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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas
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Vyresniosios kartos žmonės pamena kadaise populiarias knygas „Ir vie-
nas lauke karys“, „Nematomo fronto kariai“, filmus apie sovietų žvalgą 
daktarą Richardą Zorgę, Maksą Otto fon Štirlicą, filmą „Rezistentas“, 
kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Donatas Banionis. Iš Vakarų žvalgų 
mes daugiausia buvome girdėję apie kino serialų herojų, anglų slap-
tąjį agentą 007 – Džeimsą Bondą. Ir štai šiame perdėm mįslingame, 
dramatiškame kontekste matome Jus – anykštėną, baigusį A. Vienuolio 
vidurinę mokyklą... Kokie buvo Jūsų gyvenimo, knygų ir filmų herojai? 
Kas nulėmė tokį neįtikėtinai drąsų Jūsų pasirinkimą?

Grįžtant į vaikystę, mano politinės nuostatos (be jų tokia vei-
kla kaip žvalgyba sunkiai įsivaizduojama) pradėjo formuotis dar 
iki paauglystės, sėdint su senele (vadindavome „mamute“), tremti-
ne, prie VEF radijo imtuvo ir klausant „Amerikos balso“. Tėvai dėl 
suprantamų priežasčių tokių temų vengė, nors tėvas vis dėlto klau-
sė „Radio Svoboda“ rusų kalba, o aš, jau suprasdamas rusiškai, taip 
pat prisidėdavau. Kartu tai buvo ir pažintis su fizika – radijo bangų 
slopinimas, geresnės antenos padėties paieškos... Dar vaikystėje 
pamėgau skaityti techninio, „technokratinio“ pobūdžio knygas, 
smarkiai traukė matematika, skambinimas pianinu (irgi savotiška 
matematika). Visa tai, matyt, ir nulėmė studijų kryptį...

Į žvalgybą atėjau „jau pavėlavęs“. Tarnybą Lietuvos kariuomenė-
je pradėjau ryšininku (radijo stotys, telefonai, kabeliai...). Išsirinkti 
tarp dviejų pasirinkimų – akademinio ir karinio – padėjo (tiksliau 
– nukreipė) taip pat anykštėnas Valdas Šiaučiulis nuo Kriokšlio, 
dabar pulkininkas, LR gynybos atašė Didžiojoje Britanijoje. 2001 
metais mane paskyrus gynybos atašė JAV, „ryšius“ teko pamiršti ir 
persikvalifikuoti į tarptautinę politiką bei žvalgybą. „Etatiniu“ žval-
gu tapau 2004 m., paskirtas tarnauti į Antrąjį operatyvinių tarnybų 
departamentą prie Krašto apsaugos ministerijos, kitaip tarus – Kraš-
to apsaugos žvalgybos departamentą. Taigi, apsukęs ratą, grįžau 
prie vaikystės pomėgių – darbas nedaug skyrėsi nuo hobio.

Slaptųjų tarnybų darbuotojas turi pasižymėti begale išimtinai svarbių 
bruožų: smalsumu, diplomatiškumu, gera atmintim, žaibiška orienta-
cija, pusiausvyra, drąsa, geležine valia ir ryžtu, psichologine bei fizi-
ne ištverme, fiziniu pasirengimu, aktoriniais sugebėjimais, karybos, 
ginklų, specialiosios įrangos, kartografijos išmanymu, užsienio kalbų 
mokėjimu ir t.t. Kaip tai sugeba pasiekti ir aprėpti vienas žmogus?   

Sunku pasakyti, kurios savybės įgimtos, o kurios įgyjamos. Manau, 
kad intelektiniai gebėjimai daugiau „nuo Dievo“: atmintis, gabumai 
matematikai, muzikinė klausa ir pan. Žinoma, gabumus taip pat reikia 
lavinti. Visa kita išsiugdoma. Labai svarbu turėti valios tikslui, užduočiai 
įvykdyti. Tuomet tokie dalykai, kaip baimė, fiziniai trūkumai, nepakan-
kamos žinios tam tikrose srityse tampa antraeiliais. Na, o diplomatiš-
kumas, savitvarda, minėti aktoriniai gebėjimai yra lavinami, žinoma, 
išmokus tam tikrų pagrindų. Na, bet tam egzistuoja mokymo procesas. 
Galiausiai vienas žmogus ir sutalpina savyje tiek, kiek gali ir kiek nori.

Mokėtės JAV, Italijoje, Švedijoje, Jūsų biografijoje – labai svarbios vals-
tybei pareigos: motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ 

Lietuva ginama ir taip...
Vasario 16-ąją atšventus, Kovo 11-ąją pasitinkant – 
išskirtinis buvusio Valstybės saugumo departamento 
(VSD) direktoriaus, atsargos pulkininko Gedimino 
GRINOS interviu „Pasaulio anykštėnui“ – atsakymai 
į rašytojo Rimanto VANAGO klausimus.

Gediminas Grina: „Radau vieną nuotraukėlę, kuri ir tikroviška, ir šiek tiek 
su humoru. Nuotrauka gal 2002 arba 2003 m. JAV karo laivyno spec. 
padalinių SEAL mokykloje. Stoviu su šveicarų gynybos atašė pavaduotoju“.

ryšių būrio vadas, Lietuvos Respublikos gynybos atašė JAV ir Kanado-
je, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) prie Krašto 
apsaugos ministerijos gynybos atašė ir tarptautinio bendradarbiavimo 
skyriaus viršininkas, AOTD direktoriaus pavaduotojas žvalgybai, VSD 
direktorius... Kokie gyvenimo tarpsniai Jums buvo patys įdomiausi, 
sunkiausi, dramatiškiausi? O ko nenorėtumėt nė prisiminti? 

Dažnai taip nutinka, kad įvairūs titulai užgožia nematomąją 
veiklos pusę. Tarnaudamas Lietuvos kariuomenės Gynybos šta-
bo „Ryšių“ padalinyje, dalyvavau planuojant ir diegiant „karinį 
telekomą“. Tų laikų akimis žiūrint, tai buvo racionalus techninis 
sprendimas, į kurį krašto apsauga investavo nemenkas lėšas. Taip 
buvo įrengta viena moderniausių Lietuvoje duomenų perdavimo 
sistema. Be abejonės, tarnyba gynybos atašė pareigose Vašingtone 
buvo iššūkis jau ne tik man, bet ir šeimai. Neapsistojant ties for-
malumais, teko vienu metu būti raštininku, sekretore, vairuotoju, 
ūkvedžiu, buhalteriu ir pan. Į šią veiklą buvo įtraukta ir žmona, 
jai reikėdavo organizuoti „arbatėles“ kitų valstybių „atašienėms“, 
daryti Lietuvos pristatymus amerikiečiams ir kitų šalių gynybos ata-
šė sutuoktiniams. O kur dar renginiai dukros mokykloje...

Kaip labai sunkų iššūkį paminėčiau studijas JAV Nacionalinia-
me gynybos universitete. Mokymas skirtas amerikiečiams, anglų 
kalbos žinios – mano asmeninis rūpestis. Kasdienybė: pusdienis 
seminarų, namų apyvokos darbai (man buvo išnuomotas butas), 
namų skaitymas iki 200 puslapių, rašto darbai ir... kassavaitiniai 
nuotoliniai seminarai raštu. Diplomas atpirko vargą.

Labai nenorėčiau, bet vis prisimenu savo anglų kalbos fiasko, kurį 
patyriau, berods, 1993 m. Nuo KAM buvau deleguotas į NATO ir par-
tnerių ryšininkų konferenciją Olandijoje. Tuo metu į Beneliukso valsty-
bes buvo reikalinga viza. Kadangi viskas buvo organizuojama „pasku-
tinę minutę”, teko važiuoti be vizos, su garantija vizai gauti Olandijos 
pasienyje. Dėl akivaizdaus nesusikalbėjimo pas pasieniečius laukimo 
režimu prasėdėjau gal keturias valandas, kol olandai išsiaiškino situaci-
ją. Vizą gavau prieš vidurnaktį; tie, kurie turėjo mane pasitikti, nebelau-
kė, tad teko išbandyti olandiško taksi paslaugas. Lyg ir smulkmena, bet 
kai pamačiau taksi kainą… Tai tokie sunkumai ir įdomumai.

Grįžkime į dabartį. Kaip jaučiasi, ilsisi, rūpinasi šeima daug valstybės 
paslapčių žinantis, nepaprastai atsakingas ir užimtas žmogus?
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Tikiuosi, nenuskambės banaliai, bet šeima – užuovėja, kurioje 
gali pasijusti saugus. Sakoma, kad žvalgyboje net mintys turi likti 
tarnyboje. Tiesa, tai palengvina vienas aspektas – faktiškai visas 
darbas yra įslaptintas, taigi nėra jokių galimybių, bent jau verbališ-
kai, darbo problemas perteikti namiškiams. 

Tačiau išlaikyti šiuos aukštus profesinius kriterijus pasidarė sun-
ku tapus VSD direktoriumi. Nors tiek AOTD, tiek VSD yra žvalgy-
bos institucijos, teko skubiai persiorientuoti nuo neviešumo prie 
viešumo. Lygiai kaip ir šeimai. Tarnyba AOTD nekėlė šeimai kaž-
kokio diskomforto. Tapus VSD direktoriumi, teko galvoti, kaip sau-
goti šeimą. Nuo tų, kurie buvo neigiamai nusiteikę VSD atžvilgiu 
(tapatinimas su KGB, įvairios rezonansinės istorijos ir pan.), ir nuo 
įvairių prisitaikėlių, kurių mentalitetą geriausiai atsispindi posakis 
„kokių tėvų vaikai pas mus mokosi“. Deja, toks mūsų švietimo 
sistemos kai kurių darbuotojų mentalitetas. Galiausiai stengiausi 
vengti bet kokios „ūkinės“ veiklos, kuri galėtų kelti asociacijas su 
šeima, vengti bet kokios rizikos šeimai (čia reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad valstybė tuo nesirūpina, netgi priešingai – politikai eksploa-
tuoja tiek patį VSD, tiek ir vadovą kaip „cirką“). Nenuostabu, kad, 
vykdydamas tokias pareigas, įsigyji ne tik „išorės“, bet ir „vidaus“ 
nedraugų. 2015 m. pradžioje kartu su keliais Lietuvos politikais 
buvau įtrauktas į Rusijos „juodajį sąrašą” Europos Sąjungai…

Ką patartumėte mūsų jaunuoliams, ketinantiems eiti Jūsų pėdomis? 
Manau, kad čia receptai neįmanomi. Tačiau galėčiau pasufle-

ruoti, ypač gimnazistams, kad svarbiausia – laiku pasirūpinti savo 
edukacija, gilinti įvairaus pobūdžio žinias, nes niekada nežinai, 
kada ir ko prisireiks. Tai ne kartą patyriau savo kailiu. Susipažinti 
galima su bet kokia veiklos sritimi, tačiau žinojimas turi skatinti 
poreikį analizuoti ir prognozuoti, galiausiai – priimti sprendimus. 
O čia jau matematika, logika tikrai nepakenktų. 

Vidurinėse mokyklos klasėse nebuvau ypatingas pirmūnas, greičiau 
vidutiniokas, tačiau pradėjus lankyti sustiprintos matematikos klasę pas 
mokytoją V. Daubarą, tiek pažangumas, tiek požiūris į gyvenimą pasi-
keitė iš esmės. Ir dabar švietimo „strategai“ pagaliau suprato, kad mate-
matikos valstybinis egzaminas yra esminis. Kalbant apie karjerą, svar-
biausia ne tai, kad sieki tikslo, svarbu būti geriausiu ten, kur dabar esi. O 
geriausiems netenka siūlytis, nes jie surandami, ypač rinkos sąlygomis. 

Jei kalbėsime apie žvalgo karjerą, mes neturime specializuotų 
žvalgybos mokyklų (universitetų). Žvalgo karjerą lemia žvalgybos 
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institucijų personalo atrankos sistema, kuri kandidatus mato kaip 
tinkamus „darbui su žmonėmis“  ir/arba „darbui su kompiuteriais/
elektronika“. Jei pastarųjų kvalifikaciniai reikalavimai daugmaž 
suprantami, tai „agentūriniam“ darbui jau reikia turėti „bondiškų“ 
gebėjimų. O tada diplomo turėjimas ar neturėjimas, diplomo spal-
va tampa antraeiliais dalykais. Vis dėlto esmė – įgimti gebėjimai, 
kuriuos jūs ir vardinote.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai esate padovanojęs neį-
tikėtinai daug kraštotyrinės medžiagos. Kokios temos Jus labiausiai 
domina, ką svarbesnio jaučiatės suradęs? Ar šis hobis laikinas, o gal 
tai nauja veiklos kryptis? 

Pradėčiau gal nuo asmens, kuris labiausiai paskatino šiai vei-
klai. Tai Antanas Grina, Čikagoje gyvenantis finansininkas. Tarnau-
damas Vašingtone sulaukiau jo skambučio, domėjosi, ar nesam 
giminės. Iki tol nieko apie giminystę su Grinomis JAV nebuvau 
girdėjęs. Papasakojo apie save, kad jo tėvas iš Šapalų kaimo, buvęs 
bankininkas, senelis – ūkininkas iš Kreivenių, „mėgęs lošti korto-
mis“, o senelė Grasilda – Andrioniškio bažnyčios donatorė. Jis pats 
– „užkulisinis“ lito 1992 m. įvedėjas. 

Taigi, visa mano to meto kraštotyra apsiribojo senelių sąsajų su 
Šapalų kaimu paieškom. Jos buvo sėkmingos ir sugulė į straipsnį 
„Šapalų Grinos ir jų palikuonys“, kuris publikuotas šįmet išleistoje 
monografijoje apie Kupiškį. Apie nesenus savo protėvių pėdsakus 
Anykščių krašte ir taip žinojau. Senesni protėviai – iš Viešintų-
Šimonių-Kupiškio trikampio.

Domėjimasis Viešintų kraštu atvedė į „Okuličiūtės biblioteką“. 
Ten susipažinau su kraštotyros vedėja Audrone Berezauskiene. 
Nors ir sirguliuodama, pririnko įvairios laikraštinės ir knyginės 
medžiagos. Taip pat pasidariau fotokopijas iš leidinių apie Elmi-
ninkus, Troškūnus ir kt. Ilgainiui pasigedau XVIII a. Anykščių baž-
nytinių metrikų knygų. Archyvai jų neturėjo, kiti asmenys apie tai 
nieko nežinojo, kol ... anykštėnų tinklalapyje neperskaičiau apie 
bibliotekoje vykstančią parodą ir joje eksponuojamas knygas. Tuo 
pačiu sužinojau apie didelį A.Vienuolio- Žukausko muziejaus dar-
buotojo Tautvydo Kontrimavičiaus indėlį į šiuos tyrinėjimus.

Taigi, visų šių daugiau kaip dešimtmečio darbų rezultatas – „grį-
žimas“ iš Kupiškio krašto į Anykščius, į „klebono beneficinį“ Liu-
diškių kaimą, iš kurio ir kilęs mano protėvis Stanislovas Grina arba 
Juodviršis,  jo sūnus Baltramiejus ir žmona Šiukščiūtė iš Bikūnų. 
Nors ir silpnai tyrinėta, mamos pusė siūlo ne mažiau intriguojan-
čių šeimų, kaimų, kuriuose jos gyveno, tyrimą: Vitkūnai, Puzinai, 
Tylos, Lagės (Liogės), Paviloniai iš Kalvelių...

Taip hobis virsta nauja tyrinėjimų ir veiklos kryptimi. Pasirodo, 
ir bendraminčių nėra jau tiek  mažai.

Rubikiai 2017-jų vasario vidury – fantastiškai ramus žiemos ir taikos peizažas...
Silvijos Mažeikytės nuotr.

Algimantas Baltakis

KELIONĖS

Ėjau į vakarus. 
Priėjau jūros krantą.
Ir neliko kur eiti.

Ėjau rytų kryptimi.
Priėjau kalnus.
Ir neliko kur eiti.

Ėjau pietų kryptimi.
Priėjau smėlio dykumą.
Ir neliko kur eiti.

Keliavau į šiaurę.
Atsimušiau į ledo sieną.
Ir neliko kur eiti.

Kilau į viršų.
Leidaus į gelmę.
Visur buvo lemtinga riba.

Dabar keliauju į tavo širdį.
Einu metus, einu kitus,
O galo vis nematyti.

(Iš kn. „Strazdiškio elegijos“, 1979)
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Dešimtmetį brandintos anykštėnų idėjos 
papuošti Anykščių bažnyčią nauju meno 
kūriniu – profesionalių menininkų sukurto-
mis fasadinėmis durimis – 2016-ųjų vasa-
rą išaugo į konkretų sumanymą. PAB VIII 
suvažiavime pradėjo akciją „Profesionalaus 
meno kūriniai gimtinei“, kuria siekiama 
suburti anykštėnų bendruomenę ilgalaikės 
išliekamosios svarbos kūrybinėms iniciaty-
voms remti.

Pradėjus kaupti visuomeninės paramos 
lėšas šiai akcijai, pirmuoju jos tikslu buvo 
įvardintas siekis sukurti ir sumontuoti 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrines 
fasadines duris kaip naują monumentaliojo 
meno kūrinį, praturtinantį sakralinio meno 
erdvę.

Anykščių bažnyčios, kaip vieno svar-
biausių architektūros objektų, meninę ir 
istorinę vertę buvo sumanyta papildyti dar 
vienu monumentaliojo meno kūriniu. Rel-
jefinė skulptūrinė metalo plastikos kompo-
zicija bažnyčios centrinėse duryse sumany-
ta kaip Anykščių parapijos, o tuo pačiu ir 
viso Anykščių krašto istorijos reprezentaci-
nis meninis atspindys. 

Šio meninio projekto autoriai – iš Anykš-
čių kilęs skulptorius Romualdas Inčirauskas 
ir jo nuolatinis bendražygis architektas 
Algirdas Žebrauskas – projekto idėją pri-
statė Anykščių visuomenei ir savivaldybei. 

Dėl PAB akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“ 
Prieš imantis kūrybinių darbų buvo disku-
tuota, kokia galėtų būti siužetinė kompozi-
cija, kaip būtų atspindėti esminiai Anykščių 
parapijos įvykiai.

PAB akcija ir svarbiausias jos tikslas 
buvo pristatytas Panevėžio vyskupijos 
ordinarui, jam viešint Anykščiuose su ofi-
cialiu vizitu. Vyskupo pozicija dėl galimo 
bažnyčios centrinių durų pakeitimo monu-
mentalaus meno kūriniu nebuvo priešiš-
ka, tik išreikštas pageidavimas pirmiausia 
atspindėti Biblijos siužetus, nepamirštant 
pastato paskirties ir misijos. Dalyvauti 
Bendrijos akcijoje su savo finansiniu indė-
liu Panevėžio vyskupija nepažadėjo, nes 
ketina vykdyti kitus anksčiau suplanuotus 
darbus.

Akcijos turinį ne sykį pristatė ir visuome-
nę skatino diskutuoti PAB leidinys „Pasau-
lio anykštėnas“, Anykščių žiniasklaidos 
portalai www.nyksciai.lt ir www.anyksta.
lt. Tiek publikacijos, tiek ir diskutuoti lin-
kusios portalų publikos reakcija liudijo, kad 
naujų profesionaliojo meno kūrinių būtiny-
bės Anykščių bažnyčios erdvėje šiuo metu 
nėra.

R. Inčirausko ir A. Žebrausko pasiūly-
tas projektas – daug meninių, intelektinių, 
konstrukcinių ir ypač finansinių resursų rei-
kalaujantis monumentalus kūrinys. Norint, 
kad toks darbas būtų atliktas kokybiškai ir 

ilgus metus tarnautų, negalima, anot auto-
rių, rinktis prastesnių medžiagų ar meistrų. 
Tai jų principinės nuostatos.

Sutartis su projekto autoriais liko nepa-
sirašyta, nes nebuvo surinkta sumanymui 
pradėti pakankamai lėšų. Visuomenės 
aktyvumo aukoti tokiam meno kūriniui 
nebuvo, potencialūs stambesni rėmėjai per 
pusmetį taip pat nesusidomėjo šiuo projek-
tu. 

Įvertindama akcijos „Profesionalaus 
meno kūriniai gimtinei“ eigą, PAB valdyba 
pripažįsta:

– negalime reikalauti iš visuomenės to, 
kam ji nėra pribrendusi ir nusiteikusi rea-
lizuoti savo moraline pozicija ir finansiniu 
indėliu; 

– akcijos siekis praturtinti Anykščių baž-
nyčią reljefine skulptūrine metalo plastikos 
kompozicija centrinėse duryse šiuo metu 
negali būti įgyvendintas;

– tęsiant akciją „Profesionalaus meno 
kūriniai gimtinei“, būtina sutelkti dėmesį ir 
paramos lėšas į mažesnius profesionaliojo 
meno objektus, kartu rengiantis monumen-
taliojo meno projektams ateityje. 

PAB valdybos vardu – 
Tomas LADIGA, 
pirmininkas
2017 m. vasario 18 d.

Ne diplomai, titulai, svaiginantys užmo-
jai daro žmogų gražų ir didų, o jo dvasia, 
paprasti kasdieniai darbai ir kasdienė meilė 
žmonai, vaikams, kaimynams, kiekvienam 
sutiktam kelyje. Smagu būdavo eiti ankstų 
vasaros rytą Žvejų gatve ir pasisveikinti su 
Jonu, o jis džiugiai atitardavo: sveiks, kai-
mynėl! Ir tada jau žinojai, kad mūsų gatvėj 
ir visam pasauly viskas tvarkoj, žmonės 
geri, myli ir gerbia vieni kitus, Šventoji – 
tikrai sava ir šventa...

Kiek nuo vaikystės atmenu, visą gyve-
nimą (o tai reiškia – daugiau nei pusę 
amžiaus!) Jonas Juodelis buvo toks pat: 
malonus, besišypsantis, optimistiškas, jau-
natviškas. Nestokojantis gero žodžio, sma-
giai pasakojamų prisiminimų. Šviesi asme-
nybė. Tokių žmonių niekada nebūna per 
daug, o mūsų dienomis ypač trūksta. 

Juodelių namai, kadaise žymėti pavyz-
dingiausiai rajono sodybai skiriamu žen-
klu, kūpsojo ir tebekūpso kaip šeimos 
dvaras, jis daugybę metų buvo nuolat 
kuriamas ir gražinamas, ir jame visuomet 
užteko vietos rankoms ir minčiai, anūkams 
ir proanūkiams, svečiams ir gėlėms. Kaip 

Mylėjo bites, gėles,  
o labiausiai –  
žmones

vešlus medis tie namai, kaip senosios patri-
archalinės Lietuvos paveikslas, aprėpiantis 
kelias kartas, tvaskantis susiklausymo, gera-
noriškumo, ištikimybės, knygų ir atminties 
šviesa. Tai viena iš nedaugelio anykštėnų 
šeimų, gyvenančių iš tėvų ir prosenelių 
paveldėtą natūralų, aktyvų, visuomeninį 
gyvenimą, regis, neieškančių ypatingos 
prasmės, bet randančių ją žodžiuose: kar-
tu, visi savi, gimtinėje.

Šiandien kai kas niurna, girdi, Lietuvoje 
nėra darbo, per menkas atlygis, gi Jonas į 

savo paties susidėliotus ir neatlyginamus 
darbus darbelius net pėsčias nesuspėdavo 
– visais metų laikais, vasarą ir žiemą min-
davo dviračiu. Ir niekad nesiskųsdavo, o 
daugelis jam sveikai pavydėjom. 

Joną Juodelį gerai pažinojo, jo nuopel-
nus miestui žino ir Anykščių kraštotyrinin-
kai, ir saviveiklininkai, ir šauliai, ir bitinin-
kai, ir sodininkai bei gėlininkai. Visur ir 
visiems jo užteko – šventiniuos sūkuriuos, 
kasdieniuos darbuos. Jonas šauniai ati-
trepsėjo Kultūros centro scenoje, daugybę 
sykių pasakojo savo prisiminimus bibliote-
koje, priiminėjo gėlininkų, sodininkų eks-
kursijas ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. 
Visi jį gerbėme ir mylėjome. 

Taip ir matau, kaip ankstyvą Vasario 
16-osios, Kovo 11-osios ar kurios kitos vals-
tybinės šventės rytą Jonas jau mina į miesto 
centrą, pasipuošęs šaulio uniforma (nešiota 
nuo pat Atgimimo!), toks lengvas, pakiliai 
nusiteikęs, tarsi būtų jaunuolis ir eitų į pasi-
matymą. Iš tiesų taip ir buvo, nes kiekvie-
nas susitikimas su anykštėnais jam reiškė ir 
nepamainomą meilę Lietuvai. 

Dabar gi Žvejų gatvė atsisveikina su juo 
kaip su istorine, garbia savo ir viso miesto, 
krašto dalimi, sakydama:

– Ačiū Tau, Jonai Juodeli, už doro, lietu-
viško, patriotiško gyvenimo pavyzdį, ačiū, 
kad buvai su mumis ir mums. Ir amžinoji 
šviesa Tau tešviečia, mielas kaimynėli!  

Rimantas VANAGAS
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NUO KRAŠTOTYRININKO 
IKI DŽEIMSO BONDO

PAB Anykščių akademijos klausytojai sau-
sio 12 d. turėjo retą galimybę pasiklausyti 
tėviškėno Gedimino Grinos, kurio profesija 
ne tik nekasdieniška, bet ir paprastai nevieši-
nama, o kai kada netgi slapta – žvalgybinin-
kas. Kaip juo tampama? Norint atsakyti į šį 
klausimą, biografija – neišvengiama... 

Mokydamasis Anykščių A. Vienuolio 
vidurinėje mokykloje, Gediminas literatūros 
nemėgo, tačiau rašė be klaidų. Geriausiai 
sekėsi matematika, fizika, todėl ir papuolė 
į sustiprintą matematikos klasę. Labai mėgo 
spręsti uždavinius, lankė „Fotono“ neakivaiz-
dinę mokyklą. Išmoko planuoti laiką, nes po 
pamokų laukė muzikos mokykla. Kadangi 
mokykloje buvo susikūręs ansambliukas, 
pradėjo groti vargonėliais – tuo pačiu ir 
elektronika domėtis. Taip kai kurie vaikystės 
sprendimai vėliau nulėmė jo ateitį.

Vienas netikėčiausių posūkių gyvenime – 
perėjimas į diplomatinį darbą. Gynybos atašė 
– tai karinis valstybės ambasadorius, kuris dir-
ba vienas, be pavaldinių komandos. Nemaža 
darbo dalis –  „užkulisiniai“, nematomi daly-
kai. Kad 2004 metais taptume NATO nariais, 
daug pastangų buvo įdėta, įtikinėjant užsie-
nio valstybių diplomatus apie mūsų valstybės 
pasirengimą. Tai „baltoji žvalgyba“ – legali, 
negaudoma, nebaudžiama. Matyt, padėjo 
sugebėjimas bendrauti, patraukti žmones. 

Būta įvairių iššūkių, kainavusių nemažai 
sveikatos. Begalė skubių komandiruočių, 
susitikimų. Dar vienas iššūkis – 5 metai LR 
Valstybės saugumo departamento direk-
toriaus poste. Nelengva buvo sklandžiai 
pertvarkyti struktūrą neatleidinėjant senųjų 
darbuotojų – išsiversti be „valymo“. Nors kai 

Anykščių akademijoje
kam atrodys neįprasta, direktorius nebijojo 
ieškoti žmonių, išmanančių gal netgi dau-
giau nei jis pats – su kvailiais karjeros nepa-
darysi, karjerą daro protingi pavaldiniai. 

–Visa ko pagrindas – matematika!– atsi-
sveikindamas šypsojosi lietuviškasis Džeim-
sas Bondas.   

Silvija MAŽEIKYTĖ

APIE KNYGŲ LEIDYBĄ, 
JOS ĮDOMYBES

Anykščiai – rašytojų kraštas, knygos švento-
vė, literatūrinių tradicijų versmė. Neatsitiktinai 
sausio 26 d. į susitikimą su jaunaisiais „akade-
mikais“ atvyko jauna, bet jau spėjusi pagar-
sėti poligrafijos specialistė Kamilė Kalibataitė, 
kurios šaknys – Anykščių krašto žemėje.

Pasak viešnios, knygos atsirado kartu su 
raštu, jų paskirtis buvo komunikuoti, skleisti 
žinią. Skaidrėse pamatėme Akmeninę knygą, 
sveriančią 760 kg. Bėgant laikui suprasta, kad 
forma turi keistis – taip pas šumerus atsirado 
molinės lentelės, pas egiptiečius papirusai.

Įdomiausias knygas pasauliui dovanojo 
viduramžiai - tuomet buvo pakloti pamatai 
knygų leidybai. Knygos buvo rankraštinės, 
rašydavo ir perrašinėdavo vienuoliai skrip-
toriai, šiam darbui pašventę visą savo gyve-
nimą; vienos knygos perrašymas trukdavo 
3-4 metus. Viršelių  nebuvo, savininkas pats 
nuspręsdavo kaip įrišti. Dažnai puošdavo 
auksu, dramblio kaulu, rubinais ir smarag-
dais. Kolekcionieriai  dabar už tokias knygas 
moka milžiniškus pinigus.

J. Gutenbergas, spaudos presai, švietimo 
sklaida... Visais laikais apie 60 %. knygos ver-
tės sudarydavo popierius, gaminamas ne tik iš 
medienos, bet ir iš skudurų, senų rūbų. Atsi-
radus traukiniams, žmonės leisdavosi į ilgas 

keliones, o knyga tapo nepamainomu palydo-
vu. Dabar daugiausia skaitančių esama Indijoje.

Didžiausiais tiražais išleistos knygos - 
Biblija, Mao Cze-duno citatos, „Haris Pote-
ris“, „Da Vinčio kodas“. Nors knygų reitingai 
kartais iškreipia žmogiškųjų vertybių skalę, 
skaitymas padeda pažangai, turtina mūsų 
žodyną, pasaulio suvokimą.

Viešnia spėjo supažindinti ir su savo pačios 
padaryta K. Donelaičio „Metų“ faksimile, 
ruošiama tikslia M.Mažvydo „Katekizmo“ 
kopija. Faksimilė išsaugo kiekvieną dėmelę, 
įbrėžimą, popieriaus spalvą ir netgi kvapą.

Į K. Kalibataitės klausimus atsakę „aka-
demikai“ buvo apdovanoti „Petro ofseto“ 
spausdintomis knygomis. 

GIMTOJO KRAŠTO 
GEOLOGINIAI YPATUMAI

Vasario 9 d. apie Anykščių krašto geolo-
ginius ypatumus pasakojo mūsų kraštietis, 
Nepriklausomybės atstatymo akto signata-
ras, geologas Jonas Šimėnas. 

Iliustruodamas skaidrėmis, geologas 
pakvietė į kelionę per milijardais metų skai-
čiuojamus Žemės formavimosi periodus, 
palengva priartėdamas prie Anykščių kraš-
to. Čia apsistojęs, nušvietė ledynų vaidme-
nį kuriant mūsų apylinkių reljefą. Unikalus 
Anykščių turtas – kvarcinis smėlis, jo panau-
dojimas šiandien labai platus.

J. Šimėnas stabtelėjo ir ties atodangomis, 
tokiomis kaip Vetygalos, kurios ne tik džiugina 
akį, bet ir vaizdžiai iliustruoja Žemės istoriją.  

Iš auditorijos nuskambėjus klausimui, ar 
dar esama ko atrasti šių dienų geologams, 
svečias patikino: taip, naujos technologijos 
leidžia patikimiau ieškoti, atskleisti žemės gel-
mių reiškinius, paslaptis. Ir paskatino klausyto-
jus domėtis geologija, nes kiekvienam mūsų 
turėtų rūpėti, iš kur atėjome, ką paveldėjome.

Judita SKAČKAUSKIENĖ

DOVANA ANTANO 
BARANAUSKO GERBĖJAMS

Džiugu sklaidyti knygos, atveriančios 
paslaptingas duris į didžiojo Antano Bara-
nausko gyvenimą, puslapius. Dr. Inga Liepai-
tė ir A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus direktorius Anta-
nas Verbickas parašė 220 p. apimties studiją 
„Antano Baranausko asmeninė biblioteka“. 

Ši knyga suteikia galimybę geriau suprasti 
A. Baranauską, vieną iškiliausių XIX a. Lie-
tuvos kultūros figūrų. Įvairiapusio talento 
asmenybės tyrinėtojai specialiai nebuvo iki 
šiol nagrinėję jo asmeninės bibliotekos, apie 
kurią užuominų būta.

Knygos autoriai po kruopelę rinko, dėlio-
jo ir analizavo svarbias detales, padedančias 
suprasti A. Baranauską, kurį kartais dar vis 

Anykštėnų knygų derlius nuvertiname, teigdami, kad jis daug kur 
buvęs tik savamokslis. Autoriai siekė sure-
gistruoti visas šiandien žinomas išlikusias A. 
Baranausko bibliotekai priklausiusias kny-
gas, išsklaidytas skirtingose Lietuvos biblio-
tekose ir saugomas privačiose kolekcijose. 

Atsakingai ir kruopščiai ištyrę paties kny-
gų savininko įrašus ir marginalijas, autoriai 
atskleidžia, koks Antano Baranausko santykis 
su knyga nuo jaunystės dienų iki vyskupys-
tės metų. Manyčiau, kad meilė knygai bren-
do kartu su būsimuoju Kūrėju, išbandžiusiu 
save ne vienoje srityje. Gausios iliustracijos, 
atsakingai sudėtos puikaus knygų dailininko 
Alfonso Žviliaus, tampa autorių minčių tąsa. 

Ši knyga – puiki dovana mokytojui, moki-
niui, kiekvienam, besidominčiam žymaus 
anykštėno plačiašake veikla. Studijoje kalbama 
apie 37 pavadinimų surastas knygas. Viliuosi, 
kad šis darbas – tik išsamaus tyrinėjimo pradžia. 

Dangira NEFIENĖ


