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tešviečia didelis ir gražus tikslas

Vytautas Balčiūnas 

Peržengdami Naujųjų 2011 metų 
slenkstį, pradedame dar vieną laiko atkar-
pą. Ant Anykščių kalvų spindintis ramios 
žiemos sniegas baltuoja it prasidedančių 
Naujųjų begalinių dienų dar neprirašytieji 
švarūs lapai. O iš atminties atgyja mintys 
tų, kurie Anykštijai dar prieš Nepriklau-
somybės atkūrimą ieškojo prasmingų ir 
tvirtų kultūros ateities projekcijų, kuriomis 
ir šiandien galime patikimai remtis: „Štai 
man šviečia (jau seniai) didelis ir gražus 
tikslas – Anykščių rajonas privalo būti 
literatūrinis ne tik praeities šlove, bet ir 
nūdienos humanitariniu reikšmingumu“ 
(muziejininkė, humanistė Teresė Mikeliū-
naitė, iš 1983.10.15 laiško). „Dėl ateities 
reikia dirbti, reikia būti sąžiningam, reikia 
žmogų gerbti, tada Lietuva galės gyven-
ti. Reikia mus supurtyti, kad mes patys 
iš savęs pradėtume naują gyvenimą“ (iš 
monsinjoro ir kultūros puoselėtojo Alber-
to Talačkos 1990 m. užrašų). Kas jungia 
šių dviejų išmintingų ir taurių asmenybių 
požiūrius, kur esame kviečiami eiti, kuo 
patariama remtis ir kaip jų motyvuojamas 
bendrojo kultūros gėrio kūrimas ateityje? 

Teresė Mikeliūnaitė ir Monsinjoras buvo 
svarbiausieji dviejų paskutiniųjų priklauso-
mybės (vadinamųjų sovietinių ar tarybinių) 
dešimtmečių Anykščių bendruomenės 

Iš A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus rinkinių

autoritetai, stiprinę šio kultūros miesto ir 
Anykštijos krašto savimonę, lemtingai krei-
pę anykštėnų kultūros gyvenimą profesio-
nalumo, autentiškos kūrybos kryptimi. Jie 
sujungė Anykščių kultūros aukso amžių (A. 
Baranauskas, J. Biliūnas), sidabrinį kultūri-
nį laikotarpį (A. Vienuolis) su komplikuotu 
tarybinių metų kultūros tarpsniu, tiesdami 
naujus kelius ateičiai. Bebaimė T. Mikeliū-
naitė viena stojo prieš visą griškevičinę no-
menklatūrą, užsimojusią prie Puntuko pa-
statyti restoraną, ir laimėjo, nors jau buvo 
gauti visi leidimai ir supirktos medžiagos 
statybai. Monsinjoras vieną po kito švento-
vėje ir jos šventoriuje įkurdino tik profesio-
nalių skulptorių, dailininkų kūrinius, kaupė 
vertingą dailės kolekciją, unikalią bibliote-
ką, kurią padovanojo Anykščiams. Vienas 
veikė viešai, kitas – tarybinio gyvenimo 
užribyje, bet abu buvo labai artimų aspira-
cijų kultūros žmonės, tikrieji, didieji kultū-
ros kūrėjai, saugotojai, išminčiai. Daugelis 
Anykščių kultūrininkų galėtų šiandien pa-
sakyti, jog be jųdviejų turbūt ir mūsų nebū-
tų buvę. Mylimi, palaikomi bendruomenės, 
o nesuprasti tik vidutinybių, jie titaniškomis 
pastangomis atliko nacionalinės vertės kul-
tūros darbus, padėdami pamatą Mildos 
Telksnytės, Vygando Račkaičio ir Riman-
to Vanago kartoms bei tiems, kurie atėjo 
vėliau. Ir tiems, kurie jau gerą dešimtmetį 
atėję ar ateina tik dabar – drąsiai ir ryžtin-

gai rajono vyriausiajai architektei Daivai 
Gasiūnienei, laužančiai rutinos ledus ir 
kuriančiai neprovincialius šiuolaikinio kū-
rybos centro projektus, toliau intensyviai 
kultūros atnaujinimo siekiančiai kultūros ir 
meno programų kūrėjai Bronei Lukaitienei, 
vis geriau kultūros svarbą suvokiančiai ir 
jos labui dalykiškai, motyvuotai dirbančiai 
savivaldybės vadovų komandai – merui 
Sigučiui Obelevičiui, vicemerui Donatui 
Krikštaponiui, daugeliui kitų. T. Mikeliū-
naitė ir monsinjoras A. Talačka labai svar-
būs ir patiems jauniausiems, kurie dar tik 
Anykščių gimnazijose, meno mokyklose, 
kurie dar tik pradeda save išreikšti kūryba 
ir imasi kultūrinių projektų.

2011 m. metai bus reikšmingi ne tik sa-
vivaldos rinkimais, bet ir politinės bei kul-
tūrinės rajono bendruomenės susitarimu 
dėl kultūros ir meno plėtojimo gairių, jos 
esminių nuostatų. Naujieji parodys, ku-
riuo keliu bus einama, kuo iš esmės bus 
remiamasi, kuri kryptis nusvers – rajono 
humanitarinio reikšmingumo stiprinimas, 
profesionalaus meno plėtra, turintys išlie-
kamąją vertę, tampantys pamatu ateičiai, 
ar pramoginiai ir proginiai blizgučiai, 
ypač išvešėję kepimais ir degustacijomis 
baigiamos užmiršti rašytojo Jono Biliūno 
gimtinės Niūronyse pašonėje. Anykštijai 
gyvybiškai būtinos naujos ir patrauklios 
literatūrinės programos, jų turistiniai pa-
ketai Lietuvos mokykloms ir visai visuo-
menei, įtaigūs meno projektai, reikšmingi 
kūrybos darbai, o ne tik visokiausi jojimo, 
slidinėjimo, važinėjimosi ir vaišinimosi 
projektai – vesternizuota pramogų pasiū-
la, į kurią vis labiau koncentruojasi net ir 
Anykščių kultūrinės atminties institucijos, 
kurių misija visai kita – kultūros pagrindų 
išsaugojimas ir jų stiprinimas, meno ino-
vacijos, etinių ir estetinių galimybių plė-
tojimas.  

Monsinjoras Albertas Talačka, 1989 
metais Anykščiuose ruošdamasis kalbėti 
Vasario 16-osios šventėje, pirmąja mintim 
į konspektą įsirašė Viktorijos Daujotytės 
teiginius: „Kultūra yra didžioji šviesiųjų 
pasaulio jėgų vienybė. Tik kultūra begali 
bandyti pasaulį ištraukti iš melo ir smurto 
bedugnės. Kultūros žmogus su niekuo ne-
lenktyniauja svarbumu, niekur nesiskver-
bia, nesiekia pirmenybės ir pripažinimo. 
Kuo kultūra didesnė, tuo ji tylesnė.“ 

Ar po tiekos metų, žengdami į trečiąjį 
Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, 
pradėdami 2011-uosius, dar siekiame 
šios „didžiosios šviesiųjų pasaulio jėgų 
vienybės“, ar trokštame „patys iš sa-
vęs pradėti naują gyvenimą“, ar mums 
„šviečia didelis ir gražus tikslas“, kad 
Anykščiai sau, Lietuvai ir pasauliui būtų 
svarbūs „nūdienos humanitariniu reikš-
mingumu“?
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Mes, anykštėnai, linkę branginti 
kiek vieną, gimusį po anykščių saule, 
po anykščių žvaigždėm... Kokie Tavo 
prisiminimai iš anykščių? ar jie (Ru-
bikiai, Burbiškis...) turėjo įtakos užsi-
kraunant rašytojo, poeto misiją? Šiaip 
ar taip, Tavo literatūrinis pseudonimas 
Elmiškis...  

Iš Burbiškio dvaro, kur anuomet buvo 
mokykla ir kur gyvenome, atmintyje 
išliko dideliame kambaryje besiblaš-
kantis ir niekaip stiklo nepradaužian-
tis paukštelis, mediniai laiptai į antrąjį 
aukštą, mokytojų kepamų blynų kvapas 
ir skonis, paslaptingos parko sutemos... 
Kai suaugusiųjų rūpesčių genami persi-
kraustėme pas Bobutę (pačią tikriausią, 
iš didžiosios raidės), į Rubikių autobusų 
stotelę eidavau pro molio fabriko karje-
rus. Baugiai gilius, ypač žiemą, kuomet 

kas yra kultūra?
Vygandas RačKaiTis

Šiandien žiūrėdami kai kurias komer-
cinės televizijos laidas, klausydamiesi 
išgarbintų grupių koncertų, lankydami 
modernaus meno parodas, neretai su-
nerimę klausiame savęs: kas yra kultū-
ra?

Daug ir įvairių esama kultūros apibrė-
žimų, bet nė vienas jų neišsiverčia  be 
žmogaus dvasios sąvokos, be apeliaci-
jos į dvasines vertybes. Atsakyti į klausi-
mą „kas yra kultūra?“ nėra paprasta. Kas 
galėtų pretenduoti į tokius žinovus?! Bet 
vis dėlto galima pasvarstyti, persakant 
mintis tų, kurie savo veikla ir gyvenimu 
rado atsakymą į šį  klausimą.

Bene  tiksliausiai kultūros esmę 
ir paskirtį išaiškino vienas šviesiau-
sių praėjusio amžiaus protų – daili-
ninkas, filosofas, rašytojas Nikolajus 
Rerichas. Jis žodį „kultūra“ rašė  di-
džiąja raide, jį laikė šviesos paroliu. 
N.Rerichas žodį „kultūra“ skaidyda-
mas į dvi dalis aiškino, jog tai yra 
dviejų žodžių „kult“ (gerbimas) ir „ur“ 
junginys ir reiškia šviesos gerbimą, jos 
išpažinimą ir pergalę prieš tamsą (su-
prantama, kad mąstytojas kalba apie 
vidinę šviesą). Laikydamas kultūrą 
visų pirma gėrio teigimu, N.Rerichas 
praplėtė žinomą F.Dostojevskio teigi-
nį  „grožis gelbsti pasaulį“ tokiu saki-
niu: „Neteisinga sakyti grožis gelbsti 
pasaulį, teisingiau  – grožio pažini-
mas gelbsti pasaulį“. Taigi N.Rericho 
kultūros samprata remiasi dorovinių 
ir estetinių principų vienove. Pana-
šūs kriterijai ir kitų kultūros istorikų 
bei teoretikų. Gana taiklus esminis ir 

mūsų filosofo Vydūno pastebėjimas, 
kad kultūra – žmogiškumo prado įsi-
galėjimas.

Tokie kultūros apibūdinimai neturė-
tų būti pamiršti ir ignoruojami. Tačiau 
neramu, jog šiandien vis labiau toleruo-
jami, įsigali antikultūros reiškiniai, kai 
paneigiama tikrosios gyvenimo verty-
bės, ištrinama riba tarp gėrio ir blogio, 
skleidžiama blogio ideologija. Akivaiz-
dus šio reiškinio pavyzdys – festivalis 
„Velnio akmuo“, kur tyčiojamasi iš to, 
kas brangu ir šventa, įteisinamas sata-
nizmas.

Ne viskas džiugina ir mūsų raštijoje. 
Spaudoje, kai kurių autorių kūryboje 
mėgaujamasi pasakojimais apie de-
graduotas arba kompleksuotas, persi-
sotinusias gyvenimo  malonumais, jau 
nebežinančias ko norėti personas. Ge-
rai, kad dabar kultūra neideologizuota, 
nebėra tos sovietiniais laikais įprastos 

kultūrą kontroliuojančios sistemos ir, 
pasak A.Maceinos, „regimuose kultū-
ros pavidaluose  įkūnijama individua-
lios žmogaus dvasios struktūra“, bet ar 
reikia normaliam žiūrovui, klausytojui, 
skaitytojui paliegusios arba iškrypėliš-
kos dvasios apraiškų, būsenų? Ką tai 
duoda, ar tai veda į šviesą? Yra racijos 
tame kalambūre, jog atidarius kelią Va-
karų civilizacijai, plūsta į mus ir Vakarų 
kanalizacija...

Vis dėlto mums, anykštėnams, ne-
galima skųstis tikrosios kultūros stoka. 
Renginiai Sakralinio meno centre, Ko-
plyčioje, bibliotekoje, Kultūros centre 
plečia lankytojų akiratį, turtina dvasią, 
ugdo vidinės šviesos poreikį. Sveikin-
tina, kad tokių renginių organizatoriai 
neprarado svarbių orientyrų, nepateko į 
antikultūros pinkles. Daug kas priklauso 
ir nuo mūsų kultūros vartotojų gebėji-
mo skirti pelus nuo grūdų.

slapyvardis – gražiausia lietuvoj vieta...
Poetas Vidmantas Kiaušas-elmišKis 
atsako į Rimanto Vanago klausimus

pustydavo ir išsimušęs iš tako pradėda-
vau raudoti; išėjo vaikigalis į mokyklą, 
o išgraibys žvejai vargšelį pavasariop... 
Elmiškio kaimelis, kuriame kankino 
paauglio vienatvė bei pirmosios meilės 
ilgesys, mano kraujyje, dvasioje, pirštų 
atspauduose ir net plaukuose, kurių pa-
slaptingai mažėja. 

Tokios iškilios misijos neužsikro-
viau. Jeigu gyvenimas pasikartotų, 
kuom abejoju, norėtųsi... Esu keletą 
plonų knygelių išleidęs literatas, sla-
pyvardžiu pasirinkau mielos, man Lie-
tuvoje gražiausios vietos pavadinimą. 
Tebemaudžia širdį prisiminus melio-
raciją, kuomet absurdiškai užkasinėjo 
šimtamečius ąžuolus, o galop nugrio-
vė seną, bet tvirtai suręstą trobą. Po 
didžiuliu klėties slenksčio akmeniu 
pakasiau stiklainį su valdžią keikiančiu 

raštu, bet po keliolikos metų neberadau 
nei akmens, nei indo... Slapyvardis – iš 
gėlos, skausmo, piktumo, įžeidumo, iš 
noro įamžinti vietovardį. 

Plunksnos meistras neabejotinai yra 
ir kultūros žmogus. Kadaise filosofas 
Krescencijus stoškus sovietinę kultūrą 
taikliai apibūdino kaip išorišką, „fasa-
dinę“. ar Tau neatrodo, kad to „fasa-
diškumo“ nūnai ne ką mažiau? Kokia 
turėtų būti kultūros žmogaus elgsena, 
kad situacija iš esmės pasikeistų – kul-
tūra taptų ne renginių, petardų fiesta, 
o vidine būtinybe, savastimi? 

Meluočiau sakydamas, kad nesu 
sutrikęs. Prastai jaučiuosi matydamas 
nenuspėjamus valdinininkų šėliojimus, 
man regis, tvirtai suręstos kultūros poli-
tikos nebuvimas atpalaiduoja įžūliųjų, 
landukų rankas. Vykdomi abejotinos 
kokybės bei reikalingumo projektai, o 
popierėliai, įpareigojantys skleisti kul-
tūrą, menus, dvasingumą visoje Res-
publikoje, dulka stalčiuose. Ar tikrai 
gerovę lemia ekonomika? Kodėl tada iš 

Iš A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus rinkinių
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Mieli skaitytojai!
Šio formato “Pasaulio anykštėnas” – jau paskutinis. Kitąmet jį pakeis du-

kart į metus einantis Anykščių kultūros almanachas “Pasaulio anykštėnas”. 
Visi Pasaulio anykštėnų bendrijos bei redakcijos duomenys lieka tie patys, 
lygiai taip pat bus pageidaujamas Jūsų, mieli  anykštėnai, palaikymas bei 
finansinė parama. 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, regist-
racijos adresas: LT29111 Anykščiai, J. Biliūno g. 35; atsiskaitomoji sąskaita SEB banke 
(kodas 70440) Nr.  LT21 7044 0600 0214 7203. 

Ačiū!

svečių šalių sugrįžusieji pasakoja apie 
meninių žmogaus pradų puoselėjimą, 
ugdymą, didžiules investicijas ir teigia, 
kad tokia patirtis šimteriopai atsiperka? 
Keista, bet tapę kapitalistine valstybe 
iš kapitalizmo patirties per dvidešimt 
metų niekaip negebame atsirinkti sau-
jelės grūdų: jeigu vienas politikas įmato 
sektinų pavyzdžių, bando pasiskolinti, 
kitas taip žiebia per ieškotojo delną, 
kad aikčiojimas iki Maskvos, atsipra-
šau – Briuselio, girdėti. Ne du lietuviai 
ir trys partijos, kaip sakė klasikas, o vie-
nas Seimas ir kiti lietuviai. Abejoju, kad 
kiurksant duobėje ir vien kaupiant mėš-
lą po savimi lengvai iškopsime... Nors, 
kai pasižiūri televizorių, kai paskaitai 
bulvarinę spaudą, pradedi neabejoti 
informacijos galia, nes laiku sužinai, 
kas, kur, kada, su kuo išdykavo... Įtariu, 
kad „fasadiškumo“ formuotojai taip 
smalsaudami leidžia savo laisvalaikį, 
nesikankina mąstydami apie egzisten-
cines galvasopes. 

Apie elgseną nieko naujo nepasaky-
siu. Kultūros žmonėms niekada lengva 
nebuvo. Ir nebus. Išgyvensime žvelgda-
mi vienas į kitą, o drauge – kad ir Jono 
Biliūno aprašyto Laimės žiburio link. Ir 
nesidairykime atgal, nesuakmenėkime. 
Mes galime. 

Deja, šiandien nemažai kam tėvy-
nės, patriotizmo sąvokos skamba kaip 
atgyvenos, netgi savotiška kliūtis. O 
Tu ar išsikeltum trispalvę prie savo so-
dybos, jei tokią turėtum? Kitaip tarus, 
ar kasdienybė skatina Tave didžiuotis 
lietuva?  

Atgimimo metais nusipirkome tris-
palvę, iškeldavome prie namo, kuria-
me gyvenome, širdis blaškydavosi kaip 
patrakusi ir kažkodėl norėdavosi verkti. 
Dabar – nebe. Dabar dantys suskeldė-
jo nuo grikšėjimo. Nors stengiuosi ne-
praskysti, nemanau, kad valdžia, pri-
imdama mus dusinančius sprendimus, 
užsmaugs patriotizmą. Tačiau paskleisti 
nepatiklumo infekciją, nepilnavertišku-
mą tie ponai pajėgūs. Kitas klausimas, 
kad ir be jų pastangų greitai nebeži-
nosime kas esą – lietuviai, euromanai, 
kosmožmonės... 

Esu kaimietis, nors senokai gyvenu 
Kaune, mano įpročiai nuo vėjo kryp-
ties nesikeičia. Ir visai nesvarbu, ar iš-
kelčiau trispalvę prie savo sodybos, nes 
trispalvė visą laiką manyje. 

Ar didžiuojuosi Lietuva, tavimi ir sa-
vimi? Mulkis būčiau, jeigu to nedary-
čiau!  

Mūsų bendrijai ir laikraščiui be galo 
rūpi, kaip laikosi, kuo gyvena anykštė-
nai užsienyje, ar žada sugrįžti namo. 
Tūkstančiai lietuvaičių svetur augi-
na nebe lietuviukus, o „europiukus“, 
amerikoniukus. lietuva be žmonių – 
jau ne lietuva... O kaip Tau regis mūsų 
jaunimo situacija, ką norėtum jam pa-
sakyti, patarti, pasiūlyti?

Ir aš, kaip dažnas mūsų, skaude-
nuosi, nes gaila išsilavinusių, Lietuvos 

Respublikos, taigi – mūsų visų, finan-
suotus mokslus užsienin išvežusių, 
už įvairiausias valiutas pagalbiniams 
darbams parsidavinėjančių jaunuolių. 
Kai jie giriasi, kad tenai gyvena geriau, 
netikiu. Suvirpėjęs balsas išduoda, sto-
vėsenos netikrumas paliudija ką kitą. 
Krauk kiek nori eurų ant litų pluoštelio, 
o sieloje pulsuoja atvira žaizda. Ir tos 
žaizdos sunkiai įgyjama svetima pilie-
tybe nepridengsi. 

Kokie Tavo mėgstamiausi literatūros 
autoriai? Kokias knygas, apie ką pats 
norėtum parašyti? Tikiu, jog skaitymas 
Tau nėra hobis, todėl papildomas klau-
simėlis – o ką gi veiki laisvalaikiu, „lai-
kinosios sostinės“ gyventojau? apie ką 
svajoji?

Sugrįžau prie Jono Biliūno, jo tra-
paus, jautraus, literatūrologų po šiai 
dienai neperprasto, deramai neįver-
tinto pasaulio. Antano Baranausko 
„Anykščių šilelis“ irgi veda takeliais, 
kurie sunkiai įsipaišo į žemėlapius, nes 
gamtos grožio pakraščio niekada ne-
prieisime. Skaitau nedaug, labai lėtai, 
o originalios knygos ir vertimai griū-
te griūva. Gaila leidėjų, bet ir smagu, 
kuomet nesaikingai brangūs tomeliai 
po pusmečio atpinga kelis kartus. Aš 
palūkėju, žinau, kad tikrai geros litera-
tūros neišgraibstys. 

Ką norėčiau parašyti? Tai bent pa-
klausei... Neatsakysiu, neapsijuoksiu. 
Būtų neblogai surankiojus ir po virše-
liais įtalpinus interviu, kurių susikaupė 
dešimtys. Gaila, kad įdomių pašneko-
vų išmintingos mintys išsibarstę po 
periodinius leidinius ir interneto sve-
taines. 

Laisvalaikiu nieko neveikiu, ir tas tin-
gėjimas yra labai smagus užsiėmimas. 

Žinau, esi ambicingas, nepaprastai 
reiklus sau, kaip ugnies vengi „užsako-
mųjų“, proginių straipsnių, eilėraščių. 
Tad gal prisimintum kaip, kur, kada 
gražiausiai, maloniausiai, įspūdin-
giausiai sutikai naujuosius? ir gal pa-
cituotum jau sukurtą eilėraštį, derantį 
apmąstant praėjusius metus ir pasitin-
kant 2011-uosius?  

Klysti, kolega. Ambicijos susmilkę, 
honorarai vilioja kaip dažną plunksnos 
įkaitą.  Bet proginio eilėraščio nepara-
šyčiau, ne. Nesugebu, neįstengčiau. 

Apie Naujuosius? Senokai nebeper-
ku kalendoriaus, negirdėti kiekvieną 
rytą plėšomų lapelių drykstelėjimų, o 
Naujieji atgurgžda per pusnis kaip čia 
buvę... Ateina, užeina, praeina. Na ir 
kas? Gyvenkim, dirbkim. Ir bus taip, 
kaip išmintingoje knygoje parašyta – 
saulė užteka, kad vėl nusileistų, nusi-
leidžia, kad užtekėtų...

Mildos Kiausaites nuotrauka
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tradicijų lieptais – į ateitį...

Ona JaKiMaVičiEnė

Atmintis . . . Atminties kalba. Kokia ji? Juk 
kiekvieną akimirką esame iki mūsų gyvenu-
siųjų glėbyje. O ateitis? Ją kuriame dabar, 
čia, kad galėtume apsikabinti su tais, kurie 
ateis, gyvens, mokysis ir kurs. Kurs naujas 
tradicijas, tobulins senąsias ir per jas, kaip 
per amžinąją meilės kalbą, žadins praeitį, 
įprasmins savo dabartį.

Jono Biliūno gimnazijos atmintis apima 
90 metų istorinę gelmę. Joje gyva kasdie-
nybė: ir nuovargis, ir nuobodulys, ir protes-
tas, ir džiaugsmas, ir meilė – viskas drauge. 
Gimnazijos būties srautas atgyja atmintyje 
– tradicijose, kurios leidžia suprasti savo pa-
šaukimą bei vertę, telkia visus bendruome-
nės narius į viena. Šiemet 90-metį pasitikusi 
gimnazija kalba apie meilę, kaip amžiną 
savo prasmingo buvimo laiką, raginantį Kilti 
ir Kelti.

Su šiuo devizu ateiname į kiekvienų 
mokslo metų pradžią. Rugsėjo 1-oji kasmet 
suburia visus ten, kur į dangų kyla Laimės 
Žiburys, žymintis rašytojo Jono Biliūno am-
žinojo poilsio vietą. Čia, jausdami baltąjį 
kūrėjo būties šešėlį, įsiklausydami į romaus 
miško gaudesį, esame kartu su tomis karto-
mis, kurios irgi buvo čia, klausėsi širdimi, 
niro į praeitį ir budo dabarčiai tradicinėje 

pirmojoje literatūros pamokoje. Į ją renka-
si ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir tėveliai, 
buvę biliūniečiai, - kiekvienas, kuris į šią 
tradiciją žvelgia kaip į galimybę žadinti ir 
įžiebti žmoguje slypinčią šviesą.

Šviesos ir meilės, gerumo ir kūrybinių ga-
lių žadinimo idėja persmelkusi ir tradicines 
pirmaklasių gimnazistų krikštynas. Ši šventė 
visuomet rengiama per gimnazijos gimtadie-
nį – spalio 15 dieną. Pirmokai – tylūs, susi-
kaupę – kopia į Laimės Žiburį, kalbina ra-
šytojo kūrybos atmintį, duoda biliūniečio 
priesaiką, gieda gimnazijos himną. (Pri-
sipažinsiu, abejojau, ar ši tradicija tikrai 
gyva ir stipri,bet šiais metais, kai pliaupė 
lietus ir pirmokams pasiūlėme tradicinį 
ritualą atlikti gimnazijos Aktų salėje, pa-
sigirdo protestas: „Ne, tai netikra, nebus 
tos tikrosios šventės dvasios!“).

Meilės, gerumo, širdingumo ir bendrystės 
šviesų nutviekstas ir Kalėdų laukimo laikas. 
Jį įprasmina tradicija tapę gimnazijos teatro 
statomi labdaros spektakliai. Iš jų surenka-
mos lėšos skiriamos tiems, į kurių namus 
atsėlino nelaimė, netektis, liga ar skausmas.

Kūčių išvakarėse Kalėdaitį tradiciškai 
laužiame visi – ir senjorai, ir gimnazijos 
senbuviai, ir naujokai. Šis laikas – kaip ste-
buklingas raktas, atveriantis vartus į būties 
– artumo šviesos nutviekstos – namus. To-

kių bendro buvimo namų 
statybai skirta ir viena nau-
jesnių gimnazijos tradicijų 
– Kovo 11-ąją rengiama 
šventė „Meilei. Šeimai. 
Lietuvai.“. Ji suburia gim-
nazijos bendruomenę per 
kūrybą, savo pačių, moky-
tojų, tėvelių, buvusių au-
klėtinių. Ši šventė sujungia 
kiekvieną, skatina ginti ir 
įrodinėti save, grožį, gėrį, 
meilę, tiesą. Drauge šven-
tė palieka kiekvieną amži-
name kelyje, nes kurian-
čiam reikia atvirų durų, 
kad galėtume peržengti 
per savo baimes, abejo-
nes, netikrumą ir atsiverti 
ateičiai – savo ir Lietuvos 
būsimajam laikui.

Su atminties, kaip mei-
lės liudijimo, saugojimo būtinybe susijusios 
šimtadienio biliūniečių savaitės (skirtos Jono 
Biliūno gimtadieniui), bei paskutinio skam-
bučio tradicijos. Ypač įspūdinga pastaroji, 
prasidedanti bendra kelione į gimnaziją. 
Čia, pražydusiuose neužmirštuolėmis kabi-
netuose, melsvais atminimo gėlių vainikais 
puošiamos abiturientų galvos ir rankos, įtei-
kiami svajonių laiveliai (penktokų dovana) 
ir išvykstama į Jono Biliūno tėviškę. Suklusę 
rymome sodyboje prie lango, prisėdame 
krikštasuolėje, geriame Biliūnų sodybos 
šulinio vandenį. Kad švaria siela, lengvais 
dvasios sparnais kiltume ir su meile keltume 
kiekvieną. Ir augintume svajones – jas laive-
liais plaukti paleidžiame į Šventąją – teplau-
kia į gyvenimą ir tesuteikia drąsos kiekvie-
nam svajonės plukdytojui.

Mokslo metų pabaiga – ir vėl tradicinė 
pamoka. Pamoka netradicinėje erdvėje, 
kad girdėtum, kaip ošia apsvaigęs miš-
kas, ką kalba pieva ir laukas, šnabžda 
vanduo ir danguje šokanti saulė. Ši jung-
tis su gamta – mumyse trykštančio gy-
vastingumo, meilės ir artumo pasauliui 
paliudijimas.

Tradicijos – atminties prieš mus ir po mūsų 
kalba. Ji prabyla, sugėrusi mėlyną dangaus 
švytėjimą. Šildo rankas, širdį, įsidega ir savo 
karščiu užlieja sielą. O ji išskleidžia meilės 
ir gerumo pumpurus. Vaisiais džiaugsis tie, 
kurie po mūsų rūpinsis naujais pumpurais.

Artūras Cimbalistas. Burtai

Vytautas Navikas. Iš ciklo „Žmogus kelyje“ Uršulė Miškinytė. Mintys

anykščių j. biliūno gimnazijai – 90
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alfredas MOTiEJūnas

Dešimti metai, kai Jono Biliūno gimnazijoje atsikūrė foto-
būrelis. Kasmet po 3-4 fotoparodas pristatome mokyklos fojė. 
Šalies moksleivių fotokonkursuose laimėta per trisdešimt apdo-
vanojimų. Kartais stabtelėdami, atsigręždami atgal, papildyda-
mi savo fotografijų ciklus, einame „rašydami šviesa“ (fotografija 
– lot. photo „šviesa“, grapho – „rašau“).

Fotografija gimė XIX a. antrojoje pusėje, išgąsdino dailinin-
kus vaizdo atkūrimo „paprastumu“, įsiveržė ne tik į mūsų buitį, 
bet ir atrado vietą tarp tradicinių menų. Keitėsi, tobulėjo fo-
toaparatų konstrukcija nuo „camera obscura“ iki skaitmeninių 
technologijų. Nesnaudė ir chemikai, sukurdami vis tobulesnes 
fotojuosteles ir ryškalus.

XX amžiuje, tamsiame kambarėlyje (kartais pašviesintame 
raudona šviesa) „šlapiu“ procesu padaryta fotografija buvo pa-
garbiai saugoma šeimos albume, o didesnę, įrėmintą, kabinda-
vo šalia šventųjų paveikslų.

Lėkimo, skubėjimo ir visur nespėjimo amžiuje fotografiją 
pradėjome slėpti kompiuteryje, o po kiek laiko – ir užmiršti. 
Šiuo metu vaizdo atkūrimo procesas supaprastėjo tiek, kad 
kiekvienoje šeimoje atsirado fotoaparatas ir, be abejo, kai kas 
pasijuto profesionaliu fotografu: juk tereikia mygtuką paspausti 
– ir jau galime  išdidžiai pareikšti moką fotografuoti. Per foto-
grafijos pamokas, būrelyje, daugelį „gerų“ nuotraukų stengia-
mės patobulinti, o patį fotografavimą iš mechaninio mygtuko 
spaudinėjimo automatiniu režimu paversti kūryba.

Vieni mokiniai fotografiją pradeda kurti ant balto popieriaus 
lapo arba mintyse rutuliodami pasirinktą temą. Kiti paprasčiau-
siai fotografuoja „lyg ir be tikslo“, atidėdami kūrybines kančias 
ateičiai. Treti vis perkrato savo archyvus, montuoja fotomonta-
žus, rašo fotonoveles, deda vieną šalia kitos į ciklus.

Būrelį lanko ir šeštokai, ir abiturientai. Vieni, kaip meteo-
ritai sužibėję keliomis įdomiomis fotografijomis, pradingsta, o 
ištvermingiausi užsikrečia fotografija ir, nepaisydami sugrubu-
sių nuo šalčio rankų, ieško grožio sniego pusnyse ar apšalusio 
lango raštuose. Tada prireikia ne tik pastabumo, bet ir beribės 
fantazijos. Ne kiekvienam lemta ir užtenka ryžto, kai lakštinga-
la nutyla, o saulutė su mėnuliu galynėjasi, kuris labiau mato-
mas, pakilti iš šilto guolio ir bristi per rasą su vieninteliu tikslu 
– atrasti nepakartojamą „kadrą“. 

Nuo gamtoje vykstančios kaitos stebėjimo, nuo kelmo ar 
akmens „portretavimo“ jaunieji fotografai palaipsniui pradeda 
gilintis į tikrojo portreto subtilybes. O kaip sekasi „rašyti švie-
sa“, patys suprasite, pažvelgę į biliūniečių fotografijas. Drąsiai 
tariu – menines.

P.S. Rengiant šią publikaciją pasiekė žinia, jog Vytautas Na-
vikas, Marija Grinaitė, Viktorija Steniulytė ir Uršulė Miškinytė 
tapo respublikinio moksleivių fotografijos konkurso laureatais. 
Sveikiname!

Marija Grinaitė. Iš ciklo „Požiūris“

Fotografija – rašymas šviesa

Viktorija Steniulytė. Žaidimai

Silvija Šukytė. Žaidimai 2

d
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ieva JuODElyTė

lizdą Palikti nebuvo lengva

Ilgai mintyse dėliojau šį laišką. Dau-
gybę kartų jį tiesiog išmesdavau kaip 
niekam tikusį. Sunku buvo suprasti, kad 
kažkam Lietuvoje, Anykščiuose, gali būti 
įdomu skaityti gero gyvenimo aprašymą. 
Dar nelengviau buvo suprasti, kokių galų 
reikia belstis į kitą kraštą, kai taip norisi 
būti namie, Lietuvoje. Ten, kur visi tavo 
draugai, kur baigti mokslai, kibta į  pir-
muosius darbus, ten, kur pradėtas kloti 
tavo savarankiškas gyvenimas. Blaškiausi 
ilgai ir sunkiai, gyvenau kas antrą dieną 
skirtingomis nuotaikomis. Dabar supran-
tu, kaip visiems sunku palikti savo lizdą... 
Bet po kurio laiko ima ir atsiveria akys! 
Pasikeičia tavo nuomonė į rutiną, žvilgs-
nis į šeimą. Pradedi suprasti, kad esi vel-
niškai laiminga! Kad tai, nuo ko bėgai, 
yra tavo didžiosios laimės dalis. Dabar 
jau niekaip neįsivaizduoju kitokio gyveni-
mo šiandien. Kasdienybė, kuri ėdė, dabar 
tiesiog leidžia ramiai kvėpuoti. O gyveni-
mas ne mieste, anksčiau atrodęs nepilna-
vertiškas, atneša vis daugiau džiaugsmo. 
Tik tam suprasti prireikė nemažai laiko. 

skubėti nebereikia, 
skubėti nėra kur

Mes jau geri metai gyvename Norvegi-
joje. Nepaprastai gražioje vietoje. Kiekvie-
ną dieną matom vandenį ir tolumoje dunk-
sančius kalnus. Viskas kaip paveikslėlyje. 
Ramu, saugu. Neburzgia mašinos, beveik 
nematai žmonių. Artimiausiame mieste-
lyje žmonės nepaprastai šilti ir malonūs. 
Lietuva atminty kažkodėl asocijuojasi su 
niurgzliais, pavyduoliais, šykštuoliais… 
Trise – Martynas, Domicelė ir aš – gyve-
nam Norvegijos vakaruose, Radoy sa-
loje, apie 40 km nuo nuostabaus mies-
to – Bergeno. Mūsų geltonas namukas 
stovi, galima sakyti, tiesiai ant fiordo. 
Turime kelis kaimynus – senukus ir dvi 
jaunesnes šeimas. Čia daugiausia tuščių 
vasarnamių, kurie atgyja savaitgalio gra-
žesniais orais arba per šventes. Tada atsi-
randa ir automobilių, ir žmonių. Šiaip visi 

norvegijos atradimai

gyvena labai ramų ir, sakyčiau, pasyvų 
gyvenimą. Dienotvarkė tokia pati, vis-
kas kiekvieną dieną taip pat. Tikriausiai 
šie žmonės todėl ir pasirinko gyvenimą 
ne mieste, kad galėtu džiaugtis ramybe. 
Artimiausia parduotuvė nuo mūsų – pa-
našiai kaip nuo Anykščių iki Kavarsko. 
O kainų jau senai pradėjau nebežiūrėti 
ir nebelyginti. Tik pačioje pradžioje žag-
sėjau, bet dabar viskas netgi atrodo maž-
daug kaip Lietuvoj. Tiesa, yra keletas pro-
duktų, kurie žymiai brangesni (nešaldyta 
mėsa, vištiena, žuvis..). Ir eko prekės čia 
daugiau kainuoja nei Lietuvoje. Bet ran-
du jų ir nespecializuotose parduotuvėse, 
kur viskas keliomis kronomis pigiau. Tai-
gi, maitintis tikrai nėra taip brangu, kaip 
dauguma mano. Kainos žymiai skiriasi 
kavinėse ar restoranuose. Pvz. didelė pica 
kainuoja apie 100 Lt.. Ir maždaug tiek 
– visos porcijos pagrindinio patiekalo.  

norvegų akys švyti dažniau

Labiausiai mane čia neramina klimatas. 
Bergene lyja berods 350 dienų per me-
tus… Pavasaris ir vėjuotas, ir šaltas. Tokia 
buvo ir vasara. Daug, siaubingai daug lyja 
šiltaisiais metų laikais (rudenį, pavasarį ir 
vasarą), o žiema labiausiai patinka. Bent 
praeitais metais visos dienos buvo saulėtos 
ir snieguotos. Labai džiaugėmės su Domi-

cele, kad kasdien galim išeiti į lauką. Po 
truputi pratinamės ir per daug neliūdim, 
jei iš pat ryto girdim kapsint lietutį į stogą. 
O dabar pabandysiu nupiešti žmones. 
Norvegai panašūs į lietuvius humoro 
jausmu. Skirtumas tik toks, kad jie daž-
niau šypsosi, dažniau matai jų akis švytin-
čias. Bet nesunku suprasti, kodėl taip yra. 
Jei jau mes, atvykėliai, gaunam socialines 
garantijas, nemokamą daktarų priežiūrą ir 
visa kita, ką bekalbėti apie čia gyvenan-
čius nuo gimimo! Netgi norvegų studen-
tai, kurie nenori dirbti, gauna pašalpą. 
Alkoholikai ir narkomanai taip pat gauna 
pašalpas. Neįgalieji, ir tie matomi visuose 
prekybos centruose, miesto gatvėse, kavi-
nėse ar kultūriniuose renginiuose. Jie net-
gi įdarbinami, kad galėtų gyventi normalų 
gyvenimą. 

Kiekvienas žmogus vertinamas, jaučia-
si reikalingas. Medicinos sistema smarkiai 
skiriasi nuo lietuviškos. Čia niekas tau 
nenori įpiršti vaistų ar gydymosi metodų. 
Tave atidžiai išklauso ir išgirsta kiekvieną 
žodį. Jiems rūpi, ką tu galvoji ir kaip tu 
mąstai. Pvz., pasakiau dukros gydytojai, 
kad jos neskiepijam. Ji besišypsodama 
mus pagyrė ir pridūrė, jog šitame regione 
skiepijami beveik 100% vaikų, bet mes el-
giamės teisingai. Į darželį taip pat galėsim 
drąsiai eiti, kai tik norėsim, be jokių skie-
pų lapelių. Žodžiu, tolerancija absoliuti. 

Džiaugiuosi, kad Norvegijoje nebi-
jodamas gali rinktis kaip gyventi. Vie-
ną kartą lankėmės pas gydytoją ekstra 
atveju, kai dukra kelias dienas sirgo. 
Pasakiau jai, kad neduodu jokių vais-
tų. Ji pažiūrėjo į mane – ir palinkėjo to-
liau taip elgtis. Suprato iš pusės žodžio.   

karalius Palaiko lietuvius!

Pažįstame vieną solidaus amžiaus šeimą. 
Jie neturi vaikų, bet laiko kokias 8 kates, šunį 
ir pulką avių. Solfrid dirba naftos platformoje 
chemike (pirmoji moteris Norvegijoje, regis, 
pradėjusi dirbti tokį darbą), o jos vyras Jo-
hanesas dirba sargu. Kiekviena profesija čia 
gerbiama, žmogus nenužiūrimas nuo kojų 
iki galvos, jei neturi daktaro laipsnio. Kažkas 
Lietuvoje pasakė, kad pas mus visi nori būti 
valdžioje, bet niekas nenori dirbti. O Norve-
gijoje viskas kitaip. Žmogus nesiverčia per 
galvą, norėdamas kažkam parodyti, kas jis 

Šiaučiūnų trijulė gimtuosiuose Anykščiuose dabar lankosi jau retokai…

Toks Norvegijos vaizdas jaunuosius anykštėnus dabar prižadina kiekvieną rytą… 
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jaunystės ir meilės miestas

Mano mama, iš Svėdasų valsčiaus Šeduikių kaimo kilusi Elena 
Dobregaitė (1916-1961), baigusi medicinos studijas Kauno Vytau-
to Didžiojo universitete ir padirbėjusi Utenoje gydytoja praktikan-

aleksandras sakas: „mano mamos anykščiai“
Grįžti keletą dešimtmečių atgal ir pasidairyti po išblukusius 

prisiminimus kartais paskatina paprastas atsitiktinumas. 
Klaipėdietis matematikas ir inžinierius informatikas 64 metų 

Aleksandras Sakas, gimęs Anykščiuose ir čia praleidęs porą pir-
mųjų savo gyvenimo metų, žinoma, savo atmintyje XX a. vidurio 
miestelio vaizdo nebeišsaugojo. Tačiau gimtinės vardas – lemtin-
gas ženklas. Todėl kartais jis pasižvalgo į Anykščių pusę, pasi-
domi naujienomis – ir taip kartą aptiko „Anykštėnų biografijų“ 
internetiniame žinyne spragą: gydytojas Alfonsas Lukoševičius 
čia seniai minimas, o apie kartu su juo dirbusią Eleną Dobregaitę, 
jo Mamą, – nė žodžio.

Tai buvo lemtingas postūmis: pradėjęs apie tai galvoti, A. Sa-
kas pakėlė šeimos archyvus ir surinko visa tai, kas ir kodėl jį ir jo 
Mamą susiejo su Anykščiais. Klaipėdoje gyvenantis anykštėnas 
iš pradžių abejojo, ar šiandien dar yra Anykščiuose žmonių, kurie 
mena jo Mamą, – ir buvo maloniai nustebintas bei pradžiugintas, 
kad tokių – tikrai ne vienas ir ne du.

Tad šis Aleksandro Sako pasakojimas, po trupinėlį išgirstas 
per visą jo gyvenimą, kam nors iš vyresniosios kartos anykštėnų 
gali pasirodyti nepilnas ar netikslus, per blankiomis spalvomis 
piešiamas – laikas jas nublukino, vieno žmogaus atmintis gi ne 
beribė.

Jei kam nors patalkinus prisiminimų spragos būtų užpildytos, 
dar viena anykštėnų giminė džiaugtųsi geriau pažinusi savo bran-
giausius artimuosius.

tautvydas kontrimavičius

te, 1943 m. gavo leidimą apsigyventi ir verstis gydytojos praktika 
Anykščiuose. Paskui nuo 1944 m. ji buvo Anykščių vaikų ambula-
torijos, vėliau – motinos ir vaiko konsultacijos vedėja.

Kiek man teko girdėti, 1943 m. atvažiavusi dirbti į Anykščius, 
mano mama, matyt, iš pradžių gyveno kažkur už geležinkelio, 
Janydžiuose, su savo jaunesniąja seserimi Maryte. Vos pradėjusi 
dirbti, mama pasikvietė ją iš tėviškės Šeduikiuose ir įtaisė savo 
konsultacijoje sanitare. Nuomojosi jos abi Janydžiuose butą, kaip 
pasakojama, „labai gražiuose namuose”. 

Kitapus Šventosios upės, Stoties gatvėje, netrukus apsigyveno 
Tėvo brolis buhalteris Antanas Sakas ir jo žmona akušerė Stasė 
Gužauskaitė - Sakienė, kuri 1945 vasarą dirbo ir Anykščių gimdy-
mo namų vedėja. Tie Sakai į Anykščius persikėlė iš Šiaulių 1944 
metais į Stasės tėvų Gužauskų namus. Tuos namus jie buvo įsigiję 
dar prieš karą, iki 1936 metų, o juos perkant pinigais prisidėjo ir 
žentas. Gužauskų-Sakų sklypas buvo labai geroje vietoje, ant pa-
ties Šventosios kranto, iš vienos pusės ribojamas Valaukio upelio. 
Netoliese, perėjus tilteliu per upelį, dar už vieno sklypo gyveno ir 
daktaras Alfonsas Lukoševičius. 

Į Anykščius pasisvečiuoti pas brolį ir būsimasis mano tėvas Alek-
sandras Sakas, tuo metu Dotnuvos žemės ūkio akademijos studen-
tas. Mamos kolegės Stasės Sakienės iniciatyva, kai ji dirbo akušere 
ir mamos vadovaujamoje Anykščių motinos ir vaiko konsultacijo-
je, buvo sutarta sutikti Naujuosius 1945-uosius metus mano ma-
mos nuomojamame bute. Į pokylį Sakai atėjo su tuo metu pas juos 
viešėjusiu Aleksandru Saku. Taip mano tėvai ir susipažino.

O visai netrukus, 1945 metų sausį, Aleksandras Sakas sužinojo, 
kad kad jau areštuoti kai kurie jo kauniečiai draugai  rezistentai: 
Juozas Gražys, Aleksandras Bendinskas – ir išgirdo, kad KGB pa-
reigūnai akademijoje jo irgi ieškojo. Tuomet į Dotnuvą jis negrį-
žo ir ėmė slapstytis pas gimines gimtojoje Papilėje, Panevėžyje ir 

Tęsinys 8 psl.

toks. Visi atrodo daugmaž vienodai. Nema-
čiau nei per daug nuskurdusių, nei per daug 
išsipusčiusių. Užtat iškart matyt – iš kalbėji-
mo manieros, aprangos kodo – kur lietuvis 
ar lenkas... 

Nukrypau truputėlį nuo Solfrid ir Joha-
neso. Martynas sakė, kad jie savo drau-
gams giriasi, jog pažįsta LIETUVIUS. Pas 
juos gyveno gal penki lietuviai. Visus juos 
priėmė kaip savo vaikus ir netgi sako: da-
bar, Ieva, ir tu mūsų vaikas! Aš pas juos 
negyvenau, bet neabejoju, kad ištikus ko-
kiai bėdai galėčiau į juos kreiptis. Praeitais 
metais šventėme pas juos Naujus metus. 
Per televiziją šnekėjo karalius Haraldas V. 
Jis pasakė, kad norvegai turi padėti atvy-

kėliams, ištiesti jiems pagalbos ranką. 
Solfrid didžiuodamasi išvertė mums jo 
žodžius, ji džiaugėsi, kad Karalius palaiko 
jos pažįstamus lietuvius.

vilnius, anykščiai?.. 

Norisi grįžti, aplankyti artimuosius, 
draugus, pasivaikščioti po daugybę kartų 
mintas gatves, takus. Neturim konkrečios 
ateities vizijos, nes tikriausiai lengviau 
gyventi šia diena ir džiaugtis, nei planuo-
ti ir nusivilti. Tad, dabar mes laimingi. 
Atradau tai, ko ilgai ieškojau. Veiklos, kuri 
skatintų eiti į priekį ir kiekvieną dieną kaž-
ką nuveikti. Pradėjau siūti. Keista ir pačiai, 

nes visada galvojau, kad krypstu į kitą pusę. 
Klydau. Gal ir kuriam laikui, gal ir ne vi-
sam gyvenimui, bet dabar esu labai laimin-
ga siūdama ir kurdama rūbelius vaikams. 
Viską apgalvoju, piešiu eskizus, tada siūnu, 
fotografuoju, maketuoju ir įkeliu nuotrau-
kas į puslapį, kuriame kiti gali pamatyti 
mano darbus. Gal viskas išaugs į kažką 
rimtesnio?..  Sunku planuoti, gal aš tiesiog 
džiaugiuosi. Tad ir siunčiu kelių savo darbų 
nuotraukas. Nesinori dėti kažko kito. Nei 
senesnių fotografijų, nei kitokių darbų – jie 
nebūtų šiandienos gyvenimo atspindys. 
Pabaigai dar kartą pridursiu, kad čia tikrai 
gera. Šiai dienai mums to užtenka. Bet kada 
nors grįšim namo...

Ievos Juodelytės norvegiškoji kūryba – drabužėliai vaikams…
Nuotraukos iš I.Juodelytės albumo
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atkelta iš 7 psl.

aleksandras sakas: 
„mano mamos anykščiai“

Anykščiuose. Jis nuvykdavo į Dotnuvą tik 
išlaikyti vieno kito egzamino – mokėsi jau 
paskutiniame kurse, bet paskaitų nebelan-
kė. 

Jam slapstantis Anykščiuose, pažintis 
su Elena Dobregaite virto draugyste. Per 
Velykas, 1945 m. balandžio 2 d., Anykš-
čių bažnyčioje mano tėvai susituokė. Tė-
vui tada buvo 36-eri, mamai – ką tik suėję 
29-eri metai, taigi, abu nebe jaunuoliai, 
bet abiems tai buvo pirmoji santuoka. Tuo 
metu jie tik nujausti galėjo, kad po dviejų 
mėnesių jaunavedžiai bus išskirti ilgiems 
penkeriems metams...

Tėvas su Anykščių klebonu Juozapu 
Čepėnu buvo gerai pažįstamas. 1945 m. 
birželį, kai jis buvo surastas ir suimtas, tar-
dymo metu įsakytas smulkiai surašyti, ką 
veikęs iki arešto, nenurodydamas pavar-
dės, jis dukart minėjo Anykščių kleboną: 
„Anykščiuose gyvenau drąsiai. Užeidavau 
pas kleboną pasiinformuoti apie politiką, 
nes klebonijos visuomet buvo įvairių gan-
dų centreliai” (iš KGB bylos Nr. P-11800-LI 
55 psl.) ir kad iki santuokos važinėjo į Kau-
ną raštelio – „pristatyti Anykščių klebonui, 
jog aš esu dar nevedęs” (tos pačios bylos 
61 psl).

Pokariu į Anykščius persikėlė ir dar vie-
no tėvo brolio – mano dėdės Vaclovo Sako 
šeima. Iš pradžių ji nuomojosi butą netoli 
Antano sodybos. Vaclovas, kaip ir Antanas, 
dirbo buhalteriu. Jo duktė Birutė Sakaitė iki 
šiol gerai prisimena tuos Stančikų namus 
Vilniaus gatvėje Nr. 16, kur tuo metu gy-
veno mano mama, nes kaimynystėje buvo 
jos klasės draugės Karvelytės namai. Kar-
velienė buvusi siuvėja. Netoliese veikė 
pieninė, kurios patalpose gyveno vedėjas 
ar direktorius Strolia, kurio sūnus taip pat 
buvo Birutės mokslo draugas. 

Su Anykščių vaistininku rašytoju Antanu 

Žukausku-Vienuoliu mama buvo gerai pa-
žįstama. Rašytojas buvęs draugiškas, neiš-
didus. Kai atsiradau aš, tai mudu su mama 
kur sutikęs, visada paimdavo mane ant 
rankų, nebijodamas rizikuoti, – mat, vieną 
kartą jau buvau sudrėkinęs jo drabužius. 
Su šypsena mama prisimindavo ir anekdo-
tišką epizodą, kai prie vokiečių paskolino 
Vienuoliui 2000 markių, o skolą rašytojas 
grąžino jau užėjus Raudonajai armijai to-
mis pačiomis, bet bevertėmis markėmis, 
pasiteisindamas: „Nespėjau pasinaudoti”.

baimės, rizikos 
ir netekčių sraute

Mano pusseserė Elena Dabregaitė - Vi-
gėlienė iš Duokiškio, gimusi 1938 m., pa-
sakojo, kad aplink gimtuosius Šeduikius 
veikę partizanai žinojo, kad ūkininko Jono 
Dabregos sesuo yra gydytoja, ir per jį ne 
kartą mano mamos pagalba buvo pasinau-
doję. Mano dėdė Jonas norom nenorom 
(pabandyk atsisakyti!) turėdavęs vežioti 
mano mamą pas sužeistus ar susirgusius 
partizanus. Kelias arkliais kinkytu vežimu 
buvo tolimas. Pavojingiausia būdavo tuo-
met, kai reikdavo sužeistąjį gabenti opera-
cijai į pačius Anykščius. To laiko sąlygomis 
tai reiškė rizikuoti ne tik savo, bet  ir savo 
artimųjų laisve ar gyvybe. Gerai, kad lai-
mė visą laiką lydėjo ir mamą su jos broliu 
Jonu, ir partizanus, kuriems Anykščiuose, 
pas Stančikus nuomojamame bute būdavo 
teikiama medicininė pagalba. Mamai pa-
dėdavo ir kartu gyvenusi jos sesuo Marytė. 

Pusseserė Elena prisimena, kad retkar-
čiais į tokią kelionę tėvas Jonas Dabrega 
pasiimdavo ir ją, tuomet nė dešimties metų 
neturinčią mergaitę. Kartą ji nusistebėjusi, 
kodėl teta Elenutė, mano mama, tąsyk taip 
dažnai vaikšto į priebutį parūkyti. Tada jos 
tėvas paaiškinęs, kad sužeistojo žaizdos jau 
tiek apleistos, kad net ir daktarė be tabako 

dūmų to dvoko negalinti ištverti. 
Tą pagalbą partizanams mano mama 

visą gyvenimą laikė didžiausioje paslap-
tyje ir net savo vyrui, mano tėvui, apie tai 
papasakojo tik sunkiai sirgdama ir jau gu-
lėdama mirties patale.

Vis dėlto vėliau mano dėdės Jono Da-
bregos šeimai už pagalbą partizanams 
teko labai nukentėti. 1948 metų gruodį, 
kai mama jau buvo išsikėlusi iš Anykščių į 
Prienus, stribai ir rusų kareiviai užtiko J. Da-
bregos ūkyje Šeduikiuose besiilsinčius par-
tizanus. Šie bandę iš apsupimo pavieniui 
prasiveržti, bet buvę iššaudyti, vežimais 
tada buvo išvežti 5 ar 6 žuvę partizanai. Po 
to ūkio šeimininkai buvo suimti ir nuteisti 
kiekvienas po 10 metų lagerio. Jonas Da-
brega kalėjo Steplage Karagandos srityje 
(Kazachstanas), jo žmona Ona Dabregienė 
išvežta į Berlagą Magadano srityje (Rusija). 
Jų  vaikai – dešimtmetė duktė Elena ir dvejų 
metų sūnus Aloyzas liko tėviškėje, prižiūri-
mi močiutės, o kiek vėliau tetos Pranutės 
Dabregaitės - Kubiliūnienės.

Pokaris nepagailėjo ir šios mano tetos. 
Pranutės Kubiliūnienės (1913-1952) vyras 
partizanavo, buvo suimtas ir įkalintas, o ji 
pati, bėgdama nuo tremties, su dviem ma-
žais vaikais slapstėsi pas gimines, susirgo ir 
mirė. Seserys užaugino jos vaikus, tarp jų – 
ir dabar Kaune gyvenantį žinomą kompo-
zitorius Algimantą Kubiliūną, gimusį 1939 
metais, kuris, beje, vaikystėje kiek laiko gy-
veno ir pas mano mamą Anykščiuose, toje 
pačioje Vilniaus gatvėje.

Todėl mano pusbrolis A. Kubiliūnas ir 
prisimena epizodą, kai mano mama turėjo 
rimtų nemalonumų. Mat pas vieną žuvu-
sį partizaną kagėbistai rado jos, gydytojos 
Elenos Dobregaitės, išrašytą receptą. Mama 
buvo iškviesta į KGB tardymui. Tąkart jai 
pavyko išsisukti, ėmus pasakoti, kad ji ne-
retai kviečiama pas ligonius į kaimą, o ten, 
apžiūrėdama pacientą ir receptus išrašyda-
ma, dokumentų netikrinanti.

Mama buvo atsargi ir labai apdairi. Kai 
tik mano tėvas Aleksandras Sakas buvo su-
imtas, ji surinko vietos žmonių, tarp jų ir ki-

Gyd. E. Dobregaitė ir gyd. Alfonsas Lukoše-
vičius – kolegos Anykščiuose.

E. Dobregaitės brolis Jonas Dabrega su žmona Ona 1938 m. Abu partizanų rėmėjai 1948 m. 
gruodį Šeduikiuose buvo suimti ir išvežti į lagerius, Jonas – į Karagandą, Ona – į Magadaną.
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dešimtą klasę, o aš buvau ketvirtokas. Tuo 
metu man pasamdytas muzikos mokyto-
jas Kražių vargoninkas Kazimieras Stasiū-
naitis pats ateidavo į namus, todėl buvo 
nutarta tuo pačiu kiek pralavinti ir Algi-
mantą, nesvarbu, kad jis jau buvo kiek per 
didelis pradėti mokytis groti.

Iš pradžių man sekėsi geriau, bet greit 
išryškėjo esminis skirtumas. Man skam-
binimas pianinu tebuvo prievolė, kuriai 
skirtą laiką atsėdėjęs, tuojau dumdavau į 
lauką pas draugus. O pusbrolis gana neti-
kėtai ir labai rimtai įniko į muzikos moks-
lus ir mielai būtų leidęs visą laisvalaikį 
prie instrumento, jei ne būtinybė kitiems 
nors kiek pailsėti tyloje.  

Algimantas per metus Kražiuose pada-
rė tokią pažangą, kad, vargonininko kiek 
pakonsultuotas, per vasarą pasiruošė ir 
išlaikė stojamuosius egzaminus į Vilniaus 
J. Tallat-Kelpšos muzikos technikumą. 
Baigęs šią mokyklą ir po to dar Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje kompozicijos 
klasę, jis gana greit savo kūryba tapo pripa-

žintas muzikinės visuomenės. Apsigyvenęs 
Kaune, jis daug metų buvo  Kompozitorių 
sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas ir iki 
šiol dirba J. Gruodžio konservatorijos Mu-
zikos teorijos katedros vedėju.

Taip mamos pianinas tarsi atsitiktinai 
nors vienam iš mūsų giminės padėjo tapti 
profesionaliu muziku. Išvykus Algiman-
tui, Kražius paliko ir mudviejų mokytojas 
vargonininkas K. Stasiūnaitis. Dar kiek 
pavaikščiojau pianino pamokų pas vidu-
rinės mokyklos muzikos mokytoją Jurgį 
Kumpauską, tačiau noro skambinti kaip 
nebuvo, taip nebuvo. 

Netrukus išsikėlėme gyventi į Klaipėdą, 
susirgo mama, ir mano muzikos mokslai 
visiškai nutrūko. Dabar pianinu begalė-
čiau sugroti vienintelį „Gimnazistų valsą“,  
kurį kadaise mudu su pusbroliu išmokė 
Kražių vargonininkas.  

Bet mamos pianinas „R. Weissbrod“ te-
bestovi pas mus Klaipėdoje. Jis stebėtinai 
kantriai laukia, gal kam iš vaikaičių jo dar 
prireiks.

Elenai Dobregaitei 1943 m. išduotas leidimas verstis gydytojo praktika Anykščiuose.
Nuotraukos iš A. Sako asmeninio albumo

tataučių, liudijimus apie „tarybinių piliečių” 
gelbėjimą vokiečių okupacijos metais. Šei-
mos archyve išliko pora šių dokumentų.

Antai Jevdokija Špalova, rusė Anykščių 
gyventoja, paliudijo, kad 1943 metais jos 
sūnus Leontijus vokiečių buvo paimtas į 
frontą – ir tik gydytojos E. Dobregaitės pa-
žyma apie sunkiai sergantį Leontijaus tėvą, 
nors tai ir buvo netiesa, leido jos sūnui grįž-
ti į namus, o po to dezertyruoti.

V. Guževskij ir L.Keibienė paliudijo, kad 
gydytoja E. Dobregaitė vokiečių okupaci-
jos metais išrašydavo fiktyvias pažymas 
apie blogą sveikatą tiems piliečiams, ku-
riems grėsė priverstiniai darbai Vokietijoje.

Ko gero, ir šie faktai, ir be priekaištų at-
liktos tiesioginės pareigos lėmė, kad mano 
mama tuo metu, kai jos vyras  atliko baus-
mę lageryje už antisovietinę veiklą, 1946 
m. gegužės 1 d. Anykščiuose buvo apdo-
vanota medaliu „Už šaunų darbą Didžiojo 
Tėvynės karo metais”. 

1948 m. mano mama gydytoja Elena 
Dobregaitė iš Anykščių persikėlė į Prienus, 
kur taip pat dirbo jos pačios įsteigtos moti-
nos ir vaiko konsultacijos vedėja, o 1950 
m. su manimi, jau ketverių metų sūnumi, 
išvyko gyventi ir dirbti į Sibirą pas savo vyrą 
– mano tėvą, kuris po kalinimo Vorkutos 
lageriuose ištremtą į Krasnojarsko kraštą.

Likimas jiems buvo lėmęs drauge pra-
leisti dar 11 metų – Sibire, Žemaitijoje, 
galiausiai Klaipėdoje, kol liga ir ankstyva 
mamos mirtis ir vėl išskyrė. 

yPatingasis mamos Pirkinys

Vos tik apsigyvenusi Anykščiuose, 
mama užsisakė pirkinį, dėl kurio mūsų gi-
minėje paskui ilgai buvo stebėtasi. 

Pianinas „R. Weissbrod“ jai buvo atga-
bentas iš Vokietijos karo metais, gal 1943-
ųjų gale ar 1944-ųjų pradžioje. Kiek mar-
kių mama už jį sumokėjo, nežinau, nes 
jokių pirkimo dokumentų neišliko. Tuo 
metu mama dar buvo netekėjusi, tad mo-
kytis juo skambinti, be abejo, galėjo tik 
ji pati, gal dar kartu su ja gyvenusi jau-
nesnioji sesuo Marytė. Žinoma, mamai, 
kuriai tuo metu jau buvo 27-eri, per vėlu 
buvo galvoti apie aukštesnį nei naminis 
muzikavimo lygį. Todėl man dabar atrodo, 
kad tas  instrumentas buvo pirktas tiesiog 
kaip būtinas kultūringo žmogaus buities 
reikmuo, kuriuo galėtų pagroti į svečius 
atėję išmanesni pianistai. Net nežinau, ar 
mama buvo gavusi kokias nors fortepijo-
no pamokas. Jei ir taip – tai labai mažai, 
nes 1954 m., kai po ilgesnės pertraukos tą 
pianiną ji vėl parsigabeno į namus, mama 
juo visai negrojo.

1950-1954 m., mums gyvenant Sibire, 
pianinas liko stovėti mamos tėviškėje  Še-
duikiuose. Grįžus į Lietuvą ir apsigyvenus 
Kelmės rajone, Kražiuose, pianinas tuoj 
buvo mums ten atvežtas bei suderintas. 

Kaip tik tada pas mus į Kražius pagy-
venti atvažiavo mano pusbrolis Algiman-
tas Kubiliūnas. Broliai Algiukas ir Juozukas 
Kubiliūnai, 1952 m. likę našlaičiais, kai jų 
mama tais metais mirė, o tėvas partizanas 
jau senokai buvo suimtas ir išgabentas į 
lagerį, glaudėsi tai pas vienus, tai pas kitus 
gimines. Algimantas 1954-aisiais jau ėjo į 

Giminių susitikimas 1947 m. liepos 20-ąją Anykščiuose, sodelyje prie namo Vilniaus g. 
16 (iš kairės): dėdė Vaclovas Sakas, teta Marytė Dabregaitė-Juocevičienė, dėdienė Olga 
Biliavaitė-Sakienė, pasisvečiuoti iš Papilės atvykęs senelis Domininkas Sakas su pusantrų 
metukų anūku Aleksandru ant rankų, nežinoma mergina ir motina Elena Dobregaitė.
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antanas Tyla. lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės iždas per dvidešim-
tmetį karą (1648-1667). – V.: Mokslo ir 
enciklopedijų leidimo centras, 2010. – 
399 p.  

Šiemet, kai Anykščių krašte išaugęs gar-
busis mokslininkas jau žengia per devintąjį 
savo gyvenimo dešimtmetį, išleistas vienas 
solidžiausių jo mokslinių darbų – monogra-
fija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iž-
das per dvidešimtmetį karą (1648-1667)“.

Ta palygin-
ti trumpa ir 
jau pusketvir-
to šimtmečio 
klodu pasi-
dengusi mūsų 
krašto istorijos 
atkarpa – ne 
tik žmogaus 
gyvenimu ne-
aprėpiamos 
laiko distan-
cijos atribota. 
Mums, koją 
į XXI amžių 
įkėlusiems, ji 
– skirtingų su-
vokimo bei vertinimo nuostatų, tiesiog kitos 
vertybių skalės laikmetis. 

Todėl ir užduotis mokslininkui istorikui, 
įsigilinusiam į tokią epochą, yra dvejopa. 
Svarbu ne tik ją pažinti ir mums atskleisti, 
bet kartu dar ir apčiuopti svetimame mums 
laike tuos protėvių veiklos bruožus, iš kurių 
galėtume semtis nesenstančios patirties, to-
kio tyrimo ir pažinimo dėka tapdami tvirtes-
ni ir išmintingesni.

Atitrūkusiems nuo XVII a. istorijos verta 
prisiminti, kad prof. A. Tylos kaip mokslinio 
tyrimo objektas pasirinktas laikotarpis – vie-
nas sudėtingiausių Lietuvos valstybės išgy-
venimo tarpsnių. Tai gilios politinės ir eko-
nominės krizės, tuo metu praslinkusios per 
visą Europą, laikmetis. Mums, lietuviams, 
tai dar ir žūtbūtinio išgyvenimo tarpsnis, kai 
dėl Lietuvos ir su ja tuo metu jau politiškai 
susaistytos Lenkijos vienu metu varžėsi šve-
dai ir rusai, kai jos teritoriją siekė dalintis su-
kilę Ukrainos kazokai ir Krymo totoriai.

Pasirodžius šiai monografijai, tenka pri-
pažinti, kad prof. A. Tyla yra pirmasis Lie-
tuvos valstybės istorikas, pateikęs išsamų 
ir motyvuotą vaizdą, kaip sunkiausiu lai-
kotarpiu Lietuvai pavyko suformuoti savo 
biudžetą, kokiomis mokesčių įplaukomis ji 
galėjo garantuoti valstybės išlikimą ir kokią 
įtaką politinė visuomenė turėjo valstybės 
apsaugai ir gynybai.

Istorinė dvidešimtmečio karo studija per 
valstybės iždo politikos prizmę leidžia su-
prasti, kaipgi Lietuva, XVII a. viduryje nete-
kusi iki 90 proc. savo teritorijos ir gyventojų 
– tiek tuo metu išsidalijo okupantai, – apsi-
gynė, išsivadavo ir galėjo toliau gyvuoti.

Pasak monografijos autoriaus, karas pati-

anykštėnų 
knygų derlius

krino Lietuvos valstybines ir luomines struk-
tūras, jų gyvybingumą, lankstumą, gebėjimą 
gintis ir apsaugoti valstybę. Istoriko tyrinėtu 
laikotarpiu Lietuvai beveik 20 metų iš vals-
tybės iždo reikėjo išlaikyti nuo 5 iki 18 tūks-
tančių išaugusią samdomą kariuomenę, kad 
ji taptų patikimu valstybingumo ramsčiu. 

Kaip tai pavyko padaryti, kai karo siau-
biamoje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės teritorijoje mokesčius kiek laiko mokėjo 
vos dešimtadalis gyventojų, o pusė sodybų 
ir jų ūkių apskritai buvo sunaikinti? Pagaliau 
– kaip pavyko atsispirti bado šmėklai, kuri 
visoje Europoje per krizę tapdavo neįveikia-
mu ir politinę suirutę gilinančiu palydovu? 
Apie tai – naujausia habilituoto humanita-
rinių mokslų, istorijos daktaro A. Tylos mo-
nografija.

Remdamasis išlikusiais dokumentais, 
kitų istorikų tyrinėjimais, mūsų kraštietis 
mokslininkas pateikia motyvuotas išvadas, 
kad valstybės likimas kritiniais momentais 
labiausiai priklauso nuo pilietinės savimo-
nės, nuo suvoktos ir veiksmus lemiančios 
asmeninės atsakomybės už savo valstybę, 
nuo sugebėjimų mobilizuoti resursus. Mo-
nografijos autorius griauna vadovėlinius 
stereotipus apie Lietuvos bajorijos nesuge-
bėjimą susitelkti ir susitarti, pateikia išsamią 
informaciją apie tai, kiek įtakos valstybės 
išlikimui turėjo bajorų apsisprendimas au-
koti asmeninius interesus valstybės išlikimo 
labui.

Ilgą laiką Lietuvos valstybės istorijos ty-
rimuose vyravusį kritišką požiūrį į asmeni-
nės nuomonės viršenybę ir nerezultatyvius 
politinius ginčus prof. A. Tyla keičia kitu 
istorinių faktų analizės principu: kas lėmė 
gerą galutinį rezultatą, kad Lietuva išėjo iš 
krizinio laikotarpio kaip savo gyvybingumą 
įrodžiusi valstybė?

Žymaus istoriko, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininko A. Tylos surinkti faktai 
ir pateikti apibendrinimai, kaip Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės politinė visuomenė 
sugebėjo susitelkti ir panaudoti visus ište-
klius savo valstybei išsaugoti, yra lobis ir XXI 
a. pradžios Lietuvos Respublikos politinei 
visuomenei. 

Tačiau – su sąlyga. Iš praeities patyrimų 
reikia mokytis, juos pažįstant ir racionaliai 
pritaikant savo laikui, savo gyvenimui. Kaip 
ne kartą anykštėnams yra kalbėjęs garbusis 
profesorius A. Tyla, – pagarba praeičiai ir ge-
bėjimas į ją atsiremti yra mūsų tvirtybė.

tautvydas kontrimavičius

a. ažubalis, D. Builienė, R. Kazlaus-
kaitė - Markelienė. Valstybinė kalba lie-
tuvos kariuomenėje (1918 -1940 m.). 
– V.: Generolo Jono Žemaičio lietuvos 
karo akademija, 2010. – 214 p. 

Tai skiemoniečio (voversiečio) Genero-
lo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
Humanitarinių mokslų katedros prof. habil. 
dr. Algirdo Ažubalio ir dviejų jo bendraau-
torių nauja monografija. Joje aprašoma, kaip 
Lietuvos kariuomenės kūrimosi ir stiprėjimo 
laikotarpiu buvo diegiama į jos veiklą valsty-
binė lietuvių kalba, kaip buvo kuriama lietu-
viška karinė terminija, kas buvo pagrindiniai 
jos kūrimo iniciatoriai ir vykdytojai, kokios 
yra to meto ir dabartinių lietuviškos karinės 
terminijos kūrėjų veiklos sąsajos. Remtasi ak-

tyviausiojo šioje srityje pulkininko leitenan-
to Jono Martyno Laurinaičio (1984–1966) 
straipsniais, paskelbtais karinėje periodinė-
je spaudoje iki 1940 m. Taip pat remtasi ir 
kitų autorių, karininkų ir civilių, straipsniais, 
archyviniais dokumentais ir memuarine lite-
ratūra bei karinės periodinės spaudos infor-
macijomis. Aptariama ir kaip lietuvių kalbos 
buvo mokomi Lietuvos kariuomenės kari-
ninkai. Pirmajame nepriklausomos Lietuvos 
egzistavimo dešimtmetyje ši problema buvo 
aktuali: dauguma karininkų buvo baigę nelie-
tuviškas mokyklas, kai kurie jų buvo ir ne lie-
tuviai. Paminėti ir Anykščiai. Generalinio šta-
bo plk. ltn. Juozas Listopadskis (1891–1971), 
baigęs Lietuvos karo mokyklos IV laidą, apie 
savo pirmąją tarnybą Anykščiuose rašė: „Tuo 
metu prie pulko buvo prisišlieję nemaža sve-
timų elementų, pavyzdžiui rusų: Lapuchinas, 
Zmychovas ir dar keletas, vokiečių – Jeneris, 
Varšukas, kurie nemokėjo lietuviškai, o savo 
šeimose kalbėjosi vien savo kalba. Šios sve-
timybės pasireikšdavo veik visur, o ypač 
viešuose susiėjimuose. Kapitono Lapuchino 
žmona net juokdavosi: esą „kas iš tos lietuvių 
kalbos? Su ja nuvažiuosi tik nuo Anykščių iki 
Virbalio, ir viskas.

Mes, IV laidos karininkai, buvome suda-
rę tvirtą lietuvininkų būrelį ir nebuvome lin-
kę tūpčioti prieš svetimtaučius. Buvome įsi-
pareigoję nekalbėti kitaip, tik lietuviškai. O 
kas lietuviškai nemoka, tegu išmoksta arba 
važiuoja ten, iš kur atvažiavo. Šitaip elgda-
miesi turėjo-
me ne vieną 
tarnybinį ne-
susipratimą, 
dėl kurio teko 
įsikišti net 
vyriausiajam 
štabui. Bet 
šis reiškinys 
buvo trumpa-
laikis. 1924 
m. įvyko pir-
moji Lietuvos 
kariuomenės 
demobilizaci-
ja. Daug ne-
tinkamų karininkų buvo atleisti. Kariuome-
nė atsikratė “svetimų elementų“. Viename 
skyriuje pateikiamos 73 biografijos asmenų, 
aktyviausiai pasireiškusių tirtoje veikloje. 
Viena jų – kapitono Juozo Butėno (1898 02 
04 Anykščių vls. Vozgėlių k. – 1976 10 Či-
kagoje), rašiusio kalbos kultūros klausimais 
karinėje periodinėje spaudoje. Manytume, 
kad monografija bus įdomi ne tik kariū-
nams, bet ir studentams, magistrantams, 
doktorantams, besigilinantiems į lietuviškos 
karinės terminijos ir kalbos kultūros proble-
mas bei pedagogams lituanistams. 

Monografija paskelbta ir internete: http://
www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Valstybine_
kalba_portalui_1.pdf.

rasa gedminienė

Povilas lapeikis Kitų akimis. – V.: 
Gairės, 2010. – 208 p.

Mūsų kraštietis pedagogas ir publicistas 
Povilas Lapeikis, net ir sulaukęs 70-ies, ne-
paliauja originaliai, jaunatviškai ir valiūkiškai 
stebinti. Naujausia jo knyga pirmiausia tapo 
mįsle bibliografams: ar po pavardės dėti tašką 
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ir rašyti pavadinimą „Kitų akimis“, ar apsieiti 
be šio skyrybos ženklo ir knygą vadinti ilges-
niu vardu: „Povilas Lapeikis kitų akimis“. 

Mano nuomone, teisingesnis būtų antra-
sis variantas – mat porą šimtų puslapių už-
ima tekstai, kuriuos parašė ne pats knygos 
autorius, save apdairiai sudarytoju įvardi-
nęs, o jo draugai ir bendražygiai, plunksnos 
ir kultūrinės veiklos broliai ir seserys. 

Povilo Lapeikio knyga apie Povilą La-
peikį? „Šia knyga noriu pagerbti visus, kurie 
neabejingi man ir mano kūrybai“, – aiški-
na savo apsisprendimą autorius ir herojus, 
pratarmėje dėkodamas negailėjusiems savo 
brangaus laiko ir gražių žodžių (nuo savęs 
pridurčiau – ne tik gražių, bet ir teisingų, 
kartais net ir griežtų), skaičiusiems ir vertinu-
siems ankstesnes jo knygas.

Tai – dvidešimtmetį aprėpiančių teks-
tų rinkinys, 
prasidedantis 
penkiasde-
š imtmeč io 
pedagogo Vil-
niaus anykštė-
no, tuo metu 
– „Tautinės 
mokyklos“ 
redaktoriaus 
pr is ta tymu 
paskutinius 
mėnesius gy-
vavus iame 
„ A n y k š t o s 
pirmtake „Ko-
lektyvinia -
me darbe“ ir 
baigiamas naujausiais eiliuotais linkėjimais 
70-mečio proga. Šalia – dokumentų faksi-
milės, iškarpos, nuotraukos, padėkos, kiti is-
toriniai veiklos liudijimai – vieni ir šiandien 
atrodantys svarbūs, kiti skatinantys tik ironiš-
kai šyptelėti – ak, ta vertybių kaita... 

„Gyvenime sutinki daug žmonių, bet pri-
siminimuose palieka tik gerieji“. Ši viename 
iš eiliuotų linkėjimų Povilui cituojama kaž-
kieno mintis geriausiai atspindi šios knygos 
sudarytojo sumanymą: pasidalinti džiaugs-
mu, kurį palieka atviras ir nuoširdus bendra-
vimas su šalia esančiais.

tautvydas kontrimavičius

Juozas Danilavičius. Mano mokyto-
jai. - utena: utenos spaustuvė, 2010. 
– 266 p.

Mokytojas ekspertas J.Danilavičius, at-
sisveikinęs su mokykla po 61-erių pedago-
ginio darbo metų, ir šiandien nuolat dirba 
Mokytoju. Dalinasi sukaupta patirtimi, at-
gaivindamas prisiminimus kalba apie savo 
paties mokytojus, pateikdamas doros, dva-
sinio tobulėjimo, doros ir sielos nušvitimo 
pavyzdžių. Knygoje „Mano mokytojai“ jis 
kalba apie žmones, padėjusius jam tapti 
Mokytoju. Kaip vieną svarbiausių savo gy-
venime žmonių mini pirmąjį mokytoją Justą 
Povilaitį, prisimenami ir kiti pedagogai, pa-
traukę prie švietėjiškos veiklos, turėję jam 
nemenkos įtakos. 

Įdomūs skyriai, kuriuose J. Danilavičius 
nuoširdžiai, spalvingai, nestokodamas psi-
chologiškai svarių detalių, kalba apie di-
džiuosius sielos ugdytojus – Maironį, J.Tumą-

Vaižgantą, V.Mykolaitį-Putiną, B.Brazdžionį, 
A. Miškinį. Šie tekstai atskleidžia dvasinio 
gyvenimo tobulinimo paieškas, leidžia su-
prasti, jog minėtų autorių kūrybą J. Danilavi-
čius jaučia ne formaliai, ne „vadovėliškai“, 
o širdimi. Nevengdamas aštresnio, kandes-
nio žodžio, autorius pasakoja ir apie visą 
plejadą kitų 
žmonių, iš 
kurių jis pasi-
sėmė vertin-
gos patirties. 
Laiko suteikta 
galimybė pa-
žvelgti į pra-
eitį iš toliau ir 
aukščiau pa-
verčia knygą 
nedidelėm, 
bet naudin-
gom gyve-
nimo pamo-
kom. 

Ko gero, išsipildė Maskvos pedagogikos 
mokslų akademijos Stalino laikų akademiko 
pranašystė: „Jeigu galėtum būti vergu, galė-
tum užkopti iki ministro kabineto, bet nie-
kada nebūsi vergas – gimei laisvas, aukščiau 
mokytojo nepakilsi, rašyk knygas“. Bet ga-
lutinį žodį įvertinant J.Danilavičiaus knygą 
„Mano mokytojai“ tars, aišku, skaitytojai.

dangira neFienė

Juozas Danilavičius. atsargiai – vai-
kas. – utena: utenos spaustuvė, 2010. 
– 300 p.

Naujoje savo knygoje mokslininkas pe-
dagogas, logopedas ekspertas anykštėnas 
Juozas Danilavičius teigia, kad šiuolaiki-
niame informacijos ir globalizacijos amžiu-
je, kai sparčiai vystosi mokslas ir technika, 
žmogus dažnai nebespėja keistis, prisitaiky-
ti, organizuoti savo gyvenimą. 

Išleista daugybė pinigų mokymui ir mo-
kymuisi, reformoms, tačiau situacija išlieka 
beveik nepakitusi. Daug kur buvo bandoma 
ieškoti priežasčių – ir visuomet tekdavo atsi-
gręžti į vis jaunesnį vaikų amžių, į kūdikystę 
ar net embrioninio vystymosi stadiją.

Jei norime, kad būtų tvirti raumenys, tu-
rime kasdien mankštintis, jei norime, kad 
išlavėtų protas, turime nuolat jį treniruoti. 
Skirtumas tik toks, kad kūdikystėje ir anksty-
vojoje vaikystėje, greitai formuojantis neuro-
loginėms jungtims, vaikas sugeria visą pake-
liui jam pasitaikiusią informaciją – ir tai daro 
nepaprastai 
lengvai ir 
žaismingai.

„Mažame-
tis kaip kem-
pinė sugeria 
įvairias žinias. 
Jeigu tėvai 
nepasirūpins 
išmokyti nau-
dingų dalykų, 
pats vaikas 
savarankiš-
kai semsis ir 
bevertę infor-
maciją. Vie-
nąsyk vaikystėje įskelta pažinimo kibirkštėlė 
virsta negęstančia ugnele, kuri palaiko vaiko 

intelektualinį degimą visą gyvenimą. Organi-
zuotas mokymasis neturi skirtis nuo žaidimo, 
taip pat kaip ir žaidimas negali būti betikslis 
laiko švaistymas“. Tai mintys iš naujausios J. 
Danilavičiaus knygos, kurioje – dviejų mer-
gaičių kalbos plėtros dienoraščiai, mokslinių 
konferencijų pranešimai, straipsniai, skelbti 
žurnaluose ir laikraščiuose.

Garbus pedagogas užaugino penkis vai-
kus, tiek pat anūkų, juos augančius stebėjo 
ir pastabas užsirašinėjo. Todėl jo knygoje 
pateikta informacija yra praktiškai patikrinta, 
išsamiai išnagrinėti vaikų vystymosi bruo-
žai, čia daug patarimų, kaip ugdyti neįgalų, 
mikčiojantį, kairiarankį vaiką. Leidinys nau-
dingas mokytojams, logopedams, tėvams ir 
vaikų darželių auklėtojams.

audronė berezauskienė

albinas Rimkevičius, aldona Rinkevi-
čiūtė. Metai, paskendę laptevų jūroje. 
1942-1945 m. eilėraščiai. laptevų jūros 
tremtinių brolija „lapteviečiai“. – Kau-
nas: naujasis lankas, 2007. – 224 p.

Senokai rengta, tačiau tik visai neseniai 
mus pasiekusi knyga, kurios autoriai jau 
nebepamatys... Tai poetinis brolio ir sesers 
(gyvenusios Piktagalyje) dienoraštis, savotiš-
kas lietuvių tremtinių epas: išgyvenimai iš-
liejami ne šiaip prisiminimais, o eilėraščiais. 
Pasirinktoji forma suteikia knygai orginalu-
mo, galimybės pakylėti skaudžias patirtis iki 
dvasinių pajautų. Greta konkrečių detalių 
čia „gyvena“ 
s i m b o l i a i , 
meta foros , 
tautosakos 
motyvai. Po-
etinės meis-
trystės (eilia-
vimo) spragas 
kompensuoja 
iš nuskaustos 
sielos gelmių 
plaukiantis 
paprastumas, 
nuoširdumas. 
Akivaizdu, 
jog autoriai 
šiuos lyrinius 
dienoraščius rašė, o paskui juos iš laiko 
atstumo papildė akinami ne literatūrinių 
ambicijų ar tuščiagarbystės, o doros parei-
gos savaip užfiksuoti tragiškus niekuo dėtų 
žmonių likimus, liūdnos kasdienybės isto-
riją. Šiaurės peizažai, nuolat pasikartojantis 
šalčio motyvas čia tokie pat veikėjai, kaip 
ir lyriniai eilėraščių herojai. Ilgus eiliuotus 
pasakojimus (kurių kartais galbūt ir never-
tėjo eiliuoti) staiga įprasmina maži netikėti 
prasmių kontrastai bei sąskambiai, pvz.:  
„Jis pasakė: Tavo lūpos/ Kaip serbentai rau-
doni./ Aš mačiau, kaip jie sutrūko/ Šiaurės 
vėjo pučiami“. Šiame fone labai netikėtai 
nuskamba ir negailestingai žvarbiam 1950 
metų sausį Arangastache parašytas eilėraš-
tis „Vytautui“: „Kelk iš dulkių, kunigaikšti, /
Kelki miegančius karius,/ Lai žėrės dangus 
pašvaistėm,/ Lieki kraujo upelius“. 

Stiklo ir plieno ašmenim brėžianti, iš sub-
tilių virpesių nuausta savamokslių literatų 
jaunystės išpažintis...   

ramūnas vaivada
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kalėdos venesueloje

Dalius JuODElė

Esu „iš pa Utenas“, įspūdžiais dalijuosi 
viešėdamas pas savo bičiulį, kurso draugą 
Nerijų Anykščiuose. Jis jau žino, kad esu 
Vilniaus universitetą baigęs gamtininkas, 
keliautojas; pinigų kelionėms užsidirbu 
Londono statybose. Mėgstu keliauti vie-
nas, taip saugiau ir... drąsiau, nes sunku 
atsakyti už kompanijoną, nepažįstantį 
gyvūnų elgsenos, nejaukiai besijaučiantį 
laukinėje gamtoje. Esu buvęs Venesueloje, 
Vietname, Kolumbijoje, kituose kraštuo-
se, tačiau arčiausiai širdies man Venesu-
ela, kur patyriau begalę nuotykių – losja-
nose (užliejamose pievose) gaudydamas 
smauglius ir krokodilus, svečiuodamasis 
pas indėnus, plaukdamas kalnų upėmis, 
kopdamas į mistikos ir legendų debesimis 
apgaubtus kalnus.   

Šiuokart mano įspūdžiai patys švel-
niausi, ramiausi: praėjusių metų Kalėdos 
Venesueloje. Buvau apsistojęs Meridos 
mieste, mokiausi ispanų kalbos kursuose 
(Lotynų Amerikos ispanų kalba gerokai 
skiriasi nuo klasikinės ispanų kalbos). Čia 
susipažinau su Chuanu (tie ispaniški var-
dai: Chuanas, Chose, Chulijas... – sunku 
juos atsimint ir atskirt!), jis panašiai mano 
metų, sukinėjosi pasauly žinomame ke-
liautojų klube „Couchserfing“, padedan-
čiame keliautojams apsistoti pas vietos 
žmones. 

Artėjo Kalėdos, Naujieji metai – kur 
juos sutikti? Chuanas pasiūlė nuvažiuot 
pas jo draugus į Santa Barbarą. Kiti, siūlęsi 
padėt, buvo jehovistai, man tai nepatiko, 
be to, viliojo vieta, kuroje nesu buvęs – 
tad į Santa Barbarą!

Riedame, tiksliau – pamažu kylame 
aukštyn: nuo žemutinių losjanų iki viršuti-
nių. Kalendorius rodo gruodžio pabaigą, o 
dienos temperatūra – plius 40 ir daugiau. 
Sunku net įsivaizduot, jog čia – Kalėdų 
metas... O dar 24-ta diena – mano gimta-
dienis! Mus pasitinkanti šeima tai žinojo, 
ir specialiai man buvo iškeptas specialus 
sluoksniuotas tortas; apie tortus daug neiš-
manau, supratau tik tiek, kad buvo skanus 

ir storiausias sluoksnis buvo baltas…
Aš jau buvau skaitęs, kad Pietų Ame-

rikoje Kalėdos švenčiamos triukšmingai ir 
linksmai, su įvairiom ceremonijom, vaidi-
nimais, procesijom. Antai Meksikoje per 
Kalėdų šventes vaikai daužo ryškiai išda-
žytą popierinę tuščiavidurę figūrą pinata, 
pripildytą saldumynų ir mažų dovanėlių. 
Ši figūra pakabinama, ir vaikai iš eilės 
tranko ją lazda. Kai kuris nors jų praplėšia 
pinatą, saldainiai bei dovanėlės išbyra ant 
grindų, o vaikai skuba prisirinkti kuo dau-
giau gėrybių.

Venesueloje, Santa Barbaroje… Eglutės 
čia ne naujiena, jų galima pamatyti miesto 
centre ar didžiausiose parduotuvėse, bet 
jos dirbtinės ir ypatingu žavesiu nespindi. 
Užtat labai populiarios prakartėlės, didelės 
ir mažos, jomis rungiasi ne tik bažnyčios, 
verslo įmonės, bet ir atskiros sodybos, 
namai. Prakartėlės didelės kaip nemažas 
kambarys. Santa Barbaros bažnyčioj pa-
mačiau įspūdingą reginį: dideliame plote 
biblinės figūros sudėliotos pagal žinomus 
epizodus: šieno ėdžios, Trys karaliai, dan-
guje spindinti nauja žvaigždė… 

Jau vidurdienį mūsų šeima patraukė į 
bažnyčią; visi pasipuošę sukniomis, kos-
tiumėliais. Vakarėjant mūsų laukė laužas 
atokiau nuo namų. Jei pas mus Kūčių 
vakaras jaukiai tylus, tai temperamentin-
gi venesueliečiai švenčia iš visos dūšios! 
Vaišinasi alumi ir romu, dainuoja, šoka. 
Šventė yra šventė, venesueliečiai nesu-
prastų, jei per jas reiktų kiūtoti už stalo… 

Po Kūčių linksmybių išaušo Kalėdų ry-
tas. Niekam net nekilo abejonių, ką veikti: 
tradiciškai važiuojama pailsėt, papramo-
gaut prie upės. Andų priekalnės vos už 20 
km; kuo aukščiau upe, tuo mažiau žmo-
nių, o visi nori pabūti nuošalėj, tarp savų. 
Mums pavyko: atvykome ir įsikūrėme 
pirmi. Kalnų vanduo vėsus, bet ne ledinis, 
maudytis galima, maloniai gaivina ir alus, 
kurio mažų buteliukų atsivežėme dvime-
trinėse dėžėse su ledais. 

Mes “apsiginklavę” ir kėdėm, indais. 
Moterys pradeda virt, kept. Tradicinis Ka-
lėdų valgis hallacas – iš kukurūzų miltų ir 

specialiai paruoštos įvairių gyvūnų mėsos 
padaryti pyragėliai, pagardinti pupomis, 
prieskoniais, riešutais ir kepti susukus į ba-
nanų lapus. Vaišindamiesi, maudydamiesi 
praleidome visą dieną. Pralinksmino neži-
nia iš kur atklydusi didelė naminė kiaulė, 
juokavom: reiktų pagaut ir papjaut! Bet 
viskas baigėsi šokiais ir dainomis.

Vėlus vakaras. Tropikų tamsoje jau spin-
di naktiniai vabaliukai, jie primena mūsų 
jonvabalius, tik čia tų švieselių žymiai 
daugiau. Aišku, girdėti naktinių paukščių, 
gyvūnų garsai: kas medžioja, kas budi… 
Išvykom. Tokios savokos, kad geriu alų ir 
negaliu vairuoti, čia išvis nėra. 

Antrą Kalėdų dieną vėl niekas nedirba 
– ir vėl visi į gamtą. Susiruošėm medžiot, 
žvejot. Į sunkvežimį prisikrovėm ir gal 50 
litrų dydžio statinaičių su benzinu. Vene-
sueloj benzinas praktiškai nemokamas: 
100 litrų – 3-4 litai. O atokesnėse vieto-
vėse, kur gausu moticiklininkų, bet de-
galinių nėra, jis jau brangesnis, tad mūsų 
vedliai ne tik paiškylaus, bet ir tupučiuką 
užsidirbs…

Atvažiavome į žūklės vietas lygumose. 
Čionykštė meškerė be koto – tik ritė, valas 
ir  kabliukas su mėsos ar žuvies gabalėliu. 
Buvo pilnatis, daug nesugavom, vis dėl-
to papliuvo bagrių (panašių į šamiukus), 
piranijų, dantytas vėžlys matamata. Visi 
vėžliai valgomi, jų mėsa skani, ypač tų, 
kurie minta augalais, tačiau matamata 
nelabai malonaus skonio, nes maitinasi 
žuvimi. 

Grįžom pavargę ir patenkinti. Išsitie-
sėm skersi hamakuose, pakabintuose šalia 
vienas kito. Miegoti hamake kur kas ge-
riau nei palapinėj, nes jis su skylutėm, vė-
jui pučiant vėdina. Guliu, klausaus, kaip 
knarkia kaimynas kairėj, dešinėj, o Pietų 
danguje matau Lietuvos vaizdus: pusnys, 
šiltai šviečiantys langai, baltai padengtas 
stalas… 

Bet man labai patiko ir venesuelietiškos 
Kalėdos! 
užrašė rimantas vanagas

Svarbiausias venesuelietiškų Kūčių bruožas - gera nuotaika (kairėje - D.Juodelė).
Antrosios šv. Kalėdų dienos laimikis.
Nuotraukos iš D.Juodelės albumo
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Pabaiga. Pradžia nr .9-10

Bronislavas PaJaRsKas 
Vokietija

2.
Pabaigę darbus, t. y. griovių kasimą 

prie statomos kalvės, darbininkai surink-
tus žmogiškus kaulus sukrovė į maišą ir 
užkasė atokiau. Iš kažkieno dovanoto 
ąžuolo Valerijono Laskausko lentpjūvė-
je (dabartinio A.Baranausko paminklo 
vietoje) buvo išskobtas kryžius. Kartą tė-
vas pasakė: Broniuk, apsiauk burlečiais, 
važiuosim parvežti kryžiaus! Apie jį jau 
sklido kalbos, tad iškart supratau kur. 
Mane užliejo džiaugsmas: ne tik iš tolo, 
bet ir iš vidaus pamatysiu, kaip dzvimbia 
tartoko pjūklai!

Na ir nudardėjom beveik per visą 
Anykščių miesto bruką. O lentpjūvėj vis-
kas taip kvepėjo mediena... Tėvas buvo 
pasiilginęs vežėčias, su kitais darbinin-
kais įkėlė kryžių, pasodino mane ant jo, 
pats eidamas šalia vežėčių tramdė arklį, 
kuris, nepratęs prie triukšmo, baidės ir 
skubinos į savo tvartą. Prie duobės kry-
žiui pastatyti jau  stoviniavo apylinkės 
vyrai ir keletas močiučių, – mat, pagal jų 
nurodymą turėjo statomo kryžiaus kryptį 
nustatyti. Įstatę duobėn, porą kartų pa-
sukioję, darbininkai užkasė kryžių, pa-
kreiptą centrinės, t.y. Dariaus ir Girėno, 
gatvės pusėn. O kad jis tvirčiau stovė-
tų, apačioj buvo paliktas storgalys, kokį  
ąžuolas turėjo. Vėliau kryžius buvo ap-
tvertas žema tvorele, moterys pasodino 
gėlių, per grabnyčias pradėta degti žva-
kes. Tėvų primokinti, praeidami pro šalį, 
nusivoždavom kaškietus, nekėlėm per 
didelio triukšmo. Ir taip žmonėse prigijo 
vėl prisimintos kapinės.

Gyvenimas plaukė vis platesne, links-
mesne vaga. Kalvis Balys Macijauskas 
nestigo darbo – kaustė arklius, kalė plū-
gam noragus, o jo kompanijonas Vincas 
Petraitis taisė motorus. Judėjo visas šis 
miesto pakraštys, jį dar labiau sujudin-
davo trečiadienių turgai. Netrūko ir tų, 
kuriuos atvesdavo ar atveždavo areštinėn 
– ieškojusių teisybės kumščiu...

Ir taip sulaukėm tos dienos, kuomet 
nuo Biržinkos pasigirdo baisus triukš-
mas, lyg pranašas Elijas, mūsų žmonių 
Alijošium vadinamas, su išklebusiomis 
vežėčiomis būtų į mus atidundėjęs. Nors 
diena nebuvo debesuota, Kiškių kalvose 
viršum kelio pakilo didžiulis dulkių de-
besis – ir iš jo išlindo artėjantis „išvadavi-
mas“, apie kurį jau pradžioj pasakojau. 

Kaip toliau viskas dėjosi, irgi jau mi-
nėjau, nors šiandien galvoju: ogi ir mano 
tėvas, būdamas šaulys (turėjo ant sienos 
pasikabinęs karišką šautuvą ir dvi apka-
bas šovinių), galėjo pykštelti – ir parodyti, 
kad esama ir nepageidaujančių būti  „tai-
kiu būdu išvaduotiems“. Betgi pats poli-
cijos nuovados viršininkas perspėjo nie-
ko nedaryti... Viskas baigėsi tuo, kad po 

Prisimenu, lyginu, svarstau...
kurio laiko naujoji valdžia šaulių organi-
zaciją išvaikė ir surinko visą ginkluotę, su 
kuria buvo taip gražiai demonstruojama 
tėvynės meilė.

Praėjus vasarai, atėjus rudeniui ir žie-
mai, mes ir toliau dirbom įprastus dar-
bus, valgėm zacirką, kaplūną, tik nebe 
tokį saldų, nes ėmė trūkti cukraus. La-
šinių dar užteko padaužyti ant danties 
ir pagardinti kopūstienei. Revoliucijos 
šventę atšventėm eidami (geriau pasa-
kius – prašlepsėdami) pro tribūną. Jurz-
diko šiaučius Būtėnas iš tribūnos suriko 
„tegyvuoja didysis...“, o mes (aš tuomet 
ėjau į penktą skyrių)  atsakėm „ura, ura“ 
ir pradėjom stipriau kaukšėti į bruką...

Tik vieną gražią pavasario dieną žmo-
nės, gyvenę prie turmos, anksti rytmety-
je išėję laukan apsidairyti, trynė akis – ir 
žinomoje vietoje prie Petraičio ir Ma-
cijausko dirbtuvės nematė kryžiaus. Ir 
pasklido žinia, kad kryžius, žymėjęs gal 
pačias pirmąsias Anykščių kapines, pa-
vogtas. Moterys bealasavodamos, kaip 
moka tik jos,  nutarė, kad būtinai reikia 
eiti ir pranešti, bet kur?  Į miliciją neisi, 
nes ten nesusišnekėsi lietuviškai. Tai gal 
pas kleboną?  Betgi klebonas, išklausęs 
net ir pačių vagių, vis tiek duotų jiems 
išrišimą… 

Ir nutarė moterys eiti pas “savą” žmo-
gų, Jurzdiko šiaučių Būtėną – juk jis dabar 
valdo Anykščius. Basų moterų delegacija 
patekomis nuskubėjo į valdžios namus 
ir, įpuolusios į prieškambarį, pamatė ant 
durų užrašą “vykdomasis komitetas”. Bet 
kelią  pastojo prieškambario sekretorė ir 
neleido trukdyti pirmininko. Anykštėnės 
nebūtų anykštėnės: nustūmė sekretorę ir 
su dar didesniu alasu norėjo įvirsti vidun, 
bet norėjo visos vienu kartu, todėl bruz-
dėdamos susipraudė tarpduryje kaip pa-
vasarį ledai Šventojoje... 

Kuomet moterys pagaliau sugriuvo 
kambarin, pakėlė dar didesnį triukšmą 
dėl pavogto kryžiaus. „Vykdomasis“, 
nebežinodamas ką daryti, užšoko ant 
taburetės ir suriko: nutilkit, bobos, šne-
kėkit po vieną! Šitaip stovėdamas ant ta-
buretės lyg koks Leninas ant šarvuočio, 
paskelbė: aš, bobos, jūsų vyrus suimsiu 
ir patupdysiu taip, kad ilgai jų nematy-
sit! Šitas pažadas taip paveikė moteris, 
kad pirmininkas jau galėjo nulipti nuo 
taburetės, o moterys pradėjo kalbėti po 
vieną. Pagaliau buvo išsiaiškinta, koks 
reikalas, ir pažadėta sudaryti komisiją iš 
patikimiausių asmenų, o suradus vagis, 
juos atsakančiai nubausti. Sugrįžusios 
prie kryžiaus kelmo, ištryptų gėlių ir nu-
verstos baltos tvorelės, moterys papasa-
kojo kaimynėms, koks geras tas Jurzdiko 
šiaučius, pasiryžęs apginti „visos liaudies 
kryžių“.

Laikas tomis dienomis taip skubėjo... 
Visa ta istorija su pavogtu kryžium po 
truputį ėjo į užmarštį, nors man iš galvos 
vis dar neišėjo pavogtas „visaliaudinis 
kryžius“ – mat, kasdien mačiau, kaip kas 
nors tampo jo apatinę dalį, tik ištraukti 

nesiseka... Kol vieną rytą, orams atvėsus, 
keli kaimynai kaip susitarę užkūrė kros-
nis, ir iš kaminų pradėjo virsti dūmai su 
stipriu degančių dažų kvapu. Kiti kaimy-
nai iškart suprato, iš kur tas kvapas, nes 
kryžius buvo nudažytas geltona spalva. 
Taigi nors ir anksčiau buvo kritęs įtari-
mas, kas tie kryžiaus pjovikai, dabar jau 
buvo galima juos vardais išvardinti.

Vis dėlto pasirodė ir komisija. Ji atėjo 
su matavimo įrankiais, net su drobiniu 
siuvėjo metru, matavo skersai ir išilgai, 
pakeldama akis į dangų, lyg Šventoji 
Dvasia galėtų plumptelti tą kryžių atgal. 
Tačiau mes komisijoje pamatėme tuos 
pačius žmones, kurie dar neseniai pate-
komis vilko sukapotą medieną ir iš kurių 
kaminų virto tie kartūs dūmai... Tada pa-
sidarė aišku, kad skųstis nebėra kam. 

Greitai po kryžiaus pavogimo visas 
miestelis staiga paraudonijo: ant tvorų, 
ant žydų gryčiukių, ant skelbimų bačkos 
pasirodė plakatai, skelbiantys „laimingą 
jaunystę – aprūpintą senatvę“. Nepasa-
kysi, viliojančiai atrodė tie plakatai… 
Namelis dengtas raudonom čerpėm, ant 
pievelės stovi stalelis, o prie garuojančios 
arbatos sėdi močiutė ir mezga kojines – 
matyt, savo seneliui, kuris, kaip ir dera 
vyrui, skaito „Tiesą“. Močiutė dar prižiūri 
ir mergaitę su berniuku, abu su raudono-
mis skepetėlėmis pakaklėj... Paaugę jie, 
aišku, papildys komjaunimo gretas, o 
tada netoli ir komunistų partija, kurianti 
žemėj komunizmo rojų...

Vaikėzas žiūrėjau į tuos plakatus, ly-
ginau su savo sodybos šiaudiniu stogu 
– ir galvojau: kaip bus gražu, kai apsi-
dengsim raudonomis čerpėmis! Dievuli 
mano, kokią gražią ateitį mums atnešė 
tankai, „taikingai išvadavę mūsų šalį“!          

O netrukus, siaurukui nudundėjus rytų 
pusėn, į laimės šalį... Pro lietaus ir vėjo 
apdraskytus raudonus plakatus vokiečiai 
taip vijo vakarykščius mūsų „draugus“, 
kad net žiežirbos pylėsi iš po jų branavy-
kų. Pametę galvas, su šautuvais ir be jų, 
„vaduotojai“  lėkė į rytus, palikę apderg-
tą, apvogtą miestelį su nupjautu ąžuolo 
kryžium.  

Silvijos Mažeikytės nuotrauka

d
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vardai ir datos

sausis
1 d.:
– Sukanka 60 metų, kai Anykš-

čių rajone gimė pedagogė augienė 
matuškevičiūtė-vilūnienė. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.

– 75 metai, kai Džiuguose (Anykš-
čių r.) gimė mokslininkė matematikė 
aldona džiugaitė-aleškevičienė-
statulevičienė. Gyvena Vilniuje.

2 d.:
– 70 metų, kai Anykščiuose gimė 

mokslininkas chemikas rolandas 
kazlauskas. Gyvena ir dirba Vilniuje.

– 75 metai, kai 1936 m. sausio 2 d. 
Anykščiuose gimė sporto organizato-
rius, krepšinio treneris Povilas kūgys. 
Gyvena Anykščiuose.

3 d. 80 metų, kai Bebarzdžiuose 
(Anykščių r.) gimė vertėja ir tekstologė 
aldona misiūnaitė-miCkienė. Gyvena 
Vilniuje.

4 d. 55 metai, kai Anykščiuose 
gimė dailininkas skulptorius juvely-
ras raimundas PadleCkas. Gyvena ir 

kuria Klaipėdoje.
6 d. 100 metų, kai gimė mokslinin-

kas chemikas technologas anicetas 
kaušPėdas. Mirė 1978 m., palaidotas 
Andrioniškio kapinėse.

15 d. 55 metai, kai Virsnyje (Anykščių 
r.) gimė menotyrininkė teatrologė vida 
savičiūnaitė. Gyvena ir dirba Kau-
ne.

16 d.:
– 70 metų, kai Geniūnuose (Anykš-

čių r.) gimė mokslininkas geologas 
valentinas kadūnas. Gyvena ir dirba 
Vilniuje.

– 105 metai, kai Katlėriškiuose 
(Anykščių r.) gimė kunigas teologas ir 
poetas jonas gutauskas. Mirė 1986 
m. Kanadoje, ten ir palaidotas.

17 d. 100 metų, kai Pamalaišyje 
(Anykščių r.) gimė rašytojas, vertėjas 
ir leidėjas stepas zobarskas. Mirė 
1984 m. JAV, ten ir palaidotas.

18 d. 65 metai, kai Deveniuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas biolo-
gas ornitologas bronius šablevičius. 
Gyvena ir dirba Ignalinos rajone. 

20 d. 70 metų, kai Kalveliuose (Anykš-
čių r.) gimė ekonomistė ir kraštotyrinin-

kė ona staikūnaitė-gritėnienė. Gy-
vena Vilniuje.

21 d. 100 metų, kai Elmiškyje 
(Anykščių r.) gimė kariškis klemensas 
karosas. Mirė 1955 m. JAV, ten ir pa-
laidotas.

23 d. 100 metų, kai Žaliojoje (Anykš-
čių r.) gimė aviakonstruktorius balys 
karvelis. Mirė 1996 m. Vilniuje, ten 
ir palaidotas.

24 d. 80 metų, kai Naujasėdyje 
(Anykščių r.) gimė dailininkas skulpto-
rius vytautas šerys. Mirė 2006 m., pa-
laidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

27 d.
– 40 metų, kai Klaipėdoje gimė 

vertėja ir dailininkė jūratė marija 
ivanauskienė. Gyvena ir kuria Paan-
drioniškio kaime (Anykščių r.).

– 100 metų, kai Grigiškyje (Anykščių 
r.) gimė tautodailininkas medžio drožė-
jas, kryždirbys Povilas bugailiškis. 
Mirė 1992 m., palaidotas Viešintų ka-
pinėse.

29 d. 65 metai, kai Narbūčiuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas archi-
tektas leonidas Pranas ziberkas. Gy-
vena ir dirba Vilniuje.

Rimantas VanaGas

Šventoji viską regi ir girdi… Dabar, 
1918 metais, ji vis dažniau stebi lėtai kran-
tu vaikštinėjantį liekną jaunuolį. Jis vaikšto 
ne todėl, kad neturėtų ką veikti, o kad gerai 
apmąstytų, kurlink pasukus, ką gyvenimo 
kelrode žvaigžde pasirinkus? 

Atvažiavęs į šitą kraštą, Staselis apsistoja, 

“reikia kovoti su dvasios sausra…”

aišku, Abromiškėse. Jis gimęs Petrapilyje, 
tačiau tėvo, Petro Kiškio, gimtinė čia pat, 
Papragiuose. Tėvui iš pradžių visai nepras-
tai sekėsi. Pakliuvęs caro kariuomenėn, 
baigė felčerių mokyklą, o paskui 30 metų 
vos ne kaip daktaras dirbo Petrapilyje. Vedė 
Eleną Grudzinskaitę iš Kavarsko valsčiaus, 
vaikai juodviem byrėjo kaip pupos… Vyro 
uždarbio užteko ne tik gausiai šeimai iš-
maitinti, bet ir nusipirkti Juozapavoje didelį 

namą, 30 ha žemės Abromiškėse, paskui 
dar prisidūrė 39 ha miško kitapus Švento-
sios. Gal svajojo čia maloniai pavasaroti, 
kūrė vaikams ramią, užtikrintą ateitį? 

Visas tėvo svajones sugriovė karas, revo-
liucija, o labiausiai – žmonos liga ir mirtis. 
Pasimetęs ir pavargęs, 1918 metais našlys 
su penkiais vaikais atvažiavo į Abromiškes; 
deja, netrukus nusileido ir jo gyvenimo 
saulutė… 

Ir liko penki vaikai kaip pirštai! Kas glo-
bos mažuosius? Vyriausiasis, Antanas, pa-
sinėrė politikon, vedė baltarusę ir į Lietuvą 
grįžti nebepanoro. Tėvų vieton stojo Sofija, 
brolių meiliai šaukiama Zosiute. Petrapily-
je baigusi gimnaziją, Vaišviliškiuose, sam-
dytose patalpose, atidarė mokyklą, ėmė 
ūkininkauti. Dešimtys Vaivadiškių, Pasu-
sienio, Peslių (ateidavo net iš kito kranto) 
vaikų ir po daugelio metų prisimins rašto 
pramokę pas Abromiškių Kiškytę… 

Merginai rūpėjo ne “kavalieriai” ir ge-
gužinės, o kaip išpenėti, išleisti į moks-
lus brolius Stasį, Enriką ir Povilą. Narsos, 
darbštumo, sumanumo smulkutei Zosiu-
tei  netrūko: statė vaidinimus, ruošė kau-
kes karnavalams, o prireikus – ir smuiku 
V.Kudirkos “Tautišką giesmę” sugrieždavo! 

Staselis gi stovėjo kryžkelėje… Jis matė, 
girdėjo: ne vienas idealų išsiilgęs jaunuolis 
pasišventė kunigystei, t.y. tarnystei ne tik 
Dievui, bet ir žmonėms, o pirmiausia – iš 
amžių miglos ir kančių prisikeliantiems 
tautiečiams, savo artimiesiems. Tačiau dar-
bas be pašaukimo, tik iš pareigos, Staselio 
neviliojo. Mokydamasis Petrapilio šv. Ko-
trynos katalikiškoje gimnazijoje, grožėjosi 
kunigų apdarais, bandė įsivaizduoti save 
prie altoriaus – bet kiekvienąkart stabtelda-
vo, suabejodavo: ar esu vertas, ar sugebė-
siu, ar užteks pasiryžimo?..

Štai todėl ir vaikšto ne pagal metus su-
simąstęs jaunuolis pašventupiais, ieškoda-

Prelatui stanislovui kiškiui –110

Žėbos kalną, arba Vetygalos atodangą, dabar kasdien lanko turistai. 2010-ųjų spalis
Silvijos Mažeikytės nuotrauka 
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mas vis naujų paspirčių savo ketinimams. 
Kojas kilnoja, žvilgsnį ir mintį kreipia labai  
konkreti užduotis: bus iš jo geras kunigas 
ar ne? Iš Abromiškių Staselis paprastai ta-
keliu pasuka į Peslius. Šios vietovės vaiz-
das jį nuneša toli toli, į Palestiną, Judėją, 
kurias matė tik šventuose paveiksluose, – 
čionykščio vėjo nuo kapinių lig upės pus-
tomos smėlio kopos tokios panašios į bibli-
nes! Juo labiau, kad ne sykį girdėjo senus 
žmones sekant pasakas apie kadaise čia 
klestėjusią, bet vėliau smėlio užpustytą ka-
ralystę… Kada nors Staselis būtinai susiras 
storas lotyniškas knygas, kuriose aprašomi 
lietuvių karai su švedais, senus žemėlapius, 
– juose turėtų būti įbrėžtas ir Peslių – legen-
dinio Daikslio – vardas!

Tačiau svarbiausia – kiekvienam žings-
ny jis mato Dievo apsireiškimą. Kažkas juk 
turi jungti praeitį ir dabartį, suteikti gyve-
nimui prasmės; ne smiltelės, ne vanduo, o 
kažkas daugiau… Iš kur ateina žinojimas, 
kad žmogus negali išeiti iš šio pasaulio be 
pėdsako, nieko nepalikdamas ir neprimin-
damas? O gyvybės stebuklas: argi jos įvai-
rovė, tiksli kiekvieno gyvo daikto paskirtis 
neliudija, kad pasaulyje nėra atsitiktinu-
mų? Štai Šventoji: kadaise ji numazgojo 
nuodėmingas pagonių sielas, aprengė bal-
tais marškiniais, pakėlė akis į dangų ir am-
žinąjį gyvenimą – tai kuo ji ne lietuviškas 
Jordanas?..

Leisdamasis pasroviui, Staselis būtinai 
prieina Vetygalą, Žėbos kalną. Nuo jo 
stataus šlaito nusirito ne vienas žioplesnis 
žmogelis ar gyvulys… Užvertęs galvą, žiūri 
ir žiūri aukštyn, laukia, kada saulės spindu-
liai nušvies ir atidengs skardį, sluoksniuotą 
kaip pyragas. Štai ir atsiveria amžių me-
traštis, milijonų metų istorija... Kvarcas ir 
žėrutis, žybsintys atodangoje, paverčia ją 
nepaprasto grožio kūriniu, altorium! Štai 
kur didybė, jėga, nuolanki ramybė! Laiko 
veidrodis… Jei esi pasikėlęs puikybėn, jei 
šiaušiesi prieš kiekvieną nemalonesnį žodį, 
niršti dėl niekniekių – patyrinėk Žėbos kal-
ną, ir gal lengviau suprasi, koks menkas ir 
laikinas esi prieš Viešpaties kūriniją! Ir kad 
tavo misija – šlovinti šitą amžiną grožį, 
melstis jam, rodyti kitiems… Kad ir tokiais 
psalmės žodžiais: 
Aleliuja,
Šlovinkite Viešpatį iš dangaus,
šlovinkite jį aukštybėse,
Šlovinkite jį, visi jo angelai,
šlovinkite jį, visos jo kareivijos.
Šlovinkite jį, saule ir mėnuli, 
šlovinkite jį, visos šviečiančios žvaigždės.  
Šlovinkite jį, dangų dangūs
ir vandenys, kurie yra viršum dangaus.

Tešlovina Viešpaties vardą,
nes jis liepė ir jie buvo sutverti. 
Jis skyrė juos būti amžinus,
davė įsakymą, kuris nepraeis.
Šlovinkite Viešpatį nuo žemės,
banginiai ir visos jūrų gelmės.
Ugnis, kruša, sniegas, ledas,
audros vėjas, kuris vykdo jo žodį,
Kalnai ir visi jo kauburiai,
vaismedžiai ir visi kedrai;
Žvėrys ir visi gyvuliai,
šliužai ir sparnuoti paukščiai,
Žemės karaliai ir visos tautos,
kunigaikščiai ir visi žemės teisėjai,
Jaunikaičiai ir taip pat mergaitės,
seniai kartu su vaikais;
Tegul šlovina Viešpaties vardą, 
nes jo vieno vardas yra kilnus,
Jo didybė pranašesnė už dangų ir žemę...

Sugrįžęs į Abromiškes, pas Zosiutę, Sta-
selis būtinai atsivers storą sąsiuvinį mėlynu, 
juodu ar rudu viršeliu ir jame perskaitys iš 
mokyklos, paskui iš Vilniaus kunigų semi-
narijos atsivežtas mintis, išlies naujas. Ir po 
šimto metų jos stebins skaitytoją pavydėti-
nu tyrumu, kantrybe, pasišventimu. Stase-
lio pasirinkimas nulems dar ne vieno šio 
krašto sūnaus likimą: Antai vien Pasusienio 
Simaškų šeimoj du sūnūs, Vladas ir Edvar-
das, taps kunigais, nusižiūrėję į Stanislovą 
Kiškį…

Mūsų rankose – Kaišiadorių vyskupystės 
kurijoj saugomas tamsiai mėlynas sąsiu-
vinėlis su užrašu: “Mano dvasinis gyveni-
mas. 1915-1919. Išpažintys”. Palyginimui 
su mūsų dienų realijomis atsiverskime kelis 
puslapius, nepamiršdami, kad juos margi-
no ne išminčiaus, dar ne dvasininko, o jau-
traus šešiolikamečio ranka. 

“1916 m. liepos 20 d. Į draugo klausi-
mus, kad ir tuščius, reikia atsakyti; su vai-
kais būk vaikas, su folosofais – filosofas. 
Galima daug kalbėti, jei tai malonu artimui. 
Reikia kasdien Dievui aukoti gerus darbus. 
Negera savęs laikyti gereniu už kitus (ne-
žinia, kas Dievo akyse geresnis – vienam 
duota 1 talentas, o kitam 10). 

Rugpjūčio 28 d. Nereikia pykti, kada 
manęs neklauso, nes ir aš taip darau. Pyk-
čiui pakilus, reikia groti arba dainuoti.

1917 m. vasario 26 d. Reikia kovoti su 
dvasios sausra. Kasdien numatyti kokį vie-
ną gerą darbą atlikti.

Kovo 9 d. Draugijoje reikia būti linksmu; 
paniuręs nebeturės jokios įtakos. Linksmu-
mas neturi būti blogio priežastim. Nereikia 
ieškoti nuodėmės, kur jos nėra. Geriau nu-
kreipti dėmesį į gerų darbų atlikimą, tuo 
būdu nuodėmės savaime išnyks.  Kovo 25 
d. Reikia marintis savo judesiuose, kad vi-
sada būtum pilnas energijos.

Lapkričio 4. Nenuostabu, kad esu sil-
pnas. Tas kūno silpnumas trukdys sielai to-
bulėti iki pat mirties. Nuolatinė kova. Gali 
ateiti baisi valanda, kada savyje tarsi nejau-
si blogio: dažniausiai tai puikybės išdava.  

1918 m. balandžio 20. Reikia nuolat bu-
dėti ir melstis. Kas link įstojimo į seminariją 
atrodo, kad turiu pašaukimą. Kokie yra tam 
motyvai? Gerai, jei siekiama Dievo garbės, 
savo sielos gerovės. Medžiaginiai trūkumai 
neturėtų pastoti kelio. Melskis ir darbuokis! 
Pakęsk ir dirbk!   

Spalio 5 d. Labai bloga, kad šeimos 

nelaimėse (tėvo mirtis) apleidau religines 
praktikas. Taip Dievo nepabaidysi. Pagrin-
dinė mano yda – pyktis, su juo reikia ko-
voti. 

Lapkričio 9 d. Tingėjimas ir apsunkimas 
visada vargina. Bemąstant daryti kokį nedi-
delį pasiryžimą, bet įvykdyti.

Lygsvara yra labai reikalinga – ji įgyja-
ma per nuolatines pastangas. Jei neišpildau 
savo prižadėjimų, tai yra valios silpnumo 
ženklas. Pasiryžimai ugdo valią. 

1918 gruodžio 7. Gavau iš Zosės laišką 
iš Abromiškių; rašo, kad su mokykla vis-
kas gerai. O Viešpatie, graži Zosiutės siela! 
Kenčia daug, be jokios pertraukos, dabar ji 
– šeimos galva. Tik leisk jai iki galo ištverti. 

1919 kovo 18 d. Kam aš rašau? Štai, kad 
geriau pažinčiau save ir kartas nuo karto 
grįžtant prie senų laikų analizuoti savo su-
pratimą ir troškimus. 

Gyventi sunku. Žymiausias mano prie-
šas – puikybė, šito neslepiu ir tai man ypač 
skaudu, kad nemoku jos atsikratyti…

Staseli, dėl šito nesijaudink! Puikybė 
verčia tave būti nuolankiam, o aš trokštu 
vien geros valios. Taigi viskas yra tvarkoje.

Darbuokis kaip moki ir kaip gali: prii-
minėk mane, eik išpažinties, melskis ir už 
savo vargus gausi užmokstį. Kai bus liūdna, 
nusižemink. Kai bus liūdna, nusižemink! 

1920 m. sausio 1 d. Kunigas turi šildyti 
kitus meile. 

Sausio 10 d. Arba turiu būti kunigu, 
arba ne. Didelė mano kaltė, kad apsileidau 
praktikose. Todėl nekenčiu sutanos, nemy-
liu kunigų. Alyva išdegė, o daugiau nepri-
pyliau. Net jei išstočiau, kad tik sąžinė būtų 
švari. Toliau taip negali būti. Taigi prie dar-
bo! Pašaukimas pats neateina. 

Vasario 7 d. Reikia savęs neapkęsti ir su-
trypti, kad paskui prisikeltum. Daryti tai, ką 
pajėgiu. Liūdesys be priežasties yra iš nuo-
vargio – jausmas nelydi proto. 

Kovo 6 d. Tobulybės nepasieksiu anks-
čiau nei Dievas nori. Tenka žiūrėti prigim-
ties reikalavimų (judėjimas, juokas, šposai, 
draugystė). Ir savęs neprievartauti. Kitaip 
gali atsitikti kaip su Liuteriu. 

Dvasios tėvas leido priimti mažuosius 
šventimus”.

Prelato St.Kiškio 70 metų kunigystės jubilie-
jus Kaišiadoryse 1994 m.
Iš Kaišiadorių vyskupijos kurijos fondų
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juokingiausi gyvenimo nuotykiai
kas juokiasi, o kas verkia

Valė nuGaRiEnė

Mano duktė Zita, tada dar mokinukė, sugalvojo įsigyti 
žiurkėną. Aš buvau priešinga tam jos norui, nes jis man pri-
mena pelę. Nepaisydama mano nuomonės, duktė slapčia 
parsinešė žiurkėną iš kaimynų Ražanų vaikų, – gal jai pa-
dovanojo, gal atidavė? Parsinešusi apgyvendino trilitrinia-
me stiklainyje, įdėjusi vatos ar vilnos, kad jam būtų šilta ir 
minkšta miegoti. Stiklainį padėjo už spintutės.

Kitą dieną Zitutė išėjo į mokyklą, aš į darbą valgykloje. 
Namuose liko viena mano mama, jau smarkiai neprimatan-
ti bobutė. Atėjusi į virtuvę, ji kažko ieškojo ir, suradusi ne 
vietoj padėtą stiklainį, įkišo ranką pažiūrėti, kas jame yra. 
Žinoma, išsigando – ir pasipiktino. Kai parėjau iš darbo, ji 
man sako

– Ale gi kokia gudri pelė! Stiklainin prisinešusi pūkų ar 
ko, įsitaisė, mat, kur gyvent!

Aš iškart viską supratau.
– Ir ką darei? – paklausiau.
– O ką darysiu? Pripyliau vandenio ir prigirdžiau.
Aš pradėjau juoktis ir juokiausi, juokiausi. Bobutė klau-

sėsi nustebusi, nesuprasdama, kas čia juokingo. Kai viską 
pasakiau, juokėsi ir ji. Tačiau Zitutė, sugrįžusi iš mokyklos, 
puolė į ašaras...                                                                                                            

dvigubas Primilžis 
DaiVa agafanoVienė pagal angelės naRbutienės pasakojimą

Tas vakaras buvo kaip ir visi vakarai: apsiruošėm, pava-
karieniavom ir atsigulėm.  Pasirodo, buvo gerai numigta. 
Tik žvilgt į laikrodį, o jau beveik penkios ryto! Na, galvo-
ju, vos pieninės nepramigom. Tik greitai pieną iš šaldytuvo 
iškėliau, pažadinau tėtuką, kad ruoštųsi į pieninę. Aš ant 
dviračio ir pas karvytes. 

Važiuoju – ir pasirodė truputį keista, kodėl taip anksti vai-
kai vienam kieme laksto? Išvažiuoju plentan, o ten porelė 
vaikšto. Važiuoju toliau už sodo – ir ten porelė. Nuojauta 

pakuždėjo, kad čia kažkas ne taip, kad taip anksti, tik švin-
tant, visi susikėlę. Nuvažiavau prie karvių, tūpt melžti, o pie-
no nėra! Galvoju, kaip čia yra? Einu prie kitos karvytės – ir ta 
nepritvinkusi. Tik baigiant melžti antrąją, visai sutemo…

Pagaliau susiprotėjau, kad apsnūdusi ne taip į laikrodžio 
rodykles pažiūrėjau: iš tikrųjų buvo ne penkta ryto, o beveik 
vienuolikta vakaro! 

Dabar galvoje kirbėjo jau kita mintis: kad tik nebūtų tėtu-
kas į pieninę nuėjęs… O jis pažiūrėjo, kad tuoj vienuolika, 
ir ant kito šono persivertė toliau sapnų sapnuoti. Gi aš per tą 
skubėjimą tą vakarą du kartus savo karvytes pamelžiau.

                                                        
Pirmas Prisvilęs blynas

Daiva aGafanOViEnė

Tada buvau ar penktoje, ar šeštoje klasėje. Kaip kiekvienas 
pavyzdingas pionierius,  prenumeravau laikraštį „Lietuvos pi-
onierius“. O ten buvo rašoma apie viską, pradedant politika ir 
baigiant humoru; aišku, neapseita ir be receptų skyrelio. 

Viename laikraštuko numeryje radau rabarbarų uogienės 
receptą. Prie jo dar buvo nupieštas pats rabarbaras. O rabar-
barų aplink mūsų malkinę buvo prižėlę taip tirštai, kad tiesiog 
negalėjau neišmėginti šio recepto! Ir dar įsivaizdavau, kaip 
pagirs mane namiškiai, vakare paragavę mano išvirtos uogie-
nės. 

Labai atidžiai perskaičiau receptą, o ten taip paprastai, vai-
kiškai, su visomis smulkmenomis aprašyta, kaip ją virti. Tuoj 
pat rabarbarus nulupau, supjausčiau, užpyliau cukrumi, – žo-
džiu, kaip parašyta, taip ir padaryta! 

Verdu ir laukiu, kada atsiras sirupas – o kaip sausa, taip 
sausa. Šliūkštelėjau vandens ir toliau verdu. Vėl išgaravo. 
Vėl pripyliau vandens, bet sirupo kaip nėr, taip nėr. Nors 
vandenį vis pyliau ir pyliau, puodas vis vien prisvilo, o kva-
pelis gero apetito nežadino... Niekaip nesupratau, kur mano 
klaida: viskas pagal receptą, tiksliai susverta! Nebeliko nieko 
kita, tik puodą kuo giliau paslėpti, kad namiškiai  neužjuok-
tų... 

Dar daug metų praėjo, kol sužinojau, kad uogienę viriau 
ne iš rabarbarų, o iš paprasčiausių lauko varnalėšų! Ir kaip 
atskirsi: piešinyje abu augalai panašūs, o namuose tikrų ra-
barbarų niekas neaugino....

“bezmėnas”

 Minvydas KazlausKas

Mokiausi tada trečioj Svėdasų mokyklos klasėj, taigi buvau 
gal 10-ties metų. Pradinių klasių mokytoja, dėsčiusi visus da-
lykus, susirgo, pavadavo jos vyras. Jis sugalvojo paklausinėt, 
kokie daiktai dažniausiai naudojami kasdienybėj. Mokiniai 
išvardijo bliūdus, vantas, kibirus ir kitus buities rakandus; vie-
nas didžiuodamasis pareiškė:

– O mes namie turim bezmėną!   
Aš gi sėdėjau paskutiniame suole ir šnekučiavausi su drau-

gu. Staiga pamačiau, kad mokytojas rodo į mane pirštu ir kaž-
ko klausia. Pašokau ir išpyškinau:

– Bezmėnas!
Visa klasė prapliupo juoku. Ir mokytojas taip užsikvatojo, 

kad net akiniai jam aprasojo, nusiėmęs ėmė juos šluostyti no-
sine… Pasirodo, mokytojas manęs klausė, kokia mano pa-
vardė! 

Nuo to karto vaikai pradėjo mane pravardžiuoti “bezmė-
nu”. Iš pradžių pykau, bet paskui supratau, kad juo ilgiau pyk-
siu, juo ilgiau būsiu pravardžiuojamas. Lioviausi pykęs – ir 
pamažu iš “bezmėno” vėl atvirtau Kazlausku…
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