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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas, Anykščių rajono savivaldybė 

Jau jie čia pat – paslaptingieji 2020-ieji. Ateiname į juos 
su savo patirtimis ir suvokimais. Žinom, kad bus visko, ne tik 
to gero, ko linkime kasmet vieni kitiems. Vis dėlto tikimės, 
kad negandos aplenks tiek mus pačius, tiek mūsų brangius 
artimuosius, tiek ir vienintelę Tėvynę. Tėvynę, kuri nuo 
Nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais bus jau užaugusi 
su nauja laisvų žmonių karta, auginančia savus, taip pat vis 
dar laisvus vaikus. Kokia laimė! Dieve duok ir toliau taip... 

Niekas nenuginčys, kad Laisvė yra vertybė. Tačiau  Laisvė 
iš dangaus savaime nenukrenta. Istorija byloja, jog kiekvienai 
kartai tenka įrodyti savo pasiryžimą apginti Tėvynės laisvę. 
Jeigu nori būti laisvas, turi būti pasiruošęs dėl jos aukotis. 
Susipratę ir patriotiškai nusiteikę mūsų protėviai, broliai ir ateities 
piliečiai buvo, yra ir bus laisvos Tėvynės pamatų akmenys. 

Šiandien veju iš galvos mintį, kad egzistuoja reali fizinė grėsmė 
Laisvei. Norėtųsi linkėti jos nesibaigiančio tęstinumo, neblėstančios 
Laisvės dvasios ugnies plevenimo kiekvieno iš mūsų krūtinėje. 
Norėtųsi tikėti, kad Laisvės medžio nebereikės laistyti nei savo 
ašaromis, nei juo labiau krauju, kad juo jau apsčiai įvairiais laikais 
aplaistytos ir miestelių aikštės, ir pamiškės, ir Sibiro platybės. 
Paskutinįkart – 1991-aisiais Vilniuje bei Medininkuose. Gal pakaks? 

Norėtųsi tikėti, kad per šį trisdešimtmetį neblogai išmokome 
Tėvynės pažinimo ir jos Laisvės gynimo pamokas. Visai 
neseniai turėjome galimybę stebėti į paskutinę poilsio vietą 
palydėtų 1863-1864 metų nužudytų sukilimo vadų ir dalyvių 
laidotuvių iškilmes. Ar tokios akimirkos ir išgyvenimai nesukelia 
pasididžiavimo savo Tėvyne ir jos karžygiais? Ar neateina mintis, 
kad jie gali man būti kaip skiepai nuo apolitiškumo, nuo nenoro 
dalyvauti kuriant savo kraštą, nuo abejingumo rinkti arba būti 
renkamam kraštui valdyti, galiausiai nuo mokesčių slėpimo, nuo 
kontrabandinių cigarečių rūkymo,  nuo įpročio maskoliškai keiktis? 

Žmogus yra vertas Laisvės, o Laisvė gyva tik laisvų žmonių 
pastangomis. Drąsos ir noro būti laisvais žmonėmis! Drąsos 
būti savimi, būti savo laisvos Tėvynės dukromis ir sūnumis! 
Prasmingų ir laimingų ateinančių Naujųjų metų!

Žvilgsnis į ateinančius
Tomas LADIGA

Skaitytoją šildanti ugnelė...
Į PA bendradarbio Rimanto VANAGO klausimus atsako Keblonių kaimo 
vaikas, populiariausias Lietuvos vaikų rašytojas Vytautas RAČICKAS

Pamenu guvų šviesiaplaukį vyruką, besisu-
kinėjusį Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijoje.  
Kaip, kodėl jaunas, daug žadantis prozinin-
kas pasuko į vaikų literatūrą? 

Ar tikrai buvau daug žadantis? O jeigu 
buvau, tai ar blogai pasielgiau, pradėjęs 
rašyti vaikams? Nejaugi į vaikų literatūrą turi 
eiti nieko nežadantys?

Iš tikrųjų atsitiko taip, kad, baigęs lituanis-
tikos studijas Vilniaus universitete, po kelerių 
metų atsidūriau vaikų periodinėje spaudoje. 

Penketą metų dirbau „Lietuvos pionieriaus“ 
laikraštyje, paskui – „Genio“ žurnale. Rašy-
ti vaikams ir apie vaikus buvo mano darbas, 
už tai mokėjo algą. Manau, kad ten dirbda-
mas ir išėjau vaikų rašytojo kursus. Kurti vai-
kams mane skatino rašytojai K. Marukas, R. 
Sadauskas, dailininkas E. Žiauberis, „Lietuvos 
pionieriaus“ vyr. redaktorė Leonora Šileikai-
tė. O man tai daryti ir patiko, ir, regis, sekėsi.

Parašei keliolika įvairios apimties apysa-
kų, esi labiausiai skaitomas lietuvių vaikų 

rašytojas, Tavo kūrinių ištraukos – įvairių 
klasių literatūros vadovėliuose. Išeitų, gali 
paveikti jaunojo skaitytojo sąmonę... Kaip 
būtent norėtum paveikti, kokius bruožus 
įdiegti – ir kokius išguiti? O gal išvis apie 
tai negalvoji?

Tikrai negalvoju. Vaiko sąmonę greičiau 
paveiks koks internetinis (netgi labai pavo-
jingas) žaidimas, tinkamai ar netinkamai 
pasirinktas draugas. Man rūpi parašyti kny-
gą, kažkokią istoriją papasakoti. Paprastai, 
suprantamai, bet intriguojančiai. O kartu ir 
linksmai. Visada norisi, kad ta istorija sujau-
dintų, kad joje vaikas atpažintų save. Jeigu 
tai pavyksta, knygą skaito. O jeigu skaito, 
tai tris kartus valio! Šiais laikais tai yra labai 
labai daug. Džiaugiuosi, kad mano kny-
ga vaiką kartais tiesiog paima už rankos  

Nukelta į 2 p.

Tokios gražios, originalios kalėdinės eglės Anykščiai dar niekada netu-
rėjo! Jos pažiūrėti žmonės važiavo net nuo pajūrio...
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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ir nuveda į knygos pasaulį. Ne viena mama 
yra garsiai pasidžiaugusi: berniukas visai 
neskaitė, bet va – jam į rankas pateko „Luko-
šiukas“, ir įvyko perversmas – pradėjo skai-
tyti, suprato, kad ne vien televizorius, ne 
vien kompiuteriniai žaidimai ar išmanusis 
telefonas įdomu. Apysakoje „Nebaigtas 
dienoraštis“ papasakota tragiška mergaitės 
gyvenimo istorija. Pasirodžius šiai knygai, 
gavau gražių skaitytojų atsiliepimų. Buvo 
ir toks: „Prieš kelias dienas norėjau nusižu-
dyti, bet perskaičiau „Nebaigtą dienoraštį“ 
ir supratau, kokią nesąmonę būčiau pada-
riusi...“ Taip rašė viena septintokė. Vadinasi, 
knyga gali net ir gyvybę išgelbėti.

Sukrečianti, tiesiog per galvą suduodanti 
yra knyga paaugliams „Baltos durys“. Joje 
– jauno narkomano tragiška istorija. Skai-
tytojai šį romaną buvo išrinkę Metų knyga. 
Dabar galvoju – o gal ir „Durys“ kam nors 
lemiamu momentu atvėrė akis ir parodė 
kelią į išsigelbėjimą? 

Manau, kiekvieno vaikams kuriančio 
rašytojo pasąmonėje visą laiką kirba svar-
biausia mintis – va, parašysiu šitą knygą, 
vaikas ją perskaitys ir pasikeis, bus geresnis. 
Todėl tekste, kažkur tarp eilučių, visuomet 
plevena skaitytoją šildanti ugnelė – toks 
sunkiai apibūdinamas, bet labai geras jaus-
mas. Jis tarsi savaime atsiranda. Kai atsiran-
da herojus, kurį jaunieji skaitytojai pamilsta, 
su kuriuo jie norėtų draugauti. Arba neno-
rėtų. Tuo atveju, kai sutinka herojų, kuriuo 
bodisi, kurį smerkia, atstumia.

Esu surinkęs ir atskiromis knygelėmis 
išleidęs vaikų anekdotų, juokų. Juos skaito 
tie, kurie nenori skaityti nieko kito. Reikia 
džiaugtis ir tuo.

Dauguma Tavo knygų – linksmos, nuotai-
kingos, nors liūdesio bei tragizmo taip pat 
netrūksta. Neabejoju, kad Tavo knygų hero-
jai myli gamtą, mėgsta šventes, žaidimus, 
bet ... ar pakankamai? Kokį pozityvą matai 
žiūrėdamas į šiandieninį atžalyną? Žaviesi 
juo – ar gailiesi jo?

Dažnai lankausi mokyklose. Dabar 
jos gražios, jaukios. O vaikai? Deja, yra ir 
tokių, kurie nežino, kad, tarpdury susitikus 
vyresnį, juolab nepažįstamą, reikia jį pra-
leisti. Nežino, kad kreipiantis į vyresnįjį, 
reikia sakyti ne „tu“, o „jūs.“ Man gaila tų, 
kurie atmintinai nė vieno eilėraščio nemo-
ka. Net daugybos lentelės. Arba nemoka 
gražiai rašyti. Didžiumos vaikų rašysena 
yra tiesiog klaiki. Dar labiau gaila tų, kurie 
nemoka užjausti, atsiprašyti. Ir visiškai gaila 
tų, kurie neturi net menkiausio noro moky-
tis. Mūsų laikais, ypač mums, berniukams, 
mėgstamiausia pamoka buvo fizinis lavini-
mas. Dabartiniai vaikai (tikiu, kad ne visi) 
šios pamokos kažkodėl nemėgsta. Ar todėl, 
kad kai kurie stori kaip cepelinai? Nuo bul-
vyčių ir kitų skanėstų. Ar todėl stori, kad 
nemėgsta? Mes per pertraukas bet kokiu oru 
kaip kiškiai po lauką bėgiodavom. O dabar? 
Išsidrėbę ant sėdmaišių (ir kas juos sugalvo-
jo?), telefonus maigo. Žinoma, yra ir gabių, 
talentingų, sumanių, įvairius protmūšius, 

konkursus laiminčių, net romanus rašančių. 
Man vaiko idealas – vaikas, kuris ne tik skai-
to, bet ir sportuoja (piešia, muzikuoja, šoka, 
dainuoja, kuria), viskuo domisi (kolekcio-
nuoja, tyrinėja) ir pan. Šiandien vaikai gyve-
na kitaip nei mūsų laikais. Sočiau, patogiau.

Artėja Kalėdos. Kai kuriuos vaikus tėvai 
apipils brangiausiomis dovanomis. Bet ar jie 
apsidžiaugs? Ar bus laimingesni? Už tuos, 
kurie dovanų gaus mažiau, bet daugiau 
meilės, rūpesčio, tėviškos šilumos.

Na štai – pilną maišą priniurzgėjau. Kaip 
ir dera pensininkui senjorui.  

Kadangi mūsų leidinys skirtas daugiau suau-
gusiems, į ką atkreiptum tėvų, mokytojų 
dėmesį? Ko jie turėtų labiau vengti? Ar šiais 
laikais išvis galima vaikui ką nors drausti?

Nesu vaikų auklėjimo ekspertas, tačiau 
manau, kad vaiką derėtų auklėti taip, kad 
jam nieko nereikėtų drausti. (Čia nekalbu 
apie drausmę apskritai). Kad vaikas pats 
suprastų, kas galima ir kas ne. Jis pats turėtų 
žinoti: keptos bulvytės nesveika, nevalgysiu. 
Limonadas ar gazuotas mineralinis – taip 
pat nesveika, negersiu. Valgysiu agurką ar 
morką, gersiu paprastą vandenį. Šitų dalykų 
mokyti ir šitaip elgtis turi patys tėvai. Bet, kaip 
sakoma, lengva pasakyti, sunku padaryti.

Nūnai kai kurie tėvai vaikams leidžiai 
absoliučiai viską. O vėliau su jais nesusikalba. 
Tokį vaikų auklėjimą greičiausiai propaguoja 
šiuo metu išpopuliarėję įvairūs supermamų 
klubai. Prasideda viskas nuo gimdymo vonio-
je, o jau paskui – kiti eksperimentai.

Mokytojai. O ką jie padarys, jeigu jokių 
teisių neturi? Jeigu vaiko sudrausminti nega-
li? Nei subarti, nei į kampą pastatyti. Supran-
tama, auklėti reikia gerumu. Betgi kai kurie 
vaikai neturi „antenų“, kuriomis galėtų jiems 
siunčiamas gerumo bangas sugauti. Tik šiuo 
metu mokytojams ne su mokiniais dirbti sun-
kiausia. Girdėjau, kad sunkiausia su tėvais.

Šiandien labai patrauklus žmogaus – pasau-
lio piliečio įvaizdis. Toks visur buvęs, viską 
matęs, visažinis – ir nuo nieko nepriklauso-

mas... Ar jauniesiems Tavo kūrinių herojams 
svarbi gimtinė, gimtoji kalba, namai, tėvynė? 

Aš irgi esu šioks toks keliautojas. Teko 
lankytis Japonijoj, Aliaskoj. Ir  artimesniuose 
kraštuose, žinoma. Tačiau pasaulio piliečio 
įvaizdis manęs nejaudina. Smagu kur nors 
išvažiuoti ar išskristi, bet dar smagiau grįž-
ti namo. Niekada negalėčiau visam laikui 
palikti Lietuvos, nuo kurios esu priklauso-
mas kaip ligonis nuo vaistų. Nebent nežinia 
kas atsitiktų. O tas pasaulio piliečio įvaizdis, 
deja, neretai užgožia prigimtinius patrioti-
nius jausmus. Tada gali net užsimiršti, kad 
esi lietuvis, kad  lietuvių kalba – gražiausia 
pasaulyje. Elektroninis paštas, visokie feis-
bukai, telefoninės žinutės, regis, irgi meškos 
paslaugą daro (jaunimas trumpina žodžius, 
nepaiso rašybos taisyklių, kitaip kalbą dar-
ko). Mano knygoje „Lietuviška kepurė“ lie-
tuviškumas, tautiškumas kaip tik pagrindinė 
tema. Autografuodamas šią knygą, visad 
parašau žodžius „Būkim labiau lietuviai!“

Esi kilęs nuo Utenos ir Anykščių „paribio“. 
Tarkim, ateini prieš Kalėdas į Anykščius nuo 
Leliūnų ir Skiemonių pusės, sustoji ant pir-
mos aukštumėlės – ir išvysti mūsų šlovingą 
miestelį... Kokias mintis jis Tau kelia? Ko 
norėtum jam palinkėti Naujųjų išvakarėse?

Visų pirma primena vaikystę. Juk Anykš-
čiai – pirmas miestas, kurį pamačiau būda-
mas gal penkerių. Prisimenu, kaip su sese ir 
broliu kopdavom ant Liūdiškių piliakalnio, 
kaip Anykščių pušynėliuose grybaudavom. 
Kaip baisu buvo, kai bažnyčia degė. Patinka 
man Anykščiai, nuostabusis Rubikių ežeras, 
kurio pašonėje – beveik sunykęs Gečionių 
kaimas, – mamos tėviškė. Anykščiams lin-
kėčiau neišsiplėsti iki megapolio, likti tokiu 
pat gražiu, švariu ir sveiku.  

O palinkėjimas anykštėnams tebūna toks:
Laimės – po Puntuką,
Džiaugsmo – pilnas gryčias.
Kad giesmė širdy skambėtų 
Kaip Mato bažnyčioj!

Skaitytoją šildanti ugnelė...
Atkelta iš 1 p.

Pro šerkšnotą tarpukario langą su Šv. 
Kalėdomis anykštėnus sveikina Šaltupio ir 
bažnyčios stebėtoja Bronė Buivydaitė…
Iš A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus fondų
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Nukelta į 4 p.

Lapkričio 28 d. Anykščių koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre buvo 
įteikta 2019 m.  T.Mikeliūnaitės kultū-
ros premija istorikui bei visuomeninkui, 
Anykščių krašto ambasadoriui Ukrainoje, 
ištikimam PAB nariui Virginijui Stroliai. Jo 
kandidatūrą rajono savivaldybei pateikė 
Pasaulio anykštėnų bendrija ir Anykščių 
T.Mikeliūnaitės kraštotyros draugija. Premi-
ja teikiama nuo 2001 m.

Apie V.Strolios nuveiktus darbus gimti-
nės ir Lietuvos labui „Pasaulio anykštėnas“ 
nesyk rašė – nesikartosime. Vakaro metu 
buvo išsakyta daug gražių minčių bei lin-
kėjimų anykštėnui, kuris net ir nelaimės 
atveju liko ištikimas savo kraštui duotiems 
įsipareigojimams. Troškūnų parapijos kle-
bono Sauliaus Filipavičiaus mintį, jog „Vir-
ginijus gyvena kitais ir kitiems“. Gi rašytojas 
Rimantas P. Vanagas savo nuomonę išsakė 
ne vien retoriniais klausimais:

„Ar pažįstate dar nors vieną žmogų, 
anykštėną, kuriam aukšti didelės užsienio 
valstybės (šiuo atveju – Ukrainos) pareigū-
nai būtų viešai pasakę: esate didesnis mūsų 

Padėka už įspūdingus darbus 

Kaip V.Strolios projektų ir užmojų (žmo-
na Rūta – visada šalia!) iliustracija vakaro 
dalyviams buvo parodytas dokumentinis 
M.Sėjūno filmas „Kijevas – Lietuvos epocha“.

PA info.

šalies patriotas nei mes patys? 
Ar žinote dar nors vieną Anykščių krašto 

ambasadorių užsienyje, kuris savo pareigas 
vykdo nuolat ir konkrečiai?

Kiek pažįstate užsienyje gyvenančių 
anykštėnų, kurie, kartkartėm parvažiuodami 
namo, savo gimtinėje būtų nuveikę daugiau 
nei dažnas mūsų, kasdien čia trepsinčių?

Ar pažįstate nors vieną Anykščių verslinin-
ką, kuris dovanai būtų investavęs į savo kraš-
to istoriją ir žmonių atmintį tiek, kad pakeistų 
apylinkių turizmo kelius ir gamtovaizdį?

Ar pažįstate nors vieną svetur gyvenan-
tį anykštėną, kuris iš užsienio namo būtų 
parvežęs – vėlgi dovanai – tokio įstabumo 
ir lygmens parodą, kaip Ukrainos namų 
ikonos? Nekalbant apie pasaulinio garso 
rašytojus, savo kūriniuose populiarinančius 
Anykščių vardą?

Man regis, yra pasitaikę, kad ši kultū-
ros premija buvo skirta ir vienam kitam 
asmeniui, vertam vos trijų balų iš dešim-
ties. Šiuokart drąsiai sakau: šiam laureatui 
už jo nuveiktų darbų aukštį ir gylį skirčiau 
mažiausiai 13 balų!“

Spalio 28 d. istorikui prof. Antanui Tylai, 
ilgamečiui PAB vadovui, būtų sukakę 90 
metų. Ta proga tą vakarą Anykščių koply-
čion rinkosi buvę jo bendražygiai, kolegos, 
artimieji. Norint išvengti visiems žinomų 
tiesų bei pasikartojimų, jubiliejinio susiti-
kimo „vinimi“ buvo pasirinktos …Antano 
Tylos svajonės. Kitaip tarus, tai, apie ką pro-
fesorius svajojo, bet nespėjo padaryti, palik-
damas mums, įpėdiniams, tylų priesaką…

Renginyje, kurį vedė a.a. istoriką artimai 
pažinojusi rašytoja, PAB pirmininko pavaduo-
toja Jurga Žąsinaitė-Gedminienė ir Anykš-
čių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus direktorius Antanas 
Verbickas, savo prisiminimais pasidalino, 
argumentuotą nuomonę išsakė dr. Irma Ran-
dakevičienė, istorikė ir politikė Danutė Blažy-
tė-Baužienė, dr.Gintautas Zabiela, dr.Tomas 
Baranauskas, muziejaus projektų koordinato-
rius Tautvydas Kontrimavičius. Buvo rodoma 
unikali filmuota medžiaga, Justino Lingio 
dokumentinis filmas „Antanas Tyla“ (iš „Lie-
tuvos mokslininkų“ serijos).   

Kaip anykštėnams įamžinti šviesų Pro-
fesoriaus atminimą, pagerbti jo darbus ir 
visą iškilią tautos visuomenininko veiklą? 
Žinoma, prasmingiausia būtų – „žygiais, 
o ne žodžiais“. A.Verbickas priminė seniai 
brandintą sumanymą A. Tylos vardą susieti 
su paskata Anykščių jaunimui sukti istorijos 
pažinimo ir tyrimų keliu. „Jaunojo istoriko“ 
ar panaši premija, pasak Muziejaus vado-
vo, galėtų būti skiriama tiems anykštėnams, 
kurie dar gimnazijoje įrodytų stipriausią 
pasiryžimą eiti A. Tylos pramintu moksli-
ninko istoriko keliu. Šios premijos funda-
toriumi galėtų tapti Muziejus, taip grąžin-
damas istorinę skolą Profesoriui, ilgą laiką 

Švietė ir švies

rėmusiam Muziejų įvairiomis formomis.
Pasak A. Verbicko, Antano Tylos var-

das galėtų būti įamžintas ir skiriant jo var-
do premijas Anykščių kraštotyrininkams. 
„Taip, kaip garsina Teresę Mikeliūnaitę jos 
vardu pavadinta kultūros premija, taip būtų 
pagerbtas ir A. Tyla kaip krašto tyrinėtojų 
globėjas“, – sakė Muziejaus direktorius.

Iš Vilniaus į Anykščius atgabenus Pro-
fesoriaus biblioteką ir asmeninį dokumen-
tų archyvą, prabilta apie galimybę kurti 
jo vardo kabinetą Anykščiuose kurioje 
nors kultūros ar švietimo įstaigoje. Ši idė-
ja palaipsniui bus brandinama, tyrinėjant 
dokumentinį A. Tylos palikimą.

Lapkričio 23-ąją, prof. A.Tylos mirties 
metinių dieną, mokslininko akademiko 
atminimas buvo pagerbtas Vilniuje, Lietuvos 
Mokslų akademijoje. Mažojoje konferencijų 
salėje šiltų prisiminimų apie Profesorių pažė-
rė prof. V.Landsbergis, akademikai J.Banys, 
Z.Kiaupa ir E.Aleksandravičius, Anykščių 
r. savivaldybės vicemeras D.Žiogelis, isto-

rikai dr. R.Miknys ir G.Vaičiūnas, Anykš-
čių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukaus-
ko memorialinio muziejaus direktorius 
A.Verbickas, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčios vicerektorius K.Ambrasas, prof. 
A.Tylos anūkas M. Mockus ir kt.

Susitikome pagerbti labai garbingo ir 
mylimo žmogaus. Žmogaus, kurį gerbsime 
tol, kol gyvi būsim. Jį visada prisiminsime 
geru jausmu, geru žodžiu ir skatinančią 
pareigą primenančia mintimi.

Antanas Tyla buvo, kaip šiandien kartais 
populiariai sakoma, grynuolis ir tvirtuolis. 
Tylus, tartum pagal jo giminės pavardę, 
tylus, o niekad nesvyruojantis, nesuniūkęs 
jokiose veiklose. Istorikas su giliu žinojimu 
to, apie ką kalba, ir įsitikinimu, kad privalu 
kalbėti kaip teisme – tik tiesą ir vieną tiesą. 

Nežinau, ar jis kada vartojo tokias sąvo-
kas, o tokių sampratų turbūt tikrai neturėjo 
galvoj, kaip šiandien populiariai linksniuoja-
mi „naratyvai“ arba „pasakyvai“. Jam istorija 
buvo faktai ir tiesa. Toks jis buvo labai reikš-
mingas, niekada nesikratė pareigos pakvies-
tas priminti, duoti įvertinimą, paskatinti. Žmo-
gus, turėjęs kažką tai gimty – labai stipraus, 
ryškaus. Panašiai jo tėvynainis Antanas Bara-
nauskas buvo kažkada pasakęs Lietuvos prie-
šui: „Nesulauksi, sūnau Šiaurės, /mūsų širdys 
tvirtos, /seniai buvo išmėgintos,/seniai keptos, 
virtos“. Štai tokią tvirtą širdį ir turėjo, ir savimi 
tai reprezentavo Antanas Tyla. 

IŠ PROF. VYTAUTO 
LANDSBERGIO KALBOS 
LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE 

(pagal Anykščių A.Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus įrašą)

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.
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I PASAULINIS, ARBA KAIP AŠ GAVAU 
MEDALĮ „UŽ NARSĄ“

1914 m. carinė Rusija ir Vokietija įsitraukė į karą. Tuometinės 
Rusijos imperijos vakaruose fronto padėtis buvo pašlijusi. Po sun-
kių mūšių jis traukėsi į rytus, o Lietuvos žmonės saugumo sumeti-
mais – į Rusijos gilumą. Turbūt manė, kad karas jų ten nepasieks. 

Tuo metu mane mobilizavo į kariuomenę. Brolis nuvežė į 
Ukmergės naujokų surinkimo punktą. Iš čia visus pristatė į arti-
miausią geležinkelio stotį. Mūsų vagonai pasiekė Penzą. Civilinius 
drabužius pakeitėme karine apranga ir davėm priesaiką. Buvom 
priskirti Tobolsko pulkui. Privalėjom sugiedoti „Bože, caria chra-
ni“ (Dieve, saugok carą), ir su iškilmingai grojančiu orkestru mus 
nulydėjo į geležinkelio stotį. Buvo žiema, šalta, o mūsų nuotaika 
– niūri ir slegianti: veža į frontą, kuris kažkur ten, Lenkijoje, netoli 
Varšuvos. 

Štai mes jau pafrontėje. Karininkai jaunus kareivius paskirsto į 
šaltus apkasų barus. Čia nuo sprogmenų išrausta žemė, medžiai 
suvarpyti kulkų. Po trumpų pertraukų vis atsinaujina šaudymai. 
Daug užmuštų, kurių nespėjame laidoti. Purvas mūsų apkasuose 
ir keliuose. Labai sunku įprasti prie nuolat žūvančių kareivių. Pri-
valai šaudyti į priešą, kurio nematai ir kuriam nejauti jokios nea-
pykantos. 

Keisdami pozicijas pamažu traukiamės. Matome kažkokios baž-
nyčios bokštus. Vėliau sužinome, jog tai Čenstakava. Atsitraukia-
me į Belostoko frontą. Jau keli mėnesiai, kaip aš nepalieku apkasų. 
Čia visų pajuodę, išvargę veidai. Kasdien mus apšaudo vokiečiai. 
Nėra poilsio, ir kiek tai truks? Kartą greta manęs ėjusiam skyrinin-
kui sprogstama kulka pataikė į smilkinį. Jis spėjo ištarti vienintelį 
žodį – „užmušė“ ir, kritęs į purviną žemę, nebepasikėlė. 

Kaip žinia, norint suorganizuoti sėkmingą puolimą ar gynybą, 
reikalinga žvalgyba. Slenkame arčiau vokiečių fronto linijos, prisi-
dengdami krūmais, įdaubomis. Mūsų grupę vokiečiai turbūt paste-
bėjo, nes ėmė intensyviai šaudyti. Pabūklų salvės vis tankėjo. Paju-
tau, kad arti kažkas sprogo – gal granata, gal šrapnelinis sviedinys? 

Akimirksniu man pasidarė šilta ir netekęs pusiausvyros par-
griuvau. Mano draugas, pamatęs, kad esu sužeistas, pakėlė mane 
per liemenį ir bandė nešti. Nešė tol, kol pavargo. Palikęs mane, 
nuskubėjo ieškoti pagalbos. Netrukus su neštuvais atskubėjo du 
sanitarai. Jie paskubomis aprišo kojos žaizdą ir gana ilgai nešė į 
lauko ligoninę. Čia atlikę pirminį gydymą, per Belostoką vežė į 
Lomžą. Iš čia traukiniu per Vilnių – į Petrogradą. Kai mus, sužeis-
tuosius, nešė iš vagonų,  susirinkę žmonės aukojo pinigus. Ligoni-
nėje mano sužeistą koją (buvo išplėštas didelis blauzdos gabalas, 
raumenys pūliavo) norėjo amputuoti. Seselė Karasiova, lietuviškos 
kilmės, ėmė įkalbinėti daktarą, kad kojos nepjautų, nes esu jaunas, 
organizmas stiprus. Daktaras nusileido, koją operavo.

Pamažu žaizda ėmė gyti, ir tai truko 8 mėnesius. Bebūnant 
ligoninėje, atvažiavo aukšti karininkai, vienas norėjo įteikti man 
medalį „Už drąsą“. Bet manęs iškart nerado, nes kaip tyčia sėdė-
jau išvietėje. Kai pagaliau išėjau, gavau medalį, o draugai paskui 
juokėsi: „O, mes irgi būtume ilgai sėdėję išvietėje, kad tik būtume 
gavę medalį!“

Išleidžiant iš ligoninės davė keturių mėnesių atostogas. Galėjau 
pasirinkti, kur praleisiu tas poilsio dienas. Kelionės išlaidas apmo-
kėjo valstybė. Atvažiavau pas brolį Praną į Dziubanovką Ukraino-

Per apkasus ir pelkes –  
ilgas kelias namo… 
100-mečio Lietuva… 
Istorijos liudijimai nesibaigia, ir mes džiaugiamės 
atrasdami vis naujų. 

Iš Čiukų kaimo gyventojo Antano KAZLAUSKO 1914 
-1921 m. užrašų

Tėvynė buvo jo gyvenimo turinys ir prasmė. Galime suvokti, 
kaip sutapo jo asmenyje ir jo būtyje turbūt trys svarbiausios Tėvy-
nės sampratos arba dimensijos. Tai ta Tėvynė, kurioje esame, 
kurioje gyvename ir ją sudarome savimi, ir už ją esame atsakingi. 
Tai čia ir dabar. 

Tai ir ta Tėvynė, kuri yra jo, istoriko, pašaukime, ta, kuri yra nuo 
amžių, ir ji taip pat yra mūsų dalis. Ir ją turime ginti, ir jos turime 
neišduoti. Jaučiu ir žinau, kad tai buvo jo sielos dalykai. 

Ir dar – ta mažutė Tėvynė, kurioj iš tikrųjų gimei, kurioj pažįsti 
takelį ir upelį, žinai vietos pasakojimus, legendas, prisimeni žmo-
nes. Jam tai buvo Anykščių žemė. Labai išsiskiria iš viso to, ką Anta-
nas Tyla yra davęs – kad jis parašė knygą ir apie savo žemę, apie 
tą mažąją gimtinę ir apie jos žmones paliudijo. Taip, kaip tada, 
Sausio 13-ąją, po žudynių prie Vilniaus televizijos bokšto, kai irgi 
buvo suvokta: reikia, kad žmonės paliudytų. Ir buvo pradėta rinkti 
žmonių liudijimus: valanda, minutė ir taškas, – jokių filosofijų. 

Antanas Tyla surinko liudijimus apie Anykščių žemę. Tai irgi 
pavyzdys daugeliui žmonių, ką kiekvienas galėtume padaryti kad 
ir apie mūsų namus, kad liktų atmintis ir kad ta Tėvynė, ta mažutė 
Tėvynė, toliau būtų kaip mūsų meilė. 

Jam tai buvo ne tik patys Anykščiai, bet ir didesnis regionas, visa 
Rytų Lietuva, patyrusi tiek išmėginimų ir visokių netekčių, laukian-
ti pagalbos ir prikėlimo. Antanas Tyla labai nuoširdžiai atsiliepė 
į vienos organizacijos, kuri atsitiktinai vadinosi „Landsbergio fon-
das“, kvietimą paremti iniciatyvą skelbti ir įgyvendinti konkursus 
Rytų Lietuvos mokyklų moksleivijai: ką jaunimas mąsto apie savo 
Tėvynę ir ką jis galvoja apie savo dalyvavimą, savo pasirengimą čia 
būti. Buvo inicijuojami rašinių konkursai.

Mano žmona Gražina taip pat anykštėnė, jiedu su Antanu Tyla 
buvo labai artimi ir per tą „mažąją Tėvynę“. Ji labai prašė priminti tą 
jo veiklą. Skaitydamas dešimtis ir kartais šimtus moksleivių rašinių, 
Antanas Tyla būdavo komisijos pirmininkas, niekada negailėjo tam 
laiko. Būtų gerai, kad ir ta veikla tęstųsi, prisimenant Antaną Tylą.

Labai verta jį prisiminti kaip laikysenos pavyzdį, kaip garbingo 
piliečio, lietuvio laikysenos žmogų.  

PA info.

Patriotiškai nusiteikusi Anykščių akademija pradėjo 7-uosius 
mokslo metus. Jos tikslas – supažindinti jaunąją anykštėnų kartą su 
žymiais mūsų krašto žmonėmis, kurie tuo pačiu yra  įvairių sričių 
autoritetai, gebantys papasakoti apie gimtinę tai, ko nėra jokiame 
mokykliniame vadovėlyje.

Pagrindinis klausytojų kontingentas šįmet – A.Baranausko 
pagrindinės mokyklos aštuntokai (klasių vadovės Birutė Čielienė 
ir Skirmantė Banienė). Kaip ir kasmet, Akademijos veiklą remia 
A. ir A.A. Avižienių labdaros ir paramos fondas, Anykščių rajono 
savivaldybė.

Spalio 22 d. savo įspūdžiais aukščiausiose pasaulio viršukalnėse 
pasidalino Anykščiuose jau penkeri metai gyvenantis garsiausias 
Lietuvos alpinistas Vladas Vitkauskas.

Lapkričio 5 d. jauniesiems „akademikams“ gausiai iliustruotą 
paskaitą „Klimatas ir mes“ skaitė žinomiausia šalies klimatolo-
gė, kadaise Anykščių J.Biliūno vidurinės mokyklos auklėtinė dr. 
Audronė Galvonaitė.

Apie tai, kaip paaugliai tampa knygų herojais, lapkričio 19 
d. pasakojo ir ištrauką iš naujos apysakos skaitė populiariausias 
šiandienos vaikų rašytojas, „viena koja anykštėnas, kita uteniškis“ 
Vytautas Račickas.

Gruodžio 3 d. menotyros dr. Jolanta Zabulytė, studijos-albumo 
„Anykščių krašto kryždirbystė“ autorė (beje, ir sodybos Anykščių 
rajone savininkė) supažindino auditoriją su lietuviškų kryžių istori-
ja, žymiausiais mūsų krašto kryždirbiais ir jų kūriniais.

PA info.

Anykščių akademijoje

Švietė ir švies
Atkelta iš 3 p.
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je, mat, čia jis jau gyveno, nes buvo vedęs. 
Kurį laiką pasisvečiavęs, išvažiavau pas kitą 
brolį Juozą į Jekaterinoslavą. Turėdamas 
laisvo laiko, buvau įstojęs ir mokiausi šofe-
rių mokykloje. Šiuose kraštuose buvo daug 
nuo fronto pasitraukusių lietuvių. Jie Dne-
pro saloje net gegužines organizuodavo. 

Greit prabėgo tie keturi mėnesiai. Priva-
lėjau prisistatyti komisijai, idant ji įvertintų 
mano sveikatos būklę. Komisija man pratę-
sė atostogas dar trim mėnesiam. Pasibaigus 
šiam pratęsimui, jau turėjau grįžti į veikian-
čiąją armiją. Atvykęs į dalinį pastebėjau, 
kad kariuomenėje tvarka pašlijusi. Karei-
viams ir karininkams jau buvo galutinai 
įgrįsęs beprasmis karas, plito revoliucinės 
nuotaikos. Mes žinojom, kad Lietuvos inte-
ligentai kėlė drąsią mintį – siekti Lietuvos 
nepriklausomybės. Pradėjo formuotis len-
kų, lietuvių, latvių pulkai. 

Vieną kartą pas mus atvyko generolas 
Brusilovas ir ėmė priekaištauti, kodėl nei-
name į frontą. Nepaklusniuosius žadė-
jo net šaudyti. Bet šiuo momentu mums 
tvirtybės įdiegė mūsų karininkai lietuviai: 
Juozapavičius (Antanui Juozapavičiui bus 
lemta tapti pirmuoju Lietuvos karininku, 
1919 m.vasario 13 dieną žuvusiu ant Aly-
taus tilto kovoje dėl nepriklausomybės – 
red.), Klimaitis ir Pangonis. Jie drąsino mus 
sakydami, kad pasiryžimas ir vienybė turi 
nugalėti. Galų gale ir generolas Brusilovas, 
matydamas mūsų tvirtą apsisprendimą, 
nebebuvo toks kategoriškas. Jis pasakė, kad 
iš mūsų bus gera armija, nes esam labai 
vieningi. 

Taip ir pradėjo tvertis mūsų dalinys. Tai 
vyko prie Ternopolio, Černovicų ir Vini-
cos. Vėliau mūsų dalinį perkėlė į Smo-
lenską, ir jis čia turėjo veikiančiojo statusą. 
Dar vėliau mes bazavomės Vitebske, čia 
mūsų komendantu buvo karininkas A. Juo-

zapavičius. Tai buvo laikai jau po Rusijos 
revoliucijų. Sužinojome, kad Vilniuje, dar 
tebesant vokiečių okupaciniams daliniams, 
20 Lietuvos inteligentų paskelbė atstatantys 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Dabar visi nutarėm važiuoti į Lietuvą. 
Siuntėm į Vilnių delegatus pas vokiečių 
armijos vadus. Jie sutiko mus priimti, tik 
be ginklų. Kai aš atvažiavau į Daugpilį, 
vokiečiai, nieko neišsiaiškinę, mane uždarė 
Daugpilio tvirtovėje. Tapau karo belaisviu.
Tai buvo 1918 m. balandžio mėn. Mane 
užgulė niūrios mintys: kur pasuks mano 
gyvenimo kelias? Atrodė, jog esu taip arti 
tikslo grįžti namo…

NELAISVĖJ

Pilietinis karas Rusijoje ir neramumai 
Vokietijoje lėmė dar tebesančio fronto 
netvirtumą. Matyt, Daugpilis nebuvo ta vie-
ta, kurioje vokiečiai manė užsibūsią ilgai. 
Taigi, trumpai mus palaikę šioje tvirtovėje, 
išvežė belaisvius į Vokietijos Tuhelio lagerį 
netoli Berlyno. Nežinia kodėl, bet netru-
kus būrį kalinių iš lagerio pervežė į Tilžės 
miestą Rytprūsiuose. Čia mes, belaisviai, 
dirbome įvairius darbus popieriaus fabrike. 
Maistas buvo labai prastas. Duona nesoti. 
Atrodo, suvalgai nemažai, bet alkis nuolat 
kankina. Senieji belaisviai sakydavo, kad 
duona kepama su pjuvenom. 

Mano draugas iš Maskvos buvo atviras. 
Su juo pasikalbėdavome įvairiomis temo-
mis. Vieną kartą, besvarstydami mūsų 
padėtį, sutarėm, kad iš nelaisvės reikia 
bėgti. Tam buvo keletas priežasčių: patogi 
geografinė padėtis – juk čia pat Lietuva, ski-
ria tik Nemuno upė, be to, sklido gandai, 
kad mus žada išvežti į Vokietijos gilumą. 
Taigi, labai knietėjo nepraleisti šios mums 
palankios aplinkybės. Nusipirkom žemėla-
pį, kompasą, įsigijom civilinius drabužius 
(juos laikėm slaptavietėje). 

Mano maskviškis draugas kartojo: tu 
mane tik pervesk per Lietuvą, o toliau kelią 
aš lengvai rasiu. Žinoma, kaip ir kiekvieno-
je situacijoje, iškyla įvairių nenumatytų pro-
blemų, kurių iš anksto neįmanoma nuspė-
ti. Tačiau mes įtikėjom savo plano sėkme. 
Lagerį supančioje tvoroje buvome numatę 
landą, per kurią išeisime į laisvę. Dabar rei-
kėjo tik sulaukti palankaus momento.

LAISVĖ IR PAVOJAI. 
PĖSČIOMIS PER LIETUVĄ

Vieną spalio mėnesio sekmadienį už 
lauko išvietės prie tvoros jau buvome 
paruošę nukelti tvoros lentas. Panaudoda-
mi tam paruoštą pagalį, nukėlėme gana 
sėkmingai. Skubiai apsidairę, pro tą landą 
išlindome iš fabriko teritorijos. 

Tilžės miestas buvo prie Nemuno. Abu 
upės krantus jungė tiltas, kurio viduryje – 
sargybinio būdelė. Matėm, kaip sargas vis 
vaikščiojo iš vieno tilto galo į kitą. Matėm ir 
tai, kad pėsčiųjų pulkeliai taip pat juo praei-
davo. Stebėjom ir sulaukėm, kol sargybinis 
įėjo į savo būdelę. Nedelsdami įsimaišėm 
į einančių žmonių grupę ir laimingai per-
ėjom tiltą. Didžioji įtampa nukrito. Dabar 
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mes jau tapom drąsesni. Sutikę vokiečių 
karius, važiuojančius į Tilžę, juos sveikina-
me, o jie tuo pačiu mums atsako. Keista, 
bet pasijutom esą lygiaverčiai karo dalyviai. 

Suvokėm, kad reikia kuo greičiau palikti 
tilto teritoriją. Beeinant pakrante, atėjo vaka-
ras, sutemo, priėjom mišką, o čia – visiška 
tamsa. Sustojam, apsigaubiam neperšlam-
pama marška, užsidegam žvakę, pasitie-
siam žemėlapį ir uždėję kompasą atidžiai 
žiūrim, kur mūsų kryptis, t.y. kelias į Svė-
dasus. Nusistatę apytikrę kryptį, nedelsda-
mi ėjom per miškus, pievas, balas, o priėję 
upelius ieškojom brastų. Vengėm sodybų ir 
gyvenviečių, kad nesutiktume žmonių ar 
kareivių. Priėję pelkę, jos viduryje radom 
sausesnę vietą ir sustojom pailsėti. 

Sulaukėm, kol pradėjo švisti. Apsidairę 
matom: toliau po pievą su kirveliu rankose 
vaikšto vokietis. Stebim jį ir žinom, kad į 
mūsų pelkę jis neužeis. Tą visą dieną čia pra-
tūnojom, ilsėdamiesi ir žvalgydamiesi. Pava-
kariu nutarėm eiti toliau. Temstant priėjom 
upę. Kartimi ieškom seklesnės vietos, kur 
persikelti į kitą krantą. Nelauktai prieblando-
je pamatom, kaip per pievą ateina žmogus. 
Jam priartėjus, mano draugas pažino prieš 
keletą dienų iš mūsų fabriko pabėgusį drau-
gą. Tai buvo rusas felčeris. Arčiau priėjus, 
galutinai jį atpažinom, bet buvo labai suvar-
gęs, išalkęs, ėjo valgydamas žalius kopūstus. 
Iš kalbos supratom, kad jam atsibodo neži-
nomose vietose klaidžioti. Jis mus ėmė kal-
binti, kad kartu grįžtume į fabriką.  Mes nesu-
tikom. Pasvarstęs jis sutiko eiti su mumis. 

Dabar jau visi trys traukiam paupiu per 
krūmus ir ieškom brastos. Jie eina pirmi, 
aš – truputį atsilikęs. Mūsų neryškus take-
lis vingiuoja tarp krūmų, nežinom, kur jis 
veda. Tik staiga – garsus vokiškas „halt!“. 
Pirmoji man į galvą šovusi mintis buvo, kad 
pataikėm ant vokiečių sargybos posto. Po 
šios komandos aš parkritau ant žemės. Dar 
žali karklų krūmai mane gerai slėpė. Gir-
dėjau, kaip vokietis jų klausė, ar jie rusai ir 
kiek jų yra. Kai jie kalbėdami nutolo, supra-
tau, kad manęs bėgliai neišdavė. Likau vie-
nas. Atsargiai išlindau iš savo guolio, greta 
tarp medžių radau sausą vietą ir ten prasė-
dėjau, kol išaušo diena. 

Vaikščiodamas krantu, pro retesnius 
medžius už upės mačiau miestuką. Kaip 
vėliau sužinojau, tai buvo Tauragė, o upė 
– Jūra. Netoli pamačiau pririštą valtį. Dai-
rydamasis, kad niekas nepastebėtų, atsi-
rišau ir persikėliau į kitą pusę. Dabar jau 
pasijutau esantis Lietuvoje. Deja, čia dar 
šeimininkavo vokiečiai, todėl turėjau būti 
atsargus. Juk po mano civiliniais rūbais dar 
tebebuvo belaisvio apranga. 

Apmąsčiau ir supratau, kad dabar galiu 
pasikliauti tik savim, nes kompasas liko pas 
sulaikytus draugus. Aš turėjau tik žemėlapį, 
pagal kurį ir turėjau keliauti. Eiti besislaps-
tant būtų geriau, jei ne tas nelaimingas 
alkis, bet gyvenviečių vengiau – įtarimą 
galėjo sukelti mano išvaizda. Pavalgyti užei-
davau į nuošalesnes pamiškių sodybas. 
Visur vengiau ilgiau užsibūti. Paprasti kai-
mo žmonės mano padėtį turbūt suprato.  
Jie, nors neturtingi ir nualinti karo, mane 

Antanas Kazlauskas I pasaulinio karo metais 
„per nevalią“ tapo caro armijos kareiviu... 
Iš Minvydo Kazlausko asm. archyvo
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geranoriškai pamaitindavo ir dar kuklaus 
maisto kelionei įdėdavo. Ypač padėjo nuro-
dydami artimiausią ir saugiausią kelią. Štai 
vienas senukas pats palydėjo mane Eržvil-
ko link… 

Naktimis miegodavau daržinėse, šieno 
kupetose ir net bulvių duobėse. Priėjau Gir-
kalnį, jau vakaras, reikia poilsio, dairausi, 
kur nakvoti. Matau giraitę ir daug medžių, 
šakos žemos, tankios. Įlipau į vieną iš jų. 
Susipynę šakos man pasitarnavo kaip lova. 
Buvau išvargęs, greit užmigau. Ryte dar 
medyje tryniau užtirpusius, įskaudusius 
sąnąrius. Belipdamas iš medžio pamačiau, 
kad greta bulvių laukas, renkasi žmonės, 
gal ruošiasi kasti. Nuėjęs į kitą lauko galą, 
rankomis prisikasiau bulvių, netoliese susi-
kūręs laužą pasikepiau. Stebėjausi, kokios 
skanios tos gelsvai apkepusios bulvės. 

Pasistiprinęs einu toliau. Štai ir gražioji, 
stačiais krantais Dubysa. Šokinėdamas nuo 
akmens ant akmens, šiaip taip perbrendu 
upę. Dar vis pasistiprindamas keptomis 
bulvėmis, prieinu Betygalą, netrukus ir Kra-
kes. Išėjau į paprastą žvyrkelį, o prie jo – 
lentinė rodyklė „Surviliškis“.

Einu miškais, krūmais, laukais. Spalio 
mėnuo, jau naktys šaltos, esu priverstas ieš-
koti nakvynės trobose ir daržinėse. Kalbuo-
si su gyventojais tik bendrais žodžiais, nes 
nežinau jų įsitikinimų ir požiūrio į klajū-
nus. Eidamas per mišką, sutinku žmogelį su 
krepšiu: „Labas rytas, gal grybaut?“ Jis atsa-
ko, kad neša vokiečiams kiaušinių prievolę. 
Kito žmogaus paklausiu kelio į Ramygalą. 
Jam parodžius, aš netrukus jau Vadoklėje. 

Nuotaika gerėja, nes žinau, kad kasdien 
artėju prie savo tikslo. Atrodo, kad ir mano 
žingsniai platėja. Einu į Traupį, Taujėnus, 
pasiekiu Andrioniškį. Beieškodamas kelio 
į Svėdasus, užeinu į mažą gryčiutę – pasi-
tikslinsiu kelią per mišką. Visi žmonės kaž-
kur išėję. Žvelgiu pro mažą langelį, o ten 
savo siaubui pamatau vokietį su šunim, ant 

peties šautuvas! Neramus drebulys perbė-
go sąnariais. Visą Lietuvą perėjau, išven-
gęs susidūrimo, o kokia kelionės pabaiga? 
Tuo metu vokietis dairydamasis stabtelėjo, 
pagalvojo – ir lėtai nuėjo savo keliu. 

Truputį palaukęs, išėjau iš gryčiutės ir 
susiorientavęs radau savo kelią. Pusę nak-
ties ėjau mišku į Svėdasus. Jau buvo 12-ta 
valanda, kai priėjau Jaros tiltą. Nustebau, 
kad nėra tilto, sudegintas, nėra nė malū-
no. Per tvenkinį padarytas laikinas lieptas. 
Juo einu į Čiukų kaimą. Negaliu jo atpa-
žinti – nesudegę tik Kovo namai. Vietoj 
mūsų sodybos pastatyta maža gryčiutė. 
Tai tikriausiai mano tėvų laikinas būstas. 
Pabeldžiu į stiklą, sutrepsi žingsniai prie 
durų, klausia – kas? Dabar jau atpažinau 
motutės balsą. Mano balso nebuvo girdėję 
ketverius metus, bet atpažino! 

Namelyje be tėvų radau jau iš Rusijos 
grįžusius brolį ir seserį. Buvo jaudinan-
tis susitikimas – juk matomės gyvi po tiek 
nežinios ir negandų metų. Apie brolį Joną, 
kuris buvo kažkur pietų Kaukaze, žinių kol 
kas nebuvo. Dabar mane ėmė vaišinti viso-
kiais kaimiškais valgiais. Man įnikus į seniai 
ragautą maistą, motutė perspėjo, kad neper-
sivalgyčiau, nes atpratusiam gali pakenkti. 
Kalbėjom apie paskutinių ketverių metų 
įvykius iki paryčių. Juos skaudžiai teko patir-
ti ir čia likusiems, ir mums toli nuo Lietuvos. 

Kitą dieną apžiūrėjau tėvelio ūkį ir siel-
vartingai suvokiau, kokių nuostolių atnešė 
karas. Vietoj tvarto, klojimo, namo pamatų 
jau augo jauni berželiai. Pašarai sukrauti į 
kūgius, neapdengti, tik suramstyti kartimis. 
Tvarto vietoje – pašiūrė karvei ir arkliui. 
Matant tokią beviltišką padėtį, man jau 
buvo kilusi mintis ieškotis prieglobsčio 
kitur. Bet, kaip sakoma, tai buvo akimirkos 
būsena. 

Ne, nepaliksiu tėvų, kurie mane užaugino 
ir mokino, kaip dorai gyventi. Be to, juk čia 
mano gimtinė, čia visi praeities prisiminimai!

Per apkasus ir pelkes – ilgas kelias namo… 

Menininką artimiau pažinę anykštėnai, 
šią žinią išgirdę, pirmiausia pratarė: „Jis išė-
jo susitikti su Aukse“.

Pastaruosius septynerius metus vienišas 
Mikierių sodybos gyventojas tyliai ir kantriai 
laukė  susitikimo su anksčiau mirusia žmo-
na. Tuos metus jis nugyveno be jokios bai-
mės galvodamas apie neišvengiamą mirtį. 
Pasidžiaugdamas dar viena diena Šimonių 
girios prieglobstyje, pasiguosdamas, kad ta 
diena kartais per ilgai užtrunkanti.

Bet dažniau – patylėdamas ir pasilikda-
mas sau tai, ką visą gyvenimą buvo linkęs 
saugoti kaip gyvenimo pilnatvės paslaptis. 
Jis buvo ir išliks atmintyje kaip šiek tiek 
nereali, tarsi iš kito pasaulio atplaukusi ir vėl 
ten pasitraukusi asmenybė.

Aplinkui jį viskas buvo netikra. Pirmiau-
sia – pavardė, skirta pasislėpti nuo praeities, 
kai tikroji prigimtis pokario metais galėjo būti 
pražūtinga. Ir jo tikroji gimimo data, kurią 
pats Jonas sužinojo, gyvenimui gerokai per 
pusę persiritus, kai jau buvo susitaikęs su 
kita. Ir net profesija, kurią įvardinti pats kar-
tais neapsispręsdavo – nebemokantis groti 
muzikas (pagal diplomą) ar nediplomuotas 
dailininkas (pagal patirtį ir pomėgį)?..

Ir tą dieną, kai jo neliko, nežinia, ar nepa-
sitraukė iš mūsų pasaulio jo atrastos techno-
logijos, lyg stebuklai keliems dešimtmečiams 
šmėkštelėjusios Lietuvos medalininkų orbito-
je?.. Tai, ką mokėjo Jonas Žukas, tai, kas buvo 
sukurta ir išbandyta jo sveikatos ir gyveni-
mo kaina, galbūt ir liks tik grupelei bičiulių 
suprantama meno istorija be ateities.

Nueisime į Šilagalių kapinaites, kur ant 
vienos rankos pirštų galime suskaičiuoti pri-
žiūrimus kapus. Pastovėsime ten, kur susiti-
ko Jonas ir Auksė, paklausysime tylaus pušų 
kuždėjimo.

Bene išgirsime tenai, ką dar norėtų mums 
pasakyti žmonės, tyliai ir oriai keliavę tarsi 
kartu su mumis, bet tarsi šalia ir net būdami 
kiek pakilę virš žemės dulkių, virš kasdie-
nybės. Gyvenę taip, kad kasdienybės būtyje 
jiems nesijaustų nei santvarkų kaitos, nei 
politikos virsmo, nei ekonominių sunkme-
čių. Gyvenę taip, tarsi nuolat regėtų savo lai-
mę, kitiems nematomą, ir tikėtų savo Amži-
nybe, kuri niekuomet neišskiria.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Pasiliko Šimonių 
girioj… 
2019 m. lapkričio 18 d.  Mikieriuo-
se  (Anykščių r.), eidamas 80-uosius 
metus, mirė metalo dailininkas 
medalininkas Jonas ŽUKAS.

Atkelta iš 5 p.

Šaunusis kareivis A. Kazlauskas, laimė, jau atsikariavo... (sėdi antroje eilėje, pirmas iš kairės - 
su ramentu). Greta - jo koją išgelbėjusi sesutė Karasiova.
Iš Minvydo Kazlausko asm. archyvo
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„DEIMANČIUKŲ IEŠKOTOJO“ 
CITATŲ RINKINYS

Minėdamas žymaus mūsų kraštiečio 
rašytojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto 
150-ąsias gimimo metines, 

Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-
Žukausko muziejus išleido jo citatų rinki-
nį „Vaižgantas apie...“ (sudarė Tautvydas 
Kontrimavičius), jį 700 egz. tiražu išleido 
„Petro ofseto“ spaustuvė. Citatas iš 24 tomų 
Vaižganto raštų atrinkti padėjo kultūros dar-
buotojai, mokytojai ir moksleiviai iš visos 
Lietuvos. Originali knygos išvaizda – vilnie-
čio dailininko Mariaus Zavadskio kūrinys.

Knygoje skaitytojas ras lietuvių literatūros 
klasiko minčių apie Tėvynę, Lietuvą, Lais-
vę, Gamtą, Kalbą, Knygą, Istoriją bei kitus 
svarbius dalykus. Nors ištraukėlės neilgos, 
jose - visos rašytojo spalvos: jis prisipažįsta 
nepriklausąs „jokiai literatūrinei srovei“, bet 
didžiai vertinąs talentinguosius, iš nieko 
„virvę nuvejančius“. Gausu ir išsireiškimų, 
kuriuose rašytojas skelbiasi be galo mylįs 
visus „lininius, arielkininkus, mėšluočius, 
padliecus“, nes jie esą lietuviai, jo broliai.   

  Dėmesį traukia gilūs rašytojo pamąsty-
mai apie lietuvių ryšį su gamta, mitologija 
ir tautosaka: „Be galo įdomus yra lietuvių 
sielos santykis su gamta, gamtos įtaka į jų 
sielą, tas panteizmas ar kaip jį pavadinsi, 
kurį taip aiškiai mums piešia senovės doku-
mentai – mitologija ir dar aiškiau tebegyvas 
lietuvių folkloras: prietarai, burtai, dainos, 
visa liaudies literatūra“ (29 p.). O štai kūrė-
jo įžvalgos apie kunigo tarnystę: „Kas gi tai 
yra Lietuvos kunigas? Taigi tas pats „žmoge-
lis“ – lietuvis, tik su batais ir su šviesesnė-
mis akimis“ (107 p.), kitoje citatoje randa-
me dvasininko pašaukimo apibrėžimą: „Iš 
sielų ganytojo žmonės laukia ne tiek proto,  
kiek širdies, nes kunigas – tai gyva, virpanti 
žmonių vargų styga“ (43 p.). 

Ypatingas rašytojo Vaižganto santykį su 
knyga. Rašytojas prisipažino turįs dvi myli-
mąsias: Lietuvą ir knygą.  „Ir kaipgi negir-
si, kaipgi knygomis nesidžiaugsi, kad jos 
vis ko nors naujo tau duoda, tave atgaivi-
na, neleidžia tau išpindėti, tavo jausmams 
pasenti, tik vis jaunam, tebereaguojančiam 
jaustis? Knygoms, kurios per visą tavo ilgą 
amželį buvo geriausieji tavo draugai, pata-
rėjai, mokytojai, ramintojai ir guodėjai“ 
(68 p.). Prasmingos Vaižganto mintys apie 
kalbą: „Kalba – tai didžiausias tautos tur-

Anykštėnų knygų derlius
tas. Jei kokia kalba graži ir turtinga, tai iš to 
gal pažinti, kad ją vartojančiai tautai Dievas 
nepasigailėjo dvasiškų pajėgų. Mes, lietu-
viai, galime pasigirti savo kalbos dailumu ir 
turtingumu, tiktai nemokame jos branginti 
ir ginti“ (46 p.). 

Paėmę į rankas knygelę „Vaižgantas 
apie...“ perskaitysite pačias geriausias „dei-
mančiukų ieškotojo“ mintis, priverčiančias 
susimąstyti, pakeliančias ūpą ar įkvepian-
čias naujiems darbams.

Birutė VENTERAITIENĖ

ŽEMĖ, VANDUO IR ŽUVYS

Šventosios upės geografija, istorinis 
pakrančių klodas ir žuvelių, žuvaičių spalvo-
toji magija... 2019 m. išleistos R.Guobio kny-
gos „Žemė žuvų ženkle“ šerdis – autoriaus 
paveikslėliai, nupiešti juodu geliniu pieštuku 
ir nuspalvinti akvareliniais pieštukais. Pora 
net po keturis vaizdinių langus sutalpinančių 
paveikslėlių pasilikę juodai balti – tai auto-
riaus mažiau pažįstami, mažiau artimi upės 
aukštupio ir žemupio pasauliai. 

Smagaus spalvoto pažinimo kelionę 
R.Guobis pradeda didžiulių šapalų vaizde-
liu ties Kunigiškių tiltu, kuriuo rieda žalias 
sunkvežimis GAZ. Atsivertęs legendų pus-
lapius, leidinio pradžioje skaitytojas suži-
nos, kad žaliojo riedulio kabinoje važiuoja 
autorius su broliu, o vairuoja jų tėtis, žuvys 
primeną stebuklingą žveją – pusbrolį Sau-
lių. Magiški Žaliosios, ten akmenų mūro 
mozaika stūkso senojo malūno sienos, 
veriasi mokyklos nuotykiai, o ties didžiuo-
ju akmeniu berniukai smagiai meškerioja, 
traukia beprotiškai gerai kimbančius kilbu-
kus, Mačeikos sietuvoje klastingai snūdu-
riuoja didysis lydys, Akmenynėje tūno mar-
guolė vėgėlė, o dėdė Stasius pūkši dupinu, 
baido, sėkmingai gena į tinklaitį kuojas. 

Pakrančių istorija veda vis žemyn iki Bir-
žiečio brastos, ties Inkūnų lieptu besiglau-
džiančios ešerių šeimynėlės iki pat Anykščių 
su trispygle dygle ir uoliuoju žveju Albinu.

Ar ne džiaugsmas visiems žuvų mylėto-
jams ir Šventosios pakrančių gyventojams?

STOTIES VIRŠININKAS PASAKOJA…

Šįmet pasirodė ir R.Guobio knygelė „Sto-
ties viršininko istorijos“. Tai autoriaus poty-
riai, pamąstymai, įžvalgos jam besidarbuo-
jant Anykščių geležinkelio stotyje, Siauruko 
muziejuje, išlydint ir sutinkant mažuosius 
traukinukus bei lankytojus iš Lietuvos ir 
plačiojo pasaulio. Beveik devynios dešim-

tys mažyčių, bet 
ne visai mažų isto-
rijų, – tiek pakaktų 
jaukiai, įdomiai 
praleisti žiemą, 
tereikėtų nepadau-
ginti – kas vakarą 
paskaityti po vie-
ną…  

Nedidelėje siau-
rojo geležinkelio 

stotelėje gimstančios pajautos plečiasi į neį-
tikėtinas pažinimo, džiaugsmo, žavesio ir 
meilės istorijas. Nuo perono plytelių atsispy-
ręs, autorius pasiekia tolimiausius kraštus, 
neria į pasaulio istorijos gelmes, skleidžiasi 
pasakojimais, kuriuos vienija plieninio kelio 
gijos... 

Šalia pasaulio geležinkelių išnyra ir iš Liver-
pulio į Londoną keliaujantis pasaulį užbūręs 
muzikantų ketvertukas „Bitlai“. O štai britų 
roko žvaigždė Deividas Bouvis (David Bowie): 
traukiniu iš Vladivostoko į Maskvą atvykęs, 
patenkintas kelione, užsivožęs didžiule velve-
to kepure, šypsosi šalia kremliaus…

 Kai kurios istorijos gimusios tiesiogiai 
bendraujant stotyje, netikėtai susitikus, pvz., 
žavias merginas iš Japonijos, turistus iš Balta-
rusijos, Rusijos, Prancūzijos, Vokietijos ir dar 
tolimesnių šalių; kaip bebuvę, daugiausia 
dėmesio skirta Latvijai ir tėvynei Lietuvai.

„SVAJONIŲ LIETUVOS ŽENKLAI“

Tai naujosios, 1918 m. gimusios, demo-
kratinės Lietuvos respublikos 100-mečio 
aidas, išplėstinis R.Guobio fotografijų par-
odos katalogas, išaugęs iki 15 įdomių isto-
rijų. Jos papildo Anykščių krašte esančius 
objektus – pastatus, paminklus, medžius, 
primenančius 1918-1940 metų laikotarpį 
– t.y. „svajonių respubliką“. 

Konkrečiau tarus, tie pasakojimai – 
apie 1919 m. pavasarį netoli Rubikių įvy-
kusiame mūšyje su bolševikais žuvusius 
savanorius, paminklus nepriklausomybei 
Žaliojoje, Kavarske, paminklą kan. Juozui 
Tumui-Vaižgantui Svėdasuose, Troškūnų 
šaulių žygdarbį, Nepriklausomybės, Vil-
niaus, Vytauto Didžiojo ąžuolus, geradario 
Prano Kalibato dovanas Kavarske, tikriau-
sias tautos tvirtoves – mokyklas ir pienines, 
malūnus, pažangius ūkius, savivaldą, kata-
likiškų ir pasaulietinių visuomeninių orga-
nizacijų veiklą, technikos paminklus – til-
tus per Šventąją. Pabaigoje – keli puslapiai 
fotografijas žaismingai papildančių piešinė-
lių ir maršrutų aprašai leidinyje minimoms 
vietoms aplankyti.

Parengė R. G. 
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Naujųjų išvakarėse anykštėnus 
sveikina tautodailininkas iš 
Užupiečių Robertas Breskus

Mokytoja: 
– Kaip bebūtų keista, šįkart sudėjai teisingai!

– Mes tai žiurkės, o kas tu tokia? 
– Aš irgi žiurkė, bet - GEROVĖS!

Nykštukas 
troliui:
– Būk geras, 
paleisk mane, 
namo noriu!
Trolis:
– Gerai, 
paleisiu, tik su 
sąlyga: jei pakei-
si savo šalies 
konstituciją,
kelias abėcėlės 
raides ir pirksi 
iš manęs dujų!

O LIETUVIŠKŲ ŽODŽIŲ – VIS MAŽIAU...

Pagal Rasą Bražėnaitę

Anykščių muziejuje, A. Baranausko klėtelėje – devintokai iš 
Suvalkijos. Pasižiūrėję filmuką apie poetą, klausia muziejininkės: 

– O kodėl keliskart sakoma, kad Baranauskas buvo pusdurnis? 
Ar jis tikrai toks buvo?

Pasirodo, devintokai jau nebesuprato, ką reiškia lietuviškas 
žodis „pusbernis“...

IŠ NEONINIO ANYKŠČIŲ EPO

Pagal Ramūną Vaivadą

Ir susidraugavo anykštėnai su Kinijos miestu Pengžou. Ir nuvažia-
vo keli anykštėnai pasidairyti po Kinijos platybes – kuri vieta verta jų 

koplytstulpio. Ir atvažiavo kinas Liu į Anykščius pasižiūrėti, koks tas 
lietuvių miestas Anykščiai ir jo kraštovaizdis.

Ir vedžioja savivaldybės svečių vyr. specialistas ponaitį Liu po 
Anykščius dieną, vedžioja vakarą ir naktį. Pamatė kinas ir nuosta-
biuosius kultūros rūmus, ir moderniąją biblioteką, pasivaikščiojo 
galingo projekto patobulintu pašventupiu, užlipo naujuoju taku net 
iki Troškūnų sankryžos. Ir visur – nuo stogų, sienų, iš po žemių – 
tvieskė neonas, toks begalinis bei ryškus, kad čiabuvis vedlys pradė-
jo kliuvinėti už trinkelių kaip apžlibęs. Paryčiui jis ir klausia svečio:

– Na, ir koks įspūdis? Ar patiko mūsų miestelis?
– Labai! – kinas Liu taip plačiai ir nuoširdžiai nusišypsojo, kad 

dantys ir akių plyšeliai akinamai sutvisko. – Man buvo ir malonu, 
ir jauku! Pasijutau kaip namie.

– Nejaugi? – net sutriko nuo tokių netikėtų pagyrų svečių vyr. 
specialistas. – O jeigu konkrečiau?

– O jeigu konkrečiau, jūsų miestelis – tikrai žavus, tikras Čaina-
taunas! 

– Ką ten matai?
– Per tas tvoras saulės nebeįžiūriu...


