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Tai, kas pernai buvo naujiena, šie-
met – jau kasdienybė. Todėl ir pavasarį 
pasitinkame bei išlydime vėl su eiliniu 
„Pasaulio anykštėnu“, gal net iš anksto 
nujausdami, kas jame gali būti publikuo-
jama. 

Toks ir buvo siekis – įprasti prie tokio 
leidinio, kuriame kiekvienai žiniai skirta 
tam tikra vieta. Ir visai nesibaiminant nerti 
į rutiną, kuri netrukus gali virsti nuobody-
be, nuo kurios rūpės sprukti kuo toliau.

„Pasaulio anykštėnas“ gyvuoja, siek-
damas atskleisti ir įrodyti, jog ir ten, kur 
viskas tarsi seniai pažinta, visuomet glūdi 
kažkas naujo ir įdomaus, iki šiol nepaste-
bėto. Tiesiog reikia naujų rakursų, kurie 
padėtų atskleisti šalia esančias žinias.

Kodėl geometrine progresija auga su-
sidomėjimas savo kilme, kodėl archyvai 
užversti užsakymais surasti 8-osios eilės 
protėvius? Pabandykime drauge paieško-
ti pačių paprasčiausių domėjimosi savo 
praeitimi priežasčių.

Pirmiausia, žinoma, mada. Jei tuo 
ima domėtis vis daugiau pažįstamų, tie-
siog nesmagu tai ignoruoti, rizikuojant 
pelnyti atsilikėlio ar neišmanėlio reputa-
ciją. Prisipažinkite – minios inercija vei-
kia, nors ją kaskart stengiamės uždengti 
visai kitomis, gerokai garbingesnėmis 
priežastimis.

Toliau – noras tapti svarbiu, reikšmin-
gu, atsidūrusiu tiesiog milžiniško kalno, 
kurį supylė protėvių kartos, viršūnėje. Tu-
riu pripažinti, kad tikrai nėra gėda suge-
bėti pačiam pamatyti ir kitiems parodyti 
tą kalną, kurį kiekvienam iš mūsų lemta 
toliau pilti.

Vis dėlto svarbiausia – ne pamatyti 
kilmę, ne sužinoti protėvių vardus. 

Svarbiausia yra patirti gyvenimo vertę 
ir atsakomybę.

Giminės istorijos pažinimas, nuo 
mažens diegiamas smalsumas domėtis 
savo protėviais atveria kur kas daugiau 
nei vien tik faktų žinojimą. Jis padeda 
suprasti elementarią tiesą, jog kiekvieno 
žmogaus gyvenimas yra nesuardomos 
grandinės fragmentas, o jį atskleisti, susti-
printi ir nuspalvinti yra garbinga pareiga 
ir tikriausiai esminė kiekvieno gyvenimo 
misija.

Tie giminės garbės principai, kurie 
iš kartos į kartą buvo perduodami su 
„mėlynojo kraujo“ kilme, dabar nebėra 
išimtinis kilmingųjų rūpestis. Šiuolaiki-
nė visuomenės samprata, neleidžianti 
rūšiuoti socialinių sluoksnių pagal jų 
istorinę svarbą, tik dar labiau įpareigoja 
kiekvienos giminės, nežiūrint jos ištakų, 
atstovą rūpintis garbingu savo protėvių 
pradėtos misijos tęsimu. 

Kiekviena genealoginė lentelė mo-

PASAULIO
ANYKŠTĖNAS
Gimė 2008 m. sausį kaip Pasau-

lio anykštėnų bendrijos mėnraštis. 
Nuo 2011 m. pertvarky tas į pusme-
tinį kultūros istorijos ir vi suomenės 
raidos almanachą, iš eina pavasarį ir 
rudenį. 

Leidžiamas bendradarbiaujant 
su A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žu kaus ko memorialiniu muzieju mi, 
Anyk š čių L. ir S. Didžiulių viešąja 
biblioteka, T. Mikeliūnaitės Anykš-
čių kraštotyros draugija, Vilniaus 
anykštėnų sambūriu.

2012 m. pirmojo numerio auto-
riai ir bendradarbiai: Irena Ado mo-
nie nė, Alma Ambraškaitė, Vytau-
tas Apa cenka, Vytautas Bagdonas, 
Ona Ba liukienė, Gražvydas Bartu-
lis, Audronė Berezauskienė, Rasa 
Bražėnaitė, Juozas Danilavičius, 
Janina Daunoravičienė, Raimondas 
Guobis, Lolita Kaminskienė, Da-
nutė Karčemarskienė, Bronius Kar-
velis, Liuda Kučinskienė, Virgaudas 
Lisauskas, Janina Masytė, Violeta 
Matelienė, Stasė Mikeliūnienė, Auš-
ra Miškinienė, Asta Motuzienė, Al-
do na Janina Murmienė, Mindau-
gas Nefas, Audronė Pajarskienė, 
Te   re sė Pilkauskienė, Vygandas 
Rač kaitis, Vytautas Rimša, Da nu tė 
Ste ponavičienė, Viktorija Šer lin s ky -
tė, Diana Šermukšnienė, Mil da Tel-
ksnytė, Antanas Tyla, Rita Tu lu šie nė, 
Gintaras Vaičiūnas, Rimantas Va na-
gas, Vida Zasienė. 

Leidinyje panaudotos A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus fondų (su-
trumpintai – VŽM) nuotraukos.

Leidinį remia:
Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas, skirtos paramos 
dydis 2012 m. – 20.000 Lt, 

Anykščių rajono savivaldybė, 
Vilniaus anykštėnai

Darius Gudelis,
Petras Kalibatas

ir visi „Pasaulio anykštėno” 
skaitytojai.

derniųjų informacijos kaupimo ir saugo-
jimo technologijų dėka tampa Lietuvos 
istorijos paveldu. Tai leidžia suvokti, jog 
kiekvieno žmogaus asmeninis gyvenimas 
kuo toliau, tuo labiau bus pastebėtas, už-
fiksuotas, atmenamas gerokai ilgiau, nei 
iki šiol būdavo įprasta. Drįstu manyti, 
kad domėjimasis savo protėviais, pažįs-
tant jų pasiekimus ir praradimus, taps ne 
tik paprastesnis, bet ir būtinesnis, – ypač 
natūraliai plėtojantis migracijai, tolstant 
nuo realiosios vietos, kurios kasdieninis 
vaizdas iki šiol geriausiai patenkindavo 
tėviškės  traukos jausmus. 

Natūralu, kad tik suvokus save kaip 
neiškerpamą giminės istorijos fragmentą, 
gimsta ir vis stipriau ugdoma atsakomy-
bė už gražesnį to fragmento vaizdą visos 
giminės fone. 

Tikiu, kad apie tai tyliai mąsto visi tie 
entuziastai, kurie savo laisvalaikį vis daž-
niau skiria savo giminei burti, jos istorijai 
tyrinėti ir populiarinti. Juk labai svarbu, 
kad kiekvienas, susitapatinęs su savo gi-
mine, savo darbai papuoštų, praturtintų 
jos istoriją.

Ar tai – blogas noras? 
Mat nuo vaikystės mano bendra-

amžių ir vyresniajai kartai girdėta frazė 
„Darbais papuoškime Tėvynę Lietuvą“ 
kažkodėl neužkabina – atrodo, kad tie 
darbai Lietuvoje vis vien nebus tokie ma-
tomi, kad pavyktų jais visą šalį papuošti. 

Tuo tarpu „Darbais papuoškime 
savo giminę“ – visai kas kita, akimis ap-
rėpiama ir realiai įgyvendinama. 

Redaktorius
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Vardan tos giminės...

Rasos Slesoriūnienės piešinys.
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SIMBOLIAI. JAUNOS ŠIRDYS

Jaunųjų Anykščių spindesys 

23-ejų klierikas Antanas Baranaus-
kas 1858-1859 m. vasaromis rašo svar-
biausią savo gyvenimo kūrinį – poemą 
„Anykščių šilelis“.

25-erių studentas Jonas Biliūnas 
1904 m. kuria alegorinę pasaką „Lai-
mės žiburys“, kuriai lemta tapti jo vilčių 
ir likimo simboliu.

26-erių mokytoja Bronė Buivydaitė 
1921 m. išleidžia savo eilėraščių rinkinį 
„Vasaros šnekos“ ir taip tampa pirmąja 
tokiam žingsniui pasiryžusia Lietuvos 
poete.

26-erių geležinkelininkas Jonas 
Beliauskas 1949 m. pradeda dirbti 
Anykščių siaurojo geležinkelio stoties 
viršininku, kad 50 metų saugotų bei 
populiarintų Siauruką.

27-erių anykštėnė solistė Ona 
Zabielaitė-Karvelienė 1927 m. savo 
balsu sužavi Italijos karalienę Eleną 
Savojietę ir žengia į Europos operos 
scenas.

27-erių vaistininkas Antanas 
Žukauskas 1909 m. parašo apsakymą 
„Pas ken duolė“ – ryškiausią realistinį 
savo literatūrinės kūrybos vaisių.

27-erių kunigas Juozas Tumas-Vaiž-
gantas 1896 m. pradeda leisti pogrindinį 
laikraštį „Tėvynės sargas“, paskatinusį 
jaunus lietuvius dvasininkus dalyvauti 
kuriant Lietuvos valstybę.

28-erių istorikas ir archeologas 
Gintautas Zabiela 1990 m. imasi tirti 
Šeimyniškėlių piliakalnį, moksliniu 
pagrindu susiedamas jį su legendine 
Mindaugo Voruta.

28-erių architektas Vytautas 
Gabriūnas 1958 m. suprojektuoja origi-
nalų antkapinį paminklą Jonui Biliūnui 
ant Liudiškių kalvos, kuris tapo vienu iš 
Anykščių krašto simbolių.

32-ejų vikaras Kazimieras Grinke-
vičius 1899-1901 m. vadovauja naujos 
ir aukščiausios Lietuvoje Anykščių baž-
nyčios statybai.

35-erių skulptorius Bronius Pun-
dzius 1942-1943 m. Puntuko akmenį 
paverčia paminklu Lietuvą išgarsinusių 
lakūnų žygdarbiui.

Milda TELKSNYTĖ, Vygandas RAČKAITIS

Pasitikti aušros virš šalia Anykščių esančio Piliakalnio tą ankstų vasaros 
rytą ėjo du jauni anykštėnai – klierikai, poetai Antanas Baranauskas  ir Kle-
mensas Kairys.

Dar apyaušriu Klemensą pabudino gaidžio giedojimas. Pažadintas šito jau 
senokai negirdėto garso, atmerkęs akis, jis suprato, kad miegojo ne Peterbur-
go dvasinės akademijos dormitorijume – bendrame kunigų miegamajame, o 
savo tėviškės namų pastogėje, motulės paklotoje lovoje. Džiaugsmas plūsteli 
krūtinėn – prasidėjo atostogos!

Gera būti čia, gimtajame Liudiškių kaime, kartu su savo namiškiais – tėvais, 
sesėmis. Čia jis laukiamas, mylimas. Tik neįprasta, net keista, kad saviškiai jau 
ėmė jį vadinti ne Klemensiuku, o kunigėliu. Betgi tėvams jisai visų pirma yra 
sūnus, sesėms – brolis. Bereikalingas ir tasai saviškių noras jį palepinti, ilgiau 
pamigdyti. Bet kaipgi gali drybsoti lovoje, kai brėkštant visi šeimynykščiai jau 
būna sukilę?! Yra jiems visiems ką veikti per ilgą vasaros dieną penkiolikos 
dešimtinių ūkyje.

O šįryt Klemensui būtina labai anksti keltis, nes sutarta kartu su Baranaus-
kų Untuku sutikti aušrą ant Piliakalnio. Išėjus iš gryčios pasitinka guvus pa-
kirdusių čižylų tilindžiavimas. Kaip pats vėliau rašys, į dangų, į melsvėjančią 
brėkšmą nueina virš banguojančio rugių lauko plazdančio vieversutėlio či-
renimas. Visi, kas gyvas, su anksta pabudę džiaugiasi vasaros rytu ir Kūrėjo 
duota esatimi. Štai kvolduotos rasakilėlės, išskėtojusios savo žalią naštą, nu-
leidžia skaisčios rasos akeles, štai plukdo savo kvapą pražydusios pijolkos... 
Kiek Dievo peržegnoto grožio mus supančiame pasaulyje! Džiugią, pakilią 
nuotaiką antrina ir mintis apie būsimą susitikimą su dvasios broliu.

Nors abu jie iš to paties krašto, galima sakyti, yra tėviškėnai, bet susipažino 
tik Varnių kunigų seminarijoje, kai Antanas Baranauskas įstojo į pirmą kursą, 
o jis, Klemensas, jau buvo baigiamojo kurso seminaristas. Nuo tada jie ėmė 
draugauti, juos dvasiškai artino poezija, tie patys idealai ir siekiai, vyskupo 
Motiejaus Valančiaus įkvėpta lietuvybės idėja. Džiugina Klemensą ir Antano 
išprusimas, įgimti gabumai, menininko siela.

Toji Varniuose užsimezgusi bendrystė, dvasios giminystė nenutrūko ir 
Klemensui išvykus studijuoti  į Peterburgo dvasinę akademiją. Su Antanu jis 
palaiko ryšį laiškais, jie keičiasi ir savo kūryba – parašytais eilėraščiais, net 
vienas kitam dedikuoja kai kuriuos savo posmus.

Gula dainon Antano eilių žodžiai. Štai pernai vasarą jo eilėraščiui „Dainu 
dainelę“ Klemensas pritaikė melodiją, išmokė dainuoti savo sesules, o tos – 
Šumylaičias, tai dabar Anykščių jaunimas savo suėjimuose neretai užtraukia 
„Dainu dainelę, savo giesmelę apie rūpesčius, vargelius...“ Kaip gražiai skam-
ba šita daina, it paukštė skrenda į tolumas, kai ją dainuoja jaunimas, atėjęs 
vakaroti ant Piliakalnio. Padainuoja ir paties Klemenso sudėtą dainą „Dienelė 
brėkšta“.

***
Jau aušrėja. Rytinis dangaus pakraštys tvinsta šviesa. Rasotų pievų take-

liu spėriai žingsniuodamas Piliakalnio link, 
Klemensas nepaliauja grožėtis vasaros rytu. 
Sodri žaluma, kvietkų margumas, oro gaivu-
mas. Kur tik gręži ausį, pabudusių sparnuo-
čių vis gausėjantys balsai. Antai ten beržyne 
sukuko gegutė, o tenai Šaltupio krūmynuose 
skamba aidoja lakštingėlė. Laukuose, miš-
kuose – žemėje ir dausose šimtabalsės gies-
mės malda. Tik žiūrėk, klausykis, džiaukis 
lyg būtum rojuje...

Viso šito pakeliančio širdį grožio, jo sa-
kralumo Klemensas pasigesdavo Peterburge. 
Būdamas tenai, kai rašė „Geražodį Antanui 
Baranauskui dienoj varduvių“, jis prisiminė 
ir matė panašų vasaros rytą, kurio oru dabar 
kvėpuoja, kurio spalvos ir garsai atveria akis, 
ausis.

Aušros virš piliakalnio

Smėlėtosios Liudiškių kalvos XX a. pradžioje. Ukmergiškio dailininko Eu-
genijaus Ginvill-Kulviečio (1883-1959) piešinio, priklausiusio liudiškie-
čiui Petrui Biržiui, reprodukcija. 
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Jie susitiko Piliakalnio papėdėje. Pagarbinę Kristų, pasisveikinę kopė stačiu 
kalvos šlaitu aukštyn. Užlipę ant Piliakalnio tylomis žvelgė į rytų pusėje virš 
šilų kylančią saulę.

– Matai, broli Klemensai, kaip tu esi man rašęs, dienelė brėkšta, aušra 
skaistų veidą rodo... – pirmas prabilo Antanas Baranauskas.

– Dienelė bus graži, auksuota, – atsiliepė Klemensas. – Na, pasakok, bro-
lau, kur tu dabar būsi, baigęs seminariją?

Kai Antanas Baranauskas pasakė, kad ir jį vyskupo Motiejaus Valančiaus 
sekretorius Dovydaitis siunčia į Peterburgo dvasinę akademiją, išrūpino sti-
pendiją, Klemensas net pašoko iš džiaugsmo.

– O, kaip gerai! Vėl būsim šalia vienas kito, – sušuko jis.
– Tai tu, Klemensai, dabar pasakok, kaip reikės tame Petaburke gyventi, – 

paprašė Antanas.
– Na, aš tau laiške esu minėjęs, kad Peterburge gyvenimas tarsi banguojan-

ti jūra, dieną naktį liūliuojanti savo beribių plotų guolyje. Ką mato akys ir girdi 
ausys, neįmanoma išpasakoti, tuo tu pats tuoj įsitikinsi, – tęsė šneką Klemen-
sas. – Yra kuo pasigrožėti: caro rūmai, Ermitažas, botanikos sodas, Vasaros 
sodas... Dar man labai patinka Domininkonų bažnyčia, kur taip dailiai gieda 
italų operos solistės...

– O kaip tenai akademijoje? – pasiteiravo Baranauskas.
– Turiu tau pasakyti, kad kai kurių dalykų dėstymo lygis žemesnis nei Var-

niuose. Tik apie literatūrą, kurią dėsto profesorius Nikitenka, taip negaliu kal-
bėti. Ypač nerūpestingai mokoma graikų ir hebrajų kalbų. Pasibaisėsi tokiu 
mokymu, – klojo savo nuomonę draugas. – Stojant į akademiją, svarbu laips-
niai. Bet apie tai ša, niekam nė žodžio. Tuos laipsnius galima ir be jos įsigyti.

Pamatęs besiniaukiantį Antano veidą Klemensas pridūrė:
– Akademija yra naudinga kitu požiūriu. Daug ten pamatysi, patirsi atei-

čiai. Nemažai įtakos daro bendravimas su grupele gabaus jaunimo. Pas mus 
akademijoje gyvuoja neoficiali draugija „Baublio respublika“.

Antanas Baranauskas ketino paklausti, kodėl taip vadinasi toji draugija ir 
kokie jos narių tikslai, bet nukreipęs žvilgsnį į Piliakal-
nio pašlaitėje žydinčias katpėdėles, vėl prisiminė Kle-
menso sueiliuotą sveikinimą Antaninių proga, vaiz-
džiai nusakytus vasaros ryto įspūdžius, tad pakreipė 
kalbą kita linkme, ėmė priekaištauti Klemensui, kodėl 
jisai jau neberašąs eilėraščių, stelbiąs savyje įkvėptą 
žodį, tildąs savyje Lietuvos lakštingalos giesmę...

Klemensas tik šyptelėjo ir žvelgdamas Antanui tie-
siai į akis atšovė:

– Kam tu, brolau, vadini mane Lietuvos lakštingalu, 
kai pats esi vienintelis lakštingalas, tikrasis mūsų kraš-
to giesmininkas. O mano eilės tik bandymai, menkos 
mano spėkos...

Nesiryžo jis aiškinti tikrųjų nerašymo priežasčių. 
Gal nereikia sakyti Antanui, jog akademijoje kreivai 
žiūrima į tuos, kurie rašo eilėraščius. Ten skiepijama 
unijinė samprata, peršami prancūzų teologų veikalai, 
poezija tik tokio lygio poetams kaip Adomas Mickevi-
čius... Galgi Antano Baranausko dinamiško talento ir 
dvasinės energijos nepajėgs užgniaužti toji akademi-
jos atmosfera, tai neverta atvirauti, kam liūdinti draugą 
tokiomis nuotaikomis. Bet sunku, iš tiesų sunku sude-
rinti kunigystės priedermes ir kūrybą. 

Kiek patylėjęs, pamąstęs Klemensas paklausė:
– Geriau tu sakyk, ką dabar rašai, ką naujo sukū-

rei?
Antanas Baranauskas neskubėjo atsakyti į šį klausi-

mą. Pažvelgęs ton pusėn, kur pro tolumoje mėlynuo-
jančius šilus vingiuoja Šventoji, jis atsiduso ir tarė:

– Grįžęs iš Varnių tėviškėn, vieną dieną nuėjau į 
Anykščių šilelį, norėjau, kad širdį glostytų jo grožė, bet 
labai nuliūdau, kai vietoj balto miško pamačiau pūs-
tynę. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikusios, tik kelios 
apykreivės pušelės belikusios... Ant dūšios labai sunku 
ir neramu pasidarė.

Kiek patylėjęs Antanas tęsė:
– Aš vis prisimenu, koks buvo šilelis, dar neišpar-

duotas, neišparceliuotas. Kaip ramu, gera būdavo įsi-
klausyti į medžių šneką, matyti, kaip pušelės liemuo 

Milda TELKSNYTĖ (g. 1938 m.) 
ir Vygandas RAČKAITIS (g. 1939 m.) 
– rašytojai ir publicistai. Lituanistines 
studijas baigusi šeima nuo 1963 m. 
iki šiol gyvena Anykščiuose ir yra 
nuolatiniai bendradarbiai ir bendra-
minčiai.

Klemensas Kairys ir Antanas Baranauskas – Varnių kunigų se-
minarijos klierikai apie 1856 metus. Foto: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto fondas, VŽM kopija.
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liemenį plaka, kaip mendrės siūbuoja. Džiugindavo ir paukščiai, žvėrys žvė-
reliai, grybai, uogos...

– Taip, taip, gamta yra knygų knyga, tik norėk ir mokėk ją skaityti, – atsi-
liepė Klemensas.

– Taigi tie tavo, brolau, geražodžiai, išsakyti tavo posmuose, tas ano šilelio 
atminimas paakino mane įdėmiau pažvelgti į gamtos grožę, – aiškino Antanas 
Baranauskas. – Tad panūdau parašyti poemą apie Anykščių šilelį. Atsisėdu 
mūsų klėtelėj ir posmuoju, niekieno netrukdomas veiziu į buvusį šilelį... Gal 
pasiseks tą poemą sueiliuoti.

– Pasiseks, pasiseks. Sakiau ir sakysiu, kad tu su savo poezija garsini Lie-
tuvos vardą. Rašyk, Untanėl, duok laisvę minčiai, tegu plaukia, plaukia, plau-
kia... – karštai ragino Klemensas. – Labai norėčiau paskaityt, ką tu esi parašęs 
apie mūsų šilelį.

– Palūkėk, paskaitysi, kai būsiu daugiau parašęs, – pažadėjo autorius, – 
dar tik pradėjau. Padeklamuosiu vieną posmelį:

                Miškan, būdavo, eini – tai net akį veria;
                Vat teip linksmina dūšią, ažu širdies tveria,
                Kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai:
                Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?
– Kaip tu gerai pasakei: „širdžiai apsalus“! Ir aš esu patyręs tokius išgyveni-

mus, tokią dvasios būseną, kurią tu tiksliai išreiškei: „širdžiai apsalus ne kartą 
dūmojau...“ Kaip daina tavo posmas, toks sklandus, prasmingas, taip gražiai 
surimuotas, – džiaugėsi Klemensas. – Labai lauksiu tavo poemos. Gerai tu 
sumįslijai, parašyti apie šilelį, kurio jau nebėra, kuris tik prisiminimuose. Kai 
ką nors prarandame, tada įvertiname. Prisiminimuose, ilgesy to, kas buvo, 
šilelis tau nušvis visom spalvom. Rašyk, Untuk, rašyk. Pasimelsiu, kad Dievas 
tau padėtų.

Antanas tylėjo, nieko nesakė, nukreipė žvilgsnį į patekėjusios saulės nu-
šviestus, Šventosios slėny pabirusius Anykščius. Gal norėjo įžiūrėti kitapus 
Šventosios, ant upės kranto esančią Baranauskų sodybą, bet ją užstojo me-
džių žaluma. Į saulės nužertas tolumas pritilęs žvelgė ir Klemensas. Tai šen, 
tai ten prikupėjusiose žolės pievose žvanga šienpjovių pustomi dalgiai, gany-
klose pasigirsta piemenų rageliai.

– Eime pas mus papusryčiauti. Apsidžiaugs mano namiškiai tave išvydę, 
seserys padainuos, – pakvietė Klemensas.

– Lauks manęs mamutė su pusryčiais. Žadėjau ilgai neužtrukti, – kiek pa-
dvejojęs atsakė Antanas. 

Pamatęs nusiminimo šešėlį draugo veide, pažadėjo:
– Kurį nors šventadienį tikrai užeisiu pas jus ir pasiklausysiu tavo sesių 

dainavimo. Bet reikės ir tau pas mus Ažupiečiuos apsilankyti.
Klemensas pasišovė grįžtantį namo Antaną lig miesto palydėti. Žingsniuo-

jant Anykščių link vedančiu vieškeliu, Klemensas Kairys užvedė šneką apie 
lietuvių tautosaką, kalbą, pasidžiaugė, jog ir šiame bare Antano pasidarbuota. 
Talkina jis ir kunigui Kašerauskui, ketinančiam rašyti lietuvių kalbos gramati-
ką, išleisti žodyną.

– Patalkinau aš jam, bet kažin ar jisai, prapuolęs kasdieniuose darbuose, 
padarys, ką numatęs, – paabejojo Antanas Baranauskas. – O gal man, patyri-
nėjus mūsų kalbą, reikėtų rašyti gramatiką?

– Žinoma, tu, Antanai, galėtum parašyti ir lietuvių kalbos gramatiką, – 
palaikė draugo mintį Klemensas. – Aš bijau, kad Kašerauskas gali atiduoti 
pirmenybę žemaičių tarmei, o reikėtų vienos bendros lietuviškos kalbos, kaip 
yra lenkų pagrindinė kalba, kuriai pavaldūs provincializmai. Išleisti grynai 
žemaitišką gramatiką būtų neišmintinga, netgi žalinga visai mūsų kalbai.

– Ir aš taip manau, – pritarė Baranauskas. – Reikia mums gyvos bendrinės 
kalbos.

Atsisveikindamas ligi kito susitikimo Klemensas priminė:
– Nepamiršk, ką esi žadėjęs. Man labai įdomu bus skaityti tavo poemą.
– Nepamiršiu, nepamiršiu, – patikino Antanas Baranauskas. – Turėk kan-

trybės, palūkėk kol parašysiu.

***
Tą vasarą abu bičiuliai susitiko ne kartą, lankė vienas kitą Liudiškėse ir 

Ažupiečiuose. 
O tą rugpjūčio rytą jiedu vėl panoro susitikti ant Piliakalnio. Klemensas 

ėjo į susitikimą, nešinas Antano Baranausko „Anykščių šilelio“ rankraščiu. 
Jis ne tik perskaitė, bet ir persirašė šį 176 eilučių kūrinį. Kiekviena poemos 

Jiedu kartu dirbo Anykščių rajono 
laikraštyje „Kolektyvinis darbas“, 
paskui 1991-2009 m. dviese rengė ir 
leido katalikiškos dvasios savaitraštį 
Lietuvos vaikams „Kregždutė“, talkin-
dami vienas kitam, išleido daugiau 
kaip 30 kraštotyros, publicistikos, 
prozos ir poezijos knygų, sudarė ir 
išleido Liudvikos Didžiulienės-Žmo-
nos raštų dvitomį (1996-1998 m.). 

Anykščių rajono Garbės piliečiai 
(nuo 2009 m.) Milda ir Vygandas 
Račkaičiai dabar rašo beletrizuo-
tos dokumentinės prozos ciklą apie 
anykštėnus, kurie pasiliko praeityje, 
tačiau jų vardai ir darbai sklinda ir 
įkvepia iki šiol. Tarp kitų anykštėnų 
jiedu atkuria ir dviejų bendraamžių 
draugų A. Baranausko ir K. Kairio 
reikšmingiausius bendravimo epi-
zodus, jų viltis ir nuotaikas, pasako-
jimą maksimaliai priartindami prie 
tikrovės, remdamiesi archyviniais 
dokumentais, istoriniais faktais ar liu-
dijimais. 

Vienintelis K. Kairio atminimo ženklas jo 
gimtajame Anykščių krašte – memoriali-
nė lenta su jo bareljefu Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje (autoriai – skulptorius Leonas 
Žuklys ir tautodailininkas Liudas Tarabilda, 
1982 m.). Foto: Rasa Bražėnaitė, VŽM.
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eilutė stebino jį giliu gamtos pajautimu, autoriaus sąlyčiu su amžina gyvybės 
tėkme. Skaitydamas „Anykščių šilelį“ negalėjo nesidžiaugti tomis pušelėmis 
nesurokuotomis, aukštomis, lieknomis, viršūnėmis kvietkuotomis, negalėjo 
nesistebėti visais lapeliais drebančiomis epušėmis, riešučių kekes iškėlusiais 
lazdynais bei visa kita šilelio augmenija. Kartu su autoriumi girdėjo, kaip miš-
kas siaudžia, kaip šakomis šnibžda medžių kalba šventa... Džiugino ir samanų 
marška, ir voveruškų leikelės, paliepių torielkos, baravykai lyg bliūdai palivoti 
ir kiti išvardinti grybai. O kaip miela klausytis paukščių balsų, kai jie krūvon 
susiaudžia ir skaidrina dūšią lyg Lietuvos dainos... Kaip gera, ramu ne tik ma-
tyti, girdėti, bet ir alsuoti tarsi berte pabertais miško kvapais... Jau kelinta diena 
Klemensas gyvena perskaitytos ir stropiai perrašytos poemos įspūdžiais, giliai, 
visam laikui nusėdusiais omenin.

Kaip ir daugelis skaitytojų, taip ir jiedu su Antanu žavėjosi Adomo Micke-
vičiaus miško apdainavimu, bet tasai didysis poetas į girią žvelgė sėdėdamas 
ant žirgo balno, skalijant medžiotojų šunims, kriokiant pašautiems žvėrims. 
Baranauskas vaikšto po mišką pėsčiomis, viską mato ne iš tolo, o tiesiog lies-
damas, girdėdamas, uosdamas, netgi įsiklausydamas, kaip lapas ar žiedelis 
kraunas... Taigi Antanas ne dvarininko, ne medžiotojo akimis žvelgia į mišką, 
jį jaučia, sudvasina. Šitam su tokiu įkvėpimu ir meile parašytam kūriniui ne-
bus abejingų skaitytojų.

Kai Klemensas išsakė autoriui savo nuomonę apie „Anykščių šilelį“, išvar-
dijo poemos privalumus, pagyrė ir vaizdingą gyvą kalbą, Antanas šyptelėjo ir 
kiek patylėjęs paaiškino:

– Rašydamas aš iš tiesų daug dėmesio skyriau ir kalbai. Žinai, iškalbos 
dėstytojas profesorius Gabševičius, aukštindamas Adomo Mickevičiaus poe-
moje „Ponas Tadas“ girios aprašymą, pabrėžė, jog lietuvių kalba – tai mužikų, 
chamų kalba, visiškai netinkama poezijai. Tai aš vos susilaikiau nešokęs su 
juo ginčytis! Turiu prisipažinti tau, brolau, kad ir tai buvo akstinas man rašyti 
poemą apie šilelį, panorau įrodyti, kad lietuvių kalba tinka ir poemoms kurti.

– Tu, Untanėli, tikrai tai įrodei. Parašei genialų kū-
rinį, – patikino Klemensas.

– Bet aš poemos dar nebaigiau. Norėčiau parašyti 
ir antrą dalį, kur papasakočiau, kaip senovės lietuviai 
su medžiais zgadoj gyveno, ir miškai jiems buvo šven-
ti, rūpėtų priminti, kokia galybė mūsų vienybę sugrau-
žė... – dalijosi savo sumanymu tęsti poemą Baranaus-
kas. – Bet dabar jau ne rašymas galvoj, laukia kelionė 
Petaburkan, ten prasidės mokslai. Gal tik kitą vasarą, 
grįžęs į Anykščius, galėsiu prisėsti prie rašymo.

„Iš tiesų, ten jam nebus nei sąlygų, nei ūpo eiliuoti 
poemą, – pagalvojo Klemensas, – Bet geriau apie tai 
neprasitarti“. Atsidusęs jis pasakė:

– Ką gi, jau baigiasi mūsų atostogos. Tai gal kartu 
važiuojam? Aš jau tariausi dėl diližano...

– Matai, mielasai bičiuli, aš jau poryt išvažiuoju 
iš Anykščių. Noriu užsukti į Uteną. Brolis Jonas ža-
dėjo tenai nuvežti. O paskui jau iš Utenos kaip nors 
pasieksiu Petaburką. Utenoj aplankysiu savo geradarį 
kanauninką Otoną Praniauskį, buvusius seminaristus, 
pradėjusius tarnystę bažnyčiai, vikarus Vyšniauską ir 
Šuščevičių. Na ir, žinoma... – nebaigė aiškinti Bara-
nauskas.

Klemensas suprato, kad svarbiausias Antano kelio-
nės į Uteną tikslas yra slaptas noras aplankyti sunkiai 
sergančią, džiovos iškamuotą sesę Kristuje, šviesos ir 
įkvėpimo kibirkšties nešėją Karoliną. Turbūt tai pa-
skutinis judviejų pasimatymas. Liūdnas, skausmingas 
jiems bus tasai susitikimas.

Šįkart abu bičiuliai neišvydo patekančios saulės. 
Pro tirštą rūką, užsklendusį nuo Piliakalnio regimas 
tolumas, neįstengė prasimušti aušros spinduliai. Šitas 
rūkas, regis, smelkėsi ir į vidų, vertė atsiriboti nuo iš-
orinio pasaulio, gilintis į savo pajautas. Gal žadino 
norą pajausti tą nenumaldomą kovą tarp šviesos ir 
tamsos?..

Jiedu kurį laiką tylėjo, mąstė. Be abejo, rūpėjo, kas 

Antanas BARANAUSKAS (1835-
1902) – vyskupas, poetas ir vertėjas. 
Gimė ir augo Anykščiuose laisvųjų 
valstiečių šeimoje, buvo vidurinysis 
tarp penkių užaugusių vaikų. Pasimo-
kęs raštininko amato ir padirbėjęs raš-
tininku keliuose Žemaitijos valsčiuose, 

Kairių ir kitų Liudiškių kaimo šeimų atminimui Kazimiero Šalte-
nio sodyboje 1991 m. atstatytas senasis Liudiškių kaimo kryžius, 
šiame kaime stovėjęs ir prieš šimtmetį (identiško kryžiaus auto-
rius – tautodailininkas Liudas Tarabilda). Foto: TK, VŽM.
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laukia jų ateityje. Pirmas nutraukė tylą prabilęs Antanas:
– Taip buvo gera, ramu Anykščiuose, savo nameliuose. Sunku bus man 

priprasti tame didmiestyje...
– Nebėdavok, brolau. Tu sėkmingai baigsi mokslus, būsi didelis žmogus. 

Tavęs laukia garbė, pripažinimas, – neiškentė garsiai nepapranašavęs Klemen-
sas. – O aš neilgai gyvensiu. Mirsiu išvežtas toli nuo Lietuvos...

– Iš kur tu visa tai žinai? – paklausė nustebęs Antanas Baranauskas.
– Žinau. Aš matau... – numykė Klemensas ir, nieko daugiau neaiškinęs, 

nusuko kalbą apie artėjantį rudenį, orų permainas.
Nors ir vengiama buvo apie tai garsiai kalbėti, bet Liudiškių kaimo žmonės 

žinojo, kad Justinos Kairienės pranašystės dažniausiai pasitvirtina, ji gali pra-
matyti savo artimųjų ir kaimynų likimus. Šitą mamutės polinkį į aiškiaregystę, 
atrodo, paveldėjo ir sūnus Klemensas.

Tą miglotą rytą stovėdamas ant Piliakalnio ir bandydamas įsivaizduoti, kaip 
susiklostys jo gyvenimas po kelerių metų, Klemensas pamatė iš rūko tumulų 
išnirusius rūsčius caro žandarų veidus, daugybę juodų kryžių, pavirstančių 
kalėjimo grotomis... Už tų grotų jisai pamatė ir save, paskui prieš akis iškilo 
snieguotos, akinančiai spindinčios kažkokių kalnų viršukalnės. Galop iš rau-
donos tamsos išlindo kaulėti pirštai ir tarsi replės užspaudė Klemenso gerklę, 
užgniaužė kvapą. Tai jau buvo visko pabaiga.

Antano Baranausko ateitis Klemenso vizijose buvo šviesi kaip saulėta vasa-
ros diena. Profesorius, vyskupas, garsus poetas...

Žinoma, Klemensas apie tuos pro rūką šmėkščiojančius reginius Antanui 
nepasakojo, tik paklaustas, iš kur jis žinąs apie ateitį, prasitarė, jog matąs...

Ant Piliakalnio šįryt jie ilgiau neužsibuvo, nebelaukė, kol išsisklaidys rū-
kas. Klemenso priprašytas Antanas Baranauskas užsuko pas Kairius, šįkart 
neskubėjo grįžti namo į Anykščius. Nudžiugo Klemenso namiškiai, pamatę 
svečią – Baranauskų Untuką. Kairienė puolė kepti pusryčiams blynus, kaisti 
arbatą, o Kairiūčios – Cecilija, Ona, Teklė – nuskubėjo į svirną persirengti gra-
žesniais drabužiais. Apsidžiaugė ir invalidė Katriutė, galinti tik sėdėti lovoje 
paramstyta iš visų pusių pagalvėmis. Kad ir paralyžiuota, ligos susuktais piršte-
liais, Katriutė gebėjo padirbti labai smulkias gėlytes, vainikėlius, iš blizgančių 
popierėlių sulipdyti gražias dėžutes.

Po pusryčių Cecilija, Ona ir Teklė padainavo „Dienelė brėkšta“, kurioje 
Klemenso suposmuoti žodžiai buvo skirti Antanui, ir dar keletą dainų. Pa-
siklausę skambių Kairiūčių balsų, Klemensas Kairys ir Antanas Baranauskas 
deklamavo poezijos posmus. Išsiskyrė jiedu  jau gerokai įdienojus.

***
Praėjus penkeriems metams, Kauno gimnazijos kapelionui Klemensui Kai-

riui ėmė pildytis tai, ką jisai anuomet ant Piliakalnio buvo regėjęs savo vizi-
jose. Numalšinus 1863-ųjų metų sukilimą, nemažai lietuvių inteligentų vien 

pasuko dvasininko keliu, 1856-1858 
m. studijavo Varnių kunigų semina-
rijoje, iš ten kaip itin gabus išsiųstas 
tęsti mokslų į Sankt Peterburgo dva-
sinę akademiją. Baigęs teologijos stu-
dijas, 1862 m. balandžio 5 d. jis buvo 
įšventintas kunigu. 1865-1897 m. A. 
Baranauskas gyveno Kaune, iki 1884 
m. buvo Žemaičių kunigų seminarijos 
profesorius. 1879 m. jis buvo paskirtas 
Kauno vyskupijos katedros kapitulos 
kanauninku, 1883 m. – prelatu. 1884-
1897 m. jis buvo Žemaičių pavysku-
pis, o paskutiniuosius penkerius metus 
– Seinų vyskupas. Mirė 1902 m. lap-
kričio 13 (26) d. Seinuose, palaidotas 
Seinų katedros kriptoje.

Studijuodamas kunigų seminarijoje 
bei dvasinėje akademijoje ir vasaromis 
grįždamas į Anykščius, A. Ba ranauskas 
jaunystėje parašė pluoš tą jį iki šiol 
garsinančių poetinių kūrinių: poemas 
„Anykščių šilelis“, „Dainu dainelę“, 
„Kelionė Petaburkan“, „Pasikalbėji-
mas Giesminyko su Lietuva“, paliko 
populiarių giesmių. Būdamas vyresnio 
amžiaus, jis labiau domėjosi matema-
tika, lingvistiniais tyrimais, vertė tekstus 
į lietuvių kalbą.

Klemensas Blažiejus KAIRYS 
(1836-1864) – kunigas, rašytojas 
po etas, tremtinys. Gimė 1836 m. 
va sario 3 (15) d. Liudiškiuose šalia 
Anykščių pasiturinčių ūkininkų šei-
moje, užaugo penkių vaikų šeimoje 
su keturiomis seserimis: Cecilija, Ona 
Barbora, Kotryna ir Tekle, dar du jo 
broliai ir dvi seserys mirė vaikystėje. 
1848-1853 m. mokėsi Ukmergės 
bajorų mokykloje.

1853-1857 m. K. Kairys studijavo 
Varnių kunigų seminarijoje. Ją baigęs 
kaip gabus jaunas dvasininkas buvo 
išsiųstas studijuoti į Sankt Peterburgo 

Gimtajame K. Kairio Liudiškių kaime, kaimynystėje išlikusioje Šaltenių sodyboje, stovėjo senovinė klėtelė, kuri nuo 1990 
m. buvo siejama su kaimynystėje, kitapus kaimo kelio, gyvenusia Kairių šeima. Taip ji atrodė 2011 m. rudenį, o 2012 m. 
pradžioje sutrešusi ir griūvanti klėtelė buvo išardyta. Foto: TK, Gintaras Janukėnas, VŽM.
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Aušros virš piliakalnio

(Rusija) dvasinę akademiją, kurią baigė 
teologijos magistro laipsniu, 1861 m. 
birželio 12 d. buvo įšventintas kunigu.

1861 m. jis buvo Rokiškio para-
pijos vikaras, nuo 1862 m. buvo 
paskirtas Kauno gimnazijos kapelionu. 
Gyvendamas ir dirbdamas Kaune, K. 
Kairys konfliktavo su rusų valdininkais, 
energingai rūpinosi atgauti katalikams 
uždarytą domininkonų bažnyčią. 
Nekreipdamas dėmesio, kad naujieji 
gimnazijos rūmai buvo pašventinti 
stačiatikių kunigo, pats rytojaus dieną 
pašventino visus rūmus. 

Už antivalstybinę veiklą carinės 
Rusijos valdžios jis 1863 m. buvo 
areštuotas, pustrečio mėnesio išlaiky-
tas Mintaujos kalėjime, nugabentas į 
Vilnių ir be teismo, vien administraci-
niu įsakymu kaip pavojingas valstybei 
asmuo buvo ištremtas už Uralo, kur 
1864 m. gegužės 16 (28) d. mirė trem-
tyje Verchoturjėje (Jekaterinburgo sritis, 
Rusija).

Studijuodamas ir vėliau K. Kairys 
parašė keletą romantinio pobūdžio 
kūrinių lietuvių ir lenkų kalba, kompo-
navo  melodijas savo eilėms, domėjosi 
lietuvių bendrinės kalbos kūrimu. Jo 
eilėraštis „Dienelė brėkšta“ vėliau virto 
daina. Varnių kunigų seminarijoje jis 
susidraugavo su Pranciškum Viksva ir 
Antanu Baranausku. K. Kairys sureda-
gavo ir parengė spaudai A. Baranausko 
„Anykščių šilelį“, kuris buvo parašytas 
tarmiškai.

Visas išlikęs kūrybinis K. Kairio 
palikimas parengtas ir išleistas knygoje 
„Ant upės krašto blindelė auga“ (1987 
m.).

Ten publikuotas ir jo sveikinimas 
A. Baranauskui vardadienio proga 
1859 m. birželio 13 d. „Tavo šiandieną 
gražiausia diena“, kurio rankraštis sau-
gomas Vilniaus universiteto bibliotekos 
rankraštyne, pirmąkart išspausdintas 
1931 m. leidinyje „Tauta ir žodis“.

dėl to, kad pritarė „neteisingoms pažiūroms“, buvo įkalinta, ištremta. Tarp tų 
pasmerktųjų buvo ir Klemensas Kairys. Svarbiu įkalčiu buvo per kratą ras-
tas Antano Baranausko laiškas, kur užsimenama apie manifestaciją Anykščių 
bažnyčioje ir jų abiejų dalyvavimą joje. Nebūtų išvengęs bausmės ir Bara-
nauskas, bet tada, kai prasidėjo represijos, jis jau buvo išvykęs į  Miuncheną, 
ten jis caro žandarams liko nepasiekiamas. 

Kitokia Klemenso Kairio lemtis. Jis buvo pripažintas pavojingu valstybei 
asmeniu, pustrečio mėnesio sėdėjo Mintaujos kalėjime, o paskui be teismo 
ištremtas už Uralo į Verchoturję. Ten praleidęs keletą mėnesių,  1864-ųjų pa-
vasarį, teišgyvenęs tik 28 metus, mirė – manoma, kad buvo sadistų kankintas 
ir nužudytas.

Lietuvoje sulauktas pavasaris nelabai begalėjo nugiedrinti nuotaiką tų, ku-
riuos slėgė artimųjų netektis, kurie jautė skaudžias nuslopinto sukilimo pa-
sekmes. Įpusėjus gegužei, pavasario vėjai kvepėjo pabaliuose ir paupiuose 
sningančiais ievų žiedais, Liudiškių kaimo soduose baltavo žydinčios vyšnios 
ir slyvos, jau skleidė žiedus ir obelys, kriaušės. Tą gegužės  16-osios vidudienį 
iš lauko į gryčią įėjo Justina Kairienė, skarelės kampu šluostydama ašarotas 
akis. Išėmusi iš komodos stalčiaus kelias vaškines grabnyčias, jas uždegusi ji 
nupuolusiu balsu pranešė dukroms:

– Nebėra mūsų Klemensiuko, nebėra... Jį nužudė. Pasimelskime už jo vėlę. 
Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie...

Supratusios, apie ką eina kalba, Kairiūčios apkabino motiną ir visos raudo-
damos ėmė kūkčioti. Dukros neabejojo mamos nuojautos ir žodžių tikrumu.

Kai kitą dieną Cecilija atsinešė gautą telegramą, pranešančią apie Klemen-
so Kairio mirtį, ir norėjo  garsiai perskaityti šią žinią, Kairienė pasakė:

– Aš viską, dukrel, žinau, mačiau. Nereikia man to popierėlio.
Jau daugiau kaip pusantro šimto metų praėjo nuo tada, kai ant Liudiškių 

piliakalnio eidavo pasitikti aušrą du Anykščių krašto šviesuoliai Antanas Ba-
ranauskas ir Klemensas Kairys, kurių žvilgsniai nubėgdavo į šilais ir kalvomis 
apriestas tolumas, į prie teškenančios Šventosios prigludusius Anykščius. Nuo 
anų 1858-ųjų vasaros daug kas pasikeitė. Kiti laikai, kiti žmonės. Pasikeitė 
kelios anykštėnų kartos. Tik aušros virš Anykščius supančių kalvų ir šilų, virš 
Piliakalnio tokios pat kaip seniau – įsiliejančios į būties šviesą, dovanojančios 
mus pasitinkančias dienas.

Klemensas KAIRYS

Tavo šiandieną gražiausia diena,
Dėl jos ir dūšios kilsta blakstiena,
Nes vardo Tavo pašvaistė šventa
Iš dangaus tiesiai ant Tavęs krenta.
Priimk gi, Broli, šį kuokštą šieno;
Nebūč gailėjęs aš Tau nei vieno,
Kad norsgi vieną turėč žolyną
Su žaliais lapais, su vaisiu grynu.
Nebūč gailėjęs nei širdies savo,
Ale par Dievą toj vietą gavo:
Su visu noriu Dievui primesti;
Leisk ją, broleli, tegul ten esti.
Tenai ir Tavo tegul padėta
Kai rožė žydi, žaliuoj kai mėta
Ir kai pijolka visados kvepia,
Ir nigdel nigdel jau nebnuskvepia.
Tau jos neduosiu, ale joj Tavo
Dieve laikysiu kai vieną savo.
Tada aš dvijen Dievui paskirsiu,
Ir Tujej dvijen – kadgi be dirsių!
Ag mumus Dievas taip numylėjo,
Kad kraujo savo nebegailėjo;
Užtat jam turint tūkstantį širdžių
Reikt ataduoti – aš dvie neskirdžiu.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tavo šiandieną gražiausia diena
Dabartės, Broli, gal jau nujauti,
Kur Tau vainikai mano sukrauti?
Kol Tau neduodu iš jų nei vieno?
Tik menką sausą šį kuokštą šieno!
Norėč didžiausioj toj dienoj vardo,
Kurioj Tau širdį pajautos ardo,
Vainikais savo Tau apdabinti
Ir tada linksmai Tau apskabinti.
Ale nuo Dievo lauk Tu vainikų:
Kasdien jam spraudžiu našlės skatiką
Ir malonėju, nors neverčiausiai,
Kad Tau laimintų reikaluos gausiai.
Vos paskylėjus saulelei ryto
Arba ant dangaus, melsvai dažyto,
Pražibus žvaigždei jau vakarinei,
Duodu atsdusti už Tau krūtinei.
Ko daugiau geisiu Tau, ar sveikatos?
Duokdiev ir dūšiai – katrai ir cnatos –
Ar ilgų metų? Dalios laisvingos?
Duokdiev ir dalią ten, kur nelinguos
Nei jokie vėjai kančios ir blogo
Ten, kur pavėnioj dangiško stogo,
Pilni ramumo, laimės, linksmybės,
„Garbė būk Dievui – būk ant aukštybės“ –
Vis gieda himną meilės, vienybės!

  Brolis Klemensas

n
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SIMBOLIAI. JAUNOS ŠIRDYS

Mindaugas NEFAS

Kaip reikėtų kreiptis į labai artimą, bet nepaprastai sunkiai apibrėžiamą? 
Kaip kreiptis į savo gimtinę? Gal „Mieloji gimtine“ – bet skamba banaliai ir nu-
valkiotai... „Mielieji Anykščiai“ – taip pat ne viskas, ką man reiškia šis kraštas...

O gal geriausia bus kreiptis ne į Anykščius, o į Anykštėnus – juk jų dėka vi-
sas kraštas buvo, yra ir bus gyvybingas ir judrus organizmas. Lyg Variaus upelis, 
griaužiantis stačius Anykščių krantus, arba kaip raibuliuojantis Rubikių ežeras.

Taip, bus geriausia, jei rašysiu taip: Mano Anykštėnai, rašau Jums šį laišką, 
neturėdamas tikslo išskirti kurio nors vieno iš Jūsų, rašau Jums kaip vienam asme-
niui. Mes, viso pasaulio Anykštėnai, esame šeima, kurią jungia daugybė dalykų, 
kurių mes dažnai nematome, nejaučiame, o galbūt tiesiog nenorime atverti šir-
dies ir susitapatinti su jais – mūsų Anykščiais! Savo laiške aš noriu pasidalinti savo 
mintimis apie Anykščius ir anykštėnus, kurie jau buvo, kurie yra čia ir dabar, ir 
net įsivaizduodamas, kokie anykštėnai turėtų vaikščioti jau po mūsų.

Kai man pateikia klausimą, kuo yra ypatingi Anykščiai, aš visuomet atsakau – 
savo dvasia! Ar yra daugiau Lietuvoje tokių kraštų, kurie būtų išauginę tiek daug 
Tėvynės grožio dainių, kaip mūsiškis? Juk mūsų Baranauskų Antanukas paskleidė 
tiesą apie Anykščių Šilelį, o Juozo Tumo pamokslus bei „Dėdes ir dėdienes“ vis 
dar skaito didžioji dalis skaitančios Lietuvos. O kur dar Jonas Biliūnas, tarsi Ezopo 
pasakėčiose bemokantis mūsų vaikus, kaip reikia gyventi ir kaip dera kariauti. 
Nepamirškime ir didžiulio krašto patrioto – Antano Vienuolio-Žukausko, kuris 
vienas pirmųjų ne tik drąsiai pasakė, bet ir juodu ant balto užrašė, kad ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio ne bet kokia pilis stovėjo, o Karaliaus Mindaugo Voruta. O 
kiek dar daug šviesuolių, kuriuos įkvėpė Anykščių šilai ir šileliai, kalnai ir pakal-
nės, kūrė mūsų tautinę kultūrą ir valstybę.

Man kaip Anykštėnui dėl to labai gera, jaučiuosi didžiu esąs. Ne todėl, kad 
ūgio nemažo, bet todėl, kad iš Anykščių! O kaip jautiesi Tu, brangus Anykštėne? 
Ar jauti Anykščių dvasią, kuri ragina kurti, o ne griauti? Ir dar kurti ne bet kaip, o 
lyriškai, oriai, besididžiuojant savo kraštu. Sakysi, tai tik istorija, ir ji nebepadeda 
šiandieniniame gyvenime? Galbūt... Bet kiekvienas galime turėti savo viziją.

Noriu tau papasakoti istoriją, kuri mane privertė pagalvoti apie istorinę dvasią 
Anykščiuose. Mano bendražygis, su kuriuo stengiamės sukurti sėkmingą Lietuvą, 
atvykęs į Anykščius pasakė: „Dabar suprantu, kodėl tu ir Norbertas Černiauskas 
(tai dar vienas mano bendražygis anykštėnas istorikas) pasirinkote istoriko pro-
fesiją“. „Kodėl gi?“ – paklausiau nustebęs. O jis rimtu veidu ir užtikrintu balsu 
ištarė: „Juk čia tokia istorinė aplinka! Visur aplink istorija“.

Tada ir pagalvojau, juk jis tikrą tiesą sako! Juk istorija mums suteikia šansą 
jaustis tikrais Anykštėnais, ji mums rodo pavyzdį mūsų krašto šviesuolių, kaip 
antai – Konstantino Sirvydo, kuris ėmė ir išleido pirmąjį lietuvių kalbos žodyną. 
Arba Petro Biržio, geriau žinomo kaip Pupų Dėdės, kuris apkeliavo visą Lietuvą 

ir ją aprašė, o vėliau ir apdainuodavo 
įdomesnius nutikimus Kauno radio-
fone. Daugybė tokių didžiūnų!

Bet, Anykštėne, o kaip mes šian-
dien įprasminame jų atminimą? Ar 
mes sau keliame tokius tikslus, kaip 
jie? O gal tiesiog paskęstame savo 
kasdienybėje ir materialiame pasau-
lyje, pamiršdami apie tai, jog galėtu-
me padaryti ką nors svarbaus – na, 
bent sėsti ant dviračio, apvažiuoti 
Anykščių rajoną, užrašyti įdomes-
nius pasakojimus ar nufotografuoti 
ir kitiems parodyti gražiausius mūsų 
krašto kampelius. 

Siūlau apie tai pagalvoti – ir ne 
tik Tau, Anykštėne, kuris gyveni čia, 
prie Šventosios, bet ir Tau, Anykštė-
ne, kuris gyveni anapus Atlanto arba 
kitame pasaulio krašte. Juk nebūtina 
mums kurti dar vieną žodyną, mūsų 

Rašau laišką Jums, Anykštėnai...

Mindaugas NEFAS (g. 1987 m.) – 
istorijos mokytojas, visuomenininkas. 
Gimė ir augo Anykščiuose mokytojų 
šeimoje, 2006 m. baigė Antano Bara-
nausko vidurinę mokyklą. Moky-
kliniais metais Anykščių muzikos 
mokykloje išmoko groti trimitu, šoko 
tautinius šokius, nuo 2004 m. iki šiol 
yra Anykščių kultūros centro tautinių 
šokių kolektyvo „Gojus“ narys. 

2006-2010 m. M. Nefas studijavo 
Vilniaus pedagoginio universiteto Isto-
rijos fakultete ir įgijo istorijos moky-
tojo išsilavinimą. Studijuodamas jis 
šoko tautinius šokius šio universiteto 
dainų ir šokių ansamblyje „Šviesa“.

Mokykliniais metais ir studi-
juodamas M. Nefas buvo Jaunųjų 
konservatorių lygos narys, 2004-
2006 m. – šios lygos Anykščių skyri-
aus pirmininkas, 2006-2008 m. – 
Vilniaus skyriaus narys ir šio skyriaus 

Vilniaus anykštėnas istorijos mokytojas M. Nefas su savo mokiniais – Vilniaus 
Radvilų gimnazijos gimnazistais. Foto: M. Nefo asmeninis archyvas.
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darbas gali būti ir mažesnės apimties, tačiau jo reikšmė, jei jis bus padarytas iš 
meilės kraštui, tikrai nebus menkesnė.

Aš apie tai vis galvoju ir jaučiuosi esąs kaltas prieš Anykštėnus, kurie gyveno 
prie Šventosios gerokai anksčiau už mane. Kaltas, nes ne visada randu laiko savo 
kraštui. Bet esu istorikas, nes, kaip sakė mano bičiulis, – juk čia tokia istorinė 
aplinka! Juk čia stovėjo Voruta! Juk čia išliko istorinė dvasia.

Manau, kad istorija yra ne tik tai, kas glūdi senuose laikuose vis dar neatrasta. 
Dar svarbiau tai, kas daiktą arba reiškinį padaro istoriniu. Mano galva, jį istoriniu 
padaro tai, jog žmogus juo susidomi šiandien ir tarsi prikelia jį naujam gyvenimui. 
Todėl istorija turi dvigubą gyvenimą: tada ir šiandien. Apie istorijos gyvenimą tada 
jau rašiau, o kaip atrodo istorija šiandien? Ką apie tai manai Tu, Anykštėne?

Visų pirma aš regiu istoriją mūsų krašto muziejuose – ir patikėk manimi, 
Anykštėne, čia istorija yra tikrai gyva! Kur dar tu gali susipažinti su seniausiu 
lietuvio draugu žirgu, jei ne Arklio muziejuje, arba pasekti rašytojų, kurių raštus 
perskaitei, gyvenimo linijas, jei ne Anykščiuose? Atsimenu, vaikystėje mėgdavau 
mojuoti pro šalį važiuojančiam Siauruko traukiniui, bėgdavau per lauką gele-
žinkelio pylimo link, bandydamas ne pasivyti benueinantį Siauruko sąstatą, bet 
norėdamas pasveikinti atvykstančius į Mūsų istorinius Anykščius žmones. Šian-
dien galiu tik spėlioti, ar žmonės, tada sėdėję Siauruko vagonuose, matė mane ir 
mano brolį bei seseris, bėgančius per pievą, apsodintą serbentais, ir mojančius iš 
visos širdies: „Sveiki atvykę!“

Dabarties Anykščiai yra ne tik istorinio dvelksmo kraštas. Anykščiai yra gyvas 
kraštas, kuriame nuolat kuriama. Anykščiai yra ne tik kultūros sostinė, jie yra 
kūrybos sostinė. Čia juk kuria kiekvienas, ir nebūtinai konceptualųjį meną. Kuria 
savo gyvenimus čia, Anykščiuose: vykdo projektus, sodina medžius, buriasi į 
organizacijas ir meno kolektyvus.

Visai tai man yra labai artima, nes manau, kad ir aš esu kuriantis Anykštėnas. 
O norint būti kuriančiu, nebūtina tapti dideliu savo ūgiu ar talentu – turi tik būti 
didelis savo noru pajusti anykštėnišką dvasią ir kūrybos jausmą.

Aišku, mes, Anykštėnai, esame visokie: linksmi ir pikti, draugiški ir svetimi, 
besišypsantys ir niurzgantis, – bet neabejotinai daugiau yra pirmųjų. Kiekvieną 
atvykusį pasitikti su šypsena yra mūsų užduotis. Juk būtų nuodėmė laikyti visus 
Anykščių krašto lobius tik sau, juk turime jais pasidalinti ne tik su visa Lietuva, 
bet ir su pasauliu. Tam turime galimybių – juk mes, Anykštėnai, esame išsibarstę 
po visą pasaulį – taip ir galime būti Anykščių ambasadoriais. Juk ne tik mums čia 
gera sugrįžti, bet gera atsivežti ir savo draugus.

Beje, apie sugrįžimą. Kai prieš keletą metų ant Šventosios upės kranto jaunieji 
anykštėnai gėlėmis išsodino šiuos žodžius, aš tik tuomet apie tai susimąsčiau. 
Nors ir esu Anykštėnas, bet kiekvieną dieną čia nebegyvenu, o vietoj kasdieninių 
Anykščių gatvių kasdieninėmis man tapo Vilniaus gatvės, todėl tas šūkis ir man 
tapo labai svarbus.

Čia gera sugrįžti ne tik todėl, kad visuomet manęs laukia mano šeima ar drau-
gai, bet ir todėl, kad pasiilgstu anykštėniško oro ir Tavęs, Anykštėne. Noriu čia 
grįžti visam laikui, noriu, kad mano mielos Draugystės, Gegužės, Gedimino ir 
kitos gatvės vėl taptų kasdieninėmis.

O kaip Tu, Anykštėne, ar lauki sugrįžtančių saviškių? Ar jauti atsakomybę ir 
džiaugsmą, kai Vyskupo Antano Baranausko tiltu į Anykščius įvažiuoja automo-
biliai su sugrįžtančiaisiais? O galbūt tau nuolat skaudu matyti tuos pačius auto-
mobilius, išriedančius tuo pačiu tiltu tolyn nuo gimtųjų Anykščių?

Matai, Anykštėne, turiu ne tik minčių, bet ir užduodu daug klausimų Tau. 
Kodėl? Todėl, kad raginu Tave galvoti ne tik apie save, bet ir apie savo kraštą 
Anykščius.

Juk nuo mūsų priklauso, ar po mūsų gyvensiantys 
XXII amžiaus anykštėnai irgi jaus istorinę aplinką (ne-
būtinai tapdami istorikais), ar jie skaitys mūsų sukurtas 
eiles apie mūsų krašto grožį su tikra meile bei pagarba, 
o ne su ironija, pabrėždami nuplikusias pakalnes, o ne 
aukštuosius Anykščių bažnyčios bokštus.

Šiandien mes atsakingi už savo krašto ateitį, kaip 
buvo už tai atsakingi ir praeities Anykštėnai: A. Vienuo-
lis-Žukauskas, Jonas Karvelis, Balys Karazija ir visi didieji 
ar mažieji Anykštėnai. Ar mes turime savo laikų Antaną 
Baranauską ar Konstantiną Sirvydą? Tokių didžiavyrių 
ne, bet turime kitus, kurių dėka kiekvienas ir po 100 
metų drąsiai galės pasakyti: „Čia gera sugrįžti!“.

Mielas Anykštėne, gyvenantis prie Šventosios arba 
prie Misisipės, prašau tik vieno – pagalvok apie savo 
kraštą ir sugrįžk aplankyti MŪSŲ ANYKŠČIŲ! Susitik-
sime Anykščiuose!

„Čia gera sugrįžti“ – ryškiausiu XXI a. Anykščių jaunimo simboliu 
tapęs šūkis Šventosios krantinėje miesto centre. Foto: TK.

pirmininko pavaduotojas. 2003 m. jis 
davė šaulio priesaiką ir yra Lietuvos 
šaulių sąjungos narys. Nuo 2006 m. 
M. Nefas yra Lietuvos šaulių studentų 
korporacijos „Saja“ narys, nuo 2010 
m. yra šios korporacijos pirmininkas.

2008-2010 m. M. Nefas dirbo 
Lietuvos šaulių sąjungoje, buvo 
Jaunųjų šaulių vadas ir Lietuvos šaulių 
sąjungos vado pavaduotojas. 

Nuo 2010 m. jis yra Vilniaus 
Radvilų gimnazijos istorijos moky-
tojas. Kartu jis tęsia studijas Vilniaus 
edukologijos universiteto Istori-
jos fakulteto magistrantūroje, kur 
studijuoja lokalinę istoriją. Jis buvo 
patriotinės jaunimo ekspedicijos 
„Misija Sibiras 2007“ narys, yra 
Anykščių – 2012 m. Lietuvos kultūros 
sostinės ambasadorius. 

M. Nefas apdovanotas Šaulių 
žvaigždės medaliu (2009 m.), Lietu-
vos šaulių sąjungos 90-mečio meda-
liu „Už tarnystę Tėvynei“ (2009 m.) 
ir Latvijos Aizsargu organizacijos 
90-mečio medaliu (2010 m.).

Norbertas ČERNIAUSKAS (g. 
1984 m.) – istorikas, visuomenininkas. 
Gimęs Utenoje, užaugo Trakinių kaime 
(Anykščių r.), kur persikėlė ūkininkauti 
tėvai. Mokėsi Kurklių vidurinėje moky-
kloje, o ją pertvarkius į pagrindinę, 
2003 m. baigė Anykščių Antano Vie-
nuolio gimnaziją. Mokykliniais metais 
pradėjo domėtis Kurklių apylinkių 
praeitimi. 2003-2009 m. studijavo 
Vilniaus universiteto Istorijos fakul-
tete istoriją, įgijo istorijos bakalauro ir 
magistro išsilavinimą.  

Jis yra Lietuvos šaulių sąjungos 
narys, buvo Lietuvos šaulių-studentų 
klubo pirmininkas, nuo 2006 m. yra 
Lietuvos šaulių sąjungos garbės teismo 
narys. Nuo 2009 m. jis yra Vilniaus 
universiteto Istorijos fakulteto Nau-
josios istorijos katedros doktorantas, 
dirba Utenos apskrities šaulių 9-osios 
rinktinės vado pavaduotoju. Jis buvo 
ekspedicijos „Misija Sibiras 2010“ 
dalyvis, yra kasmetinio patriotinio 
renginio – Tėvynę mylinčių žmonių 
sąskrydžio „Trakinių partizanai“ orga-
nizatorius.

n



12 1312 13

SIMBOLIAI. JAUNOS ŠIRDYS

Liuda KUČINSKIENĖ

Visų pirma…

Neskubėk gyventi, neskubėk užaugti, surask laiko pabūti su savo vaiku, kurk 
su savo vaiku, žaisk su savo vaiku, nebijok pats pabūti vaiku, nes tik jie tikri, nesu-
meluoti, atviri, nes tik jie turi beprotiškų svajonių, kuriomis tiki, nes tik jie gyvena 
fantazijų pasauly, nes tik vaikai neskaičiuoja laiko... 

„Mummymoon“ – kaip vaikai, jų neįmanoma nemylėti, ne jie nesuvaidinti. Ti-
krąja ta žodžio prasme jie prasidėję iš vaikų, dar negimusių paslapčių, jau nešioja-
mų po širdimi arba dar tik mintyse šaukiamų ir labai laukiamų. Pirmieji kūrybiniai 
žingsneliai būtent tada ir prasidėjo. Su vaikais, dėl vaikų. Ir su didžiuliais tikslais 
– išgelbėti pasaulį. Neįtikėtina – tik suaugusiems, tačiau paklauskim vaiko arba 
„Mummymoon“ komandos – jiems viskas įmanoma, svarbu tikėti ir daryti. Neuž-
tenka tik kalbėti, reikia būtinai būtinai ką nors daryti – pakelti saldainio popierėlį 
nuo žemės, pabučiuoti ant žemės nukritusią duonos žiauberę, padovanoti draugui 
savo gimtadienio balioną... Gal dar prikelti seną kėdę naujam gyvenimui, pasiūti 
zuikį iš seno močiutės sijono... 

Mes juos pastebėjom, mes juos įsimylėjom, nes jie nepabijojo mums viso to 
parodyti. Viso to, kas kiekviename žmoguje yra, – gerumo. Ir tai, ką jie sukūrė, 
sukuria ar dar tik sukurs, – dėl to tikrumo taip ir kabina. 

O dabar – apie tai, kodėl...

Šiandien jau tikrai atėjo laikas „Mummymoon‘ą“ pristatyti oficialiai. Iškart dėl 
kelių priežasčių.

Pirmiausia – apie juos taip mažai žinome. Antra – jų veikla sparčiai plečiasi. 
O dar ir trečia – jie jau dalyvavo didžiausioje tarptautinėje parodoje „PlayTime“ 
Tokijyje. 

Todėl apie viską plačiau, išsamiau ir nuo pradžių...
„Mummymoon‘ą“ sunku apibūdinti kaip firmą. Gal dėl to, kad jis toks ir nėra. 

Tai – labiau gyvenimo būdas, o ne verslas. 
Tiksliau būtų pacituoti vieną iš komandos narių – Ievą Juodelytę, mat dėl jos 

šitas „reikalas“ ir atsirado: „Man ir dabar sunku „Mummymoon‘ą“ apibūdinti kaip 
firmą, man tai tarsi vaikas, kuris iki šiol siaubingai mielas, toks jaukus ir neapsako-
mas. Man negėda jį girti ir aukštinti, man jis tobulas.“ Ir iš tiesų – jis jaukus, tobulas, 

augantis... 
Geriausiai „Mummymoon‘ą“ mes pažįstame kaip vaikiškų drabu-

žėlių kūrėjus. Ir tai visiškai suprantama, nes tai labiausiai išvystyta jo 
veikla, nuo to jis pradėjo. Kai vieną dieną Ieva, palikusi gimtąją šalį, 
su visai mažyte dukra ir su sūnumi po širdimi atsidūrė Norvegijoje, 
pas vyrą. Kaip ji pati šiandien sako – „mūsų gražiausiame pasaulyje 
fiorde“. Be žmonių, be miesto šurmulio, be parodų – tik jų šeima. 

Ji neturėjo tikslo pabėgti nuo pasaulio tam, kad atsiduotų kūrybai. 
Viskas vyko natūraliai: „Mes absoliučiai išsivalėm nuo senų žaizdų, 
nuo klausimų, kodėl ir kam, nuo visko, kas slėgė, kas graužė ir kas 
nešiodavo į šonus. Mes radom savo šeimai  vietą, ir  mūsų širdyse 
tapo ramu. Visas teisingas tempas ir rutina po truputėlį patapo tokiu 
gražiu gyvenimo rodikliu, kad kiekviena diena įgaudavo vis daugiau 
šviesos, net ir lyjant kasdien. Nebesinorėjo žmonių, tuščių plepalų, 
parduotuvių, net parodų, nieko... Norėjosi tos kasdienos, kuri valė 
mus visus drauge. Tapome tikra šeima. Tokia tikra, kad buvo gera ty-
lėti.“ Tikriausiai tik taip „apsivalęs“ žmogus ir tegali atsiduoti kūrybai, 
tikriausiai tik tada, kai lieki atviras pats su savimi, ir gimsta tobuli da-
lykai. Ir tikriausiai visiškai natūralu, kad tai buvo drabužėliai vaikams, 
nes tuo metu Ieva gyveno dėl vaikų ir su jais. Vieną dieną namuose 
atsirado siuvimo mašina, knyga apie siuvimo techniką, audiniai, siū-
lai, sagos... O visa kita gimė Ievos galvoje, širdyje ir pagaliau – realiu 
pavidalu, tai, ką mes matome šiandien, – pačias šilčiausias, jaukiau-
sias, tarsi gyvas drabužėlių kolekcijas. 

Šiandien „Mummymoon‘as“ – nebe viena Ieva. Prie jos prisijungė, 
kaip ji pati sako, „sielos dvynė“ Vėjūnė Unikauskienė. Šios moterys 

Reiškinys meilės vaikams lopšyje
Liuda KUČINSKIENĖ (g. 1981 m.) 

– filologė lituanistė. Gimė ir užaugo 
Utenoje, studijavo Vilniaus pedago-
giniame universitete, įgijo lietuvių 
kalbos ir literatūros dėstytojos išsila-
vinimą. Save atradusi tarp knygų, L. 
Kučinskienė dirba leidykloje „Alma 
littera“. Dabar ji yra pasinėrusi į 
motinystę – augina tris vaikus.

Ieva JUODELYTĖ (g. 1984 m.) – 
dizainerė, kūrybininkė. Gimė ir augo 
Anykščiuose, 2003 m. baigė Anykš-
čių Antano Vienuolio gimnaziją. Stu-
dijavo Vilniaus dailės akademijoje, 
kur įgijo interjero dizainerės išsilavi-
nimą. Studijų metais dirbo filmavimų 
srityje, buvo reklamų ir filmų daili-
ninkė. 

Sukūrusi šeimą ir gimus dukrelei, ji 
su šeima išvyko į Norvegiją. „Ten augau 
pati, auginau dukrą ir antrą vaikelį po 
širdimi“, – taip dvejus metus Norvegi-
joje apibūdina pati I. Juodelytė. 2011 
m. ji su šeima grįžo į Lietuvą, gyvena, 
dirba ir kuria Vilniuje, bet ruošiasi per-
sikelti į kaimą ir kurti bendruomenę. I. 
Juodelytė yra dizaino sistemos „Mum-
mymoon“ kūrėja ir veiklos organiza-
torė, Anykščių – 2012-ųjų Lietuvos 
kultūros sostinės ambasadorė. 

Laisvalaikiu domisi ekologija, 
alternatyviąja žemdirbyste, mada, 
žaliavalgyste, dvasiniu tobulėjimu, 
fotografija, muzika, alternatyviuoju 
vaikų ugdymu, šeimos puoselėjimu ir 
kitais širdžiai maloniais dalykais. Su 
vyru Martynu Šiaučiūnu augina duk-
terį Domicelę (g. 2008 m.) ir sūnų 
Rapolą (g. 2011 m.).

Jaunos mamos Ieva Juodelytė ir Vėjūnė Unikauskie-
nė subrandino ir išleido į pasaulį „Mummymoon‘ą“ 
– kūdikį, kuris įgyja pavidalą, kai judviejų mažyliai 
tampa modeliais ir pasipuošia jiems kuriamais dra-
bužėliais. Foto: „Mummymoon“.
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labai skirtingos, rodos, visiškos priešingybės, tačiau abi jos žiūri į tą pačią pusę. 
Vėjūnės prisijungimas prie „Mummymoon‘o“, švelniai tariant, truputį mistinis. 

Tikriausiai tik moteris gali imtis veiklos, kurią susapnavo. „Ievos motinystė ir iš jos 
grožio kilusi galinga kūrybinė banga ne tik žavėjo, bet ir įtraukė visa jėga. Kaip da-
bar prisimenu, kalbėjome telefonu, kai ji pasiūlė dirbti  kartu. Mano padėtis vertė 
priešintis – kaip aš su vaikeliu ant rankų bendrausiu su užsakovais, o dar – man 
nepažįstama sritis! Užuot sutikusi, atkakliai patarinėjau, kokio žmogaus jai reikia. 
O Ieva vis kartojo: „Juk tai tu!“. Plakančia širdim nuėjau pamiegoti pietų miego... 
O paskui viskas klostėsi savaime...“ 

Abi šios moterys ir jų gyvenimo patirtys labai skirtingos – kaip ir visų žmonių. 
Tačiau abi jos sustojo, liovėsi švaistyti laiką bet kam, abi jas sujungė motinystė, 
vaikai. Būtent dėl jų, su jais kartu jos viską ir daro. 

Ir dar – apie tai, kaip...

„Mummymoon‘as“ – sveikas, natūralus, gamtiškas... 
Jie gyvena taip, kaip Ieva pasakoja: „Ekologija – tobulas dalykas, kuris dar gali 

kažką pakeisti. Rūpinimasis žeme, kitu, artimu, slieku, augalu... Norvegijoje mes 
su dukra eidavom šnekėtis su medžiais, su šakelėmis, su akmeniu... Kaip galima 
nesirūpinti tuo, kas tave supa, kas duoda tau oro, vandens? Kas būtų, jei viso šito 
neturėtume? Kaip galima į vaiką kišti sintetinius, fabrike sukurtus chemikalus, kurie 
pakeičia skonį, sukuria spalvą? Man šitie dalykai nesuprantami ir absoliučiai nesu-
prantami. Gal esu per daug kategoriška, bet bandau nekreipti dėmesio į aplinkinių 
sustabarėjusias mintis – kad nieko nepakeisi. Aš bandau keistis, keičiasi ir mano 
vyras, draugai.“ 

Jai antrina ir Vėjūnė: „Atsiradus dukrytei, kaip niekad buvo svarbu deklaruoja-
mas vertybes įgyvendinti: dažniau pakelti akis į dangų, daugiau dalintis, atsakin-
giau vartoti... Dabar itin pagavęs azartas kiek galima mažiau pirkti, kūrybingiau pa-
naudoti nebereikalingus, likusius daiktus, taupyti – juk žmogui tiek mažai reikia.“ 

Svarbiausia, kad „Mummymoon‘as“ nebruka savo tiesų, savo gyvensenos. Jis 
tik patrauklia forma įtraukia kiekvieną – nors ir labai sunku pakeisti žmogaus mąs-
tyseną, kad jis gyventų sveikiau, kad mažiau vartotų, kad rūpintųsi gamta... 

Tačiau kai pamatai „Mummymoon‘o“ tokio gyvenimo rezultatus: perdirbtus 
senus žaislus, atnaujintus baldus, interjero detales – visa tai, kam suteiktas nau-
jas gyvenimas, „dar vienas šansas“, kaip sako Vėjūnė, nori nenori ir pats įsitrauki, 
pradedi galvoti, kaip galėtum pasikeisti, padaryti ką nors panašaus. Ne gyvenimo 
tiesos, ryškiai užrašytos ar garsiai išrėktos, o nesumeluotas pavyzdys žmones kabi-
na ir skatina keistis. 

Perdirbti daiktus – tai nauja „Mummymoon‘o“ veikla, kurią labai greit pamatys 
visi jų gerbėjai. 

Iš tiesų „Mummymoon‘as“ užkabina ir įtraukia vis daugiau žmonių. Galbūt dėl 
to, kad iš tiesų jis yra nesumeluotas ir nesuvaidintas – atviras kaip vaikai. Prasidėjęs 
iš didelės meilės vaikams. 

O ir dabar viskas, kas daroma, daroma ne tik dėl vaikų, o tikrąja ta žodžio 
prasme – kartu su vaikais. Ieva ir Vėjūnė nesėdi kur nors biure, jos – paprasčiau-
sios mamos: žaidžia su savo vaikais, juos myluoja, bučiuoja, eina į kiemą, verda 
pusryčius, migdo ir visą savo laiką dovanoja, atiduoda jiems. Kyla klausimas, kada 
atranda laiko kūrybai? Ar naktį nemiegama? 

Vėjūnė prasitaria: „Kai visa diena prabėga su dukryte ir apie dukrytę, kartais su-
kirba išdavikiška mintis: ech, turėčiau dabar aš ofisą, kiek spėčiau visko nuveikti... 
Tačiau sėdėdama ofise (gal net visiškoje tyloje) niekada neturėtum tokios kūrybinės 
potencijos ir tiek jėgų viską spėti įgyvendinti.“ 

O Ievai atrodo iš viso viskas lengva ir paprasta: „Kiekviena diena „Mum my-
moon‘o“ gyvenime yra tobula! Ji nebūna sunki, net jei iš tikrųjų būna sunki. Mes 
viską darom su kažkokiu lengvumu, įkvėpti vaikų, kartu su jais.“ 

Pasak šių moterų, laiko nereikia ieškoti kūrybai, viskas gimsta, kuriasi ir randasi 
būtent tomis akimirkomis, kai būnama su vaikais, kai norima su jais būti iš tikrųjų. 

Ir apskritai...

Pabaigos žodžio nebus, nebent sėkmės palinkėsim. 
Vietoj jo pacituosiu Vėjūnę – ji geriausiai trumpai ir aiškiai apibendrino, kas gi 

tas „Mummymoon‘as“ šiandien ir kas jis bus rytoj:
„Mummymoon‘as“ – ne vien rūbeliai vaikams. Po šia vėliava galima įžvelgti 

visą gyvenimo būdą: čia vietos suranda visi šeimos nariai bei įsipaišo įvairiausio 
plauko prasmingi projektai. Juk viskas gimsta iš svajonių ir su didele meile. 

Jei bandyt žvelgt į šviesią ateitį – tikrai turėsime savo ekologinį kaimą su dideliu 
vaikų darželiu ir laimingais pensijos nelaukiančiais savo tėvais.“ n


