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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas

Nukelta į 2 p. 

PRIE GUNDANČIŲ VARTŲ

Kai savaitę, mėnesį, pusę metų gyveni 
tykiai, patogiai, sočiai, be didesnių 
problemų – negerai, neramu pasidaro! 
Pasaulis šėlsta, maišosi ir keičiasi, o tu 
lyg stovėtum šalikelėje ir žiūrėtum į 
paslaptingai mirguliuojančius nutolstančio 
traukinio langus...

Ir tada nuo pašventupio pakriaušės stačia 
galva neri į verpetą! Ir atsiduri Barselonoje, 

Katalonijos sostinėje, kunkuliuojančioje 
politinėmis aistromis (katalonai ką tik 
referendume pasisakė už nepriklausomybę 
nuo Ispanijos), ypač išgarsintoje genialaus 
architekto Antonijo Gaudi. Barselonoje, 
kur 1992 m. per olimpines žaidynes 
bronzą laimėjo Lietuvos krepšinio rinktinė 
su anykštėnu Sergejum Jovaiša, kur 
Katalonijos nacionalinę aukštąją muzikos  
mokyklą baigė ir dabar gyvena talentinga 
jaunoji pianistė, kaimynė iš Žvejų gatvės 
Paulina Dūmanaitė (beje, interviu su ja 
„Reikia gelbėt muziką – ir Lietuvą!“ PA 
spausdino 2010-ųjų sausį), dabar baigianti 
magistrantūrą Šveicarijoje... 

Bet prieš išeidami į Barselonos gatvių 
šurmulį, prisiminkime, kas gi mums krito į 
akį Vilniaus aerouoste? Nesuskaičiuojamos 
eilės lietuvių, ypač jaunų, net su 
mažamečiais vaikais, kantriai laukiančių 
neišvengiamų skrydžio procedūrų ir 
naujo gyvenimo. Tik vienas lėktuvas į 
Barseloną skraidina po 180 keleivių, o 
kur dar nuolatiniai reisai į Airiją, Londoną, 
Norvegiją? Ak, kad taip kas atvestų už 
rankos mūsų politikos gražbylius, savimi 
patenkintą valdžios elitą – ir pabaksnotų 
nosimis kaip ne vietoj pridergusias kates! 
Gal tada pagaliau praregėtų, atgautų 
realybės jausmą, koks išbandymas šiandien 
Lietuvai žūtbūtiniausias?

BARSELONA – AR... NIDA?

Prieš skrisdamas svetur, būtinai pasižiūri 
į internetą. Apie Barseloną žinių – 
nemerybė! Ypač šokiravo tūlo lietuvaičio 
lyg ir porimtis pasvarstymas, kur pigiau 
atostogauti – Barselonoje ar... Nidoje? Gal 
toks ir buvo autoriaus tikslas – šokiruoti? 

Hola, 
Barcelona!
Rimantas Vanagas

Nidoje kone kiekvieną vasarą ilgiau ar 
trumpiau atostogaujame jau apie pusę 
amžiaus, o štai į Barseloną skrendam pirmą 
kartą... Žinoma, galvodami ne apie tai, kaip 
kuo daugiau išleisti šlamančių...

Taigi: mitrus jaunuolis palyginimais 
iliustruoja, kas pigiau pas mus, o kas – 
Ispanijoje. Sako, Barselonoje galima užkąsti 
stebėtinai nebrangiai, o vynas pigesnis 
už vandenį...  Sako, lova Katalonijos 
sostinėje kainuoja bemaž kaip Nidoje, o 
jau vaisių, daržovių – patys suprantat, ten 
gi plantacijos iki horizonto... Transporto 
sistema pigi ir patogi, tie patys bilietai tinka 
traukiniams, metro, autobusams...

Tyčia ar netyčia, bet jaunasai autorius, 
susižavėjęs savo įžūloku atradimu, 
pamiršo mažiausiai šimtą smulkmenų, o 
smulkmenos, kaip žinome, dažnai visą 
vežimą apverčia aukštyn ratais.  

Štai tik keletas jų. Nidą per vieną dieną 
skersai išilgai pėsčiomis pereisi mažiausiai 
keturis penkis kartus, o 3 milijonus gyven-
tojų turinčiame didmiestyje (su prieigom), 
natūralu, dažnas objektas pasiekiamas tik 
keliskart persėdus į traukinį ar autobusą. Tam 
reikia nemažai laiko, be to, kiekvienas kojos 
perkėlimas kiton šlagbaumo pusėn atsieina 
apie eurą, o dar triukšmas, laiptai aukštyn 
ir žemyn, tvankus oras apačioje, skersvėjai 
perėjose... Nors patrauklioji (reklamuoja-

moji) Barselonos dalis gana kompaktiška, ji 
kimšte perkimšta turistų, ypač savaitgaliais, 
todėl grynesnio oro ir sveikesnės tylos įkve-
pi tik pasukęs į nuošalesnį skverelį, – ar tai 
kuo nors primena Nidą?!

KALNAS IR SMILTELĖ

Galbūt kažkur Barselonos nuošalėse ar stu-
dentų bendrabučiuose ir esama pigių „tapų“ 
(žalėsiais užteptų užkandėlių, ne patiekalų!), 
bet jų beieškodamas daugiau prarasi nei 
laimėsi. Maži skaičiai – tai ne maži pinigai, 
ypač jei kainą perskaičiuoji litais ir palygini 
su savo pajamomis. Kas jau kas, o pomido-

rai Ispanijoj mano įsivaizdavimu turėtų būti 
dalinami pusvelčiui – o jie brangesni nei 
Lietuvoj! Pamanėme – pigieji bus turguose, 
kol paaiškėjo, kad ten dar brangiau... Sau-
jelė gatvėje spragintų kaštainių – 3 eurai, į 
alyvuogę įspraustas kumpio gabaliukas sulig 
degtuko galvute (delikatesas!) – euras...

Pigus vynas? Esama ir tokio, pvz., „Don 
Simon“, bet šitą rausvą pusactį, supiltą į 
popierinį indą, kiek mačiau, gurkšnoja tik 
bomžai, o taurė (ne butelis!) populiariosios 
„Sangrijos“ Barselonetos krantinėje kainuoja 
jau 2,5 euro. Pigi lova nakvynei? Mes 
gavome tokią, dvivietę, netgi netoli centro, 
bet apie ją buvo vos įmanoma apeiti, jokio 

Barselonos Triumfo arka simbolizuoja pagrindinį įėjimą į 1888 m. Pasaulinę parodą. Spalio 
pabaigos pavakarę prie jos susitiko dvi anykštėnės nuo Šventosios – Paulina ir Vijoleta. 
Silvijos Mažeikytės nuotr.
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Spalio 2-oji ilgam įsimins Kurklių Stepono 
Kairio pagrindinės mokyklos mokytojams, 
mokiniams  ir jų tėveliams. Ta dieną sulaukė-
me brangių ir ilgai lauktų svečių iš tolimosios 
Japonijos. Kas gi sieja Kurklius su Tekančios 
saulės šalimi? 

Šiai istorijai jau per 100 metų. 1906-aisiais 
Steponas Kairys Dėdės slapyvardžiu išleido 
tris nedideles knygeles: „Japonų konstitucija“, 
„Kaip japonai gyvena dabar“, „Japonija seniau 
ir dabar“. Kas paskatino  jį tas knygeles para-
šyti? Paties St. Kairio atsiminimuose apie tai 
nieko nepavyko rasti, tad galime tik spėlioti, 
įvertindami istorinį to meto kontekstą. 

Buvo ką tik pasibaigęs Rusijos-Japonijos 
karas, kurį Rusija pralaimėjo, ir anticarinės nuo-
taikos Rusijoje smarkiai sustiprėjo, o pavergto-
sioms tautoms atgimė išsivadavimo viltis. Atga-
vę lietuvišką spaudą, išsilavinę žmonės jautė 
pareigą rašyti ir skleisti tautiečiams žinias apie 
tai, kas dedasi laisvajame pasaulyje. Po Didžio-
jo Vilniaus seimo, kai lietuvių inteligentai karš-
tai diskutavo apie Lietuvos nepriklausomybės 
siekimą, buvo kuriamas būsimos nepriklauso-
mos Lietuvos modelis. 

Be abejonės, pavyzdžių naujos valstybės 
kūrimui ieškota visame pasaulyje. XX a. pra-

Nutiesęs tiltą tarp Lietuvos ir Japonijos

džioje po Meidži restauracijos Japonija kėlėsi 
kaip ant mielių, buvo viena energingiausiai 
besivystančių pasaulio valstybių. Laisvamanį 
St. Kairį (tada jis buvo vos 27-erių metų stu-
dentas) žavėjo karštas japonų nusiteikimas tar-
nauti tėvynei, stiprinti ją, taip pat japonų būdo 
bruožai: „Japonai neprašo Dievo pagalbos – jie 
stengiasi viską savo jėgomis padaryti. Jie nieka-
da nepamiršta šypsotis ir yra labai drąsūs“.

Kaip minėjau, iki šiol nėra visiškai aiš-
ku, kodėl St. Kairys „užkibo“ ant Japonijos. 
Neginčijamas tik vienas dalykas: šios trys kny-

gelės buvo pirmos 
išsamios lietuviškos 
studijos apie egzotiš-
kąją Rytų šalį. Todėl 
Steponas Kairys neat-
sitiktinai laikomas 
japonologijos pradi-
ninku  Lietuvoje.

Prieš penke-
rius metus buvom 
maloniai nustebinti, 
sulaukę skambučio iš 
Lietuvos ambasados 
Japonijoje. Mus pra-
šė pagloboti žurna-
listę Kumiko Hirano, 
rašančią knygą apie 
Steponą Kairį. Tyri-
nėdama Lietuvos ir 
Japonijos santykius, 
jų istoriją, žurnalistė 
pradėjo domėtis, kas 

pirmieji Lietuvoje buvo rašę apie Japoniją? Lie-
tuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliote-
koje surastos Stepono Kairio knygelės sujaudino 
žurnalistę. Ją nustebino nepaprastai tikslios ir 
išsamios Japonijoje niekuomet nebuvusio žmo-
gaus žinios, ir ji panoro daugiau sužinoti apie 
Stepono Kairio asmenybę, jo gimtąjį kraštą.

Pirmojo vizito metu Kumiko Hirano mielai 
bendravo su mokyklos mokiniais, domėjosi, 
ką jiems reiškia Stepono Kairio vardo sutei-
kimas mokyklai, apsilankė jo gimtuosiuose 
Užunevėžiuose. Ten šiltai bendravo su Ste-
pono Kairio dukterėčia Brone Raupeliene, jos 
dukterimis Rita ir Birute. 

Po pusės metų mokyklą pasiekė dovana – 
Kumiko Hirano knyga „Saka-no ue-no Japonija“ 
(„Japonija ant kalvos“) su dedikacija. Į ją buvo 
sudėti Lietuvoje ir St. Kairio gimtinėje autorės 
patirti įspūdžiai. Laiške Kumiko Hirano išreiškė 
viltį, kad jos knyga padės Japonijos žmonėms 
daugiau sužinoti apie Lietuvą ir Steponą Kairį.

Praėjus penkeriems metams po pirmo-
jo vizito, Kumiko Hirano vėl apsilankė Kur-
kliuose, kartu atsiveždama grupelę žmonių, 
kuriems buvo įdomu susipažinti su Lietuva, 
aplankyti vietas, menančias Steponą Kairį. 
Svečiai supažindino mokinius su tradiciniais 
japonų žaidimais, leido pasipuošti vasariniais 
kimono-jukatomis, atminimui paliko albumą 
apie Japoniją ir tradicinių japoniškų žaislų. 
Vėl kartu aplankėme Užunevėžius, St. Kairio 
giminaičius. Po to supažindinome svečius su 
Anykščiais: apsilankėme Lajų take ir Arklio 
muziejuje, jie domėjosi audimo istorija, daly-
vavo duonos kepimo edukacinėje programoje. 

Kaskart bendraudama su Kumiko Hirano, 
vis susimąstydavau: kažkur tolimoje Japoni-
joje domimasi Steponu Kairiu, ruošiamas 
antras knygos „Saka-no ue-no Japonija“ tira-
žas, o čia, Anykščiuose, ko gero, retas anykš-
tėnas težino Stepono Kairio gatvę, jos nežy-
mi jokia lentelė. Gaila, apmaudu, kad mes 
nevertiname to, ką tikrai gražaus turime. Tad 
jaučiu pareigą priminti anykštėnams, kokią 
iškilią asmenybę išugdė Anykščių kraštas.

Rasa Černiauskaitė,
Kurklių Stepono Kairio pagrindinės 
mokyklos direktoriaus pavaduotoja 

staliuko, kėdės ar spintutės, o bendrame 
duše nukritusios sienelės, nulūžęs čiaupas, 
virtuvės mikrobanginė krosnelė neveikė, 
dujinės viryklės tame aukšte išvis nebuvo...   

Bene didžiausias siurprizas vis dėlto 
laukė prie muziejų kasų: čia driekėsi 
begalinės žioplių voros. Norėdamas patekti 
vidun, bilietą privalėjai įsigyti mažiausiai 
prieš 5 valandas, o kai kada ir prieš dieną; 
gerai, jei tavo laikas beribis. Kainos – 
fantastinės (18-25 eurai), tokių nematėme 
net Amerikoje! (Beje, Amerikoje kai kur 
net tikrai milžiniški muziejai, muziejų 
kompleksai – išvis nemokami...) Kartą buvo 
bepasiseką ir Barselonoje: sekmadienį nuo 

Hola, Barcelona!
Atkelta iš 1 p. 

3-čios valandos įėjimas į Pikaso muziejų – 
laisvas. Tačiau kai pabandėme rasti eilės 
galą, jį priėjome tik nupėdinę per visą 
kilometrinę gatvę...

Tad, kaip sakoma, būkim biedni, bet 
garbingi: Barselona – brangus miestas! 
Netgi lyginant su Paryžium, Londonu, 
Miunchenu, Roma, Los Andželu. Todėl 
grįžęs namo, temą „Nida ar Barselona?“ 
apibendrinčiau taip: tik neieškok, brolau, 
tiesos internete! O tau, reklamos gudruti iš 
„pinigų kartos“, linkiu niekada nepasimaišyti 
man po kojom – pilčiau į akį nemirktelėjęs! 
Radai kuo drumsti tautiečiams protą, ką 
lyginti – kalną su smiltele...

Barselonos turtai, intriga, žavesys ir 
didybė – ne kainos! 

Tęsinys kitame numeryje

Dažnas Barselonos namas – architektūros 
šedevras su grakščiais ažūriniais balkonais, 
išmoningais ir skoningais formų sąskambiais.
Silvijos Mažeikytės nuotr.

Šios trys knygelės jų autoriui 
S. Kairiui daugiau nei po 100 metų atnešė 
šlovę Japonijoje.
Rasos Černiauskaitės nuotr.

Stepono Kairio dukterėčia Bronė Raupelienė, Kumiko Hirano, Haruka 
Seto ir Ritutė Raupelytė  Raupelių namuose Užunevėžiuose 2010 m.
Rasos Černiauskaitės nuotr.
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Spalio 12 d. Anykščių akademija pradė-
jo naujus mokslo metus. Džiugu, kad šiais 
metais mūsų paskaitas panoro lankyti per 
trisdešimt J. Biliūno gimnazijos moksleivių.

Pasveikinti „akademikų“ atvyko A. ir A. A. 
Avižienių labdaros ir paramos fondo, remian-
čio akademijos veiklą, vadovas profesorius 
Algirdas Antanas Avižienis. Jis palinkėjo atka-
klumo ir kantrybės siekiant žinių apie gimtąjį 
kraštą, kurias perteiks įvairiose srityse pasižy-
mėję anykštėnai. 

Projekto vadovas rašytojas Rimantas P. 
Vanagas klausytojams prisipažino tris die-
nas specialiai jiems rašęs straipsnį „Tėvynės 
mokslas – svarbiausias!”, išspausdintą „Pasau-
lio anykštėne“; bendrijos mėnraštį gavo kie-
kvienas atėjęs į pirmąją paskaitą. Rašytojas 
šiai progai sukūrė ir eilėraštį „Priesakas“:

Akademijos duris atvėrė 
legendinis krepšininkas

Netiesa, kad mes nebeturim 
Nieko brangaus, ką prarast: 
Dantimis kiekvieno garso,
Kiekvienos raidės įsikask. 

Kiekvieną spindulį apkabink,
Kiekvieną gėlę ir žolę:
Už viską esi atsakingas,
Viską gini nuo šiolei. 

Savaime niekas neišsisaugo, 
Savaime niekas ir neišlieka:
Būk paukštis, būk augalas,
Tiktai nebūk pernykštis sniegas!

O pirmąją paskaitą skaitė garsiausias mūsų 
krašto krepšininkas, LR Seimo narys Sergejus 
Jovaiša. Legendinis sportininkas pasidalijo 
prisiminimais apie kitus įžymius Anykščių 
sportininkus, vaizdžiai nubrėžė ir savo kelią 
į olimpines aukštumas. 

Sergejus prisipažino išbandęs daugybę 
sporto šakų, kol save atradęs krepšinyje. Tie 
ieškojimai nenuėję veltui, nes kiekvienas turi 
pats nuspręsti, kam jis labiausiai tinkamas, 
o kaip nuspręsi, pats visko neišbandęs? Tik 
praktiniai įgūdžiai formuoja žinių ir patirčių 
bazę, ir kuo ji gausesnė, turtingesnė, tuo 
sportininkas aukštesnio lygio. Nereikia išsi-
gąsti ar nusivilti, kad, pradėjus lankyti treni-
ruotes, kai kas nepatinka ar neįdomu, – tai 
puiku, nes nepabandęs neturėsi progos įver-
tinti savo galimybių. Vartai į didįjį sportą atsi-
veria negreit ir nelengvai, kantriai šlifuoji tuos 
pačius pabodusius pratimus, kol tai įauga į 
kraują, išlieji daug prakaito, atsisakai kitų siū-
lomų malonumų, kaip, tarkim, vakarėliai su 
draugais ar sėdėjimas prie kompiuterio.

Pats pirmasis stambus laimėjimas, kurį Ser-
gejus labai vertina ir brangina, buvo 1965? 
metais Anykščių rajono moksleivių krepšinio 
rinktinės iškovotas bronzos medalis Lietuvos 
pirmenybėse. Tuomet už anykštėnų liko sti-
prios Kauno ir Vilniaus, kitų miestų sporto 
mokyklų rinktinės. Toji pergalė Sergejui pado-
vanojo kvietimą į Lietuvos moksleivių rinkti-
nę, o vėliau ir į „Žalgirio” meistrų komandą.

– Labai svarbu išmokti ir pralaimėti, o lai-
mėjimas neturi apsvaiginti, jokiu būdu nega-
lima galvoti,  kad tai jau viršūnė, nebereikia 
stengtis, – kalbėjo Sergejus. – Tuomet reikia 
dirbti dar daugiau. 

Būtent atkaklaus darbo dėka mūsų gar-
saus anykštėno kolekcijoje puikuojasi visi 
aukščiausi apdovanojimai: jis – daugkartinis 
Lietuvos, buvusios SSRS, Europos ir Pasaulio 
čempionas, Maskvos ir Barselonos olimpiadų 
bronzos medalių laimėtojas.

Svečias apžvelgė ir kitų anykštėnų pasie-
kimus. Nuo seno garsi mūsų krašto imtynių 
mokykla, čia kadaise garsėjo treneris Julius 
Malelė, o dabar vyksta tarptautiniai Vlado 
Žmogino imtynių turnyrai. Kartkartėm blyks-
teli žiemos sporto atstovai – štai užauginom 
olimpietį slidininką Vytautą Strolią, gimusį 
1992-aisiais – tais metais, kai S. Jovaiša iš Bar-
selonos olimpinių žaidynių parsivežė bron-
zą. Užgniaužę kvapą stebime pergalingus 
Giedriaus Titenio startus plaukimo takelyje.

Sergejus mano, kad ne tik jis pats, bet ir kiti 
anykštėnai sportininkai labai myli savo mies-
tą ir, stovėdami ant garbės pakylos laiptelių, 
mintimis tą pergalę skiria Anykščiams, kuriuo-
se buvo žengti pirmieji žingsniai medalių link.

Svečias mielai atsakinėjo į pateiktus klau-
simus, prisiminė įdomesnius gausių kelionių 
epizodus, o „akademikams“ palinkėjo suži-
noti Anykščių akademijoje apie savo gimtinę 
daug įdomių dalykų, kurie nedėstomi jokiuo-
se mokykliniuose vadovėliuose.

Judita Skačkauskienė

ŽURNALISTO DEBIUTAS 
VAIKŲ LITERATŪROJE

„Anykštos“ skaitytojams, daugumai anykš-
tėnų Linas Bitvinskas pažįstamas kaip įdomių 
publikacijų autorius, šmaikščių kupletų apie 
Amiliutės nutikimus kūrėjas. Skaitydamas 
tuos kupletus prie linksmų Rūtos Martoranos 
komiksų, prisimindavau savo vaikystės dienų  
lektūrą – ano meto spaudoje pasirodžiusius  
Barnabo Dūlio, Gervazo Pylos, Melchijoro 
Putelės, Marytės Dundulytės bei kitų satyri-
nių herojų nuotykius, kurie buvo sudėti į labai 
populiarią, visus linksmai nuteikiančią knygą. 
Neretai pagalvodavau, kad ir Amiliutės  nuti-
kimai galėtų tilpti į būsimos knygos puslapius.

Staigmena – Lino Bitvinsko eilėraščių rin-
kinys vaikams „Vaikiškas parkas“, žurnalisto 
debiutas vaikų literatūroje. Reikia manyti, kad 
tai ne atsitiktinumas ar eksperimentas, o svei-
kintinas noras kalbėtis su mažaisiais skaityto-
jais. Kelias į vaikų literatūrą nėra toks lengvas 
ir paprastas, nedaug juo einančiųjų.

„Poezija mažiesiems skaitytojams skiria-
si savo specifiškumu, kuris pasireiškia savi-

Anykštėnų knygų derlius
tais lyrinio subjekto, jo aplinkos vaizdavimo 
būdais, savita kompozicija, posmų ritmine 
organizacija. Vaikų poetui tenka paieškoti 
tokių derinių, kurie sulydytų konkretumą ir 
fantaziją, paprastumą ir emocingumą, pasi-
žymėtų intonacijų, spalvų, žodžio dinamiš-
kumu ir žaismingumu“, – teigia vaikų litera-
tūros žinovas Jonas Linkevičius.

Linas Bitvinskas, studijavęs lituanistiką, 
moka naudotis lietuviško žodžio galia, sklan-
džiai eiliuoja, ieško naujų temų. „Tai pirmoji 
anykštėno autoriaus Lino Bitvinsko eilėraščių  
knyga vaikams, kurioje perteikiamas kitoks 
supratimas apie vaiko pasaulį. Autorius ne 
aprašinėja išorinius dalykus, o stengiasi per-
teikti vaiko būseną, kurią suponuoja regima-
sis pasaulis. Todėl svarbiausia yra ne tai, kas 
matoma, o kas  jaučiama“, – rašoma knygą 
pristatančioje anotacijoje. Iš tiesų, autorių 
labiausiai domina vaiko būsenos, pasaulė-
jauta. L. Bitvinskas posmuoja, kaip vaikas rea-
guoja į tėvų barnį, kaip jaučiasi, kai kamuoja 
kosulys, kai  lieka  namuose vienas, kai laukia 
savo gimtadienio... Yra ir eilėraščių apie kom-
piuterių žalą, elektroninį  laišką, gripo pavojų 
ir kaip sunku augti. Esama ir peizažo, vaiko 
santykio su gamtovaizdžiu. Šitie eilėraštukai 
gana nuotaikingi, kai kurie posmeliai prašosi 
deklamuojami. Pavyzdžiui:

Prie upės,
Prie upės
Daug ančių
Pulkų.
Atrodo, pritūpę
Grumstelių pilkų.
(„Pamokos“)

Man žibuoklė
Mėlynakė:
„Jau pavasaris, – 
Pasakė <...>
(„Rytas pavasarį“)

Knygoje yra du skyriai: „Aikštutė vaikams“ 
ir „ Suolelis tėvams“. Pastarojo skyriaus eilė-
raščius, kuriuose aptariami esaties, laiko 
slinkties klausimai, kur nemaža ironijos, 
vargu ar skaitys vaikai. Tokią poeziją reikėtų 
spausdinti kitoje, skirtoje suaugusiems, linku-
siems mąstyti skaitytojams.

Eilėraščių rinkinys „Vaikiškas parkas“ ilius-
truota  išraiškingais, emocionalaus braižo 
dailininkės Justinos Vilkončiūtės-Sinickienės 
piešiniais. Tai gražus, kūrybiškas knygos ilius-
tratorės debiutas. Reikia manyti, jis bus paste-
bėtas knygų leidėjų.    

Vygandas Račkaitis

Nors ir parašęs prisiminimų knygą apie krep-
šinį, Seimo narys Sergejus Jovaiša galėtų dar 
valandų valandas pasakoti, pasakoti...
Nuotr. iš asm. archyvo
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Dėl įvairių priežasčių žmonės palieka kai-
mą ir keliasi į miestą. Laukų ir pamiškių sody-
bos ištuštėjo, nutilo šienpjovių dainos, jauni-
mo gegužinės. Modernėjantis pasaulis keičia 
žmonių bendravimo formas, pašėlęs gyveni-
mo tempas visus spaudžia tarsi į fabrikinį kon-
vejerį. Nebepajėgiame atsipalaiduoti, pabūti 
su savimi, su šeima. Tai ypač vargina miesto 
gyventojus. O miestai vis plečiasi, stiebiasi į 
viršų, užgoždami net dangų… 

Girdime sakant: visi civilizacijos pasieki-
mai − žmogaus gerovei! Deja: dažnai, laimė-
ję mažos materialinės naudos, prarandame 
ramybę ir dvasingumą, nebemokame susi-
kaupti, apmąstyti savo darbų ir poelgių. Nors 
daugelis miesto gyventojų tikriausiai suvokia, 
koks skurdus ir nesveikas jų gyvenimo būdas 
(triukšmas, smogas, nervingas skubėjimas), 
sunkiai sugeba jam pasipriešinti, teisindamiesi 
didesniu atlyginimu ar komfortu. 

O tuo tarpu visai netoli − laukai su ban-
guojančiais javais, žali miškai. Tarp kalvų tylo-
je spindi mėlyni ežerų vandenys. Neatsitikti-
nai prie miestų ėmė augti kolektyviniai sodai. 
Medžiai, o tarp jų kuklus namelis savaitgaliais 
tapo atgaivos oaze ištrūkusiam iš daugiabučio. 
Čia žmogus, tarsi prisiminęs savo prigimtinę 
priedermę, sodina medelius, augina daržoves, 
gėles, mato ir džiaugiasi gamtos unikalumu. 

Ir šių mažų sklypelių daug kam neužteko: šim-
tai, tūkstančiai miestiečių (žinoma, pagal išgales) 
jau džiaugiasi užmiesčio sodybom prie upelių, 
ežerų ar pamiškėse. Ir dar negirdėjau sakant, kad 
jiems čia nuobodu! Profesorius T. Ivanauskas 
buvo taikliai pastebėjęs, kad juo vyresnis žmo-
gus, juo labiau jį traukia sodas, medžiai. 

Štai miške netoli Šventosios įsikūrė gydy-
tojas. Apsilankėme pas jį kovo mėnesį. Diena 
buvo saulėta, šilta, aplink namą stovėjo gal 
20 bičių avilių. Apsirengęs baltais lino drabu-
žiais, gydytojas basas vaikščiojo po kiemą, pri-
mindamas žynį ar iš Rytų atkeliavusį žmogų. 
Žemė čia smėlėta, tvenkinyje tyvuliuoja skai-
drus vanduo. Nuo namo takeliu per pušyną 
iki upės gal apie 100 metrų, artimesni kaimai 
− už pusantro kilometro. 

− Ar nenuobodu jauniems žmonėms taip 

Reikia miško...
Minvydas Kazlauskas

atokiai gyventi? − neištvėrėm nepaklausę šei-
mininkų.  

− Ne! – iškart atsakė jie. – Mes čia atvykom 
iš miesto ir ne tik nesigailim, bet pradėjom 
naują, kur kas prasmingesnį gyvenimą!

Kiekvienas mūsų neginčijamai suprantame 
teigiamą gamtos poveikį mūsų nuotaikai, taigi 
ir sveikatai. Kadaise sklandė toks anekdotėlis. 
Kompanija iš Kauno grybavo Dzūkijos miškuo-
se. Tyras pušynų oras miestiečius apsvaigino, ir 
vienas rimtai sunegalavo. Bičiulis jį, jau nual-
pusį, skubiai atitempė prie automobilio ir liepė 
užvesti variklį. Dujoms iš automobilio išme-
tamojo vamzdžio sukutenus ligoniui nosį, tas  
atsigavo. Nustebusiems draugams jis paaiškino: 
man reikėjo tokio oro, kokiu kvėpuoja Kaune...

ant miškininkų paslaugiai įrengto stalo išdrįsta 
sukurti laužą, sudegina nuorodų stulpus. 

Miško aikštelėje prie Čiukų kaimo buvau 
pasodinęs keletą maumedžių ir guobų. Jiems 
suvešėjus, nustebę pamatėme, kad jų vis 
mažiau, t.y. kažkas juos išsikasa ir išsiveža. 
Galbūt kažkoks „sodininkas“ šitaip bando pasi-
puošti savo sodybą? Labai norėčiau pamatyti tą 
žmogų ir išgirsti, kodėl jis taip pasielgė? 

Gaila ir graudu žiūrėti į išdegusį, apan-
glėjusį mišką. Bejausmiai medžiai styro tarsi 
juodi lavonai, tai jau kapinynas, nebe miškas. 
O ar jums jauku žiūrėti, kaip kertamas miš-
kas? Nupjautas kamienas su lūžtančių šakų 
traškesiu ir dusliu bildesiu griūva žemėn tar-
si mūšio lauke kulkos karys. Gulintis medis 
skleidžia vien liūdesį. Tad ar visada kertame 
tuos medžius, kuriuos būtina kirsti? Ar gerai 
sutvarkome humusingą žemę kirtavietėse, ar 
laiku ir tinkamai atsodiname mišką? 

Mąstytojas I. Kantas yra pasakęs: nors žmo-
gus ir žino, kad bus pasaulio pabaiga, vis vien 
kviečia sodinti obelį. Atsiėmęs tėvų žemę prie 
senojo Jaros tilto, iškart azartiškai panorau šiame 
smėlėtame kalnelyje įveisti mišką. Kasmet pava-
sarį Pavarių daigyne pirkdavau pušų sodinukus, 
vėliau sodinau egles, maumedžius, ąžuolus ir 
kitus medžius. Nuošali vieta ir žali ūgliai, matyt, 
labai patiko miško stirnoms ir bebrams, būdavo 
labai apmaudu pamačius sudarkytą triūsą.

Vėliau ėmiau suprasti, jog toks yra žvėrelių 
gyvenimo būdas, jie negali elgtis kitaip. Žmo-
nės dar ne tokių šunybių gamtai iškrečia! Beje, 
pastebėjau, kad bebrai mėgsta ne kiekvieną 
medelį −antai juodalksnių ir liepų skonis, 
regis, jiems nepatinka.

Būtų galima ilgai pasakoti, koks gražus miš-
kas visais metų laikais, kokie nepakartojami 
jame vaizdai ir garsai, kvapai, augalai ir gyvūnai. 
Bet visa tai kiekvienas turi atrasti pats − nes tik 
tada pamils girią kaip labai artimą pasaulį, kaip 
savastį. Tada jam ir literatūriniai šaltiniai, gamti-
ninkų, senolių patarimai labiau lips prie širdies. 

Į mišką giliau įžengęs žmogus sužinos, kam 
koks medis labiausiai tinka, kaip jo savybes 
geriausiai panaudoti – beržo, kadagio, dre-
bulės ar ąžuolo. Iš arti pažins daugybę kitų 
miško teikiamų gėrybių ir grožybių – žvėris, 
upokšnius, versmeles, paukščius, uogas, gry-
bus, gėles, vabzdžius. O jau tada gims abipu-
sis susiklausymas ir pojūčiai, pagarba ir meilė, 
susiejanti žmogų su gyvąją gamta taip, kad 
niekas niekada nebepajėgs jų atskirti.  

Augalija fotosintezės būdu gerina mūsų oro 
kokybę, todėl miškus, vadinamus žaliaisiais 
pasaulio plaučiais, turėtume saugoti ne tik 
žodžiais, bet ir konkrečiais darbais. Požiūris į 
mišką, jo išsaugojimą pasako, kokia žmogaus 
kultūra, akiratis, dvasinė branda. Žiūrėk, į miš-
ką atvyksta poilsiautojas su prabangia mašina ir 
švyst iš bagažinės plastmasines, stiklines šiukš-
les. Iš miestų atvykę „ereliai“ poilsiavietėse net 

Onos Pajedaitės nuotr.

Vardai ir datos

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.

Lapkritis

3 d. Sukanka  355 metai, kai Lazdijuose 
gimė bajoras ir dvasininkas, XVII a. pabaigos 
Anykščių klebonas, paskui kunigas kanau-
ninkas, vyskupas Boguslavas KORVINAS 
GOSIEVSKIS. Mirė 1744 m.

5 d. Sukanka 80 metų, kai Gurskuose gimė 
žurnalistas ir publicistas, radijo sporto organiza-
torius Danielius BINKYS. Gyvena Anykščiuose.

– Sukanka 215 metų, kai Pienionyse gimė 
dvarininkas, kraštotyrininkas ir švietėjas Kazi-
mieras Rapolas MAIGYS (MOIGIS). Mirė 
apie 1858 m.

11 d. Sukanka 105 metai, kai Raguvėlės 
dvare gimė dvarininkas, politikas ir sportinin-
kas Vladislovas KOMARAS. Žuvo 1944 m. 
Vilniaus rajone.

13 d. Sukanka 130 metų, kai Gyvatynėje 
gimė kariškis inžinierius Balys SLIŽYS. Mirė 
1957 m. Brukline (JAV).

21 d. Sukanka 60 metų, kai Gailiešiony-

se (Utenos r.) gimė agronomas ir politikas, 
savivaldos organizatorius Antanas BAURA. 
Gyvena ir dirba Anykščiuose.

24 d. Sukanka 105 metai, kai Pavariuose 
gimė dvasininkas, kunigas tremtinys Jonas 
STAŠKEVIČIUS. Mirė 1955 m. Ivdelio lage-
ryje (Sibiras, Rusija), ten ir palaidotas.

28 d. Sukanka 100 metų, kai Paežeriuose 
gimė dvasininkas, kunigas monsinjoras Kle-
mensas GUTAUSKAS. Mirė 2002 m. Kupiš-
kyje, ten ir palaidotas.


