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Penki sąsiuviniai, daugiau kaip 300 lapų, per 600 puslapių ir tūkstan-
čiai jaunatviškų minčių. Tai – rašytojo Antano Vienuolio dukters Laimos 
ŽUKAUSKAITĖS paauglystės dienoraštis. Nežinia, kiek iš viso buvo tų 
sąsiuvinių, bet išliko tik šie penki – dar tris pirmuosius ji pati, būdama 
15-metė, sudegino, o iš rašytų vėliau teliko vienas lapelis. Tad Laimutės 
dienoraštis apgaubia trumpą laiko atkarpą – nuo 1940-ųjų kovo 7 d. iki 
1942-ųjų kovo 4 d.

Šie sąsiuviniai liko Anykščiuose, kai 1944-ųjų vasarą L. Žukauskaitė-
Ruigienė buvo nublokšta į Vakarus, paskui už Atlanto. 1971 m. jos mama 
prieš mirtį perdavė dukters dienoraštį saugoti mokslininkams. Taip iki 
šiol jis ir guli Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyne. 

Tik šiemet tie sąsiuviniai vėl buvo atversti ir, pačiai Laimutei paskuti-
niosiomis savo gyvenimo dienomis dar spėjus pritarti, publikuojami keli 
jų fragmentai. Juose septynioliktuosius įpusėjusi mergaitė, Anykščiuose 
vasarą leidžianti Kauno gimnazistė, pasakoja apie savo dvasinį ryšį su 
artimaisiais didžiųjų istorinių permainų fone.

Šeštadienis, 1941, liepos 12, Anykščiai
Pradedu naują sąsiuvinį, o su juo ir naujų išgyvenimų srovę.
Kaip ir praeitais vakarais, taip ir dabar sėdžiu savo balkonėlyje ir rašau. Čia oras 

gana grynas, nors dulkina pro šalį pravažiuoją autobusai. Aš ką tik grįžau iš pirties. 
Buvau jau tokia nešvari, kad būtinai reikėjo praustis.

Šiandien vakaras  gana tylus ir gal galėtų būti romantiškas, bet nosį kutena 
Stočkaus iškeptų lašinių ir svogūnų kvapas ir aš visa jaučiuosi pririšta prie realybės. 
Kažkodėl niekur nekelia manęs svajonių sparnai ir aš pasilieku sėdėti balkone, pa-
sirėmusi tvorelės.

Mano slėnys pripildytas kažkokių auksinių dulkių, nes saulė kaip tik leidžiasi ir 
žėri auksu.

Nors ir nėra didelio noro, bet vis tiek turiu gi baigti aprašyti mano matyto ir 
pajusto karo įspūdžius.

Sustojau, rodos, prie to vakaro, kai nuėjau nakvoti pas Navikus, o Anykščiuose 
buvo jau vokiečiai. Taigi visi buvome gana linksmi. Temstant sėdėjome troboje po 
vakarienės ir šnekučiavome. Buvo atėjusi kažkokia mergaitė, dėdės kaimynė. Staiga 
pasigirdo baisus trenksmas, net visas namas ir langai sudrebėjo. Mes nepamatėme 
kaip atsidūrėme lauke. Tai buvo antras kartas, kada aš taip išsigandau, po tos nakties, 
kai su tetula Topiliute išgirdome šūvį. Horizonte, maždaug į Troškūnų  pusę, buvo 
matyti didelis tamsiai pilkų dūmų kamuolys, lyg kokia kepurė. Paskui pamažu tie 
dūmai išsisklaidė. Visos buvome labai išsigandusios. Ta mergaitė parbėgo namo, o 
mes apsirengėm ir rengėmės nakčiai eiti į krūmus. Tik visi dar negalėjome sulaukti 
dėdės su Baliuku. Jie kaip išjojo arklių girdyti, tai taip ir nujojo į miestelį. Mes sutvar-
kėme gyvulius ir apsirengėm paltais ir kailiniais. Panašus trenksmas pasikartojo dar 
sykį, bet jau daug silpnesnis, o tamsus dūmų kamuolys vėl iškilo horizonte. Dūmai 
pamažu draikėsi. Pagaliau atjojo ir vyrai. Pasakojo, kaip linksmai žmonės sutinka 
mieste vokiečių karius: merginos puošia juos gėlėmis, žmonės dalija maistą. Mieste 
visur jau plevėsuoja trispalvės. Žydai žinoma stengėsi pasislėpti. Komunistai gaudo-
mi ir areštuojami. Tačiau buvo vis dar nelabai ramu ir mes dėl visa ko nutarėme eiti 
miegoti į krūmus. 

Miškelis nedidelis. Miegojo Navikai ir dar viena šeima. Jų sūnus buvo partizanas 
ir pasakojo nuotykius iš miesto. Aš miegojau, labai norėjau. Iš pradžių sugulėme 
į vieną lovą su Aldona, bet paskiau ji nuėjo prie tėvų, o aš pasilikau gulėti lovoje. 
Buvau apsirengusi savo ploną, šviesų paltelį, ant viršaus žieminį. Taip apsirengusi 
ir apsiavusi išgulėjau visą naktį. Kaip būtų buvę malonu taip miegoti, jei būtų visi 
namie ir arti manęs būtų mamytė su tėtušiuku ir Ciuta. Bet, deja, buvau viena tarp 
svetimų kažkur miške, o kurgi mano brangieji, kurgi? Miegojau nekaip, nors geriau 
negu namie. Viršuje siūbavo plačiašakiai medžiai, o apačioje kvepėjo rasota žolė. 
Kartais tolumoje vis girdėdavosi trenksmas ir praskrisdavo lėktuvas. Pirma girdėti 
trenksmai ir matyti dūmai, leidžiamos raketos, matyt, vokiečių koks nors sutartinis 
ženklas. Virš miško matėme dar baltą raketą.

Kitą dieną dėdė su tetula įsivertė į vežimą statinę pieno, o mes pėsčios išžings-
niavome į miestelį. Iš visur plūdo žmonės, nešdami pieną, kiaušinius, lašinius, sūrius. 
Miestely jau dulkėjo karinės mašinos. Mergaitės vaišino karius pienu, mėtė jiems į 

Mergaitės sąsiuvinio paslaptys

Laima Žukauskaitė-RUIGIENĖ 
(1925-2012) – emigrantė JAV, švie-
tėja ir lietuvybės puoselėtoja. Gimė 
1925 m. sausio 26 d. Kaune, rašy-
tojo Antano Žukausko ir jo žmonos 
Leokadijos šeimoje. Mokėsi Anykš-
čių progimnazijoje, 1942 m. baigė 
Kauno 5-ąją gimnaziją, paskui per 
karą gyveno Anykščiuose ir dirbo 
mokine savo tėvo vaistinėje. 1944 m. 
baigusi vaistininko padėjėjų kursus 
Kaune, įgijo vaistininko padėjėjos 
kvalifikaciją. 

1943 m. vasarą ji susituokė su 
Lietuvos kariuomenės aviacijos lei-
tenantu Albinu Ruigiu (1912-1997) 
ir 1944 m. vasarą kartu su juo pasi-
traukė į Vakarus, keletą metų gyveno 
Vokietijoje, Dilingeno lietuvių pabė-
gėlių stovykloje. Išvykusi į JAV, Rui-
gių šeima 1949 m. įsikūrė ir likusį 
gyvenimą praleido Los Andžele, kur 
užaugino dukterį Almą Jovitą Ruigy-
tę-Paplauskienę (g. 1953 m.), sulaukė 
anūkių Nidos (g. 1973 m.) ir Rasos (g. 
1977 m.). L. Ruigienės iniciatyva ir 
rūpesčiu šeimoje buvo išsaugota lie-
tuviškumo dvasia, ugdomos tautinės 
vertybės ir pagarba savo kilmei. 

Mirė 2012 m. liepos 10 d. Los 
Andžele (JAV). Vykdant jos valią, urna 
su palaikais 2012-ųjų rudenį palai-
dota Anykščių senosiose kapinėse, 
šalia motinos.

Stočkus – Žukauskų nuomininkas, 
Balio Karazijos vyno fabriko buhalte-
ris.

Navikai, dėdė ir tetula – Rozalija 
Žukauskaitė-Navikienė (1890-1965), 
Antano Vienuolio sesuo, ir jos vyras 
Adomas Navikas (1893-1971), žem-
dirbiai, gyvenę Anykščių viensėdyje.
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mašinas buterbrodus ir vyno bonkas. Visos buvo be galo linksmos, tik aš viena liū-
dėjau.

Vokiečiai atrodė gražiai. Daugiausia jie šviesiaplaukiai, nesudžiūvę, labai links-
mi. Visi šypsosi, mojuoja iš sunkvežimių, autobusų ir tankų. Kai pradėjo tada va-
žiuoti, tai tebevažiuoja ir po šiai dienai daugiau ar mažiau. Pirmiausia pravažiavo 
motorizuotosios dalys, paskui pradėjo važiuoti dviratininkai, gurguolės ir pradėjo eiti 
pėstininkai. Dar ir šiomis dienomis vis užeina ar užvažiuoja. Kai dar nebuvo mamos, 
aš vis eidavau pas tetulą pasiguosti, nes ir ji vis nesulaukė Bronytės.

Bet jau taip tamsu, kad beveik nieko nebematau. Šiai dienai užteks. Eisiu miegoti, 
o ryt sekmadienis. Eisiu į bažnyčią ir gal pamatysiu Praną. Jau mačiau jį du kartus.

Sekmadienis, 1941, liepos 13
Karštas ir tvankus vasaros sekmadienis. Bažnyčioje šiandien buvau per Sumą. 

Nežinau kodėl šįmet papratau sekmadieniais eiti į Sumą. Laukiau šio sekmadienio, 
bet nieko ypatingo nesulaukiau. Bažnyčioje buvau viena. Po Sumos klausiau pa-
mokslo. Pradedamas naujas gyvenimas. Tikra tiesa, kad visai netolimoje praeityje 
žmonės buvo apgaudinėjami meilės, brolybės, lygybės šūkiu. Tačiau tas šūkis, pa-
sisavintas iš krikščionybės idėjos, nebuvo ir negalėjo būti įgyvendintas. Viskas buvo 
vien apgaulė, melas, niekinimas kas šventa ir gražu. Argi galėjo žmogus galvoti apie 
ką nors gražaus, kilnaus; argi galėjo žmogus kurti ką nors gyvenimui, grožiui ir mei-
lei. Prispaustas jis turėjo nusilenkti griaunančiai jėgai. Visur tas šūkis negalėjo būti 
įgyvendintas, nes meilę, brolybę, lygybę pajusti ir įgyvendinti gali tik religija, graži 
mūsų religija ir Kūrėjo meilė.

Praūžė audra. Juoda naikinanti audra. O po audros visados būna giedra diena. 
Atsigauna gamta, pakyla gyvenimas, o žydinčios gėlės tiesia savo žiedus į saulę. 
Po audros prasideda naujas, kuriantis ir atstatantis gyvenimas.Toks gyvenimas, kuris 
suteikia jėgų, pasiryžimo ir tėvynės meilės.

Neseniai grįžau iš bažnyčios, baigiau skaityti „Göstą Berlingą“ ir atsisėdau rašyti. 
Visur karšta ir tvanku. Vėsiausia pas mus salone. Sėdžiu dabar prie tėtušiuko rašo-
mojo stalo ir rašau. Čia pat ant stalo stovi Stasio ir mano fotografijos. Ciutukas toks 
nusiminęs atrodė. Kurgi jis dabar? Vargšas. Nors daug kartų su juo susipykdavau, bet 
vis tiek visad jį mylėjau. Ir už ką jam vienam tiek kančių. Kaži ar dar gyvas tebėra? 
Tačiau reikia tikėtis ir turėti vilties, kad jis grįš kada nors...

Reikia greičiau baigti aprašinėti karo pergyvenimus. Jaučiu, kad mano aprašyti 
pergyvenimai vis tiek nesudarys tikrenybės, kurią reikėjo pernešti ir gana skaudžiai 
pakentėti. Man atrodo, kad pergyvenimai ir kančia pastiprina žmogų ir atveda jį 
arčiau gyvenimo audrų, užgrūdina jį.

Viskas baigia jau išblukti mano mintyse. Atrodė visai paprasti dalykai, o kai buvo 
tas tikrenybėje, daug reikėjo stiprybės...(...).

Pirmadienis, 1941, liepos 14
Vakar taip jau išėjo, kad nebegalėjau daugiau rašyti. Skaičiau labai 

įdomią ir savotišką knygą „Ingeborgą“. Parsinešiau ją iš Jonės. Tiesa, 
dar nieko nerašiau apie Jonę. Tai mano mažų dienų draugė, Buivydaitės 
sesers duktė. Dabar ji jau išaugo ir pasidarė labai maloni ir gana įdomi 
mergaitė. Jos tėvelį nesenai išleido iš kalėjimo ir jis šiandien išvažiavo iš 
Anykščių į Kauną. Vakar kaip tik buvau pas Jonę ir padaviau jos tėveliui 
laišką, kad nuneštų jį tėtušiukui. Tėtutis vis dar serga ir guli ligoninėje. 
Dieve, kad tik pasitaisytų. Mat jis labai susisielojo dėl Ciutos. Kai tik aš 
pradedu galvoti apie viską, darosi baisu. Likome paliesti karo, o be to 
karas dar tebesitęsia ir galime laukti visokių pasekmių. Nežiūrint širdy 
slepiamo skausmo, nors esame laisvi, laisvoj mūsų tėvynėj. Kiekgi daug 
yra nukentėjusių. (...)

Tiesa, šiandien išsikraustė Icikovičiai. Mamytei pasakė nuovados 
viršininkas, kad juos iškraustytų iš buto, nes tuojau užeis vokiečių smo-
gikai, kurie valys žydus, o kai žydai gyvena lietuvių namuose, tai ir lie-
tuviams gali kliūti. Dabar aš vėl galiu skambinti, kiek tik noriu. Pianinas 
stovi atskirame kambary. Ryt mes jau jį daužysim su Jone. Jau tamsu, o 
be to laukia vakarienei pienas su baronkomis ir uogos.

Trečiadienis, 1941, liepos 16
Šiandien apsiniaukę nuo pat ryto. Dabar lyja smulkus lietus, o hori-

zonte juodas debesis mėto žaibus ir dudena. Galbūt bus audra.
Baigsiu aprašyti tai, ko niekaip negaliu prisirengti aprašyti.
Taigi, pirmoji savaitė be mamos buvo sunki. Kai būdavau pas Navi-

kus, truputį išsiblaškydavau, bet vis tiek dažnai pagalvodavau, kad gal 
aš jau likau našlaitė ir kurgi mano sengalvėliai.

Kai atėjau miegoti namo, kiekvieną vakarą suklupdavau prie kry-
žiaus ir prie Marijos paveikslo. Malda nuramindavo mane, o riedančias 
ašaras šluosčiau pražydusios rožytės žiedeliu. Dažnai išeidavau į bal-

Baliukas – Balys Navikas (1927-
1991), Antano ir Rozalijos Navikų 
sūnus, Laimos Žukauskaitės pusbrolis.

Aldona – Aldona Navikaitė-Me-
džiuolienė (1922-1962), Navikų 
duktė, L. Žukauskaitės pusseserė, A. 
Vienuolio krikštaduktė.

Bronytė – Bronė Navikaitė-Kaz-
lauskienė, Leščienė (1924-1993), 
Navikų duktė, L. Žukauskaitės pus-
seserė.

Topiliutė – Teofilė Žukauskaitė 
(1888-1962), Antano Vienuolio 
sesuo, gyvenusi Ažupiečiuose šalia 
rašytojo sodybos.

Ciuta – Stasys Žukauskas (1914-
1992), A. Vienuolio sūnus ir L. Žukaus-
kaitės brolis, vaistininkas, 1941-1945 
m. kalintas lageryje. Sesuo vaikystėje 
jį taip vadindavo.

„Göstas Berlingas“ – Selmos 
Lagerliof (1858-1940) romanas 
„Sakmė apie Gestą Berlingą“, parašy-
tas 1894 m. ir pelnęs švedų rašytojai 
pasaulinę šlovę, 1930 m. išleistas lie-
tuvių kalba kaip „Gösta Berling“.

„Ingeborga“ – vokiečių rašytojo 
Bernhardo Kelermano romanas „Inge-
borga“, lietuviškai išleistas 1930 m.

Icikovičiai – Žukauskų nuominin-
kai, žydo gydytojo šeima.

Keturiolikmetė Laimutė Žukauskų namų balkonėly-
je. Apie 1939 m. Foto: VŽM.
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koną. Dieną vis žiūrėdavai į vieškelį, o naktį meldžiaus ir su baime klausydavaus 
tolimų dudenimų.

Daug kas pakalbėdavo, kad labai daug žmonių ant plento užmušta. Baisu man 
tada pasidarydavo. Aš maniau, kad gal mama išėjo dar pirmomis dienomis karo 
pėsčia ir pakliuvo kur nors į mūšį.

Taip su nerimu, tačiau ir su nenumaldoma viltimi praėjo pirmoji savaitė. Se-
kmadienį buvau bažnyčioje per sumą. Neturėjau kuo apsivilkti. Viskas buvo sukišta 
maišuose ir lagaminuose. Vargiai ištraukiau tamsiai mėlyną sijoną ir užsidėjau jį. 
Bažnyčioje per visą sumą prašiau Dievulį, kad tik greičiau jis grąžintų mano tėvelius 
ir broliuką.

Antroj savaitėj aš jau truputį nusiraminau. Pro Anykščius vis važiavo, ėjo vokie-
čiai, mieste vis plevėsavo vėliavos.

Vieną dieną vaistinėn užėjo žmogus, kuris kartu su mamyte tą nelaimingą se-
kmadienį buvo Kaune. Jis papasakojo, kad jie laimingai pasiekė Kauną ir kad jis ma-
tė mamytę pasukant į Žemaičių gatvę. Truputį nusiraminau ir pralinksmėjau. Pirmai 
aš vis maniau, kad mamytė gal nepasiekė Kauno. (...)

Aš dirbu vaistinėje. Dimantas sakė, kad geriau man būti vaistinėje. Mat dabar 
vaistinė gali mums vėl grįžti, o kol kas dar nėra savininkų. Be to, nežinia kaip bus: 
gal tėtutis, kai grįš, negalės dirbti, o pasamdyti farmaceutų kaži ar bus, tai aš galėčiau 
šiek tiek pramokti ir padėti. Žydų dabar jau niekur nebelaikys.

Taip slinko dienos. Aš jau nakvojau namie. Penktadienį pas mus buvo apsistoję 
vokiečiai. Žydai apačioje buvo labai nusigandę, nes pas juos apsistojo daug, o pas 
mus tik du, turbūt, kokie vyresnieji. Mes su Aldona sėdėjome ir kalbėjomės su jais. 
Man buvo labai įdomu pakalbėti, bet jokios kalbos, išskyrus lietuvių, aš nemoku. 
Tačiau taip dar įdomiau. Aš jiems pasakiau, kad mano brolį rusai išvežė, o tėvelis 
pabėgo, kad aš čia dabar esu visai viena, tėvai Kaune. Vienas buvo ypatingai sim-
patiškas ir gana gražus. Jam labai tiko žilstą plaukai smilkiniuose. Paskui mes su  
Aldona išėjome pas ją atsinešti pieno. Nakvoti pas save atsivedžiau abi: Bronytę ir 
Aldoną. Buvo gražus vakaras, kai mes visos trys ėjom lauku. Saulė leidosi, o priešin-
goj pusėj kilo debesys ir lynojo lietus. Kai atėjome visi jau miegojo. Prie namų pa-
statė sargybinį. Aš miegojau su Aldona mamos kambary, o Bronytė su tetula mano. 
Naktį kilo audra. Vėjas lankstė beržus, o žaibas be paliovos nušviesdavo kambarį. 
Tačiau audros aš visai nebijojau. Tik galvojau, kur dabar yra mamytė ir kaip mes abi 
gulėjom tą naktį, kai tikėjomės, kad mus išveš į Rusiją...

Dabar miegoti man buvo drąsu. Apačioje girdėjosi sargybinio žingsniai. Puikiai 
jis atrodė su šalmu ir šautuvu, vaikščiojąs po beržais. Ypatingai atrodo, ta mūsų na-
mo pusė nuo beržų, man primena pilį. Dabar aš tikrai jaučiuosi kaip pily: audra, 
kaukia vėjas, o aplink vaikščioja sargybinis ir man buvo visai drąsu. Tik dar trūko 
pily riterio...

Rytą, labai anksti, vokiečiai išvažiavo. Taip baigėsi savaitė. (...)
Taigi dar nebaigiau pasakoti, kaip džiaugiausi, kai pamačiau 

grįžtančią mamytę. Taigi mes su Liuse stovime balkone ir staiga aš 
išgirdau žvyro girgždėjimą, ar kaip kitaip pastebėjau, dabar neprisi-
menu, tik pamačiau atlipančią mamytę ir Antosės seserį. Jau ir se-
niau svajojau, kaip bėgsiu pasitikti, kai tik pamatysiu mamytę. Taigi 
ir dabar galvotrūkčiais nudūmiau laiptais. Nebežinau, ar verkiau ar 
juokiausi, tik mamos akys buvo pilnos ašarų. Tėtutis labai susijaudi-
no, kad nėra Ciutos, susirgo, o Ciutos nebėra, kaži kur jis...

Aš buvau be galo laiminga. Liusė nenorėjo trukdyti mano laimei 
ir išėjo namo. Vargšė mamytė buvo jau namie. Mes vėl susitikom 
po tiek pergyvenimų jau laisvoj tėvynėj, laisvoj Lietuvoj. Ir dabar 
sėdi mano brangi mamytė balkonėly ir kvėpuoja tyru oru, aiškiai 
matyti jos žila galva vakaro tamsoj. O! Mano brangioji mamytė.

Mamytė pradėjo pasakoti, kaip pergyveno karą, o aš pasakojau 
savo pergyvenimus. Garbė Dievui, kad mamytė ir negalvojo eiti 
pėsčia karo laiku.

Kaune visi pažįstami išliko sveiki. Mūsų dangorėžis dar tebesto-
vi. Tik jau nebėr Ciutos. 

Bet prie žvakės šviesos skauda akys ir jau vėlu. Šiandien ne-
mažai parašiau... Jau reikia miegoti. Aš vis sakau, kad ryt tai anksti 
atsikelsiu, bet kai reikia, tai ir negaliu.

Sekmadienis, 1941, liepos 27
Ach, kodėl gi aš negaliu kada nors parašyti  tiek, kiek norėčiau. 

Vis atsisėdu per vėlai. Gerai, kad dabar dar galima iki dešimtos de-
ginti šviesą, o kitaip būtų blogai.

Atvažiavo tėtutis. Po pietų, apie pusę šešių, mes su Jone ėjom į 

Mamytė su tėtušiuku – L. Žukaus-
kaitės tėvai Antanas Žukauskas-
Vienuolis (1882-1957) ir Leokadija 
Žukauskienė (1896-1971), tuo metu, 
1941-ųjų liepos pradžioje, buvę 
Kaune. Sužinojus, kad jo sūnus Stasys 
suimtas ir išvežtas į lagerį, A. Vienuolį 
ištiko infarktas, jis buvo paguldytas į 
ligoninę, tad jo žmona iš Anykščių 
pačioje karo pradžioje išvažiavo į 
Kauną jo slaugyti, palikdama savo 
16-metę dukterį tetų Rozalijos ir Teo-
filės globai.

Dviese: Laima Žukauskaitė su mama 
Leokadija Žukauskiene. Apie 1940 m. 
Foto: VŽM.

Ramunių pievoje Anykščių priemiestyje keturiolikmetė 
Laima Žukauskaitė (dešinėje) ir Julija Ševeliovaitė. 1939 
m. vasara. Foto: VŽM.
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Mergaitės sąsiuvinio paslaptys

stotį ir norėjom užsukti pas Aldoną. Dar iš tolo pamatėm, kad Aldona su Kazyte nu-
ėjo pas ją. Mes galvojom dar toliau paeiti. Iš stoties jau ėjo žmonės. „Žiūrėk vežikai 
dar tik iš stoties važiuoja“, – sakau aš Jonei. Bet žiūriu, kad vežime sėdi Romutis ir 
šalia eina Bajorienė. Paskui pastebėjau ir Tėtutį. Greit pribėgau pasisveikinti. Tėtutis 
atrodo dar visai nekaip, nors jau nebe geltonas, kaip mama sako, buvo pirma. Taigi 
mes su Jone lyg žinodamos ėjom stotin. Tėtušiukas važiavo su Brazausku iš Šlavėnų. 
Jonei atvežė iš tėvo laikraščius ir laišką. Pasirodo, kad Kviecinskas jau Kauno karo 
komendantas, taigi Jonė komendanto duktė. Nieko sau šiška. Neblogai su taip sa-
kant draugauti. Taigi beveik Jonė gali būti mano draugė, nors mūsų būdai ir ne visai 
sutinka.

Mes su Tėtušiuku parėjome namo. Mamytė žinoma labai nustebo, kai išgirdo 
Tėtutį šaukiant „Mamuciu!“. Sėdėjom ir kalbėjomės. Tėtutis buvo laimingas, kad 
gali vėl atsikvėpti grynu, tokiu pamiltu, tėviškės oru. Buvom laimingi, bet mintyse vis 
buvo su mumis ir Ciuta, ir vis dažnai kalbėdami jį prisimindavom. Vargšas. Kaži ar 
jis gali kvėpuoti tokiu oru, kaip ir mes.

Tėtutis dabar perims vaistinę. Bet kaži ar begalės dirbti... Tėtutis sako, kad gali-
mas dalykas, kad šįmet neveiks gimnazijos, nes nėra kuro ir patalpų. Taigi jeigu taip, 
tai aš turėsiu pasilikti čia, iš dalies gal būtų gerai, nes galėčiau padirbėti vaistinėj. Iš to 
būtų beveik nauda, nes padėčiau tėveliams ir pati kiek pramokčiau. Užrašytų mane 
kaip vaistinės mokinę. Dabar gali ir taip atsitikti, kad aš galiu likti ir vaistininke.

Man, kažkodėl, buvo atėjusi mintis, kad gali ir visai nebetekti mokytis, bet mama 
nuramino, nes sako, gimnaziją būtinai turiu baigti(...)

Vėl nėra šviesos. Tėtutis su mama vaikšto po kluoną ir išgirdę kažkur už šimto 
mylių lėktuvą liepė užgesyti šviesą, o jau visiškai tamsu. Kada gi aš pagaliau galėsiu 
parašyti tiek, kiek noriu. Nepaprastai pikta šiuo momentu.

Penktadienis, 1941, rugpjūčio 9, Anykščiai
Tai jau, kad prisitaisiau dienoraštį, kad pats gudriausias (smalsiausias) vargiai per-

skaitys. Bus darbo kokiai  smalsuolei ar smalsuoliam...
Iš viso jau prirašiau dienoraščio keturis sąsiuvinius ir užantspaudavau. Reikėtų 

nutarti, po kiek laiko galėsiu antspaudus nuplėšti, bet vis nesugalvoju. Buvau nu-
tarusi šitą ir dar vieną plonesnį sąsiuvinį prirašyti per šias atostogas, bet vargiai kas 
išeis. Jau atostogos baigiasi, beliko dar tik trys savaitės. Tačiau aš vis turiu viltį, kad 
gal jos dar bus pratęstos, arba šiais metais bus gimnazijos uždarytos, bet tai labai, 
labai negalimas dalykas...

Gaila, kad vakar vakare nieko neparašiau apie pasivaikščiojimą su tėtušiuku. Tie-
siog nežinau, kaip aš jaučiausi... Vakar dar tokie gyvi įspūdžiai stovėjo prieš akis, o 
šiandien jie jau išblukę ir kažin ar pasiseks juos man taip aprašyti, kaip norėčiau, kad 
jie tikrai būtų ir sąsiuviny tokie gyvi, kokius aš vakar pergyvenau... Bet matyt šiandien 
nebesugebėsiu nieko parašyti, nes nėra tokio noro, koks buvo vakar ar užvakar. Na, 
bet vis dėlto pamėginsiu...

Po pietų  buvom nutarę su tėtušiuku eiti pas 
Navikus, bet kaip tik pradėjo lyti ir turėjom pasi-
likti namie. Mūsų pasivaikščiojimas, anot tėtušiu-
ko, „nuėjo šuniui ant uodegos“. Aš pasilikau be 
darbo. Slankiojau po virtuvę, kur mamytė tvarkė-
si... Buvo nuobodu. (...) Tėtutis man pasiūlė eiti 
pasivaikščioti... (...) apsirengiau megztinį, šviesų 
paltelį ir susirengiau „pasivaikščiojimui vieškeliu“. 
Buvau gero ūpo. Abu su tėtučiu nulipom sodo 
laipteliais. Aš visą laiką vakar vis dainavau Štrauso 
valsus... Tėtutis irgi buvo gero ūpo. Mes nužings-
niavome vieškeliu... Mamytė sėdėjo balkonėly ir 
iš tolo buvo matyti jos balta galva...

Einant su tėtušiuku pasivaikščioti, reikia mo-
kėti prisitaikyti ir prie jo eisenos. Tai aš jau nuo 
senai žinau. Kai buvau mažesnė, dažnai eida-
vom su tėtučiu pasivaikščioti. Tie pasivaikščioji-
mai buvo gana dažni, ilgi ir kartais net gana to-
limi. Dažnai nueidavom į Lepdegėnus rudenį ar 
vasarą. Taip pat neretai aplankydavom tėtušiuko 
gimtuosius Užuožerius, ežerą, Užuožerių šilą. 
Tai būdavo jau kiek tolimesni pasivaikščiojimai. 
O pasivaikščioti abiem vieškeliais, „sienele“ ir 
pagal Šventąją ir šilą, ir Pašventupį eidavom gana 
dažnai. Kiek prisimenu, seniau tie pasivaikščioji-
mai nepadarydavo man didelio įspūdžio. Buvau 

Jonė – Jonė Kviecinskaitė-Yonė 
Kvietys-Young (1924-2011), daili-
ninkė, rašytojos Bronės Buivydaitės 
jaunesniosios sesers Stefanijos Bui-
vydaitės-Kviecinskienės (1901-1987 
) ir kapitono, nuo 1941 m. liepos – 
Kauno karo komendanto Stasio Kvie-
cinsko duktė.

Dimantas – Nochimas Dimontas 
(1907-1941), vaistininkas, nuo 1935 
m. iki žūties dirbęs A. Vienuolio vais-
tinės vedėju. Kartu su kitais Anykščių 
žydais sušaudytas 1941 m. rugpjūtį.

Antosė – Antanina Šližienė, 
Žukauskų namų darbininkė.

Mūsų dangorėžis – Žukauskų 
šeimos namai Kaune, P. Višinskio g. 
8. Siauras triaukštis namas, kuriame 
augo, kai mokėsi Kauno gimnazijoje, 
L. Žukauskaitė, jai atrodė panašus į 
dangoraižį.

Romutis, Bajorienė – Anelė Kairy-
tė-Bajorienė (1898-1988), mokytoja, 
kilusi iš Ažupiečių Kairių, užaugusi 
Žukauskų kaimynystėje, ir jos sūnus 
Feliksas Romualdas Bajoras (g. 1934), 
kompozitorius.

Vaistinės tarnautojai prie A. Žukausko vaistinės Anykščiuose vokiečių 
okupacijos metais (iš kairės): Laima Žukauskaitė, Elena Rinkevičiūtė, An-
tanas Žukauskas ir Leokadija Žukauskienė. Foto: VŽM.
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NAMAI. ARTIMAS ŽMOGUS

tada dar gi maža ir nesupratau gamtos traukiamos į save jėgos, kurią jaučiu dabar.
Prisimenu, kad tada, kai nuvargdavau, eidavau tolėliau atsilikusi nuo gana smar-

kiai žingsniuojančio tėtušiuko, o jei tada būdavo vasara, visuomet nešdavausi gėlių 
puokštę. Kai jau labai pavargdavau, laukdavau, kad tik greičiau pasiektume namus 
ir lengviau pasidarydavo, kai pamatydavau gerai pažįstamas artimesnes vietas, arba 
nuo Kepurkalnio bažnyčios bokštus. Tada prisivydavau tėtutį ir abu grįždavome namo. 
Gėles atiduodavau mamai, o pati atsisėdusi kur nors pradėdavau pati su savim kalbėti. 
Tada aš įsivaizduodavau esanti ūkininkė ir kalbėdavau panašiomis temomis, kuriomis 
kalbėdavo tėtušiukas susitikęs per pasivaikščiojimą netoli kur Užuožerių pažįstamus, 
gal dar ir iš vaikystės, žmones... Dažniausiai tėtutis prisimindavo senus laikus arba 
klausdavo dabar jau užmirštų ir pasikeitusių, o seniau taip gerai žinomų kelių...

Na, bet užtenka tų brangių vaikystės prisiminimų. Juos aprašau todėl, kad ir vakar 
eidama seniau dažnai vaikščiotu vieškeliu... Visuomet, kai tik atsiduriu kokiose su pra-
eitimi ir vaikyste surištose vietose, tuojau kyla prisiminimai...

Taigi ir vakar ėjom su tėtučiu Kavarsko vieškeliu. Tėtutis tyčia pats pirmas greit 
ėjo, o aš kiek atsilikusi bidzenau paskui. Mes norėjom, kad tai pamatytų mamutė ir 
pagalvotų sau, kad tėtutis, kaip paprastai skuodžia sau pirmyn, o aš „liežuvį iškišusi“ 
bėgu ir vėjuos. „Na, ir išėjo pasivaikščioti“, – galėjo sau pagalvoti mama. Atsisukę ant 
kalno mojavome mamai nosinaite...

Eidami mažai kalbėjom. Paminėjom vargšą, jau mirusį per karą, p. Masevičių, kai 
ėjom pro jo ūkelį... Tėtutis sakė, kad aš jau galiu pasiimti iš Kuliešų dviratį ir po truputį 
pasivažinėti vieškeliu, bet gi atostogos jau baigiasi.

Aš ėjau viena kelio puse su savo mintimis. Bendrai šiomis dienomis vis galvoju, 
kur galutinai turėsiu gyventi šiais metais. Taip norėtųsi čia pasilikti. Būtų tada ir dažniau 
tokių pasivaikščiojimų, o rudenį gi būtų gražu.

Pagaliau lipam į Kepurkalnį. Šis vieškelio kalniukas Kepurkalnio vardą gavo dėl 
to, kad nuo čia pasirodo Anykščių bažnyčios bokštai ir miestelis. Žmonės eidami ar 
važiuodami į miestelį, pamatę nuo kalnelio bažnyčios bokštus keldavę kepures, ir pa-
vadino tą kalnelį Kepurkalniu.

Vienoje vieškelio pusėje, slėny, medžių ir trobesių pridengta „teškena upelė Šven-
toji“, o kitoj jos pusėj šilas, tamsus mėlynas šilas. Jo viršūnės kyla lyg terasomis vis 
aukščiau. Toli, toli akiraty mėlynuoja šilas... Oras vakar buvo šaltas, nors be vėjo, dan-
gus apsiniaukęs, o virš šilo susivyniojo tamsūs lyg naktis debesys. Toli, toli horizonte 

mėlynieji miškai buvo pridengti rūku ir atrodė, kad ten lyja. Niūrai 
atrodė tas šilo vaizdas...

Kitoje vieškelio pusėje pilkas dirvono kalnas ir ant jo sodyba, 
o už to kalno... Vėjeliškis... O, Vėjeliškis... Ten Pranas, ten mano 
Rasytis.

Lipant į Kepurkalnį, akiratis vis didėja ir pagaliau iškyla hori-
zontas. Ten visai kitoks vaizdas. Ten bėga į tolumą baltas vieškelis, 
apsodintas plačiašakiais žilvyčiais, ten matyti po lygumas išmėty-
tos sodybos ir dunkso tamsiai žali miškai, o dangus ten ne niūrus, 
ne juodas... Dangus ten auksinis, ten besileidžiančios saulės auk-
sas. Tėtutis pasakė: „Ten kitas pasaulis, ten nėra vargų, ten nėra 
nelaimių, ten kiti žmonės“... „Ten Užuožeriai“, – pridėjau aš.

Tikrai ten kitas pasaulis, gražus, gražus pasaulis. Prisimenu, 
kad tokios nuotaikos buvome pagauti, kai ėjom dar kažkada visi 
trys su mamyte pasivaikščioti. Tada tėtutis pasakė tą patį, bet ma-
ma pridėjo „Ten Ispanija, ten karas...“ (Tada siautė karas dar tik 
Ispanijoj). O dabar? Dabar karas gal jau prasiautė pro mus, dabar 
karas siaučia pasauly...

Leidomės su tėtučiu nuo Kepurkalnio. Už kalno prisiglaudus 
Dzevaltauskų sodyba. Čia dabar gyvena vargšė Lialia. Už tos so-
dybos Vėjeliškis, čia pat Vėjeliškis. Aiškiai matyti aukšti medžiai, 
žemas namas su raudonai dažytu stogu, sodelis ir už jo miškelis... 
Matyt ir medelynas... Čia Pranas, čia mano Rasytis, taip arti, o kar-
tu ir taip toli. Vakar aš visą dieną galvojau apie jį...

Paėjėjom kiek vieškeliu ir užlipom ant kalnelio, šalia vieške-
lio. Pakelėje augo ramunė, bet aš ją nuskyniau... Čia pat buvom 
pernai vasarą aš, Julė ir Pilka... Jie čia sėdėjo, o aš užlipau į tą patį 
kalną, kur ir šiandien mes lipom.

Kalnelis neaukštas, bet nuo jo puikus vaizdas į visas puses. 
Tuojau pagalvojau, kad čia puiki vieta vilai pasistatyti, ir kiekvieną 
rytą apžvelgti puikų vaizdą...

Ant šito kalnelio 1863 metais po sukilimo buvo kariami suki-
lėliai...

Tėtutis pasakė, kad aš gerai pasižiūrėčiau vaizdą nuo šio kal-

Brazauskas – tikriausiai Bogdanas 
Brazauskas (1871-1950) – Šlavėnų 
dvaro ūkininkas, dvarininko ir švie-
tėjo Gustavo Brazausko (1841-1906) 
sūnus.

Abu vieškeliai, „sienelė“ – 
Anykščių pakraštys dešiniajame 
Šventosios krante. XX a. pirmojoje 
pusėje nuo tilto per Šventąją vienas 
vieškelis maždaug dabartinėmis 
Muziejaus ir Sodų gatvėmis vedė 
Panevėžio link, kitas dabartine 
Žvejų gatve suko Kavarsko link. Tarp 
jų buvusi „sienelė“ – lauko keliukas, 
ėjęs lygiagrečiai Kavarsko keliui, tik 
aukštumėle – maždaug ta Švento-
sios slėnio terasos vieta, kuria šiuo 
metu nutiesta A. Vienuolio gatvė. 
Einant šiuo keliuku atrodydavo, kad 
Anykščiai tiesiog po kojomis, tad 
čia buvo mėgstama A. Vienuolio 
pasivaikščiojimų vieta.

Kuliešai – Ažupiečių gyventojai 
Pranciškus Kuliešius (1876-1942) 
ir Vanda Kairytė-Kuliešienė (1886-
1944). Jų sūnus vaistininkas Pranas 
Kuliešius (1917-2003) 1937-1939 
m. dirbo A. Vienuolio vaistinėje ir 
gyveno Žukauskų namuose.

Mergaičių pramogos: keturiolikmetė Laima Žukauskaitė 
(dešinėje) ir Julija Ševeliovaitė skrieja, kojom žemės nesiek-
damos. 1939 m. vasara. Foto: VŽM.
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nelio matomą ir paskiau aprašyčiau jį savo dienyne.  Kaži, ar tik tėtutis neskaitė mano 
dienoraščio.

Mes stovėjom abu susižavėję ant kalnelio ir traukėm pilna krūtine tikrai tyrą, iš 
tolybės ir erdvės dvelkiantį vėsų orą. Kaip lengvai gaivinamai veikė mane tas oras. 

Žiūrėjom aplink. Tėtutis žiūrėjo į savo Užuožerius, kurių aukšti medžiai kilo ho-
rizonte ir buvo paskendę pilkuose rūkuose. Aš gi buvau atsisukusi į Vėjeliškių pusę ir 
gėrėjausi pasaulio laimės šalimi...

Užpakaly manęs buvo didžiausias kontrastas, palyginus su priešaky matomu vaiz-
du... Ten dunksojo niūrus juodas miškas su dar niūresniais debesimis. Taip pat atrodė 
ir Anykščiai, iš vienos pusės apsupti kalnų. „Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų ir maži 
kalneliai“, – kartojo tėtutis poeto Baranausko žodžius. Tačiau ten tuose kalneliuose kur 
nors guli sušaudytas Dimantas.

Tėtutis pasakojo, kad čia seniau abiem mūsų matomo slėnio pusėm ėjo didžiu-
liai miškai. Vienas miškas buvęs tas pat Baranausko apdainuotas. Jis susisiekdavęs su 
Kurklių ir didžiuliais dabartinės paplentės miškais, kurie siekę Kauną. Iš kitos pusės 
buvę didžiuliai Lepdegėnų miškai. Tarp tų  didžiulių senovės girių  buvęs tankiai ap-
gyvendintas plotas, nes tai rodo esančios kapinynų liekanos. Aš įsivaizdavau tą puikų 
senovės vaizdą. Seniau ir kalnelis, ant kurio mes dabar stovime buvęs mišku apaugęs. 
Kad seniau čia buvęs miškelis ir aš atsimenu, tik vėliau jį iškirto.

Paskui tėtutis pradėjo pasakoti apie savo vaikystę... Pasakojo, kaip būdamas ma-
žiukas (įsivaizduoju mažutį Antanėlį) turėdavęs eiti namo iš Anykščių, arba iš moky-
klos ir bijodavęs. Labiausiai jis bijodavęs pamiškėj stovinčios mašinos linams minti. 
Kai prieidavęs tą pabaisą, tai taip lėkdavęs, kad net ausyse švilpdavę, o kai atbėgdavęs 
į Jakubavą, tai jau pasijausdavęs kaip namie.

Pasakojo, kaip vieną kartą susitikęs savo sesytę Marjonytę, kuri jau mirusi, ir abu 
bijoję pro vienas kitą praeiti.

Žinau, kad tie prisiminimai brangūs yra tėtušiukui, tačiau ne mažiau jie yra bran-
gūs ir man.

Paskui lipom nuo kalnelio ir ėjom namo. Aš vis negalėjau akių atitraukti nuo auk-
sinio dangaus ir laimės pasaulio. Tai gyvenimo džiaugsmo idealas. Visuomet tą vaizdą 
turėsiu prieš akis. Vėl grįš pas mus gyvenimas. Būtų begalinė laimė, jei ant to auksinio 
horizonto plevėsuotų mūsų trispalvė ir raudonam fone lėktų baltas žirgas į ateitį. Įsi-
vaizdavau, kad ir Pranas galėtų stovėti šalia manęs, kaži, ar jis jaustų tą patį, ką ir aš 
jaučiu.

Jau nusileidom nuo kalno. Tėtutis buvo gerai nusiteikęs. Pasa-
kė, kad jis galėsiąs viską užmiršti, dirbti vaistinėje ir toliau rašyti, 
kai praeis tie įvykiai...

Beeidami namo įsikalbėjom. Pradėjo tėtutis pasakoti apie 
savo vaikystę, apie tai, kaip mokėsi Maskvoj ir su puikia unifor-
ma parvažiavęs stebindavo kaimynus. Kiek daug nusistebėjimo 
sukeldavo tėtušiuko parvežtas dviratis ir pačiūžos. Man buvo be 
galo įdomu klausyti tėtušiuko pasakojimo ir aš vis jo klausdavau 
ir klausdavau. Matyt, ir tėtušiukui buvo malonu pasakoti, ir jis 
pasakojo...

Pasakojo apie Maskvoj praleistą laiką, apie Kaukazą. Kau-
kazas – tai esąs gražiausias pasaulio kraštas. Kalnai, didžiuliai, 
masyviniai kalnai. Kaip stebuklingai jie atrodo saulėteky, kokio-
mis spalvomis tik nemirga tie granito uolų milžinai. O ten visas 
grožybes matė tėtutis, o dabar moka man viską taip vaizdžiai pa-
pasakoti. Nors aš ėjau kietu mūsų baltuoju vieškeliu, bet jaučiausi 
esant Kaukazo stebukluose.

Tėtutis taip nuoširdžiai pasakojo, o aš su dar didesniu nuošir-
dumu klausiau. Pirmą kartą mačiau tėtutį taip kalbantį su manimi. 
Pirmą kartą jaučiau tokią savotišką laimę,

Mums begrįžtant namo, raudo dangus, o saulė dar keistai 
sužvilgo savo puikumu ir stebuklingai nudažė pilkai raudonus, 
masyvinės bažnyčios bokštus.

Mes artinomės prie namų. Mama vis dar tebesėdėjo balkone. 
Vakarų dangus raudo, o mano siela ilgėjosi kažko... Gal paliktos 
ten užpakaly laimės šalies? Gal...

Jau labai pavargau, bet jaučiuosi patenkinta. Aš kaip dailinin-
kas skubu užfiksuoti matytą vaizdą, kad paskui jis neišnyktų...
Gal būtų buvę geriausia, jei aš būčiau tą vaizdą žiūrėjusi ir kartu 
rašiusi į dienoraštį...

Gal ir nekaip išėjo to reginio ir nepaprastos nuotaikos aprašy-
mas, bet aš jau pavargau ir daugiau rašyt šiandien nebegaliu...
                    Publikuojama iš rankraščio, LLTIR. – F. 16-1149.

Mergaitės sąsiuvinio paslaptys

Vienuolikmetė Laima Žukauskaitė (dešinėje) su jaunystės 
draugėmis Julija Ševeliovaite ir Rima Budreikaite ant Žu-
kausko sodybos laiptelių. 1936 m. Foto: VŽM.

Julė – Julija Ševeliovaitė-Štarkienė 
(1924-2005), muzikos pedagogė, Liu-
dvikos ir Stanislovo Didžiulių anūkė, 
Anykščių dantų gydytojos Michalinos 
Didžiulytės-Ševeliovienės (1884-
1973) duktė.

Marjonytė – A. Vienuolio vyres-
nioji sesuo Marijona Žukauskaitė, 
mirusi aštuonerių metukų.

n
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Vera VASILJEVA

Kas gali atspėti savo gyvenimo kelią? Kas žino, kokia jo laukia rytdiena? 
Kas turi galių numatyti, kokiuose įvykiuose teks dalyvauti ir kokiose vietovėse 
pabuvoti?

Mano senelis Aleksandras Čaikinas gimė XX amžiaus pradžioje, 1906 me-
tais, carinėje Rusijoje, Moilovo kaime, buvusiame 320 kilometrų į pietvakarius 
nuo Maskvos. Tarp didelių miškų, kuriuose ir mešką galėjai sutikti, buvo paskli-
dę trys kaimai. Moilove stovėjo mūrinė raudonų plytų cerkvė, buvo daugiau 
kaip 500 trobų, šalia kaimo tekėjo ir tebeteka upė Riaseta.

Aleksandras buvo vienintelis sūnus, augęs penkių vaikų šeimoje, dar turėjo 
keturias seseris. Jo tėvas Fadėjus anksti liko našliu ir vaikus užaugino vienas. Jis 
buvo raštingas ir savo sūnų norėjo matyti mokytu, leido į kaimo pradinę ketur-
klasę mokyklą. Mano senelis Aleksandras keturias klases baigė su pagyrimu ir 
to, ką išmoko, nepamiršo visą gyvenimą. Net būdamas garbaus amžiaus, mane 
stebino geromis matematikos, geografijos, istorijos žiniomis, mokėjo daug eilė-
raščių, mėgo dainuoti. Su juo kartu nuo mažens dainavau ir aš.

Senelis jaunystėje giedojo cerkvės chore, ten ir su mano močiute bendra-
amže Jekaterina susidraugavo. Susituokė būdami devyniolikos metų, susilaukė 
jiedu keturių sūnų ir trijų dukterų.

Bet negalima pamiršti, kokiu metu jiems teko gyventi. Po vadinamosios 
Spalio revoliucijos, jaunai šeimai tik pradėjus kurtis, senelis buvo pašauktas 
tarnybai į tarybinės armijos kavalerijos dalinius. Prasidėjus kolektyvizacijai, 
šeima ilgai nestojo į kaime kuriamą kolūkį, kol liko tik trys „nekolūkietiškos“ 
šeimos. Tuo metu dar tarnavęs kavaleristu Aleksandras Čaikinas dėl tokių ne-
susipratėlių nuolat buvo kviečiamas aiškintis pas dalinio partorgą, jam buvo 
grasinama. Todėl Moilove likusiai jo šeimai teko „savanoriškai“ prisijungti prie 
kolektyvinio darbo.

Grįžęs po karinės tarnybos į gimtąjį kaimą, senelis išmoko vairuoti ir dirbo 
vairuotoju, augino vaikus. Artėjo 1941-ieji, kaimiečiai-kolūkiečiai matė, kad 
šaliai gresia karas. Iš Maskvos į Moilovą giminės vežė vaikus, kad nors jie bū-
tų kuo toliau nuo karo veiksmų. Deja, užpuolus fašistinei Vokietijai, vokiečių 
kariuomenė labai greit priartėjo prie Maskvos. Į karo mėsmalę pakliuvo ir Moi-
lovo kaimas, jo teritorijoje buvo fronto linija. Vokiečių kareiviai išvarė kaimo 
gyventojus iš namų, daugelis trobų sudegė, buvo susprogdinta ir cerkvė. 

Senelis tuo metu buvo mobilizuotas kariauti. Močiutė su šešiais vaikais ir 
šešuru Fadėjumi, išvaryti iš namų „kaip stovi“, buvo priversti glaustis apleistoje 
svetimo kaimo troboje. Neturėjo šiltų drabužių, badavo, sirgo šiltine. Močiu-
tei teko palaidoti mažą, prieš karą gimusią savo dukrelę ir dvylikametį sūnų, 
kurį be jokios priežasties nušovė vokietis. Nuo bado mirė ir senolis Fadėjus. Iš 
gausios šeimos liko tik du sūnūs (pirmagimis berniukas mirė dar prieš karą) ir 
dvi dukros.

Seneliui Aleksandrui neilgai teko kariauti. Jau pačioje karo pradžioje cha-
otiškai traukiantis tarybinei armijai, jis pateko į vokiečių nelaisvę. Iš nelaisvės 

su kitu kraštiečiu jam pavyko pabėgti. Grįžo į gimtus 
kraštus, o kaimas – sudegęs ir tuščias. Per kažkokį 
stebuklą jis sužinojo, kur yra žmona ir vaikai. Slaps-
tydamasis nuo vokiečių, juos surado, sužinojo, kas 
nutiko, teko jam susitaikyti su vaikų ir tėvo netek-
timi.

Besitęsiantis karas neleido šeimai ramiai gyven-
ti. Vokiečiai netrukus suėmė visą šeimą ir ištrėmė iš 
pradžių į Alytaus lagerį, vėliau – darbams į Austriją. 
Senelis Aleksandras ir močiutė su dviem mažame-
čiais vaikais dirbo pas vieną austrų ūkininką, kiti du 
vaikai (penkiolikmetė dukra ir paauglys sūnus) – pas 
kitą. Tik per šventes šeimininkai, ūkininkavę netoli 
vienas kito, leisdavo šeimai pabūti kartu.

Pasibaigus karui, visa Aleksandro Čaikino šeima 
grįžo į Moilovo kaimą. Bet tenai mano senelis vien 
rado tik griuvėsius: namai sudeginti, gyventi nėra 
kur, nebent tik žeminėje. Be to, senelį iškart suėmė 
KGB – už tai, kad ji buvo karo belaisvis, tremtinys 

Mano senelio gyvenimo kelias

Vera VASILJEVA (g. 1959 m.) – isto-
rikė, literatė poetė. Gimusi Panevėžyje 
ir užaugusi Smėlynėje šalia Troškūnų 
(Anykščių r.), 1978 m. ji baigė Troškūnų 
vidurinę mokyklą, o 1983 m. Vilniaus 
universiteto Istorijos fakultete įgijo isto-
rikės išsilavinimą. 

Nuo 1983 m. iki šiol V. Vasiljeva 
gyvena, dirba ir kuria Kaune, yra Kauno 
miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė, mokyklų nuostatų paren-
gimo, mokinių antikorupcinio ugdymo, 
etikos ir filosofijos dalykų koordinatorė. 

Nuo 1969 m. ji kuria eiles, tris 
dešimtmečius eiliavo vien tik sau, o per 
paskutinį dešimtmetį išleido tris savo 
poetinės ir sakralinės kūrybos knygas 
vaikams ir suaugusiesiems. Ji kuria lie-
tuvių ir rusų kalbomis, savo eilėraščius 
publikuoja rinkiniuose, rengia savo 
kūrybos vakarus sakraliose erdvėse: 
Kauno Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos), 
Aleksoto, Pažaislio bažnyčiose, savo 
kūrinių programas atlieka Kauno tauti-
nės kultūros, Kauno pedagogų kvalifi-
kacijos centruose, nuo 2005 m. rengia 
savo kūrybos ir mėgiamų poetų: Serge-
jaus Jesenino, Pauliaus Širvio – kūrybos 
popietes Kauno Vinco Kudirkos vie-
šojoje bibliotekoje, Švietimo istorijos 
ir Juozo Tumo-Vaižganto muziejuose, 
dalyvauja Kauno anykštėnų draugijos 
veikloje.

Aleksandro ir Jekaterinos Čaikinų  šeima po karo Lietuvoje, 1953 
m. Foto: V. Vasiljevos archyvas.
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iš Austrijos. Jis senatvėje man puse lūpų prasitarė, kad dažnai tardė naktimis, 
neleido miegoti, aiškinosi, ar neišdavė Tėvynės...

Močiutė liko viena su keturiais vaikais, nežinodama, ar vyras bus paleistas 
ir kokia ateitis jų laukia. Todėl, pakviesta tuo metu Lietuvoje gyvenusio brolio, 
atvažiavo į Anykščių kraštą – į Raguvėlę. Kai senelį KGB paleido, jis susirado 
vaikus ir žmoną ir ėmė kurtis Lietuvoje. Vaikai mokėsi, senelis Aleksandras 
Čaikinas dirbo vairuotoju, buvo vienas pirmųjų, jei ne pirmasis vairuotojas 
Anykščių rajone, iš pradžių dirbo Raguvėlėje, vėliau – Troškūnų tarybiniame 
ūkyje net iki 1978 metų, kol sulaukė 72 metų.

Neramiais pokario laikais jam teko daug išgyventi ir patirti. Manau, kad 
vienintelio kaime sunkvežimio vairuotojo keliai kartais susipindavo ir su „miš-
ko brolių“ takeliais. Lietuviškai senelis tada dar nekalbėjo, bet turėjo mokinių 
– vaikinų iš Troškūnų tarybinio ūkio, norinčių išmokti vairuoti, kurie jam ir 
padėdavo susikalbėti su vietiniais. Savo vaikus Aleksandras Čaikinas skatino 
siekti išsilavinimo, todėl visi mokėsi Troškūnų mokykloje, vėliau dukra ir sūnūs 
įgijo aukštąjį išsilavinimą. Tik vyriausiajai dukrai, kuriai po karo buvo septynio-
lika, teko mokytis amato.

Kaimo žmonės mano senelį gerbė ir mylėjo, nes buvo jis santūrus, darbš-
tus, ramus, taktiškas, inteligentiškas ir išmintingas žmogus, į kurį visada galėjai 
kreiptis pagalbos ir jos sulaukti. Senelis domėjosi ir mane paskatino domėtis 
įvykiais pasaulyje, netikėtais ir keistais reiškiniais. Turėdamas laiko, jis skaitė 
mėgstamo rašytojo Victoro Hugo knygas, jam ypač patiko romanas „Žmogus, 
kuris juokėsi“.

Valstietiškas gyvenimas lietuviškame kaime ir seneliui, ir močiutei nebuvo 
itin sunkus ar sudėtingas, nes jiedu mokėjo bendrauti, buvo geranoriški ir savi. 
Šeimoje niekada nebuvo problemos, kuria kalba kalbės jų vaikai ir anūkai. 
Namuose kalbėjome rusiškai, bet gyvendami lietuviškoje aplinkoje, su drau-
gais, mokykloje, universitete kaip antrą gimtąją kalbą mokame ir lietuvių. Tokią 
dvikalbystę lėmė išmintinga senelio pozicija: reikia mokėti kalbą žmonių, šalia 
kurių gyveni. Įvaldę lietuvių kalbą, jo vaikai ir anūkai galėjo baigti pageidauja-
mus mokslus, įgyti norimas profesijas.

Pats mano senelis Aleksandras savo gimtinei, žinoma, jautė nostalgiją. Man 
regis, jis kartais liūdėdavo dėl tokios išeivio lemties. Bet gyvenimas klostėsi taip, 
kad Lietuvoje pritapo vaikai, anūkai, o gimtasis senelio kaimas po karo taip ir 
liko neatstatytas...

Mat Juodžemio zona tarybiniams vadams nebuvo svarbi, verčiau reikėjo įsi-
savinti plėšinius. Gal kaimų nenorėta išsaugoti ir dėl to, kad Rusijos valstietija 
Spalio revoliucijai (perversmui?) priešinosi ir net kovojo prieš bolševikus?.. Di-
džiulė dalis valstiečių buvo ištremta iš savo žemių, tad vėl atkurti tokią nepatiki-
mą visuomenės dalį tarybinei valdžiai, matyt, atrodė nereikalinga ir rizikinga.

Taip ir pralėkė Aleksandro Čaikino gyvenimas Lietuvoje. Užaugo vaikai ir 
anūkai, nuseno jo pasodintos obelys. Vien tik šulinys prie namo, kuriame gy-
venome, dar ilgai buvo vadinamas Čaikino šuliniu...

Labai skanus to šulinio vanduo. Dar ir dabar...

A. Čaikinas – kavaleristas, apie 1928 ar 
1929 m. 

V. Vasiljeva: „Mano senelis 1978 me-
tais – tuo metu, kai aš baigiau Troškūnų 
vidurinę“.

V. Vasiljeva: „Čia mano senelis ir močiutė 1956-aisiais, dar iki 
man gimstant“. Foto: V. Vasiljevos archyvas.

Dėkoju Tau
Brangus seneli, daug praėjo metų
Kai žemei šiai „Sudiev“ Tu pasakei,
Bet savojo gyvenimo kelionėj
Tave menu su meile aš dažnai.

Ir Tavo žodžiai sieloje vis aidi,
Kad mes gyventi turime gražiai –
Mokėt svajoti, džiaugtis ir tikėti,
Širdy sūpuoti viltį nuoširdžiai.

Taip pavargstu dabar nuo pikto melo,
Nuo neapykantos, veidmainių ir klastos.
Tiek daug aplink tamsos lyg juodo maro,
Ir regis nesulauksiu jau šviesos...

Bet Tavo žodžiai sieloje vis aidi,
Kad mes gyventi turime gražiai.
Todėl suklupusi keliuos iš naujo
Ir vėl tikiu, šypsausi ir svajoju,
Ir nusilenkdama žemai aš Tau dėkoju
Už išmintį, kurią kaip palikimą man davei.

  2012 m. rugpjūčio 21 d.
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Bronė KAZOKAITIENĖ

Mano mama Konstancija Žukauskaitė-Pavilonienė, rašytojo Antano Žu-
kausko-Vienuolio sesuo, gimė Anykščių valsčiaus Ažuožerių kaime 1885 metų 
rugpjūčio 20 d. 

1910 m. vasario 14 d. ji susituokė Anykščių bažnyčioje su Juozapu Pavilo-
niu, kilusiu iš Mikierių kaimo, ir apsigyveno Anykščių miestelyje A. Baranaus-
ko aikštėje (kur dabar yra Kultūros rūmai, tiktai visai prie gatvės) vyro pirktame 
dviejų aukštų mūriniame name, kurį jis nusipirko už uždirbtus pinigus Afriko-
je.

Tėvelis Afrikoje išgyveno septynerius metus ir dirbo įvairų darbą. Daugiau-
sia laiko, atrodo, išdirbo prie siuvėjo. Namo dalis buvo išnuomojama. A. Vie-
nuolis taip pat turėjo vaistinę mūsų name, net ir gyveno. Vėliau nuomodavo 
kiti. Pradžioje tėvai bandė patys turėti krautuvėlę, bet nekaip sekėsi, nes žydai, 
kurių tuo metu daug miestelyje gyveno, nukonkuruodavo. Tėvelis dar yra dir-
bęs bankelyje kasininku. 

Mama visą laiką buvo namų šeimininkė. Pagimdė tris vaikus: Juozą, Antaną 
ir mane, Bronislavą. Antanėlis po gimimo greit mirė.

Mama buvo graži, rimta ir maloni, už tai daug kam patikdavo. Rengdavosi 
kukliai, bet visada švariai ir tvarkingai. Mokėjo taupiai tvarkyti šeimos paja-
mas. Skaniai gamindavo valgį, ir kuriems tekdavo papietauti ir pasisvečiuoti, 
visada pagirdavo. Kalėdoms, Naujiesiems metams, Velykoms labai stengdavosi 
paruošti gražius, skanius ir įdomius valgius. Žinoma, tokių švenčių mes labai 
laukdavome ir džiaugdavomės.

Nors buvo tiktai namų šeimininkė ir tik šiek tiek iš mažens pamokyta, ji mo-
kėjo rašyti ir gana gerai skaityti. Yra nemažai perskaičiusi knygų, kurių gaudavo 
pasiskaityti iš brolio Antano bibliotekos arba nusipirkdavo. Kartais, perskaičiusi 

Per šimtmetį su Mama – 
patarėja, talkininke, drauge

Bronė Pavilonytė-KAZOKAI-
TIENĖ (1915-2012) – pedagogė, 
mu ziejininkė, rašytojo Antano Žukaus-
ko-Vienuolio (1882-1957) dukterėčia. 
Gimė  1915 m. kovo 25 d. Anykščiuose 
rašytojo sesers Konstancijos Žukaus-
kaitės-Pavilonienės (1885-1970), kilu-
sios iš Ažuožerių, ir Juozapo Pavilonio 
(1875-1961), kilusio iš Mikierių, šei-
moje, užaugo su vyresniuoju broliu 
Juozu. 1930 m. baigė keturias klases 
Anykščių progimnazijoje, 1932-1936 
m. mokėsi Kauno aukštesniojoje dai-
lės darbų mokykloje. 1936 m. paskirta 
mokytojauti į Anykščių progimnaziją, 
grįžo į tėviškę ir 1936-1939 m. dirbo 
darbelių ir piešimo mokytoja. 

1938 m. susituokusi su agronomu 
Feliksu Kazokaičiu, ji 1939 m. pasi-

Juozapo ir Konstancijos Pavilonių viešbutis Anykščių centre XX a. 
2-ajame dešimtmetyje, kur gimė ir augo Bronė Pavilonytė-Kazo-
kaitienė. Foto: VŽM.

B. Kazokaitienės, darbelių mokytojos, jaunystės rank-
darbiai. VŽM rinkinys.
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knygą, parašytą apie paprastų žmonių gyvenimą, sakydavo : „Aš irgi taip galė-
čiau parašyti, bet kas gi mano skaitys“. 

Vieną kartą kažką ji skaitė garsiai iš geografijos. Mes abu su broliu klausė-
mės. Kitądien brolis, parėjęs iš mokyklos, pasigyrė, kad gavo per geografijos 
pamoką penketą. Sako: „Taip papuolė, kad apie ką mama vakar skaitė, apie tai 
aš papasakojau mokytojui, ir gavau penketą“. 

Ji turėjo neblogą atmintį visą gyvenimą. Parašė tiktai gana įdomius atsi-
minimus apie poetą ir vyskupą Antaną Baranauską. Ir apie brolį rašytoją A. 
Vienuolį. 

Mums mažiems esant, iki septynerių metų mama beveik viską, išskyrus pal-
tukus ir geresnius išeiginius rūbelius, pati pasiūdavo ir numegzdavo, nors šito 
niekur nesimokė. Gražiai siuvinėdavo. Buvo gana jautri. Jeigu kas kviesdavo 
į svečius, dažnai atsisakydavo, nes gailėdavo mus, vaikus, palikti namuose. 
Susipykus namiškiams ar giminėms, visada stengdavosi sutaikinti. Atėjusius el-
getas, kurių seniau prieš didesnes šventes ateidavo po keletą, visus sušelpdavo. 
Jaunystėje daug kur pavaduodavo brolį Antaną. 

Karo metais, 1944 metais, sudegus mūsų namui, kurį laiką buvome prisi-
glaudę vienuolynui priklausiusiame mažame namelyje prie Šventosios upės. 
1947 m. apsigyvenome pas brolį ir dėdę – rašytoją A. Vienuolį: mama, tėvelis, 
aš ir mano sūnus Vytautas Antanas. Mano vyras gyveno Alantos tarybiniame 
ūkyje ir dirbo vyr. agronomu, atvažiuodavo tik šeštadieniais. Mamytė man la-
bai daug padėjo, auginant sūnų ir šeimininkaujant. Iš pradžių gyvenome ra-
šytojo namo pirmajame aukšte, dideliame kambaryje į pietų pusę. Rašytojui 
mirus, po kurio laiko persikėlėme gyventi į mažesnį kambarėlį, į A. Baranausko 
klėtelės pusę, nes jau buvo planuojama ruošti A. Vienuolio muziejaus ekspo-
ziciją. 1966 m. rudenį mums buvo skirtas dviejų kambarių komunalinis butas 
J. Biliūno gatvėje 20-6, į kurį ir persikraustėme mes su mama gyventi, tėvelis 
jau buvo miręs 1961. I. 31, 86 metų, sūnus studijavo Vilniuje, vyras tebedirbo 
Alantoje. Muziejus buvo plečiamas, ir mes turėjome išeiti.

1970 metų vasario 7 d. naktį Mamytė mirė. Mirties priežastis: bendrinė 
aterosklerozė, širdies raumens ir kraujagyslių sklerozė. Palaidota Anykščių ka-
pinėse greta vyro.

Su Mamytės mirtimi netekau labai geros Motinos, patarėjos, draugės.
Užrašyta 1987 m. sausio 21 d., rankraštis saugomas A. Baranausko ir 

A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fonde.

B. Kazokaitienės jaunystės rankdarbis. VŽM rinkinys.

K. Pavilonienės jaunystėje siuvinėtas takelis su medžioklės 
scena. VŽM rinkinys.

traukė iš pedagoginio darbo, iki 1949 
m. buvo namų šeimininkė, augino 
1943 m. gimusį vienturtį sūnų Vytautą 
Antaną. Nuo 1947 m. ji su vyru ir 
sūnumi bei jos tėvai, po karo likę be 
pastogės, prisiglaudė ir iki 1966 m. 
gyveno A. Vienuolio namuose. 1949-
1970 m. B. Kazokaitienė dirbo Antano 
Baranausko klėtelėje-muziejuje, nuo 
1958 m. A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialiniame muzie-
juje prižiūrėtoja, paskui vyresniąja 
ekskursijų vadove, kol išėjo į pensiją. 
Po A. Vienuolio mirties 1957 m. rudenį 
B. Kazokaitienė trumpai ir laikinai ėjo 
muziejaus vedėjos pareigas, nes jos 
dėdė labai norėjęs, kad dukterėčia 
perimtų jo rūpestį ir toliau saugotų 
giminės kultūrinius ženklus.

B. Kazokaitienė iki gyvenimo 
pabaigos globojo savo senutę motiną, 
1969 m. užrašė paskutiniuosius jos pri-
siminimus, siekiančius XIX a. pabaigą, 
paveldėjo ir tęsė jos pomėgį siuvinėti. 
Senatvę ji praleido Vilniuje pas sūnų, 
rūpinosi Baranauskų ir Žukauskų gimi-
nės tradicijomis, dalyvavo renginiuose 
ir skatino burtis šios giminės atstovus, 
užrašė ir paliko prisiminimų apie savo 
dėdę, kitus artimuosius ir XX a. vidurio 
Anykščių kultūrinę veiklą.

Mirė 2012 m. birželio 23 d. Vil-
niuje. Palaidota senosiose Anykščių 
kapinėse giminės kape šalia savo tėvų 
ir anksčiau mirusio vyro.

Mama su dukra ant A. Vienuolio namų laiptų paskutiniąją 
1961-ųjų vasaros dieną. Foto: VŽM.



28 2928 29

NAMAI. ARTIMAS ŽMOGUS

Jonas BAGDONAS

„Žmogaus asmenybės lygį paprastai matuojame pagal jo moralės bei dvasinės 
kultūros lygį. Kiekvienas žmogus savo buvimu, savo veikla šį ar tą įneša į savo 
gyvenimo aplinką. Stipresnės, veiklesnės asmenybės savo pavyzdžiu ar veikla 
patraukia kitus, įspaudžia gilesnius pėdsakus“. 

Taip rašė miškininkas profesorius Jonas Kuprionis Juozo Prunskio iniciatyva 
Amerikoje išleistoje knygoje „Mano pasaulėžiūra“. Jo – skauto, ateitininko, ro-
mantiko, geraširdžio, tolerantiško, aukštos dvasinės kultūros, kiekvienam pasiren-
gusio padėti žmogaus – bruožai man giliau įsirėžė gerokai vėliau, kai teko ruošti 
apie jį knygą.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus knygos „Jonas Kuprionis 
skautas“ pra tarmėje charakterizavo J. Kuprionį kaip plačios sielos nenuilstančią 
asmenybę. Tąkart V. Adamkus vylėsi, kad „knyga ne tik  supažindins skaitytojus su 
iškiliu lietuviu, bet ir išmokys  ne vieną įžvelgti tikrąsias vertybes ir mylėti Tėvynę, 
Tautą ir Žmogų“.

Man tenka pasidžiaugti, kad Jonas Kuprionis buvo mano dėdė, mano motinos 
brolis. Ir dar tuo, kad Lietuvai atgavus nepriklausomybę galėjau susipažinti su 
gausiu jo kultūriniu palikimu, jo archyvu, išlikusiu šiapus ir anapus Atlanto.

Patį dėdę mačiau neilgai, ir tai – tik vaikystėje. Prisimenu, kaip mūsų šeima jo 
laukdavo Dabužių vienkiemyje, artėjant vasarai. Jis mums atveždavo į tėvelio už-
veistą sodą įvairiausių sodinukų, mums, vaikams, savo sesei, tėveliui ir su mumis 
gyvenusiam tėvelio broliui – lauktuvių. Jis tada daug fotografuodavo. Taip išliko 
nuotraukos, kur aš dar tik vežamas krikštyti ir prieš krikštą laikomas ant motinos 
rankų.

Vėliau, man dar nesulaukus nė vienuolikai metų, motina mirė. Kitą vasarą jis 
pasiėmė mane į  Pavares, kur tuo metu buvo įsikūrusi Utenos urėdija, o dėdė, 
uždarius universitetą, ten dirbo urėdu. Gerą mėnesį aš jį galėjau kasdien nuo ryto 
iki vakaro stebėti jo darbą iš arti. Tada mačiau, kad jis ne tik su artimaisiais, bet ir 
su visais jį supusiais žmonėmis buvo atidus, malonus, draugiškas.

O netrukus, 1944 m. vasarą artėjant frontui, jis pasitraukė į Vakarus.
Antrą kartą Lietuvą „išlaisvinusi“ sovietų valdžia mūsų, čia pasilikusių, neglos-

tė. Brolio šeimą išvežė, o mūsų šeima buvo išbuožinta, tik apleidę namus ir kas 
kur išsiskirstę pasilikome Tėvynėje.

Gerai, kad tėvelį nors mėnesiui į Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninę priglaudė mūsų 
tolimas giminaitis chirurgas, vėliau tapęs profesoriumi, Pranas Norkūnas. Vėliau 
jis vargo, tai šen, tai ten  prisiglausdamas net ir pas mažai pažįstamus žmones.

Man, sesei padedant, šiaip taip pavyko baigti Anykščių gimnaziją. Baigdamas 
aštuonioliktuosius metus, įsidarbinau Klaipėdos rajone pradinėje mokykloje – kad 
tik toliau nuo namų... Kas žino, gal ir suklydau, nes buvau pateikęs dokumentus į 
Vilniaus miškų technikumą. Gal ir nebūtų išmetę, gal kas iš dėdės pažįstamų miš-
kininkų būtų užtaręs... Tačiau šito jau niekada nebesužinosiu. Keletą metų dirbau 
Klaipėdos rajono mokyklose – ir ten man pasisekė, nes tuo metu kaimo mokytojai 

galėjo ir jautė savo pareigą dirbti su kaimo jaunimu. 
Tad ir teko vadovauti apylinkėje dramos būreliams, 
sporto kolektyvams. Daug ir pačiam teko sportuo-
ti, vaidinti, net ir režisuoti. Ten man buvo siūlytos 
ir kultūros klubo vedėjo, ir mokyklos direktoriaus 
pareigos. Nesutikau – reikėjo mokytis. Praėjus de-
šimčiai metų nuo gimnazijos baigimo, įstojau į Vil-
niaus pedagoginį institutą, studijavau tai, kas man 
labiausiai patiko, – matematiką. Buvau renkamas į 
fakulteto, instituto studentų profsąjungos komitetus, 
tik neilgam – trukdė prasti kilmės dokumentai.

Su dėde vengiau susirašinėti. Į tokį bendravimą 
kreivai žiūrėjo valdžios atstovai.  Šiek tiek vieni apie 
kitus susižinojome tik per laiškus, rašomus mano 
seserims.

Kai 1978 metais dėdė su žmona lankėsi Lietu-
voje, mes su juo buvome susitikę ne kartą. Kalbė-
davomės vis apsidairydami, nes beveik visada juos 
lydėdavo man nepažįstami palydovai. Netgi Vilniu-

Turėjau sektiną pavyzdį

Jonas BAGDONAS (g. 1931 m.) 
– pedagogas matematikos mokyto-
jas, kraštotyrininkas. 1949 m. baigęs 
Anykščių gimnaziją, iki 1959 m. 
dirbo Klaipėdos rajono Šimkų pradi-
nėje, Plikių ir Ketvergių septynmetėse 
mokyklose mokytoju, dėstė matema-
tiką, fiziką, braižybą, muziką ir fizinį 
lavinimą. 1959-1964 m. jis studijavo 
Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo 
matematikos ir braižybos mokytojo 
išsilavinimą. Nuo 1964 m. iki šiol J. 
Bagdonas gyvena Trakuose, iki 1974 
m. dirbo Trakų mokykloje-internate 
mokytoju, buvo šios mokyklos direk-
toriaus pavaduotojas mokymo-auklė-
jimo reikalams. 1974-1990 m. jis buvo 
naujos Trakų 2-osios vidurinės moky-
klos (dabar – Trakų Vytauto Didžiojo 
gimnazija) direktorius, 1990 m. jo 
vadovaujamai mokyklai buvo suteiktas 
Vytauto Didžiojo vardas. 1991-2005 
m. jis buvo Vilniaus tiksliųjų, gamtos 
ir technikos mokslų licėjaus bei Jėzuitų 
gimnazijos matematikos mokytojas. 

Dabar J. Bagdonas tyrinėja dėdės 
miškininko Jono Kuprionio palikimą ir 
kaupia duomenis apie šios asmenybės 
gyvenimą ir veiklą. 

Su žmona matematikos mokytoja 
Irena (g. 1945 m.) jis užaugino sūnus 
informatiką Marių (g. 1967 m.) ir pro-
gramuotoją Šarūną (g. 1971 m.).

J. Kuprionis prie namo J. Basanavičiaus gatvėje Kaune, kur jaunystėje 
gyveno, su savo draugu, kurį vadino tiesiog Vilku. Foto: J. Bagdono 
archyvas.
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je, M. K. Čiurlionio gatvės bendrabučio kambarėlyje, mums kalbantis dėdienė 
perspėdama vis pirštu rodydavo į sienoje įtaisytą rozetę...

Lietuvai atgavus laisvę, anykštėnai miškininkai organizavo J. Kuprionio 90-me-
čio minėjimą. Prieš tai Lietuvoje lankėsi Jono Kuprionio duktė Danutė su savo vyru 
Romu Ankaičiu, bet jų viza baigėsi anksčiau – ir jie turėjo išvykti, minėjime  jau 
nebedalyvavo. Tame minėjime buvo sutarta toliau rūpintis profesoriaus kultūriniu 
palikimu, jo parašytais raštais, domėtis Amerikoje nuveiktais jo darbais miškinin-
kystės mokslo srityje. Buvo sudaryta komisija šiai veiklai tęsti, bet vienam iš organi-
zatorių Vytautui Balčiūnui išvykus dirbti į Vilnių, ta veikla Anykščiuose nutrūko.

Artėjant 100-osioms J. Kuprionio gimimo metinėms, jo artimiesiems vis 
dažniau apsilankant Lietuvoje, jiems skatinant ir remiant, ėmiau ruošti pirmąją 
knygą apie savo dėdę „Jonas Kuprionis skautas“. Surinkęs nemažą dalį dėdės 
archyvo suvokiau, kad į vieną knygą visko  nebus įmanoma sutalpinti.

J. Kuprionio 100-osios metinės buvo paminėtos kaip dera, apie tai gana 
plačiai ir palankiai rašė „Mūsų girios“, „Mokslo Lietuva“, Čikagos laikraštis 
„Draugas“, Anykščių „Anykšta“. Į minėjimą atvyko visi dėdės vaikai: Algis, 
Danutė, Dalia, žentas R. Ankaitis, anūkai.

O po to sekė knygų ruošimas spaudai. Skautijos veikla, mano manymu, Lietu-
voje šiuo metu galėtų būti guvesnė, – tokia, kaip dėdės jaunystėje buvo. Džiau-
giuosi, kad pirmoji knyga „Jonas Kuprionis skautas“ buvo nemokamai išdalyta 
aktyvesniems skautams, dalyvavusiems įvairiausiuose skautų sąskrydžiuose, da-
lis jos tiražo pasklido po savivaldybių ar mokslo įstaigų bibliotekas.

Antrosios knygos „Jonas Kuprionis miškininkas“ per šimtas egzempliorių 
buvo padovanota iškiliesiems miškininkams Lietuvoje ir Amerikoje, gimi-
nėms, mokslo įstaigoms.

Man smagu, kad abiejose knygose gausu nuotraukų – iš viso kone trys 
šimtai, ir didžioji jų dalis paties J. Kuprionio fotografuotos.

Ruošdamas knygas, kalbėdamasis su J. Kuprionį pažinojusiais miškininkais 
Algimantu Končium, Leonardu Kairiūkščiu, gilindamasis į dėdės rašytus straips-
nius skautams, miškininkams, plačiąjai išeivijos visuomenei, perskaičius jį pa-
žinusiųjų prisiminimus, dar geriau  suvokiau jo gyvenimo nuostatų prasmę.

Žaviuosi savo dėdės J. Kuprionio pozicija, išdėstyta jo straipsnyje „Asme-
nybės ugdymo klausimu“, paskelbtame 1953 metais skautų laikraštyje „Mūsų 
Vytis“. Tada jis itin gražiai apibūdino Vydūno asmenybės pavyzdį, kartu pa-
teikdamas esminius asmenybės vertės principus: 

„Kas pažino Vydūną asmeniškai arba studijavo ar bent skaitė jo raštus, tam 
jau vien jo vardo priminimas veikia magiškai: jis pajunta dvelkimą kilnaus 
žmogiškumo, jis pakyla aukštyn virš kasdieniškumo, jis pajunta mastą žmo-
gaus asmenybei vertinti, pajunta norą pačiam tobulėti. 

Turime ir daugiau tokių pat skaisčių pavyzdžių, kurių vardas sukelia mu-
myse žmogaus vertės pajautimą. Tokiais yra buvę, pav., mūsų didysis peda-
gogas-filosofas St. Šalkauskis, pragiedrulių skleidėjas Tumas-Vaižgantas ir eilė 
kitų.

Šie ir kiti, savo taurumu ir net asmenybės tobulumu pasižymėję, žmonės 
paliko Lietuvių tautai neįkainojamas vertybes. Tuomi jie pakėlė visos mūsų 
tautos moralinį lygį keliais laipsniais aukštyn.

Kai švyturys šviečia, jie nušviečia ir platesnę 
apylinkę. Nuo jo, atrodo, pradeda švytėti ir kiti ar-
čiau esantys daiktai“. 

Nuo pat pirmųjų pamokų pradinėje mokykloje, 
nuo Anykščių gimnazijos metų prisimenu, kaip mo-
kytojai visuomet mus, paauglius, skatindavo domė-
tis iškilių žmonių gyvenimu. Už tai ir dabar labai 
esu jiems dėkingas. Nuo mažens rinkau ir skaičiau 
literatūrą apie tokius žmones. Džiaugiuosi, kad ir 
Lietuvoje gausu žmonių, sektinų savo veikla. Tad 
jie, manau, lėmė ir lems mūsų tautos ateitį. 

Rašytoja ir žurnalistė R. K. Vidžiūnienė, pristaty-
dama straipsnį Amerikos miškininkų žurnale „Forest 
Farmer“ apie Lietuvą ir iš jos kilusį prof. J. Kuprionį, 
pabrėžė, kad mūsų tautiečiai, dirbdami su atsidėji-
mu ir parodydami savo sugebėjimus, būna vietinių 
žmonių įvertinami. Kai toks dalykas dar plačiau pa-
skleidžiamas spaudoje, parodo, kad lietuviams būti 
savo krašto ambasadoriais yra įvairių būdų.

Džiaugiuosi turėjęs tokį Dėdę. Ir tuo kad dale-
lytė jo požiūrio į Žmogaus Misiją žemėje ir man 
nusėdo.

Jonas KUPRIONIS (1901-1992) 
– mokslininkas miškininkas, visuome-
nininkas. 

Gimęs iš augęs Kiaušuose (Anykš-
čių r.), mokėsi Vilniaus ir Panevėžio 
gimnazijose, 1928 m. Dotnuvos žemės 
ūkio akademijoje įgijo miškininko 
išsilavinimą. Mokydamasis ir studijuo-
damas jis buvo aktyvus skautininkas, 
vienas iš Lietuvos skautų lyderių, vėliau 
– Lietuvos miškininkų sąjungos veiklos 
organizatorius ir vadovas. 1929-1940 
m. J. Kuprionis leido ir redagavo Lietu-
vos miškininkų žurnalą „Mūsų girios“. 

Dešimtmetį padirbėjęs įvairiose 
pareigose miškų žinyboje, nuo 1939 m. 
jis buvo Žemės ūkio akademijos dėsty-
tojas, vėliau dirbo Vilniaus universitete, 
kur buvo ruošiami miškininkai, buvo 
docentas ir katedros vedėjas. 

1943-1944 m. J. Kuprionis buvo 
grįžęs į tėviškę ir dirbo Utenos miškų 
urėdu, rengė projektą Anykščių šilelį 
paversti Tautos parku. 

1944 m. jis pasitraukė į Vakarus, 
nuo 1946 m. įsikūrė JAV, kur dirbo fizinį 
darbą ir tęsė studijas, kol 1950 m. apsi-
gynė miškų mokslų magistro laipsnį. 
1952-1971 m. jis buvo Luisianos poli-
technikos instituto Rustone profesorius, 
dėstė bendrąją ir praktinę miškininkystę 
bei miškų želdymą.

 Rustone jis įveisė dekoratyvinių ir 
egzotinių veislių medelyną bei vietinių 
ir egzotinių augalų parką – arbore-
tumą, kuris tapo vienu egzotiškiausių 
Amerikoje, nes jame auga visų penkių 
žemynų augalai. 

Su žmona užauginęs dvi dukteris ir 
sūnų, senatvę jis praleido Kalifornijoje 
(JAV), kur ir mirė 1982 m. 

Išsami J.Kuprionio biografija ir vei-
klos apžvalga pateikta jo sūnėno J. Bag-
dono sudarytose monografijose „Jonas 
Kuprionis skautas“ (2006 m.) ir „Jonas 
Kuprionis miškininkas“ (2010 m.).

Prof. J. Kuprionis prie darbo stalo JAV. Foto: J. Bagdono archyvas.


