran-
tai nuslinkę, apžėlę aukštomis anksčiau čia 
nematytomis žolėmis ir krūmokšniais. Van-
dens tik plona gyslutė, vos įžiūrima pro są-

Vasarą, patvinus Nevėžiui, Deksnių kaimo gyventojai traukia šieną į sausesnę vietą (apie 1937 m.)
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žalas. „Nevežėla“, - su meile, aukštaitiškai 
tardavo upės vardą mano tėvas ir kaimynai. 
Kas dabar galėtų patikėti, kad prieš 50 metų 
pavasariais išsiliejusios upės kilometriniuose 
vandenyse šviesdavo purienų geltonis, vė-
liau nusekusio Nevėžio krantai apsikaišyda-
vo melsvais neužmirštuolių kelmeliais? 

Nuslūgus pavasario vandenims negreit 
dar pradžiūdavo pievos ir dirvos, ir ūkinin-
kėliai su pavydu žiūrėdavo į aukštesnius lau-
kus, jau pradžiūvusius, viltingais grūdeliais 
pabarstytus, burokais bulvėmis apsodintus. 
Negreit suželdavo pievose žolė, bet kai su-
želdavo, galėdavai valandų valandas apžiū-
rinėti dešimtis įvairiausių žolelių, spalvin-
giausių žiedelių. Skurdžių, bet turbūt dėl to 
tokių įvairių, tokių spalvingų. Net ir papras-
toje, regis, varpinėje žolėje aš, vaikas, įžiūrė-
davau daugybę spalvų ir formų. Smalsumą 
kėlė nenušienautoje pievoje blyškiai viole-
tiniai „gegutės ašarų“ kupolėliai, stebindavo 
pakrūmėse užtikta keista žolė, kurios viršūnė 
tamsiai violetinė, o žemiau šviečia ryškiai 
geltoni žiedeliai. 

Vasaros pabaigoje porą kartų vienoje 
mūsų laukų pievelėje buvau užtikusi nuos-
tabią gėlę – pelkių mandrauninkę. Ant ilgo 
liauno stiebelio išdidžiai iškėlusi baltutėlį 
vienintelį žiedą, vertą mandrauninkės vardo. 
Baltą, bet kai atidžiau įsižiūri į tą baltumą, 
pamatai daugybę spalvų – atspalvių taškelių. 
Drėgnose pakrūmėse vasarą vešėjo sidabra-
žolė arba degsnė (kondrotas), žmonėse ypač 
garbinta dėl vaistingų šaknų. Gal ir kaimo 
vardas nuo tos žolės? Mano tėvas sakė, kad 
kadaise šiose vietose buvę miškai, bet gaisras 
kartą juos suniokojo, liko tik kelmai, kuriuos 
taip sunkiai teko rauti tėvui – naujakuriui. 
Vieta ir gavusi Deksnių vardą, bet mano tė-
vas rašydavo “Degsniai“. 

Po Nevėžio melioracijos visas tas pievų 
puošnumas dingo. Pakrantes užklojo iš upe-
lio dugno ekskavatoriaus kaušu išplėštas ir 
plačiai išdrabstytas dumblas, molis, juoda 
žemė. Melioracija „suvalgė“ ir mūsų ąžuolą, 
kerojusį miško jaunuolyno pašonėje už Nevė-
žio. Vasarą ir rudenį jis dvelkė gaivumu, vėsa 
ir ramybe. Vaikai mėgom po juo žaisti, spal-
vingosios gilės buvo mūsų karvės, veršeliai, 
arkliai ir avys. Viena jo šaka buvo toli ištįsusi į 
mūsų namų pusę, lyg ranka laiminimui. O gal 
pagalbos prašymui? Neišgelbėjom.

Atsisveikinu su gimtuoju kaimu, kurio lyg ir 
nebėra. Ne geresnis likimas ištiko ir kaimyni-
nį šalia Troškūnų miško abipus vieškelio išsi-
dėsčiusį didelį Žaliosios (Zaliesės) kaimą. Čia 
tarpukariu gyveno ne vienas jau prakutęs ūki-
ninkas (Miliūnas, Augulis, Čepė), gausi sūnų 
Parojų šeima (Aukštakalnio vienkiemis). Tie 
kiemai pilni buvo jaunų, energingų, linksmų 
vyrų. Kai kas išėjo partizanauti ir žuvo (broliai 
Stanevičiai), kai kas slapstėsi namuose, kažko 
laukė ir pirmaisiais tarybinės okupacijos mė-
nesiais buvo suimti ir žuvo lageriuose (Augu-
lis, Čepė), jų šeimos ištremtos, jų namai sunai-
kinti. Ant kalnelio puikavusis Parojų (Paršelių) 
sodyba sunyko, šeimai iškrikus po tremtis, 
kalėjimus, užsienius. 

Dabar Žaliosios kaime likusios kelios sody-
bos vis labiau apeina miškais, krūmokšniais. 
Visa pavieškelė nuo Laukagalių iki Troškūnų 
miško, galima sakyti, ištuštėjo. Į plynus laukus 
vis arčiau vieškelio braunasi krūmynai iš Žer-
kiškių, Pagirių, Troškūnų miškų. Tylūs ir tušti 
dabar ir tie miškai. Nebėra Mašinkų, Gribulių, 

Šilavos sodybų, nebėra ir to didelio klojimo 
Mašinkų kaime, kur 1945 m. liepos mėnesį 
buvo susirinkę apie 100 partizanų iš apylin-
kės būrių pasitarimui ir tik budrių žvalgų įspėti 
spėjo pasitraukti iš kariuomenės apsupties ir 
išvengti Juodgirio mūšio likimo.

Dar prieš gerą dešimtmetį tankiame, ne-
peržvelgiamame Troškūnų miške dabar 
skaudžiai šviečia kirtaviečių properšos. Ap-
žėlę pavieškelės grioviai. Pirmaisiais pokario 
metais čia takus mynė besislapstantys nuo 
tarybinės valdžios vyrai, kurį laiką buvoda-
vo Antano Pasmokio partizanų būrys. Kartą 
vėlai vakare jaunesnis brolis mane, grįžtan-
čią iš Vilniaus, vežė iš Troškūnų geležinke-
lio stoties. Kelią pastojo ginkluotas žmogus. 
Pasiteiravęs kas, iš kur, kodėl, žodžio netaręs 
dingo tamsoje. 

Bet baugiau būdavo pravažiuoti miestelio 
centru pro stribų būstinę. Nors sustabdę mūsų 
trinksinčius ratus buvo gal tik pora kartų, bet 
nesuprantama baimė visada apimdavo pra-
važiuojant šį baltą mūrą. Pokario moksleivei, 
vėliau studentei vėlai vakare grįžti iš geležin-
kelio stoties ir pėsčiai tekdavo dažnai. Tada 
pro miestelį ir tuos du kilometrus mišku iki 
Deksnių norėdavosi skriste praskristi.

Vieškelis per mišką, buvęs pats klam-
piausias, labiausiai duobėtas, dabar lygus, 
išpuoselėtas. Išvažiavus iš miško Troškūnų 
bažnyčios varpinė lyg sumažėjo, pasislepia 
už miestelio trobų ir nebeprimena užbur-
tos pilies. Čia pat ir tiltas per Juostą, kuris 

vaikystėje atrodė toks didelis, paslaptingas. 
Arklys, traukęs mūsų ratus, karpė ausimis ir 
rietė sprandą, baugiai žvelgdamas pro balkių 
tarpus į tamsų vandenį. Dabar Juosta sumen-
kusi, tiltelis vos pastebimas.

Automobilis tyliai įslysta į pirmąją mieste-
lio gatvę – Traupio. Kaip trinksėdavo kadaise 
geležimi kaustyti vežimų ratai akmenimis 
grįstomis gatvėmis! Pirmaisiais sovietinės 
okupacijos metais rudenį vežimas po veži-
mo bildėdavo per visą miestelį į geležinkelio 
stotį. Ratuose susitraukę kūpsojo valstiečiai, 
„entuziastingai“ gabenę grūdų, bulvių, gyvu-
lių prievoles valdžiai.

Grįžtant iš tolimesnės kelionės Traupio 
gatvėje man jau pakvipdavo namais. Tai lyg 
vartai į Troškūnų – Traupio vieškelį, kuriuo 
vaikščiota bei važiuota vaikystės ir jaunystės 
metais. Ir dabar, kai jau toli tie laikai, važiuo-
ji tuo vieškeliu ir lyg grįžti į anuos metus, 
lyg dar kartą kvėpteli gaivaus gimtinės oro, 
dvelkusio nuo senojo mūsų ąžuolo, kurio 
nebėra. 

Visas tas ilgesys, praradimo jausmas, su-
prantama, grąžina į tolimus, niekada nebe-
grįšiančius laikus. Tačiau ar galėčiau teigti, 
kad erdvėje atsivėrusi tuštuma palieka tokią 
pat tuštumą ir širdyje? Jokiu būdu! Nostalgija 
verčia daug ką apmąstyti, prisiminti, burtis 
gimines, kaimynus. O bendrumo jausmas, 
kad visi esame vienos žemės, to paties kups-
to vaikai, toks mielas, skaidrus ir brangus, 
kad tai suprasti gali tik jo netekusieji...

Skaržauskų giminės susibūrimas Traupyje 2007 m. liepos mėn (aš – viduryje).
Nuotraukos iš A.Skaržauskaitės-Zdanavičienės albumo

Deksnių jaunimas su svečiais po atlaidų Troškūnuose (apie 1949 m. tėvų  Skaržauskų kieme).
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vardai ir datos
SPALIS
1 d. Sukanka 65 metai, kai Gečionyse 

(Anykščių r.) gimė turizmo ir sveikatin-
gumo paslaugų organizatorius Henrikas 
stankevičius. Nuo 1978 m. gyvena 
Anykščiuose, buvo VšĮ “Anykščių šilelis” 
direktorius.

3 d. Sukanka 120 metų, kai Miškinių 
vienkiemyje (Rokiškio r.) gimė pedagogas 
ir vaikų rašytojas matas GriGonis. 1929-
1934 m. buvo Anykščių vidurinės mokyklos 
direktorius,  mokė lietuvių kalbos ir geogra-
fijos. J.Basanavičiaus draugijos pirmininkas, 
švietėjas ir kultūrinės veiklos Anykščiuose 
iniciatorius. Mirė 1971 m. Vilniuje. 

5 d. Sukanka 45 metai, kai Anykš-
čiuose gimė sportininkas bėgikas Pavelas 
Fedorenka. Nuo 1982 m. gyvena Pa-
nevėžyje. Sporto treneris ir maratono bėgi-
kas profesionalas, dalyvaujantis varžybose 
įvairiose amžiaus grupėse. Įveikė maratono 
distanciją Atlantos olimpinėse žaidynėse 
(1996 m.), Lietuvos olimpiečių asociacijos 
valdybos narys.

8 d. Sukanka 70 metų, kai Anykščiuo-
se gimė mokslininkas biologas ichtiologas 
juozas virbiCkas. Keturių kalbų “Žuvų 
pavadinimų žodyno” (2005 m.) autorius. 
Visą gyvenimą skyrė ichtiologiniams tyrinė-
jimams, žuvininkystės galimybių studijoms, 
buvo  hidroekologinių tyrimų Lietuvoje pra-
dininkas. Mirė 2006 m. Vilniuje.

18 d. Sukanka 65 metai, kai Klevėnuo-

se (Anykščių r.) gimė dailininkas tapyto-
jas, pedagogas arvydas šaltenis. Nuo 
1975 m. dėsto dailę, dvi kadencijas iš eilės 
1994-2004 m. buvo Vilniaus dailės akade-
mijos rektorius, šiuo metu - jos prorektorius 
mokslui ir menui. Dalyvavo Lietuvos Atgi-
mimo veikloje, 1988-1990 m. buvo Lietu-
vos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narys, Sąjūdžio Seimo švietimo ko-
miteto pirmininkas, dabar - Vilniaus miesto 
tarybos narys

20 d. Sukanka 65 metai, kai Svėdasuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas chemikas 
bronislovas šalkus. Elektrochemijos tyri-
nėtojas docentas nuo 1985 m. dėsto Vilniaus 
pedagoginiame universitete, 1995-2005 m. 
dvi kadencijas iš eilės buvo renkamas Gam-
tos mokslų fakulteto Chemijos katedros ve-
dėju, nuo 2005 m. - šio universiteto Gamtos 
mokslų fakulteto dekanas. 

28 d. Sukanka 80 metų, kai Bičionyse 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas istorikas 
antanas tyla. Mokėsi Burbiškio pradžios 
mokykloje, baigė Anykščių vidurinę mo-
kyklą, 1951-1956 m. studijavo Vilniaus 
universiteto Istorijos-filologijos fakultete, 
įgydamas istoriko išsilavinimą. Nuo 1958 
m. dirba Lietuvos istorijos institute. 1988 
m. Vilniaus universitete apsigynė istorijos 
mokslų daktaro disertaciją tema “Lietuvos 
ir Švedijos feodalų kova dėl Livonijos XVI 
a. pabaigoje - XVII a. pradžioje. Politinės 
ir ekonominės pasekmės Lietuvai”. 1992-
1999 m. - Lietuvos istorijos instituto direk-
torius, 1991-1997 m. taip pat buvo Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitari-

nių mokslų fakulteto Istorijos katedros ve-
dėjas. Nuo 1997 m. iki šiol  - šios katedros 
dėstytojas, profesorius. Lietuvos mokslų 
akademijos narys ekspertas, Lietuvių kata-
likų MA akademikas. Išleido monografijas: 
“1905 metų revoliucija Lietuvos kaime” 
(1968 m.), “Lietuvos valstiečių judėjimas 
1861-1914” (su kitais autoriais, 1975 m.), 
“Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje - XVII 
a. pradžioje” (1986 m.), “Garšvių knygne-
šių draugija” (1991 m.). Kartu su kitais 
mokslininkais sudarė monografijas: “Igna-
linos kraštas” (1966 m.), “Rimšės ir Gaidės 
apylinkės” (1969 m.), “Dieveniškės” (1968, 
1995 m.), “Merkinė” (1970 m.), “Dubin-
giai”(1971 m.), “Kernavė” (1972 m.), “Du-
bičiai” (1989 m.). Paskelbė per 100 moks-
linių straipsnių ir studijų. 1992 m. Pasaulio 
anykštėnų bendrijos steigiamajame suva-
žiavime buvo išrinktas prezidentu (nuo 
1996 m. – pirmininku), bendrijai vadovau-
ja iki šiol. Apdovanotas Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Karininko 
kryžiumi (1999 m.) ir Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro 
kryžiumi (2009 m.). Valstybinės J. Basana-
vičiaus premijos už etninių kultūrinių tradi-
cijų plėtotę laureatas (1994 m.). Už knygą 
“Lietuvos magdeburginių miestų privilegi-
jos ir aktai. Kėdainiai” gavo Lietuvos MA S. 
Daukanto premiją (2004 m.). Jam suteiktas 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Gar-
bės profesoriaus vardas (2009 m.). Teresės 
Mikeliūnaitės (Anykščių kultūros) premijos 
laureatas (2005 m.), Anykščių rajono Gar-
bės pilietis (2009 m.).
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Justas Jasėnas. Užmigdykite mus 
Ežeruos. Utena: UAB “Utenos In-
dra“. 2009.  

Jauno, daugeliui anykštėnų žinomo 
kunigo Justo Jasėno pirmoji eilėraščių 
knygelė „Užmigdykite mus Ežeruos“ 
- maloni 
staigmena 
ir atradi-
mas pasi-
i lgusiems 
tikros, be 
pozos, be 
tušč iažo -
džiavimo, 
t u r i nč io s 
minties ir 
j a u s m o 
krūvį poe-
zijos.

„... ieš-
kojimai ir 
p r a r a d i -
mai, susiti-
kimai ir ilgesiai, laukimai ir išsisky-
rimai. Gyvenimas  eina. Jis gražus 
Toks. Ir jis skamba...“ – rašo auto-

anykštėnų 
knygų derlius

rius, pristatydamas savo eilėraščių 
rinkinį. 

Šiais žodžiais galima būtų nusa-
kyti ir poeto kūrybos imperatyvą. 
Jo posmuose lyrinio subjekto dva-
sinė sutelktis, intensyvus santy-
kio su aplinka išgyvenimas, būties 
prasmės akcentai. Jaunasis lyrikas 
savo ieškojimų ir atradimų kelyje 
vengia bereikšmių žodžių, kokių 
nors įmantrybių, pigių puošmenų, 
sumaniai pasinaudoja poetinėmis 
priemonėmis, įvaizdindamas mintį, 
įspūdį, nuotaikas, būsenas. Gam-
tovaizdis bei gamtojauta neretai 
paryškina autoriaus dvasios auto-
portretą. Posmai tarsi išplaukia iš 
regimo ir neregimo, iš pokalbio su 
savimi ir skaitytoju.

Šį pirmąjį eilėraščių rinkinį Justas 
Jasėnas skiria savo MAMAI – visada 
esančiai, lydinčiai, laukiančiai ir, kaip 
paaiškėja  iš pratarmės, turėjusiai ne-
mažai įtakos Justo antrajam pašauki-
mui pamilti knygą ir  pačiam į rankas 
imti plunksną.

Sėkmingas jauno kunigo ir poeto 
debiutas savo eilėraščių rinkiniu graži 
dovana skaitytojams – geros poezijos 
mylėtojams. Daug ką džiugins auto-
riaus siekis būti lietuviško Žodžio ar-
tumoje ir tikrovėje, noras jausti to Žo-
džio spalvą, skambesį, virpėjimą...

Vygandas RAČKAITIS

Stasė Kazlauskienė. Atspindžiai. 
Utena: UAB „Utenos Indra“. 2009. – 
160 psl.

Čiukų kaime netoli Svėdasų gyve-
nantys mokytojai Stasė ir Tautvydas 
Kazlauskai literatūroje jau nebe pir-
mokai. Šiuokart juodu į vieną knygą 
sudėjo savo eilėraščius, miniatiūras, 
sentencijas. Knygos pavadinimas tiks-
liai atitinka turinį: čia sutelpa visos te-
mos, mintys, jausmai, kuriais gyvena 
dažnas šiandienos žmogus – prade-
dant laikraštine, pilietine pozicija (eil. 
„Čečėnija“) 
ir baigiant 
l i g o m i s , 
anūkais, gi-
minaičiais, 
m o t i n o s 
s k a u s m u 
(„Alkoho-
likų moti-
nai“). Tra-
d i c i n ę 
moterišką 
lyriką kei-
čia peda-
goginė di-
daktika, atvirlaiškių palinkėjimai, 
vadovėlinės literatūros motyvai. Daug 
neapsimestinio motiniško nuoširdumo, 
tiksliau – sielvarto, pvz.: „O kalba... 
Kaip lakštučių suokimas. – /Tave mokė 

Tęsinys 6 psl.
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Anykščių kultūros centras 
1 d. 15 val. Projektas „Didžiuokis savo 

rudenėjančia branda“, skirtas tarptautinei 
pagyvenusių žmonių dienai.  

3 d. 18 val. Šokių vakaras vyresnio 
amžiaus žmonėms.   

5 d. 16 val. Šventinis koncertas, skirtas 
tarptautinei Mokytojų dienai.

7 d. 18 val. Domino teatras - Istorija 
apie tyrą meilę “Kazanova”. Vaidina: Reg. 
Adomaitis ir A. Tamulytė. Režisierius S. 
Uždavinys.

16 d. 18 val. Kūrybinio sezono pradžios 
koncertas “Mes vėl kartu“.   

20 d. 12 val. Žemdirbių šventė  “Derliaus 
kraitė”.   

20 d. 18 val. M. Jankavičiaus koncertas.
25 d. 17 val. Populiariausia Lietuvoje ir 

visame pasaulyje komedija apie vyrus, mo-
teris ir jų bendravimą “Urvinis žmogus”. 
Vaidina: V. Martinaitis. Režisieriai: D. Ka-
zlauskas ir K. Smoriginas.

Skyriai:
1 d. 18 val. Popietė “Gyvenimo vakaras 

atsineša savo žiburį”. Koncertuoja AKC folk-
lorinis ansamblis „Valaukis” (Ažuožeriai).

3 d. 10 val. Tradicinė rudens mugė 
”Gaspadinių aruodai” (Kavarskas).      

17 d. 18 val. Renginys, skirtas Lietu-
vos 1000-mečiui paminėti ”Traupis ir 
traupiečiai” (Traupis).  

17 d. 15 val. Bendruomenės susibūrimas 
“Širdį sušildo gražūs darbai” (Leliūnai).

17 d. 15 val. Popietė “Padėkokime kaimo 
gėrio ir grožio kūrėjams” (Ažuožeriai).

18 d. 11.30 val. Projektinis renginys “Gy-
venimo rudens žavesys”  (Svėdasai).

23 d.15 val. Tradicinė rudens šventė 
“Pabūkime kartu” (Troškūnai).

24 d. 19 val. Rudenėlio šventė “Po ru-
dens darbų”  (Burbiškis).

27 d. 12 val. Partizano A. Slučkos-
Šarūno 60-jų žuvimo metinių paminėjimas 
(Andrioniškis).

30 d. 20 val. “Helouvyno“ vakaras jaun-
imui (Debeikiai). 

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus 

Iki spalio 3 d. Anykščių koplyčioje - 
A.Petrulio tapybos darbų paroda. 

Nuo spalio 10 d. iki lapkričio 29 d. Ko-
plyčioje veiks Maka Batiashvili (Gruzija) ta-
pybos darbų paroda.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
9 d. Po tradicinės knygos šventės „Aukso 

bokštuose ruduo“ ženklu:
12 val. Vaikų literatūros skyriuje - 

„Linksma kelionė į puškučių ir pabaisiukų 
šalį“. Susitikimas populiarių knygelių au-
toriumi ir iliustratoriumi Pauliumi Juodi-
šiumi.

17 val. Anykščių koplyčioje – literatūros 
ir muzikos vakaras „Žmogaus gyvenimas 
yra vertas knygos“. Knygos „Pasivaikščioji-
mas su Larisa Kalpokaite“ pristatymas. Da-
lyvaus aktorė L.Kalpokaitė ir knygos autorė 
M. Jančorienė. Klausysimės aktorės atlieka-
mų romansų. 

15 d. 11.30 val. Vaikų literatūros 
skyriuje - literatūrinė valandėlė „Aš čia 
gyvenau gamtos padavimų įspūdžiais“. 
J. Tumo-Vaižganto kūrybos skaitymai, 
skirti rašytojo 140-osioms gimimo me-
tinėms. 

21 d. 17 val. Bibliotekos salėje - „Skaityk 
su vertėju“. Svečiuose – populiaraus vokie-
čių rašytojo Petriko Suskindo romano „Kve-
palai“ vertėja Vilija Gerulaitienė.

27 d. Vaikų lopšelyje-darželyje „Spindu-
lėlis“ - pasakų skaitymai „Liūdnoji  pasaka“ 
(iš renginių ciklo „Keliaujančio voriuko gi-
jomis“).

sPalio mėnesio renGiniai

seneliai, mama. /Tau mielesnė anoji, 
užkimus? /Nesvarbu, kad ji tau sve-
tima?!/ Gal sutiks prabanga, lengvas 
kelias,/ Bet Tėvynę varge palikai, – /Be 
tavęs greit užžels čia takeliai,/ Apleisti 
liks brangiausi kapai…/ Neišeik, ne-
paliki Tėvynės!/ – Čia tėvai, čia namų 
šiluma…/ Ar priglaus, ar sušildys krū-
tinę / Eurų sauja, šalis svetima?!” Pla-
čią bei jausmingą St. Kazlauskienės 
eilėraščių amplitudę gražiai papildo 
vyriška T.Kazlausko išmintis, stilistika 
primenanti F. Nyčės „Štai taip Zaratus-
tra kalbėjo“, sveikas humoras. Žodžiu, 
knyga turėtų prisišaukti bei sudominti 
ne vien svėdasiškį skaitytoją. 

Ramūnas VAIVADA

Regina Sacevičiūtė-Karaznevičie-
nė. Akys Kryžių kalne. Romanas. Jo-
nava: „Jonava“. 2009. – 83 p.

Pokaris Lietuvoje – viena iš tų temų, 
kurios vis beldžiasi į norinčiųjų prabil-
ti ir, žinoma, išgirsti sielas. Regina Sa-
cevičiūtė-Karaznevičienė savo roma-
ne „Akys kryžių kalne“ darsyk sugrįžta 
į tą laikmetį, kuomet „slankiodami po 
kaimus žmones gąsdino stribai“, kai 

„kaimynai stengėsi kuo mažiau žinoti, 
kas nereikalinga, tačiau vienas su kitu 
gyveno broliškai, tiesdami pagalbos 
ranką“ ir 
kai „tyliais 
v a k a r a i s 
atbusdavo 
p r o t ė v i ų 
dvasios ir 
sugrįždavo 
ieškoti bu-
vusių auku-
rų“. Gvil-
dendama 
veikėjų iš-
gyvenimus, 
jų patirtas 
skriaudas, 
autorė išties įtaigiai perteikia tuo metu 
visus slėgusį nerimą ir baimę. Ne tik 
žmonės, bet ir gamta kūrinyje yra lyg 
sustingę, persmelkti išgąsčio, nes „iš 
kruvinos žemės kalasi kruvini daigai. 
Jų vis daugėja ir daugėja kaip Mikal-
dos pranašystėse“. Skaitant romaną, 
kyla klausimas: ar pokaris esti suas-
meninta vizija ar blogųjų (bolševikai, 
stribai) ir gerųjų (partizanai) kova. O 
galbūt tie pokario įvykiai – nenugin-

Laikraštį remia:
Vytauto Didžiojo universiteto
profesorius emeritas 

Algirdas AVIŽIENIS
Kun. Justas JASĖNAS

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!

čijama esamos tikrovės dalis, kurios 
padariniai juntami ir šiuolaikinėje vi-
suomenėje? Juk viską saugo neklaidi-
nanti ir nedaranti jokių išlygų atmin-
tis. Šitai romano pabaigoje tvirtina ir 
pati autorė, kalbėdama apie likusiųjų 
ir liudijančiųjų atmintį: „Lietuvoje iš-
augo Kryžių kalnas. Jis simbolizuoja 
visos tautos kančią. Į Kryžių kalną at-
eina nukankintojų vaikai, artimieji. Į tą 
kalną kopia ir Broniaus sūnus. Tame 
kalne jis mintyse palaidojo savo tėvą. 
Ten saugo jo atmintį.“ Šitos atminties 
meninėm variacijom autorė ir bel-
džiasi į skaitytojų širdis.

Jurga ŽĄSINAITĖ

PA redakcija stengiasi, bet jai sun-
ku laiku sužinoti ir tiksliai informuoti 
skaitytojus, kas, kada ir ką išleido. 
Todėl knygų, albumų ir kitų leidinių 
autorius prašome nepasididžiuoti – 
ir pranešti mums!

mieli plunksnos 
broliai ir sesės!

Atkelta iš 7 psl.
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Tautvydas Kazlauskas

*Anksčiau protingieji pagarsėdavo 
tarp kvailių, o dabar – kvailiai tarp pro-
tingųjų.

*Gailėkitės pataikūnų: neturėdami 
uodegos, jie vizgina užpakaliu, versda-
mi jiems pritarti ir širdį.

*Jeigu nori pagarsėti draugiškumu, 
susėsk su bičiuliu ant vienos šakos ir, ją 
nupjovęs, nuburbėk su draugu žemėn.

*Nematau reikalo klausytis lakštinga-
lų giesmių, – piktai pasakė ori, tešme-
ninga karvė, – vis tiek pieningesnė ne-
pasidarysiu.

*– Saulė yra vienas blogiausių ir ne-
reikalingiausių dalykų pasaulyje, – ištarė 
varlė, slėpdamasi nuo kaitros po lapu.

*– Jeigu yra rojus žemėje, – susimąs-
tymo akimirką tarė lokys, – tai jis – ru-
das ir saldus.

*– Durnizmas, – pasipiktino ožys po 
spektaklio, – nė vienas ožys scenoje ne-
pasirodė.

istorija – kaiP anekdotas…

Keletas keistų, šokiruojančių, tragiš-
kų, o kartais ir linksmų faktų bei citatų iš 
“Istorijos enciklopedijos” (parengta gal 
interneto svetainę “BLOGas.lt”).

*Asirų vyrai galėjo parduoti (ir par-
duodavo) žmonas į vergiją, kad apmo-
kėtų skolas (1900-612 m. pr. Kr.) 

*Niekas nežino, kur žydai gyveno 
prieš atkeliaudami į  Palestiną.

*Egiptiečiai musėms vaikyti naudo-
davo žirafų uodegas (6000-200 m. pr. 
Kr.)

*Vieną dieną Gautama Sidhartha su-
vokė, koks pilnas kančių žmogaus gy-
venimas, metė šeimą ir išėjo ieškoti tie-
sos. Vėliau jis pasiekė nušvitimą ir buvo 
pavadintas Buda – „praregėjusiuoju“. 
(1500-500 m. pr. Kr., Indija) 

*Jėzaus Kristaus mokymo esmė buvo 
meilė ir pagarba kitiems. Po trejų metų 
romėnai jį nukryžiavo.

*Nuo Hanų dinastijos žlugimo iki 
Sujų iškilimo Kinija buvo susikaldžiusi į 
tris karalystes: Vei šiaurėje, Šu vakaruo-
se ir U pietuose.

*Imperatorius Jang Di be saiko staty-

dinosi rūmus ir švaistė pinigus kitokioms 
pramogoms, o pristigęs lėšų, pareikala-
vo dešimties metų mokesčių iš anksto. 
(Kinija 589-907 m.)

*Fudživarų giminei atėjo galas, kai jie 
pristigo dukterų, pagal tradiciją tekančių 
už imperatoriaus.

*Prieskoniai būdavo brangūs, bet bū-
tini. Jie paslėpdavo druskos ir švinktelė-
jusios mėsos skonį.

*1536 m. Anglijos karalius Henrikas 
VIII panoro pasižiūrėti, kaip jo gražiau-
sias laivas „Mary Rose“ plaukioja Sou-
lente. Tačiau kai denyje išsirikiavo 700 
jūreivių, laivas neteko pusiausvyros, ap-
virto ir nuskendo.

*Jokūbas I mikčiojo ir seilėjosi. Bet 
karalius jis buvo sumanus. 

*1618 m. keletas Bohemijos bajorų 
protestantų per susitikimą su Habsbur-
gų imperatoriaus atstovais katalikais su-
siginčijo su pastaraisiais ir išmetė juos 
pro Hradčanų pilies, Habsburgų tvirto-
vės Prahoje, langą. Habsburgų valdyto-
jai šleptelėjo ant mėšlo krūvos, ir taip 
prasidėjo Trisdešimties metų karas.

*17-18 a. Kinijoje vyro plaukai surišti 
į kasą reiškė, jog jis yra antrarūšis žmo-
gus. 

*Sultonas Mustafa buvo psichiškai 
nesveikas. Jis sėdėjo soste du kartus.

*Kad sultonai nesikištų į politiką, 
buvo stengiamasi parūpinti jiems įvai-
riausių pramogų.

*19 a. ketvirtajame dešimtmetyje an-
glas Robertas Forčunas, keliaudamas po 
Kiniją, pavogė keletą arbatmedžių. Jis 
juos išsivežė į Indiją ir ten įkūrė arbatos 
plantacijas.

*1787 m. Jekaterina II keliavo po 
šalį, norėdama pasižiūrėti, kaip gyve-
na valdiniai. Potiomkinas padarė keletą 
kilnojamų kaimų su sveikais, gražiai ap-
rengtais aktoriais. Tikriems valstiečiams 
buvo uždrausta rodytis.

*1870 m. rugsėjo mėnesį per Pran-
cūzijos-Prūsijos karą prūsų kariuomenė 
apsupo Paryžių. Užuot puolę miestą, 
prūsai laukė. Vargšai netrukus pradėjo 
mirti badu, o turtuoliai – maitintis Tiuilri 
zoologijos sodo žvėrimis.

 dar kartĄ – mŪsų atŽalynas!

PA Nr.6-7 spausdinome „auksines“ 
mintis iš abiturientų rašinių. Skaityto-
jams gyvai susidomėjus publikacija, 
pratęsiame šią temą... 

*Šatrijos Ragana – tai rašytoja, kuriai 
svarbus žmogaus vidinis pasaulis, jo iš-

gyvenimai, net moters ir vaiko.
*Šatrijos Ragana savo kūriniuose kal-

ba apie skaudžius vaikų ir tėvų santy-
kius tarpusavyje.

*Čia parodomi svarbiausi vaiko pojū-
čiai: didelis išgyvenimas dėl tėvų, vaiko 
meilė ir kaip ji kovoja dėl to.

*Ji kalba, kad vaikui patekus į platųjį 
pasaulį, susiduria su baime.

*Šis kūrinys parodė ne tik gerąsias gy-
venimo puses, bet ir tai, kad gyvenime 
duota ir vaikui nesuvokiamų ir nesu-
prantamų dalykų.

*Ir Baranauskas tą miškelį pasirinko ne 
bet sau. Jam patiko miško grožis, jo kraš-
tovaizdis ir dar daug kas. *Ten buvo eglių 
ir daug pušų ir taip visokių medžių.

*Labiausiai patinka netoli kaimo 
esantis miškas, nes ten prisimenu mo-
čiutę, kurį padovanojo mūsų šeimai.

*Dabar poema “Anykščių šilelis” yra 
žinomas Europoje savo gamta.

*Poetas tarsi rodos susikalba su visais 
gamtos žvėreliais, su miško garsais.

*Aprašo žole barzdota, lyg vyro barz-
da, lazdynai šakas iškėlę.

*Kaip Baranauskas aprašo gamtą, po-
etas pastebi net smulkiausius jos garsus.

*Iš pradžių vaizduojami regimieji 
vaizdai.

*Ten po eglėmis ir kitokių medžių 
auga daug grybų.

*Šatrijos Ragana būdama pedagogė 
gerai žinojo vaikų psichologiją, savo 
kūriniuose sugebėdavo vaikus išaukš-
tinti aukščiau tėvų, juos užjausti ir pa-
guosti.

*Antruoju posmu parodomas prisimi-
nimas.

*Ištraukoje persipynė laikų eiga tar-
tum dvilypė erdvė.

Filosofuojanti avelė...
Gregory Fridbergo (Izraelis) nuotrauka (iš 
parodos Anykščių bibliotekoje)

kvailio jono
sentencijos
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