
Pasaulio anykštėnų bendrijos laikraštis kiekvienam, laikančiam save anykštėnu

2010 
RUGSĖJIS-SPALIS

Nr.9-10
   (33-34)

PA SAUL IO

„Lina Macaitienė – viena iš ne-
daugelio gydytojų, kurie dirba kar-
diologinės endokrinologijos srityje“, 
– taip Airijos lietuviams anykštėnę 
pristatė vietinis laikraštis „Lietuvis“. 

Plačiau apie Liną Kastytę-Macai-
tienę ir jos anykštietiškąsias šaknis – 
šio laikraščio 6 - 7 puslapiuose.

lina kastytė-macaitienė: 
„tėtis mane augino kaip kareivį“

1. Kiek metų jau esate susijęs su kultūra, 
teatru? Ar įsivaizduojate save, sėkmingai 
besidarbuojantį kokioje nors kitoje srityje?

Esu kaunietis, abu tėvai muzikalūs, 
dainuoja, tėvas groja akordeonu. Lankiau 
muzikos mokyklą, nuo pirmos klasės dai-
navau chore „Varpelis“, taigi, galima sakyti 
– 42 metai kultūroje. Nuo 15 metų susido-
mėjau teatru, tad jau 35 metai esu teatre. 
Lankiau G.Kuprevičiaus ir St. Rubinovo 
studiją Kauno dirbtinio pluošto klube – 
vaidindavome „Girstupyje“. Abejonių dėl 
pasirinkimo niekada nebuvo – ėjau į tikslą 
kaip laivas į švyturį... Iš pradžių lyg ir la-
biau norėjau būti aktorium. Dvejus metus 
lankiau J.Vaitkaus studiją prie Kauno Dra-
mos teatro, bet, nepavykus įstoti į aktorinį 
fakultetą, pusmetį teko mokytis Klaipėdoje. 
Režisierius J.Vaitkus tada geranoriškai pata-
rė: būk režisierium, bus lengviau gyventi! 
Aktorių jau „prigaminta“, o jei labai norėsi, 
galėsi turėti savo teatrą ir jame vaidinti. Gi 
kurso vadovas P.Bielskis, kurį studentai va-
dino tėtušiu, sakydavo: visur, kur tik įmano-
ma, reikia daryti teatrą. Taigi jau pirmame 
kurse nusprendžiau: važiuosiu į kaimą, tu-
rėsiu savo teatrą ir vaidinsiu! Mane traukė 
kitokie, nei mieste, santykiai su žmonėmis, 
pasirinkimo laisvė – ir apskritai gyvenimo 

„Plaukiau kaip laivas į švyturį...“
Gruodį viešintų klojimo teatro režisierius vytautas Germanavi-
čius minės dar tikrai jaunatvišką, bet kartu ir brandų 50-metį. šia 
ProGa Pa koresPondentė silvija mažeikytė žinomam mūsų krašto 
kultūros žmoGui Pateikė keletą klausimų. 

laisvė. Taip ir atsitiko. Šiandien Viešintų 
klojimo teatrui jau 23-eji.

2. Esate prityręs, nusipelnęs, ganėtinai ži-
nomas aktorius ir režisierius, kurio ir žmo-
na Galina – visų vertinama teatro režisierė. 
Kaip šeimoje: ar dalinatės idėjomis, ar turi-
te bendrų projektų, ar kiekvienas stengiatės 
būti savimi, savo vietoje, saugote autono-
miją?

Autonomija būtina. Labai vertinu kūry-
binį privatumą – juk negali perdaug kištis 
į kito žmogaus darbą, kūrybą, pomėgius, 
mintis. Paskui, kai jau priimti esminiai 

sprendimai, kai spektakliui pakloti pamatai, 
ateina momentas, kai praverčia žvilgsnis iš 
šalies – tada ir pasikviečiu Galiną, išklausau 
jos nuomonę. Ji taip pat neatsisako progos 
manęs paklausti patarimo. Kartais, žinoma, 
nuomonės nesutampa, įsijungia „gynyba“: 
aš pats geriausiai žinau, kaip daryti!

Čia kaip ir einant žvejoti: būtų keista, jei 
žmona parinktų blizges... Juk svarbu žinoti, 
kad tu pats tai sugalvojai, padarei, kad tai 
tavo kūdikis ar pagauta žuvis. 

3. Kokius savo pastatytus spektaklius lai-
kote itin pasisekusiais, jais didžiuojatės? O 
gal bebėgant nebėra kada dorai ir pagal-
voti? Juk projektas veja projektą, kasdien 
publika reikalauja šviežienos...

Diplominis darbas buvo 1984 metais 
Aglonėnuose pastatyta Vydūno „Pikto ji 
gudrybė“. Susilaukė pasisekimo L. Di džiu-
lienės - Žmonos „Vakaruškos“. Šį spektaklį 
vaidinom Griežionėlėse, Didžiulių sodyboj, 
dar Atgimimo metais; pamenu, kaip visus 
šokiravo trispalvė. Režisierius J. Sabolius, 
pamatęs mūsų spektaklį, nusprendė, jog rei-
kia filmuoti visą veikalą, o ne epizodą. Dar 
įsimintini: A.Kazakevičienės „Kaip velnias 
akmenį nešė“, „Senovės aidai“ – pastatytas 
radijo teatre, E. Žemaičio „Rickus – garsus 
Lietuvos plėšikas“ – net 4 metai vaidinamas, 
K. Binkio ir M. Palionio „Dėdė atvažiavo“ 
– ir dabar per metus parodo 9 spektaklius, 
R.Vanago „Taraldis prisikėlė“- projektas su 
Anykščių KC. Kasmet vaidiname  Arklio 
muziejuje per šventę „Bėk bėk, žirgeli“, 
kur vieną klojimą pavertėme teatru. Dažnai 
kviečia vaidinti kituose miestuose ir kai-
muose. Vienas festivalis gimdo kitą: vaidi-
nom, susipažinom, kažkam patiko, kviečia. 
Kasmet turi išleisti spektaklį, bet verskis per 
galvą – finansavimo nėra. O kur drabužiai, 
transportas? Remiamų spektaklių dabar be-
veik nebebūna, sukis kaip išmanai. Artistai 
vaidina šaltoj salėj. Norinčių vaidinti kaime 
dar pakankamai, ir jauni, ir seni nori išsi-
reikšti, dalyvauti. Deja, valdžios paramos 
bei supratimo smarkiai pasigendame.  

Tęsinys 2 psl.

Surdegio geležinkelio stotis. Netrukus „plėšikų vadas“ paskelbs rūstų nuosprendį... 
Nuotrauka iš V. Germanavičiaus asm. archyvo
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4. Prieš kurį laiką anykštėnai smarkiai dis-
kutavo apie municipalinį teatrą, naujų tea-
tro režisierių stoką. Kaip manote, keičiasi 
ši situacija ar ne? Turėjome E. Druskiną, 
R. Smalskienę, džiaugėmės jaunuoju M. 
Ciemnicku, daug žadėjo V.V. Landsbergis, 
J.Ivanauskas, bet kas iš šitų pajėgų ir užmo-
jų beliko? Išvyko, palaikymo nesulaukusi, 
ir jaunoji rašytoja J. Žąsinaitė, ir ...

Kokią matote išeitį? Ar Jums neatrodo, 
kad, norėdami ir suprasdami tokių žmonių 
poreikį, galėjome juos išsaugoti? O gal jų 
nė nereikia? 

Municipalinio teatro idėja gera, bet 
kiekvienas teatras godus, jam reikia tikrų 
fanatikų, kurie dirbtų ne tik už algelę ar 
honorarą. Mano supratimu, tai turėtų būti 
nuolat pas mus gyvenantys žmonės, tikri 
krašto, kultūros  patriotai. Kartais žmonėms 
vis dar neaiškūs elementarūs dalykai – kad, 
pvz., aktorių branduolys turi būti vietoj, o 
ne taip, kad pasikviečiam, sumokam hono-
rarą – ir tiek jį tematai. Taip mes palaikome 
atvažiuojančius – ir smukdome savus. Ne-
beapsimoka, matote, jų auginti! Bet jei pa-
tys nieko neišauginam, nieko ir neturim… 

Tas pat dėl režisierių: galima suteikti 
sąlygas didmiesčių gyventojams, kviestis 
svetimus. Bet manau, kad vis dėlto geriau 
užsiauginti savus. Štai aktorius Jonas  Če-
pulis – pradėjo nuo A. Vienuolio gimnazi-
jos, skaitovų konkursų, patiko aktoriui A. 
Storpirščiui. Vėliau įstojo į aktorinį. Kodėl 
nebetaikom patikrintų dalykų: galėtume 
pasiųsti su stipendija gabų jauną anykštėną 
ir laukti jo sugrįžtant. Savi yra savi. 

5. Dabar teatro veikla vyksta tik viena kryp-
timi, t.y. „iš viršaus“: turi būti diplomuotas 
etatinis režisierius, kurio pareiga – subur-
ti mėgėjus kokiam nors vaidinimui, gauti 
lėšų. Ar yra pasitaikę, kad patys teatro mė-
gėjai Viešintose ar Anykščiuose „klibintų“ 
kokį nors režisuoti gebantį žmogų, siūlytų 
jam gerą pjesę, patys norėtų vaidinti? Ki-
taip sakant, ar sulaukėte kada iniciatyvos 
„iš apačios“? O gal mano klausimas – gry-
nai utopinis?

Jau minėjau: žmonės nori vaidinti, save 
realizuoti. Ir siūlo, ir siūlosi.  Sukūrėm tea-
tro viziją, kuria tikim, turime laiko patikrin-
tą repertuaro kryptį bei tematiką. Bereikia 
„švilpuko“, kad visi susibėgtume. Tai sce-
nos entuziastai, patriotai, gana aukšto lygio 
menininkai, asmenybės, kurias jau žeidžia 
„saviveiklininkų“ etiketė.  

6. Tikriausiai sutiksite, kad lietuviai juoktis 
nelabai moka... Bet kaip norėtų! Todėl mie-
lai žiūri TV rusiškus kanalus, transliuojančius 
humoro festivalius “Jūrmala”, “Kreivo vei-
drodžio”, “Linksmųjų ir išradingųjų klubo” 
programas. Jei mūsuose pernelyg sudėtinga 
statyti linksmas pjeses, rasti tinkamų aktorių 
ir scenarijų, ar nevertėtų atgaivinti kažko 
panašaus į agitmenines brigadas? Paskaičius 
užuožerietės Vitalės Cibienės tekstus, maty-
ti, jog šioj srity parako dar esama…  

„Plaukiau kaip laivas į švyturį...“
Atkelta iš 1 psl. Humoras lietuviams – skaudi tema. 

Lietuvos aktoriams nelabai parankus es-
trados žanras, na, nebent pavieniams – J. 
Zavaliauskui, R. Šilanskui. Praeity buvo 
kitas humoro lygmuo, anekdotai keldavo 
sveiką juoką; dabar gi jie net nejuokingi, 
tai tik bandymas juokinti publiką, nepai-
sant nei etikos, nei paprasčiausio pado-
rumo. Arba apie blondines, arba apie 
kūno apatines dalis... Verkti norisi. Eina-
ma kičo, amerikanizmo, pačių pigiausių 
juokelių keliu. Rusų atlikėjų ir humoro 
kūrėjų yra kitas lygis, nieko bloga nebū-
tų, jei lygiuotumės į juos. Ir atsimintume, 
kad be anekdotų humoras turi dar daug 
kitų žanrų: intermediją, feljetoną, paro-
diją ir kt. Tiesa, kai kada – ypač per ba-
landžio 1-ąją - bandoma atgaivinti mūsų 
humorą, bet tai, kaip sakoma, šauksmas 
iš savo kiemo. 

Agitmeninė brigada, truputį kitaip „api-
pavidalinta“, be primityvaus politikavimo, 
dar galėtų susirasti ir savų vaidintojų, ir 
savų žiūrovų. 

Prie sveiko humoro priskirčiau ir faktą, 
jog esame užėmę nemažą siaurojo gele-
žinkelio atkarpą Rubikiai – Panevėžys, o 
su laiku gal perimsime ir maršrutą Maskva 
– Kaliningradas... Jau 8 metai  užpuldinė-
jame traukinius ir kaip Tadas Blinda ban-
dome atstatyti teisybę. Mūsų dar nedaug, 
8 muzikuojantys vyrai žiaurokais plėšikų 
veidais... Tai tarsi mažas spektaklis siauru-
ku atvykstantiems turistams. 

7. Vis daugiau valdininkų ir politikų, išgir-
dę žodį „kultūra“, susiraukia, kultūra tapo 
kažkokių niekam nereikalingų atliekų si-
nonimu: atseit, vis jie čia po kojom mai-
šosi, vis jiems negana, pinigų prašinėja, o 
kokia iš jų nauda? Pelno juk neduoda... 
Ką apie tai mano, kaip išvis jaučiasi kul-

tūros žmogus Anykščiuose? Ko labiausiai 
pasigendate, kas kelia didžiausią nerimą? 

Visais amžiais taip buvo su kultūra – ji 
kaip apendicitas valdžiai. Labiausiai pasi-
gendu kultūros nuolatinės, tęstinės politi-
kos. Kaimo kultūra, tikroji mūsų kultūros 
savastis ir syvai, jau  žlugusi. Pabandykim 
paprognozuoti, kokia situacija po 10 metų 
bus kaimo kultūros namuose? Dabartiniai 
darbuotojai bus pensininkai, kultūros na-
mai šalti, išdaužytais langais. Prarandam 
tas senutes su savo humoru, pasakojimais. 
Mieste puolama į miesčionišką kultūrą. 
Turėtume saugoti savo kultūrą ir daryti įta-
ką bendrai politikai. Jei surengi kokį rengi-
nį – turi turėti lėšų, priiminėti svečius, va-
žiuoti gastrolių – svarbiausia juk ne gražūs 
žodžiai apie tautišką kultūrą, o judėjimas, 
procesas! Kraujo teatre „nepravarinėjus“, 
ko galima iš jo tikėtis? Tik infarkto ar in-
sulto... 

Kultūrą mariname patys, kokie priori-
tetai formuojami žiniasklaidoj ir politikoj, 
visi puikiai matome. Matome ir rezultatus. 
Kaune mano vaikystės metais veikė 27 
kino teatrai, dabar – 3?!    

8. Kaip šeima ir Jūs pats leidžiate laisvalai-
kį? Kanojos dar tebeegzistuoja? O gal jas 
pakeitė kiti dalykai?

Jau dešimt metų, kai perplaukėm 
Baltijos jūrą kanoja. Dabar ji ilsisi Jūros 
muziejuje; kai kas bandė pakartoti mūsų 
kelionę, bet niekam iki šiol nepavyko. O 
mes patys... Nesu vien ekstremalių išgy-
venimų mėgėjas. Man patinka ir papras-
čiausiai pabūti gamtoje, pasigėrėti tyla, 
spalvų deriniais. Pamąstyti, prisiminti. 
Grybauti, keliauti, slidinėti, žvejoti. Me-
džioklė? – ne, ne man, negaliu šauti į 
gyvą daiktą. Labai mėgstam žiūrėti nau-
jus gerus filmus, kurių tikrai nemažai. 
Žodžiu – gera jaustis savo mėgstamoje 
vietoje, kasdienybėje susikurti tegu ir 
neilgą, tegu ir nedidelę, bet vis dėlto 
šventę... 

K. Binkio ir M. Palionio „Dėdė atvažiavo“. Dėdė – Vytautas Germanavičius, Ponia – Zita 
Paršelienė. 
Nuotrauka iš V. Germanavičiaus asm. archyvo
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jūsų vilties angelas – 
angelų muziejui

Beatričės Kleizaitės - Vasaris dovano-
ti angelai Anykščius ištiko kaip lemtis, 
kaip monsinjoro Alberto Talačkos  dva-
sios ir globos ženklas.

Suradę savo naujuosius namus 
Anykščių sakralinio meno centro An-
gelų muziejuje, angelai pradėjo savęs 
link traukte traukti Anykštijos ir Lietuvos 
žmones. Per pirmuosius tris mėnesius 
susitikimo su angelais įspūdžius jau pa-
tyrė per 5 tūkst. pirmojo tokio Lietuvos 
muziejaus lankytojų. 

Jeigu buvote muziejuje – tai jau ži-
note, o jeigu ne – ateikite ir pajuskite 
atradimo džiaugsmą... O kai kurie lan-
kytojai vėl ir vėl grįžta į muziejų – pa-
prasčiausiai čia pabūti, dvasia prisiliesti, 
pasigrožėti.

Kažkokia labai šviesi, net balta ir vir-
pančiai skaidri aura sklando virš dievdir-
bio ar dailininko ranka ir širdim sukurto 
angelo veido.

Gera matyti, kaip čia palengva nu-
skaidrėja ir žmogaus, atėjusio ir žiūrin-

čio į angelo akis, veidas.
Teisingai kažkas yra pasakęs: net tie, 

kurie abejingi Dievui, širdies gilumoje 
tiki Vilties angelais... Ir tas vidinis tikėji-
mas, matyt, skatina čia ateiti ne vien iš 
smalsumo.

Dažnas lankytojas atneša ir dovaną 
– savo sukurtą ar įsigytą angelą, savo 
gerumo, tikėjimo, globos, sėkmės, o 
gal vilties angelą. Džiaugiamės, kad 
kaupiasi nauja angelų kolekcija, kad 
angelai į Anykščius jau skrenda iš visos 
Lietuvos. 

Tačiau labiausiai norėtųsi, jog pir-
miausia čia apsigyventų gimtajame 
mieste, Lietuvoje ar dar toliau, kur nors 
pasaulyje, gyvenančių anykštėnų dova-
noti angelai. Tegu jie tampa kelrodžiais 
į gimtinę, į savo dvasią, tegu patampa 
visos Anykštijos vilties ir dvasios ange-
lais.

Taip norėtųsi, kad tas dvasingas, 
smuikuojantis, trimituojantis, gerąją ži-
nią skelbiantis, kviečiantis, raminantis, 

Laikraštį remia:  
darius Gudelis                            
                            (Vilnius)
anykščių rajono savivaldybė
algimantas kleiva
                        (Anykščiai)

Vytauto Didžiojo universiteto moks-
lo premijų skyrimo lietuvių kilmės 
moks lininkams bei Lietuvos Respu-
blikos pi lietybę turintiems mokslinin-
kams, gy ve nantiems užsienyje, komisi-
ja paskel bė 2010 metų mokslo premijų 
laureatus. Tarp keturių laureatų– anykš-
tėnams gerai pažįstamas pasaulinio gar-
so mokslininkas, ilgametis Kalifornijos 

algirdas avižienis – 
mokslo premijos laureatas

Los Andželo universiteto profesorius, 
Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 
atkūrėjas bei pirmasis jo rektorius, Pa-
saulio anykštėnų bendrijos Garbės na-
rys Algirdas Avižienis, apdovanotas už 
mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą. 
Visi laureatai lapkričio mėnesį susirinks 
Kaune, kur jiems bus įteiktos premijos 
(13000 Lt), jie skaitys viešas paskaitas 

savo mokslinės veiklos tema. 
PAB ir PA skaitytojų vardu sveikina-

me garbųjį Anykščių krašto vaikaitį!
PA inf. 

globojantis, guodžiantis ir žmogiškai 
šiltas angelų choras padėtų mums, po 
pasaulį išsibarsčiusiems anykštėnams, 
dažniau susiburti dvasinei bendrystei 
įvairioms šventėms ar trumpai asmeni-
nei dvasios atgaivos valandėlei.

Tegul tas dovanotas Vilties Angelas 
kviečia kiekvieną iš Jūsų prie jo ateiti, 
susikaupti Angelų muziejuje, tiesiog 
čia pabūti ir pasigrožėti menine angelo 
įtaiga. 

Angelų muziejaus darbuotojai
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anykščių j. biliūno Gimnazijai – 90

Nuolatinio skubėjimo, kompiuterine ir 
televizine produkcija perpildytame šian-
dienos pasaulyje vis rečiau bepastebime 
save ir mus supančią aplinką. Stabtelėjame, 
nuščiūvame – nukreipiame akis į dangų, 
paklaidžiojame medžių ažūrais, aplanko-
me ryškiaspalvius gėlių žiedus, atrandame 
kasdienės būties detales – ir įvairiausiomis 
idėjomis prisipildo mūsų laikas.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos gy-
venime  „1 kūrinio galerija“ – ta vieta, 
kurios dėka mūsų akys ir širdys pakylė-
jamos virš kasdienybės. Čia atsiveria kū-
rybos vartai, menas tampa matomas, o 
kūrėjas susitinka su žiūrovu. Čia jaunasis 
menininkas gimnazijos bendruomenei 
pristato savo vieną subrandintą, išieško-
tą, išjaustą meno kūrinį. Dažnai tai būna 
pirmasis viešas ir atviras savo kūrybos 
pristatymas, tarsi savęs apnuoginimas. 
Tas vienas kūrinys tampa viskas, kuo gy-
veno ir mąstė šiuo laikotarpiu jaunasis 
menininkas. Kiekvienas kūrėjas, čia eks-
ponavęs savo kūrinį, transliuoja mums 
savo žinutę apie būtį, skatindamas mus 
mąstyti, diskutuoti, grožėtis...

„1 kūrinio galerija“ – ne tik originalių 
meninių idėjų eksponavimo vieta, bet ir 
meno kūrinių autorių žodinių tekstų apie 
save, kūrybą, gyvenimą pateikimo vieta. 
Meninė idėja ir tekstinė dalis susijungia į 

Ada ABRAMOVAITė, 
2006, piešinys

Aš supratau...
dideles gyvenimo tiesas,
Atvirų vartų  paslaptį,
Atmerktų akių ašaras.
baimės tikslą,
ramybės triukšmą,
Atsiprašymo svarbą.
mėlyno dangaus tamsą,
Ovalios saulės kaitrą,
vandens tankumą.
Apglėbiančių rankų vėsą,
Ir tos širdies šviesą.
Tam suprasti reikėjo daug laiko ...
einu pasitikti to, kas man liko ...

Gyvenimas susideda 
iš mažų dalykų kasdieny-
bėje. Siekiu juos pažinti 
ir džiaugtis jais. Mano 
kūrinyje – rankos...  Juk 
rankomis gali liesti, pa-
žinti, atspėti, suprasti, 
glostyti, saugoti, sustab-
dyti, paleisti, priimti, at-
stumti, apkabinti, turėti, 
mylėti...

Atrodo, tiek nedaug, 
o iš tikrųjų gal tai ir yra 
gyvenimas ....

vieną visuminį meninį objektą, leidžian-
tį giliau pažinti jauną žmogų.

Jau šešerius metus gyvuojanti „1 kū-
rinio galerija“ pristatė 35 kūrinius. Čia 
visų akivaizdoje stovėjo 35 virpantys iš 
susijaudinimo romantikai, pasitikintys 
realistai, inovatyvūs maištautojai, svajo-
tojai mistikai – jauni talentingi Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos mokiniai. Juk 
ne kiekvienas bręstantis žmogus išdrįsta 
savo gyvenimo filosofiją perteikti per vie-
ną vaizdą ir vieną tekstą – vidinė branda 
ir meninis pasaulio matymas būtini. O 
kiek meninių idėjų ir formų teko stebėti 
ir aptarti? Kiek jaunų žmonių teko ska-
tinti gimusią idėją iškelti į dienos švie-
są? Kiek džiaugsmo ir pasitenkinimo, kai 
atidarymo metu III aukšto foje susirenka 
įvairaus amžiaus žiūrovai ir nuoširdžiai 
sveikina ...

Tad praverkime „1 kūrinio galerijos“ 
parodų duris. Koks pasaulis už jų sly-
pi? O jis labai įvairus, kaip ir kiekvie-
nas jame gyvenantis. Pasitinka ramybę 
skelbiančios klasikinės romantiškosios 
realybės trupiniai: vienišos moters silue-
tas medžių alėjoj, naktinio miesto šviesų 
žaismas, vaikystės judesiai ar pagautas 
pirmasis susimąstymas, rankų plastika 
gamtos žalumos ir gyvenimo langų fra-
gmentuose. 

Agresyvesne, maištingesne tikrove 
prabyla perpieštų fotografijų, graffiti ir 

mokyklinio sąsiuvinio lapuose palikti 
pasaulio vaizdiniai. Kontrastinga nuotai-
ka dvelkia mandala - susikaupimo migla 
spinduliuojantį piešinį drastiškai skai-
do juodo „lango“ rėmai. Siurrealistinio 
„žmogaus-medžio“ ramybė taip pat sle-
pia vidinį dramatizmą, veide įrėžtą me-
džio šakų randais, o pasakojimą „apie 
tai“ papildo senojo kaimo, kopėčių, 
paukščių motyvai.

Skaitytas, bet nepamirštas pasakas 
primenantis fantastikos pasaulis atida-
ro vartus spalvų dramoj plasnojančiam 
žirgui, auksaplaukės mergelės vakarinės 
giesmės šviesai, rožės žiedo elfams ar 
akimis pražydusio krūmo šakoms. Ir visa 
tai įgauna naują prasmę – mokinys pa-
skleidžia kultūrą.

Džiugu matyti jauną žmogų, geban-
tį stabtelėti, įsiklausyti ir perteikti savo 
pasaulio vaizdinį subtiliais tapybos po-
tėpiais, sudėtingais koliažo technikos 
niuansais, fotokadro akimirkos grožiu, 
paprasto pieštuko jautriu brūkštelėjimu 
ar kruopštumo reikalaujančiais siuvi-
nėjimo dygsniais. Ir tai dar ne pabaiga, 
nes „1 kūrinio galerija“ – reiškinys, kuris 
kinta, atsinaujina, stebina, atranda.  Čia 
laukiamas kiekvienas ir kaip kūrėjas, ir 
kaip žiūrovas.

Renata MIŠKINIENĖ,
„1 kūrinio galerijos“ koordinatorė

Uršulė MIšKINyTė
2008, koliažas

reiškinys – „1 kūrinio galerija“
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Akvilė RAšČIūTė, 2008, piešinys

Pokalbis 
aPie fotoGrafiją

Kai man buvo 13 metų, radau 
namuose fotoaparatą. Pradžioje 
fotografavau bet ką. Žiūrėda-
mas į užfiksuotus kadrus, ieško-
jau klaidų ir galvojau, kaip ir ką 
reiktų fotografuoti, kad pačiam 
patiktų ir būtų gražu kitiems...

Stebėdavau gamtą, norėjosi 
užfiksuoti jos grožį. Fotografuoti 
žmogų dar tik mokausi, ieškau 
„kampo“, kaip žiūrovui perteikti 
žmogaus asmenybę. 

Per fotografiją aš išreiškiu save. Tai mano hobi. Svajoju visas 
kambario sienas nukabinti savo fotografuotomis nuotraukomis.

Mėgstu eksperimentuoti, ieš-
koti naujovių, į tuos pačius daik-
tus, reiškinius ir aplinką pažvelgti 
kitu kampu. Mėgstu neįprastus 
vaizdus, paslaptingumą gamtoje, 
šviesoje. Siekiu savo fotografijose 
parodyti daugiau, negu pastebi 
kiekvienas praeivis ir pats visada 
likti paslaptyje. Kol kas pagrindi-
niai mano ieškojimai yra šviesos 
ir aplinkos susidūrimai, nuotai-
kos ir harmonijos perteikimas 
šviesos efektais. Manau, geriausi 
darbai pavyksta ne tada, kai juos 
reikia padaryti, bet tada, kai juos 
daryti nori ir darai tai, kas tau ti-
krai patinka.

Mano pažintis su žirgais 
prasidėjo vaikystėje. Kuo 
toliau, tuo labiau žaviuosi 
žirgais. Žirgai, man atro-
do, daugiaprasmiai – gra-
žūs, protingi, kaip žmonės 
turi savo charakterį. Drą-
siai žengiu prie žirgo ir 
esu tikra, jog jis man nie-
ko blogo nepadarys. Gal 
todėl mėgstu juos tapyti. 
Vaizduoju juos bėgančius, 
šuoliuojančius, laisvus. 
Tokie žirgai man patys 
gražiausi. Tikiu pasakomis 

... Fantazijos, „perkeltinis“ pasaulis man artimas. Manau, jog 
nesvarbu, kiek tau metų, svarbu, jog žmogaus dvasia laisva...

Aurimas LAPIENė, 2005, fotografija

Gyvenimas ...tarPuose

O būdavo............................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................nebūdavo

Justina ČENyTė,  2006, tapyba, guašas

Vainius RAZMISLAVIČIUS, 2007, fotografija
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aPie Protėvius 

Labai neramios dvasios buvo tie mano 
protėviai. Mano prosenelis Jonas Banys, 
matyt, taip įlindo į politiką, kad caro laikais 
buvo priverstas bėgti iš gimtojo Svėdasų 
krašto į Lenkiją. O tais laikais lietuviai inteli-
gentai po kaklu pasirišdavo tokias skarytes, 
kurios lenkiškai buvo vadinamos „kastec-
ko“ – tai jo bičiuliai lenkai taip ji ir praminė 
„Kastecko“. Grįžus į Lietuvą, taip ir liko jo 
tokia pavardė – Kasteckas. 

Jo sūnus, jau mano senelis Feliksas Kas-
teckas mokėsi Rygoje, Sankt Peterburge, 
mokėjo kelias kalbas ir gerai piešė. Paskui jis 
buvo mokytojas ir Svėdasų valsčiaus sekre-
torius. Kokios jo politinės pažiūros? Kovojo 
prieš caro režimą, už Lietuvos nepriklauso-
mybę, bet buvo socialdemokratinių pažiū-
rų. Svėdasuose, šalia buvusios pieninės, kur 
buvo mano senelių namai, dar tebeauga du 
dideli beržai, kuriuos ten pasodino mano 
senelis.

Paskui, kai mano tėtė mokėsi Kaune, kilo 
vajus pavardes lietuvinti. Tai jam, Kasteckui, 
draugai studentai išrinko naują pavardę – 
taip jis tapo Kastys. Tuo metu jo brolis pa-
sirinko Kasčiūno pavardę, o pusbrolis tapo 
Dienys – mat buvo kilęs iš Dienių kaimo.

Mano dėdė Juozas Kasčiūnas irgi nebuvo 
abejingas politikai, atrodo, irgi buvo kairių-
jų pažiūrų. Jo anūkas Laurynas Kasčiūnas 
jau gana žinomas politikoje straipsniais ir 
komentarais, į politinę areną jis įžengė su 
Kazimiero Uokos komanda. 

aPie tėvus 

Mano tėvai mokytojai Jonas Kastys ir Sta-
sė Kastienė – labai gabūs ir labai sąžiningi. 
Visą gyvenimą jie mane ir jaunesnįjį mano 
brolį Joną mokė siekti ne materialinių ver-
tybių, bet dvasinių, ir visada kuo tik gali 
padėti kitiems žmonėms. Mano mama, jai 
dabar jau 82-eji, jaunystėje puikiai šoko, 
užsiiminėjo dailiuoju čiuožimu ir yra gabi 
literatė. Tėtis turėjo gerą balsą, mokėjo groti 
praktiškai visais muzikos instrumentais, bet 
labiausiai mėgo smuiką ir kankles. Bet svar-
biausia – jis labai gerai piešė. Jis buvo vienas 
pirmųjų Lietuvos dailininkų profesionalų, 

lina kastytė - macaitienė: 

kurie baigė Kauno dailės institutą, jo moky-
tojas buvo žinomas dailės maestro Antanas 
Žmuidzinavičius.

Turbūt nėra Anykščių rajone tokios 
bažnyčios, kuriai mano tėtis nebūtų tapęs 
paveikslų ar daręs Kalėdinių, Velykinių 
dekoracijų. Mūsų namuose Svėdasuose 
lankydavosi nemažai žinomų žmonių: rašy-
tojas Antanas Vienuolis-Žukauskas, daugy-
bė kunigų. Tėtė dirbo Svėdasų gimnazijoje 
mokytoju, dėstė piešimą, braižybą ir kalbas: 
prancūzų, vokiečių. Be to, jis dar laisvai kal-
bėjo lenkiškai ir vis sakydavo, kad tai „dvarų 
kalba“, kažkodėl privačiai samdė broliui ir 
man lenkų kalbos mokytoją, kuris ateidavo 
į namus. Mama mokė vokiečių kalbos, ir aš 
dar pamenu, kaip svečiams deklamuoda-
vau eilėraščius vokiškai. 

aPie vaikystę

 O aš... Kai gimiau, tėčiui jau buvo 39-
eri. Buvau pirmas vaikas šeimoje, mane tėtis 
Jonas Kastys augino kaip kareivį, kaip ber-
niuką. Žinau, kad tėtis prieš karą priklausė 
jaunalietuviams, o po pusšimčio metų, kai 
Lietuva pagaliau atgavo nepriklausomybę, 
jis buvo tarp pirmųjų krikščionių demokratų 
jau Birštone. 

Pamenu, kaip jis mane, dar visai mažy-
tę, paimdavo ant rankų ir pasakydavo: „Ei-
nam, paklausysim, kaip vyrai politikuoja“. 
Tada man tebuvo gal kokie 3-4 metai, nes 
kai buvau ketverių, tėvai iš Svėdasų jau per-
sikėlė gyventi į Prienus. O aš dar pamenu, 
kaip Svėdasų miestelio aikštėje sėdėdavo 
būrelis vyrų ir kalbėdavo apie politiką, gin-
čydavosi, bus karas su Amerika ar ne. Šalia 
jų kapstydama smėliuką, kažką ten piešda-
ma, klausydavau jų pokalbio ir galvodavau: 
jeigu mano tėtė sako, kad karo su Amerika 
nebus, tai jo ir nebus. Ar kas galėtų pama-
nyti, kad tokių metų vaikas atidžiai klausosi 
suaugusiųjų pokalbio? 

Paskui tėtis paimdavo mane ant rankų, 
ir mes eidavom prie Alaušo ežero, kur pra-
sidėdavo „karinės pratybos“. Jis sakydavo: 
„Tu esi princesė, bet turėsi gyventi kaip ka-
reivis ir išmokti visko, ką moka kareivis. Nes 
mes nežinome, kada ateis laikas, ir tau rei-
kės ginti Tėvynę“. 

„Enniskillene labai daug gulbių, tad ir aš, kol dar nedirbau, eidavau su jo-
mis pažaisti“, – taip šį savo gyvenimo atspindį apibūdino Airijoje įsikūrusi 
anykštėnė.

Gydytoja Lina Kastytė-Macaitienė yra 
savitos lemties moteris. Jai tiesiog skirta 
nuolat atsidurti ten, kur, atrodo, nėra vilties 
išgyventi, išsaugant savo orumą, optimiz-
mą, gyvybingumą ir kitų šalia esančiųjų 
pasitikėjimą. O ji – ne tik išlieka tvirta, bet ir 
įkvepia kitus aplinkui savo tvirtumu.

Gimusi 1952-ųjų rudenį Svėdasuose, 
1977 m. baigusi studijas Kauno medicinos 
institute ir įgijusi gydytojos terapeutės ir 
endokrinologės išsilavinimą, jauna medi-
kė tikrąja to žodžio prasme išplaukė į pla-
čiuosius vandenis – kiek laiko dirbo laivo 
gydytoja, paskui dar įgijo ir karo chirurgės 
kvalifikaciją. 

Baigusi jūrinį ir pajūrio medicininės vei-
klos laikotarpį, kartu su Lietuvos Atgimimu 
ji persikėlė į Kauną, buvo Kauno medici-
nos universiteto klinikų gydytoja terapeutė 
ir endokrinologė, kartu aktyviai dalyvavo 
politinėje veikloje – dirbo organizacinį dar-
bą Sąjūdyje, Nepriklausomybės partijoje, 
o 1991 m. buvo tarp Lietuvos Parlamento 
gynėjų.

Ši veikla nuo 1993 m. dešimtmečiui ją 
bloškė į kitus vandenis – L. Macaitienė dir-
bo Vilniaus miesto savivaldybėje, kur rengė 
svarbiausių sveikatos apsaugos srities refor-
mų programas.

Netikėta permaina jos gyvenime įvyko 
2002 m., kai kilus ŽIV/AIDS epidemijai 
Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų 
kolonijoje L. Macaitienė sutiko tapti šios 
kolonijos Sveikatos priežiūros tarnybos vir-
šininke ir ten dirbo iki 2005 m., kol atliko 
jai pavestą užduotį. 

Nuo 2006 m. L. Macaitienės Lietuvoje 
nebėra. Užuot įgyvendinusi savo svajones 
studijuoti medicinos teisę, ji vėl pasuko ne-
pramintu keliu. Išgirdusi lietuvių emigrantų 
skundus, kaip sunku jiems gauti kvalifi-
kuotą medicinos pagalbą svetur, ji išvyko 
gyventi į Didžiąją Britaniją, pasiryžusi tapti 
lietuvių emigrantų gydytoja. Iš pradžių ji 
apsistojo Šiaurės Airijoje, gyveno Enniskil-
leno miestelyje ir ruošė savo išsilavinimo 
dokumentus Airijos gydytojų registrui. Ne-
nustigdama su viena užduotimi, ji būrė ten 
gyvenusių lietuvių bendruomenę, bendra-
darbiavo spaudoje ir interneto portaluose, 
dalyvavo kultūrinėje veikloje.

2007 m. ji persikėlė į Airiją ir kartu su 
vyru Mečislovu Macaičiu, lydinčiu ją nuo 
jaunystės, gyvena Dubline. Nuo 2007 m. 
pabaigos iki šiol L. Macaitienė yra pirmo-
sios privačios lietuvių klinikos Dubline 
„Irish-Baltic Health Bridge“ savininkė ir 
direktorė, gydytoja, specializuojasi gineko-
loginės endokrinologijos ir kardiologinės 
endokrinologijos srityse. Ji kviečia ir pade-
da įsikurti lietuvius gydytojus, finansiškai 
remia įvairius bendruomenės renginius, 
dalyvauja airių politinėje veikloje.

Nors L. Macaitienė dar vaikystėje nutolo 
nuo gimtinės – mat jos tėvams buvo skirta 
mokytojauti Pietų Lietuvoje, gyvasis ryšys 
su Anykščių kraštu, susidriekęs per Kasčių 
giminę, išlieka. 

Toji gimtinės trauka, paveldėta lyg pro-
tėvių dvasia, šią ištvermingą moterį lydi iki 
šiol, kur ji bebūtų. Apie tai – ir šie jos nuo-
širdaus pasakojimo fragmentai.

Tautvydas Kontrimavičius
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“šiame Enniskilleno vienuolyne pirmą kartą buvo atlai-
kytos šv. Mišios lietuviškai – pati ten pasikviečiau kunigą 
Egidijų Arnašių! šiaurės Airijoje vis daugėjo lietuvių, o 
niekas iš dvasininkų ten neatvykdavo“, – tokius L. Ma-
caitienės prisiminimus pažadino ši nuotrauka.

skinta Alaušo ežero pakrantėje. Jis visada 
būdavo kviečiamas ir su džiaugsmu daly-
vaudavo Anykščių rajono šventiniuose ren-
giniuose. 

Tėtis vis sakydavo: „Būtinai mane palai-
dokit Svėdasuose“. Ir visa mūsų šeima yra 
prisižadėjusi, kad atgulsime kartu – tik Svė-
dasų žemėje. 

aPie tiesos ieškojimus

Baigusi Kauno medicinos institutą, iš-
vykau į Klaipėdą, kur baigiau internatūrą. 
Pradėjau dirbti Jūrininkų ligoninėje ir iš-
plaukiau kaip laivo gydytoja, praėjusi pui-
kią praktiką visose medicinos srityse. Prieš 
išplaukiant man daugelis sakė: „Išleidžia tik 
tuos, kurie sutinka dirbti KGB“. Tai –  netie-
sa. KGB paimdavo už sprando tuos, kurie 
būdavo susikompromitavę arba įkliūdavo, 
veždami kontrabandą. Pinigai manęs nieka-
da nedomino, apsipirkti užsienyje niekada 
nesiekiau. Tiesiog elgiausi sąžiningai: jei ne-
galima, vadinasi – negalima. 

Tik neilgai plaukiojau, nes mane užsup-
davo, gulėdavau be jėgų dėl jūros ligos. Po 
metų teko trauktis iš laivyno. Išeidama ištekė-
jau už kartu plaukiojusio žemaičio Mečislo-
vo Macaičio. Mes kartu iki šiol, jau 30 metų. 

Kai prasidėjo Sąjūdis, stebėjau labai at-
sargiai, nes mačiau, kad daugybė į jį įsilie-
jančių žmonių buvo tiesiog nevykėliai arba 
nesąžiningi. Vienas – sėdėjęs dėl išeikvoji-
mų, kitas – baustas dėl vagysčių, trečias ar-
šus ateistas... Man jie atrodė labai nepatiki-
mi. Veliau mano nuogąstavimai pasitvirtino. 
Supratau, kad norint kažką pasiekti, reikia 
politinės partijos. Tokia partija man tapo Ne-
priklausomybės partija. Buvau viena iš jos 
steigėjų, man teko organizuoti pirmąjį jos 
skyrių provincijoje, Prienuose ir Birštone.

1993 m. mane pakvietė dirbti į Vilniaus 
savivaldybę miesto tarybos pirmininko pa-
dėjėja. Taip prasidėjo mano darbas valsty-
bės tarnyboje, užtrukęs visą dešimtmetį. 
2002 m. ėmiau rengtis studijuoti medicinos 
teisę Londone, nes Lietuvoje tokių speci-
alistų niekas nerengia. Bet tuo metu mano 
sumanymus pakeitė staiga atsiradęs iššūkis: 
Kalėjimų departamentas mane pakvietė li-

kviduoti ŽIV/AIDS židinį Alytaus kolonijoje. 
Ten užtrukau ilgiau, nei tikėjausi, bet man 
patiko, įdomus ir reikalingas darbas. Svar-
biausia, kad po to net ir daugelis nuteistųjų 
patikėjo, kad galima laimėti, jei esi teisus. Aš 
tuo tikiu. Tik reikia labai gerai žinoti įstaty-
mus ir būti teisingam.

aPie bilietą į vieną Pusę 

Kai mano vyrą draugai prišnekino išvykti 
į Airiją, teko palikti visas batalijas Lietuvo-
je ir vykti kartu. Ilgokai tvarkiau reikalingus 
dokumentus, nes žinojau, kad ir čia dirbsiu 
pagal specialybę. 

Kai girdžiu kalbas, kad Lietuvai šiandien 
reikia gabių žmonių, – žinau, jog tai netie-
sa.  Airijoje, kur dabar esu, tokių žmonių iš 
tikrųjų reikia. 

Išlydėjo mane žurnalistai į Airiją ir parašė 
straipsnį „Bilietas į vieną pusę“. Susitvarkiau 
gydytojos registro dokumentus ir pradėjau 
dirbti. Tada, prieš porą metų, buvau pirmoji 
ir vienintelė lietuvė gydytoja visoje Airijoje. 
Net nejauku būdavo. 

Iš pradžių važinėjau po Airiją, nes čia li-
goninėms per brangu išlaikyti nuolat dirbantį 
gydytoją – siauresnio profilio specialistą. Pas-
kui ėmiau ieškoti nuolatinės vietos Dubline. 
Čia kaip tik kūrėsi lenkų klinika, pirmiausia 
pradėjau dirbti pas juos, ėmiau kviesti kitus 
gydytojus iš Lietuvos. Pirmas atsiliepęs buvo 
Ferdinandas Balsys, tad buvome jau dviese. 
Paskui atsidariau savo privatų kabinetą, ir la-
bai greit jis išaugo iki klinikos. 

Taip ir gimė pirmoji lietuviška klinika Ai-
rijoje. Tokia ji tebėra iki šiol. Vėl kviečiau į ją 
dirbti medikus iš Lietuvos. Atvyko – bet ne 
visi pasirodė sąžiningi, turintys pakankamai 
įgūdžių. Man labai svarbu gydytojo darbo 
kokybė – tad teko kai kurių atvykusiųjų pas-
laugų atsisakyti, liko tik geriausi. 

Mano klinika, nors ir lietuviška, priklauso 
Airijos sveikatos priežiūros sistemai, čia dir-
ba įvairių tautybių žmonės: lietuviai, rusai, 
airiai, net iš Mongolijos ir Brazilijos. 

Apmaudu, bet esu nusivylusi savo tautie-
čiais: jie daug geria, mušasi ir labai pavydi 
sėkmės. Gal todėl ir Lietuva atsidūrusi ant 
išnykimo slenksčio?.. 

Nelabai aš tada suvokdavau, kas yra Tė-
vynė, kurią man reikės ginti. Tada jis paim-
davo lauko gėlytę ir aiškindavo: „Pažiūrėk 
– ji išaugo iš tos pačios žemes, kaip ir tu. 
Ji atrodo nepastebima, bet kiek joje grožio 
ir koks tai Dievo stebuklas. Tu gerai į ją įsi-
žiūrėk ir mylėk kiekvieną gėlytę, kiekvieną 
akmenėlį, nes tai tavo žemė, tavo Tėvynė. 
Kad tu galėtum ją apsaugoti, ja pasirūpinti, 
tau dar reikia labai daug ko išmokti, reikia 
būti pačia geriausia. Tu privalai išgyven-
ti ilgą laiką viena – dienas, net mėnesius, 
orientuotis miške, nepaklysti, sekti pėdsa-
kais ir gintis“.

Jis mokė mane plaukti, kvėpuoti per 
šiaudelį, panirus po vandeniu, saugiai mie-
goti medyje, nesušalti miške žiemą, nekęsti 
bado miške. Jis išmokė mane šokinėti iš di-
delio aukščio ir taikliai mėtyti peilį. Kai da-
bar žiūriu visokias „ekstremalų“ laidas, man 
visokios užduotys atrodo tiesiog juokingai 
lengvos. 

Tėtis išmokė, kaip gydytis pačiai, jei susi-
žeidi ar susergi, kur, kada ir kaip naudoti žo-
les, lapelius, medžio žievę. Jis aiškino, kad 
žvėrys niekada nepuola vaikų, todėl miške 
nieko nereikia bijoti, tik kartais reikia būti 
atsargiam, nes pavojingiausia miške sutikti 
žmogų... Vadinasi, tu turi būti nepastebima. 
Vaikščiok po mišką naktį, nebijok tamsos, 
nes tamsoje tavęs nemato. 

Kunigas Steponas Galvydis savo prisi-
minimų knygoje apie kunigą Aleksandrą 
Papučką rašo, kad keturi neperskiriami 
draugai: Aleksiukas, Algirdas, Jonas (mano 
tėvelis) ir fotografas Navikas, būdami gal 13-
14 metų, susirinkdavo Alaušo ežero pakran-
tėje, skaitydavo Deilo Karnegio knygą, kaip 
ugdyti valią ir siekti tikslo, drauge mokyda-
vosi nugalėti baimę. Jie sutardavo vidurnaktį 
susitikti vidury kapinių, o ateiti ten reikėda-
vo iš skirtingų pusių. Jie ten susitikdavo, pa-
tys pasiekdavo tikslą, nes nebuvo iš turtingų 
šeimų, tik labai gabūs ir atkaklūs. 

Tie žmonės man iki šiol labai artimi, jie 
iki šiol man tarsi gyvi širdyje. 

Kad jūs žinotumėt, kaip tėtis mylėjo Svė-
dasus! Jo švarko vidinėje kišenytėje visada 
būdavo mažas buteliukas su baltu kvarciniu 
smeliu ir kokia nors sudžiovinta gėlyte, nu-

Lietuviškosios Dublino klinikos personalas – medicinos 
seselės ir vadybininkai bei gydytoja ir klinikos įkūrėja 
Lina Macaitienė (sėdi).
L. Macaitienės asm. albumo nuotraukos

„tėtis mane augino kaip kareivį“
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Anykščių dvasios saugotojai. – Anykš-
čiai: Anykščių rajono savivaldybės Liu-
dvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji 
biblioteka, 2010. – 184 p.

Knyga apie  žymius Anykščių krašto 
šviesuolius – rašytojus, publicistus, žur-
nalistus, pirmuosius Teresės Mikeliūnai-
tės kultūros premijos laureatus, Anykščių 
rajono garbės piliečius – Mildą Telksnytę 
ir Vygandą Rač-
kaitį. Kaip sako 
knygos idėjos 
autorė bei su-
darytoja L. ir S. 
Didžiulių viešo-
sios bibliotekos 
Kraštotyros ir lei-
dybos skyriaus 
vedėja Audronė 
Berezauskienė, 
parengti ir išleisti 
knygą apie šį šei-
myninį kūrybinį 
„duetą“ kirbėjo 
jau seniai. 

Kad knyga pagaliau išvydo dienos švie-
są, prisidėjo nemažas būrys geradarių. Re-
daktorius – pedagogas Vaclovas Bražėnas, 
mokslinis konsultantas – kraštietis  moks-
lininkas bibliotekininkas Vytautas Rimša, 
viršelio autorė – dailininkė muziejininkė 
Skaidrė Račkaitytė, maketuotojas – Sau-
lius Nešukaitis. Leidybą parėmė: Anykščių 
rajono savivaldybė, UAB „Imenza“ direk-
torė Jūratė Šaduikienė, lietuviškų knygų 
platintojas, mecenatas Kazys Rožanskas, 
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo cen-
tro vadovė Evgenija Baltronienė, mokytoja 
Sofija Pakalnienė.

Kraštotyros ir leidybos skyriuje jau se-
nokai kaupiama medžiaga apie Anykščių 
kraštui nusipelniusių žmonių gyvenimą ir 
veiklą. Bibliotekoje saugomi M. Telksny-
tei ir V. Račkaičiui rašytų žymių rašyto-
jų, poetų, kultūros ir visuomenės veikėjų 
laiškai, recenzijos, straipsniai apie juos, 
nuotraukos ir kiti dokumentai. Spausdi-
nami mokytojo Vaclovo Bražėno, rašy-
tojo Rimanto Vanago, publicisto Vytauto 
Visocko, muziejininko Vytauto Balčiūno, 
žurnalistų – Tautvydo Kontrimavičiaus, Al-
donos Kačerauskienės, Almos Valantinie-
nės, Audronės Pajarskienės, bibliotekinin-
kės Romualdos Bražėnienės ir kitų autorių 
straipsniai apie šios veiklios šeimos gyve-
nimą bei kūrybą. Medžiaga pateikiama 
atvirkščia chronologine metų seka – nau-
jausi straipsniai knygos pradžioje. Tekstus 
pagyvina nuotraukos iš Anykščių viešosios 
bibliotekos fotonuotraukų archyvo  bei au-
torių asmeninio albumo.

Rašytojai M. Telksnytė ir V. Račkaitis 
surinko įvairiuose archyvuose išlikusius 
Anykščių krašto rašytojos prozininkės, 
dramaturgės, visuomenininkės L. Didžiu-
lienės-Žmonos kūrinius, laiškus bei kitą 

anykštėnų 
knygų derlius

archyvinę medžiagą ir išleido „Raštų“ du 
tomus. Milda ir Vygandas skaitytojams 
pateikė beletristinę rašytojo Jono Biliūno  
biografiją „Į aukštą kalną“. Almanache 
„Anykščiai: krašto kultūros istorijos pus-
lapiai“ redaktorius V. Račkaitis atskleidė 
Anykščių krašto praeities puslapius, pa-
teikė dar nežinomų faktų apie iškiliuosius 
šio krašto žmones. Šie autoriai 18 metų 
leido laikraštį „Kregždutė“ – vienintelį ka-
talikiškos bei tautiškos pakraipos Lietuvoje 
jauniesiems skaitytojams skirtą periodinį 
leidinį, žadinantį dvasingumą, gerumą, 
meilę gimtinei, savo krašto tradicijoms. M. 
Telksnytė ir V. Račkaitis išleido nemažai 
kraštotyros leidinių, poezijos, prozos, mi-
niatiūrų knygų bei rinkinių. 

Visa medžiaga, išspausdinta knygoje 
„Anykščių dvasios saugotojai“, sudarys 
galimybę platesniam skaitytojų ratui pa-
žvelgti į tokią įvairiapusišką anykštėnų 
šviesuolių veiklą, susipažinti su jų darbais, 
kūrybiniu bei visuomeniniu gyvenimu.

vytautas baGdonas

Žilvinas Smalskas. Tau, mieloji: eilė-
raščiai. – Anykščiai, 2010. – 80 p. 

Išauklėtų klasikinės – net ir šiuolaikinės, 
moderniosios, jau įaugusios į mūsų kraują 
ir sąmonę S. Gedos ar Vyt. Bložės – poezi-
jos dvasia, Žilvino Smalskaus eilės jau pasi-
rodžius jo pirmajai knygelei „XL /XX“ buvo 
priimtos su geroka doze nepasitikėjimo bei 
pasipiktinimo. Pirmiausia todėl, kad neži-
nia kuo Žilvino eiles reikėtų laikyti – tikra 
poezija, nors ir 
šokiruojančia, ar 
suaugusio žmo-
gaus laisvalaikio 
kaprizu... Dau-
gumą pribloškė 
beveik porno-
grafiniai vaizdai, 
kiti gi manė, kad 
autorius tik reklamuojasi, norėdamas at-
kreipti į save dėmesį. Tiesą sakant, ta savi-
reklama suveikė: „Šiaurės Atėnai“ gerokai 
pataršė autoriaus plunksneles, užtat visa 
Lietuva sužinojo, kad Anykščiuose gyvena 
„drąsus“ poetas...

Ši knygelė „Tau, mieloji“ – jau kitokia, 
ypač poetiniais vaizdais. O išvaizda ir šio-
sios originali: tai tarsi 75 laiškai mylimai 
moteriai, sudėti į voką, o ant jo – kaip ir 
turėtų būti – užrašytas siuntėjas (autorius), 
uždėtas pašto spaudas su data, pašto žen-
klas – raudona širdis, perverta strėle; eilė-
raščiai-laiškai be pavadinimų ir datų, bet 
sunumeruoti romėniškais skaitmenimis. 
Adresatas – Tau, mieloji... Gal todėl ir ne-
vertėtų ieškoti, kas buvo toji Mūza, įkvė-
pusi meilės eilėraščius, apie kurią ir pats 
autorius užsimena tik punktyrais: liuks 
kad niekas nė nemano / kad esi Tu Mūza 
mano.

Išorinis knygelės vaizdas – ir šmaikštus, 
ir originalus, tikrai ne standartinis. O kas gi 
slepiasi už viršelio?

Ir šioje knygelėje kartais šmėsteli vul-
garumo ar beskonybės prieskonis, kuriuo 
skaitydamas užspringsti kaip ašaka ir kuris 
suardo bendrą knygos vaizdą, bet iš esmės 
tai visai normali ir graži eilių knyga, gal ir 
bravūriška, šakota, ne vieno lygmens, kur 

šalia stiprių, įsimenančių eilėraščių pasi-
maišo blankesni, tarsi „sukalti“ per jėgą... 
Ir tai nekeista – knygos sudarymo „konsul-
tantės“ buvo moterys, braukusios ar pali-
kusios būtent joms patikusius eilėraščius...

Skaitant eilėraščius, atrodo, kad auto-
rius taip siekia būti kitoks, taip verčiasi per 
galvą, kad visais įmanomais būdais vengia 
romantiškesnių spalvų, atviro lyrinio atsi-
vėrimo, lauktino meilės lyrikoje. Žilvinas 
sąmoningai renkasi gatvės šnekėjimo sti-
listiką, stačiokišką žodį ir vaizdą: aš pur-
vu apdrėbtą veidą / nusiprausiu degtine 
/ ir apspjautą savo dūšią / tol skalausiu 
kol nulūšiu. Arba – „juodas įsiūtis  užėjo 
/ ant visų surūpužėjau... Ypač akivaizdus 
Žilvino meilės eilėraščių bruožas – kūniš-
kumas, erotizmas, persmelkęs ir gamtos 
vaizdus (ūkanos lyg nuogos panos / var-
tosi ant vieškelio belyčio...), ir individo 
jausmus. Atrodo, tarsi Žilvinas pasaulį 
regėtų ne akimis, o suvoktų lytėjimo po-
jūčiais – rankomis, pirštais, kūnu... Iš pra-
džių tai kiek erzina, kol pagaliau perpranti 
vaizdų savotiškumą – čia nėra tiesioginių 
meilės scenų, bet detalės dvelkia erotika 
ir moteriškumu (į vidų prašosi alyvos / prie 
stiklo glaustos krūtimis/ atvėrus langą jos 
kaip gyvos/ apsikabina tylomis...) Kitame 
eilėraštyje pavasarinis džiugesys, kažkuo 
primenantis jaunatviškąjį K. Binkį, vėlgi 
nusakytas erotinius vaizdinius keliančia 
metafora: per pirmąją kovo savaitę / nu-
sirengė žemė nuogai / nuo tokio striptizo 
apkvaitę / trys vėjai tarytum žirgai / šėlio-
dami pralėkė miestu...

Ž. Smalsko kūniškoji lyrika dažnai nuo 
lytėjimo pojūčių pereina į moters kva-
pų pasaulį. Labai gražus V eilėraštis apie 
šiuolaikinį didmiesčio įsimylėjėlį, apimtą 
pavasarinio svaigulio: dabar alum kas die-
ną mintam / miestas kvepia moterim / kaip 
stintom / įkaušęs pavasario vėjas / taip pat 
nusidėjęs... 

Apskritai šioje knygelėje daug gražių 
posmų apie meilę ir moterį. Autoriui pasi-
seka surasti vykusių gamtos ir moters pa-
ralelių, ne prastesnių nei pripažintų poetų 
(obelys kas metai teka / kelia vestuves /(...) 
kai sode matau rikiuotę / nuotakų baltų / vi-
sada slapta džiaugiuosi / nes geriausia Tu).

Kita ryški Žilvino eilėraščių ypatybė – 
vaizdų metaforiškumas. Čia nėra abstrak-
cijų – arba beveik nėra. Vaizdai gyvi ir 
ryškūs, netikėti palyginimai, įsimenančios 
detalės (svetimos glamonės tavim tekėjo 
kaip vanduo..., vėl Tavo vardą / mylimoji 
/ tartum litaniją kartoju / kai tu nuo veido / 
bučinius prauseisi uoliai... ).

Ir, be abejo, visus – ne tik visas – suža-
vės ta dalis eilėraščių, kurie ne tik niekam 
neužklius, bet suvirpins širdis aukštaitišku, 
anykštietišku dainingumu ir lyrizmu („vasa-
ra ruduo žiema“;   „apkabink ir būsi apka-
binta“; „mirė meilė ir viskas“; „kada šitaip 
romantiškai sninga“; „kiekvieną vakarą be-
miegį“; „vėjau vasaros sūnau“ ir kt.).

Kai žmogus pasaulį regi tokį įvairialypį, 
kad nesunkiai keičia jo pavidalus, perkel-
damas iš vienos dimensijos į kitą ir mums 
sukurdamas naują, kitokią tikrovę ar kitaip 
įprasmintą, gali sakyti, kad toks žmogus 
jau vertas kūrėjo vardo...

rasa bražėnaitė
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Bronislavas PAjArSKAS 
Vokietija

1.
Daug kas nueina į pamirštį; ta nuėjusi praeitis kartais vėl at-

randama. Būdamas tos praeities puoselėtojas, panorau pasisa-
kyti, kaip mes pradėjom tą didįjį žygį į šviesią komunizmo ateitį 
prie mano gimtojo Anykščių miesto. Daug iš anykštėnų turbūt 
pasakytų: a, palik tą praeitį ramybėje, o gyvenk ateitimi.

Augau prie „turmos“, kaip anais laikais buvo vadinama sa-
vivaldybės areštinė prie Šaltupio ir Pakartuvių kalno. Nuo jo iš-
girdę pro Biržinką  praskrendantį vokiečių kurjerinį lėktuviuką, 
bėgdavom ir džiaugdavomės, jei pamatydavom nors jo uode-
gą; dažniausiai girdėdavome tik to „derliufto“ garsą, pagal kurį 
anykštėnai pasitikslindavo „budilninkų“ laiką. Šiaip toji apylin-
kė ne ką skyrėsi nuo kitų miestelio pakraščių. Nebent turėčiau 
priminti tris aukšto degimo krosnis – rodos, jos priklausė „vo-
pnininkui“, t.y. kalkininkui žydui Šaškei, kurį ne tik asmeniškai 
pažinojau, bet ir padėjau jam surinkti kalkinius akmenis savo 
tėvų laukuose, dviejose žvyrduobėse. Dar veikė dviejų „palyv-
ninkų“, t.y. puodžių degimo krosnys. Dabar, kiek susipažinęs su 
vokiečių senovės tausojimu, manyčiau, jog vertėtų paženklinti 
tų krosnių vietas, ilgai aprūpinusias anykštėnus molinėmis lėkš-
tėmis ar puodynėmis, o „vopninką“ – kalkėmis.               .

Buvo Anykščiuose dar ir kitų smulkiųjų amatininkų: siuvėjų, 
batsiuvių, o mūsų kaimynas vėlė veltinius ir netgi turėjo kariuo-
menės užsakymų gaminti arkliams pabalnes. Kone visose gry-
čiukėse judėjo toji smulkioji pramonė, ir viena iš stambesnių 
buvo Stelmoko Gapševičiaus ratų dirbtuvė, iki šių dienų išlikusi 
Ramybės rajone. Norint ją išsaugoti, būtina pažymėti kaip archi-
tektūros paveldą. Nesijuokite iš to mano priminimo: iš mūsų se-
novės architektūros nedaug kas liko, nes ji, būdama daugiausia 
medinė, kaimo vietovėse buvo paprasčiausiai sukūrenama.

Besikarstydamas prosenelių ūkiniuose pastatuose, akis į akį 
susidurdavau su labai sena senove. Į laukus tėvas riedėdavo dar 
senelio padarytom vežėčiom ant medinių ašių; pradėjus joms 
girgždėti, cypti, tėvas sustojęs ratą tepdavo degutu, visą laiką ka-
baldavusį po vežėčiom su įkištu mokolu. O kartą po pelų krūva 
prieklaimyje aptikau iš ilgų beržo šakų susuktus rankos storumo 
lynus. Paklausęs motinos sužinojau, kad tie lynai vadinami labai 
keistu, ne anykštietišku žodžiu „švarcingai“. Pasirodo,  mano se-
nelis turėjo „įmonę“, kurioje, kad nestoviniuotų  pakampiuose, 
dirbo ir mano motina, suko tuos švarcingus ir be tarpininkų par-
davinėjo anykštėnams sielininkams, supindavusiems jais rąstų 
„lovas“.

Gyvenimas plaukė savo vaga, viskas buvo paprasta ir įpras-
ta, žmonės dar su pasigardžiavimu valgė bulves su luoba ir ne-
kvaršino sau galvos, kodėl, pavyzdžiui, parduotuvės nesivadina 
kokiais nors įmantriais vardais, o jų  durys įeinant ar išeinant 
nesivarsto pačios prieš nosį? Tie laikai buvo kuklesni, bet ne ma-
žiau garbingi, todėl nesuprantu, kodėl vis daugiau žmonių neno-
ri apie juos nieko žinoti arba turėtų jų sarmatytis? Juk kai kokios 
žarijos, tegu ir vis tirštesnės miglos aptraukiamos, žmonėse vis 
dar rusena?.. 

Tačiau taip jau turėjo atsitikti, kad ir Anykščiuose nei iš šio, nei 
iš to buvo pradėta ieškoti kažkokios naujos, ypatingos laimės... 
Daugelis buvote per jauni, kad galėtumėte apie tai šiandieną 
šnekėti, o aš, kilęs iš padienio darbininko „zvoščiko“ gryčytės, 
ko gero, būsiu tas iš paskutiniųjų, kuris dar gali papasakoti jo-
kiose knygose neaprašytą istoriją. Net karalius Mindaugas nebu-
vo numatęs, kad ateis tokie nuožmūs laikai, kai mūsų tauta taip 
smarkiai susikibs už gerklių.

Taigi, nelauktai Anykščiuose prasidėjo keisti dalykai: iš rytų 
pusės pasirodė „svieto lygintojai“... Ties Dariaus Girėno ir Rubi-
kių gatvių išsišakojimu sustojo tankas, o ant jo pasilypėjęs mūsų 
ilgšis policijos nuovados viršininkas Zalatorius kreipėsi į žmonių 
minią žodžiais:

– Gerieji anykštėnai, Sovietų Sąjunga užima mūsų kraštą, ne-
sipriešinkit jai... – Patylėjo trumpai ir dar pridūrė: – Eikite į savo 
namus ir toliau dirbkite jums įprastą darbą. 

Prisimenu, lyginu, svarstau...

Padedamas iš bokštelio išlindusio tankisto, nulipo, kariškai 
atsisveikino ir  nuėjo į miestą, gi šarvuotoji mašina pliurptelėjo 
garsiau ir nurūko prie savųjų... Gaila, pataikė ne į tą vieškelį, 
kur tie savieji laukė, kad „teisiniu būdu“ užimtų Anykščius. Tik 
pastebėjęs, kad dumia ne tuo vieškeliu, o lietuviai ėmė juok-
tis, apsisuko ties Uzdono ežiastulpiu ir nurūko prie kitų tankų, 
sustojusių Pakartuvių kalno papėdėje. Viskas įvyko taip greitai, 
paskubomis, kad kai kuris karys, šokdamas į tanką, nespėjo nė 
kelnių užsisegioti... O Anykščių „baronkininkų“ žydelių „už iš-
vadavimą“ atneštų dovanų tie ruseliai, tarp jų ir mongolai, kaž-
kodėl į rankas neėmė; mūsų laimei, jos buvo išdalintos mums, 
murzinanosiams...

Anykštėnai elgėsi kaip pamokyti: toliau dirbo savo kasdienius 
darbus, valstybiniai tarnautojai, kurių buvo vos keletas, varstė 
tas pačias duris, tik vietoje valsčiaus viršaičio pasirodė miesto 
pirmininkas ar apylinkės pirmininkas – vietoj seniūno. Tiesa, vis 
dažniau ir garsiau skambėjo žodžiai „pasaulį seną išardysim“, 
o ant kepurių „kaškietų“, kad labiau atitiktų naujai užimamas 
pareigas, pasirodė didelės raudonos žvaigždės. „Pažangusis“ 
miestelio aktyvas pradėjo labai keistai sveikintis –  virš galvų iš-
keldami sugniaužtus kumščius, tarsi visąlaik kažkam grūmotų. 
Atrodė, tereikia į tas rankas įsprausti ginklą, ir kils revoliucija... 
Tačiau visos šitos permainos palietė mažai žmonių, o visuome-
nė, kaip sakiau, dirbo įprastus darbus...

Po 31-erių Anykščiuose nebuvimo metų atvažiavęs iš Vakarų 
Vokietijos gimtinėn, einu pro buvusią seną „turmą“, pro Maci-
jausko ir Petraičio kalvę, ir matau pakilioje vietoje svirduliuo-
jantį žmogelį. Viena ranka jis laiko kažkokį debesiuką ir kraipo 
jį lyg žolytę laistydamas, o kita ranka mosuoja lyg su kažkuo 
kalbėtųsi... Staiga man žybtelėjo prisiminimas: esu senas anykš-
tėnas, kilęs iš labai senos (motinos pusės) Dambrauskų šeimos, 
ir turėčiau teisę prieiti prie to apsišlapinusio žmogelio ir papra-
šyti, kad jis savo reikalą atlikinėtų kur nors už krūmo, o ne ant 
mano protėvių ir jų garbingos senos praeities. Bet ar jis supras? 
Greičiau pasakys: o kas tau rūpi, ant kieno kaulų?.. Tada ir prisi-
miniau tą komunizmo žygį Anykščiuose...

O mano miestelyje ir tais laikais buvo kur kas įdomesnių daly-
kų! Štai antroje gatvės pusėje, prie Šaltinio pakriaušio, darbavosi 
du amatininkai – minėtieji kalvis Macijauskas ir „slesorius“ Pe-
traitis. Gavę žemės gabalą prie „turmos“, pradėjo kasti pamatus 
naujoms dirbtuvėms – ir visai negilioje žvyruotoje žemėje aptiko 
daug žmonių kaulų, kaukolių. Krikščioniškai auklėti, amatininkai 
pasielgė kaip krikščionys: pranešė apie radinį ten, kur reikia, o iš 
ten atėjo tie, kurie užsiėmė tais reikalais – policijos viršininkas, 
gydytojas Adomas Laskauskas, na, ir valsčiaus seniūnas. Apčiu-
pinėję radinį, pasiklausinėję senų žmonių, jie nustatė, kad čia, 
šitoje vietoje, galėjo būti pirmosios Anykščių gyvenvietės vieta. 
Valdžios atstovai paprašė meistrų darbą baigus visus kaulus su-
rinkti ir atokiau užkasti, o gydytojas Laskauskas, įkišęs pirštus į 
akiduobes vienai iš geresnių kaukolių, parsinešė ją į namus – vė-
liau mačiau ją gydytojo kabinete.

Bus daugiau

Ąžuolas lietuviui – tvirtybės, amžinos atminties simbolis. 
Vytauto V.Naviko nuotrauka
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rimantas VANAgAS

vienas didelis cirkas...

“Kinų žemėje, kaip jau žinoma, pats 
imperatorius ir visi jo artimieji žmoneės 
– kinai. Ta istorija atsitiko seniai, todėl 
vertėtų jos pasiklausyti, kol dar tebėra 
nepamiršta“.

Jūs jau tikriausiai supratote, jog tai – 
H.K. Anderseno pasakos „Lakštingala“ 
pradžia. 

Pasakos apie paukštelį, kurio giesmės 
ne tik nurungė prisukamą „antrininką“, 
bet  prikėlė imperatorių naujam gyveni-
mui, o pats liko laisvas... 

Kas galėtų patikėti, kad Anykščiuose 
aš dar vaikas mačiau tikrą kiną, ir ne 
vieną?

Panašų įspūdį šiandien patirtų nebent 
tūlas pilietis, mėnesėtą naktį savo kieme 
pamatęs skraidančią lėkštę su žaliais 
ufonautais... Todėl galima įsivaizduoti, 
kokiais veidais ir kokiomis akimis sau-
sakimša kultūros namų salė (dabartinis 
Sakralinio meno centras) stebėjo liaunus 
siauraakius žmogeliukus, kurie fantastiš-
kai lengvai šokinėjo pro liepsnojančius 
lankus, svaidė tikrus peilius taip, kad 
jie zvimbdami ir virpėdami įsibesdavo 
į medinę plokštę, centimetro tikslumu 
„įrėmindami“ stovinčiojo figūrą, bet ne-
kliudydami jos...

Nuo to karto Kinija man tapo stebu-
klų šalimi. Jeigu tik keli kinai išdarinėja 
tokius cirkus, tai ką sugeba visa daugia-
milijoninė šalis?! Mokykloje ši nuomonė 
tik pasitvirtino: sužinojau, kad kinai rašo 
į voriukaus panašiais rašmenimis – hiero-
glifais, išrado popierių, paraką, kompasą, 
porcelianą, rašalą ir nemažai kitų nuos-
tabių dalykų, dar prieš mūsų erą pradėjo 
apsitverti į drakoną panašia siena, gar-
sėja šilku ir subtiliais rankų dirbiniais, o 
dabar sukūrę gausiausią pasaulyje vals-
tybę. Kinija – vienas didelis cirkas... Ypač 

„my dear friend sun Ping!..”

mane suintrigavo, kad nuo išminčiaus 
Konfucijaus laikų kinai nesidairo į dangų 
ir dievus, o kiekvienas kiek išgalėdamas 
laimės bei gerovės siekia čia pat, žemėje. 
Žiūrėk tu man! Kita vertus… Argi moky-
kloje mums nekala, kad kiekvienas esam 
savo likimo kalvis?.. 

Aš tuomet nė sapnuot nesapnavau, 
jog gyvenam už sienos, kur kas stipres-
nės nei kinų siena, ir suokiam narveliuo-
se kaip tie prisukami paukšteliai...

tik Pamanykit: 
anykščiai – šanchajus! 

Turėjau savotišką įprotį: parlėkęs iš 
mokyklos, pasitiesdavau ant stalo „Tie-
sos“ laikraštį, ant jo susidėdavau ma-
mos paduotas lėkštes ir pietaudavau, 
būtinai skaitydamas! Taip sužinodavau 
daug pasaulio naujienų ir sutaupydavau 
brangaus laiko, nes po pietų laukdavo 
arba koks nors mokyklos būrelis, arba 
meškerė… Prenumeravau ir “Lietuvos 
pionierių”, jame nuolat skaičiau apie 
laisvės salą Kubą, apie tai, kaip jaunie-
ji kubiečiai budi ant stogų ir, žiūrėdami 
imperialistinės Amerikos pusėn, kartu 
su Fideliu Kastro kartoja: tėvynė arba 
mirtis! Pasak laikraščio, nesnaudė ir 
kinų vaikai: uoliai gaudė žvirblius, ne-
gailestingai naikinančius sunkiai užau-
gintą javų derlių. Šis faktas man sukėlė 
šiokių tokių abejonių, tačiau Kinijoje, ir 
dar sėkmingai kuriančioje socializmą, 
juk viskas įmanoma!     

Tačiau visa tai buvo vieni niekai paly-
ginti su pirmuoju laišku, gautu iš Kinijos! 
Adresą, kiek pamenu, buvo davusi anglų 
kalbos mokytoja Aldona Kulytė, prie jos 
ir parašiau tam niekada akyse neregėtam 
kiniukui, o mokytoja netgi pagyrė: “Rašai 
kaip tikras pisorius!” Dar niekas neturėjo 
televizoriaus, išvažiuoti į užsienį buvo 
tas pat, kas nuskristi į Mėnulį – ir še tau! 
Vokas su  ženklu ir tais mažučiais voriu-

kais ant pašto ženklo, viduje – atvirukas 
ir laiškas: “My dear friend…” – “Mano 
brangus drauge…” Bandžiau įsivaizduo-
ti rašančiojo veidą, akis, ranką – deja, 
nepavyko. Užtat iškart suskėliau atsaky-
mą, įdėdamas savo paties nuotrauką su 
kaklaraiščiu pakaklėj…

Dabar tą laikotarpį (1960-1963 m.) 
pavadinčiau vaikystės aukso amžiumi… 
Laukdamas laiškanešės (jos pavardė 
buvo Alechnovič), iš nekantrumo nuei-
davau jos pasitikti net iki tilto. Ir paprastai 
nenusivildavau, nes man jau rašė nebe 
vienas, o net keturi kinų mokiniai, ar tik 
ne iš tos pačios klasės: be berniuko Sun 
Ping, dabar mano korespondentais tapo 
ir Yao Jing-hwa, Yu Sin-jia, Hou Yu-hu… 
Ir kiekvienas laiškan būtinai ką nors įdė-
davo:  išdžiovintą ir nuspalvintą šilkme-
džio lapą, miniatiūrinę vaikišką knygutę 
su juokingais paveikslėliais, kino aktorių 
nuotraukėles, iškarpas iš laikraščių, net 
šilku ataustą pagodos paveikslėlį ir plo-
tutį, tačiau nesudužusį termometrą… 
Dabar Kinija mačiau jau kitokią, nei 
anksčiau įsivaizdavau: kvepiančią, labai 
subtilią, linksmą, karingą...

Aš savo ruožtu siųsdavau irgi visa, kas 
įdomesnio pakliūdavo po ranka, ką ga-

kinai vieno anykštėno Gyvenime

šis iš šilko austas kilimėlis 1961 m. netikėtai atsidūrė Anykščiuose.

Iliustracija iš kinų vaikų knygutės.

Ką vaizduoja ši iškarpa iš kinų žurnalo, 
spręskite patys...
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lėjau gauti Anykščių kioske ar knygyne. 
Kiek supratau, tekstas nei man, nei ki-
nams per daug nerūpėjo, nes dažnai žo-
džių rasdavau tik tiek: “Brangus drauge, 
kaip gyveni!“ arba „Laimingų Naujųjų 
metų!” Matyt, ir kinų mokinių arsenale 
angliškų žodžių buvo ne per daugiau-
siai, o veikiausiai jie lygiai taip pat la-
biau džiaugėsi ne pasipasakojimais, o 
lietuviškais suvenyrais...    

Iš to džiaugsmo parašiau straipsnelį 
rajono laikraščiui “Kolektyvinis darbas”, 
pavadindamas jį “Draugystės vardan”. 
O kad Kinijos ir Tarybų Sąjungos drau-
gystė tvirtesnė ir už mūro sienas, liudijo 
bibliotekoje, berods “Ogonioko” žurna-
le, matyta nuotrauka, kurioje Mao Cze-
dunas sėdėjo ant vienos sofos su Nikita 
Chruščiovu, apačioje puikavosi užrašas: 
“Mūsų draugystė – amžina!” 

kinija – kaiP horizontas…

Ir tada atsitiko tai, ko visai nesitikėjau: 
kiek laiškanešė beguodė mane ir žadėjo 
“kitą dieną”, nė vieno laiško iš Kinijos 
daugiau nebesulaukiau. Visi keturi ki-
niukai dingo lyg burtų lazdele mostelė-
jus, pin! – mūsų draugystė nutrūko kaip 
įtemptas valas. Po kurio laiko pradėjau 
nutuokti, kad toje didingoje šalyje deda-
si nauji stebuklai: prasidėjo “kultūrinė 
revoliucija”, siautėja chunveibinai, am-
žina TSRS ir KLR draugystė rimtai pašli-
jo… Mane apėmė keistas jausmas: kas 
jau tokio ypatingo turėjo nutikti, kad, 
taip karštai bičiuliavęsi, net vaikai nebe-
galėtų parašyti bent trumpo laiškučio? 
Aišku, čia jau nebe vaikų, o suaugusiųjų 
žaidimai… Ak jūs, dičkiai, ir kodėl ne-
leidžiat vaikams būti vaikais?! 

Dar niekad Kinija nebuvo man tokia 
tolima ir nemiela… Pasipiktinęs sude-
ginau visus vokus su adresais. Savo už-
gesusią draugystę prisiminiau tik 1976 

metais, su žurnalisto komandiruote nu-
kakęs į Sibirą. Vienas pakeleivis, toks 
barzdotas svieto perėjūnas Volodia, lais-
valaikiu mielai gurkšnojęs odekoloną, 
paporino man, jog prieš kelerius me-
tus lankęsis Damanskio saloje, ten po 
sovietų susirėmimo su kinais likę daug 
kiniškų laikrodžių… Štai kuo išvirto am-
žinoji draugystė!   

Tąsyk netikėtai atsidūriau ant Amūro 
kranto, anuomet prašalaičiams uždara-
me Blagoveščensko mieste. Žvelgiu į kitą 
pusę – smalsumas neišpasakytas! – o ten 
mažučiai žmogučiai zuja, kruta, kažko-
kius skydus stato, kateriukais nardo… O 
nuostabiausia – visas Cheichė miestas 
prikaišiotas kaminų, na, kokie pas mus 
dažniausiai stovi prie kepyklų ar katili-
nių. Ir tų kaminų ne penki, ne penkioli-
ka – miškas! Ir iš visų dūmai rūksta! Kaip 
pokariniuose pašto ženkluose. 

– Kam, – klausiu Blagoveščensko pi-
liečio, – kinams reikia tiek kaminų? Ar 
jie taip išvietes vėdina, ar kurį velnią? O 
gal ten kokia kaminų gamykla?

– Ne, – atsako, – ten kinai plieną lydo! 
Pas juos tokia tvarka: kad būtų įvykdytas 
valstybės planas, kiekvienas gyventojas 
kūrena po krosnį. Ir kalnus metalo pri-
verčia!

Žiūrėjau į miesto kontūrus ir galvojau: 
negražiai mes juokaujam, bet kas dėl to 
kaltas? Tai jie, didieji, vis kažko nepasida-
lina… O mums, mažiukams, kaip gražu, 
smalsu būtų perplaukti į kitą krantą ir pa-
sivaikščioti to keistojo Cheichė gatvėmis! 
Amūras juk visai neplatus… 

Deja, Kinija mums nepasiekiama 
kaip horizontas! 

O gAl?...
    
Brežneviniu laikotarpiu, kai sąstingis 

buvo toks galingas, kad maisto parduotu-
vėse liko tik lentynos, kai milžiniškoji tai-
kos tvirtovė taip tvirtai gynė taiką visame 
pasaulyje, kad neištvėrė neperžengusi 

Afganistano sienos, kultūros gyvenimas 
nestokojo pompastiškų renginių, grandi-
ozinių stalų. Atsirado net tam tikras lite-
ratūros žanras: užstalės tekstai. Štai nuva-
žiuoja rašytojai į kokį nors kolūkį, susėda 
už stalo – ir rėžia pasigėrėtinai smagias 
kalbas, eiles, didingus tostus. Vieną tostą, 
prisipažinsiu, sukūriau ir aš. Štai ateina 
mano eilė, kažką rezgu, pinu, vynioju 
– o pabaigos kaip nėr, taip nėr. Matau, 
klausytojų smakrai jau nukabo, nors mirk 
reikia akcentuotos pabaigos. Tada staiga 
nutraukiu pusvalandines poringes apie 
literatūros dvasingumą ir išrėžiu:

 – Tegyvuoja Kinijos ir Lietuvos drau-
gystė!

Iš netikėtumo stalas apmirdavo, o pas-
kui prapliupdavo juokais: ot šaunuolis, ot 
pokštininkas, tokią nesąmonę suskėlė! 

Kas tada galėjo patikėti, jog sulauksim 
laikų, kai grius visa geležinė imperija, at-
žels Lietuvos laisvės medelis? Kad Lietu-
vėlė rengs parodą Šanchajuje, o ją aplan-
kys ne tik mūsų šalies prezidentė, bet ir 
pusšešto milijono svečių? Kas sako, kad 
žemėje nebūna stebuklų?! Juokai juo-
kais, o bravūriškas tostas virto relaybe: 
Kinijon plūstelėjo lietuvių verslininkai, 
o kinų kavinės ir restoranai atvėrė duris 
dažnam mūsų didmiesty. Ir turistai, tiek 
vieni, tiek kiti, zuja be perstojo: keliauk 
kur nori, susitik su kuo nori, kalbėk ką 
nori, t.y. ką tavo piletinė sąžinė ir žmo-
giškas orumas leidžia… 

O čia dar netikėtai aptikau palėpėje 
seną albumėlį, – pasirodo, vokus sude-
ginau, o daugumą dailių kiniškų maž-
možių vis dėlto buvau pasilikęs! Vartau 
šiandien juos, grožiuosi, prisimenu… Ir 
galvoju: rasti vaikystės draugą Kinijoje 
– gal mažiau šansų nei adatą šieno ku-
petoj. Ir vis dėlto… Kaip būtų šaunu po 
pusės šimtmečio susitikti tam kiniukui ir 
tam lietuviukui, kurie taip džiaugėsi vie-
nas kitu! Sakot, beviltiška? Bent aš taip 
nemanau: dabar jau ne tik Kinija, bet ir 
Lietuva – stebuklingų galimybių šalys… 

Mao buvo laukų, fabrikų ir viso, kas gyva, 
dievas...

Kadras iš kino filmo „Raudonosios kovotojos“.



12p.

vardai ir datos

LAPKrITIS
1 d. Sukanka 50 metų, kai Anykščiuo-

se gimė ekonomistė, prekybos organiza-
torė rita žalaitė-kriPaitienė. Gyvena 
ir dirba Anykščiuose.

3 d. Sukanka 350 metų, kai Lazdijuo-
se gimė bajoras ir dvasininkas, XVII a. 
pabaigos Anykščių klebonas, paskui ku-
nigas kanauninkas, vyskupas boguslavas 
korvinas Gosievskis. Mirė 1744 m.

5 d.:
– Sukanka 75 metai, kai Gurskuose 

gimė žurnalistas ir publicistas, sporto 
organizatorius danielius binkys. Gy-
vena Anykščiuose.

– Sukanka 210 metų, kai Penionyse 
gimė dvarininkas, kraštotyrininkas ir 
švietėjas kazimieras rapolas maiGys 
(moigis). Mirė apie 1858 m.

9 d. Sukanka 60 metų, kai Debeikiuo-
se gimė mokslininkas biologas ir gydy-
tojas vydmantas atkočius. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.

11 d. Sukanka 100 metų, kai Ragu-
vėlės dvare gimė dvarininkas, politikas 
ir sportininkas vladislavas komaras. 
Žuvo 1944 m. Vilniaus rajone.

13 d. Sukanka 125 metai, kai Gyva-
tynėje gimė kariškis inžinierius balys 
sližys. Mirė 1957 m. Brukline (JAV).

14 d. Sukanka 160 metų, kai Grie-
žionėlėse gimė knygnešys, kraštotyri-

ninkas ir švietėjas stanislovas Peliksas 
didžiulis. Mirė 1927 m. Griežionėlė-
se, palaidotas Padvarninkų kapinėse.

21 d. Sukanka 55 metai, kai Gailiešio-
nyse (Utenos r.) gimė agronomas ir po-
litikas, Anykščiuose dukart išrinktas Lie-
tuvos Respublikos Seimo narys Antanas 
baura. Gyvena Anykščiuose, dirba 
Vilniuje.

24 d. Sukanka 100 metų, kai Šeimy-
niškiuose gimė dvasininkas, kunigas 
tremtinys jonas staškevičius. Mirė 
1955 m. Ivdelio lageryje (Sibiras, Rusi-
ja) ten ir palaidotas.

28 d.:
– Sukanka 50 metų, kai Sintautuo-

se (Šakių r.) gimė miškininkas kęstutis 
bilbokas. Gyvena ir dirba Anykščiuose.

– Sukanka 95 metai, kai Paežeriuose 
gimė dvasininkas, kunigas monsinjoras 
klemensas Gutauskas. Mirė 2002 m. 
Kupiškyje, ten ir palaidotas.

grUODIS
4 d. Sukanka 80 metų, kai Narbū-

čiuose gimė mokslininkė pedagogė ir 
muziejininkė alma Gudonytė. Mirė 
2010 m. rugpjūčio 27 d., palaidota Nar-
būčių kapinėse.

8 d. :
– Sukanka 115 metų, kai Svėdasuose 

gimė poetė, vaikų rašytoja ir dramatur-
gė bronė buivydaitė (slap.Tyrų Duk-
tė). Mirė 1984 m. Anykščiuose.

– Sukanka 100 metų, kai Andrioniš-

kyje gimė pedagogas ir dramaturgas 
juozas Paškevičius. Mirė 1996 m. 
Pitsburge (JAV).

14 d. Sukanka 100 metų, kai Sankt 
Peterburge (Rusija) gimė, paskui Anykš-
čiuose užaugo kino operatorius ir reži-
sierius, vienas iš Lietuvos kinematografi-
jos pradininkų stepas uzdonas. Mirė 
1990 m. Vilniuje.

15 d. Sukanka 75 metai, kai Klaibū-
nuose gimė agronomas, žemės ūkio vei-
klos organizatorius ir vadovas Antanas 
abraškevičius. Gyvena ir dirba Vie-
šintose.

16 d. Sukanka 95 metai, kai Traupyje 
gimė vargonininkas ir chorvedys Pranas 
sližys. Mirė 2004 m. Vilniuje, ten ir 
palaidotas.

17 d. Sukanka 50 metų, kai Kaune 
gimė kultūros organizatorius, teatro re-
žisierius vytautas Germanavičius. 
Gyvena ir dirba Viešintose.

19 d.:
– Sukanka 150 metų, kai Bylėnuose 

gimė knygnešys kostas narkevičius. 
Mirė 1946 m. Kamajuose (Rokiškio r.), 
palaidotas Kamajų kapinėse.

– Sukanka 130 metų, kai Klenuvkoje 
gimė vaistininkas ir švietėjas steponas 
žvirblis. Mirė 1971 m. Anykščiuose.

21 d.
Sukanka 100 metų, kai Čekonyse 

gimė žurnalistas, publicistas ir vertėjas 
balys dundulis. Mirė 1994 m. Čika-
goje (JAV), ten ir palaidotas.

Anykščių kultūros centras 
ir skyriai

1 d. 17 val. Susikaupimo valanda Svė-
dasų kapinių koplyčioje „Nebučiuos 
tau balto veido saulės spindulėlis...”. 
Svėdasų sk.

5 d. 16 val. Popietė kaimo bendruo-
menei „Susieikim po rudens darbų”. 
Vaitkūnų sk.

6 d. 10 val. Darbų pabaigtuvių šventė 
„Derlius 2010-ieji”. Traupio sk.

7 d. 14 val. Aulelių globos namų kon-
certinė programa  Leliūnų sk.                                                                                                                 

7 d. 19 val. R. Kirilkino koncertas. 
Troškūnų sk.

11 d. 12 val. „Elfų“ teatro spektaklis 
K.Kubilinsko „Strakaliukas ir Maka-
liukas“. Rež. R. Boravskis. Trukmė: 70 
min. (AKC, Baranausko a. 2).       

13 d. 13 val. Cirko programa (AKC).         
13 d. 18 val. Popietė kaimo bendruo-

menei „Padėkokime gėrio ir grožio kū-
rėjams...” Ažuožerių sk.

14 d. 14.30 val. Tradicinė šventė „Kai 
baigiasi rudens darbai”. Kurklių sk.

20 d. A. Baranausko mokyklos jubi-
liejinis vakaras (AKC).         

21 d. 17 val. Koncertas „Auksiniai 
Lietuvos balsai“. Dalyvauja: Ona Kolo-

bovaitė (sopranas), Liudas Mikalauskas 
(bosas), Egidijus Bavikinas (tenoras) bei 
virtuoziškasis džiazo pianistas Paulius 
Zdanavičius (AKC).         

26 d. 14 val. Adventinė popietė „Sušil-
dyk žvakele širdį...”. Mačionių sk.

27 d. 18 val. „Patrulių” koncertas Le-
liūnų sk.

27 d. 18 val. Muzikos ir poezijos vaka-
ras „Rudens tyloj...”. Ažuožerių sk.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka 
lapkričio mėn. Pa-

nevėžio G. Petkevi-
čaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos fotografo 
Virginijaus Benašo fo-
tografijų paroda „Apie 
Ją“, knygos ir skaity-
mo temų originalios 
improvizacijos. 

25 d. 15 val. Nominacijų šventė „Ge-
riausias knygos draugas“. (Vaikų litera-
tūros skyriuje, Paupio g. 10).

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus 

Sakralinio meno centre:
nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. 

Paroda „Dovana nepriklausomai Lie-
tuvai“ (iš Lietuvos dailės muziejaus 

laPkričio mėnesio renGiniai fondų).
nuo lapkričio 1 d. iki 2011 birželio 27 

d. Paroda „Tradicinė lietuvių liaudies 
skulptūra“ (iš Lietuvos 
dailės muziejaus rin-
kinių).

12 d. 16.30 val. Dis-
kusija rekonstrukcinės 
archeologijos tema 
„Ar mums dar reikia 
medinės Vorutos pi-
lies?” su archeologais 
prof. dr. Albinu Kun-
cevičiumi ir doc. dr. 
Gintautu Zabiela. 

19 d. 17 val. Koncertas „Pagarbinkim 
Lietuvą“. Lietuvių kompozitorių operų 
fragmentus atlieka Kauno valstybinio 
muzikinio teatro solistė doc. Sabina 
Martinaitytė ir jos studentai Andrius Ap-
šega, Erika Grigaitytė, Mantas Gacevi-
čius, Jomantė Šležaitė, Ieva Goleckytė 
ir Mangirdas Dabkus, akompanuoja pi-
anistė Audronė Eitmanavičiūtė.

27 d. 11 val. Pokalbis „Nepriklausomos 
Lietuvos atžalyno lemtis“ su partizaninių 
kovų Anykščių krašte liudininkais. 

Koplyčioje:
nuo lapkričio 1 d iki lapkričio 23 d. Jū-

ratės Mykolaitytės tapybos darbų paro-
da.
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Spalio 14-ąją dailininkė vitražų meis-
trė Anortė Marija Mackėlaitė pasitiko 
80-ąjį savo rudenį. Menininkės talentas, 
atsiskleidęs Anykščių krašte, puošiant 
Anykščių ir Kurklių bažnyčias, paskati-
no anykštėnes iš Sakralinio meno cen-
tro tyliai praverti menininkės buto duris 
Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, ir pasveikinti 
ją su gražia sukaktimi.

„Vaišinomės tortu ir brendžiu, kal-
bėjomės apie gyvenimą ir poeziją, – ir 
visąlaik jutome nuo šeimininkės sklin-
dantį tylų džiaugsmą, kad Anykščiuose 
ji nepamirštama“, – po šio susitikimo 
pasakojo Sakralinio meno centro vedė-

vitražų meistrės atminty – 
šviesūs anykščiai

ja Rita Babelienė. 
Artimiau pažinusi menininkę ji įsitiki-

no: tai labai kukli ir jautri, šilta ir papras-
ta moteris. Iš anksto išgirdusi anykštėnų 
prašymą leisti ją aplankyti ir pasveikinti, 
dailininkė mėgino atsisakyti tokio susitiki-
mo, baimindamasi nepažįstamų žmonių 
viešnagės. Tačiau atpažinusi viešnias, su 
kuriomis buvo anksčiau apsipratusi, mie-
lai jas pasitiko ir džiaugėsi bendravimu.

A. M. Mackėlaitės jubiliejaus proga 
Anykščių bažnyčioje surengta jos vitražų 
eskizų parodėlė. Pažvelgus į šios ekspo-
zicijos nuotraukas, menininkei iš susijau-
dinimo net ašara ištryškusi. Dar labiau ją 

pradžiugino žinia apie tai, kad baigiama 
rengti ir netrukus bus išleista knyga apie 
ją bei apie jos vitražus Anykščiuose.

Dailininkė viešnioms pasakojo, kad 
Anykščiai jos atmintyje išlikę labai 
šviesūs. Ji prisiminė, kaip važiuodavo į 
Anykščius autobusu, o klebonas Alber-
tas Talačka ją kaskart pasitikdavo ir išly-
dėdavo autobusų stotyje. 

„Kalbinome ją apsilankyti Anykš-
čiuose, bet ji vis nesiryžta – bijo patirti 
kitokį įspūdį, nei saugo atmintyje nuo 
jaunystės. Bet gal ateinantį pavasarį ir 
atvažiuos“, – pasakojo R. Babelienė. 

Aštuoniasdešimtmetė dailininkė 
šventai laikosi savo įpročio – neišlydi 
svečio iš savo buto, kol neįteikia jam at-
minčiai kokios dovanos. Dažniausiai ji 
dovanoja knygas iš gausios asmeninės 
bibliotekos. 

Šįkart jubiliatė Sakralinio meno cen-
trui padovanojo Igno Budrio (1933-
1999) akvarelę „Lietuviškas peizažas“.
PA inf.

Tokią dailininkę A. M. Mackėlaitę, daugiau 
kaip prieš 30 metų kūrusią vitražus Anykščių 
bažnyčiai, galėjo mieste sutikti ir anykštėnai.
Nuotrauka iš asmeninio albumo

... ir vargonų vitražas Anykščių bažnyčioje.
Rasos Bražėnaitės nuotraukos

A. M. Mackėlaitės sukurti vitražai: „šv. Ka-
zimieras“ Kurklių bažnyčioje...

Patriarchas išėjo...

Rugsėjo 5-ąją, saulėtą sekmadienį, 
riedėjome grybais kvepiančiais pu-
šynais į Šiluvą. Ausyse tebeskambėjo 
telefono ragelyje girdėtas neįtikėtinai 
guvus, netgi griežtas balsas. Argi gali 
būti?! Juk šiam žmogui jau per šimtą! 
Garsiam pamokslininkui, monsinjorui 
Eduardui Simaškai, kilusiam iš Pasu-
sienio kaimo, kurio ir vyresnysis brolis 
Vladas buvo pasirinkęs dvasininko ke-
lią. Taip pat žinojom, kokį erškėčiuotą 
kelią nuėjo šis ilgametis: be jokios prie-
žasties 10-čiai metų tapęs politiniu ka-
liniu, Intos lageryje šalo ir badavo, tiesė 
geležinkelį, bet vis tiek aukojo šventas 
Mišias... 

Ypač man buvo įstrigę internete skai-
tyti tokie šio tauraus kraštiečio žodžiai: 
„Lietuva neatgims, jei neatsistos ant ka-
talikiškumo ir lietuviškumo pagrindo. 
Skaudu, kai bajorai organizuojasi į savo 
draugijas. Juk caro laikais kas Lietuvą 

išlaikė?! Katalikas baudžiauninkas! Ba-
jorai sulenkėjo savo kalbos išsižadėję... 
Tas baudžiauninkas šiaudinėj pastogėj 
ir lietuvių kalbą, ir tikėjimą išlaikė. Ir 
savanoriai kilo iš tų kuklių šiaudinių 
pastogių... Tad ne bajorų, o baudžiau-
ninkų sąjungas reikia steigti“.

Ir štai mes Šiluvoje, užeiname į Šven-
čiausiosios Dievo Motinos Mergelės 
Marijos koplyčią, tada – į kuklų medi-
nį namą Jono Pauliaus II gatvėje. Mus 
pasitikęs altarista nuoširdžiai nudžiun-
ga, kad jį aplankė žmogus iš tėviškės, 
kaimyninio Peslių kaimo. Jis sakosi 
pamenąs net mano senelį, kryžiadirbį 
Petrą Blažį, mirusį dar 1920-aisiais, o 
vėliau jo našlę Oną pavėžėdavęs Ka-
varsko bažnyčion... Pasakoja apie tai, 
kaip kasdien eidavo dešimt kilometrų 
į Anykščių vidurinę mokyklą, apie rau-
donas čerpes ant savo tėvo namų stogo, 
geru žodžiu mini prelatą Stanislovą Kiš-
kį, kurio giminės turėjo ūkį gretimame 
Abromišky – tai šis šviesuolis patraukęs 
jį kunigystėn. Į klausimą, ar niekada 

n e b i j o j ę s 
pavojų, mir-
ties, monsin-
joras nusi-
juokė: „Ne, 
apie save 
negalvoda-
vau... O la-
gery labiau-
siai bijojau, 
kad sovietai 
n e n u k i r s -
tų ąžuolo 
mūsų sody-
boj, jis buvo 
prie vartų, 
toks gražus...“

Atsisveikindamas monsinjoras paš-
maikštavo, jog jam truputėlį liūdna, bet 
ką darysi: jei reikia – pabus ir seniausiu 
Anykščių krašto žmogumi! 

Tąkart nė nedingtelėjo, kad mūsų fo-
toaparatas bus bene paskutinis, užfik-
savęs jį prieš išeinant spalio 27-ąją...

rimantas VANAgAS

Silvijos Mažeikytės nuo-
trauka
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zavišiškio vyšnynas

rimantas VANAgAS

rudens laPų mirGesy

Nors Kazimieras gimęs lapkritį, labiau-
siai jį kankina trumpos, lietingos rudens 
dienos, plaučius ir kaulus persmelkianti 
pagela. Tik prašvito, o vakaras jau kabo 
panosėj kaip snarglys! Žiūrėdamas pro 
langą, Zavišiškių dvaro savininkas tik rau-
kėsi ir gūžėsi: net iš parko ąžuolų, vasarą 
vešlių ir galingų, likusios vien gyvasties 
užuominos... Ypač jam sugnyba širdį, kai 
prisimena varganus kaimo žmogelius, 
kaip jaučiai ariančius juodžiausių dar-
bų pūdymą, tačiau darganą kenčiančius 
ant šaltos aslos prirūkusiose, utėlėtose 
gryčytėse. Visai greta, Abromišky, Vaišvi-
liškiuos, Vaivadiškiuos, Pienionėliuos ir 
Pesliuos, pilkose gūžtose ant nuožulnių 
kalniukų ir slėnumose, ne visad rasi duo-
nos trupinį, užtat skausmas, alkis ir ligos 
– kasdienė dalia... 

Kazimieras Moigis (jis laikė save lie-
tuviu, tačiau manė, kad bajorui labiau 
pritinka vadintis Moigiu – taip pasiraši-
nėjo ir jo protėviai – netgi Moigisu, tik 
ne Maigiu) galybe ir turtais nė iš tolo 
neprilygo Troškūnų Montvilai, Pienionių 
Siesickiui ar Raguvėlės Komarui. Ten, 
didinguose rūmuose su kolonomis, liūtų 
figūromis, oranžerijomis, bibliotekomis, 
sietynais ir židiniais, net nykiausiu metų 
laiku nestinga šilumos ir jaukumo, mu-
zikos ir svečių šurmulio. Ir ne tik svečių: 
už darbą gavę atlygį čia pat, vietiniame 
bravore, išvaryta degtine, kumečiai ir 
kiti bežemiai tiek šokdavo ir dainuoda-
vo, kad ne vienas ir „ožius lupdavo“, net 
moterys...  

Šitie lapkričio ir gruodžio trumpadie-
niai, ačiū Dievui, turi ir savų privalumų, 
gerumo. Kai nėra vilionės išeiti kieman, 
parkan, malonu paprasčiausiai pasėdėti 
uosiniame krėsle, išmuštame elnio kai-
liu, ir pasiklausyti krosnyje ūžiančios 
ugnies. Kazimieras persibraukia delnu 
pliktelėjusią kaktą, susimąsto. Tada prieš 
akis išplaukia daug kas... 

Lapkritį, viduržiemį Kazimierui ypač 
gražūs pavasario parkai ir sodai! Ar 
kas Zavišiškyje ir visoj plačioj apylin-
kėj numano, kas yra tikras parkas? Gal 
jis ir ponų išmislas, ateinąs pas mus iš 
Lenkų, o į Lenkus – iš Italų ir Prancūzų, 
bet ne menkesnis menas nei, sakykim, 
griežimas smuiku ar poezijos kūryba. 
Medžių įvairovė, akį glostantis reginys, 
maloni pavėnė ir tvenkinių vėsa – dar 
ne visi gero parko privalumai: jame net 
oras ne fizinis, o istorinis, idiliškas, dva-
sinis! Jame plasta dieviškoji energija... 
Štai pasuki takeliu pro liepas – ir prieš 
tave atsiveria senovinio bokšto kuoras, 
romantiškos arkos ar kolonos, tarp kurių 
dera skaityti knygą ar siuvinėti, stebė-
ti spektaklį Antikos ar Lietuvos istorijos 

motyvais, klausytis koncerto, dalyvauti 
filosofiniame dispute apie ką tik nori – 
Bethoveną, Šopeną, estetiką, religiją, 
gamtos paslaptis, meilę ir neištikimybę, 
Paryžiaus madas... 

baltas balto veido PaGonis…

Vis dėlto pats didžiausias džiaugsmas, 
suvirpinantis Kazimiero krūtinę iki pačių 
sielos gelmių – žydintys sodai! Kur jis 
begyveno, kokius sumanymus bepuo-
selėjo, pirmutinis jo rūpestis visuomet 
buvo obelys ir vyšnios. Ypač – vyšnios… 
Ankstų gegužės pabaigos – birželio pra-
džios rytą išvydęs, kad jos jau skleidžiasi, 
Kazimieras susijaudindavo kaip vaikas. 
Paskubomis apsirengęs, nekantraudamas 
mindavo į sodo pakraštį, o jį pasiekęs, 
staiga sustodavo ir švytinčiomis akimis 
gerte gerdavo skaistų, akinantį baltumą. 
Kazimieras žinojo, jog lietuvių protėviai 
vyšnių sodą laikė šventu, garbino vyšnių 
dievą Kirnį – ir tomis akimirkomis pats 
jausdavosi esąs pagonis! Balto tauraus 
veido, baltais drabužiais, skaisčios sie-
los… Ir būtų daug atidavęs, kad vyšnyno 
šventė tęstųsi ir tęstųsi!..

Kazimieras mėgsta knygas, o ypač senus 
daiktus, paveikslus ir popierius, liudijan-
čius šlovingą praeitį. Jam truputį apmaudu, 
kad vietos žmonės Zavišiškį perkrikštijo į 
Zaviesiškį ar Zaviesiškes – tarsi vietovė tu-
rėtų ką nors bendra su kažkokiais „zavie-
sais“! Iš tikrųjų gi čia, prie Susienos upelio 
(kur „susieina“ dvi parapijos – Kavarsko ir 
Anykščių), būta LDK didikų Zavišų dvaro, 
vieno iš daugelio jų dvarų, nes Zavišos 
(pradedant Kazimiero Jogailaičio dvariš-
kiu Jonu Zaviša) jau nuo XV amžiaus kelis 
šimtmečius minimi karalių, kitų didžiosios 
valstybės galiūnų draugėj. 

Zavišiškių savininkui Kazimierui Moi-
giui ir džiugu, ir liūdna galvoti apie savo 
dvarelio, kaip ir visos Lietuvos, didingą 
praeitį ir tragišką dabartį. Štai jis sėdi gar-
bingų pirmtakų vietoj, tačiau kas šiandien 
bežino, kad vienas iš Zavišų, Kristupas, 
buvo ne tik Lietuvos didysis maršalka, 
bet ir poetas? Kas yra skaitęs jo epišką 
poemą apie įspūdingą 1605 m. lietuvių 
pergalę prieš švedus prie Salaspilio? O 
kitas Kristupas Zaviša, gyvenęs truputį 
vėliau, buvo Minsko vaivada ir parašė 
savo vertingus atsiminimus, kuriuose – 
daug svarbių Lietuvos istorijos faktų...

Senovė – tai jėga, syvai, išdidumas, 
garbė, kurios žmonėse nūn vis mažiau 
ir mažiau... O,  jei kas nors imtų ir ap-
rašytų, pvz., antikvarinių daiktų, baldų 
istorijas! Kas ir kur juos sumeistravo, 
kaip atvežė, kas jais naudojosi, ką juo-
se laikė… Vieni pirkti kartu su visu Za-
višiškiu, kiti atsivežti iš kitų dvarų, treti 
išdrožti, išraityti vietos meistrų. Ypatin-
gą pasigėrėjimą kelia grakščios, dailiai 
išraitytos kėdės, sunkūs, įmantriai or-

namentuoti krėslai, uosio spintos, seno 
fasono komoda, pritaikyta rašymui, su 
klapanu ir trim dideliais užrakinamais 
stalčiais dokumentams ar šiaip gražiems 
mažmožiams. Geležinė lova irgi ne bet 
kokia: spyruoklės nesurūdijusios, švel-
niai sūpuojasi, o keturiuos galuos kaip 
rojaus obuoliai spindi prisukami bum-
bulai... Tėvui ramu žinoti, kad visi šitie 
iš kartos į kartą perduodami rakandai ir 
paveikslai, dokumentai ir žemė, jo sau-
lutei nusileidus, niekur nedings, atiteks 
sūnums Ambraziejui, Tadui ir Jonui – 
testamentas jau parašytas...

„radau didelę retenybę...“

Viename užrakinamame stalčiuje – 
užrašai, laiškai. Krūvelė mėlyna atlasine 
juostele surištų laiškų – susirašinėjimas 
su Simonu Daukantu, didžiausiu dabar-
ties istoriku, dirbančiu Petrapilio senato 
III departamento Lietuvos Metrikos sky-
riuj. Šitas knislus žemaitis aptiko neįkai-
nojamą lobį – dar niekieno nepanaudotų 
svarbių Lietuvos istorijos dokumentų. At-
radimo ir tėvynės atgaivinimo idėjos ap-
sėstas, Simonas taip įknibo į praeitį, į is-
torijos veikalų ir tautosakos leidybą, kad 
nieko daugiau nebematė ir nebegalvojo, 
tik kaip greičiau ir kuo daugiau senovės 
puslapių atskleidus! Susidomėjo ir lietu-
vių tautosaka. 

Tai jam paakinus užrašinėti apylinkės 
dainas, Kazimiero krūtinėn lyg saulės 
spindulys įspindo. Sūnums išsivažinė-
jus, namie vis dažniau sklindant vaistų 
kvapui (ir jis pats, ir žmona jau ne kartą 
kvietėsi daktarą), staiga vėl atsirado ko 
laukti, ieškoti, o sulaukus ir suradus – 
kuo džiaugtis! Jis žinojo, kad lietuviškos 
dainos stebina ir žavi Vakarų Europos 
mokslininkus, ypač kalbininkus, kad jau 
mažne prieš šimtmetį (1747 m.) Pilypas 
Ruigys „Lietuvių-vokiečių ir vokiečių-
lietuvių kalbos žodyno“ priede pateikto-
je studijoje paskelbė 3 lietuvių liaudies 
dainų tekstus, išverstus į vokiečių kal-
bą, o jas netikėtai pastebėjo Gotholdas 

tautosakos rinkėjui k.r.moiGiui – 210. šia ProGa siūlome ištraukėlę 
iš sPaudai renGiamos knyGos „Peslių akademija“

Kazimiero Moigio sūnus Jonas, žuvęs 1863 
metų sukilime.
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Efraimas Lesingas. Šis pasaulinio garso 
lingvistas rašė: “...radau didelę retenybę, 
mane be galo nudžiuginusią; tai buvo 
lietuvių dainos, kurias dainuoja papras-
tos kaimo mergaitės. Koks naivus sąmo-
jis, koks žavus paprastumas. Jos įtikina, 
jog po kiekvienu dangumi gimsta poetų, 
jog švelnių jausmų esama ne vien civi-
lizuotuose kraštuose“. Dar plačiau gar-
sas apie lietuviškų dainų išskirtinę vertę 
pasklido Johanui Gotfrydui Herderiui, 
vokiečių rašytojui ir filosofui, išleidus pa-
saulio tautų liaudies dainų rinkinius su 8 
lietuviškų dainų vertimais. 

Kazimieras – ne teoretikas, užtat jis 
gyvena tarp žmonių, kuriančių ir dainuo-
jančių! Kas sako, kad šiais laikais nebūna 
stebuklų, tegu pamato, kaip lyginasi ir 
šviesėja lietuvio senolio veidas, kaip su-
blizga, sužaižaruoja darbų nukamuotos 
mergos akys jiems uždainavus! Dainos 
kilsteli ir jo, Kazimiero, dvasią, o jų rinki-
mas bei siuntinėjimas “į dangų”, t. y. pa-
čiam Simonui Daukantui, suteikia pilkai 
kasdienybei aukštesnės prasmės, vilties, 
jog ne veltui gyventa...       

ačiū tau, 
dauGGali daukantai!

Taip, jau metas rašyti laišką Petrapi-
lin… Padažęs plunksną į juodą rašalą, 
atsivežtą iš paties Vilniaus, Kazimieras 
užrašo datą – 1845 m. kovo 5 d. – ir su-
simąsto, kokiais žodžiais šiuokart kreipu-
sis į Daukantą? Kartais kreipiasi “Szvie-
siai Dauggalis Pone Geradėjau“, kartais 
„Guodotinas Pone Simanai Geradėjau“, 
kartais „Maloniausias mano Geradėjau“, 
o dabar parašys kitaip: „Guodojamas 
Drauge Olgerde Geradėjau!“ Ir tęsia:

„Užgavai savo malonum laiszku kaip 
maiszą vysznių tai ir neatsiginsi nuo ko-
respondencijų, kad tiktai nenusibostų – o 
gal tav ir su nauda  kitose aplinkybėse – 
siųsime. – Jeigu tiek paszvenczia Daug-

galingas Daukantas: nesulygintinai esmi 
dėkingu už tokį pasitikėjimą – kadangi 
nežinomas, attolintas – mūsų dvasias 
vienyji. Po teisybei, ta kliasa, budama 
pamatu ir uszsilaikymu, užsiėmimu ir 
darbu visuomenės, negalėjo iki szioliai 
turėti geradėjingos pagelbos dėl užlaiky-
mo brangių tautystės liekanų (...) Rinksiu, 
lavįsiu ir gaivįsiu dvasią ir tusztumus da-
pildysiu ant kiek pavelys užsiėmimai...“

Kazimieras atsikvepia, nusišluosto 
kak tą: ne taip lengva tokiam mokslo di-
džiavyriui, koks yra Simonas Daukantas, 
iškloti mintis protingais, pagarbiais ir vaiz-
dingais sakiniais, kad ir jisai suprastų, jog 
Kazimieras Moigis taip pat ne iš kelmo 
spirtas! Kaip tinkamiau pasirašius? Kartais 
pasirašo „Pavaldinis Kazis Moygis“, kar-
tais „Žemiausias tarnas ukinįkas Moygis“, 
kartais „Casimirus“, kartais „Gerai vely-
jantis tarnas Kazimieras Moygis“, o dabar 
pasirašys kitaip: „Kazis Moygisas“. Lietu-
viška galūnė Daukantui turėtų patikti, ji 
ne tik lietuviška, bet lyg ir graikiška, lyg ir 
romėniška... Dar pridės tokią dainą:

Keno tie kvieteliai kalne karsza, 
Ritto! Ritto! raselė krito.
Panulio kvieteliai kalne karsza, 
Ritto! Ritto! raselė krito.
Einame seselės – nupjauname,
Ritto! Ritto! raselė krito...

Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio anykštėno“, paremkite jį! Atkreipia-
me įmonių, firmų, privačių asmenų dėmesį: reklamuokitės mūsų laikraštyje! Jį 
gauna ne tik visos rajono mokyklos,  bibliotekos, kitos kultūros įstaigos, stam-
besnės verslo įmonės, bet ir anykštėnai, gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevė-
žyje bei užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, regis-
tracijos adresas: LT29111 Anykščiai, J. Biliūno g. 35; atsiskaitomoji sąskaita SEB ban-
ke (kodas 70440) Nr.  LT21 7044 0600 0214 7203. 

Ačiū!

Perrašinėjant dainas, Kazimiero šir-
dis prisipildo ryžto ir įkvėpimo. Nevalia 
skriausti, žeminti tautos, mokančios šitaip 
dailiai, švelniai ir graudulingai išringuoti 
savo jausmus! Kas tie rafinuoti, egzaltuo-
ti, iškrakmolyti romansai, atkeliavę iš Va-
karų, tie alaus ar degtinės prisisriaubusių 
prūsų, maskolių mužikų rėkalojimai pa-
lyginti su poezija, plaukiančia iš lietuvio 
valstiečio sielos? Poezija, sklidina paukš-
čių, medžių, gėlių, vandens šlamėjimo ir 
žmogaus kančios?..     

Kazimieras širdo ir ant savęs, ir ant 
viso pasaulio, bet nieko negalėjo pa-
keisti. Jautėsi menkas prieš  neteisybę 
ir smurtą, kaip koks amaras besivei-
siančius ne tik neaprėpiamoj aziatiškoj 
imperijoj, bet ir kaimyniniuose dvaruo-
se. Vien tos daugiadienės, paleistuviš-
kos puotos bei medžioklės, begėdiškas 
laiko ir pinigų švaistymas – kai greta 
kruvinas prakaitas ir ašaros… Gražutės 
guvernantės vartė liežuvius keturiom, 
penkiom kalbom ir gimdė nežinia kie-
no vaikus, gi beraštės, tačiau gyvybin-
gos kaimo moterys dažnai apleisdavo 
šį pasaulį jau po pirmo antro gimdymo 
dėl kraujo užkrėtimo…

O čia dar Simonas Daukantas! Jis 
taip aukštino lietuvių kalbą, taip no-
rėjo, kad jo raštus suprastų  tautiečiai, 
kad net moksliniuose darbuose vengė 
terminų, tarptautinių žodžių. Tauta, 
sakė jis, ne vien tik bajorai, o ir valstie-
čiai, juos būtina atleisti nuo priespau-
dos, šviesti! Bet vargšas susirgo: priplė-
kę archyvai, popierių trūnėsiai sukėlė 
podagrą, beblusinėjant išblukusius raš-
tus nusilpo akys. 1851m. grįžęs Lietu-
von, parsisamdė vyskupui M.Valančiui 
– ir buvo priverstas gaišti brangų lai-
ką, taisinėdamas kunigų atsiunčiamus 
rankraščius, skaitydamas apakusiems 
altaristoms knygas, važinėdamas po 
parapijas tikrinti skundų, mokydamas 
vyskupą vokiečių kalbos....  

Kazimiero Moigio akys sudrėkda-
vo vien pagalvojus apie Daukantą. Kur 
žmonių sąžinė, kad toks mokytas, di-
džiadvasis vyras, pajėgus kalnus nu-
versti, turi šitaip žemindamasis pelnytis 
duonos kąsnį? Kodėl toks negailestingas 
garbingiausių, talentingiausių žmonių li-
kimas? (Zavišiškių dvarininkas būtų dar 
labiau susikrimtęs ir supykęs, jei būtų 
žinojęs, kad žmogus, kuriam vėliau dė-
kinga valstybė ir piliečiai statys pamin-
klus, portretus spausdins mokykliniuose 
vadovėliuose ir ant lietuviškų pinigų, bus 
užkastas be jokių iškilmių, palydėjus vos 
trim moterėlėms…)     

1893 m. Vilniuje „m-lle Stanislavos de Mo-
jgis“ piešto albumėlio viršelis, atspindintis 
XIX a. pabaigos skonį ir stilių...

šiame 1905 metų dokumente užfiksuotas Ka-
zimiero Moigio palikimas Zavišiškių dvare.
Nuotraukos iš Panevėžio kraštotyros muzie-
jaus rinkinio 
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Valentino Žalkausko piešinys

traukinuko dainelė
pagal Laimutę Salickaitę-Bunikienę

Mano vyras Antanas Bunikis išsaugojo linksmų prisiminimų apie 
siauruką, pabandžiau juos užrašyti. Juokingų pasakojimų, žinoma, 
būta ir daugiau, bet daugelį jų nusinešė laiko toliai, uždengdami viską 
užmaršties skraiste. Ir tik retkarčiais, ir tik akimirkomis, ir tik aidais, 
mažais trupinėliais kai kas sugrįžta iš tenai. Ir puiku, kad sugrįžta, kad 
iš paprastučių, linksmų ir liūdnų anų laikų kasdienių įvykių, iš tada gy-
venusių žmonių balsų, minčių ir juoko audžiasi nuostabus praėjusių 
dienų atminties audinys, gyva siaurojo geležinkelio istorija.

... Anais laikais Ukmergės mieste, Antano Smetonos gimnazijo-
je, vienu metu dirbo trys garbūs ir garsūs piešimo mokytojai: ponas 
Piščikas, ponas Tarabilda ir ponas Verbickas. Jų pavardes kiekvieną 
dieną kartojo ne tik gimnazistai, bet ir ... traukinukas, riedėdamas iš 
Jonavos į Ukmergę. Šiuo traukinuku dalis gimnazistų važiuodavo 
į miestą, į gimnaziją. Kai garvežiukas, lėtai ir sunkiai traukdamas 
vagonėlius, kildavo į kalnelį, gimnazistai juokaudavo, kad girdi jį 
šnypščiant:  

– Pan Piš-čik, pan Piš-čik, pan Piš-čik... 
Traukinukas, pasiekęs kalvos viršūnę, greitėdamas pradėdavo rie-

dėti žemyn, jo ratukai smagiai ir greitai bildėdavo: 
– Tarabilda, Tarabilda, Tarabilda... 
Ir štai prasideda lyguma, kuria gimnazistams taip pat smagu va-

žiuoti, juo labiau, kad traukinukas dabar linksmai stuksena naują dai-
nelę: 

– Pan Verbicki, pan Verbicki, pan Verbicki...

Paskutinė močiutės kelionė
pagal Kęstutį Laskauską

1941 metų ankstų birželio 14-osios rytą pėdinu Kauno gatve. 
Niekaip nesuprantu, iš kur tie žmonės su ryšuliais ant pečių, kur juos 
gabena sunkvežimiai? Kas čia vyksta, lyg koks nebylus vaidinimas? 
Staiga prie manęs prieina nepažįstamas žmogus ir klausia:

– Ar nebūsit Kęstutis Laskauskas?
– Taip, – atsakau. – O iš kur jūs mane pažįstat? 
– Nesvarbu. Bet žinokit, kad jūsų močiutę ir pusbrolius veža į Si-

birą!
Nustėrau. Nebežinodamas ko griebtis, pasileidau tiesiai į gele-

žinkelio stotį. Tėvas sovietų valdžios uždarytas Utenos kalėjime, aš 
iš savo namų Anykščiuose išvytas, tai ar galiu ramiai gyventi, neži-
nodamas, kas nutiko kitiems saviškiams? Nusibeldęs į Švenčionėlius, 
laukiu siauruko į Anykščius. Jau traukinyje, auštant kitos dienos rytui, 
vėl prie manęs prieina kažkoks žmogus:

– Tamsta geriau nesirodyk stotyje, išveža Laskauskus ir jų gimines...
O ką man daryt? Išlipt vis tiek reikia... Nors rytas ankstyvas, Anykš-

čių stotis juoda nuo žmonių. Išlaipinamų, įlaipinamų, lydinčių. Kaž-
kodėl būriavosi daug žydų (tąkart ištrėmė ir 10 žydų šeimų, kurių 
galvos buvę arba Lietuvos kariuomenės savanoriai, arba šiaip turtin-
gesni žmonės). Greta stovėjo sąstatas su tamsiais gyvuliniais vagonais. 
Sprendimas atėjo žaibiškai: būsiu gelžkelietis! Kad manęs niekas ne-
atpažintų, nuleidęs galvą, mikliai iššokau iš vagono. Pasilenkęs sugrai-
biau akmenioką ir, kartkartėm lyg plaktuku padaužydamas į bėgius 
(atseit, tikrinu!), gana greit nutolau nuo stoties. Paupiu, paupiu – ir aš 
jau toli nuo tos klaikumos!

Taip ir išsigelbėjau nuo Sibiro. 
O anykštėnų išgirtoji mano močiutė, gailestinga vargšų geradarė, 

taip ir nesuprato, už ką ją, aštuoniasdešimtmetę ligonę, ištempė iš lo-
vos ir įsodino į traukinį, kur ją dabar veža. Siauruko bėgiai ir tolstantis 
Anykščių stoties vandentiekio bokštas jai buvo paskutinis pažįstamas 
vaizdas: ten, šaltuos Sibiro tyruos, ji ir paguldė savo kaulelius.     

KAs KAlTAs?
pagal Joną Savicką

Geležinkely dirbau budėtoju, instruktorium. Eismo saugumas, 
pareigų atlikimas... Pats tvarkydavau iešmus. Surdegis, Raguvėlė – 
čia dažnai tekdavo krovinius praleidinėt. Prieš stotį traukinys sustoja, 
atsirakina iešmą – prasilenkt reikia. Įvažiuojam į kitą kelią, traukinys 
pralekia. Manevravom, žiūrėjom, kad žmonės nepakliūtų. 

Kartą atvežė gyvulius, berods iš Anykščių. Siaurasis traukinys kirs-
davo platųjį geležinkelį, kažkas buvo netvarkoj. Vagonas nuvirto, už-
kirto platųjį, – skandalas, o kas kaltas? Atvažiuoja tikrint viršininkas iš 
Šiaulių, rusakalbis: 

– Pričina?
– Žmonės, atrodo, čia nekalti...
– Tai kas, jei ne žmonės? Gal gyvuliai?
– Būtent. Kiaulės ties posūkiu vagone į vieną pusę sugriuvo – ir 

vagonas nusisvėrė... 
Viršininkas žiūri baltom akim, nesupranta, ar čia juokas, ar čia rim-

tas dalykas. Paskui sako:
– Galėjo ir taip būt. Bet pats pagalvok: jei parašysim tokią išvadą, 

nas zasmejut...

„čP“
pagal Petrą Zemlecką

Sovietmečiu valdžia buvo įtari, vis jai vaidenosi liaudies priešai, 
diversantai, vagys...

Buvo gal kokie 1960 metai. Raguvėlėj dirbau stoties viršininku. 
Kartą kelio darbininkai pamiršo nuo kelio surinkt bėgius. Vagonas 
nuriedėjo ar ne, bet kažkas pastebėjo „diversiją“. „ČP“! Prisistato sau-
gumietis su portfeliu. 

– Galima palikt? – rodo į portfelį. 
– Prašom!
Po kiek laiko einu laukan, žiūriu – viliukas stovi. Aš radiotechnikoj 

gaudžiausi iš kariuomenės, supratau: klausosi, tas portfelis ne šiaip – 
aparatūra... Laukė, kad pakalbėčiau ką nors apie bėgius. O aš buvau 
nevedęs, pavaldiniai čia pat – su kuo kalbėt? Paskui dar ne kartą šau-
kinėjo, tardė. O darbininkai, galimas daiktas, “ant kamščio užmynę”, 
bėgius paprasčiausiai užmiršo... 

Pakruojis. Valstybinis malūnas per parą sumaldavo po 200 t grū-
dų. Ešelonai į visą sąjungą eidavo. Miltai – deficitas, po kelis kilogra-
mus nuėmus, nė žymės… O čia skundas, kad miltų gavėjas gauna 
mažiau, negu tiekėjas pakrauna, – vadinasi, kažkas vagia! Vėl “ČP”! 
Pirmiausia įtarimas krito ant geležinkeliečių, bet nieko nerado. Tada 
atvažiuoja revizija malūno tikrint – taip pat galų nėra. O viena labo-
rantė sako:

– Negi jums neaišku? Mes nustatinėjam grūdų drėgnumą. Jeigu 
miltai bevežant nors vienu laipsniu pradžiūva – iškart atsiranda svo-
rio paklaida, per daugybę vagonų netgi nemaža…Bet kuo čia mes 
dėti?!  
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