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Pasaulio anykštėnų balsai

Nuoširdus ačiū už malonų pakvietimą dalyvauti VII pa-
saulio anykštėnų suvažiavime, labai norėčiau prieš persikel-
damas į „amžinąjį Šilelį“ dar kartą su Jumis visais pasidžiaugti 
A. Baranausko apdainuotu Anykščių šileliu. Deja, amžiaus 
metai lemia, kad suvažiavime galėsiu dalyvauti tik internetu. 
Sveikinimai ir gražiausi linkėjimai Pasaulio anykštėnų ben-
drijos pirmininkui prof. Antanui Tylai, gerb. Anykščių merui 
Sigučiui Obelevičiui ir visiems Pasaulio anykštėnams.

Su gilia pagarba 
vysk. Paulius A. BALTAKIS, O.F.M., 

iš Kenebunkporto, JAV

Sveikinu anykštėnus, kurie jau septintą kartą su-
sirenka iš viso pasaulio, išreikšdami meilę savajam 
kraštui, džiaugdamiesi jo gamta ir pagerbdami protė-
vių praeitį. Ar ne dėl to prie Šventosios, netoli Variaus 
upelio, net ir piliakalnis Vorutos vardu atpažintas? 
Juk tuo rodoma meilė ne tik Anykščiams, bet ir visai 
Lietuvai, kurios anykštėniškoje šakelėje kaip lapeliai 
mirgame. O tų lapelių margumyne – tiek daug mū-
sų kilnių rašytojų-poetų, įvairių menininkų, istorikų, 
tautodailininkų, kurie savo anykštėnišku jautrumu 
tiesiog ašaras išspaudžia, nupiešdami šį gamtos ir 
žmonių telkinį kaip nepaprastą Dievo kampelį, vysk. 
Antano Baranausko apdainuotą ir Jono Biliūno apra-
šytą su nuoroda spindinčio Laimės žiburio link, kur 
turime kopti. Tas kopimas pilnas kasdienių vargų, 
kančių, nelaimių, o paskutiniais šimtmečiais – ir ver-
gijų, pareikalavusių tiek daug mūsų brolių bei sesių 
gyvybės aukų ir tų žiaurių trėmimų iš savojo krašto 
badui, šalčiui ir mirčiai toli nuo Tėvynės.

Tiesa, dabar džiaugiamės atgauta laisve, bet Lai-
mės žiburys nėra pasiektas. Mūsų užduotis – turimą 
laisvę išnaudoti priešinimuisi naujajai tremčiai – trem-
čiai lietuviškųjų  žodžių iš savo kalbos. Juk dabar lietu-
viškieji žodžiai mūsų pačių iš savo kalbos ištremiami, 
o jų vietoje įpilietinami svetimieji. Kaip ankstesniais 
amžiais mūsų „ponai“ lietuvių kalbą „lenkino“, taip 
dabar mūsų „naujieji ponai“ tą kalbą „anglina“. Gi 
kalba mums, prastuoliams anykštėnams, turėtų būti 
ypatingai svarbi, nes jos ištakos prašoka visą mūsų 
žinomą istoriją ir archeologiją. Tai mūsų protėvių 
išsaugota sveika ir svetimųjų nepažeista mąstysena, 
kuria remiasi visa lietuviškoji mums Dievo suteikta 
dvasia.

Anykštėnas iš Kanados 
prelatas Jonas STAŠKEVIČIUS

Augdama visada maniau, kad Lietuva yra labai įdomi 
ir graži šalis. Labai mylėjau savo senelę, iš Viešintų kilu-
sią Oną Lozickaitę-Navickienę, o ji visada kalbėdavo apie 
Lietuvą, iš jos mokiausi mylėti šitą šalį. 2009 m. aš ir mano 
tėvai pirmą kartą nuvažiavome į Lietuvą, dalyvavome Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio minėjime. Mano tėvas kilęs iš 
Italijos, bet ir jam labai patiko Lietuva, ir jis dar nori ten 
sugrįžti. 2011 m. vasarą aš grįžau į Lietuvą ir 40 dienų stu-
dijavau lietuvių kalbą Vilniaus universitete. Man dar sunku 
suprasti lietuvių kalbą be žodyno, žinau gramatiką, bet dar 
mažai žodžių. 2012 m. pavasarį baigiau savo diplominį 
darbą universitete apie sovietinius trėmimus Lietuvoje nuo 
1941 iki 1953 m., dabar bandau rašyti apie tai akademinį 
straipsnį.

Man labai svarbu pažinti savo šeimą, giminę. Aš di-
džiuojuosi savo kilme iš Lietuvos, man patinka Lietuvos 
istorija, mitologija, kultūra, muzika, kalba, gamta – tiesiog 
viskas, taip pat domiuosi tarmėmis – aukštaičiais, žemai-
čiais, sėliais... Manau, kad Lietuva yra turtinga ir graži savo 
kultūra.

Su linkėjimais iš San Paulo, Brazilijos, 
 Marilia NAVICKAITĖ AGUIAR
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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, Anykščių T. Mikeliūnai-
tės kraštotyros draugija, Vilniaus 
anykštėnų sambūriu.

2013 m. pirmojo numerio au-
toriai ir bendradarbiai: Stanislovas 
Adamonis, Vytautas Bagdonas, Ona 
Baliukienė, Audronė Berezauskie-
nė, Remigijus Bimba, Lina Blažytė, 
Rasa Bražėnaitė, Romualda Bra-
žėnienė, Juozas Dailydė, Juozas 
Danilavičius, Violeta Gliaudelienė, 
Gediminas Grina, Ona Gritėnienė, 
Danutė Janušytė-Karčemarskienė, 
Justas Jasėnas, Jonas Junevičius 
(„Anykšta“), Domicelė Juodžiūnai-
tė, Kristina Kiaušaitė, Violeta Mate-
lienė, Stasė Mikeliūnienė, Emilija 
Musteikytė, Audronė Pajarskienė, 
Alfas Pakėnas, Vygandas Račkaitis, 
Vytautas Rimša, Dalina Rupinskie-
nė, Judita Skačkauskienė, Vytautas 
Sriubas, Sofija Šleikuvienė, Milda 
Telksnytė, Antanas Tyla, Tautvilis 
Uža, Antanas Verbickas, Jolanta 
Zabulytė, 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 2013 m. – 19 000 Lt, 

Anykščių rajono savivaldybė, 
paramos dydis 2012 m. – 1 000 Lt,

Vilniaus anykštėnai
Darius Gudelis,
Petras Kalibatas

ir visi „Pasaulio anykštėno” 
skaitytojai.

Tie, kurie gyveno ateitimi
Šįkart – staigmena. „Pasaulio anykš-

tėnas“, jau įpratęs žvalgytis po įvairių 
laikų šio krašto žmonių patirtis, pirmą-
kart skelbia istorinį dokumentą, tiksliau, 
svarbiausius to dokumento duomenis 
šiandien visiems suprantama kalba.

Kartu su šios idėjos autoriumi Ge-
diminu ilgokai svarstėme, kaip rasti 
vartus, kuriuos pravėrus taptų aišku, 
ko siekiame. Tiesiog imti ir paskelbti 
kažkokį Anykščių bažnyčios metrikų 
knygos fragmentą būtų paprasčiau, bet 
kažin, ar tai svarbu. Vis daugiau senų-
jų dokumentų persikelia į skaitmeninę 
erdvę, juos galima tiesiog laisvalaikiu 
skaityti, ieškant praeities trupinių. Jais 
ir pasisotina tie, kam žinios apie savo 
protėvius yra pats geidžiamiausias dva-
sios penas.

Tad šiame „Pasaulio anykštėne“ 
pristatome pusantro šimto jaunave-
džių porų. Visi šie jaunuoliai (šįkart 
drįstu taip pavadinti ir besituokiančius 
našlius, ir jau solidaus amžiaus poras) 
nusprendė kurti bendrą ateitį tuo metu, 
kai Anykščių kraštas išgyveno patį sun-
kiausią istorinį laikotarpį bene per kelis 
šimtmečius.

Tai – Pirmasis pasaulinis karas, jį 
lydėjusi kaizerinės Prūsijos okupacija 
su itin sunkia prievolių našta (apie jas, 
Pravydžiuose išgyventas, – atskiras pa-
sakojimas šiame almanache). Paskui – 
karo pabaigos suirutė, kai sekė visiška 
nežinia, kokia valdžia ir kokie pinigai 
bus po savaitės. Galima ginčytis, lygi-
nant keletą šio karo ir Nepriklausomos 
Lietuvos aušros metų su XX a. vidurio 
įtampomis, kurias geriau atmena šian-
dien dar gyvi anykštėnai. Tačiau dėl 
vieno požymio diskutuoti tiesiog ne-
verta: prieš šimtą metų gyvenęs Anykš-
čių žmogus, dažniausiai tik simboliškai 
raštingas, turėjo mažiau galimybių 
įsivaizduoti situaciją ir planuoti savo 
ateitį.

Užtat tie pusantro šimto sutuokti-
nių, kuriuos bendro gyvenimo kelio 
pradžioje Anykščių bažnyčioje palai-
mino keletas čia tarnavusių kunigų, yra 
ypač nusipelnę Anykščiams. Jie nepaisė 
tos nežinios, kuri visuomet atrodo be-
jėgiška, ir tuo metu pasiryžo kurti šei-
mą, tapti atrama vienas kitam, auginti 
vaikus, tvarkyti šeimos ūkį. Tai buvo 
žmonės, net ir sunkiausiomis gyveni-
mo aplinkybėmis nepametę galvos ir 
įgyvendinę ateities svajones. Paskui jų 
vaikai taps veikliuoju Nepriklausomos 
Lietuvos jaunimu, sieks mokslo, kausis 
laisvės gynėjų gretose, saugos lietuvybę 
tremtyje ir emigracijoje... 

Argi tie karo metų jaunavedžiai ne-
verti, kad šiandien būtų žinomi jų var-
dai, perskaitytos pavardės?

Kol kas nesuskaičiuota, bet galima 
įtarti: jei ne tūkstančiai, tai keli šimtai 
šių jaunavedžių palikuonių, jau ketu-
rios ar penkios kartos, gyvena Anykš-
čiuose, Anykščių apylinkėse ar pasklidę 
po platųjį pasaulį, bet nepamiršę anykš-
tėniškos kilmės. Kiti – gal ir pamiršę, 
bet tai dar nereiškia, kad visam laikui, 
amžinai, – gal tik šioje kartoje.

Štai pernai Anykščius kaip savo 
protėvių kraštą atrado Marilia Aguiar, 
San Paule (Brazilija) gyvenanti jauna 
istorikė, rašanti mokslinį darbą apie 
lietuvių trėmimus. Ji – Viešintų krašte 
prieš šimtmetį gyvenusio, dar Rusijos-
Japonijos fronte Mandžūrijoje kariavu-
sio Morkaus Lazicko proanūkė. Vardan 
šių kilmės saitų išmokusi lietuvių kalbą, 
savo ateitį dabar ji sieja su Lietuva, jos 
pristatymu pasaulyje, nes visur pripa-
žįstama: kilmė yra ypatingas ženklas, 
jos nepasirinkti, ji vienintelė tikra. 

2013-ieji kaip Pasaulio anykštėnų 
metai – tik menka laiko atkarpėlė, kuri 
skatins dažniau paieškoti savo kilmės 
ženklų, praturtinti ar patikslinti žinias 
apie protėvius. Tik žinojimu apie juos 
dabar tegalime atiduoti pagarbą tiems, 
kas atvedė mus į XXI amžių.

Jei ne tos pusantro šimto jaunave-
džių porų, Anykščių kraštas šiandien 
tikriausiai būtų nepalyginti skurdesnis 
žmonėmis, darbais ir patirtimis.

Redaktorius 
Tautvydas KoNTRIMAVIČIUS 

1965-ieji...
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SIMBOLIAI. SUGRIŽĘ PAUKŠČIAI

Atgal į Anykščių lizdą

Vienas garsiausių XX a. pirmosios 
pusės Anykščių verslininkų Pranas 
RUČYS (1893–1980), jaunystę pralei-
dęs ir pirmuosius pinigus užsidirbęs 
JAV, Niujorke, grįžo jau į nepriklau-
somą Lietuvą ir pirmiausia pradėjo pre-
kiauti Panevėžyje, tik paskui persikėlė į 
Anykščius. Apie 1929 m. jis nusipirko 
seną medinį namą A. Baranausko 
aikštės kampe, jį nuvertė ir ten pasi-
statė dviaukštį mūrą, jame iki 1940 m. 
turėjo manufaktūrą (pramoninių prekių 
parduotuvę), buvo vienas iš kelių lietu-
vių, įstengusių konkuruoti su prekiau-
jančiais žydais. 

„Už Atlanto suskambėjus žiniai, 
kad Lietuva turi būti laisva, ir pakvietus 
prisidėti iš po karo griuvėsių prisikėlu-
siai jaunai Lietuvai, Pr. Ručys pirmajai 
suskato pirkti laisvės paskolas, raginda-
mas kartu ir kitus brolius lietuvius prisi-
dėti prie šio kilnaus tikslo. Kada jau lais-
vai Lietuvoje plevėsavo mūsų trispalvė, 
Pr. Ručys grįžo į tėvynę ir prisidėjo ją 
ekonomiškai atstatant. Savo sutaupytus 
dolerius įdėjo į Amerikos lietuvių pre-
kybos įmones“, – taip apie šį Anykščių 
verslininką 1937 m. gegužės 2 d. rašė 
laikraštis „Aukštaičių žemė“. 

Su žmona Agne jis užaugino du 
sūnus ir tris dukteris, tarp jų – ir pianistę 
Gražiną Ručytę-Landsbergienę.

Tarp grįžusiųjų iš emigracijos į 
Anykščius buvo ir vaistininkas bei rašy-
tojas Antanas ŽUKAUSKAS-VIENUo-
LIS (1882–1957). Beveik du dešimtme-
čius praleidęs Rytuose – Maskvoje ir 
Kaukazo miestuose, 1918 m. jis grįžo 
į Lietuvą ir kitus keturis dešimtmečius 
paskyrė Anykščiams, kur gyveno visą 
antrąją gyvenimo pusę.

Antanas TYLA

Emigracija ir jos vaisius išeivija yra Lietuvos istorijos ir lietuvių tautos 
neatsiejama dalis.

Visokios jos būta: savanoriškos, prievartinės, ekonominės, politinės, pa-
vienių asmenų, jaunų ir darbingų, net ir ištisų šeimų.

Dar Lietuvos karo su kryžiuočiais šimtmečiais įsiveržę kryžiuočiai grob-
davo ne tik turtą, bet išsivarydavo ir gyventojus. Apie Mažosios Lietuvos ir 
Žemaitijos gyventojų dvasinius ryšius XVI a. rašė Martynas Mažvydas.

Ryškesnė politinė emigracija į Vakarus prasidėjo po 1794 m. Tado Kos-
ciuškos, 1831 m., 1863 m. ir 1905 m. sukilimų prieš Rusijos įtaką ir jos 
valdžią. XIX a. antrojoje pusėje ir XX amžiuje išsiplėtojo ir ekonominė emi-
gracija į JAV. Ji vykdavo ir slaptai, ir viešai. Susidariusias norinčių emigruoti 
grupes per sieną pervesdavo ir patyrę knygnešiai. Apie emigracijos mastą 
liudija XIX a. 8 dešimtmečio duomenys: tuomet kasmet į JAV išvykdavo po 
kelis tūkstančiu, 1908–1912 m. – jau vidutiniškai po 16,5 tūkst. lietuvių. 
1899–1914 m. į JAV atvyko iš viso 252 600 lietuvių. Tai anaiptol ne visi 
ten nuvykę lietuviai, nes juos iki XIX a. pabaigos užrašinėdavo rusais ar 
lenkais.

1930 m. JAV gyveno net 439 tūkst. lietuvių. Dešimtys ir šimtai tūkstančių 
lietuvių kūrė JAV gerovę, padėjo šiai valstybei visapusiškai plėtotis, kartu ir 
patys ekonomiškai sustiprėjo, įgijo asmeninio savarankiškumo, verslumo, o 
taip pat lietuvių tautinio susipratimo, tapatybės suvokimo, kultūrinio darbo 
patirties, pasaulėžiūrų ir įvairovės tolerancijos.

Daug mažiau žinome apie emigrantų grįžimą į Lietuvą ir grįžusiųjų li-
kimus. Tuo tarpu nebuvo kaimo ar miestelio, kuris nebūtų turėjęs išvykusių 
ar pargrįžusių išeivių. Daugiausia, kaip sakydavo, „iš Amerikos“, – ameri-
konų.

Mano gimtuosiuose namuose pargrįžęs buvo Tėvukas. Jo vaikystė pra-
bėgo Bičionių kaime, kuriame protėviai gyveno kelis šimtmečius. XIX a. 
– XX a. sandūroje į JAV išvažiavusi jo sesuo atsiuntė laivakartę (šipkartę), ir 
Tėvukas po 1905 m. iš Liepojos per Hamburgą, Londoną išplaukė į kelionę 
per Atlantą.

Nuvykęs į JAV, jis dirbo garvežių fabrike, kuriame kartu darbavosi tokie 
pat atvykėliai vokiečiai, italai, žydai. Sekėsi gerai, bendravo su tenykščiais 

lietuviais, sėmėsi įvairiabriaunės ameriko-
niško gyvenimo patirties, dėliojo ją į vertas 
toleruoti ir į niekines guotas.

Nežinia, kada būtų susiruošęs grįžti prie 
Anykštos į Bičionis. Seserys buvo ištekėju-
sios, tad Jis – vienintelis ūkyje vyras pagal 
tuomet buvusią teisinę tvarką. Jis – valstiečio 
kiemo galva, atsakingas už valstybinius ir vi-
suomeninius mokesčius, viešąsias prievoles. 
Išvykdamas vietoje savęs atsakingu paliko 
teisiškai įformintą globėją – apiekūną. Po ke-
lių metų tas apiekūnas nebegalėjo juo būti, 
siuntė laiškus Tėvukui, kad grįžtų, nes kitaip 
praras teises į tėviškės ūkį. Kitokios išeities 
nebuvo. Susidėjo į lagaminus užgyventą 
turtą ir dolerius ir sugrįžo į Bičionis. Tačiau 
ne visam laikui, mat didžiosios kelionės dar 
nebuvo baigtos...

1913–1914 metų žiemą jis vedė, sukū-
ręs šeimą pasiruošė ūkininkauti. Bet jau kitų 
metų vasaros pabaigoje į Bičionis atėjo Pir-
mojo pasaulinio karo frontas ir Vokietijos ka-

Išeivija pro gimtųjų namų langą

Lietuvos verslininkų sąjungos Anykščių skyriaus valdyba. Pirmojoje eilė-
je centre sėdi verslininkas, pirmąjį kapitalą sukaupęs Amerikoje, Pranas 
Ručys. Kairėje – Maskvoje nepasilikęs vaistininkas Antanas Žukauskas, 
dešinėje – tėvo verslą Anykščiuose perėmęs ir tęsęs Jonas Laskauskas. Už 
jų stovi siuvyklos savininkas Klemas Daujotas, kirpyklos savininkas Balys 
Biržietis ir Povilas Kropas. Foto: VŽM fondai.
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Iš Mikierių kaimo kilęs Juozas PAVI-
LONIS (1875–1961) jaunystėje, veng-
damas karinės tarnybos carinės Rusijos 
kariuomenėje, susiruošė išplaukti per 
Atlantą savo laimės ieškoti į Ameriką. 
Bet likimas jį nubloškė į Pietų Afriką 
be jokių galimybių tęsti suplanuotą 
kelionę. Ten, Keiptaune, Didžiosios 
Britanijos kolonijoje, jis praleido septy-
nerius ar aštuonerius metus, dirbdamas 
įvairius darbus, bet daugiausia – siuvy-
kloje. Susitaupęs pinigų ir grįžęs į gim-
tinę, XX a. pirmajame dešimtmetyje 
jis už 8 tūkstančius rublių nusipirko 
žydų šeimai priklausiusį dviejų aukštų 
mūrinį namą pačiame Anykščių cen-
tre, tuometinėje Turgaus aikštėje.

Keturiuose to namo antrojo aukšto 
kambariuose J. Pavilonis atidarė vieš-
butį, dalį patalpų nuomojo amatinin-
kams. Jo namuose XX a. pradžioje 
keletą metų veikė svainio Antano 
Žukausko vaistinė, žymiai ilgiau – foto-
grafo Juozo Survilos fotoateljė.

1910 m. vedęs dešimtmečiu 
jaunesnę Konstanciją Žukauskaitę 
(1885–1970) iš Ažuožerių, rašytojo 
Antano Vienuolio seserį, sulaukė trijų 
vaikų, iš kurių užaugo tik du – mati-
ninkas žemėtvarkininkas Juozas Pavi-
lonis (1911–1999) ir mokytoja Bronė 
Pavilonytė-Kazokaitienė (1915–2012). 
Šeimos galva Anykščiuose pasižymėjo 
oria laikysena ir riestais ūsais, visuomet 
nešiojo skrybėlę ir lazdą, mėgo skaityti 
laikraščius, domėjosi šalies ir pasaulio 
įvykiais, laikė save buvusiu Didžiosios 
Britanijos karaliaus pavaldiniu, bet 
buvo ištikimas Lietuvos patriotas.

Baigiantis Antrajam pasauliniam 
karui, 1944 m. liepą puolančios sovie-
tinės kariuomenės lėktuvai subombar-
davo Anykščių miesto centrą, tuo metu 
buvo visiškai sugriautas ir Pavilonių 
namas. Be turto ir pastogės likęs vers-
lininkas su žmona senatvę praleido, 
prisiglaudęs A. Vienuolio namuose, iš 
kur 1961 m. ir buvo palydėtas į Anykš-
čių kapines.

riuomenė, išvijusi kaime įsikūrusius rusų kazokus. Paskui į kaimą atslinko 
nuskurusi sovietinės Rusijos kariuomenė, kurią visi vadino bolševikais. Juos 
tais pačiais metais ligi Šiaulių kaimo išvijo dar net gerai nepažįstamos Lie-
tuvos valstybės kariuomenės vyrų saujelė. Ji išvarė iš Bičionių paskutinius 
okupantus. Karas šiame krašte užmigo dvidešimčiai metų.

Per tą karą gimė pirmieji trys sūnūs – mano vyresnieji broliai, paskui 
jaunesnieji ir sesutė Julija. Kaimas 1928 metais išsiskirstė į vienkiemius, Tė-
vukas su šeima išsikėlė į naują vietą, pasistatė namus, vaikai užveisė sodą, 
medžiais apsodino sodybą.

Kai jau viską susitvarkė, vaikai suaugo, vėl nubudo kiek nusnūdęs karas. 
Per Bičionis vėl ėjo svetimos kariuomenės. Viena, vadinama raudonąja, 
sustojo penkiasdešimčiai metų ir ėmė plėšti, kankinti, žudyti. Iš Tėvuko ir 
šeimos atėmė viską – namus, Tėviškę, žemę, teisę gyventi Lietuvoje ir ištrė-
mė į Sibirą.

Ši antra Tėvuko didelė kelionė buvo trumpesnė negu pirmoji, bet tokia 
gūdi, deginanti, žeminanti ir smegdanti. Iš tikrųjų tai buvo pirmosios ke-
lionės tęsinys. Įrodymų tremčiai sąraše be antitarybinėje veikloje žuvusių 
ir konclageriuose kalinčių šeimos narių nuolatos buvo primenama žemė, 
kurios išsikeldamas į vienkiemius Tėvukas papildomai nusipirko prie jam 
tekusios dalios, keli arkliai ir, kaip gniuždanti engimo pabaisa, už atsivežtus 
dolerius nusipirkta arklinė kuliamoji mašina.

Pamenu, kaip sulaukęs rudens Tėvukas su ta mašina apeidavo savo kai-
mynus ir bičiulius, per Miesto Krūmus nuvažiuodavo net į Bikūnus pas 
seserį Ceciliją Misiūnienę, o jai staiga mirus, pas jos vaikus Julę, Julių, kurį 
vadindavome Ulioku, ir jauniausiąjį Juozą...

Monotoniškai tuksenančiuose tremtinių ešelono vagonuose kartu su 
uteniškiais Tėvukas ir šeima pasiekė Jenisiejų. Apkeliauta nuo Misisipės iki 
Jenisiejaus. Bet kaip sugrįžti prie Anykštos? Deja, trėmėjai iš Sibiro išleido, 
bet prie Anykštos, į Bičionis, į savo pasistatytus namus nebeįleido. Tai Tė-
vukui buvo baisiau ir sunkiau negu tremtis. Nepakėlė, ir po pustrečių metų 
nuo sugrįžimo atgulė Burbiškio kapinėse, taip ir nepargrįžęs į savo šeimos 
išpuoselėtus namus.

Mano gimtajame kaime, kiek pamenu buvo keli išeiviai – ir visi mūsų 
kaimynai: tai Juozas Karvelis, Klemensas Tumas ir Klemensienė Tylienė. Mes 
ją tiesiog vadindavome Klemensiene, o jos tris sūnus – Klemensiokais. 

Nuo mažens žinojau, kad Klemensas Tyla išvyko užsidirbti į Argenti-
ną ar Braziliją. Man vis buvo gaila Klemensienės, kad ji viena su vaikais 
vargsta. Ji to vargo pabaigos ir nesulaukė: vyras ten antrą kartą vedė ir 
nebegrįžo.

Klemensas Tumas vaikų neturėjo, tad okupantams neužkliuvo ir, kaip ir 
Juozas Karvelis, gražiai savo namuose užbaigė gyvenimą.

Nelengva buvo išsiruošti į kelionę per Atlantą, ne visada buvo lengva ir 
iš jos pargrįžus. Ieškojimas visais laikais buvo ir bus rizikos lydimas...

Anykštėnų Pavilonių šeima: iš Pietų Afrikos sugrįžęs 
Juozas Pavilonis, jo žmona Konstancija ir jų vaikai 
Juozas ir Bronė. Foto: VŽM fondai.

1951 m. pavasarį ką tik vidurinę mokyklą baigęs būsimasis istori-
kas Antanas Tyla su tėvais Julijona ir Antanu paskutinį kartą dar-
želyje prie žydinčių vyšnių. Už trijų mėnesių tėvai buvo ištremti. 
Foto: A. Tylos asmeninis albumas.

n
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SIMBOLIAI. SUGRIŽĘ PAUKŠČIAI

Juozas DANILAVIČIUS

Kartą Arūnas rašė: „Gimiau 1955, augau miškininko šeimoje, mūsų 
kiemas baigdavosi šlaitu į Marčiupio upelį“. Ten ir susiformavo tapytojas. 
Arūnas Vilkončius įkūrė Kūrybos ir dailės mokyklą, tapo jos direktoriu-
mi. Mokyklai vadovauja demokratiškais principais, todėl turi didžiausią 
galvos skausmą, kaip suteikti kiekvienam mokytojui Laisvę, nes kurti gali 
tik laisvas žmogus. Direktoriui bendrauti ir bendradarbiauti su laisvais 
menininkais mokytojais – nelengva užduotis. Dar didesnis galvosūkis 
Kūrybos ir dailės mokykloje išsaugoti kiekvieno vaiko Laisvę.

Tapytojas

Ne tik Marčiupio upelis – ir tėvas vedė Arūną į tapybą, namuose vaikystėje 
supažindino su tarpukario Lietuvos dailininkais Lietuvos šviesuoliais.

Arūnui tėtis sakė: „Tik nebūk girininkas“, vis kreipė į tapybą. Savo laiku jis pats 
norėjo tapti dailininku, o tapo miškininku. Gal norėjo, kad sūnus įgyvendintų jo 
jaunystės svajonę. Arūnas  jau vaikystėje jautė, kad tapybos meilė atėjusi su juo 
kartu į šį pasaulį.

Institute Arūnui patiko menotyros klausimai, meno istorijos problemos. Plačiai 
ir išsamiai susipažino su Pasaulio Menu. Mokėsi jį skaityti kaip elementorių. Susi-
pažino su kūrinio „skaitymu“, tokiu kaip: „Nikės skulptūrą reikia žiūrėti ne vien iš 
priekio. Žvelgdami į ją iš šono, stebėdami jos sparnų mostą, visos figūros judesius 
ir plazdantį vėjyje rūbą, dar labiau jaučiame stiprų veržimąsi pirmyn. Aišku – deivė 
veda jūrų laivyną į pergalę.“

Tuo metu institute supažindino ir su dalininkų kūriniais, vaizduojančiais abu 
vadus – Leniną ir Staliną. Reikėjo menininkams tapyti, kalti iš granito, lieti iš vario 
pasaulio budelius kaip dangaus angelus. Juk vyravo idėja – šviesų pasaulį sukūrė 
spalio revoliucija, o ne Dievo apvaizda, žmonių nuodėmes atpirko Leninas, o ne 
Jėzus Kristus, kuria komunizmą – šviesų rytojų – komunistų partija, o ne šventoji 
dvasia...

Direktorius

Jo kabinetas mažytis, ne kaip gimnazijų direktorių – šimtui lankytojų. Ir moky-
tojų kambarys nedidukas, tik kelios kėdės. Tik šeši mokytojai: tapybos moko Tomas 
Jurkėnas ir Rita Juodelienė, meno istorijos – Rūta Pelegrimienė, tekstilės (batikos – 
tapybos ant šilko) moko Jūratė Vingrienė, dar Skaidrė Keibienė dėsto piešimą.

Į Kūrybos ir dailės mokyklą renkasi motyvuoti vaikai, kai kurie turi ryškią me-
ninę prigimtį, todėl ir sudėtingi. Pirmose–penktose klasėse jie mėgsta laisvai piešti, 
tapyti, lipdyti, drožti. Vyresnėse klasėse prasideda meninė krizė. Kartais gabus vai-
kas, kuris vėliau pasirinks meno specialybę ir susies savo gyvenimą su menu, paau-

glystėje nori mesti meno mokyklą. Pasireiškia savikritiškas 
požiūris į savo kūrybą, pradeda įsiklausyti į kitų vertinimą. 
Mokytojams nelengva našta – gabius vaikus įtikinėti, kad jie 
yra perspektyvūs, kad galės susieti savo profesinę veiklą su 
menais, kad jų darbai nėra tokie prasti, tik parodose nėra 
pastebėti ir teigiamai įvertinti.

Su Arūnu kalbamės apie tai, kaip mokykloje saugomas 
vaiko įgimtas kūrybinis pradas. Juk į Kūrybos ir dailės mo-
kyklą ateina motyvuoti vaikai, bet ne visi pasiruošę nueiti 
tolimą ir sunkų pasiruošimą tapti profesionaliu kūrėju.

Štai Gabrielė nuo dvejų metukų nesiskiria su flomaste-
riu. Iki mokyklos ji piešė spontaniškai, mama saugo keletą 
albumų jos piešinių. Lukas negalėjo skirtis su plastilinu ir 
moliu – lipdė ir lipdė morkas, obuolius... Žvėrelius... Ir mo-
čiutę... Ir vienam, ir kitam mokykloje mokytis nors ir patiko, 
bet prasitarė, kad „per pamokas nuobodu, neįdomu“...

Arūnas pasakojo: „Mes su mokytojais kalbame, kaip 
atrasti kiekvieno vaiko kūrybinį pradą. Mažas vaikas ir 
mokykloje yra drąsus, bet kai paauga pradeda bijoti: „Aš 
nemoku piešti, aš nepiešiu (kai jam siūloma per pamoką 

Kūrėjų ugdytojas

Juozas DANILAVIČIUS (g. 1928 
m. spalio 29 d.) – mokslininkas peda-
gogas ir publicistas. Kilęs iš Dzūkijos, 
1946 m. baigęs Alytaus gimnaziją, 
dirbo mokytoju kaimų pradinėse 
mokyklose. 1953 m. Maskvos (Rusija) 
V. Lunačiarskio institute įgijęs pedago-
ginį išsilavinimą, jis kone pusę šimto 
metų dirbo specialiosiose pedagogi-
nėse mokyklose Rusnėje (Šilutės r.), 
Priekulėje (Klaipėdos r.) ir Auleliuose 
(Anykščių r.), kur ugdė įvairias nega-
lias turinčius vaikus, buvo pedagogas 
logopedas. Nuo 1997 m. jis turi logo-
pedo eksperto kategoriją.

J. Danilavičius parašė ir išleido 
knygų pedagogikos metodikos 
temomis, labiausiai gilinosi į kalbos 
ugdymą, rašo ir skelbia memuarinę 
publicistiką. Nuo 1969 m. jis yra 
žinomas šalyje elementorių autorius, 
parengė ir išleido penkis skaitymo 
pradžiamokslius, iš kurių mokosi 
skaityti lietuvių vaikai visame pasau-
lyje. Su žmona pedagoge Stase jis 
užaugino dvi dukteris.

Miškininko sūnus Arūnas Vilkončius prie senosios Anykščių 
mokyklos apie 1960-uosius turėjo keturkojį draugą. Foto: 
Eglės Vilkončiūtės-Šenavičienės albumas.



6 76 7

Senolio pranašystėnupiešti natiurmortą)“. Jis sako, kad paskui iš jo juoksis, ir nepiešia, nors galėtų 
darbą gerai atlikti. Pirmų–penktų klasių mokiniai nebijo nemokėti piešti ir piešia 
viską. Nuo šeštos klasės daug vaikų atkrenta, lieka tik tie, kurie itin gabūs. Bet mes 
taip greit vaiko nepaleidžiame, stengiamės palaikyti, padrąsinti kiekvieną, ieškome 
jo stiprybės kaip atramos. Nes vienam sekasi iš atminties piešti, tiesiog fotografuoti, 
kitam nesiseka piešti, bet jis jaučia spalvų melodiją, darbelyje sunku įžvelgti turinį, 
bet emocionaliai kūrinėlis spinduliuoja kažkokia šiluma. Tik nelengvai tai sekasi. 
Dažnai vaikų darbų parodoje mes susiginčijame iki kraujo, vertindami kūrybą. 
Vienam atrodo, kad darbas vertas trejetuko, o kitas mokytojas įžvelgia vaiko darbe 
galingą pradą.

Nors geri darbai gimsta iš gero pasiruošimo, bet gali gimti ir iš nežinojimo. Kaip 
juos vertinti? Mokykloje ne kiekviena pamoka remiasi kūryba – reikia išmokti piešti 
ir apskritimą, ir žirgo galvą, ir siužetą.

Gana sudėtinga žiūrovo akimis vertinti abstrakčius tapybos darbus. Vieną pa-
veikslą be turinio sukuria dailininkas, praėjęs visas pakopas iki abstrakcionizmo, 
kitą paveikslą nutapo dailininkas, neturėdamas išsilavinimo ir patirties. Šiuo metu 
žavimasi ir beždžionių, kačių, bepročių darbais. Nors tai – jau ne kūryba. O kar-
tais liaudies menininko darbus žiūrovas vertina palankiau, negu garsių menininkų, 
pavyzdžiui, P. Pikaso.“

Mokytojai menininkai

Vaikas – integruota esybė. Kiekvienas yra unikalus. Vaikas – natūros ir kultū-
ros darinys. Įgimti pradai organiškai susiję su aplinkos pasauliu. Genai kaip kortų 
koziriai, gali jų turėti daug, bet partiją pralošti. Asocialioje šeimoje gimė ypatingas 
vaikas – kaip kaštonas nukrito ant asfalto.

Tarpusavy dažnai pasvajojame apie mokytoją – koks jis privalėtų būti, kad jam 
būtų lengva dirbti, smagu gyventi, kad jis neapleistų šeimos, sergančio vaiko, senų 
tėvų. Visi sutaria, kad idealus mokytojas – tai draugiškas, objektyvus, diplomatiš-
kas, motyvuotas, kruopštus, kūrybingas, žingeidus, daug dirbantis.

O vadovas – koks jis mokytojams geras? Mokytojai nenori girdėti iš vadovo: 
gyrimosi, liežuvavimo, melo, kitų žeminimo, perdėto kaltės ieškojimo, verkšleni-
mo, manipuliavimo, grasinimo, kitų peikimo. Mokytojams patinka: kai išreiškia 
padėką, pripažįsta jo mokinių laimėjimus.

„Kūrybos ir dailės mokykloje mokytojo asmenybės savybės kur kas svarbesnės 
nei gimnazijos mokytojo, – kalbėjo Arūnas. – Žinoma, mokytojo organizuotumas, 
kruopštumas, draugiškumas, diplomatija ir ten svarbios, ir pas mus labai vertina-
mos. Tik gimnazijoje mokytojo akademiniai gebėjimai (matematikų, kalbininkų, fi-
zikų, chemikų) yra svarbesni, o pas mus mokytojo kūrybiniai laimėjimai ne visada 
pasitarnauja autoritetui. Dailės mokykloje be didaktinės patirties ir žymus tapytojas 
ar skulptorius neturės pasisekimo. Ypač mažieji sunkiai užimami, dažnai mokytojo 
organizaciniai gebėjimai ima viršų prieš menininko talentą.“

Mokytojui Arūnui Vilkončiui spręsti ne tik administracinius reikalus padeda 
organizaciniai gebėjimai tvarkyti savo, mokytojų ir mokinių veiklą, gebėjimas greit 
sukurti darbui palankią atmosferą, gebėjimas užkrėsti mokytojus ir mokinius kū-
rybingumu. Tiek mokytojui, tiek ir vaikui reikia duoti tikslius uždavinius, kad jis 
galėtų vystyti savo laisvę, nes tik laisvas mokinys ar mokytojas tampa kūrėju.

Gimnazijoje dažnas matematikas domisi tik matematikos dėstymo metodika, 
turi tiek pamokų, kad galėtų mokinių kontrolinius darbus ištaisyti ir pamokoms 
pasiruošti, žodžiu, jis – mokytojas grynuolis. Dailės mokyklos mokytojas negali 
likti ar pasišvęsti būti tik tapytoju. Čia tapytojas ar skulptorius 
privalo domėtis vaikų ugdymo praktika.

Ir Arūnas po sunkių administravimo reikalų ir kompozici-
jos pamokų neužmiršta tapybos.

Kai namuose atsigauna, kai siela pradeda dainuoti, ima 
teptuką ir prieina prie molberto. Kartais, prieš imdamas tep-
tuką, nusimaudo po dušu, nuplauna mūsų kasdienybės bjau-
rastį, nugena piktas mintis, kartais ir kitu rūbu apsivelka, kad 
galėtų kalbėtis su žiūrovu kaip nekaltas kūdikis su mama.

Arūnas iš prigimties yra apdovanoti kažkokiu matymu: 
kai į tą pačią miško aikštelę ateina miškininkas, prekeivis ir 
dailininkas, jie skirtingai ją pamato. O Arūnas nuo pirmojo 
žingsnio už slenksčio ėjo ir ėjo į medžio šnaresį, į paukščio 
giesmę, į žiedo šypseną, į šerkšno pasaką. Aš lyg matau Arū-
ną palinkusį prie baltos drobės kaip prie klausyklos bažny-
čioje atvira širdimi, išpažįstantį save.

Kelias į gamtą ir per gamtą į kūrybą skausmingas. A. Vil-
končiaus paveikslai surėdyti iš paprastų linijų ir spalvų, bet 
skleidžia kažkokį neregėtą švytėjimą. Matyt, iš Arūno pirštų 

Arūnas VILKoNČIUS (g. 1955 
m. balandžio 5 d.) – dailininkas 
tapytojas, dailės pedagogas vadovas. 
Gimė ir ankstyvąją vaikystę praleido 
Ukmergėje, kur tuo metu dirbo jo 
tėvai miškininkas Ipolitas Vilkončius 
(1927–2007) ir chemijos mokytoja 
Angelė Sližytė-Vilkončienė (g. 1928 
m.), augo su vyresniąja seserimi psi-
chologe Egle Vilkončiūte-Šenavičiene 
(g. 1950 m.). Tėvams persikėlus, nuo 
1958 m. užaugo Anykščiuose, 1973 
m. baigė Anykščių Jono Biliūno 
vidurinę mokyklą. 1973–1978 m. 
studijavo Šiaulių pedagoginio insti-
tuto Dailės fakultete, įgijo piešimo, 
braižybos ir darbų mokytojo išsila-
vinimą. Studijuodamas susidomėjo 
aviacija, lankė aviatorių klubą.

Po studijų grįžęs į Anykščių 
kraštą, 1978–1981 m. A. Vilkončius 
dirbo Kurklių (Anykščių r.) vidurinėje 
mokykloje dailės ir darbų mokytoju, 
1981–1982 m. buvo Anykščių Jono 
Biliūno vidurinės mokyklos piešimo 
mokytojas. Jis sukūrė šios mokyklos 
interjero simbolius, įamžinusius Jono 
Biliūno atminimą: rašytojo portretą ir 
vitražą.

Belaukdami 2006 m. Velykų, A. Vilkončiaus mokiniai pie-
šė velykinius margučius ir iš jų sukūrė bene didžiausią kada 
nors Anykščiuose buvusį Margutį. Foto: TK.
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per spalvas tryško biologinės gėrio srovės, nešančios deginančią energiją. Neei-
linis talentas – gebėti kasdienybėje, jos daiktuose ir reiškiniuose įžvelgti eiliniam 
žmogui nematomus daiktų ir reiškinių ryšius, pastebėti paslaptis, gebėti spalvomis 
perteikti fantastiškai spalvingą savo vizijų pasaulį.

Šiandien daugumai jaunų žmonių nyksta ryšys tarp medžio, paukščio, žmo-
gaus, visuomenės, o svarbiausia – jau nebėra ryšio su viskuo, kas tautoje buvo 
aukštinama ir gerbiama. Žemė – pastovumo ir saugumo garantas. O išplėšus iš 
žmogaus žemę, jo stiprybės, jo viso gyvenimo pamatą, nebelieka ir žmogaus di-
dingumo, išsenka jo kūrybinės galios, darbštumas, ryšys su viskuo, kas buvo gera 
tėvų troboje, ką būtina išsaugoti, branginti miške, lauke, upėje ir žmogaus sieloje. 
Tai miestų jaunimo rykštė. Anykštėnams lyg atgaiva – Šventoji, Šilelis, kalnai ir 
kalneliai. Bet...

Kiekviename Arūno paveiksle matai iliuzijos efektą, kuris sukelia gilias mintis 
arba įžiebia ryškias emocijas. Arūno nutapytas miškas po šerkšno rūbu – įspū-
dingiausias, puošniausias, toks miškas dieviška palaima prikelia žiūrovą naujoms 
mintims. Jo sukurtas Anykščių peizažas virsta meno kūriniu, nes dvelkia atgaiva, 
susimąstymu, ramybe. Arūno kūryboje nėra kasdieniškų beprasmybių bjaurasties, 
jis vengia tapyti griaunančius pavasario potvynius, gaisrus, iškirstą mišką. Jo pa-
veikslai skleidžia šilumą ir gėrį.

Dar apie mokinius

Arūnas: „Nuo to, kaip mokinys jaučiasi klasės draugų būryje, kaip jis vertina-
mas mokytojų, mokyklos vadovų, priklauso nuotaika, darbštumas, sveikata, daž-
nai ir pažangumas. Ypač „sunkiems“ mokykloje nelengva, jeigu niekas dalykiškai 
nepadeda, o tik kasdien priekaištauja, baudžia prastais pažymiais. Toks mokinys 
palaipsniui tolsta nuo mokyklos, nuo draugų. Dvasinė vienatvė, dėmesio stoka, 
savo nepilnavertiškumo pajautimas neretai skatina nusikalsti. Tokio atstumtojo 
rankose atsiranda ne tik cigaretė, bet ir taurelė. Todėl mūsų mokykloje ypatingai 
vertinamas mokytojų ir mokinių santykių šiltumas.“

Aplinka, kurioje bręsta jaunas žmogus, dažnai prieštaringa. Sunku susigaudyti 
neturinčiam gyvenimiškosios patirties, kas bloga, o kas gera. Blogis kartais būna 
patrauklesnis už gėrį. Ir gyvenimo kasdienybėje augantis žmogus dažnai atsiduria 
kryžkelėje.

Arūnas: „Blizga ne tik auksas, bet ir pigūs metalai. Ne tik penktokui, bet ir abitu-
rientui ne taip retai pritrūksta dvasinės energijos, o dažnai ir galimybių, kad galėtų 
įgyvendinti savo norus, gerus sumanymus. Sunku jiems pasiekti, kad būtų įvertinti, 
pripažinti. Ne vienas palūžta pusiaukelėje. Be to, kiekvieno mokinio kasdienybėje 
yra ir skausmo ašarų, ir dramatiškų įvykių. Čia mokytojo žodis, mokyklos vadovo 
šiltas žvilgsnis ar parama būtina. Ar galime mes suskaičiuoti atvejus, kai gerus vai-
kus teko gelbėti iš šeimos purvo, iš klampaus kelelio? Kiek kartų teko principingiau 
kalbėtis su girtuokliu tėvu, netvarkinga motina. Negalvokite, kad gabūs dailei vai-
kai auga tik gerose šeimose...

Vieni vaikai saulėti, jie niekada neliūdi, visada patenkinti, visada darbingi, pa-
sitikintys savo jėgomis, jie nenori liūdėti, nepasiekę tikslo, nors ir būtų dešimt kartų 

bandę, bando ir vienuoliktą. Šie apsigimėliai skleidžia 
daug šilumos, sėja gėrio grūdus. Antri – visada nepa-
tenkinti, negali džiaugtis gėriu ir grožiu. Tokie ateina į 
mokyklą – ir tokie išeina, nepatenkinti jie lieka visą gy-
venimą.

Vaiko prigimties nepakeisi. Tačiau išryškinti tai, ko 
nemato tėvai, o pamato tik patyręs mokytojas, – silpnai 
besimokantį tai stebuklingai pakeičia.

Negali visi būti kapitonais, bet mokytojas atvirai to 
pasakyti negali. Vaikų kūryba turi aukso vertę, užkrės-
tas kūryba vaikas gali nugalėti didelius sunkumus. Kai 
tenkinamas kūrybos poreikis, komfortas nesvarbu. Visi 
atsargiai liečiame indus, kurie greit dūžta, bet neatsargiai 
elgiamės su vaikais, turinčiais Dievo dovaną menui, – jie 
jautrūs, greit pažeidžiami.

Šiandien daug mokinių aplink mato tik nesėkmes ir 
neviltį, jiems gana sudėtinga savo viduje atrasti skatinan-
čius signalus. Tarkim, mokinys įsitikinęs, kad yra nevy-
kėlis, tad jis vis galvoja apie tai, kad pamokoje susikirs. 
Taip nesėkmė ir prišaukia nesėkmę.

Kūrybingi ir dailės gebėjimus turintys vaikai gimna-

1982 m. Anykščiuose įsteigus 
Tarpmokyklinį gamybinio mokymo 
kombinatą, A. Vilkončius buvo 
paskirtas pirmuoju jo direktoriumi 
ir vadovauja šiai kelis kartus per-
tvarkytai įstaigai iki šiol. Nuo 1993 
m. jis yra Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos direktorius, kompozici-
jos mokytojas. Jis išplėtė gamybinio 
mokymo įstaigoje vaizduojamojo 
meno dirbtuves, įkūrė kraštotyros 
muziejų ir buities daiktų evoliucijos 
ekspozicijas, suteikdamas Anykš-
čių mokiniams daugiau galimybių 
lavintis vaizduojamojo meno srityse. 
1992 m. tuo metu veikusiuose Tech-
nikos ir kūrybos namuose jis atidarė 
dailės studiją. 

A. Vilkončius tapo paveikslus, 
naudodamas originalią tapybos 
štampavimo techniką, kūrinius eks-
ponuoja dailės parodose. Jis parengė 
ir išleido suvenyrinį leidinį „Antanas 
Baranauskas. Anykščių šilelis. Arū-
nas Vilkončius. Tapyba“ (2010 m.). 
Laisvalaikiu kolekcionuoja antikva-
rinius buities reikmenis, radijo imtu-
vus, rekonstruoja senovinę techniką 
ir transporto priemones.

Su žmona pedagoge Zita jis 
užaugino sūnų ir dukterį.

Menininko akis sugavo akimirką – A. Vilkončius nufotografavo virš 
Jurzdiko 2012 m. rudenį nušvitusias vaivorykštes ir pateikė savo 
nuotraukas konkursui „Vaivorykštė virš Anykščių“. Foto: TK.

Zitos ir Arūno Vilkončių šeima su pir-
magimiu Vainiumi apie 1984 m.
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Kūrėjų ugdytojas

zijoje negali mokytis dešimtukais, nes visas jų laisvalaikis, net ir pačios darbin-
giausios valandos pašvęstos kūrybai. Gimnazijose juos prislegia perdėtas dėmesys 
pažymiams ir kontrolei, kurso kartojimas – tai tos rykštės, kurios negailestingai 
plakė ir plaka vaikus, turinčius meninių gebėjimų. Ten jie – neklaužados, o pas 
mus – mylimiausi vaikai.“

Koks jis žmogus?

Jo pažįstami ir artimi draugai sako, kad Arūnas išliko ištikimas šilelio ainiams, 
viduje ramus, mąstantis, nors ne flegmatikas ir ne intravertas. Vaikams jis tėviškai 
reiklus, be galo reiklus. Tik protingai. Niekada neduos nepakeliamų užduočių, nie-
kada pažymiu nenubaus neklaužados. Jo pažymys tik už įdėtas vaiko pastangas, 
niekada nelygina vieno su kitu. Argi galima sakyti: „Tu nesuspėji kartu bėgti su 
dviratininku – tau prastesnis įvertinimas“. Dažnai mokiniams sako: „Dabar bus 
sudėtinga ir sunki užduotis“. Kai vaikai atlieka užduotį, paskatina. Nebijo ir per 
petį paploti.

Vaikystėje dažnai būdavo nepatenkintas, kad yra mokytojos vaikas... Ir todėl 
negali dūkti, verstis kūliais, kaip kiti, negali auginti ilgų plaukų, nešioti spalvingų 
ir lopytų kelnių, labai nemėgo kostiumo ir baltų marškinių, kaklaraiščio. O tėvai 
norėjo auginti inteligentišką „vyrą“. Gavo laisvę tik išvykęs mokytis į institutą. O 
institute menininkai ir muzikai dažnai per galvas vertėsi, kad tik išsiskirtų iš minios. 
Arūnui tai draudė tėvai, su kuriais nevengė ir pasiginčyti. Arūnas augo savarankiš-
kas, nors tėvams jis buvo nuolankus ir paslaugus.

Bet Arūnas greit, tėvų padedamas, pastebėjo, kad per didelė laisvė veda į šiukš-
lyną. Laiku suprato, kad miško inžinieriaus ir mokytojos šeimoje jis gyveno ne 
šiltnamyje. Tėvai stengėsi suformuoti atsparumą blogiui, įdiegė padorumo ir tvirtu-
mo atsispirti žudančiai laisvei pamatus, vertė dirbti ir nesidairyti, visam gyvenimui 
sukrovė darbštumo kraitį.

Menų fakultete studijavo daug talentingų studentų, o dar šalia gyveno muzi-
kai – dar labiau pasiutę, nevengiantys atsipalaiduoti prie taurelės. Jeigu visi nešio-
ja siauras kelnes, menininkai – plačias, kai visi ima siaurinti kelnes, menininkai 
pradeda lopyti naujas, karpyti skyles. Jeigu ne tėvų pastangos, nežinia, kur Arūną 
būtų draugeliai nuvedę – iš jų ne vienas taip ir pasiklydo tamsiuose gyvenimo 
tuneliuose. Ypač muzikantai – prasilakė, vedėsi ir skyrėsi, tai krūvą pinigų turėjo, 
tai kišenėse vėjas švilpavo...

Dirbti sugrįžo į Anykščius. Tėvai labai džiaugėsi, kai ėmė dirbti po Vaclovo 
Bražėno sparnu, dvasingu, bet titnaginiu. Direktorius gebėjo iš kiekvieno nulip-
dyti puikų mokytoją. Tiesa, šioje mokykloje mokėsi patys gabiausi, talentingiausi 
anykštėnai. Bražėno pastangomis kūrėsi gabiems vaikams dailės studijos, vėliau 
išaugusios į dabartinę mokyklą.

Vaclovas Bražėnas, dievo apdovanotas bendravimo talentu, net tais sunkiais 
okupacijos laikais sugebėjo kuo mažiau domėtis politika, raudonų vėliavų šna-
resiu, o visus vertė ne tik naktimis, bet ir sekmadieniais sėdėti prie knygų. Jis 
sugebėjo net ir balsą pakėlęs kalbėti dvasingai, neįžeidžiančiai, tėviškai. Oi, kaip 
pravertė Arūnui tos Bražėno direktorystės pamokos, kai jis pats sėdo į direkto-
riaus kėdę!..

Turėti gerą šeimą nereiškia mylėti iki grabo lentos: oi, kaip nelengva auginti 
savo vaikus, nėra laiko net ir teptuko paimti į rankas... Čia vienas sukarščiavo, čia 
kitas kosi, o jums abiems į darbą reikia skubėti. Vaikai neklausia maži, gal tėvelis 
dabar negali. Visada būk pasiruošęs mesti šaukštą valgio vidury ir eiti užrišti jam 
batą. Dažnai seneliai užimdavo anūkus, bet paskui tėvams reikėdavo iškentėti vai-
kų „terorizmą“. 

Arūnas prisimena, kad eidavo į darbą kaip į rojų, tik tas rojus kartais ir paraku 
kvepėjo. Buvo siekiama kuo ilgiau atitraukti vaiką nuo šeimos, kad vaikas ilgiau 
matytų vadų portretus, raudonas žvaigždes ir nešiotų raudoną kaklaraištį.

Po Nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo kiti vargai: mokykla atsikratė poli-
tikavimo, bet vis trūksta litukų. „O būk genialiausias menininkas, – rašo tapytojas 
A. Gudaitis, – bet jeigu nuo pietų neliks centų, neturėsi apsimokėti, – pripažinimo 
nelauk“.

Arūną kvietė visos partijos kalbėti, agituoti, bet jis svarbiausiu savo ginklu laiko 
teptuką, spalvas. Dievas jam uždėjo kuprą, ir jis kantriai ją neša, dalindamas žmo-
nėms teigiamas emocijas. Vienas paveikslas kviečia kartu nusišypsoti, kitas padeda 
gėrėtis Šilelio vaizdais, trečias verčia susimąstyti apie save.

Todėl ir nepiešia Arūnas gaisrų, mirčių, piktų veidų ir aršių žirgų. Į gyvenimą 
žvelgia šviesiu veidu, maloniu žvilgsniu. Tokią paskirtį šioje žemiškoje atkarpoje jis 
pasirinko – gal net ir ne pats, tiesiog lemtis padovanojo.

50-metis A. Vilkončius 2005 m. suren-
gė personalinę tapybos parodą Anykš-
čių koplyčioje. Foto: Eglės Vilkončiūtės-
Šenavičienės albumas.

Būsimojo dailės mokytojo Arūno pir-
masis lipdinys. Apie 1960 m.

Su tėvu miškininku Ipolitu Vilkončium 
Rubikių ežere. Apie 1960 m.

n
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ona Staikūnaitė-GRITĖNIENĖ

Mano proseneliai Staikūnai seniai seniai ir ilgai ilgai gyveno Ukmergės 
apskrities Anykščių seniūnijos Kalvelių kaime.

Jie čia gyveno dar tada, kai mūsų kraštas priklausė Lenkijos karalystei 
ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei (1569–1795 m.). Tuo metu seniūnijos 
buvo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio valdos. Seniūnijų laikytojai – seniū-
nai – turėdavo mokėti karo reikalams į valstybės iždą vadinamąją kvartą, 
tai yra, ketvirtį visų pajamų, gautų iš valstiečių, surinkus nustatyto dydžio 
mokesčius pagal dirbamos žemės plotą ir iš jų atėmus seniūnijos išlaidas.

Rastame to laikotarpio 1779 m. Anykščių dvaro rankraštiniame inven-
toriuje (Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių 
skyrius, Nr. F 43-5406), surašytame lenkų kalba, yra minimas ir Kalvelių 
kaimas, kuris priklausė Anykščių bažnyčiai kartu su Liudiškių, Medžiuolių 
ir ir dar 5 kaimais. Kalvelių kaimo aprašo originale lenkiškai įrašyti: „Mi-
chal Steykunas“ ir „Jan Steykunas“, tėvavardžiai nenurodyti. Tikriausiai tai 
broliai arba artimi giminės. Tais laikais, kol žemdirbiai turėjo žemės nuo-
savybę, suaugus vaikams, tėvai sukdavo galvas, kaip sėkmingiau juos „ap-
ženyti“ (sutuokti). Būsimų marčių ar žentų pirmiausiai ieškodavo tarp gerai 
žinomų savo kaimo šeimų, tarp tų, kas turtingiau gyveno ir duodavo dides-
nį kraitį gyvuliais ir pinigais.

Mykolo (Michal) ir Jono (Jan) Staikūnų šeimos kiekviena turėjo po 25 
margus dirbamos žemės (1 margas dabar būtų 56 arai) ir mokėjo vienodo 
dydžio šiuos metinius mokesčius: činšo – 83 auksinus ir 10 grivinų, linų 
– 6,20 auksino, pertekliaus – 6,20 auksino, pievų – 4,12 auksino, bernų 
(samdinių) – 1,26 auksino.

Kalvelių kaime tada gyveno dar šešios šeimos, visos turėjo beveik vie-
nodai dirbamos žemės (skyrėsi tik iki 3 margų) ir mokėjo panašaus dydžio 
mokesčius. Trobesiai, gyvuliai ar kitas turtas tada nebuvo surašyti.

Ten pat radau Anykščių dvaro valdų inventorių, irgi lenkiškai surašytą 
1834 m. („Inventarz dobr benificialnych Onikszt“, Nr. F 43-5413), kuriame 
yra Kalvelių kaimo aprašo originalas.

Per 55 metus pasikeitė ir mūsų krašto pavaldumas. Po 1795 m. jis ati-
teko carinei Rusijai. Kalvelių kaimas nuo tada 
priklausė Anykščių dvaro Elmiškio vaitijai. Jame 
gyveno 9 valstiečių šeimos, tarp kurių nuo 1779 
m. išliko tik dvi tos pačios pavardės, kurių rašyba 
buvo pakeista pagal rusų kalbos rašybos reikalavi-
mus – „Steykunas“ į „Staykunas“ (1 šeima) ir „Bal-
trunas“ į „Baltrenas“ (4 šeimos).

Šiame inventoriuje įrašytas 30-metis Justinas 
Staikūnas, Jurgio sūnus, irgi 30 metų jo žmona An-
tanina, Jono duktė, ir 2 jų sūnūs: 8 metų Vincen-
tas ir 4 metų Kazimieras. Dar gyveno samdinio – 
kampininko – šeima: 38 metų Jonas Kavaliauskas 
(Jan Kavalevski), Justino sūnus, jo žmona 30 metų 
Kotryna ir dvi jų dukterys: 4 metų Agnieška ir 2 
metų Juozapota. Surašytas J. Staikūno šeimos tu-
rėtas turtas: dirbamos žemės 1 valakas (21 hekta-
ras) ir 14 margų (7,8 hektaro), suskirstyti į 12 rėžių; 
pastatai: 2 gyvenamosios trobos, iš jų naujesnė 
šeimininkams, senesnė samdiniams, kurie gyveno 
laikinai ir juos vadino „kumpinykais“, 2 svirnai, 
3 tvartai, 2 pašiūrės, 1 klojimas, 1 daržinė. Ūkyje 
buvo laikomi gyvuliai: 2 arkliai, 4 jaučiai (su jais 
dirbdavo žemę), 2 karvės, 2 veršeliai, 3 kiaulės, 
1 ožka (ožių kvapai apsaugodavo tvartuose gyvu-

Du šimtmečiai vienoje sodyboje

ona Staikūnaitė-GRITĖNIENĖ (g. 
1941 m. sausio 20 d.) – ekonomistė, 
kraštotyrininkė ir visuomenininkė. 
Kilusi iš Kalvelių (Anykščių r.), 1951 
m. baigė Kalvelių pradinę mokyklą, 
1958 m. – Debeikių vidurinę mokyklą. 
1958–1960 m. mokėsi Vilniaus finan-
sų-kredito technikume ir įgijo banko 
buhalterės specialybę. 1960–1964 m. 
O. Staikūnaitė gyveno Trakuose ir dirbo 
banke buhaltere. Pradėjusi studijuoti 
neakivaizdžiai, 1964–1967 m. ji tęsė 
studijas stacionare ir Vilniaus universi-
teto Ekonomikos fakultete įgijo ekono-
mistės išsilavinimą.

1967–1991 m. O. Gritėnienė dirbo 
Lietuvos bankuose Vilniuje: buvo Lie-
tuvos respublikinio banko ekonomistė, 
skyriaus viršininko pavaduotoja, SSRS 
valstybinio banko Tarybų skyriaus 
valdytojo pavaduotoja, Lietuvos res-

Prie senojo giminės namo Meldučiuose – Staikūnų ir Gritėnų gi-
minė, susirinkusi pasveikinti 60-mečio Aloyzo Gritėno 2005 m. 
vasarą.   
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Senolio pranašystėlius nuo ligų), 6 avys (jų kailius ir vilną naudojo žieminiams drabužiams).
Visos kaimo šeimos tada turėjo vienodą dirbamos žemės plotą ir mo-

kėjo vienodo dydžio mokestį – „oplata“ po 44 sidabrinius rublius rusiška 
valiuta, o pastatų ir gyvulių turėjo įvairiai.

Pažymėtina, kad ir XIX amžiuje gyvenamosios trobos dar buvo be dūm-
traukio, ir jas vadino „dūminėmis“. Jos vietomis išliko iki XX a. pradžios. 
Kalvelių kaime, kaip pasakojo seneliai, „dūminių“ nebebuvo jau XIX a. pa-
baigoje, gyvenamieji namai buvo mediniai, su langais iš 6 „šiubų“ – atskirų 
stiklų, ir stogai dengti šiaudais iš ruginių kūlių, nukultų spragilais. Trobesiai 
buvo statomi netoli vienas kito, taupant žemę.

Kalvelių kaimo, kaip ir visų kaimų Lietuvoje, veidas pasikeitė, Lietuvai 
tapus nepriklausoma valstybe po 1918 m. vasario 16-osios ir po žemės 
reformos pagal 1922 m. vasario 15 d. Steigiamojo Seimo priimtą įstatymą. 
Visa žemė, išskyrus miškus ir vandenis, buvo pripažinta naudinga, o dvarų 
žemės apkarpytos – tai vadino dvarų parceliacija. Tada išsiplėtė kaimams 
priklausančios žemės, buvo kuriami viensėdžiai („vienkemiai“) už kaimo, 
vadinto „ūlyčia“, ribų.

Tuo metu ir buvo skirti nedideli ploteliai žemės nuo 0,0508 ha iki 0,2969 
ha penkiems Kalvelių kaimo kampininkams, neturėjusiems nuosavos že-
mės, ir dviems mažažemiams po 1,4327 ha ir 2,3478 ha. Jie visi dar vertėsi 
amatais. Kiti gyventojai gavo įvairaus dydžio žemės sklypus, priklausomai 
nuo žemės kokybės ir šeimos dydžio.

Reformos metu Kalvelių kaime buvusioms dviems brolių Antano ir Juozo 
Staikūnų (pavardės rašyba vėl pakeista pagal lietuvių kalbos reikalavimus) 
šeimoms buvo atmatuota 37,19 ha žemės už žvyrkelio, vadinto „veškelio-
ku“, Kalveliai-Rubikiai iki Gėčio miškelio ir 2 ha senojo Kalvelių miško.

Mūsų erdvi sodyba buvo įsikūrusi kvadratiniame sklype apie 50 metrų 
į rytus nuo žvyrkelio, o senelio brolio – toliau į rytus Gėčio link. Tiesa, ten 
jis gyveno neilgai, nes, žmonai pageidaujant, išsikėlė į Anykščius. Tą jų so-
dybą nusipirko Žvikų šeima, atsikrausčiusi nuo Skiemonių, o jiems paskui 
išsikėlus gyventi į Uteną, tuose namuose kaimynystėje apie 1952 m. įsikūrė 
Lenių šeima. 1972 m. ir to vienkiemio nebeliko.

O mūsų gyvenamasis namas driekėsi 22 metrų ilgiu lygiagrečiai „veš-
keliokui“, buvo 7 metrų pločio, suręstas iš apipjautų rąstų, su sąsparomis 
kampuose (jas čia vadino „sūsparom“) ir stogu iš mažų, plonai išpjautų 
lentučių. Jis žvelgė aplinkui dešimčia vidutinio dydžio trijų „šiubų“ („T“ 
formos rėmais) langų su langinėmis.

Namas buvo perskirtas į tris dalis. Pietiniame gale, į kiemo pusę, buvo 
apie 8,5 metro ilgio ir 3,5 metro pločio virtuvė su plūkta molio asla. Įėjus 
virtuvėn iš „premenes“, dešinėje buvo didelis duonkepis pečius su „priež-
du“ (pakura) ir „kaptūru“ virš jos dūmams į kaminą išsiveržti, bei „kuknelu“ 
(virykle) „preždas“ rytinėje pusėje. Pečiaus apačioje, netoli durų, buvo sky-
lė „pečelin“, kur dėdavome sausą avalynę.

Ant šiltai apklostyto pečiaus žiemos vakarais po darbų ir vakarienės už-
lipdavom visa 5 asmenų šeima: tėtis Antanas Staikūnas (g. 1909 m.), mama 
Marytė Staikūnienė (g. 1913 m.), brolis Narimantas (g. 1936 m.), sesuo Vir-
ginija (g. 1939 m.) ir aš, Ona (g. 1941 m.), – nors 
mane tada vadindavo Anciute, kaip visas Onas 
mūsų kaime, lenkišku tarimu. Susirinkdavom pa-
sišildyti, aptarti reikalų, tėtė mums paskaitydavo 
brolių Grimų pasakų. Kiekvieną ankstų rytą ma-
mutė kūrendavo pečių ir prikepdavo blynų visai 
šeimai, išvirdavo „dažinį“ ir mėsišką sriubą pie-
tums. Tėtis šerdavo gyvulius.

Kairėj prie virtuvės sienos stovėjo ilgas, per visą 
virtuvę, platus ir storas suolas išpjautas iš stambaus 
medžio. Ant jo arčiau durų statydavo du metali-
nius vandens kibirus, „baleikėlų“ (skardinį indą 
prausimuisi), duonkepę su išrūgusia tešla prieš 
duonos kepimą, geldeles su įneštais miltais, sietą 
miltams sijoti ir kitus reikalingus ruošai daiktus.

Pietiniame virtuvės gale stovėjo didelis stalas, 
prie kurio susėsdavome visa šeima. Dažniausiai – 

publikinio socialinio banko Revizijos 
skyriaus viršininkė. 1991–2001 m. ji 
buvo Lietuvos Respublikos Valstybės 
kontrolės vyriausioji kontrolierė, kol 
išėjo į pensiją.

O. Gritėnienė yra Debeikiečių 
bendrijos narė, 1998–2001 m. – 
Debeikiečių bendrijos pirmininkė. Jos 
asmeniniu rūpesčiu 2002 m. buvo 
patvirtintas Debeikių miestelio herbas, 
išleista Vytauto Sedelskio prisiminimų 
knyga „Prisiminimų kritasiai“ (pirmoji 
dalis, 2001 m.), pradėta rengti krašto-
tyros monografija apie Debeikių kraštą. 
Ji surengė pirmąjį Kalvelių kaimo kraš-
tiečių susitikimą (2007 m.), išleido kraš-
totyros monografiją „Kalveliai 1779–
2007“ (2008 m.). Su vyru inžinieriumi 
energetiku Aloyzu Sauliumi Gritėnu (g. 
1945 m.) ji užaugino du sūnus: policijos 
pareigūną, dabar ūkininką, Osvaldą (g. 
1968 m.) ir dailininką tapytoją Robertą 
(g. 1972 m.).

Stasė Jodelienė su dukrele Danute Valkose šieną grėbia. Tolumoje 
– Staikūnų šeimos sodyba. XX a. vidurys. 

Ona Staikūnaitė, 1958-aisiais palikusi 
tėviškę. 
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tik per pietus ir vakarienę, nes anksti rytais mes išskubėdavome į mokyklą.
Prie pečiaus šono glaudėsi mūrinė apšildoma siena iki pat namo pieti-

nio galo vidurio. Už jos buvo tokio paties dydžio kambarys, su medinėmis 
grindimis. Jame stovėjo dvi didelės medinės lovos, viena iš jų tamsi, aukš-
tais galais, su matracu, ir trečioji mažesnė. Pietiniame gale stovėjo didelis 
medinis stalas, o už jo palangėse dvi „ilgas sapkelas“ (sofutės) su atlošais, 
sukaltos iš mažų dailių keturkampių medinių lentučių. Ten stovėjo ir „ka-
lavartas“ (ratelis) lininiams ir vilnoniams siūlams verpti. Kambario vakari-
niame krašte nuo rudens iki pavasario stovėdavo audimo staklės, kuriomis 
mamutė audė lininius ir vilnonius audinius (iki kolektyvizacijos 1949 m.).

Namo viduryje buvo „didela premene“, apie 5 metrų ilgio ir 3 metrų 
pločio, plūkto molio asla. Iš jos į kiemą atsiverdavo stambios medinės durys 
su didele „klėmka“ (rankena) ir užraktu. Lauke buvo nedidelis „gankelis“ 
(prieangis) su nedideliu stogeliu. Už durų stovėjo girnos grūdams malti.

Šalia „premenes“, namo viduryje, buvo kamara su aruodais bulvėms ir 
kitoms daržovėms laikyti, ant lentynų stovėjo taukų, spirgučių „spaskelas“ 
(maži kubiliukai), raugintų agurkų, burokėlių „rečkelas“ (statinaitės), rau-
gintų kopūstų „bačka“ (kubilas), ant karčių kabojo nedaug lašinių, dešrų 
greitam naudojimui.

Už kamaros buvo nedidelis koridoriukas su durimis į lauke pastatytą 
nedidelį „gerųjį gankelį“ kitoje namo pusėje – „veškelioka“ link.

„Premenes“ kampe stovėjo kopėčios užlipti „int gryčias“ (pastogėn), ku-
rios pietiniame gale žiemą džiaudavo skalbinius, o šiauriniame gale ant 
karčių kabojo rūkytos lašinių paltys, pora didelių skilandžių, mažesnių 
„pūslalių“, storų dešrų. Dalis jų buvo laikoma rugiapjūtei.

Šiauriniame „premenes“ gale buvo durys didelėn „stancijan“ – apie 8,5 
metro ilgio ir pločio per visą namą, su 5 langais, obliuotų lentų grindimis. 
Joje stovėjo didelė ir graži, mezginiais papuošta lova. Ji – mano senelės 
Salomėjos Jodelytės-Staikūnienės, kurią visi vadino Matinyte, nes ji buvo 
pribuvėja, ant jos rankų tuo metu gimė visi Kalvelių kaimo ir gretimų kai-
mų vaikai. Matinytė „stancijaj“ kiekvienais metais iki 1948 m. įrengdavo 
altorėlį „majavų“ (gegužinėms) pamaldoms ir vakarais melsdavomės su 
atėjusiais kaimynais.

Kiti pastatai buvo pasklidę aplink didelį kiemą to-
liau nuo namo: tvartas su daržine į pietus už kokių 
40 metrų, didelis ir aukštas „klaimas“ (klojimas) – į 
rytus už kokių 60 metrų, o vidutinio dydžio klėtis – už 
30 metrų į šiaurę. Visų šių pastatų stogai buvo deng-
ti šiaudais iš ruginių kūlių, nukultų spragilais. Beveik 
kiemo viduryje, kiek dešiniau, buvo šulinys iš betoni-
nių ritinių su aukšta svirtimi vandeniui semti.

Mūsų klojime buvo įrengta slėptuvė, kurioje nuo 
1946 m. vasaros dvejus metus slėpėsi neprisiregis-
travęs Nepriklausomos Lietuvos policijos pasienietis, 
turėjęs ginklą, Jonas Grigaliūnas iš Sindrių kaimo. Tuo 
metu tėvams teko daug iškentėti, nes dienomis atėję 
stribai reikalavo parodyti bunkerį, tėčiui trenkė šautu-
vo buože per galvą, klojime šieną badė „štikais“ (dur-
tuvais). Naktimis atėję partizanai reikalavo atiduoti 
ginklą, ieškodami išgriovė stačiamalkę krosnį, tačiau 
ginklo nerado. Tėvų ištvermės dėka pavyko atsilaikyti. 
1948 m. vasarą sovietams paskelbus papildomą žmo-
nių registraciją ir pažadėjus nebausti už savo noru 
atiduotus ginklus, J. Grigaliūnas išėjo iš pogrindžio ir, 
Utenoje atidavęs ginklą, prisiregistravo.

Aplink kiemą buvo pasodinti žydintys krūmai ir 
medžiai. Prie pietvakarinio namo kampo kerojo aly-
vų krūmas, toliau erškėtrožių krūmas, vyšnios, tarp jų 
didelė liepa, o pietvakariniame kampe – didelis žilvy-
tis nusvirusiomis iki žemės šakomis. Kieme prie tako 

KALVELIAI – kaimas Debeikių 
seniūnijoje už 4 kilometrų į pietvaka-
rius nuo Debeikių, nuo 2009 m. pri-
klauso Čekonių seniūnaitijai. Įsikūręs 
abipus kelio Čekonys–Žalioji, ribojasi 
su Meldučių, Užubalių, Medžiuolių, 
Bebarzdžių, Puodžių, Čekonių ir Sin-
drių kaimais. Kalveliuose išteka Variaus 
upelis – kairysis Šventosios intakas.

Buvo 16 sodybų – 38 gyventojai 
(2001 m.).

1779 m. Anykščių parapijos 
inventoriaus apraše minimas Anykščių 
bažnyčiai priklausęs Kalvelių kaimas, 
kuriame gyveno 8 laisvųjų valstiečių 
šeimos, turėjusios po 12–14 hektarų 
žemės ir mokėjusios činšo mokestį 
bei davusios duoklę. Toks pat kaimo 
vaizdas aprašytas ir 1789 m. parapijos 
apraše. 

Nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. 
pradžios Kalveliai priklausė carinės 
Rusijos imperijos Kauno gubernijai. 
1834 m. aprašuose Kalveliai priskirti 
Anykščių dvaro Elmiškio vaitijai, kaime 
gyveno 9 šeimos – 86 žmonės (įskai-
tant samdinius). Po 1863 m. sukilimo 
iš Kalvelių į Sibirą (Rusija) už paramą 
maištininkui buvo ištremtas Justinas 
Dičius su žmona Ona. XIX a. pabai-
goje Kalveliuose vaikus slaptai mokė 
lietuviškai skaityti daraktorė Kotryna 
Steikūnaitė (?–1904).

XX a. pradžioje Kalveliai buvo 
Kauno gubernijos Ukmergės apskrities 
Anykščių valsčiaus kaimas, 1901 m. 

„Paukštininkė“ Ona Staikūnaitė savo sodyboje Kalveliuose 
apie 1955 m. 
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į šulinį kerojo krūmas, kurį vadinom „medeliu“, kiti jį vadina juoduoju šer-
mukšnėliu, o iš tikrųjų – medlieva. Jis pavasarį pasipuošdavo kekelėm baltų 
žiedų, o birželį – tamsiomis prinokusiomis uogomis. Jos buvo ne tik mūsų, 
vaikų, bet ir varnėnų skanėstas. Klojimo pietiniame gale augo du storaka-
mieniai žilvyčiai sulig stogo šelmeniu. Juose buvo įkelti inkilai varnėnams, 
kurie pirmieji paskelbdavo pas mus pavasarį. Šiaurinėje pusėje prie klėties 
augo nelabai linksmos eglaitės. Jų nelepino priemolio žemė, kur labiau tiko 
šalia augusioms vyšnioms.

Į pietryčius nuo sodybos buvo keturios didelės „markos“ (kūdros), kurių 
kiekviena turėjo paskirtį: maudytis, skalbiniams skalauti, „linmarka“ – li-
nams merkti ir pagaliau – gyvuliams girdyti. Pirmoje ir paskutiniojoje tėtis 
įveisė žuvų – karosų.

Tarpukario Lietuvos metais tėvai augino 2 arklius, 3 karves ir jų prieauglį, 
2 kiaules maistui ir vieną paršavedę, 2 avis su 4 ar 5 ėriukais, vištų ir žąsų. Jų 
plunksnas naudodavo pagalvėms, „duknoms“ (pūkinėms antklodėms).

Šviežią karvių pieną atšaldydavo įleistą į šulinį aukštoje siauroje blėki-
nėje su pailgu siauru stiklo langeliu ir kraneliu apačioje. Kai pienas atvės-
davo, per tą kranelį nuleisdavo liesą pieną, kol viršuje atsiskyrusi grietinėlė, 
žiūrint per langelį, nusileisdavo iki dugno. Suraugintą ir pašildytą pieną pil-
davo į drobinius trikampio formos sūrmaišius, iš kurio išbėgus išrūgoms pa-
silikdavo varškė, o iš jos slėgdavo sūrius. Juos paskui valgydavome šviežius 
ir padžiovintus. Suraugintą grietinę supildavo į grietinę supildavo į „muš-
tukę“ – siaurą aukštą kubiliuką, pagamintą iš lapuočių medžių obliuotų 
lentučių. Į jį per apskritą medinį dangtį būdavo įleista ilga šlifuota lazdelė su 
gale esančia mentimi iš dviejų sukryžiuotų pailgų lentelių. Tą mentę tankiai 
kilnojant, susimušdavo sviestas. Jį ištraukdavo į molinį dubenį, užpildavo 
švariu šaltu vandeniu ir maigydavo mediniu šaukštu, kol visą taip perplau-
davo. Dalį sūrių, sviesto, paukštienos ir kiaušinių, veršelius ir paršelius tėvai 
išveždavo parduoti į Anykščių turgų, veikusį trečiadieniais.

Sovietiniais metais nuo 1949 m. įsteigus kolūkius, mūsų penkių asmenų 
šeimai paliko vieną karvę, du paršelius, vieną avį ir 60 arų dirbamos žemės. 
Tėtis tada išarė vidurį didelio mūsų kiemo, ten sodinom bulves, daržą, braš-
kių arčiau namų, auginom kalakutus pardavimui.

Šis gyvenamasis namas buvo mūsų šeimos pastogė iki 1956 m., kol me-
dinės stogo lentutės nuo lietaus ir sniego aptrešo, pro jas pradėjo tekėti 
vanduo į kambarius. Tėtis prašė kolūkio pirmininką paskyros tuo metu tik 
ką pasirodžiusiam šiferiui pirkti, norėdamas stogą perdengti, nes be tokios 
paskyros šiferio neparduodavo. Pirmininkas pareiškė, kad tokio didelio ir 
seno namo stogui šiferio neskirs, jis galįs duoti paskyrą tik naujai statytam 
ir mažesniam namui.

Tada šeima ir nutarė namą perstatyti – jį sumažinti. 1956 m. broliui Na-
rimantui grįžus iš tarnybos sovietinėje armijoje, 
prasidėjo perstatymo darbai. Namą statė vietiniai 
meistrai J. Skurkis ir J. Tuskenis.

Namas buvo sumažintas perpus, iki 11 metrų 
ilgio, ir pastatytas per metus. Nebeliko vidurinio-
sios dalies ir „stancijas“. Iš kiemo pusės prie namo 
buvo prišlietas iš lentų sukaltas uždaras „gankelis 
podeliui“, iš kurio beveik namo viduryje buvo du-
rys tiesiog į virtuvę. Joje priešais stovėjo duonke-
pis pečius su „prieždu“ į durų pusę ir joje įrengta 
„kuknela“. Nuo jų, viduriu namo nusidriekė sie-
na su stačiamalkiu pečiuku netoli galinės sienos. 
Taip šiaurinė namo pusė buvo padalinta į virtuvę 
ir miegamąjį. Pietinėje namo pusėje įrengė didelį 
kambarį su dideliu stačiamalkiu pečiumi, nuo ku-
rio buvo įrengta išardoma sienelė per kambario 
vidurį, ir didelis kambarys padalintas į du. Žodžiu, 
po tokio perstatymo šiaurinių ir pietinių kambarių 
paskirtis pasikeitė vietomis.

jame buvo 118 gyventojų. 1906 m. 
Kalvelių kaimo žemėje buvo rasta tin-
kamo molio plytoms gaminti ir įrengta 
plytinė. Čia molis buvo kasamas, for-
muojamos  ir degamos plytos, 1906–
1913 m. statant Debeikių bažnyčią. 

Nepriklausomos Lietuvos Respu-
blikos laikotarpiu 1918–1940 m. Kal-
veliai buvo Utenos apskrities Debeikių 
valsčiaus kaimas. 1923 m. kaime buvo 
17 sodybų – 108 gyventojai. 1925 m. 
kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuo-
met 24 šeimos turėjo 400,85 ha žemės. 
Tuo metu Kalveliuose veikė grietinės 
nugriebimo punktas, po Antrojo pasau-
linio karo iki 1967 m. buvo pieno sepa-
ravimo punktas. 

1947 m. spalį Vinco Šakėno 
namuose buvo įkurta 4 skyrių Kalvelių 
pradinė mokykla, veikusi iki 1955 m., 
joje mokėsi 20–25 mokiniai. 1947–
1948 m. visus mokinius mokė moky-
toja Birutė Gudanavičiūtė, 1948–1949 
m. trumpai dirbo mokytojai Strazdaitė 
ir Gediminas Vilutis, 1949–1955 m. – 
Stasė Stundžėnienė.

1941 m. iš Kalvelių buvo ištremti į 
Sibirą 8 asmenys, 1949 m. dar ištrem-
tas Vincas Šakėnas, 1951 m. – Jonas 
Šakėnas. 

1949 m. kovo 31 d. Kalvelių kaimas 
kartu su Užubaliais prievarta sujungtas 
į kolūkį „Nauja buitis“, nuo 1950 m. 
priklausė „Tarybinio artojo“ (nuo 1953 
m. – sustambinto), nuo 1978 m. – 
„Ateities“, Debeikių kolūkiams. Nuo 
1950 m. rugpjūčio 26 d. iki 1978 m. 
kovo 21 d. Kalveliai buvo „Tarybinio 
artojo“ kolūkio centrinė gyvenvietė, 
1959 m. kaimo centre buvo pastaty-
tas naujas administracinis pastatas. 
1992 m. Debeikių kolūkiui iširus, 
1992–1997 m. kaimo gyventojai dirbo 
Čekonių žemės ūkio bendrovėje, kol 
ši 1997 m. irgi buvo likviduota. Dabar 
kaime pavieniui ūkininkaujama.

Staikūnų sodyba Meldučių gyvenvietėje – naujas senojo namo gy-
venimas. Foto: Ona Gritėnienė.



14 1514 15

SIMBOLIAI. SUGRIŽĘ PAUKŠČIAI

Staikūnų giminės namas, jau užtrauktas 
ant naujų pamatų Meldučiuose. 1972 
m. vasara. 

Staikūnų namas, dviejų traktorių tem-
piamas, keliauja per Kalvelių kaimo 
laukus Meldučių gyvenvietės link. 1972 
m. vasara. 

Antanas Staikūnas prie pastolių vežimo 
su numylėtiniu „Geltonuoju“ arkliu iš 
naujo kuriamoje sodyboje Meldučiuo-
se. Šalia – būsimo namo pamatai, pa-
rengti namui, gabenamam iš senosios 
sodybos Kalveliuose. 1972 m. vasara.

Namo langus tada pakeitė į naujus, žymiai didesnius, dviejų „šiubų“, o 
vakarinėje sienoje „int veškeliokų“, abipus „stiklinia gonka“, įstatė du dar 
didesnius – trijų „šiubų“. Langus ir vidaus duris dailiai padarė dailidė Juza 
Girnius iš Kalvelių kaimo.

Tuomet buvo nugriauta klėtis, nes iš 60 arų žemės nebebuvo savų grū-
dų, ji liko nebereikalinga. Į jos vietą buvo perkeltas sumažintas tvartas su 
daržine. Tik didelis klojimas išliko senojoje vietoje.

Vos tik perstačius senąjį namą, netrukus išsisklaidė mūsų šeima. Mes, 
vaikai, užaugome, baigėme tuometinės tarybų valdžios reikalaujamus pri-
valomus mokslus Debeikių vidurinėje mokykloje. XX a. VI dešimtmetyje 
ir aš, ir brolis Narimantas išvykome į miestus įsigyti specialybių. Paskui, 
jau tapę jaunaisiais specialistais, buvome paskirti dirbti toliau nuo gimtųjų 
namų, tik sesuo Virginija pasiliko gyventi pas tėvus. Dar po kiek laiko su-
kūrėme šeimas – vestuves surengė tėvai, ačiū jiems, tuose pačiuose gim-
tuosiuose namuose. Paskui tėvus nuolat lankydavome, padėdavome įdirbti 
„sklypelį“, prisišienauti.

Tėviškėje susikūręs kolūkis „Tarybinis artojas“ plėtėsi, specializavosi 
gyvulininkystėje ir nutarė visus „vienkemių“, esančių už „veškelioka“, ir 
net visus Užubalių kaimo gyventojus perkelti į naujai kuriamą Meldučių 
gyvenvietę, plečiamą prie vieškelio Debeikiai–Čekonys. Už persikėlimą 
pasiūlyta išmokėti tam tikro dydžio kompensacijas, o tame likusiame dide-
liame plote po 1970 m. nuspręsta įveisti ganyklas kolūkio karvėms.

Mūsų tėtis „suke galvų“, ką čia padarius, kad nereikėtų vėl perstatyti visų 
trobesių. Jis prisiminė, kad kažkas pasakojo, kad panašiu atveju gyvenamąjį 
namą į kitą vietą pertempė dviem didžiaisiais vikšriniais traktoriais – „Sta-
linec-ais“. Tėtis apie tai papasakojo kolūkyje melioraciją tokiais traktoriais 
dariusiems traktorininkams. Sutarė dėl atlyginimo, aptarė, kaip tai padaryti 
– ir pradėjo persikėlimą.

Tėtis su sūnumi Narimantu išardė vidines namo sienas ir pečius, tvarkin-
gai sudėjo plytas permūrijimui. Kolūkio pirmininkui leidus, su žentu Sau-
liumi Gritėnu jie parsivežė iš Ramuldavos miško dvi stambias egles, iš kurių 
sukalė 12 metrų ilgio ir 8 metrų pločio roges namui pervežti.

Sutartą 1972 metų liepos 25 dieną mūsų namą Kalvelių „vienkemy“, 
sutvirtintą sukaltomis lentomis apie „sūsparas“, atvertais langais, kad neiš-
dužtų stiklai, nuardytais „gankeliais“, du traktoriai „Stalinec“ užtraukė ant 
rogių, jas su namu abu traktoriai nutempė per laukus, pro kaimyno Matelio 
dar nenugriautą sodybą, į Meldučių gyvenvietę – maždaug už kilometro. 
Ten, šalia Kalvelių kaimo šiaurinių žemių, užtraukė namą ant iš anksto pa-
ruoštų pamatų.

Įdomiausia, kad taip pervežant namą neišdužo nė vienas lango stiklas ir 
kartu atvažiavo ant lubų laikyti daiktai: etažerė su knygomis, dvi metalinės 
lovos, „kalavartas“ su špulia, „kryjeliai“ su apvyniotais siūlais ir be siūlų, 
linų brauktuvė, linų šukavimo šepetys, geldelės, kubiliukai, bičių koriai, 
dūmų dumplės bitėms...

Šie daiktai paskui pasitarnavo mano sūnui Robertui, kai 2001 m. jis ruo-
šė magistro darbą Vilniaus dailės akademijoje ir jų pagrindu nutapė natiur-
mortų seriją, kuri buvo įvertinta labai gerai.

Senojoje sodyboje pasiliko ir buvo užkastos po žeme audimo staklės 
kartu su kitais sodybos likučiais, nes nebebuvo iš ko audinių austi. Tačiau 
mamutė ir perkeltuose namuose dar ilgai verpė vilnonius siūlus pirštinėms, 
kojinėms megzti, nes augino avį ir kirpdavo jos vilną.

Naujojoje gyvenvietėje jau stovėjo perstatytas tvartas ir mūrinė virtuvėlė 
su rūsiu po ja. Pervežtas namas, vėl buvo įrengtas, nieko viduje nebekei-
čiant, tik „gankelis“ su sandėliuku iš kiemo pusės, anksčiau buvęs iš lentų 
sukaltas, dabar buvo sumūrytas iš plytų ir nudažytas kaip ir namas – gelto-
nai. Pastogės šiauriniame gale dar buvo iš lentų sukaltas kambarys vasarai 
su dviem lovom ir knygų etažere. Ten vėliau mano sūnus Robertas laikė 
savo paveikslų eskizus.

Visas persikėlimo rūpestis tėveliui kainavo daug sveikatos, ir jis, neilgai 
tepagyvenęs naujoje vietoje, iškeliavo Anapilin 1975 m. vasario 16-ąją.

Perkeltoji Staikūnų sodyba Meldučių 
gyvenvietėje – tarsi namo čia šimtme-
čius stovėta. Foto: O. Gritėnienės asme-
ninis albumas.
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Į savo lizdus Meldučiuose ne tik gandrai sugrįžta... 2012 m. Foto: 
Ona Gritėnienė.

1949–1959 m. Kalveliuose veikė 
klubas-skaitykla, 1968–1978 m. – 
kolūkio „Tarybinis artojas“ kultūros 
namai. 1953–1978 m. Kalveliuose 
veikė čia perkelta Čekonių biblio-
teka. 

1953–1968 m. Kalvelių kaime 
žemės buvo nusausintos, 1969 m. 
kaimas elektrifikuotas. 1986–1988 
m. Kalvelių kaimą kertantis Čeko-
nių–Debeikių kelias buvo padengtas 
asfalto danga. Nuo 2000 m. Kalvelių 
kaime veikia Aknystos pensionato 
(dabar – Aknystos socialinės globos 
namai) filialas.

XVIII a. kaimas priklausė Anykš-
čių parapijai, nuo 1801 m. iki šiol pri-
klauso Debeikių parapijai. Senosios 
kapinės pietiniame kaimo pakraštyje 
nenaudojamos nuo 1947 m., išlikę 
keturi akmeniniai paminklai su gele-
žiniais kryžiais, akmenyse iškaltos 
1877, 1882, 1883 ir 1888 m. datos, 
yra inicialų. Šalia kapinių yra valsty-
bės saugomas archeologijos pamin-
klas – netyrinėtas Kalvelių senkapis. 
Kaimo pakraštyje pastatytas ąžuolinis 
kryžius su užrašu „Viešpatie, saugok 
Tėvynę Lietuvą“ (autorius – Bronius 
Tvarkūnas, 2004 m.).

Kalvelių kaimo gyventojų ben-
druomenė nuo 2007 m. kasmet rug-
pjūčio pabaigoje, per Šv. Baltramiejų, 
rengia kraštiečių sambūrius. Ona 
Staikūnaitė-Gritėnienė sudarė ir 2008 
m. išleido kaimo istorijos kraštotyros 
monografiją „Kalveliai 1779–2007“.

Kalveliuose 1897 m. gimė kariš-
kis majoras ir politinis kalinys Pranas 
Jodelis, 1913 m. – vienuolė misio-
nierė Emilija Šakėnaitė-sesuo Ksa-
vera, 1932 m. – mokslininkas inži-
nierius statybininkas Stasys Karosas, 
1938 m. – mokslininkas inžinierius 
statybininkas Povilas Vainiūnas, 1941 
m. – ekonomistė ir kraštotyrininkė 
Ona Staikūnaitė-Gritėnienė, 1965 m. 
– žurnalistė Jolanta Miškinytė-Šešta-
kauskienė.

Persikėlusi į gyvenvietę, mamutė kiek laiko, kol gyveno tėtis, dar kū-
rendavo duonkepį, dideliuose „špižiuose“ (puoduose iš ketaus) šutindavo 
bulves dviems auginamoms kiaulėms, šeimai pusryčiams kepdavo blynus, 
virdavo mėsą ir sriubą pietums. Duonos nebekepė, nes nebegaudavo rugių 
iš kolūkio, už darbą jau mokėjo pinigais. Mirus tėčiui, mama sumažino ūkį, 
nebekūreno ir duonkepio, naudojosi kieme sumūryta virtuve su rūsiu.

Tačiau tas senasis duonkepis tebestovi ir dabar – jis mums primena tė-
vus, praeitį. Dar yra išlikusi „špižine petelnia“ (ketaus keptuvė), kurią ma-
mutė atsinešė kaip kraičio dalį, atitekėdama pas Staikūnus 1935 m. Joje 
ir dabar mes, atvažiavę iš Vilniaus, puikiai kepame blynus, tik ant dujinės 
viryklės, ant kurios dabar visą maistą gaminame...

Kai mano sūnūs Osvaldas ir Robertas Vilniuje pradėjo lankyti mokyklą, 
pasibaigus mokslo metams mamutė pasakė: „Kų ti anys vasarų veiks miesti 
int asfaltą, tegul važiuoja kaiman“.

Taip nuo 1976 m., kol berniukai mokėsi, vasaras jiedu praleisdavo kai-
me pas mano mamą. Paaugę abu dirbdavo kolūkyje. Osvaldas dažniausiai 
sandėlyje padėdavo sandėlininkui tvarkyti grūdus. Vėliau ten jį pakeitė pa-
augęs brolis Robertas, pusketvirtų metų jaunesnis, iki tol trejus metus pa-
keisdavęs atostogaujančią tetą – paštininkę.

Osvaldas pamilo kaimą ir, neakivaizdžiai baigęs Teisės universitetą, 
atidirbęs Vidaus reikalų ministerijos sistemoje 20 metų, 2007 m. pradėjo 
ūkininkauti. Jis kūrėsi nepriklausomoje Lietuvoje atgautoje senelių žemėje 
Kalvelių kaime, nuomodamas ir daugiau žemės, dar įsigijęs nuosavos ir 
buvusią kolūkio fermą Kalveliuose. Dabar jis augina apie 500 avių bandą, 
dar užsiima grūdų ūkiu. Man džiugu, kad jis tęsia giminės tradicijas.

Tik gaila, kad kartu su XX amžiaus pabaiga užgeso taip ilgai gyvavusi 
Kalvelių Staikūnų pavardė – neliko jos vyriškosios šakos, nes mano tėtis 
buvo vienturtis, o brolis Narimantas Staikūnas iškeliavo Anapilin 1992 m., 
palikęs tik vieną dukrą, neužauginęs sūnaus.

Netrukus paskui jį, 1995 m., iškeliavo Anapilin ir mamutė. Tik dabar 
aš, išnagrinėjusi savo giminės 200 metų istoriją, supratau, dėl ko vyrai taip 
trokšta, kad šeimoje gimtų sūnus – giminės pavardės tęsėjas. Anksčiau vis 
atrodydavo, kad tai tik vyriškosios ambicijos ir tuščias garbės reikalas. Vis 
dėlto akivaizdu, kad tai itin svarbūs giminės išsaugojimo saitai.

* * *
Įsijautusi į mūsų šeimos istoriją, 2012 m. vasarą stebėjau gandrų šeimy-

ną šalia mūsų sodybos ir negalėjau atsistebėti jų rūpestingumu, darbštumu, 
atsakomybe.

Pavasarį iš Afrikos atskridusi gandrų pora, pasistiprinusi tik ką ištirpusio 
ledo vandeniu, drauge atnaujino senąjį lizdą ant atraminio elektros stulpo 
viršūnės, paskui ištisai jį saugojo, kol patelė sudėjo visus kiaušinius, dar 
keturias savaites jame tupėjo, be perstojo perėdami po atviru dangumi – ir 
saulėtu, ir darganotu. Išsiritusiems iš kiaušinių gan-
driukams – tą vasarą net trims – skyrė tiek pastangų 
ir rūpesčio, kad per keturis mėnesius juos išaugintų 
į savarankiškus gandrus. Nešė jiems lesalą ne iš par-
duotuvės – gamtoje ieškojo tinkamo tik mažyliams 
ir palaipsniui augantiems. O juk varlės, kaip mes 
įpratę manyti, tinka tik užaugusiems gandrams.

Kai visa šeima nebetilpo gūžtoje, gandras nakvo-
jo, viena koja atsistojęs ant gretimo elektros stulpo. 
Dienomis jis kantriai mokė gandriukus skristi, pie-
voje ieškoti maisto. Žodžiu, įtemptai ir atsakingai 
darbavosi nesipykdami, neieškodami pramogų. 
Rugpjūčio pabaigoje, taip ir nepailsėję, su visa šei-
ma prisijungė prie padangėje sklandžiusio gandrų 
būrio ir išskrido ilgon kelionėn į šiltą Pietų Afriką.

Rudenį grįžus į tėviškę, akį žeidžia tuščias gan-
drų lizdas. Ilgiuosi gandrų, laukiu ir tikiuosi, kad pa-
vasarį jie tikrai čia parskris. n


