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...ne tik apie laimę gyventi
Vienas pirmųjų šio numerio pašnekovų tvirtina, jog yra laimingas žmogus. Kodėl jis laimingas – 

pats ir atsako – moka vertinti ir suprasti žemišką gyvenimą, jo grožį, civilizacijos privalumus, buities 
pokyčius, patogumą, kurį šiandienos žmogus sugebėjo sukurti, kuris yra skirtas pasinaudoti, džiaugtis, 
gėrėtis, dalintis. Vis nesibaigiančio karo akivaizdoje – ypač jautriems žmonėms – gal ir sunku suvokti 
tą džiaugsmą būti laimingu, tačiau reikia išmokti gyventi taip, kad nebūtum per daug gobšus, pavydus 
ir egoistiškas. Tai sako kunigas, kuris šiame žurnalo numeryje žvelgia į mus su tam tikra tiesa. 

Ir visai kitos tiesos jau Tauragnų krašte, kurio unikalūs žmonės kuria unikalius dalykus, prisimena 
išėjusius ir brangina atmintį. Gražu, kad prisimenami išėjusieji ir daug palikusieji. Net gyvendami 
tam tikroje tremtyje jie nepamiršo tėvynės ir kūrė lietuvišką tautinę dvasią išeivijoje. Šiandien 
mes turime unikalią knygą, kuri pasiekė mus šių metų viduryje – apie dar vieną šviesuolį. 

Taip pat šio numerio puslapiuose rasite publikaciją apie ryškią asmenybę ne 
tik Aukštaitijos regione, kuriame dirbo agronomu, bet ir Lietuvoje. 

Vieno kaimo istorijos puslapius praveria Molėtų krašto kraštotyros gerbėjas, ne tik aprašydamas, bet 
ir konkrečiai išnagrinėdamas to kaimo istoriją, iš ten kilusias garsias asmenybes. Juk šiuo metu sunku 
besurasti gatvinių kaimų, palikusių mums tą supratimą ir gyvenimo būdą, jų atsiradimo istoriją. 

O grįžtant į šiandieną, prisimenamas Palūšės–Meironių skulptūrų takas, skaičiuojantis 
beveik pusamžio istoriją, vis gražinamas ir pildomas skulptūromis. Smagu, kad žmonės dar tiki 
įvairiomis legendomis, pramanais – tada ir gyvenimas tampa laimingesnis, skaidresnis. 

Ir dar viena Utenos krašto šviesuolio knyga išvydo saulę. Tai pasakojimai apie žmones, susijusius su 
Utenos kraštu, o tų, kaip autorius tikina, „asmenybių spindesys“ ne ką prasčiau spindi nei pats kraštas.

Šį kartą, kaip ir anksčiau, neliko nepastebėtas menas, to meno kūrėjai, kurie 
pradžiugino naujais darbais, kurtais ne tik pleneruose. Uteniškė savo teptuku 
įamžino Žalgirio mūšį – mūsų sąmonėje išlikusią didelę lietuvių pergalę.

Jau visi Lietuvoje puikiai pažįsta puodžių karalių iš Leliūnų, šiemet pasiekusį labai prasmingą datą – 
jau 50 metų kaip jis savo keramika ir muziejumi stebina ne vienos šalies žiūrovą ir šio amato mylėtoją. 
Laimingas žmogus, prasmingas jo gyvenimas – kurti pusę amžiaus, kad paliktum pėdsaką kartoms...

Leliūnams šį kartą ypatingas dėmesys – net trys publikacijos iš šio krašto. Viena – apie vyro stiprybę 
ir pomėgį drožti prieverpstes, apie kūrybą, kuri, anot jo, lydi nuo vaikystės. Kita – iš fotografijos 
srities. Leliūniškis, išmokęs rankose laikyti fotoaparatą, keletą metų fotografavo savo miestelio 
šventovę ir nustebino žmones asmeninėmis įžvalgomis bei subtiliu požiūriu į tą patį objektą.

Dar viena publikacija – apie Nematerialųjį kultūros paveldą, kuris buvo įrašytas į vertybių sąvadą.
Žurnalo gale – duoklė menui – fotografijai ir tapybai. 
O visas šias publikacijas, kaip jau tapo įprasta, pagyvina kraštiečių 

poezija bei mažai kur skelbti kraštietės žiniuonės horoskopai.

Linkintis žavaus, kaip ir rudens, skaitymo 
Jūsų redaktorius Vytautas RIDIKAS 
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Pokalbis su kunigu Ričardu Doveika 
apie praeitį, dabartį, ateitį 

ir civilizacijos rytojų
Birželio mėnesį salako miestelyje (Zarasų r.) buvo švenčiami Petrinių atlaidai, 

į kuriuos atvyko gerai visiems katalikams pažįstamas kunigas Ričardas Doveika, 
šiuo metu tarnaujantis Vilniaus šv. juozapo parapijoje, Pilaitėje. Šv. Mišias 
akmeninėje salako Švč. Mergelės Marijos sopulingosios bažnyčioje, pastatytoje 
1911 metais, laikęs dvasininkas mielai sutiko pasikalbėti apie save, savo požiūrį 
į aplinkinius įvykius.

Kunigas Ričardas Doveika laikė šv. Mišias 
Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje

Apie jus jau daug rašyta, su jumis 
kalbėta – nemažai straipsnių 
spaudoje, išleista knyga, dalyvavote 
ne vienoje radijo ir televizijos 
laidoje. norėčiau jūsų asmenybę, 
matymą, požiūrį į aplinką atskleisti 
šiek tiek iš kitos pusės. Pirmiausia 
noriu jūsų paprašyti išduoti 
paslaptį, kurios dar niekas nežino.

Manau, žmonės tikrai žino, jog man pa-
tinka maisto gamyba, baigiau prekybos-
verslo mokyklą – esu virėjas. Labai smagu 
karts nuo karto prie to dalyko vėl prisilies-
ti. Pernai net specialiai dalyvavau tobuli-
nimosi kursuose pas garsųjį virėją Liutau-
rą Čepracką. 

Esu mokykloje lankęs ir man labai pati-
ko šokiai – ir tautiniai, ir pramoginiai.

gal vis dar šokate? Ar dažnai 
tenka savyje atrasti kažką naujo?

Dabar šokiui lieka vis mažiau laiko, bet 
kai televizija rodo šokių konkursus, sma-
gu pasižiūrėti.

Nors esu užaugęs mieste, labai vertinu 
kiekvieną galimybę ištrūkti į gamtą, nes 
manau, kad buvimas gamtoje atskleidžia 
ir gilius tikėjimo slėpinius, ir Dievo kūry-
bą, taip pat ir santykius su žmogumi bei 
žmogaus gebėjimą įeiti į santykį su gamta.

Visi tie dalykai yra žinomi ir paprasti. 
Manau, kad patys sau esame atradimas. 
Kartais būna, kad vienoje ar kitoje iden-
tiškoje situacijoje tu pasielgi labai skir-
tingai, turbūt, pajausdamas kitus žmones, 
kitų žmonių poreikius.

atsakant į šitą klausimą galima paste-
bėti, kad visuomet savyje atrasime kažką 
naujo, jei visą gyvenimą sąmoningai gy-
vensime kiekvieną savo kasdienybės die-
ną. Jei mes sąmoningai eisime į santykį su 
žmogumi, atsivers klodai, kurie mus pa-
čius nustebins. Kodėl mes kartais susier-
ziname dėl elementarių dalykų, o kartais 
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Karštą sekmadienį į bažnyčią sugužėjo gausybė salakiečių ir miestelio svečių

sugebame rasti savyje kantrybės ten, kur 
kiti, atrodo, tuoj pat išeitų iš savęs?.. Įdo-
miausia, kad savęs pažinimo, atskleidimo 
istorija kiekvieną dieną vis kažką prakal-
ba, primena, padeda atrasti, įvertinti. Visi 
mes esame gyvenimo įvykių sūkuriuose 
– ir asmeninės patirtys, ir tarnystė žmo-
nėms, bažnytinė, darbų ir asmeninė bui-
tis visuomet parodo, kiek mes galim, kiek 
mes dar galėtume, kur ir nuo ko turime 
pailsėti, neperdegti, kada reikia atsitraukti 
ir duoti kažkam laiko. Laimingas žmogus, 
kuris visada sugeba patirti savęs suprati-
mo ir brandos istoriją. Kartais vyras ar 
žmona šeimoje pasako – čia mano žmo-
gus, aš apie jį viską žinau. o paskui pa-
mato, kad tas žmogus visiškai kitaip pa-

sirodo, kitaip atsiskleidžia. Žinau, kad aš 
pats apie save dar daug ko nežinau.

Minėjote, jog vis dar retkarčiais 
pasimėgaujate maisto gamyba. gal 
turite firminį patiekalą, kuriuo 
vaišinate draugus, pažįstamus?

Vasarą dažnai gaminu šaltibarščius ir iš 
tikrųjų mėgstu eksperimentuoti, vaišinti 
susirinkusius draugus ar brolio šeimą. at-
radau naują ingredientą – į lietuviškus šal-
tibarščius labai tinka turkiškas airanas. Da-
bar visuomet taip gaminu. Dar mėgstami 
mėsos patiekalai, šonkauliukai, antiena. 
turbūt nuo pat vaikystės taip yra ar tiesiog 
taip tėvai išauklėjo – nėra patinka, nepa-

tinka – tiesiog su kiekvienu maistu bandai 
atrasti savo asmeninį santykį. Bet jei būtų 
didelis vaišių stalas, prie kurio būnant rei-
kėtų kažką pasirinkti, tai pirmas mano pa-
sirinkimas turbūt būtų iš saldaus stalo.

Štai kaip tik klausimas apie tai. 
tikriausiai, kaip kiekvienas 
mirtingasis turite kažkokių 
silpnybių. kokios jos? gal, 
pavyzdžiui, kaip minėjote, 
dievinate saldumynus, kasdien 
maudytis arba kažką panašaus?

Visada maudausi atsargiai. Nors moku 
plaukti ir vaikystėje dažnai būdavau kai-
me, taigi, su vandeniu esu susidūręs, vis-
gi jaučiuosi saugesnis, kai turiu dugną po 
savim. Esu turbūt vienas iš tų daugybės 
žmonių, kurie galėtų sakyti, kad santykis 
su vandeniu yra labai džiugus, o santykis 
su plaukimu – galbūt vidutiniškas.

o dėl saldėsių... Neįsivaizduoju savo 
organizuotų tikėjimo švenčių be paties 
pagamintos želė arba želė torto, ledų. 

Vasarą, kai pasitaiko retos progos iš-
trūkti į gamtą, skubu prisirinkti grybų ir 
uogų. tėvai išmokė skirti grybus, uogas, 
kai kurias vaistažoles. todėl man labai 
džiugu atitrūkus nuo darbų praleisti pus-
dienį miške, prisirinkti žemuogių, mėly-
nių ar bruknių, išsivirti uogienės. Prisi-
menu man buvo gal 12, gal 13 metų, kai 
rankomis surinkau visą kibirą bruknių. 
Tai tikriausiai buvo mano gyvenimo re-
kordas. Tai toks tas mano santykis su sal-
dėsiais ir žmogiškomis silpnybėmis.

tikriausiai jums, kaip kiekvienam 
žmogui, kartais kyla klausimas – 
ar tuo keliu einu, ar tą gyvenimo 
tikslą pasirinkau, ar nesuklydau?..

tikriausiai šiame pokalbyje ne kartą 
girdėsite: laimingas, laimingas, laimin-
gas žmogus, kuris iš tikrųjų sąmoningai 
savo gyvenimą laikydamas savo rankose 
tas rankas gali laikyti ir Kūrėjo delnuose.

aš esu iš tiesų laimingas žmogus, nes 
vertinu ir suprantu žemišką gyvenimą, že-
miškojo gyvenimo grožį, civilizacijos pri-
valumus, buities pokyčius, patogumą, kurį 
šiandienos žmogus sugebėjo sukurti, ir ku-
ris yra skirtas pasinaudoti, džiaugtis, gė-
rėtis, dalintis. taip, čia slypi suklupimo 
akmuo, kai žmogus tampa gobšus, pavy-
dus, egoistas. Pradeda gyventi nebe santy-
kyje, bet vartoti pavergdamas kūriniją, civi-
lizaciją, žmonių sukurtuosius, progresinius 
dalykus, kurie yra skirti visiems. Ta riba yra 
labai slidi, bet aš noriu žiūrėti iš pozityvio-
sios pusės. Iš tikrųjų džiugu, kad gali turė-
ti kokybišką automobilį ir jis padeda daug 
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greičiau įveikti tam tikrus atstumus. Džiau-
giuosi, kad galima vilkėti drabužį, turėti ga-
limybę pakeliauti, pamatyti, galų gale nuė-
jus į knygyną pasinerti į knygų pasaulį.

Mes turime išmokti pozityvaus santy-
kio su tuo, ką pati civilizacija yra sukūrusi. 
ar kukliau materialiai gyvenančių, ar ge-
riau, mūsų visų pašaukimas – pasinaudo-
ti šiais dalykais. Esu labai laimingas, kad 
man įskiepytas supratimas įvertinti tai.

taip, esu laimingas žmogus. Manau, 
kad sąmoningas tas žmogus, kuris kelia 
klausimą: kokia mano gyvenimo misija, 
ką aš turiu, ką aš turiu padaryti. Manau, 
kad laimingi tie žmonės, kurie tarp savęs 
ir savo tarnystės, specialybės arba gyve-
nimo būdo gali padėti lygybės ženklą. to-
kiems žmonėms labai pasisekė.

Šiandienos pasaulyje net ir jaunoji kar-
ta yra, galima sakyti, išsiveržusi iš tam ti-
kros vaidmenų paletės – turiu užaugti, 
gauti specialybę, sukurti šeimą, ypatingą 
gyvenimą. Kiek laiko buvo į viengungys-
tę žvelgiama kaip į nepilnaverčio žmo-
gaus gyvenimą? Ir tada tiesiog ateina tas 
scheminis, trafaretinis gyvenimas – ati-
tinku tam tikras socialines normas, darau 
kaip visi, gyvenu kaip visi, nieko asme-
niško. Žmogus tada patenka į uždarą ratą. 
Ir tas ratas jį taip suspaudžia, kad praran-
dami žodžiai džiaugsmas, laimė, esu pil-
navertis. Kartais girdime, sako žmogus 
– kažkaip susitvarkiau gyvenimą ir savo 
gyvenimą nugyvenau.

Yra dar viena galimybė – visuomet kel-
ti klausimą ir ieškoti. aš ir pats po 24 
metų kunigystės kiekvienais metais sa-
vęs klausiu: ar aš tikrai savo kunigiškos 
tarnystės kelyje? atrodo, stengiesi eiti į 
žmones, į visuomenę, nešti evangelijos 
žodį, skiepyti žmonėse vertybinę, kultūri-
nę, tautinę sąmonę. Iškeli klausimą, ar ti-
krai esi savo vietoje, ar tikrai padarai vis-
ką, ką nori padaryti? Kartais tie klausimai 
turbūt kyla dėl to, jog ateidamas su gėriu 
į tam tikrą erdvę, kuri nepripažįsta gėrio, 
o pripažįsta tik vartojimą, piktnaudžiavi-
mą ir tam tikrų interesų, naudos pastaty-
mą centre, tampi labai nepatogiu – it rakš-
timi po nagu.

Labai dažnai mes matome, kad tas, kuris 
ateina norėdamas kitą praturtinti, yra atme-
tamas tamsos jėgų, palydimas replikomis: 
jau, matyt, kažkokios naudos sieki, daraisi 
reklamą, ar net su tokiu negatyvu pasako-
ma, kad esi baigęs mokslus, labai protingas, 
daug knygų prisiskaitęs. Žmogus investuo-
ja į pažinimą, knygas, gėrį ir ateina atvira 
širdimi norėdamas tuo pasidalinti, o gau-
na tokiu skuduru per veidą: „aha, mokytas 
atvažiavai, mieste pagyvenai, universitetą 
baigei, mokysi mat čia mus visus...“ 

tokia savotiška pasipriešinimo ir at-

metimo visa dabartinio pasaulio kultūra 
– jeigu neatitinki tam tikro naudingumo, 
žaliavinės visuomenės mąstymo – kaip 
visi ir kaip pas visus – jei esi aukščiau pa-
vydo, intrigų, jei tavęs nėra apkalbų pa-
saulyje, tai tu esi labai svetimas. Tu nesi 
toje pelkėje, tavimi negalima manipuliuo-
ti, kartu ir apkaltinti, kad sėdėdamas toje 
pačioje valtyje nekeltum galvos, nes esi 
toks kaip visi – intrigantas, pavydus, pa-
skalų nešiotojas. Ir tada toks žmogus pa-
sijunta trukdžiu. ateini su gėriu ir matai, 
kad tas gėris nereikalingas, nes žmonėms 
patinka būti įklimpusiems toje pelkėje.

Kartais žmogaus klausi: „ar tu galėtum 
gyventi be pavydo?“ atsako: „teoriš-
kai gal ir galėčiau, bet praktiškai neišei-
na, nes kaimynas įsigijo sklypelį didesnį 
negu aš.“ Kiek įvyksta konfliktų kaimy-
nystėje, kiek vyksta serialų „Santa Barba-
ra“ giminėse, kiek visko vyksta darbo vie-
toje... Būna, žmogus ateina į darbą, dirba, 
o išeidamas iš darbo išneša tos įmonės pa-
slaptis, parduoda jas konkurentams. Gal-
būt jis keršija, o gal jam patinka jaustis 
galinčiu kilstelėti galvą šiek tiek virš kitų. 
Natūralu, kad atėjus į tokią visuomenės 
sąrangą arba tokią žmonių mąstymą už-
valdžiusią pelkę, ir paklausus, ar tu gali 
nepavydėti, ar gali nutraukti paskalas ir jų 
neperduoti kitam, nuskamba vienas atsa-
kymas – visuomenei tai yra nenaudinga.

anksčiau žmonės į savo gyvenimo cen-
trą statydavo skirtingus dalykus. Buvo lai-
kotarpis, kai buvo statoma „noriu–ne-
noriu“, kitu metu buvo statoma vertybė 
„nuodėminga–nenuodėminga“, „gera–blo-
ga“, „balta–juoda“. Dabartinis žmogus šia-
me civilizacijos etape į centrą stato žodį 
„naudinga“. Jeigu man naudinga, tai bus 
ir moralu, ir teisinga, ir leistina, ir priim-
tina, ir įstatymiškai apsaugota. Ir dar, ži-
noma, būtų labai gerai, kad būtų įrašyta į 
žmogaus teisių sąrašą. Bet jeigu man as-
meniškai tai nenaudinga, tai bus ir nemo-
ralu, ir nereikalinga. Ir šiame skirstyme at-
siranda ne tiktai daiktai, ne tiktai santykiai, 
bet ir pats Žmogus.

Mes matome, kad turime negimusios 
gyvybės naikinimą. taip pat mes turime 
visas galimybes, jei nenorim auginti vaiko, 
palikti jį gyvybės langelyje. Su didžiau-
sia nuoskauda trimituojam, kad turim 50 
tūkst. nevaisingų šeimų Lietuvoje. Paskai-
čiuokime, kiek turime Lietuvoje per me-
tus atliekamų nėštumo nutraukimo proce-
dūrų – labai greitai išspręstume skausmą 
ir problemas žmonių, kurie visą gyveni-
mą vaikšto šešėliuose, su didžiausia vidine 
nuoskauda, keldami klausimą, kas manyje 
atsitiko, kad aš negaliu būti atviras gyvy-
bei. Buvau vienas iš pirmųjų kunigų, kuris 
Vilniuje su kai kuriais Seimo nariais įren-

gė ir pašventino gyvybės langelį. Dabar la-
bai gražus gyvybės langelių tinklas nusė-
jo visą mūsų šalį. Stebiu visą tą tikrovę. 
Jei neklystu, nė vienas gyvybės langelyje 
paliktas naujagimis nepateko į vaikų na-
mus. Jie visi iš karto atrado juos mylinčias 
šeimas. taigi, iš vienos pusės yra gyvy-
bės priėmimo kultūra. Iš kitos pusės, jeigu 
man nenaudinga šiandien būti tėvu ar mo-
tina, tai vaikas yra tiktai daiktas. Ta mums 
įskiepyta tamsa tarsi dar pakužda į ausį: čia 
dar ne žmogus, ne asmenybė, jis dar netu-
ri teisių, dar neaišku, kokios pilietybės jis 
gims, dar virkštelė nenukirpta. tokie kan-
džiojantys ir keisti gundytojo šnabždesiai į 
ausį žmogui patvirtina, kad tai tiesa. 

taigi, šiuo metu yra virš visko pasta-
tytas naudingumo santykis su priėmi-
mo arba visiško atmetimo kultūra. Dėl to 
žmonių santykiuose atsiranda labai įdo-
mus reiškinys. Žmonės dabar nebesigin-
čija, nebendrauja bandydami pateisinti 
savo sampratos turinį. Jie tiesiog atmeta, 
ignoruoja vienas kitą.

Bet tikriausiai tas susvetimėjimas, 
kitų, nenaudingų žmonių 
atmetimas labiau būdingas 
didmiesčių gyventojams?

Bet kai į didmiesčius suvažiuoja univer-
sitetuose studijuojantis jaunimas iš visos 
Lietuvos, į didesnius miestus atvažiuoja 
čia dirbantys žmonės, visą šitą nuotaiką jie 
norom nenorom parsiveža į savo mažes-
nes bendruomenes, į savo miestelius, kai-
mus. tas atmetimo kultūros mirties šešėlis 
savo apsiaustu praeina visą mūsų tautą. Ir 
tada nutinka taip, kaip rašė antikos filoso-
fai: „Išėjau sekmadienį į turgų, užsidegiau 
žvakę ir ieškojau žmogaus.“

Lygiai tas pats vyksta šiandien. Po ke-
lių tūkstančių metų žmonės prasilenkia, 
nekreipdami dėmesio vienas į kitą, nes 
jie turi vieną tarpusavio nesuderinamumą 
– jų naudos turinys, statomas gyvenimo 
centre, nėra bendras.

Žmonės tam, kad būtų mandagūs, kul-
tūringi ir išsilavinę – nes kiekvienas turi 
savisaugos instinktą – ir kad nekariau-
tų, naudoja tokį madingą pasakymą: su-
sitarkime, kad mes nesusitarėm. Ir eikime 
išgerti puodelį arbatos. Švęskime kartu 
šventes. Pirkim, parduokim, mainykim. 
Bet būkim sutarę vieną dalyką – kad mes 
nesutariam bendru sutarimu.

Mane tai labai stebina ir aš stebiu, ko-
kie bus vaisiai tokių žmonių santykiuose. 
Ir matau vieną ne tiek taisytiną, bet daly-
ką, į kurį reikia atkreipti dėmesį: mes eli-
minuojam tiesą, o į jos vietą kiekvienas 
pastatom savo nuomonę.

Ir šiandien keliamas klausimas – kas 
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yra tiesa – tampa pačiu didžiausiu suklu-
pimo akmeniu. Dabar mums mėgstama 
sakyti – kiek yra žmonių, tiek yra tiesų. 
Žmogus, išėmęs iš savo gyvenimo cen-
tro tiesą, pastatęs nuomonę ir bandyda-
mas ją paversti savo gyvenimo atradimo 
tiesa, reikalaudamas, kad tiesa, įgalinan-
ti jį komfortiškai gyventi, būtų implikuo-
ta į įstatymus, dorovę, papročius, kultūrą 
ir teises, sukelia karą. tada visi pakrinka 
ir turim tokį labai keistą reiškinį – vieni-
šumą daugyje.

tai yra negatyvūs šiuolaikinės civilizaci-
jos vaisiai. Pažiūrėkit – žmogus turi viską – 
bet kuo aukščiau materialiai stovi visuome-
nė, tuo daugiau depresijos atvejų, alkoholio 
suvartojimo, polinkio į narkotikus, didesnis 
savižudybių skaičius. Kodėl?

Paimkit Islandiją. ten daugiausia žmo-
nių, turinčių problemų su alkoholiu. Pa-
imkite kitus kraštus, kuriuose žmonės la-
biausiai išsilavinę – aukščiausias skaičius 
savižudybių, narkotinių medžiagų, antide-
presantų vartojimo, klestintis psichologi-
nių kabinetų tinklas. Jūs man pasakykite, 
kas atsitinka va taip susitvarkiusiai, ma-
terialiai ir vedančiai visuomenei, kad joje 
žmogiškame santykyje visi yra ligoniai?.. 
Nes jie išėmė tiesą ir pastatė nuomonę.

Kadangi esu kunigas, krikščionis, tas, 
kuris labai labai myli bei vertina gyve-
nimą ir tiki, kad visa tai yra ne žemės iš-
myslas ir ne savaimingas procesas, bet yra 
tas išminties pradas, pavadintas labai ne-
tobulu žodžiu – Dievas. Mano žmogiška-
sis protas yra dar tik prie šešėlio milimetro 
supratimo apie Dievą. Kunigui net po dau-
gybės metų studijų subręsta tik toks šešėli-

nis supratimas apie tai, kas Jis yra. Bet tai 
man suteikia labai didelį įrankį drąsai iš-
imti nuomonę iš savo gyvenimo centro ir 
įstatyti tiesos dėmenį.

Ir toje tiesoje iš tiesų yra du veidai – Die-
vas ir žmogus. Ir kai manęs paklausia, kas 
yra tiesa, atsakau – tu esi tiesa. Ir tavo tie-
sa kyla ne iš žmogaus ambicijų, bet iš to, 
kas pranoksta tave patį – Kūrėjo. Ir, žiū-
rėk, sakau, kaip tavo gyvenime nuostabiai 
atsivėrė tiesos kelias – Dievas tave sukū-
rė, bet to nepakako, kad tu būtum. Dievas, 
kuris tave sukūrė, paprašė vyro ir moters, 
jog tave pradėtų ir tu juos pavadintum tė-
vais, o jie tave – vaiku. Kad tu ateitum tuo 
tiesos keliu, mama tave po savo širdim ne-
šiojo, skausmuose pagimdė, krūtimi išžin-
dė. Niekada nepamiršk, kad tai yra kelias 
būti tiesa, nes tokia yra ta tiesa, ji padaro 
tave laisvu. tu gimei, išsiveržei iš Kūrė-
jo minties, iš tėvų svajonės. Per skausmą, 
per kančią, bet taip pat per pieną atėjai į šį 
pasaulį. Ir kuo siauresnis, prastesnis mano 
kaip kunigo, kaip dvasininko, kaip krikš-
čionio, kuris išima naudą ir į savo gyveni-
mo centrą pastato tiesą, gyvenimas? tuo, 
kad tas, kuris turi naudos koeficientą cen-
tre ir matydamas, kad aš esu laisvas žmo-
gus, man labai pavydi ir mane atmeta. Tu 
– ne toks kaip visi. tada žvilgteli, gūžteli 
pečiais ir pasakai: „Visos negyvos žuvys 
plaukia pasroviui“.

atsakant į Jūsų klausimą – laimingas 
yra tas žmogus, kurio gyvenimas plau-
kia prieš srovę. Jis nėra arogantiškas, su-
sireikšminęs, vartotojas, jis yra pilnavertis 
šio pasaulio gyventojas.

Dabar daug žmonių, kurie tai atranda. Ka-

rantinas, pandemija ir visi kiti dalykai išryš-
kino pozityvias ir negatyvias puses mumy-
se, kaip žmonėse. Žmonės nustebo dėl to, 
kaip jie gali pasielgti. Kiek idealių šeimų ka-
rantino metu pamatė, kad namai jiems buvo 
virtę viešbučiu, kuriame susitikdavo svetimi 
žmonės gražiai kūno tarnystei patirti? Kiek 
šeimų išsiskyrė per karantiną, nes subliūško 
momentinis idealios šeimos santykis? Kas 
juos riša? Juos bandė surišti skausmas, be-
darbystė, kančia, iššūkiai, trintis, buitis, pro-
blemos... Ir ką padarė žmogus, kuris savo 
gyvenimo centre turi žodį „naudinga“? Jis 
nustojo spręsti problemas, o pradėjo nu-
traukinėti santykius. Jam nenaudinga spręs-
ti problemą, nenaudinga atleisti, atsiprašyti. 
Naudingiau patirti kažką.

Skaitau spaudoje – mūsų didžiosios įžy-
mybės labai triukšmingai susituokė ir kon-
kuruoja, kas bus numeris pirmas šių metų 
santuokose. Po kelių metų šie žmonės ski-
riasi ir vienas apie kitą pasako – tobulas 
žmogus. Geras, rūpestingas, atsakingas, 
puiki mama, darbštus tėtis. Mes likome ge-
rais draugais, bet mums ne pakeliui. Žmo-
gau! Įvardijai, kad jis tavo gyvenime buvo 
vos ne šventasis. Ir dabar tu padėkoji ir pa-
sakai – imkit, kam reikia, ačiū, atsikan-
dau. tai yra savęs apgaudinėjimo melas, 
paskelbtas viešai, nes dabar yra mandagių 
santykių epocha. Dabar negalima įžeisti, 
pamokyti žmogaus, jo sugėdinti, pataisyti, 
negalima žmogui parodyti, kad jis klysta. 
Visi turim stebėti, kaip jis žlunga, jam ne-
siseka. Dabar yra paskelbtos tokios teisės, 
kad negalima įeiti į privatumo erdvę.

tada ką reiškia tėvams išauklėti vaiką? 
Ką reiškia kunigui sekmadienį pasakyti 
vertybinį pamokslą ir perspėti, kad tam ti-
kri dalykai yra netinkami? Kiek yra kuni-
gų pasaulyje, kurie po teismus užtampy-
ti vien už tai, kad jie kalba, jog abortas yra 
žmogžudystė. Kai kur net įstatymiškai už-
drausta tai minėti, sakyti, kad tai yra nuo-
dėmė. Dabar juk nuodėmių niekas nedaro, 
visi tik turi netobulumų.

tave tiesiog išplėšia iš tarnavimo žmo-
gaus gerbūviui. Nes ne aš nuodėmę pada-
rau, ne aš esu klaidoje. Bet jei aš tave matau 
ir tu man rūpi kaip krikščionis krikščioniui, 
kunigas parapijiečiui, aš ateinu tavo gyve-
nimą kilstelėti aukščiau. Ir tada man visa 
visuomenė ūžia – tu neturi teisės, nes pa-
žeisi privatumą. Ką ši civilizacija, išvirs-
tanti į savinaikinimo rytą, pasieks? tur-
būt tada būsime viena iš tų, šioje planetoje 
esančių civilizacijų, kuri liks tik istorijos 
vadovėliuose arba fosilijų iškasenose...

Bijau, kad tai vyksta ne vien 
lietuvoje, bet ir visame pasaulyje...

aš ir kalbu apie visą pasaulį, apie krikš-
čionišką civilizaciją. ten, kur, mūsų su-
pratimu, toli iki tam tikrų pažangų, bet kur 

Ričardas Doveika teigė, 
jog žmonės susvetimėja tuomet, kai savo gyvenimo tikslu kelia naudą
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yra stiprūs santykiai, stiprios bendruome-
nės, kurias mes vadinam pirmykštėmis, 
atsilikusiomis, neišsilavinusiomis, yra ki-
taip. Pažiūrėkime į afriką, aziją, Indiją... 
Visas kaimas susirinko kartu suvalgyti va-
karienės. Mes žiūrim į tai kaip į atrakciją. 
Keliaujame po pasaulį, stebimės. Jordani-
jos beduinų palapinėse, kur miegama žiū-
rint į dangų, mes klausiame – o kur muilas, 
kur dušas, indaplovė, kur mano mylimiau-
sias patogiausias čiužinys?..

Pats esu keliavęs po afriką, Indiją. ten 
dalinamasi viskuo, ten viskas labai pa-
prasta, bet kokie tikri santykiai... Susiren-
ka visas kaimelis, bendrauja, per šokį, per 
dainą, per apeigas, per tam tikrus simbo-
lius, ženklus neša savo kultūrą, religiją.

tada tokia susiskaldžiusi individualisti-
nė visuomenė žiūri į tai kaip į avangardą. 
Gurkšnodama burgundišką vyną ir val-
gydama austres ji jų bijo ir specialiai lai-
ko būtent tokiame lygmenyje, nes ten yra 
tokia stipri kitokio santykio ir gyvenimo 
mokykla, jog tavo individualistinį nau-
dos pagrindu pastatytą pasaulėlį gali labai 
ženkliai pastumti į šoną.

Pakalbėkim apie šiandienos įvykius 
pasaulyje, karą Ukrainoje, ten 
vykstančius žiaurumus... kaip jūs 
juos matote?.. kaip manote, kuo tai 
gali baigtis? kas vyksta pasaulyje?

Galima žvelgti iš įvairių – politinių, ge-
opolitinių, tikėjimo – rakursų, bet manau, 
kad kiekvienas sveiko proto žmogus su-
pras, jog kiekvienas karas, kiekviena situ-
acija, kurią mes dabar turime, iš tiesų yra 
to atmesto santykio su kitu žmogumi re-
zultatas. Mes visi suprantam, kad karas 
yra blogai, kad šiandien, XXI amžiuje, 
vaikai yra paversti safario taikiniais mies-
tų gatvėse. Mes matom visą tą brutalumą 
ir iš tikrųjų karas, kuris dabar vyksta Eu-
ropoje, nes karai vyksta visuomet, palietė 
mus labiausiai, nes yra čia pat, šalia mūsų. 
turime karo pabėgėlius, siunčiame hu-
manitarinę pagalbą, karas persmelkė net 
mūsų Bažnyčios vidų. Mūsų parapijiečiai 
Pilaitėje net keletą kartų pynė maskuojan-
čius tinklus ukrainiečiams. Mums tai labai 
asmeniška.

Bet karai vyksta visame pasaulyje. Kiek 
šiandien afrikoje, azijoje, Indijoje bus su-
rasta smėlynuose, pakrūmėse negyvų vaikų 
kūnelių, nes jie neturėjo tinkamo maisto, 
negavo gėlo vandens? Mes, atrodo, šian-
dien esame taikos kraštas, bet irgi turime 
savo genocido getus. turime vaikų namus, 
kuriuose gyvena apie 5 tūkst. našlaičių. Ne-
maža dalis yra tų, kurie turi tėtį ir mamą, 
bet jie yra tėvų konfliktų, tėvų tarpusavio 
karo aukos. Į tai mes nekreipiam dėmesio.

Kuo skiriasi šiandien Ukrainos gatvėse 

nušauto vaiko kūnas nuo brutaliai atlikto 
aborto? Jeigu fiziškai nematau, tai reiškia, 
kad tai nėra tikra?

Mes turim vienišų senelių, įkalintų na-
muose, bet dabar stebimės, kad pasaulyje 
fronto linijose tiek daug įkalintų žmonių. 
Bet tas frontas yra ir pas mus.

aš pats dalyvauju tokiame projekte, kurį 
vykdant kas tris mėnesius Vilniuje valsty-
bės lėšomis yra laidojami žmonės. Dabar 
vėl, mėnesio pabaigoje, bus atliekama to-
kia procedūra – sukalbama malda, parodo-
ma pagarba tiems mirusiesiems, kuriuos 
atsisakė laidoti artimieji. Kas tris mėnesius 
Vilniaus mieste susikaupia 18–25 tokios 
urnos. Juos atsisakė laidoti vyrai, žmonos, 
vaikai tėvus, tėvai vaikus. ten būna ir nau-
jagimių, visi su vardais, pavardėm. Jiems 
iškasama bendra kapo duobė, sunumeruo-
tai ratu sustatomos urnos. aš džiaugiuosi 
ir didžiuojuosi, kad galiu būti tą anksty-
vą rytmetį prie tokio kapo, parodyti tiems 
apleistiems žmonėms pagarbą ir tuo pačiu 
pasakyti: „Ne visi yra tokie kaip tie, kurie 
jus paliko, jūsų išsižadėjo“. Nesvarbu, ar 
jis tikintis, ar ne – amžinybėje prieš Dievą 
mes visi tikintys. tik dabar taip gali būti – 
tai tikiu, tai netikiu, ir Dievą ant blakstie-
nų statom, Jis turi mums įrodinėti – yra Jis 
ar ne. Kaip šį reiškinį pavadinti? Kokio čia 
karo aukos? abejingumo, gobšumo, sava-
naudiškumo, atmetimo, ambicijų, pykčių. 
Tai taip pat yra karo aukos.

Karas Ukrainoje apnuogino tai, kad 
mes, vaidindami taiką, kariavom tarpusa-
vy negatyvų partizaninį karą, kuriame au-
kos buvo mūsų vaikai, seneliai, moterys, 
prieš kurias smurtaujama, nepalaidoti vi-
suomenės nariai.

Karas vyksta tik tada, pasikartosiu, kada 
žmogus išima tiesą iš savo gyvenimo cen-
tro, kai jame nebėra tiesos „Dievas ir žmo-
gus“. tada žmogus tampa laukiniu ir gali 
viską pateisinti, viską daryti, nes jam yra 
arba naudinga, arba nenaudinga.

aš tikiu, kad šis karas, jei mes būsim są-
moningi žmonės, mūsų praregėjimui bus 
brangus, ir šis praregėjimas jau vyksta. Bet 
jis vyksta nekaltų vaikų, senelių, sugriau-
tų miestų ir likimų kaina. Sugriautus mies-
tus galima atstatyti, galima naujai sukurti 
infrastruktūras ir aš tikiu, kad tie sugriau-
ti miestai prisikels kaip feniksai iš pelenų. 
ten vėl skambės klegesys, vaikų juokas, 
bus tuokiamasi, švenčiama, liūdima, ten 
vėl vyks gyvenimas. Bet ar mes nepamirši-
me, kad visa tai toliau tęsis vien dėl to, kas 
šiandien stovi priešakinėse fronto linijose 
Ukrainoje, kur vyksta fizinis karas, ir neva 
taikoje gyvenančių valstybių visuomenėse, 
kuriose vyksta paslėpti karai: prieš vaikus, 
senelius, gyvybę, santuoką, vyrą, moterį, 
teisę būti palaidotam.

nesinori baigti pokalbio tokia 
liūdna gaida, nors šios mintys 
ir turėtų daug ką priversti giliai 
susimąstyti... gal galite pasakyti ką 
nors šviesiau ir linksmiau, palinkėti 
ko nors mūsų skaitytojams?

Šiandien esame Salake, švęsim Petri-
nių atlaidus. Džiaugsmas švęsti džiaugs-
mą. Šiandien turbūt girdėsim ne kartą ištartą 
kvietimą – švęskime gyvenimą. Kokie mes 
esam laimingi žmonės, kad galime švęs-
ti gyvenimą ne taip, kaip švenčia pasaulis. 
Norisi visiems žmonėms, visiems čia susi-
rinkusiems krikščionims pasakyti – nesupa-
saulėkime. Švęskime gyvenimą ne taip, kaip 
siūlo švęsti pasaulis – pastūmus, užgožus, 
nukonkuravus kitą, save pastačius į centrą, 
tiesiog čepsintį ir vartojantį gyvenimą.

Mes, krikščionys, švenčiame gyvenimą, 
kurio centre yra ir Dievas, ir žmogus. Štai, 
prieš šv. Mišias vyksta krikštas, galbūt rytoj 
skambės varpai, palydintys į amžinybę. Nuo 
vakar miestelis nuostabiai šurmuliuoja.

Mūsų miesteliuose dar šokama aikštėse, 
juose dar skamba muzika. Jeigu mes saugo-
sime atmintį, istoriją, jeigu skiepysime tra-
diciją sugrįžti į savo protėvių, senelių, tėvų 
erdves, net jeigu čia nebėra tėvų namo, jei-
gu ant senelių sodybos pamatų kažkas kitas 
pasistatė naują, modernų namą, o galbūt lau-
kai, kuriuose aš laksčiau būdamas vaikas, 
yra užsėti rapsais arba ūkininkas ten gano 
galvijus. Bet aš galiu grįžti į konkrečią že-
mės vietą prie savo istorijos, prie savo šaknų 
– nuo čia aš prasidėjau. Ši atminties, pagar-
bos ir supratimo, jog aš gyvenu dėl to, kad 
tiek daug žmonių gyveno vakar, kovojo už 
šią žemę, ją dirbo, sodino, piligrimystė mus 
pakelia. Kiek buvo žmonių, kurie čia sune-
šė akmenis ir pastatė Salake bažnyčią, kaip 
ji buvo statoma tais laikais, kaip buvo kuria-
mi visi mūsų miesteliai? Kaip mano tėvai, 
seneliai, proseneliai už savo darbštumą nu-
klojo savo kaulais kelią į Sibirą?

Jei aš tos istorijos nepamiršiu, jeigu ji 
manyje rusens, aš niekada nenužmogėsiu. 
Šiandien norima tai užmiršti, kalbėti, kad 
mūsų protėviai gyveno primityviai. Bet... 
aš nežinau, kiek šiais laikais architektų ir 
konstruktorių suktų galvas, kaip pastaty-
ti bažnyčią vien tik iš akmenų be kranų, 
be traktorių, be šiuolaikinių technologijų. 
Mes pavadiname tai praeities reliktu. Ne. 
Jie mums sukūrė ateitį.

Laimingas žmogus, kuriam, kai jo gy-
venimas pasiekia savo saulėlydį, kitas, 
žvelgdamas į jį, pasako – tu man sukūrei 
ateitį. Mes – tie, kurie švenčiame gyveni-
mą su žmogumi, Dievu ir bendryste, ku-
riame ateitį. Kiekviena gimusi gyvybė dar 
viena diena pratęsia šią civilizaciją.

Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi Jurgita ULKIENĖ
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gyvybių reikalaujanti istorija
atidengdamas atminimo lentą Nepri-

klausomybės kovų dalyviams, kilusiems 
iš tauragnų krašto, tauragnų seniūnijos 
seniūnas alvydas Danauskas kalbėjo, kad 
1918 m. buvo ypatingi lietuvių tautai, vėl 
pareiškusiai norą turėti savo valstybę. Ir 
tik sukurtos kariuomenės dėka, ji sugebė-
jo atsilaikyti prieš užsienio grėsmes. Lentą 
pašventinus ilgamečiam tauragnų klebo-
nui (dabar – altaristai), garbės kanaunin-
kui Broniui Šlapeliui, sveikino ir Lietuvos 
respublikos Seimo narys Edmundas Pu-
pinis. „Iš tiesų 1918 m. tai buvo tie metai, 
kai sprendėsi Lietuvos likimas. Ir spren-
dėsi ne tik kažkur toli, bet ir prie Sėlės 
(tauragnų sen. – aut. past.), kur vyko ko-

Po tauragnų dangumi prisiminti 
istorijoje palikę pėdsaką...

Visvaldas kUlAkAUskAs

tauragniškiai ir šiemet tradiciškai susirinko į kraštiečių šventę. Renginį ga lima 
apibūdinti kaip istorišką ir kultūringą. jo metu pradėta sodinti vyšnaičių alėja 
nusi pelniusiems krašto žmonėms, atidengta atmi nimo lenta nepriklausomybės 
kovų savano riams, atliktas 115-osioms rašytojo Pulgio Andriušio gimimo 
metinėms skirtas vaidini mas, pristatytos net dvi knygos.

vos, istoriniai įvykiai – ten buvo sustabdy-
ti bolševikai. tikiu, kad ne 30 savanorių 
buvo iš tauragnų – ko gero jų buvo dau-
giau. O paminklai mums labai reikalingi, 
nes jie sustiprina mūsų dvasią. Matydami 
juos suprantame, kad istorija būna negai-
lestinga, pareikalauja gyvybių, tačiau yra 
prasmė“, – savo pastebėjimus išsakė Sei-
mo narys.

lietuvos gynėjai
Pasak Utenos kraštotyros muziejaus 

darbuotojos Bronislavos Juknevičienės, 
atidengiant atminimo lentą Lietuvos ne-
priklausomybės kovų savanoriams, šiuo 
metu itin aktualu kalbėti apie laisvės, ne-
priklausomybės gynimą, pareigą, apie jos 
pasirinkimą ir supratimą.

Ji pasakojo, kad lietuviškos kariuomenės 
klausimas iškilo dar prieš paskelbiant ne-
priklausomybę, tačiau, kadangi Lietuva dar 
buvo valdoma vokiečių okupacinės val-
džios, apie tai kalbėta atsargiai, siekiant ne-
suerzinti germanų. Beje, buvo ir tokių, ku-
rie tikėjo, kad Lietuva, nekonfrontuodama 
su kaimynais, gali būti nepriklausoma ir be 
kariuomenės, tvarkai palaikyti užtektų ir 
policijos. „Ir iš tikrųjų, kai 1918 m. vasario 
16 dieną buvo atkurta Lietuvos nepriklau-
somybė, kariuomenės kūrimo klausimas 
buvo antrame plane: pirmiausia reikėjo ju-
ridiškai įteisinti nepriklausomybę, gauti 
pripažinimą, tvarkyti vidaus gyvenimą...“ 
– sakė B. Juknevičienė, pabrėždama, kad 
lietuviai karininkai, kareiviai po 1917 m. 
Vasario revoliucijos, rusijoje ėmė kurti ka-
rininkų sąjungą, steigti lietuviškus dalinius, 
galvodami apie grįžimą į Lietuvą. „Galvo-
jo, kad taip bus lengviau, tačiau 1917 m. 
Spalio perversmas viską sujaukė – bolševi-
kai ėmėsi represijų, dalis lietuvių buvo su-
šaudyta, kiti buvo priversti stoti į raudo-
nąją armiją. Ir nors Lietuvos taryba piešė 
gražią, kone idilišką jaunos valstybės atei-
tį, tačiau vėlesni įvykiai parodė, kad, no-
rint pasiekti ne tik ekonominį gerbūvį, bet 
ir pašalinti valstybės egzistencijai kilusias 
grėsmes, kariuomenės kūrimas neišvengia-
mas. Pirmieji žalą apie lietuviškos kariuo-
menės nebuvimą, suprato iš rusijos grįžę 
karininkai ir kareiviai. Jie patys ėmėsi kur-
ti kariuomenę. Jau 1918 m. spalio 16 die-
ną į Vilnių atvyko pirmieji 16 savanorių. Jų 
pamažu daugėjo, bet nei ginklų, nei tinka-
mos aprangos jie neturėjo. tiesa, karinin-
kai iš savo menkų atlyginimų turėjo rūpin-
tis vyrais, iš kurių susiformavo savanorių 
bendruomenė. Ji atvirai ėmė kelti klausimą 
apie kariuomenės reikalingumą, tapo opo-
zicija prezidentui antanui Smetonai ir mi-
nistrui pirmininkui Augustinui Voldemarui. 
Supratę bolševikų, lenkų, vėliau ir bermon-
tininkų kėslus, jie ėmė spausti vyriausybę 
dėl kariuomenės kūrimo“, – kalbėjo B. Ju-

Atminimo lentą Nepriklausomybės kovų savanoriams 
Tauragnų krašte pašventino garbės kanauninkas Bronius Šlapelis
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knevičienė. Ji pridūrė, kad vyriausybė vis 
tik pasidavė spaudimui ir 1918 m. lapkri-
čio 23 dieną buvo išleistas įsakymas dėl ka-
riuomenės steigimo. 1919 m. pradžioje ją 
sudarė 3 tūkst. prastai ginkluotų ir aprūpin-
tų vyrų, kurie ne visada galėjo tinkamai pa-
sipriešinti į Lietuvą besiveržiantiems bol-
ševikams. tačiau per beveik du mėnesius 
jauna kariuomenė pasiekė ir pirmas svar-
bias pergales ties Kėdainiais ir alytumi. 

tęsdama kalbą, B. Juknevičienė sakė, 
kad 1918 metų lapkritį įkurta Utenos savi-
valda prieš pat Kalėdas turėjo savo adminis-
tracinį pastatą (dabar čia yra įsikūręs Utenos 
kraštotyros muziejus) užleisti bolševikams, 
kurie čia šeimininkavo iki kitų metų birže-
lio 2 dienos. Po kelių dienų išvaduoti Užpa-
liai, Daugailiai, tačiau tauragnai, Saldutiš-
kis, Kuktiškės laisvi nuo lenkų tapo dar tik 
po metų – 1920 m. liepos 9 dieną. Iki 1940 
m. karių savanorių statusas buvo pripažintas 
maždaug 10 tūkst. kareivių (apie 500 buvo 
iš Utenos krašto, keliasdešimt iš tauragnų), 
jie visi buvo apdovanoti kariuomenės kūrė-
jų savanorių medaliais, o labiausiai pasižy-
mėję gavo ir didžiausią įvertinimą – Vyčio 
Kryžių. Šio apdovanojimo kavalieriais tapo 
ir penki iš tauragnų valsčiaus kilę savano-
riai. anot B. Juknevičienės, didžiausias sa-
vanorių nuopelnas – apginta nepriklauso-
mybė. Kalbėdami apie juos, prisimename 
istoriją, taip saugomas jų atminimas ir paro-
doma pagarba.

Pėdsakus žyminčios vyšnios
tauragnų krašto bendruomenės pirmi-

ninkė Danguolė trimonienė susirinkusie-
siems pristatė idėją prie Eugenijai Šimkū-
naitei skirto vyšnių sodo sukurti vyšnių 
alėją, kurią sodintų tauragnų kraštui nusi-
pelnę žmonės. tai būtų lyg nedidelis žen-
klas atminti tiems, kurie čia gyveno, kūrė, 
ir jų pėdsakai niekur nedingo. „Jos pėdsa-
kai – štai čia, nedingo, / Kas metai jie vis 
ryškesni, – / Ir pats ką nors gražaus, pras-
mingo / Kitiems vardu jos dalini“, – Jono 
Belopetravičiaus žodžius apie E. Šimkū-
naitę citavo D. trimonienė. Pirmąją vyš-
naitę, padedant seniūnui, ji pakvietė pa-
sodinti Eugenijos Šimkūnaitės paramos ir 
labdaros fondo pirmininkę Birutę Karnic-
kienę su vyru Juozu ir fondo prezidentą 
Darių Šinkūną, o antrąją – tauragnų kraš-
to garbės pilietį Kazimierą Preikšą. 

tarmė maldaknygėj surašyta
tolimesnė šventė nuo oficialių kalbų po-

rai valandų nusėdo ant seniūnaitijų stalų, o 
tada persikėlė į Utenos kultūros centro tau-
ragnų skyriaus salę, kurioje seniūnas a. 
Danauskas padėką už nesavanaudišką pa-
galbą senyviems ir neįgaliems žmonėms 

įteikė aldonai ir alvydui Driukams, už E. 
Šimkūnaitės atminimo saugojimą ir puose-
lėjimą fondo pirmininkei B. Karnickienei, 
už tauragnų kapinių koplyčios remontą 
redžinaldui Martinkėnui, už kūrybišku-
mą ir pagalbą rengiant renginius dailinin-
kei Vidai Navikienei, už atsidavimą ir atsa-
kingą darbą paskutinei tauragnų pradinės 
mokyklos mokytojai Aldonai Tartilienei, 
už geranoriškumą ilgametei mokyklos vi-
rėjai Vitalijai Šlepikienei, už nuolatinę pa-
ramą, dėmesį, supratimą UaB „agrenta“ 
vadovui algiui trinkūnui. 

Savo šviežiai išleistą knygą „Po tėviš-
kės dangum“ pristatė ne tik gamtos moks-
lų daktaras romualdas Šimkūnas, bet ir 
kitas tauragnų krašto garbės pilietis alvi-
das Jauniškis. Kiek autorius buvo rimtas, 
tiek Kauno lėlių teatro aktorius griausmin-
ga oracija ir humoru, nepalikusiu abejingų, 
vertė visus kvatotis net iki ašarų. a. Jau-
niškis kukliai prisipažino, kad r. Šimkū-
no knygą turėjo pristatyti jo suolo draugas, 
profesorius Bonifacas Stundžia, tačiau ne-
galėjęs atvykti, paprašė „Alvidėlio jį atmai-
nyt, nes raikia Šimkūną knygų pristatyt“. 
Nudžiugęs pasinaudoti proga pirmą kar-
tą „atmainyt“ profesorių, dabar išsigando 
atsistojęs prieš kitą „profesorių“ („Drebu 
kaip epušės lapas!“), nes neva visi taura-
gnuose žino, kad Jauniškis čia niekada nie-
ko protingo nepasakė. Štai kodėl jis jaučiąs 
didelę atsakomybę neprisidaryti ne tik sau, 
bet ir romualdui sarmatos. „Jūs man pasa-
kykit, kaip tauragnuos pristatyti romualdą 
Šimkūną?“ – retoriškai klausė a. Jauniškis 
ir tuoj su griaudinčiu patosu išbubijo, kad 
negi tauragniškiai nežiną, jog r. Šimkū-
nas – biologijos mokslų daktaras, tauragnų 
krašto garbės pilietis, prirašęs tiek straips-

nių, kad nė pats net nežino kiek, kad pridro-
žęs dešimtis įvairiausių skulptūrų, koplyts-
tulpių, o jo bute Vilniuje knibždėte knibžda 
medinis gyvatynas!.. 

Perskaitęs r. Šimkūno „Po tėviškės 
dangum“ apie autoriaus tėvų sumanumą 
ir darbštumą, apie Kauprinių akmenį, apie 
upelę Būką, pilną žuvies, apie aptiekos 
versmę ir t. t., pristatytojas konstatavo, kad 
viskas šioje knygoje telpa, todėl ją visa šir-
dimi reikėtų skaityti kaip maldaknygę. 

aktorius taip pat žavėjosi gražia, ypatin-
gai sodria autoriaus kalba, kur atrodo bet 
kokį daiktą pasukus vis kitu kampu, rasi ir 
skirtingą jo apibūdinimą. Kūrybą prilygi-
no su antano Baranausko „anykščių šile-
liu“. reziumuodamas knygos pristatymą, 
a. Jauniškis sakė galėtų kalbėti labai ilgai, 
tačiau, vietoje to, patarė visiems paskaityti 
patiems. Jis nulenkė savo žilą galvą prieš 
dar žilesnę, padėkodamas šiai už tarmiš-
kus knygos intarpų perliukus, kuriuos, kas 
žino, gal kažkada, išnykus tauragniškių 
šnektai, kažkas nagrinės kaip sankskritą.   

Visą amžių traukianti tėviškėlė...
Pats autorius sakė, kad naujausia jo 

knyga atsirado visiškai atsitiktinai. „Be-
sišnekučiuojant su Edita Danilevičiene, 
Daunorių krašto bendruomenės „ažu tau-
ragną“ prezidente, išsirutuliojo mintis, kad 
iš mano penkiasdešimties metų kūrybos į 
vieną krūvą reikia ištraukti apie mano tė-
viškę ir jos aplinką. Ji padrąsino, kad gal-
būt atsiras tokių, kurie šiais laikais bran-
giai kainuojantį leidinį galėtų paremti. Gal 
po trijų mėnesių aš atsiminiau gražią dai-
ną „Gera turėti draugų“. Ją niūnuodamas 
aš galvojau, kad mano impulsai pasiekė 

Padedamas seniūno Alvydo Danausko, 
vyšnaitę, skirtą nusipelniusiems kraštui žmonėms, 

sodino Tauragnų krašto pilietis Kazimieras Preikša (dešinėje) 
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tuos žmones, kurie padėjo man, kad už-
tektų vienos pensijos ir nereikėjo trijų su 
trupučiu...“ – mintimis dalijosi knygos au-
torius r. Šimkūnas.

anot jo, knygoje „Po tėviškės dangum“ 
viena jo paliestų temų – kelionės po savo 
tėvynę ir pažintis su ja. „Kol gyvasties lai-
krodis tiksi, svarstykim likusį laiką. Gėda 
neapkeliauti gimtosios šalies, nesutikti įdo-
mių žmonių. Kol žemė nešioja, kol kruti, 
duok ranką, atverk savo mintis, nerimą, ne-
pavark, nenutilk, eime pasižvalgyti po tėvy-
nės dangum ir tavo krūtinė prisipildys giles-
nių jausmų. Su vėjo dūsavimu atplūs naujos 
čia einančių ar šimtus metų ėjusiųjų mintys. 
tada lig sopulio mylėsi savo senelių apdai-
nuotą gimtąją žemę, jos laukus, kalnelius, 
pilkapius, padavimus, pasakas“, – iš savo 
knygos skaitė Vyžių kaimo šviesuolis.

Nemažai puslapių knygos autorius sky-
rė savo tėvams ir, apibendrindamas jų gy-
venimo prasmę, perskaitė dar vieną ištrauką 
iš leidinio: „Iš tėvų gyvenimo supratau, kad 
niekas taip neluošina ir nežudo žmogaus, 
kaip nieko neveikimas. Geram žmogui šito 
nelinkėčiau, juk nieko neveikdamas labiau-
siai skriaudi save. Žmogus pailsi nuo vieno 
darbo tik tada, kai pradeda kitą. Darbštumas, 
sumanumas, blaivi būtis, dėmesingumas ki-
tam, žmogiškasis orumas – ypatybės, alba-
troso sparnais nešančios žmogų per gyveni-
mą. o jei dar humoro jausmo bent kiek turi, 
žinok: ne veltui ši žemelė nešioja.“

r. Šimkūnas sakė, kad „tėviškėlė jį trau-
kia visą amžių“, o kelionės po jos gamtą, 
yra „patys nuostabiausi vaistai nuo ligų, 
sunkių minčių“. Vyžiškis daug kartų sėdė-
jo ant Kauprinių akmens, čia susidėliodavo 

mintys, iš tėvų, kaimynų ir kitur išgirsti pa-
sakojimai. Savo žemės patriotas ir gimto-
sios kalbos mylėtojas, rymodamas ant to-
kio mielo širdžiai riedulio, susimąsto apie 
lietuvių kalbos neseną praeitį, kai dar so-
vietinėje armijoje tarnavę vyrai, namo par-
siveždavo „moterį su dvylika kasyčių“, o 
motinai „varvaliodavo nepažįstama kal-
ba“, ir apie dabartį, kai gyvendamas Vilniu-
je, gali pasiklysti tarp šviečiančių vitrinų ir 
būti pakviestas į kavinę, užvadintą keiks-
mažodžiu. „Nusivažiuoti labai lengva“, – 
konstatavo r. Šimkūnas, pastebėdamas, 
kad gimtąją kalbą išmokti sunku, o pamirš-
ti – vieni niekai. 

Knygoje plevena atsiminimai apie jau-
natvę, apie tauragnų mokykloje praleistus 
metus, išnyra pokalbiai su Vyžių, Dauno-
rių, Šeimaties, Šuminų, Strazdų, Varniš-
kių (tauragnų sen.) senaisiais gyventojais, 
kurie, anot rašytojo, niekada svečio nelai-
kys stačio viduasly, o pasodins užustalė-
je po Nukryžiuotoju. Ir nors gryčia gali 
pasirodyti siaura ir ankšta, čia bus jauku. 
„atrodys, šimtus metų žmonės čia gyve-
no, dirbo žemę, sėjo, sodino, laistė kie-
kvieną obelėlę, augino gyvulius, bites, ne-
kreipė dėmesio, kad ledamušys, liūtys ar 
sausmetis paleis ubagais, nesuko galvų dėl 
didžiosios kelionės į amžinuosius namus. 
Klausytis galėtum čionykščio kalbančio 
žmogaus, kol užges kaimo trobų žiburiai, 
galvotum, ko čia buvo daugiau – vargo ar 
džiaugsmo. tokia jau kaimo žmonių dalia 
– tie patys darbai. taip buvo vakar, šian-
dien, bus rytoj, poryt, šįmet, kitais metais: 
nuo priemenės slenksčio iki šulinio, darži-
nės, tvarto, daržo ir atgal. Suminta milijo-

nas pėdų, gal daugiau. Gerai, kad laisvas 
kaip keturkertis vėjas“, – dalinosi įspū-
džiais r. Šimkūnas. 

Vyžiškis pasidžiaugė, kad ant Kaupri-
nių akmens, apmąstydamas „duotą laiką“, 
augo sveikas, neliko vienišas, kad gyve-
nimo nepaleido vėjais ir neteko galynėtis 
su jo malūnais, kad pavyko bent iš dalies 
įvykdyti jaunystės pažadus. 

Knygos autorius ne tik dalijo autografus 
ant savo naujausios knygos, bet, kaip pats 
sakė, nesusiturėjęs mediniame bareljefe iš-
kalti prasmingus E. Šimkūnaitės žodžius: 
„Ko neišmokai žįsdamas, to neišmoksi žil-
damas“, kurių teisingumu, anot kraštiečio, 
jis pats įsitikino, nes ką jaunas būdamas 
tauragnuose sužinojo, tas ir dabar galvoje 
liko. Bareljefą drožėjas padovanojo, kaip ir 
anksčiau daugelį kitų medžio drožybos dar-
bų, tauragnų krašto muziejui. 

Palikimas šimtams metų
Ir dar – viena knyga. E. Šimkūnaitės pa-

ramos ir labdaros fondo (toliau – Fondas) 
pirmininkė B. Karnickienė teigė, kad tai, 
ką tauragnų žiniuonė yra parašiusi, jau ir 
anksčiau buvo galima rasti elektroninėje 
erdvėje, vis dėlto net ir technologijų am-
žiuje atsitinka taip, kad įvairūs virusai, 
techninės nelaimės „suėda“ informaciją. 
Štai kodėl ir buvo nuspręsta visą E. Šim-
kūnaitės bibliografiją sudėti į knygą, 
kuri gali išlikti ir kelis šimtmečius. anot 
B. Karnickienės, kad sumanymas taptų 
kūnu, reikėjo tam tikrų pajėgų, todėl Fon-
das kreipėsi į Vilniaus universitetą ir trys 
jo darbuotojos ėmėsi nelengvo uždavinio. 
„Šioje knygoje, kuri apima laikotarpį nuo 
1948 m. iki 2021 m., yra visas E. Šimkū-
naitės kūrinių sąrašas. tas dalykas gali pa-
sitarnauti kiekvienam, kuris norėtų para-
šyti rašinį, pasižiūrėti, kokiomis temomis 
rašyta, padaryti įvairias instaliacijas, per-
formansus, kūrybines inscenizacijas... E. 
Šimkūnaitės kūryba yra įkvepianti ir api-
ma įvairias sritis. Knygą sudaro dvi dalys. 
Pirmojoje – tai, ką parašė pati E. Šimkū-
naitė, antrojoje – tai, kas apie ją parašy-
ta iki 2021 m.“, – dėstė fondo pirmininkė.

Įvadą knygai parašė jau minėtasis B. 
Stundžia, tačiau į svečias šalis išlėkęs pro-
fesorius, nesuspėjo atvykti nei į vienos, nei 
į kitos knygos pristatymą. Viešnia gyrė kal-
bininką už išsamų įvadą, kuriame, anot 
specialistų, jau spėjusių susipažinti su kny-
ga, yra labai nuodugniai išnagrinėta leidi-
nyje pateikta medžiaga. Jų nuomone, tai – 
vienas retesnių bibliografijos egzempliorių. 

Nors, pasak B. Karnickienės, tauragnų 
ragana daugiausia domėjosi vaistiniais au-
galais, tačiau, tie, kurie, girdėjo žiniuonę, 
žino, kad jai buvo nesvetimos įvairios te-Naujausia Romualdo Šimkūno knyga „Po Tėviškės dangum“ skirta gimtajam kraštui
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mos. Ji dirbo su archeologais, iš sėklų nu-
statinėjo, kokie augalai augo akmens am-
žiuje. Susidomėjusysis knygoje ras tą temą, 
kurios jis ieško: horoskopai, medicina, mi-
tologija ar kt.  Ten bus nurodyta, kokiame 
leidinyje galima straipsnius rasti. Bibliote-
kininkai gali padėti jį užsisakyti iš naciona-
linės Martyno Mažvydo bibliotekos.

„Šita knyga pasitarnaus tiek studentui, 
tiek moksleiviui, tiek mokytojui, tiek kie-
kvienam žingeidžiam žmogui, o ypač žinias-
klaidos atstovams, nes E. Šimkūnaitės lo-
bių yra 903 pozicijos, tad galite įsivaizduoti, 
kiek ten visko yra: ir kaip naikinti tarakonus, 
ir kaip saugotis nuo musių, ir kada vanduo 
yra švaresnis šulinyje...“ – sakė B. Karnic-
kienė ir pridūrė, kad įdomesni žiniuonės kū-
riniai jau yra sudėti į įvairiausias rinktines. 
Vis dėlto dar ne visas garsiosios tauragniš-
kės rašytinis palikimas yra išleistas – Fondas 
saugo žolininkės mašinraščio originalą – kū-
rinėlį vaikams, parašytą 1973 m., – ir niekur 
neskelbtą pjesę „Žalčių karalius“, kurią vieš-
nia pažadėjo tauragnų mėgėjų teatro „Mo-
kas“ režisierei Loretai Juškėnienei. Beje, šis 
teatras su vaidinimu „anoj pusėj ežero“ pa-
gal to paties pavadinimo Pulgio andriušio 
apsakymą, skirtą rašytojo 115-iosioms gimi-
mo metinėms, ir užbaigė kultūrinę kraštie-
čių šventės dalį.

Tauragnų mėgėjų teatras „Mokas“ spektaklį „Anoj pusėj ežero“ skyrė kraštiečiui rašytojui Pulgiui Andriušiui

Birutė Karnickienė tauragniškiams ir jų svečiams pristatė vos 30 egzempliorių 
tiražu išleistą vertingą Eugenijos Šimkūnaitės bibliografijos rodyklę

Parengė Deimantė Kazokaitė
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Utenos krašto išeivis, inžinierius P. 
Gasparonis buvo Nepriklausomos Lietu-
vos, vėliau – Lietuvos vietinės rinktinės 
karininkas, todėl Lietuvą užėmus sovie-
tams pasitraukė į Vokietiją. Klajonės ga-
liausiai atvedė jį į Los andželą (JaV), kur, 
jo paties žodžiais tariant, likimo „svarsty-
klės persviro meno pusėn“. P. Gasparonis 
baigė inžinieriaus karjerą ir ryžosi pradėti 
nuo jaunystės svajotas dailės studijas. Ne-
trukus dailininkas įvaldė skulptūros ir ke-
ramikos sritis, nuo 1970-ųjų ėmė dalyvau-
ti parodose. Jo kūryboje moderni forma 
susijungė su patriotiniais bei religiniais 
motyvais, greta profesionaliosios dailės 
darbų menininkas rado laiko kurti ir šir-
džiai mielą tautodailę – baldus ir kryžius. 

Naujame Utenos kraštotyros muziejaus 

lietuviška tautinė dvasia išeivijoje, 
arba Prano gasparonio 
skulptūra ir keramika 

Deima ŽUklYtė-gAsPeRAitienė

Prano gasparonio (1910–2005 m.) gyvenimo istorija yra tipinė dipukų kartos 
žmogaus istorija, kurios ašis – pabėgimas nuo sovietų okupacinės sistemos 
keliamų grėsmių ir mėginimas visavertį gyvenimą susikurti svetur. tačiau 
šiandieninių pasaulinių iššūkių kontekste tokios gerai pažįstamos dipukų 
istorijos nuskamba naujai – įkvepia tikėjimo, drąsos nepalūžti ir nepasiduoti 
sunkiomis aplinkybėmis bei išlikti savimi. 

leidinyje „Pranas Gasparonis: svarstyklės 
persviro meno pusėn“ (sudarytoja Deima 
Žuklytė-Gasperaitienė, 2022 m.) pristato-
ma Gasparonio kūryba ir kitos veiklos sri-
tys, liudijančios menininko įvairiapusišku-
mą ir smalsumą. Greta kūrybinės veiklos, 
P. Gasparonis buvo aktyvus visuomeni-
ninkas: dalyvavo lietuvių išeivijos savivei-
klos, profesinėse, religinėse organizacijose, 
prisidėjo prie kultūrinės spaudos leidybos, 
inicijavo lietuviškų kapinių Los andžele 
steigimą. Knygos prieduose publikuojami 
anksčiau neskelbti P. Gasparonio tarnavi-
mo Lietuvos vietinėje rinktinėje prisimi-
nimai „Nevalios keliais“ – juos užrašė pa-
sitraukęs į Vokietiją. Dienoraščio formatu 
atkurtuose pasakojimuose greta asmeninių 
pasitraukimo iš Lietuvos detalių pristatoma 

kariška kasdienybė, susirėmimai su armi-
ja Krajova, kalėjimo Salaspilio koncentra-
cijos stovykloje sąlygos ir kita istoriniu po-
žiūriu vertinga medžiaga.

Toliau skaitytojams pateikiame leidinio 
ištrauką apie Gasparonio skulptūros ir ke-
ramikos darbus bei patirtas menines įtakas.

Profesionalaus dailininko kelią P. Gas-
paronis pradėjo 54-erių, jau sukaupęs tur-
tingą gyvenimo patirtį. Buvo brandi as-
menybė, turėjo tvirtas vertybes: tėvynę, 
Dievą, šeimą. Gyveno toli nuo gimtinės, 
ir tai, be abejonės, veikė jo kaip meninin-
ko kūrybos temų ratą. o kokius pavidalus 
P. Gasparonio darbuose įgavo jo išgyve-
nimai? Kokios buvo skulptoriaus meninės 
vertybės, kas jas formavo – tarptautinių 
studijų Los andžele aplinka, o gal Lietu-
vos išeivijoje vyravusios nuotaikos?

Pagrindus P. Gasparonio estetinio sko-
nio formavimuisi padėjo jaunystėje jį su-
pusi modernėjančios laikinosios Lietuvos 
sostinės aplinka. Studijuodamas jis kasdien 
žingsniuodavo į klasicizmą ir funkcionaliz-
mą sujungusius Vytauto Didžiojo univer-
siteto rūmus Kristijono Donelaičio gatvės 
kampe. Norėdamas namiškiams pranešti, 
kaip sekasi studijos ir darbai, lankydavosi 
Centriniame Kauno pašte, kurio vestibiulis 
iki šių dienų tebėra grįstas lietuvių liaudies 
raštus atkartojančiomis plytelėmis. Laisva-
laikiu užsukdavo į Paryžiui nenusileidžian-
čius stilingus kino teatrus „romuva“, „Ka-
pitol“ ar „Glorija“. Šiuose ir kituose Kauno 
modernizmo pastatuose vyravo internacio-
nalumo ir unikalios lietuviškos dvasios ba-
lansas, jis neišvengiamai paveikė jauno in-
žinieriaus meninę pasaulėžiūrą.

Menininko akiratis prasiplėtė pasitrau-
kus į Vakarus, gyvenant Vokietijoje ir per-
sikėlius į JaV. Čia P. Gasparoniui atsivė-
rė turtingas dailės kolekcijas turintys šalies Pranas Gasparonis kūrybinio proceso metu apie 1970 m.
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muziejai, aktyviai veikiančios komercinės 
galerijos, gausi meno knygų ir kultūrinės 
spaudos įvairovė. Žinias dar labiau praplėtė 
studijos Los andžele ir jas baigus įvykusi 
kelionė į modernizmo lopšį – Prancūziją ir 
daugelį garsių kūrėjų užauginusią Ispaniją. 
Menininkas ypač susižavėjo ispanų tapyto-
jo Pablo Picasso kūryba, jam skyrė XX am-
žiaus „meno karaliaus“ titulą. Labiausiai P. 
Gasparonis vertino klasikinį modernizmą, 
tačiau drauge smalsiai stebėjo ir kai kurias 
savo gyvenamojo laiko meno kryptis: opti-
nį, video-, šviesų, garso meną. Smalsus in-
žinieriaus protas palankiai žvelgė į meno 
kūrybai pasitelkiamas technines priemo-
nes, nors jų vertę ilgaamžėje meno istorijo-
je vertino skeptiškai. Metraštyje „Dailiojo 
meno pėdsakais. Įstojimo į klubo narių tar-
pą proga“ rašoma: 

Revoliuciniu tempu ir užsidegimu meni-
ninkai daro visokius eksperimentus, su noru 
ne sukurti meno šedevrą, bet atrasti ką nors 
naujo. Menininkas stengiasi tapti origina-
lu, išradėju mene, panaudodamas visokius 
optikos, akustikos triukus, elektros, elektro-
nikos įrengimus bei skaičiavimo mašinas 
(kompiuterius). <...>. Ta gausybė naujų fe-
nomenų šių dienų mene, yra visgi įdomus 
mūsų gyvenamo momento reiškinys, teikiąs 
daug malonumo, nuostabos ir pramogos.

P. Gasparonis kritiškai žvelgė ir į abs-
trakčiojo ekspresionizmo kūrėjus, abstrak-
cijas įvardijo kaip „netikrovės ir chaoso 
dvasią“. Nors dailininkas retoriškai klau-
sė, ar tokie darbai gali būti vertingi lietu-
vių tautai, visgi tarp studijų metų jo darbų 

randame ir eksperimentų abstrakcijos srity-
je. Būtent šiuose ankstyvuosiuose darbuo-
se atsiskleidžia puikus formos dinamikos 
ir medžiagos galimybių pajautimas, gebė-
jimas kurti gyvas ir išraiškingas kompo-
zicijas. ryškiausi šio etapo P. Gasparonio 
kūriniai – iš gipso išlietos plastiškos, bio-
morfinėmis formomis varijuojančios skulp-
tūros „Gulbė“ ir „Sūkurys“ (abi 1967 m.). 
Jose menininkas silueto dalimi sumaniai 
paverčia tuščias ertmes, aplink jas sukuria 
kompozicinę įtampą. Šiuos aptakių, stipriai 
abstrahuotų formų paieškų bandymus ga-
lima sieti su XX a. 7-ojo dešimtmečio an-
troje pusėje visame pasaulyje išpopuliarė-
jusio britų skulptoriaus Henry’o Moore’o 
įtaka. Visgi prie šios krypties P. Gasparo-
nis ilgiau neapsistojo ir jau netrukus sukū-
rė brutalistine estetika – ryškiu formų konf-
liktu, dinamiškais plokštumų susikirtimais 
pasižyminčią abstrakciją „Burlaivis doke“ 
(1968 m.). Dar vieną naują žingsnį skulp-
torius žengė darbuose „Birutė ir Kęstutis“ 
(1969 m.) ir „Motina ir vaikas“ (1970 m.) 
– juos pagamino iš vielos ir nerūdijančio 
plieno skardos. Šios medžiagos buvo pa-
lankios kurti plastiškas, aptakias formas, 
tad skulptūros, nors pavadinimuose įvar-
dyti konkretūs veikėjai, beveik neprimena 
žmogaus figūros. Studijų metais P. Gaspa-
ronis neapsistojo prie vienos medžiagos – 
nuosekliai išmėgino gipsą, bronzą, marmu-
rą, nerūdijantį plieną ir skirtingus medžiagų 
apdirbimo būdus: lipdymą, liejimą, tašymą, 
lankstymą. Visgi arčiausiai menininko šir-
dies taip ir liko nuo jaunystės pažįstamas 

lipdymas ir medžio skaptavimas – vėlesnė-
je kūryboje P. Gasparonis prie nerūdijančio 
plieno ar vielos nebegrįžo.

Solidžiausia Gasparonio abstrakcija ga-
lima laikyti darbą „Ikaro puolimas (Karo 
pūdymas)“ (1969 m., saugoma Lietuvos 
nacionaliniame dailės muziejuje). Daili-
ninkas priėmė netikėtą sprendimą su len-
gvumu besiasocijuojantį sparnų motyvą 
sukurti iš sunkios marmuro medžiagos. 
Skulptūrai būdingos futuristinės užuomi-
nos, išreikštos per įstrižą kompoziciją, ne-
didelį objekto atramos tašką. „Ikaro puo-
lime“ P. Gasparonis išradingai panaudojo 
medžiagos šlifavimo galimybes, suderino 
glotnų, nušlifuotą ir pašiauštą paviršius. 
Per šiuos kūrinio aspektus – pavadinimo ir 
medžiagos pasirinkimą, medžiagos apdo-
rojimą ir dinamišką kompoziciją – P. Gas-
paronis sukūrė stipria vidine įtampa pasi-
žymintį darbą.

Studijų metu P. Gasparonis gavo ir kla-
sikinį akademinį skulptoriaus išsilavinimą, 
išėjo žmogaus figūros vaizdavimo moky-
klą. tai liudija studijuojant įvairiomis po-
zomis iš natūros lipdyti visafigūriai aktai: 
„Pertrauka“ (1966 m.), „Lūkestis“ (1967 
m.), „Žmonijos ašis“, „Žmonijos svoris“, 
„Gintarėli, gintarėli“ (visi 1970 m.), taip 
pat daliniai kūno atvaizdai, portretai ir 
biustai: „Mildutė“, „Mildutės užkandžiai“ 
(abu 1970 m.) ir kiti. Šios dailininko akies 
ir rankos treniruotės pravertė vėliau kuriant 
stilizuotus žmogaus atvaizdus – netrukus 
jie tapo pagrindiniu P. Gasparonio kūrybos 
motyvu.

Utenos kraštotyros muziejaus leidinys 
„Pranas Gasparonis: svarstyklės persviro meno pusėn“

Per pasaulį keliauja poetas 
(Poeto Bernardo Brazdžionio portretas), 

1969 m.
Epoksidinė derva, bronzos milteliai, 

48 × 35 × 32
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
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Po studijų P. Gasparonio kūryba plėto-
josi dviem kryptimis. Pirmoji buvo im-
presionistinė stilistika, ją menininkas pa-
sitelkė kurdamas žinomų lietuvių išeivių 
portretus, simbolistines kompozicijas. an-
troji – modernistinė, skulptoriaus taikyta 
laisvoms kompozicijoms patriotinėmis ir 
religinėmis temomis.

Impresionistinė P. Gasparonio kūrybos 
kryptis geriausiai atsiskleidžia poeto Ber-
nardo Brazdžionio portretuose. ryškiausias 
iš jų – biustas „Per pasaulį keliauja poetas 
(Šaukiu aš tautą)“ (1970 m.). Dailininkas 
B. Brazdžionį pavaizdavo lyg antikos po-
etą, gaubiamą plastiškų togos klosčių. Dra-
perijų formos atkartojamos ir plaukų ban-
gomis. Kompozicija svajinga ir gaubiama 
mistinės auros – poeto žvilgsnis nuleistas, 
mąslus, dramatiškas. Skulptūrai būdingas 
sąmoningai nenudailintas, minkštas, aiš-
kiai matomas rankos prisilietimas. 

Panašūs bruožai ryškėja ir darbuose 
„alė rūta“ (1970 m.), „Lopšinė“ (1973 
m.), „Laura ir Darija Žaliūnaitės“ (1970 
m.), daug dėmesio juose skiriama plas-
tiškam medžiagų perteikimui. Pastarosio-
se dviejuose skulptūrose ypač išraiškingai 
išnaudoti ilgi moterų plaukai – banguo-
dami lyg vilnys jie aprėmina kompozici-
ją: „Lopšinėje“ ratu supinti plaukai sudaro 
simbolinę tik motinai ir vaikui skirtą er-
dvę, o Žaliūnaičių biuste susiviję plaukai 
sujungia seseris, jos atrodo tarsi suaugu-
sios į bendrą kūną. Kaip ir B. Brazdžionio, 
šie moterų portretai romantiški ir pakylėti. 

Kai kuriuose portretuose P. Gasparonis 
vadovavosi akademistine realizmo tradici-

ja, portretuojamųjų nedailino ir neroman-
tizavo, veikiau kruopščiai perteikė veiduo-
se įsispaudusias laiko žymes. Šiai grupei 
darbų priskirtini signataro Mykolo Bir-
žiškos (1968 m.), kunigo Jono Kučingio 
(1975 m.), rašytojų Jurgio Gliaudos (1975 
m.) ir alės rūtos (1970 m.), žmonos Moni-
kos Gasparonis (1972 m.), bičiulės Ilonos 
Bužėnaitės (1975 m.) portretai. Iš jų išsiski-
ria pora originaliai realistinę tradiciją pra-
augančių, modernistinei dailės kalbai arti-
mesnių darbų: rašytojų J. Gliaudos ir alės 
rūtos atvaizdai. Kaip pagrindą nuosaikiam 
J. Gliaudos portretui P. Gasparonis pasirin-
ko medinę trapecijos formos knygų lenty-
nėlę, joje padėjo tris rašytojo knygas. Len-
tynos forma žaismingai atstoja torsą, be to, 
jos šonuose tartum rankos išpjautos ovalios 
ertmės. taigi rašytojo portretas čia kuria-
mas dvejopas: viena vertus, per išorinį pa-
našumą, kita vertus, demonstruojant, kad 
geriausiai žmogų galima pažinti ne iš jo iš-
vaizdos, bet iš nuveiktų darbų, o menininką 
– iš jo kūrybos. antrasis dėmesį atkreipian-
tis kūrinys – vienas iš dviejų P. Gasparonio 
sukurtų rašytojos alės rūtos (tikras var-
das Elena Viktorija Nakaitė-arbačiauskie-
nė-arbienė) portretų. Jį, kaip ir J. Gliaudą, 
skulptorius konstruoja iš dviejų dalių – nuo 
tikrovės pernelyg nenutolstančio atpažįsta-
mo portreto ir stilizuoto torso. Kurdamas 
torsą, P. Gasparonis nulipdė tik siluetą, o 
jo viduryje paliko tuščią ertmę – krūtinę. 
Kūno siluetas formuojamas pailgintomis 
rankos, jose – atversta knyga.

Didžiausio atgarsio tarp amžininkų su-
laukė P. Gasparonio skulptūra „Dieve, 

man padėk!“ (1971 m.). Joje vaizduoja-
mas kovų už laisvę simboliu tapęs lietuvis 
Simas Kudirka, išgarsėjęs, kai dirbdamas 
laivo „Sovetskaja Litva“ radistu peršoko į 
gretimą amerikiečių kranto apsaugos laivą 
„Vigilant“ ir paprašė politinio prieglobsčio. 
Įgulai pabėgėlį grąžinus atgal į Sovietų Są-
jungos laivą, įvykis JaV sulaukė didžiulio 
atgarsio, kilo protestų bangos, o amerikos 
lietuviams S. Kudirka tapo vienu iš pasi-
priešinimo SSrS diktatui simbolių. P. Gas-
paronis pavaizdavo akimirką po lemtingo-
jo šuolio. Kompozicijoje matome ant kelių 
klūpančią, maldai rankas sudėjusią S. Ku-
dirkos figūrą, greta aiškiai nurodoma veiks-
mo vieta – gelbėjimosi ratas su laivo pava-
dinimu. Išlinkusi S. Kudirkos figūra, ypač 
pirmajame skulptūros variante, harmonin-
gai atkartoja ovalią gelbėjimosi rato formą.

P. Gasparonis sukūrė šešis skulptūros 
variantus, juose skyrėsi nedideli niuansai. 
Kompozicijos varijuoja skalėje nuo im-
presionizmo iki realizmo – vienos yra es-
kiziškesnės, energingesnės, dramatiškes-
nės, kitos – kiek nuosaikesnės. Pirmąją 
grupę geriausiai atstovauja 1971 m. žur-
nalo „Lietuvių dienos“ viršelyje publi-
kuotas skulptūros variantas; jam papildo-
mo dramatizmo pats P. Gasparonis suteikė 
kūrinio fotografiją sumontuodamas su au-
dringu debesų ir jūros fonu. Šis skulptū-
ros variantas artimas šveicarų skulpto-
riaus alberto Giacometti darbams: figūra 
nepaprastai liesa, pailgintomis galūnėmis, 
išsiskiria didele galva; taip pabrėžiamas 
žmogaus silpnumas didesnių už jį galių 
akivaizdoje.

Sūkurys, 1967 m.
Gipsas, h 28

Rūpintojėlis I, 1968 m.
Akmens masė, h 22

Rūpintojėlis II, 1968 m.
Glazūruota akmens masė, h 20 
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Išeivijos atstovai skulptūrą „Dieve, man 
padėk!“ įvertino kaip „jaudinantį ir stipriau-
siai išduodantį Kudirkos tragediją kūrinį“. 
1973 m. menininkas ją eksponavo M. K. 
Čiurlionio galerijoje Čikagoje S. Kudirkos 
ir Romo Kalantos aukoms atminti skirtoje 
parodoje-konkurse. Nors komisija skulptū-
rai neskyrė prizinės vietos, viename skaito-
miausių lietuvių išeivijos laikraščių „Nau-
jienos“ netrukus pasirodė nepasirašytas 
straipsnis. Jame išreikštas pasipiktinimas dėl 
komisijos sudėties (ją sudarė ne tik lietuvių 
dailininkai Kazys Varnelis ir Petras aleksa, 
bet ir amerikiečių meno kritikas rolandas 
Ginzelas) bei neteisingų konkurso priorite-
tų, dėl kurių liko neįvertinta P. Gasparonio 
kompozicija. Straipsnyje rašyta: „Mes visi 
žinome, kad tas konkursas ir jo pagrindinė 
tema yra grynai lietuviškos tautinės dvasios, 
tad prie ko čia tas svetimtautis? Kiek ame-
rikiečiams yra vertas ir suprantamas mūsų 
laisvės troškimas, jie gi aiškiai mums įrodė 
Simą Kudirką išduodami. <...>. Kada mūsų 
pavergta tauta žudoma ir maža jos dalis pa-
tekusi į laisvę turėtų šaukti kaip Kudirka ir 
Kalanta šaukė, šaukti literatūroje, mene, 
muzikoje ir visur, kur tik pasitaiko proga, 
kad pasaulis tą kenčiančios tautos pagal-
bos šauksmą išgirstų. Tačiau mes, gyvenan-
tys laisvėje, sąmoningai stengiamės nutildyti 
tą šauksmą, nes mes neišgyvename tos kan-
čios ir todėl nepajėgiame suprasti anų ana-
pus pasilikusiųjų.“

Autorius piktinosi, kad prizines vie-
tas konkurse laimėjo „ultramodernistiš-

ki“, t. y. abstraktūs kūriniai, o ne patrio-
tinį laisvės šauksmą perteikiantys darbai, 
tokie kaip P. Gasparonio „Dieve, man pa-
dėk!“. Pasipiktinimas veikiausiai kilo dėl 
kelių priežasčių: įsitikinimo, kad išeivijo-
je gyvenantys lietuviai imasi didžiulės at-
sakomybės būti savo tautos laisvės siekio 
ambasadoriais, bei poreikio sukurti tradi-
cinį įamžinimą kovojantiems už Lietuvos 
nepriklausomybę. P. Gasparonis taip pat 
buvo tokio požiūrio atstovas, taigi savo 
skulptūroje pernelyg nenutoldamas nuo 
realizmo jautriai perteikė išeivijoje vyra-
vusį S. Kudirkos kaip herojaus vaizdinį.

Kita P. Gasparonio kūrybos kryptis buvo 
modernistinė skulptūra ir skulptūrinė ke-
ramika. Pagrindinė jos tema, nepriklauso-
mai nuo technikų ir medžiagų pasirinkimo, 
visuomet išliko žmogus, tačiau jo atvaiz-
dą dailininkas kūrė nuasmenintą, smarkiai 
apibendrintą, simbolinį. P. Gasparonis savo 
skulptūrų herojais rinkosi archetipines figū-
ras (motiną, vaiką, mylimąjį ir kt.), jos per-
teikė autoriui svarbias laisvės, tėvynės, šei-
mos vertybes.

Motinos archetipą įvaizdinančiose skulp-
tūrose autorius kūrė tradicinį rūpestingos, 
pasiaukojančios moters paveikslą. Kūriny-
je „Grįžo pabėgusi dukra“ (1970 m.) vaikas 
yra tarsi moters kūno tęsinys, kituose dar-
buose taip pat vaiko kūnas vaizduojamas 
kaip neatskiriama motinos dalis. Vis dėl-
to P. Gasparonio kūrybos kontekste išimti-
mi laikytina „tremtinė“ (1969 m.) – viena 
įdomiausių autoriaus keraminių skulptūrų. 

Kituose motiną vaizduojančiose dailinin-
ko darbuose matome ryšio su vaiku kūri-
mą, globą ir rūpestį, o „tremtinė“ vaizduo-
ja savyje užsisklendusią, į neviltį panirusią 
moterį. atsiribojimą nuo aplinkos auto-
rius perteikia veidą uždengusiomis ranko-
mis, įstrižomis klostėmis krintančio, kūną 
įsupančio sijono bangomis. Motina pavaiz-
duota trumpam apleidusi į jos skreitą be-
siremiančius vaikus. Kūriniu autorius per-
teikia ramų šeimos gyvenimą apkartinantį, 
kitus jausmus nustelbiantį tėvynės ilgesį.

Kitas dažnas P. Gasparonio kamerinių 
skulptūrų motyvas – mylimieji. Skulpto-
rius perteikia įvairias meilės stadijas: ro-
mantišką įsimylėjimą („Šokis“, 1967 m.; 
„Meilės prisipažinimas“, 1970 m.), ves-
tuves („Priesaika“, 1973 m.), vaikų gimi-
mą („antras stebuklas“, 1972 m.; „Gy-
venimo misterija“, 1973 m.), šeimos 
gyvenimą („Šeima II“, 1970 m.; „Jau-
nystė“, 1973 m.). „Meilės prisipažini-
mas“ pulsuoja švelnumu ir šia emoci-
ja primena klasikinius XIX a. pabaigos 
– XX a. pradžios kūrinius: prerafaelitų 
paveikslus, auguste’o rodino skulptūrą 
ir Gustavo Klimto paveikslą tokiu pačiu 
pavadinimu „Bučinys“ (1882 m. ir 1907–
1908 m.). Kaip ir klasikai, P. Gasparonis 
figūras vaizduoja elegantiškai susipynu-
sias, žvelgiančias tik viena į kitą. Skulp-
tūrose, kai greta moters ir vyro vaizduo-
jami ir vaikai, kūrinių ašimi irgi išlieka 
romantinis ryšys, o nedidelės vaikų figū-
ros tik papildo kompozicijas. 

Pavergta Lietuva, 1968 m.
Gipsas, viela, medis, h 141

Dieve, padėk man! I 
(Simo Kudirkos šauksmas), 1971 m.

Bronza, h 85
Aukuras, 1975 m.

Molis, glazūra, h 32
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tėvynės temą P. Gasparonis pirmą kar-
tą palietė Los andželo miesto koledže kur-
damas diplominį darbą „Pavergta Lietuva“ 
(1968 m.). Lietuvą skulptūroje tradiciškai pa-
vaizdavo kaip jauną merginą, tačiau drama-
tizmo kūriniui suteikė surištos jos rankos ir 
užrištos akys. Skulptūroje paveikiai sumode-
liavo iškilias ir įdubusias formas, kūno silu-
etą. Lietuva įvaizdinama kaip bejėgė aplin-
kybių auka, kurią reikia globoti ir išvaduoti. 
Ilgesio tėvynei temą dailininkas tęsė ir kituo-
se darbuose „Žemele Lietuvos“ (1970 m.) ir 
„Širdgėla“ (1972 m.), juose taip pat domina-
vo atsidavimo likimui, gedulo nuotaikos.

Dar vienas dažnas P. Gasparonio kūry-
bos motyvas, taip pat sietinas su patriotinė-
mis temomis, buvo rūpintojėlis. Šį motyvą 
dailininkas plėtojo keramikos technikomis. 
Išeivijos dailėje susirūpinusio Kristaus at-
vaizdas buvo ne vien religinis, bet ir archa-
jiškas praeities ženklas, tautos kančių sim-
bolis. Be to, kaip teigia šį iš liaudies meno 
atėjusį motyvą tyrinėjusi menotyrininkė 
Gabija Surdokaitė-Vitkienė, „nuo sovie-
tų valdžios nukentėjusiems lietuviams rū-
pintojėlis buvo paguodos, stiprybės ir pasi-
priešinimo šaltinis“. 

JaV lietuvių išeivijos dailės kontekste P. 
Gasparonio rūpintojėliai išsiskyrė stipria 
stilizacija ir itin laisva formos traktuote. Pir-
muosius susirūpinusio Kristaus atvaizdus ke-
ramikos technikomis dailininkas sukūrė dar 
studijuodamas, taigi šie jo darbai buvo pa-
veikti tuo pačiu metu vykusių eksperimen-
tų abstrakcijos srityje. 1968-aisiais sukurtoje 
skulptūroje menininkas Kristaus kūną redu-
kavo iki apibendrintų plokštumų, galvą vaiz-
davo kaip tuščiavidurę apskritimo formą. Šią 
Kristaus galvoje atsiveriančią tuštumą galima 
interpretuoti kaip žmonijos nuodėmių ir var-
gų begalybės simbolį. Kita vertus, pirmosios 
P. Gasparonio rūpintojėlio skulptūros netu-
ri jokių krikščioniškosios ikonografijos žen-
klų, jį atpažįstame tik iš pavadinimo ir ranka 
galvą pasirėmusios sėdinčios figūros. todėl 
į šių darbų prasmę galima žvelgti ir plates-
niame pasaulietiniame kontekste, prisimin-
ti garsiąją prancūzų impresionisto auguste’o 
rodino skulptūrą „Mąstytojas“ (1902 m., ti-
kėtina, kad Vašingtone, Niujorke, San Fran-
ciske ir kitur Jungtinėse amerikos Valstijose 
esančias kopijas dailininkas buvo matęs gy-
vai), taip pat vieną ankstyvųjų kubisto Jacqu-
es‘o Lipchitzo skulptūrų „Sėdintis žmogus“ 
(1925 m.). P. Gasparonis keraminius rūpin-
tojėlius kūrė moderniai apibendrintus, kame-
rinio dydžio – tokius, kurie kaip medžiaginis 
daiktas derėtų prie modernių 8-ojo dešimtme-
čio amerikos lietuvių namų.

Kiekybės požiūriu didžiausią P. Gaspa-
ronio kūrybinio palikimo dalį sudaro taiko-
mosios keramikos dirbiniai: vazos, deko-
ratyvinės vazos, arbatos servizai, dubenys, 

žvakidės. Iš jų išraiškingiausios – dekoraty-
vinės vazos, tinkamos ne gyvoms gėlėms, 
o sausiems augalams, verboms eksponuoti. 
Šiuose dirbiniuose svarbiausias dėmesys ski-
riamas skulptūrinei formai, originaliam kelių 
tūrių deriniui. Kelios ryškiausių šios grupės 
vazų savitai interpretuoja senovės graikų mi-
tologinę dievybę – atlantą. Vienoje jų (1974 
m.) P. Gasparonis sukomponuoja tris figūras, 
virš galvos laikančias sferą atvertu viršumi. Ši 
vaza dekoruota žemę ir vandenį simbolizuo-
jančių rudos ir mėlynos spalvų glazūra. Pana-
šią kompozicinę schemą dailininkas atkarto-
jo ir kitame darbe (1974 m.) – trys moteriškos 
figūros ant iškeltų rankų laiko elipsę. Šioje 
kompozicijoje juntami Dailiųjų menų klubo 
narės, archeologės Marijos Gimbutienės hi-
potezės apie senąją Europos religiją, garbi-
nusią Deivę Motiną, palaikančią visos Žemės 
gyvybės ciklą, atgarsiai. Su senaisiais poli-
teistiniais tikėjimais taip pat sietina ir vaza 
„Augimas“ (1975 m.), kurioje dailininkas at-
kartojo iškeltų rankų ir moters torso moty-
vą, moters kūną dar sykį vaizduodamas kaip 
gamtos gyvybės simbolį.

Kitai vazų grupei galima priskirti papras-
tesnius ir praktiškesnius, tačiau gausiai de-
koruotus indus. Juose P. Gasparonis įspaus-
davo arba pasitelkdamas spalvotą glazūrą 
išpiešdavo įvairių augalinių motyvų, taip pat 
kurdavo iškilius Gedimino stulpų ornamen-
tus. Panašų dekorą rinkosi ir kitų keramikos 
dirbinių puošybai.

Nedidelio formato, prieinamų kainų kera-
mikos dirbiniai buvo komerciškai sėkmin-
gi, tačiau sulaukė meno apžvalgininkų kri-
tikos. apie 1974 m. „Lietuvių dienų“ metu 
surengtą P. Gasparonio keramikos parodą 
išeivijos laikraštyje „Naujienos“ anonimas 
rašė: „Gasparonio vazos, puodukai, indėklai 
ir kitokie panašių kiaurymių bei tamsių ats-
palvių rakandai, išskirstyti atokiose dimen-
sijose vienas nuo kito, labiau teikia vaiduo-
kliškų kelmų įspūdį, negu keramikos meno 
objektų sueigą“. tokį įspūdį galėjo sukurti 
P. Gasparonio polinkis indams suteikti gy-
vosios gamtos inspiruotas formas – tarkime, 
prasiskleidusio pumpuro. Parodoje glau-
džiai išeksponuota keramika iš tiesų galėjo 
kelti eklektiškumo įspūdį, prie to veikiausiai 
prisidėjo profesionaliam eksponavimui ne-
pritaikyta Šv. Kazimiero parapijos lituanisti-
nės mokyklėlės aplinka. Vis dėlto pavieniui 
P. Gasparonio keramikos dirbiniai atrodo iš-
raiškingi ir charakteringi, jie skirti tapti in-
terjero akcentais.

Į P. Gasparonio taikomosios keramikos 
darbus įdomu pažvelgti jo amžininkų, Kali-
fornijos molio judėjimo narių, smarkiai vei-
kusių viso miesto keramikos sceną, kūrybos 
kontekste. Otiso meno instituto Keramikos 
katedros įkūrėjo Peterio Voulkoso ir jo sekė-
jo Kennetho Price’o XX a. 6-ojo dešimtme-

čio buitinės keramikos darbuose matyti sti-
prios primityviojo meno įtakos. Jų kuriamos 
vazos – grubių, paprastų formų, dekoruotos 
antropomorfiniais veidų, kūno siluetų pie-
šiniais, masyviomis netaisyklingomis geo-
metrinėmis figūromis, tapybiškais potėpiais. 
P. Gasparonio keramikos darbuose taip pat 
randame Kalifornijos keramikos mokyklai 
artimų dirbinių, puoštų žmogaus figūros 
kontūrais, margomis linijomis, paprastų for-
mų įspaudais, brūkšniais. Žinoma, daugelis 
šių darbų tiesiogiai siejasi su lietuvių tauto-
dailės keramikos tradicija, tačiau kiti darbai 
išduoda studijų aplinkos ir, bendresne pra-
sme, primityvizmo įtaką. Ji ryškiausiai atsi-
skleidžia išsyk po studijų baigimo, 1969 m. 
kurtuose darbuose, pavyzdžiui, vazoje, de-
koruotoje netaisyklingais rombais, – analo-
giškų motyvų galime rasti Voulkoso „anks-
tyvame butelyje“ (Early Bottle, 1957 m.), 
Price’o vazoje be pavadinimo (1957 m.). 
Kitas tų pačių metų P. Gasparonio dirbinys 
– asimetriška vaza keturias kakleliais, deko-
ruota įvairiais įrėžimais. apskritai įkvėpimo 
liaudies ar pirmykščių tautų mene paieškos 
buvo plačiai pokario keramikoje paplitęs, 
neatskiriamai su modernistine formos su-
reikšminimo filosofija susijęs reiškinys.

Žvelgdami į P. Gasparonio kūrybinį kelią 
matome, kad nors dailininkas buvo gerai su-
sipažinęs su šiuolaikinio meno tendencijomis, 
jam labiau imponavo nuosaiki modernistinė 
dailės prieiga, leidžianti perduoti aiškią žinią 
Lietuvos išeivijos auditorijai. Socialinis gy-
venimas lietuvių bendruomenėje, aktyvus da-
lyvavimas išeivijos veikloje ir vyresnis, eks-
perimentams nebe toks imlus amžius nulėmė 
kūrybinį susikoncentravimą į tautinius moty-
vus. P. Gasparonio kūryba atitiko išeivių savo 
tautiečių dailei keliamus lūkesčius: ji buvo 
moderni, tačiau gana saikingai stilizuota, len-
gvai atpažįstama. tokia kūryba buvo aktuali 
nedidelei Baltijos šalių diasporai (P. Gasparo-
nio skulptūros „Didžiausioji auka“ (1973 m.) 
r. Kalantai atminti reprodukcija buvo publi-
kuota latvių išeivijos žurnalo „Laiks“, 1980 
m., Nr. 2, viršelyje), tačiau ištikimybė konser-
vatyvesnio meno teritorijai ribojo galimybes 
įsitraukti į amerikietišką parodinį gyvenimą, 
užmegzti profesinius santykius su kitų tau-
tų dailininkais. P. Gasparonio kūrybos anali-
zė padeda geriau suprasti, kodėl tik vienetai 
lietuvių išeivijos dailininkų įsitraukė į vietinį 
dailės gyvenimą ar įsiliejo į bendras tarptauti-
nes meno sroves. Svarbiausias jų darbų tiks-
las buvo išlaikyti tautinę savimonę, už šalies 
ribų tęsti Lietuvos kultūrinio gyvenimo tradi-
cijas, ir, nors tokia į išlikimą orientuota stra-
tegija leido susitelkti, drauge ir užkirto kelią 
platesnei Lietuvos reprezentacijai už ben-
druomenės ribų. 

Parengė Deimantė Kazokaitė
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Mindaugas stUnDŽiA

Ciklas „Buvo toks senis...“

Ryto debesys gūra,
Žaibo liepsnelė žalia
Sudraskė mano burę
Laukia skenduolio dalia...

 * * *
Jo kelionė šlovėn nelengva
Pirmoji skuodžia aureolė
Nepaveja jos galva

 * * *
Žydi naktys, vai žydi
Lyg orchidėjos
Žydi naktys lyg baltos lelijos
Ar juodosios tulpės
Žydi naktys, tik rožės nuvyto jau
Senio širdy

Senolė jam priekaištavo dažnai:
Per ilgai, per ilgai gyveni.
Jis tylėjo, tik skaitė knygas...
Senolė išėjo staiga
Po sierąja žeme pailsėti.
O senis dar verčia dienas lyg lapus,
Lyg būtų pamiršęs kapus.

 * * *

 * * *
Senio laiptinėj gyveno
Trisdešimtmetė Rūta,
Apvaloka, tačiau ne drūta.
Dažnai ji varstė senio duris,
Šnekėjo jie apie daug ką:
Apie ūkį, bites,
Apie balzganą būtį,
Apie vystančią krūtį
Ir pienių vyną ragavo neprastą.
Rietėsi seniui ūsai aukštyn,
Bet sykį ji pakuždėjo į ausį:
Seneli, man į tėvus tinki...

 * * *
Baltos avys, juodos naktys.
Avių jis neteko seniai,
O naktys lyg smilgos ilgos
Be vilties, be aistringų sapnų,
Tarsi žalvario sagtys čaižo mintis
Ir alsuoja nykia nebūtim...

 * * *
Manęs seniai jau nėra
Manęs nebėra
Tik vardas iškaltas ant kapo
Manęs nebėra
Tik gyvas dar vaikšto šešėlis žeme...
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Be kaltės kalti 
K. Statulevičius (po 1939 m. Statu-

lionis) gimė 1903 m. kovo 2 dieną za-
bičiūnų kaime, antalieptės valsčiuje, 
zarasų apskrityje, valstiečių Igno Statu-

Utenos apskrities agronomo 
kazio statulevičiaus likimas

Vytautas inDRAŠiUs

1940 m. birželio 15 dieną pamindama tarptautines sutartis ir pasiųsdama 
per 150 tūkstančių raudonarmiečių, sovietų sąjunga okupavo lietuvą. o po 
mėnesio, liepos 18 dieną, prasidėjo valstybės tarnautojų masiniai areštai. Į tokių 
„nusikaltėlių“ tarpą pateko ir Utenos apskrities agronomas kazys statulevičius-
statulionis (1903–1962 m.). tai buvo ryški asmenybė ne tik Aukštaitijos regione, 
kuriame dirbo agronomu, bet ir lietuvoje. jis buvo tautininkų partijos 
veikėjas, lietuvos Respublikos seimo 1936–1940 metų narys, visuomenine 
veikla pasižymėjęs dar jaunystės metais.

levičiaus ir Domicelės Ilgarūbytės šei-
moje. augo dukra onutė ir keturi sū-
nūs: antanas, Balys, Kazys ir Leonas. 
Su gailesčiu tenka rašyti, kad antaliep-
tės kapinėse tik vienišas jų tėvo Igno 

Statulevičiaus, mirusio 1931 m. sausio 
14 d. kapas. Jo žmona ir vaikų motina 
Domicelė (1876–1955 m.), stribų išgin-
ta iš gimtų namų, mirė pas dukrą oną 
andriūnienę, Budrėnų kaime ir palaido-

Agronomas Kazys Statulevičius su žmona Stefanija Janišyte ir įdukra Aldona 1939 m.
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ta Baltriškių kapinėse, vos už aštuonių 
kilometrų nuo antalieptės. Vyresnieji 
sūnūs: antanas (1899–1983 m.) ir Ba-
lys (1901–1919 m.) Statulevičiai sava-
noriais 1919 m. liepos 27 d. išėjo ginti 
Lietuvos nepriklausomybės, tarnavo ei-
liniais Pirmame husarų pulke, dalyvavo 
kovose su bolševikais. Balys, apkasuo-
se susirgęs, mirė 1919 m. rugsėjo 10 d. 
Kauno karo ligoninėje ir buvo palaido-
tas Kaune.

Jo brolis Antanas, po nepriklausomy-
bės kovų sugrįžo į tėviškę, sukūrė šei-
mą, įsigijo ūkį Dusetų priemiestyje 
Maskvyčių kaime ir pavyzdingai ūki-
ninkavo. Po karo komunizmo statytojai 
antaną Statulevičių apšaukė buože – na-
cionalistu ir 1948 m. gegužės 22 d. su 
žmona Karolina Marinėnaite, dukra Ge-
nute ir sūnumi algiu ištrėmė į Stepanov-
kos miškų ūkį, Krasnojarsko krašte. ten 
1955 m. spalio 30 d. nuo vergiško dar-
bo mirė Karolina. Vyras antanas su vai-
kais į Lietuvą sugrįžo, tačiau tėviškėje 
zabičiūnuose jiems vietos nebuvo. ap-
sigyveno Šilutės rajone. Palaidotas Pa-
langos kapinėse.

Jauniausiąjį Igno ir Domicelės Statu-
levičių sūnų Leoną (1909–1986 m.) ap-
kaltino dalyvavus 1941 m. birželio suki-
lime prieš okupantus ir 1950 m. liepos 
27 d. tSrS aukščiausiojo teismo karinė 
kolegija Vilniuje nuteisė kalėti 25 me-
tams. Neatsižvelgė net į tai, kad iš fron-
to grižo apdovanotas dviem medaliais, 
turėjo armijos vado Georgijaus Žukovo 
tris padėkas. Po Stalino mirties, kaliniui 
bausmė buvo sumažinta ir 1956 m. su-
grįžo į Lietuvą. Gyveno su šeima Vilniu-
je, palaidotas Statulevičių šeimos kape 
senose Saltoniškių kapinėse. 

Aktyvus darbe ir 
visuomeninėje veikloje

Jau minėtas K. Statulevičius, 1922 m. 
baigęs zarasų gimnazijos 4 klases, išvy-
ko mokytis į Dotnuvos žemės ūkio tech-
nikumą. ten mokėsi patriotiškai nusitei-
kęs jaunimas, o išgirdę žinią, kad reikia 
atsiimti Klaipėdą, sudarė moksleivių 
būrį ir 1923 m. sausio mėn. išvyko pa-
dėti sukilėliams. Jų tarpe yra ir devynio-
likmečio pirmakursio K. Statulevičiaus 
pavardė. Už tai jis vėliau buvo apdo-
vanotas Klaipėdos išvadavimo bronzos 
medaliu ir Nepriklausomybės medaliu 
(1928 m.). Besimokydamas Dotnuvo-
je K. Statulevičius 1924 m.  sausio 11 
d. tapo Lietuvos šaulių sąjungos nariu ir 
jos veikloje aktyviai dalyvavo iki sovie-
tinės okupacijos.

1926 m. liepos 1 d. baigęs techniku-

mą, būsimasis agronomas K. Statule-
vičius vasarą praleido gimtinėje, o lap-
kričio 5 dieną buvo pašauktas atlikti 
karinės prievolės kariuomenėje. techni-
kos pulke praėjęs kareivio apmokymus, 
1927 m. sausio 9-ą buvo išsiųstas į karo 
mokyklą. 1927 m. gruodžio 16 dieną 
baigus karo mokyklos II aspirantų lai-
dą jam buvo suteiktas atsargos pėstinin-
kų leitenanto laipsnis (LCVa, f. 930. ap. 
5, byla 3223, lap. 22)

1928 m. sausio 1 dieną K. Statulevi-
čius buvo paskirtas zarasų rajono Duse-
tų valsčiaus agronomu. Dirbo sėkmin-
gai, tad tų pačių metų vasarą jį pervedė 
didesnio zarasų rajono agronomu, o 
1929 m. gegužės mėn. paaukštino par-
eigose – Utenos apskrities agronomu. 
1931 m. jis buvo paskirtas Žemės ūkio 
rūmų II apygardos žemės tvarkymo ko-
misijos nariu. tais pačiais metais tapo 
ne tik Lietuvos tautininkų partijos na-
riu, bet ir Utenos apskrities valdybos na-
riu, o nuo 1935 m. iki 1940 m. birželio 
20 dienos buvo Utenos apskrities Tauti-
ninkų skyriaus pirmininku.  

Važinėdamas po apskritį, kalbino jau-
nimą burtis į jaunųjų ūkininkų ratelius, 
valstiečių sueigose aiškino ne tik pa-
žangaus ūkininkavimo naudą, bet agi-
tavo ūkininkus tapti tautininkų partijos 
nariais, kas vėliau sovietinių okupantų 
bus pabrėžiama kaip svarbus „buržua-
zinis – fašistinis nusikaltimas kovoje su 
revoliuciniu judėjimu šalyje“. 1936 m. 
gegužės 15 dieną K. Statulevičius buvo 
paskirtas dirbti zarasų apskrities agro-
nomu, kur ir žemės buvo prastesnės ir 
ūkininkų sąmoningumas mažesnis. Nuo 
1939 m. vasario mėn. iki 1940 m. liepos 
18 dienos arešto vėl dirbo Utenos aps-
krities agronomu.

Šalies iV seimo narys
1936 metų vasarą, prasidėjus rinkimų 

į Lietuvos Seimą kampanijai, agrono-
mas K. Statulevičius suaktyvino veiklą, 
dažniau važinėjo po valsčius, aiškino 
kuo tautininkai, palaikantys prezidentą 
antaną Smetoną, yra pranašesni už ki-
tus politikus ir liaudininkus. 

Ūkininkai, nuo seno pažindami agro-
nomą K. Statulevičių, kaip sąžiningą ir 
pažadus tęsiantį vadovą, tikėjo juo, pa-
laikė jo agitacinę kampaniją, todėl 1936 
m. rugsėjo 1 dieną nuo Ukmergės, Ute-
nos, zarasų rinkimų apygardos jis buvo 
išrinktas Lietuvos respublikos IV Sei-
mo nariu. Būdamas jame įvairių komi-
sijų nariu, sekretoriumi bei pirmininku, 
iki 1940 m. birželio mėnesio svarstymui 
pateikė  31 projektą. taip pat nuo 1937 
metų būdamas Pavardžių įstatymo pro-

jektui svarstyti pirmininku, 1939 metais 
savo pavardę pakeitė. tapo Statulioniu.

K. Statulevičius ir darbe, ir būdamas 
Seimo nariu, Lietuvos klestėjimą ir ūki-
ninkų materialinę gerovę įžvelgė  koo-
peratyvų veikloje. Kaimo žmonėms aiš-
kino, kad „Lietūkis“, „Pienocentras“, 
„Maistas“, „linas“ bei kiti kooperatiniai 
susivienijimai – tai centralizuota, naši ir 
savalaikė ūkininkų buities darbų talki-
ninkė. Pasisakymuose daugiausia dėme-
sio skyrė įstatymų projektams, susiju-
siems su žemės ūkio ir ūkininkų gerovės 
klausimais. 

išvežė apsirengusį tik švarkeliu 

1940 m. vasarą K. Statulevičius su 
žmona mokytoja Stefanija Janišyte ir 
įdukra aldona (gim. 1929 m.) atosto-
gavo gimtuose zabičiūnuose. Liepos 18 
dieną išvežti agronomo atvažiavo pats 
Utenos apskrities saugumo viršininkas 
su kalėjimo viršininku ir policininku 
Vildžiūnu. 

Įdukra aldona Keinienė prisiminė, 
jog juos tada pasitiko tėtės brolis Leonas 
Statulevičius ir pasakė, kad Kazys išėjo 
žvejoti, o kada grįš – nežinantis. „Norė-
jo mane pasiųsti link ežero, kad slėptųsi, 
bet tuo metu, mūsų nelaimei, pasirodė ir 
tėvelis. Įvedė į trobą ir kol policininkas 

Kazys Statulevičius 
Kauno kalėjime 1940 m.
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darė kratą, liepė ramiai sėdėti. Kratos 
metu dalyvavo kviestiniai zabičiūniš-
kiai aleksas Gruodis ir angelė Vilkaitė. 
Kai kratos metu nieko kompromituojan-
čio nerado, viršininkas piktai nusikeikė 
ir liepė eiti su jais. Kai tėvelis pradėjo 
atsisveikinti su šeima, tas pats saugumo 
viršininkas rusiškai pasakė: „Gana lai-
žytis“, liepė sėsti už savo mašinos vai-
ro, o šalia atsisėdo saugumo viršininkas. 
Išvažiavo užsimetęs tik švarką ant balti-
nių. Vėliau žmona į Kauno kalėjimą jam 
nuvežė kailinius, megztinį, vilnones koji-
nes, kurie ir išgelbėjo jam gyvybę Sibire.

zabičiūniškiai labai nustebo, kad išsive-
ža tokį dorą ir sąžiningą žmogų, tiek daug 

padėjusį jiems ir Lietuvai. Visas kaimas 
surašė jo gerus darbus ir visi pasirašė, net 
komunistas Jonas Ilgarūbis uždėjo para-
šą ir nuvežė į prašymą į Kauną. Nepadėjo 
kaimiečių prašymas, nesugrąžino mums 
tėvelio ir asmeninės agronomo mašinos“, 
– iš a. Keinienės, gyvenusios Vilniuje pri-
siminimų, užrašytų 2005 m.).                               

Įrodė rusams, kaip reikia dirbti
tardė K. Statulevičių Kauno kalėjime 

NKVD tardytojas saugumo seržantas tel-
nov tik du kartus: 1940 m. rugsėjo 2 d. ir 
gruodžio 25 d. Daiktinių įrodymų nėra, 
kompromituojančios medžiagos irgi nėra. 
Kaltinamasis silpnai atsakinėja rusiškai, 

tai seržantėlis į jam pateiktus klausimus, 
žvelgdamas į kažkokią instrukciją pats su-
formulavo atsakymus: „Buvo Utenos aps-
krities tautininkų partijos nariu. 1936–
1940 m. buržuazinio Lietuvos Seimo nariu. 
Būdamas Seimo nariu ir Smetonos šalinin-
ku, važinėjo po apskritį ir  populiarino vals-
tiečiams fašistinį rėžimą, kuris kovojo su 
revoliuciniu judėjimu šalyje“.

to užteko, byla buvo baigta ir atiduota 
NKVD Ypatingajam teismui, kurio „troi-
ka“ 1941 m. kovo 1 dieną nedalyvaujant 
kaltinamajam, skyrė 8 metus kalėjimo. Pra-
sidėjus Vokietijos – rusijos karui, K. Sta-
tulevičių iš Kauno išvežė į Verchne Iževs-
ko kalėjimą, o nuo 1942 m. sausio mėnesio 
jis buvo laikomas Uchtos lageryje. 1948 m. 
liepos 5 dieną, pasibaigus bausmės laikui, 
buvo siunčiamas į tremtį Žuravliovkos kai-
me, Kazachstane, akmolinsko srityje. Iki 
1953 metų dirbo Kalinino rajono žemės 
ūkio skyriuje agronomu-planuotoju, po to – 
Žuravliovkos MtS agronomu-planuotoju.

Prasidėjus Kazachstano stepėse plė-
šininių žemių įsisavinimui, K. Statule-
vičius 1955 metais buvo paskirtas Žu-
ravliovkos mašinų–traktorių stoties 
vyriausiuoju agronomu ir ten dirbo iki 
išvykimo į Lietuvą – 1957 metų balan-
džio 27 dienos. Kiek žinoma, Kazachsta-
no stepėse tremtinys agronomas rusams 
įrodė, kaip sumaniu ir gerai suplanuotu 
darbu galima pasiekti puikių rezultatų. 

Į Lietuvą kalinys-tremtinys agrono-
mas K. Statulevičius išvyko gausiai ap-
dovanotas sovietinės valdžios – atsivežė 
ne tik „Garbės ženklo“ ordiną, bet ir me-
dalį „Už plėšinių įsisavinimą“ (abu įteik-
ti 1957 m.). Be to, buvo apdovanotas ma-
žuoju aukso (1956 m.) ir didžiuoju aukso 
(1957 m.) medaliais Visasąjunginėje pa-
siekimų parodoje Maskvoje bei ištisu glė-
biu Garbės raštų. tai labai retas atvejis, 
kai sovietiniai vadovai, įbauginti nesenai 
vykusių Stalino represijų, taip dosniai api-
bėrė vyriausybiniais apdovanojimais poli-
tinį kalinį ir tremtinį, dar netgi ne rusą, o 
lietuvį (LYa, K. Statulevičiaus b/ byla P 
– 12516 ir įdukros aldonos Keinienės as-
meninis archyvas).

Į Lietuvą K. Statulevičius grįžo su 
žmona Stefanija Janišyte (1903–1981 
m.), kuri pas tremtinį vyrą atvyko 1949 
m. apsigyveno Šilutės mieste. Čia jis 
dirbo Žemės ūkio mokyklos mokomojo 
ūkio valdytoju, o buvusi mokytoja Stefa-
nija gavo darbą banke. 1960 m. abu per-
sikėlė į Palangą, tačiau kalėjimų palauž-
ta sveikata neleido ilgai džiaugtis laisve. 
K. Statulevičius mirė 1962 m. rugpjūčio 
14 dieną. Palaidotas Palangoje.Sovietinė klastotės dokumentas. Kazys Statulevičius buvo areštuotas 1940 m. 

liepos 18 d. Orderis areštui, patvirtintas ministro Guzevičiaus, išduotas kaliniui 
esant Kauno kalėjime Parengė Vytautas Ridikas 
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Iš ciklo „Džiaugsmingos būties akimirkos“
elvyra tAURAgnė

tebedvelkiant žvaigždynams 
Rudens ciklas

– Te nusileis po kojom Paukščių takas 
ir ąžuolai sustos garbės sargybon.
Man spindinti delčia dabina plaukus ir neša debesys žvaigždėtą šydą.
Paduokit devyniais žaibais karietą ir pats Perkūnas tebūnie vežėju...
Tai aš – lig šiol Pelenė neregėta 
į pasakišką žvaigždžių puotą skrieju.

I

– O, prince, nenustebk, kad šiūkščios rankos.
Jos daug sunkių javų pėdų surišo.
Joms daug linų nurauti teko ir bulves iš vagų maišuos surinkti.
Tu, rodos, klausei, kur dainų išmokau
ir suktis smagiam polkos sūkuryje.
Tai siela ilgesiui mokėjo duoklę,
kai skundės kaimo gegužinėj.
– Bijai, kad spaudžia krištolo kurpaitės,
kad neiširtų pintos kasos gintarinės.
Esu po rasą geliančią braidyt įpratus,
o vėjo mano garbanos – nebijo.

II

PUotA RUgsėjo ŽVAigŽDYnUose 

III
– Nerodyk žalio malachito menių 
ir nesigirki brangenybių skryniom – 
melsvi man rugio želmenys vaidenas,
kur aidi vyturiai dangaus žydrynėj.
Tu siūlai tapti man žvaigždžių valdove.
Dėvėti rūbais kerinčios Aušrinės.
Bet kas ten, be manęs, pralinksmins klonius,
kas išdalins po saują krištolą šaltinių...
– Girdi? 
Antri gaidžiai jau kaimus kelia.
– Matai? 
Rūkai jau sklaidos virš beržynų.
Man laikas paskubėti grįžt į žemę,
jaučiu, kaip duonos kvapo pasiilgau.

iV
– O ten, žinok, dabar – patsai rugsėjis,
ir kvepia ką tik išverstas arimas. 
Ten moterys pavargusius sėjėjus
garuojančia rieke ir obuoliais vaišina.
– Net tavo pasakiškai puikūs rūmai
su trykštančiais fontanais, vynuogynais, 
prilygti negalės tyram jaukumui,
ką man suteiks krikštasuolis medinis...
Kada už rudenio gėrybių stalo 
susės bulviakasy savi kaimynai, 
ir bus visiems šnekų, dainų be galo
nuo mūsiškai putojančio aukštaitiško miežinio. Dotnuva – Utena  1968 m.
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Žibėčiai – 
išsiskirstymas į vienkiemius

Virgilijus lUkoŠiUs

Žibėčiai – kaimas Molėtų rajono pačiame pakraštyje prie kelio Utena–Alanta. 
tai buvęs tipinis gatvinis kaimas ant skiemonių–kaniūkų vieškelio, su savo 
„ulyčia“, senaisiais laikais priklausęs Alantos dvarui. tarmiškai žmonės nuo 
seno kalba „iš pa Utenas“ šnekta. Dėl pavadinimo kilmės yra įvairių legendų. 
Viena jų – kad ant Dirvės kalno senovėje žeminėje gyveno Rinkus, pravarde 
Čirba. jam tamsiais vakarais deginant žiburį, švieselė žybčiojo ir praeidami 
ar pravažiuodami vieškeliu žmonės tą vietą pradėjo vadinti Žibėčiais. kalno 
viršuje yra pažymėta senkapių vieta, o kalno vakarinėje pusėje netoliese už 
keliuko tebesiglaudžia senosios Žibėčių kapinės. 

Pirmą kartą šis pavadinimas paminėtas dar XVi amžiaus pabaigoje. Dabar gi  – 
2019 metais  – Molėtų rajono laikraštis „Vilnis“ įdomiausiu rajono vietovardžiu,  
o gal ir gražiausiu, išrinko Žibėčius. Paskutiniu metu kaimas dažnai lankomas 
piligrimų ir šiaip keliautojų, nes ten stūkso Palaimintojo arkivyskupo teofilio 
Matulionio protėvių sodybos pamatų akmenys. taip pat šalia, gurapolyje, gimė 
prieš keletą metų miręs kunigas (poetas, tautodailininkas, medžio drožėjas, 
egzorcistas) edmundas Rinkevičius.

Žibėčių „ulyčia“ šiuo metu – 
palaimintojo Teofiliaus Matulionio protėvių gimtinės medžiai ir kaimo bendruomenės pastatytas paminklas jam atminti (dešinėje)
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Žemė maitintoja
Pirmosios nepriklausomos Lietuvos 

valstybės laikais vyko sudėtinga žemės re-
forma. Žibėčiai tuo metu priklausė Utenos 
apskrities aluntos valsčiui (tada dokumen-
tuose, o ir dabar tarmiškai taip vadinama 
alanta – aut. past.). Lietuvos centriniame 
valstybiniame archyve (LCVa) yra daug 
kaimų išskirstymo į vienkiemius bylų. Šias 
bylas vedė Žemės reformos valdybos (pri-
klausiusios Žemės ūkio ir valstybės turtų 
ministeriui) Žemės tvarkymo departamen-
to apskričių žemės tvarkytojai. 

Žibėčių kaimo išskirstymo į viensėdžius 
pagrindinėje byloje yra virš dviejų šimtų 
puslapių įvairių dokumentų. Bylą vedė ma-
tininkas albinas Stančiauskas, o pradėta ji 
1933 m. balandžio 20 d. Be to, prie pagrin-
dinės bylos yra techninė dalis. Ji matinin-
ko pildyta irgi tuo pat metu, o joje pateik-
ta geodezijos žurnalas, plotų išskaičiavimo 
koordinatės, kaimo išskirstymo juodplanis, 
kiti dokumentai. Viso – apie 100 puslapių. 
Pridėti ir svarbūs istoriniai šaltiniai – kaimo 
žemės paskirstymo valstiečiams ir liustra-
cijos planai – nuo caro laikų jau stipriai su-
sinešioję, apiplyšę, bet informatyviai labai 
vertingi. techninė dalis buvo tikrinta kitų 
matininkų tų metų pabaigoje, dar po dviejų 

metų, o galutinai susegta tik 1939 m.                          
Jau 1925 m. lapkričio 4 d. Utenos aps-

krities žemės tvarkytojas gavo Žibėčių I 
kaimo gyventojų Serapino rinkevičiaus, 
Jurgio Kurkio, Valentino Matulionio, Al-
fonso zlabicko, Kazio Satkūno, Stasio 
Satkūno, antano Satkūno, rapolo rin-
kevičiaus ir antano Matulionio prašymą, 
kad kitais metais atrastų galimybę įtrauk-
ti į išskirstymo į vienkiemius darbų planą 
ir atsiųstų matininką, kurį pažada išlaiky-
ti. Minėta, jog „beveik 8 valakų sodžiuje 
yra 16 ūkininkų, daugybėje rėžių ūkį ves-
ti sudėtinga, po Pasaulinio karo trobos sui-
rę ir taisyti nebeapsimoka“. raštingi buvo 
ne visi prašytojai, o tik S. rinkevičius, a. 
zlabickas, V. ir a. Matulioniai, a. Satkū-
nas, pasirašę ir už kitus. rezoliucija buvo 
tokia, kad kitiems metams tokios galimy-
bės nėra. Kitąmet panašiu laiku – vėl kai-
mo gyventojų, tik jau kitokios sudėties, 
prašymas ir vėl atsakymas, kad greitu 
metu galimybės nėra.

1931 m. vasario 5 d. dalyvaujant kaimo 
seniūnui a. Matulioniui (antspaudas už-
dėtas kažkodėl gretimo Kaniūkų kaimo) 
ir matininkui Kaziui Kireiliui iš 30 savi-
ninkų į sueigą susirinko 25. Iš valdžios 
gautuose akcinės „Spaudos“ bendrovės 

spausdintuose blankuose įrašoma, kad nu-
tarta išsiskirstyti viensėdžiais, o įgalio-
tiniais išrinkti jau minėtą a. Matulionį, 
Joną Satkūną ir teofilį Šaltenį, kurie daly-
vautų matuojant žemę. Bendram naudoji-
mui paliekama 3 ha miško, žvyrynas, gir-
dykla ir kapai. Pažymima, kad tvarkomo 
ploto dydis, kartu su 20,5 ha žemės, pa-
imtos iš 1926 m. išparceliuoto Gurapolio 
dvaro mažažemiams, sudarė 357,76 ha. Po 
kiek laiko pridėtas 1931 m. balandžio 29 
d. antano Kurkio iš Gaidamonių kaimo, 
aluntos valsčiaus prašymas, kad į sąrašus 
įtrauktų ir jį, nes jo 4 ha žemės matininko 
buvo užrašyti jo tėvui J. Kurkiui.

Vėliau, 1933 m. balandį, darbą pradėjo 
kitas matininkas a. Stančiauskas, kuris iš-
siuntė visiems besiribojančių su kaimu že-
mių savininkams šaukimus atvykti į sienų 
atribojimą. Įdomu, kad tarp Žibėčių II kai-
mo gyventojų, kelių Saveljevų, Ivanovų, ri-
bakovo bei Lepiochinienės, pašauktas ir S. 
rinkevičius iš Žibėčių I kaimo, bet kaip Ži-
bėčių II vienkiemio savininkas (greičiau-
sia jis žemę įsigijo jau po šio kaimo 1915 
metų išskirstymo į vienkiemius). Sienoraš-
tis surašytas 1933 m. balandžio 22 d. pasi-
rašant besiribojančių su Žibėčių kaimu že-
mių savininkams: atkočiškio vienkiemio 

Žibėčių „ulyčia“ šiuo metu – 
palaimintojo Teofiliaus Matulionio protėvių gimtinės medžiai ir kaimo bendruomenės pastatytas paminklas jam atminti (dešinėje)
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– J. Sližys, traineliškių vienkiemio – N. 
Momeniškis, Smaltiškio dvaro – V. Čečer-
gis, Gagarinės vienkiemio – M. Gaidys, za-
pijuvkos vienkiemio – J. Krikštaponis ir K. 
atkočius bei minėti Žibėčių II kaimo besi-
ribojančios žemės savininkai. Motiejūnų ir 
Voversių kaimai buvo atmatuoti jau anks-
čiau, o anykščių miškų urėdijos ribos nuo 
Vastapo ežero irgi jau buvo atskirtos ma-
gistralinėmis linijomis.

cariniai kaimo planai
reikia atkreipti dėmesį, kad Žibėčių I 

kaimą prieš Lietuvos valstybės susikūri-
mą sudarė dvi dalys ir nepainioti su dabar 
toje pačioje Suginčių seniūnijoje šalimais 
šiauriau esančiais Žibėčiais II (antrieji 
Žibėčiai, vietinių vadinami Levaniškiu) – 
ten buvo didelis kažkada iš carinės rusi-
jos pabėgusių sentikių kaimas, kuris vien-
kiemiais išskirstytas dar 1915 metais. tad 
Pirmųjų Žibėčių viena dalis – vakarinė – 
„prie caro“ priklausė tada taip pat buvu-
siam alantos valsčiui, o kita – rytinė dalis 
– anykščių valsčiui.

Ką galime pamatyti žemės paskirstymo 
ir liustracijos planuose? Žemės paskirs-
tymo planai carinės valdžios sprendimu 
buvo sudaromi po baudžiavos panaiki-
nimo manifesto 1861 m., kai valstiečiai 
gavo asmens laisvę ir dvarų žemės. Nors 
reforma buvo sudėtinga ir vyko sunkiai, 
lėtai, kad ir dėl šeimų dalijimosi, bet pro-
cesas jau buvo prasidėjęs ir pajudėjo. Kie-
kvienas kovojo už save – stambieji dva-
rininkai nenorėjo prarasti gerųjų žemių, 
o valstiečiai pokyčių norėjo kuo greičiau. 
reformoje numatyta, kad iš karto dvari-
ninkui reikėjo sumokėti 20 proc. skirtinės 
žemės vertės, po to – likusią sumą su pro-
centais per 49 metus išsiperkant iš vals-
tybės. taip pat dar kurį laiką dvaro vals-
tiečiai turėjo eiti lažą ar mokėti duoklę. 
Paprastai skirtinės žemės valstiečio ūkyje 
buvo 1 valakas (apie 21 hektarą), o beže-
miai turėjo gauti apie 3 dešimtines.

Nors daugiau žemių ir valstiečių pri-
klausė privatiems dvarams, bet konfiskuo-
jant žemes iš sukilimų dalyvių, vienuolynų 
ar bažnyčios ir kitaip, susidarė ne ką ma-
žiau valstybinių dvarų. Juose buvo taip va-
dinami valstybiniai valstiečiai, kurių padė-
tis buvo gal kiek geresnė. Panašiai tuo pat 
metu su baudžiavos panaikinimu pradė-
ta vykdyti ne mažiau sudėtinga valstybinių 
dvarų liustracija, t. y. išsamus tokių dvarų 
žemių ir inventoriaus aprašymas.

Kada Žibėčių kaimas buvo padalintas į 
dvi dalis, kada dalis jo atiteko Smaltiškio 
dvarui, kada kita dalis buvo perimta vals-
tybės, ir kas tos „buvusios fermos“ rytinė-
je kaimo dalyje?.. tai klausimai, kuriems 
dar reikia atsakymų.

Štai Kauno gubernijos alantos valsčiaus 
dvarininkės Honoratos Bortkevičienės, 
Franco dukters, Smaltiškio dvaro Žibėčių 
kaimo 1877 m. paskirstymo plane (žr. pri-
dėtą ištrauką) matoma, kad kaime viso yra 
174 dešimtinės ir 600 kvadratinių sieksnių 
žemės, iš kurios: sodybinės – 7 dešimtinės 
ir 200 kv. sieksnių, ariamos – 115 dešimti-
nių ir 1900 kv. sieksnių, šienavimo – 36 de-
šimtinės ir 1 700 kv. sieksnių, ganyklų – 13 
dešimtinių, nenaudojamos (keliai, prūdas) 
– 1 dešimtinė ir 1 400 kv. sieksnių. 

Surašytos gretimos žemės, su kurio-
mis ribojasi kaimas. Tai – su antrąja Ži-
bėčių kaimo rytine dalimi – valstybiniais 
valstiečiais, Motiejūnų kaimo valstiečių 
savininkų ir Jagelienės žemėmis, Sofi-
jos Kuliešienės Gurapolio dvaru, H. Bort-
kevičienės Smaltiškio dvaru, Leonovkos 
arba 2-ųjų Žibėčių kaimo naujakuriais (jie 
visi išvardinti plane). Yra ir visų parašai. 
Kaip pastaba parašyta, kad vienas besi-
ribojantis žemės sklypas priklauso tride-
šimtininkui Jokūbui rinkevičiui (kaip mi-
nėta aukščiau, bežemiai per baudžiavos 
panaikinimo reformą turėjo gauti tris de-
šimtines žemės – aut. past.). Šiame žemės 
paskirstymo plane matyti 8 sodybos „uly-
čioje“, keliai į alantą, Voversius, Gurapo-
lį ir Uteną (šis turbūt per Kaniūkus). Kelio 
į Voversius ir Gurapolį sankryžoje stovi 
kryžiaus ženklas. Už visus tos dalies kai-
mo žemių savininkus bei kitos dalies besi-
ribojančių žemių valstybinius valstiečius 
plane pasirašė J. Satkūnas.

Kitame plane – Kauno gubernijos 
anykščių valsčiaus valstybinio Žibėčių 
dvaro Žibėčių kaimo 1869 m. liustraci-
joje matome besiribojantį tą patį H. Bort-
kevičienės Smaltiškio dvarą, Vilgockių 
Vastapų dvarą, ežerą. Nuo Utenos–alan-
tos kelio pro pelkę dešinėje prie pat atsiša-
kojimo ir kapinių tolėliau kairėje eina ke-
liukas į kaimą ir įeina tarp kelių „ulyčios“ 
sodybų (šiek tiek kitoje vietoje nei dabar). 
Viso kaime toje dalyje pažymėtos 8 sody-
bos, o plotas sudarė 123,58 dešimtines. 
Dar plane atskirame žemės plotelyje pa-
minėtas besiribojantis dvarininko Butlerio 
Labeikių dvaras, minimi ir Žibėčių vals-
tybinio dvaro (buvusių fermų) valstiečiai.  

kas tie senieji Žibėčių valstiečiai?
Vakarinės kaimo dalies žemės paskirs-

tymo plane (žr. pridėtą schemą) išvar-
dinti šie žemių savininkai: Izidorius Ma-
tulionis, J. Kurkis, Vincas (Vikentij) 
rinkevičius, Mykolas Karvelis, Martynas 
Matulionis, Mateušas ališauskas (olševs-
ki), Simonas (Semion) Staškūnas, Bene-
diktas Žlabickas (kai kuriuose dokumen-
tuose vartojama ir ši „zlabicko“ pavardės 
forma). tame pat plane iš rytinės kaimo 

dalies pasirašė šie valstybiniai valstiečiai: 
andrius Šaltenis, Izidorius Satkūnas, Mo-
tiejus Kurkis ir Petras Kisielius.

1933 m. balandžio 23 d. sudarytame pa-
pildomame kaimo sueigos nutarime, be 
tuo metu esančių 36 savininkų, surašyti ir 
pirmieji žemių savininkai pagal pridėtus 
senuosius duotuosius aktus.

tad pagal 1867 m. sausio 25 d. duotą-
ją ir 1896 m. liepos 26 d. įvedimo aktus 
skirtinę žemę (t. y. gautą per reformą) toje 
kaimo dalyje (Smaltiškio dvaro) viso virš 
20 dešimtinių arba po 23,04 ha buvo gavę 
senieji gyventojai: Jokūbas Kurkis, Simo-
nas rinkevičius, Stasys Karvelis, M. Ma-
tulionis, Gabrielius ališauskas, Simonas 
Staškūnas ( taip pavardė užrašyta duoto-
joje, o vėliau XX a. jo įpėdiniai užrašomi 
jau kaip Satkūnai), I. Matulionis ir naujai 
apdovanotas B. Žlabickas. tomas ir Jokū-
bas rinkevičiai pateko į tridešimtininkus 
ir per abu turėję 3,28 ha. Dar buvo darži-
ninkai Laurynas Karvelis, Simonas Satkū-
nas, Gabrielius Jočys ir Marijona Matulio-
nienė turėję po 14 arų 

antroje kaimo dalyje (anykščių vals-
čiaus) pagal 1872 m. sausio 14 d. liustra-
cijos duotosius aktus maždaug po 25,5 ha 
žemės ir 1 ha miško gavo šie valstybiniai 
valstiečiai:

    • M. Kurkis, sūnus Gabrieliaus, jo ūky-
je 3 „dūšios“.

    • I. (Sidoras) Satkūnas (kitoj vietoj Staš-
kūnas), sūnus antano, 4 „dūšios“.

    • Jokūbas Satkūnas, (kitoj vietoj Staškū-
nas), sūnus andriaus, 5 „dūšios“.

    • a. Šaltenis, sūnus Juozo, 5 „dūšios“.
    • Ignas Kisielius, sūnus Igno, 2 „dūšios“.
Kazimieras rinkevičius, sūnus Jono 

(kitoj vietoj rimkevičius, 3 „dūšios“), Pe-
tras Kisielius, sūnus Igno (4 “dūšios“) ir 
Jokūbas Grižas, sūnus Juozo (3 „dūšios“) 
gavo po kiek daugiau nei 0,5 ha. Gavę virš 
20 dešimtinių per metus turėjo mokėti iž-
dui daugiau kaip 23 rublius. Kaip nenau-
dojama žemė išskirta samanynai, pelkės, 
statūs nuolydžiai, kapinės, keliai, gatvė.

Vėliau vyko daugybė gyvenimo įvy-
kių, dėl ko savininkų sudėtis keitėsi. Žmo-
nės mirė ir gimė, tuokėsi, pirko ir pardavė, 
nusigyveno ar prasigyveno... turėjusiems 
daugiau vyriškos lyties vaikų,  paveldėji-
mo keliu ūkiai smulkėjo. Kai kas atėjo už-
kuriuos. Įvairiai buvo.

1865 m. Žibėčių kaimo dalies, priklau-
siusios Smaltiškio kaimo bendruomenei, 
žemės vertė, kuriai valstybė suteikė pasko-
lą ir kurią reikėjo išmokėti, sudarė 2660 ca-
rinių aukso rublių. Jau 1896 m. Smaltiškio 
dvaro įvedimo akte Kauno notaro I. Gri-
gorovičiaus paminėti šie dalyvavę valstie-
čiai: J. Kurkis, Vincas rinkevičius, Julijona 
Karvelienė, S. Staškūnas, J. rinkevičius, 
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Marijana Kurkienė, agota Karvelienė, Ur-
šulė Jočienė, adomas Matelianis, sūnus 
Izidoriaus, adomas Matelianis, sūnus Mar-
tyno, Jokūbas zlabickas, sūnus Benedikto, 
o už visus pasirašė Mateušas Satkūnas.

Reformos eiga
1933 m. balandžio 23 d. sudarytas papil-

domas kaimo sueigos nutarimas, patiksli-
nantis ankstesnį 1931 m. vasario 5 d. nuta-
rimą, kuriame išvardinti tuo metu esantys 
jau 36 savininkai, išrinkti nauji įgaliotiniai 
– anksčiau buvęs t. Šaltenis ir Jonas Žla-
bickas, o bendram naudojimui paliekama 
tik žvyrynas ir kapai.

techninėje dalyje iki išskirstymo į 
vienkiemius tų metų rugpjūčio 18 d. kai-
me išvardintas 41 savininkas (kai kur prie 
savininkų nurodyta po kelis tos šeimos 
asmenis), kurie turėjo 341,3 ha 1303 rė-
žiuose. tad kiek rėžių buvo 1 sklype ar 1 
ha nesunku paskaičiuoti. 1 ha teko beveik 
4 rėžiai! tikrai, kad normaliai ūkininkau-
ti buvo labai jau sudėtinga. Ne tik ma-
žuose sklypuose, bet ir buvusiuose virš 
20 hektarų. Štai tokiame didesniame Juo-
zapo Kurkio sklype buvo 50 rėžių, Jono 
ališausko – 41 rėžis. o kaip galėjo ūki-
ninkauti Fabijonas Kurkis savo 10 hekta-
rų 38 rėžiuose arba Klemensas Satkūnas 
9 hektarų 47 rėžiuose?

Matininkas registravo naujai gaunamus 
įvairius senus dokumentus ar skundus. 
reikia pastebėti, kad skundų beveik nebu-
vo, matyt, kaimo žmonės nuo seno mažai 
keitėsi ir buvo susigiminiavę. Nors, juk ži-
nome, kad dėl žemės tai ir giminės ar bro-
liai dažnai nesutaria. Parašų kaimo gyven-
tojams reikėjo padėti daug kartų, o, kaip 
minėta, gal pusė buvo beraščiai.

1890 m. antanas Karvelis išpardavė 
Ąžuolinės (Užalinį) vienkiemį virš 10 ha 
keliems kaimo ūkininkams. 1904 m. ado-
mas Satkūnas iš Stasio Karvelio nupirko 
virš 15 ha. 1907 m. Kazys Šaltenis nupir-
ko Petro Kisieliaus iš Baltušavos vienkie-
mio anykščių valsčiuje žemę Žibėčiuo-
se, o kitais metais ir visą likusią jo mirusio 
tėvo Igno Kisieliaus žemę iš kito brolio. 
K. Satkūnas 1925 m. nupirko iš Lucijo-
no Matulionio, tuo metu gyvenusio Leliū-
nų valsčiaus Labeikių kaime, po tėvo Juozo 
Matulionio mirties prieš 27 metus likusią 
6,7 ha 44 rėžiuose visuose trijuose laukuo-
se žemę už 3 250 litų. 1928 m. Monika Sat-
kūnienė, gyvenusi Vojališkių kaime anykš-
čių valsčiuje, pardavė Juozui Satkūnui 1,91 
ha iš 4 rėžių skirtinės žemės už 800 litų.

anykščių miškų urėdijos girininkas savo 
atsiliepime nurodė, kad planuose prie eže-
ro turi būti palikta 10 m platumo krantinė 
žūklavimo reikalams. Matininkas aiškinosi 

valdžios institucijose, kokio pločio vieške-
lius palikti. Iki tol Utenos–alantos ir Skie-
monių–Kaniūkų keliai buvo 10 m pločio, o 
kiti – kaip iš Žibėčių tiesiai per Šilalio miš-
ką į alantą ar į traineliškius – 6 m pločio. 

1933 m. gegužę Molėtų nuovados tai-
kos teisėjas paskiria globą 1919 m. mi-
rusio Benedikto (kitose vietose byloje 
Bernardo) rinkevičiaus nepilnamečiams 
vaikams Pranciškai ir antanui, globėjais 
paskirdamas Serapiną rinkevičių ir Ka-
niūkų seniūną alfonsą Kairį. Pažymima, 
kad jų turtas sudaro 12 dešimtinių žemės 
su trobomis.

Į kaimo miško, esančio už 3 km, atsky-
rimą pakviesti Leliūnų valsčiaus Luknos 
II vienkiemio savininkas Ignotas Kiauši-
nis, Leliūnų valsčiaus zablatiškio vien-
kiemio savininkas Kirsonas rancevas bei 
Žibėčių II kaimo gyventojai Jokimas Sa-
veljevas, Safronas ribakovas ir tas pats, 
jau minėtas, tame kaime S. rinkevičius. 
Sienoraštyje parašyta, kad miškas – ben-
drai valdomas, sutarta be ginčų, ten, kur 
susieina pakviestų savininkų valdos, nuo 
seno po kaiščiu padėtas akmuo su iškal-
tu kryželiu, ir toliau riba eina 2 m platumo 
luknos upeliu.  

taip pat gegužę surašytas kaimo nutari-
mas dėl žemės išrūšiavimo. Ji išskirstyta į 7 
rūšis verte nuo 100 iki 900 litų už hektarą. 
Jei kurio savininko trobesiai liks vietoje, tai 
bendra sklypo vertė sumažinama 10 pro-
centų. Dalyvavo Molėtų rajono agronomas 
Gaška. Daugiausia buvo II-IV rūšies žemė, 
tad vidutinė kaina – 606,94 Lt/ha, o visos 
kaimo žemės vertė 200 898 litai. Iš Gura-
polio mažažemiams duota žemė kiek pras-
tesnė, jos vertė apie 410 Lt/ha.

Po to, jau birželio 7 d., surašytas kie-
kvieno savininko valdomos žemės teisių 
paskelbimo protokolas.

Byloje užfiksuoti įvairūs įgaliojimai. 
Birželio 10 d. ona Satkūnaitė-Valie-
nė pas matininką įgalioja J. Satkūną su 
žeme daryti ką nori. Panašus ir K. Šalte-
nio iš alytaus įgaliojimas Jonui Šalteniui 
pageidaujant, kad jų žemės ribotųsi. Ba-
lys Matulionis duoda įgaliojimą Vladui 
Matulioniui, Izidoriaus sūnui. Matininkui 
pateiktas ir ankstesnis 1927 m. Valentino 
Matulionio įgaliojimas Vladui Matulio-
niui. Dėmesį atkreipia dar vienas įdomus 
įgaliojimas. tai – J. Satkūnas, Jokūbo sū-
nus, ir Elena Satkūnaitė-Sobolevienė, Jo-
kūbo duktė, 1927 m. tiflise (dabartinis 
– tbilisis) notarinėje kontoroje įgaliojo 
atlikti visus veiksmus K. Šaltenį, o šis jau 
Lietuvoje perįgaliojo t. Šaltenį. Pirminis 
įgaliojimas buvo paliudytas Lietuvos pa-
siuntinybėje Maskvoje, jį 1929 m. patvir-
tino anykščių notaras J. Maželis.

Birželio 14 d. atėjusi Bronislava Žvikie-

nė (Matulionytė) pareiškė matininkui, kad 
klaidingai į sąrašus įtrauktas ir jos vyras 
antanas Žvikas, nes žemė yra jos vienos, 
o jis atėjo „žentuosna“.

Visi savininkai pasirašė kaimo sueigos 
nutarimą, kur taip pat buvo nutarta užleis-
ti savo iki šiol naudotus rėžius, taisyti ke-
lią, jei jis eina jų žeme arba greta, trobe-
sius persikelti nuo įsiteisėjimo dienos per 
3 metus ir t. t.

Pasiskirstymas sklypais
1933 m. birželio 14 d. surašytas Utenos 

apskrities aluntos valsčiaus Žibėčių I kai-
mo II dalies (rytinės) ūkininkų laisvo Pa-
siskirstymo sklypais aktas ir visų prie savo 
dalies pasirašytas, kad ribos parodytos ir 
žinomos. Dalyvavo Kaniūkų seniūnas a. 
Kairys ir matininkas a. Stančiauskas. Štai 
kam buvo atmatuoti sklypai ir kas jau ga-
lėjo pradėti keltis į viensėdžius:

    • pradėta nuo J. Satkūno, paėmusio 
20 ha greta aluntos–Kaniūkų vieškelio ir 
Motiejūnų kaimo. Be to, jis pasilieka teisę 
į 0,099 dalį bendrai valdomo miško (miš-
ką pasiliko ne visi ūkininkai). 

    • toliau J. Satkūnas, antano sūnus, 
ima 16 ha visą paežerį ir dalį kairėj vieš-
kelio pusėj. Pasilieka ir teisę į 0,099 dalį 
bendrai valdomo miško. Jam žinoma, kad 
paliekama 10 metrų platumo krantinė prie 
Vastapo ežero žūklės reikalams, o per jo 
sklypą iki ežero eis 6 metrų pločio kelias.

    • kitą 10 ha sklypą greta jų į šiau-
rės vakarus ima Veronika Žvirblienė (už ją 
pasirašė vyras).

    • į šiaurę greta jos 9 ha K. Šaltenio var-
du ima jo įgaliotinis ir brolis J. Šaltenis. 

    • į rytus greta šio sklypo, pakeliui 
kapų, 18 ha Žvirblienės ir Juozo Satkūno 
sklypų ima jau pats J. Šaltenis. Pasilieka ir 
teisę į 0,099 dalį bendrai valdomo miško.

    • kitą 13,25 ha sklypą į rytus tarp 
kapų, kelio (į „ulyčią“) ir Žibėčių II kaimo 
ima S. rinkevičius.

    • savo sodybos 4,7 ha sklypą greta Vo-
versių–Kaniūkų kelio ima Emilija Satkū-
nienė ir duktė Janina Satkūnaitė. Pasilieka 
ir teisę į 0,099 dalį bendrai valdomo miško.

    • į rytus greta šio ir J. Šaltenio sklypų, 
Voversių–Kaniūkų vieškelio savo sodybos 
6,35 ha ima K. Satkūnas.

    • greta K. Satkūno sklypo ir Vover-
sių–Kaniūkų vieškelio suprojektuota 0,6 
ha naudojamos žemės mirusių rinkevi-
čiaus Jono ir Stasio įpėdiniams. Prieš tai 
toji pati žemė buvo toje pat vietoje, tik 
abipus vieškelio. Žibėčiuose jų nėra ir 
nėra žinių, kur jie gyvena. Kaip nuomi-
ninkas žemę valdo J. Satkūnas nuomą su-
mokėdamas už kelis metus, bet tik tada, 
kai nuomotojai atvyksta  į Žibėčius
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    • 17 ha sklypą greta vieškelio, Žibė-
čių II kaimo iki Jucevičiaus sklypelio ima 
J. Kurkis. Pasilieka ir teisę į 0,099 dalį ben-
drai valdomo miško.

    • toliau šalia vieškelio seka 0,49 ha savo 
sodybos antano Jucevičiaus sklypelis. 

    • sklypą tarp J. Kurkio ir Žibėčių II kai-
mo 10,5 ha naudojamos žemės J. Satkūno 
ir E. Sobolevienės vardu ima jų įgaliotinis 
t. Šaltenis.

    • na, o šalia šių paskutinių 4 sklypų į pi-
etus 13,7 ha jis ima sau. taip pat pasilieka 
teisę į 0,200 dalį (jau didesnę nei kiti) ben-
drai valdomo miško.

tuo šios kaimo dalies pasiskirstymas 
ir baigiamas, pasirašant ir seniūnui, ir 
matininkui.

Papildomai, jau akto pabaigoje matinin-
ko prirašyta, kad birželio 28 d. atvyko Va-
lerija rinkevičiūtė mirusio Jono rinkevi-
čiaus įpėdinė ir sutiko su paskirtu sklypu. 
taip pat kitą dieną po akto surašymo J. 
Šaltenis su liudininkais pareiškė, kad ap-
žiūrėjęs vietoje pamatė, jog jo žemė aukš-
tesnės vertės nei gretima ir išlyginant tai 
paprašė pridėti 1 ha iš jo žemės įgalioti-
niui K. Šalteniui gretimais.

Kitos kaimo dalies (vakarų pusės) Pa-
siskirstymo sklypais aktas surašytas birže-
lio 18 dieną tokia pat tvarka:

    • Uršulė Sagatauskienė 6,65 ha sklypą 
ima savo žemės priede iš Gurapolio dvaro 
greta Gurapolio ir traineliškių vienkiemio 
kartu su nuosava žeme iš Žibėčių I kaimo 
(t. y. “ulyčios“)

    • kitą sklypą greta į rytus savo so-
dyboje 6,02 ha ima Juozas rinkevičius. 
Sklypą sudaro ir gauta iš dvaro bei nuosa-
va iš Žibėčių I kaimo žemė.

    • greta jo į pietų – rytus, šalia trai-
neliškių, Smaltiškio dvaro ir Žibėčių–
traineliškių vieškelio 5,25 ha ima Vla-
das Satkūnas.

    • kitą sklypą į pietų – rytus šalia jo, 
Smaltiškio dvaro ir Žibėčių II kaimo 6,80 
ha ima J. Satkūnas, Izidoriaus anūkas.

    • 1 ha klypą tarp savo sūnų Juozo 
ir Vlado ir Žibėčių–traineliškių kelio ima 
ona Satkūnienė.

    • kitą sklypą į pietus šalia to kelio 5,47 
ha ima Satkūnas Juozas Simono anūkas. 
Sklypą sudaro ir iš Gurapolio dvaro gauta 
žemė, kuri liko po tėvo mirties.

    • dar toliau į pietus 5,1 ha sklypą gre-
ta to pat kelio ima mirusio B. rinkevičiaus 
nepilnamečių įpėdinių a. rinkevičiaus ir 
P. rinkevičiūtės vardu jų globėjai S. rin-
kevičius ir a. Kairys.

    • Praskovija Lepiochinienė greta savo 
žemės Žibėčių II kaime ima savo dalį – 
0,32 aro.

    • sklypą tarp Žibėčių–traineliškių ke-
lio, rinkevičiaus Balio (turėtų būti Ber-

Ištrauka iš Anykščių valsčiaus valstybinio 
Žibėčių dvaro Žibėčių kaimo liustracijos plano 1869 m. 

Indraja
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nardo – aut. past.) įpėdinių, J. Kurkio 
sklypų ir Voversių–Kaniūkų kelio savo so-
dybose 3,57 ha ima ona Lapašauskienė ir 
duktė Selvina Lapašauskaitė.

    • 12 ha  sklypą greta Gurapolio dvaro 
ir minėtio kelio ima K. Satkūnas.

    • kitą 5,4 ha sklypą į rytus greta trai-
neliškių–Žibėčių kelio ima Danielius Sat-
kūnas ir Julija Satkūnienė. Sklypą sudaro 
ir atitinkama dalis gauto dvaro priedo po 
vyro ir tėvo mirties.

    • toliau į pietus šalia kelio 4,1 ha ima 
Barbora Veteikienė ir Natalija Veteikytė-
Blažienė. Sklypą sudaro ir gauta iš dvaro 
bei nuosava žemė.

    • sklypą greta Voversių kaimo ir Gu-
rapolio dvaro 4,4 ha Balio Matulionio var-
du ima faktinis tos žemės valdytojas, jo 
brolis Vladas Matulionis. Pats Balys Ma-
tulionis gyvena Šiauliuose.

    • sklypą į šiaurės rytus K. Satkūno ir 
Gurapolio dvaro 9,2 ha ima J. Satkūnas, 
Prano sūnus.  Sklypą sudaro ir gauta bei 
nuosava žemė.

    • sklypą greta Voversių kaimo ir vieš-
kelio 14,9 ha ima Eleonora Žlabickienė 
bei vaikai alfonsas, Bronislovas, Fabijo-
nas ir Jonas. Pasirašė alfonsas ir Jonas, 
o Fabijonas gyvena alytuje, Bronislovas 
emigravo į Kanadą.

    • greta Žlabickų ir kelio į Voversius savo 
sodybose 16,1 ha ima Jonas ališauskas.

    • greta Voversių kaimo ir kelio į juos 
4 ha ima antanas Kurkis.

    • sklypą į rytus prie kelio greta a. 
Kurkio sklypo savo sodybose 6 ha ima mi-
rusio antano Matulionio įpėdiniai: Marija 
Matulionienė ir vaikai nepilnamečiai an-
tanas, Jonas, Aleksandras ir Marija.

    • sklypą į rytus greta Voversių–Ži-
bėčių kelio ir žvyryno 7,9 ha ima Vladas 
Matulionis, Stefanija ir antanina Matulio-
nytės bei Elžbieta Matulionienė.

    • dar toliau į rytus greta V. Matulio-
nio, Žibėčių–Voversių vieškelio ir Emi-
lijos Satkūnienės sklypo savo sodybose 
5,42 ha ima Bronislava Žvikienė.

    • sklypą greta Voversių kaimo žemės, 
a. Kurkio ir M. Matulionienės sklypų iki 
Žibėčių–aluntos kelio 6,25 ha ima Jonas 
Matulionis ir Stanislava Matulionienė. taip 
pat ima ir atskirą sklypą pievų 1,8 ha greta 
Motiejūnų kaimo ir Prano Kurkio sklypo.

    • į pietus greta Voversių kaimo že-
mės, Jono ir Stanislavos Matulionių skly-
po, Žibėčių–aluntos kelio 4,25 ha ima teo-
filis Matulionis (šalia jo pavardės prirašyta 
smulkesniu šriftu ona Lasienė?). Be to ima 
ir pievų 1,2 ha greta Motiejūnų kaimo.

    • sklypą greta Voversių kaimo ir t. 
Matulionio sklypo 6,5 ha ima rapolas 
rinkevičius, taip pat ir 2 ha pievų prie Mo-
tiejūnų kaimo.

Ištrauka iš Alantos valsčiaus 
Smaltiškio dvaro Žibėčių kaimo paskirstymo plano 1877 m.
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    • sklypą į rytus 7,65 ha onos Matu-
lionienės ir Valentino Matulionio vardu ima 
jų įgaliotinis V. Matulionis, be to ima ir pie-
vų prie Motiejūnų kaimo 1,5 ha.

    • toliau į pietus iki pievų 9,9 ha ima Fa-
bijonas Kurkis.

    • už jo į vakarus 14,75 ha greta Mo-
tiejūnų kaimo žemės, zapijuvkos vienkie-
mio ir r. rinkevičiaus sklypo ima Pranciš-
kus Kurkis.

    • na ir paskutinį 24,6 ha greta Motiejūnų 
kaimo, r. rinkevičiaus pievos, F. Kurkio, V. 
ir V. Matulionių, B. Žvikienės sklypų ima a. 
Satkūnas ir ona Valienė. Be to, o. Valienė 
pasilieka 0,024 dalį bendro miško. 

Po dviejų dienų a. Satkūnas ir o. Va-
lienė per įgaliotinį J. Satkūną bendrai pa-
imtą sklypą pasidalina taip: 22,35 ha per-
leidžiami a. Satkūnui, o 2,25 ha prie 
žvyryno lieka o. Valienei, jai lieka ir ben-
dro miško dalis.

Bet tai dar ne sklypų pasiskirstymo pa-
baiga. Birželio 22 d. pas matininką a. Stan-
čiauską atvyko zapijuvkos vienkiemio gy-
ventojas Vincentas Lasys ir pareiškė, kad 
1932 m. sausio 14 d. anykščių nuovados 
taikos teisėjo priteista jam, jo broliui oto-
nui (kitoj vietoj Antanas) lasiui ir Onai bei 
Palemonijai Bagočiūnaitėms pusė Stanislo-
vo rinkevičiaus palikimo 0,82 ha žemės Ži-
bėčių I kaime, kurią faktiškai valdo Uršulė 
Sagatauskienė. Matininkas išsprendė taip: 
duoda jiems 85 arus prie Gurapolio dvaro 
ir atkočiškio vienkiemio, U. Sagatauskie-
nė pasilieka 5,82 ha. Lasiai ir Bagočiūnaitės 
pagal teismo sprendimą žemę pradeda val-
dyti tik mirus arba ištekėjus Daratai rinke-
vičienei (matininkas vėliau paprašė teismo 
paaiškinimo, ką tai reiškia). Protokolą pa-
sirašo tik V. Lasys, nes kiti gyvena išsimė-
tę po visą kraštą. anykščių teismo sprendi-
mas, kur prašoma priteisti pusę palikimo, 
kai Stasiui mirus visą jo turtą užvaldė žmona 
su Uršulė, byloje pridėtas. Vėliau jau kitas 
Panevėžio teisėjas U. Sagatauskienės ir D. 
rinkevičienės apeliaciją atmetė, o matinin-
kas į savo užklausimą gavo tokį pat atsaky-
mą, kaip teismo sprendime, paaiškinant, kad 
tai numatyta Civiliniame Kodekse ir parašy-
ta, kad skirta Barborai rinkevičienei (turbūt 
suklysta vietoj Daratai). 

Ar ilgai ūkininkai džiaugėsi žeme?
Deja. Iš istorijos žinome kas buvo vė-

liau. Bet kai kur valstiečiai net nespė-
jo paūkininkauti savo viensėdžiuose, nes 
ne visus kaimus spėta išskirstyti iki 1940 
metų. Viską suvedus ir suskaičiavus kai-
mo žemės padalinta 341 ha bei pridėta dar 
20 ha iš Gurapolio dvaro. 

Gurapolis mažažemiams buvo išparce-
liuotas 1926 metais. Iš jo U. Sagatauskienei Ištrauka iš Žibėčių kaimo sklypų pasiskirstymo plano 1933 m.
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ir J. rinkevičiui (kaip pažymėta, Skiemo-
nių valsčiaus traineliškių kaimo mažaže-
miams) skirta po 4,5 ha, Baliui Matulioniui 
ir Petrui Veteikiui po 3,75 ha, o o. Satkū-
nienei, Kaziui, Stasiui ir Juozui Satkūnams 
po 1 ha. Stasiui Satkūnui mirus jo 1 ha po 
0,5 ha pasidalino J. Satkūnas ir Julija Sat-
kūnienė su D. Satkūnu. o mirus P. Vetei-
kiui jo žemę paveldėjo Barbora Veteikie-
nė ir Natalija Veteikytė-Blažienė. Visiems 
jiems paskaičiuoti atitinkami žemės išper-
kamieji mokesčiai. Pavyzdžiui, už 4,5 ha 
sklypus reikėjo sumokėti 324 litus per 36 
mėnesius, o nuo 1940 m. dar po 450 litų. 

aplinkiniai kaimai irgi išskirstyti anks-
čiau: Motiejūnai 1929 m., Voversiai 1930 
m. Šie buvo kiek didesnio ploto – 423 
ha 38 sklypuose – iš jų aštuoni atkočių, 
po penkis Satkūnų ir Karvelių, trys Šiau-
čiulių, du ažubalių ir t. t. Įvairiuose by-
los dokumentuose tarp Voversių kaimo 
valstiečių paminėti Vladislovas Satkūnas, 
Vladislovas Kviklys, tarp Motiejūnų – Im-
brasas, Bobelis, Jonas raškevičius ir kiti.

Matyti, kad didžiausi sklypai Žibėčių 
I kaime buvo a. Satkūno 22,35 ha, Jokū-
bo Satkūno 20,46 ha, J. Šaltenio 18,07 ha, 
J. Kurkio 17,4 ha, Juozapo Satkūno, sūnaus 
antano 16,51 ha, Jono ališausko 16,1 ha, P. 
Kurkio 15,21 ha, Žlabickų šeimos 15,14 ha, 
t. Šaltenio 14,06 ha, S. rinkevičiaus 13,29 
ha (pastarasis dar turėjo susijungusios žemės 
greta Žibėčių II kaime). Kaip ten bebūtų tai 
nebuvo dideli ūkiai, tuo labiau, kad ir žemė 
kalnuotose vietose ne pati derlingiausia. 

Matininko išvardinti visi 49 žemės sklypų 
savininkai dar turėjo būti patvirtinti. Po poros 
mėnesių patikrinimo akte parašyta, kad atlik-
ta teisingai. tai turėjęs patvirtinti Utenos apy-
gardos žemės tvarkytojas vėl apklausė visų 
kaimyninių sklypų savininkus – skundų ir pa-
pildymų iš kaimo nebuvo. Utenoje sklypų pa-
skirstymas patvirtintas 1934 m. kovą. tačiau 
atėjo skundas iš ŽŪM įgaliotinio V. Voitkevi-
čiaus: kadangi 2 žmonės (tai minėti S. Satkū-
nas ir P. Veteikis – aut. past.), gavę žemės iš 
dvaro mirė, o paveldėjimas neįformintas, tai 
jų žemės dalinti matininkas negalėjo, reikėjo 
išskirti į naujus sklypus, tad 9, 8 ir 10 skly-
pus reikia pertvarkyti. Vyko netrumpas ir gan 
smulkmeniškas susirašinėjimas dėl to. Per 
tą laiką 1934 m. teodora Šaltenienė iš vie-
šų varžytinių nupirko J. Satkūno ir E. Satkū-
naitės-Sobolevienės 10,48 ha žemę 19 skly-
pe ir bendro miško 0,099 dalį už 3 010 litų. 
Kitais, 1935 metais, matininkas pataisė planą. 
Paskirstymo akte 1937 m. raudonai išbraukti 
J. Satkūnas ir E. Sobolevienė įrašant t. Šalte-
nienę, o sklypai 9, 8 ir 10 raudonai pertvarky-
ti į 9, 8, 52, 50 ,51 ir 10. 

tad tik 1938 m. kovo mėnesį Žibėčių I 
kaimo vienkiemių savininkai pasirašė, kad 
savo žemės plano ištraukas gavo. 

 Žibėčių kaimo išskirstymo byla iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo Parengė Vytautas Ridikas 
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Palūšės–Meironių 
skulptūrų takui atgimti padėjo 

profesionalūs skulptoriai 
ir jaunieji drožėjai

Daiva ČePėnienė

Meironių kaime (ignalinos seniūnijoje), lūšių ežero pakrantėje, antram pagal 
savo amžių lietuvoje, 1977 metais įkurtam medinių skulptūrų ansambliui, 
esančiam šalia Meironis ir Palūšę jungiančio tako, jau 45 metai. ta proga buvo 
sumanyta surengti plenerą – stovyklą „tradicijų taku“ ir pakviesti profesionalius 
skulptorius bei vaikus, pamilusius drožybos amatą. Prie masyvių šešiametrių 
ąžuolų rąstų savaitę darbavosi skulptoriai – antalieptiškis saulius savickas ir 
anykštėnas Dainius Veršelis, kūrę dvi naujas skulptūras takui. Šalia esančioje 
Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos mokykloje įsikūrė vaikų stovykla, 
kurioje edukacinius užsiėmimus mažiesiems vedė sertifikuotas liaudies meistras, 
drožėjas dusetiškis erikas Čypas.

Palūšės–Meironių skulptūrų take 45 metus 
stovinčios medinės skulptūros tebesaugo šio krašto istoriją ir legendas
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siekiama tęsti tradicijas
„Norėjosi atgaivinti senąjį skulptūrų 

taką, atkreipti visuomenės dėmesį į seną-
sias skulptūras“, – sakė projekto sumany-
toja ir organizatorė, aukštaitijos naciona-
linio parko ir labanoro regioninio parko 
direkcijos vyriausioji specialistė-kultūro-
logė Sigutė Mudinienė. Surengtoje stovy-
kloje noriai dalyvavo 11 vaikų nuo 8 iki 
17 metų iš Utenos regiono bei Vilniaus. 
Projekto sumanytoja teigė, kad šių laikų 
jaunoji karta neturi galimybių pasisemti 
profesionalių žinių apie tradicinę skulptū-
rą, todėl mažiesiems drožėjams ši stovy-
kla buvo puiki paskata ir galimybė išgirsti 
profesionalių pamokymų, patarimų iš me-
džio drožybos meistrų. 

Palūšės–Meironių skulptūrų take iš ka-
daise čia buvusių 17 liaudies meistrų su-
kurtų skulptūrų išlikę tik 14 stogastulpių, 
įkūnijančių šio krašto istoriją bei legen-
das. Einant taku galima pamatyti „Ugnia-
gesį“ „Knygnešį“, „Lietuvaitę“, „Laumių 
pasaką“, „apuoką ir stumbrą“, „Kuni-
gaikštį regimantą“ bei kitas skulptūras. 
Kaip sakė S. Mudinienė, šis skulptūrų ta-
kas yra gerai žinomas ir lankomas aukš-
taitijos nacionalinio parko bei Ignalinos 
rajono lankytojų. Čia vedamos ekskursi-
jos ir svečiams pasakojama šio krašto isto-
rija bei legendos. Palei skulptūras nutiesus 
naują pėsčiųjų-dviratininkų taką, jos tarsi 
įgavo naują gyvenimą ir tapo vienu lanko-
miausių turistinių-kultūrinių takų Ignali-
nos rajone. Siekiant tęsti bei palaikyti tra-
dicijas, aukštaitijos nacionalinio parko ir 
Labanoro regioninio parko direkcija bei 
Valstybinės miškų urėdijos Ignalinos regi-
oninis padalinys ir surengė skulptorių ple-
nerą – stovyklą „tradicijų taku“.

rugpjūčio 16 dieną į stovyklą atvykę  
jaunieji drožybos mokiniai dalyvavo eks-
kursijoje – eidami skulptūrų taku – klausė-
si Ignalinos rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos Palūšės filialo bibliotekinin-
kės, kraštotyrininkės, daugelį metų sava-
noriškai dirbančios gide ritos ramanaus-
kienės pasakojimų apie Ignalinos krašto 
istoriją, legendų, kurias iki šių dienų tebe-
saugo senosios medinukės skulptūros. 

istorija iš praeities
Vienas stogastulpis – „Žvejas“ – sukur-

tas iš Plungės kilusio skulptoriaus Vlado 
Stumbro, simbolizuoja žvejybos amatą ir 
yra skirtas Meironių bei Palūšės kaimo 
žvejams, mat šiame krašte žvejyba turi gi-
lias tradicijas. Kaip pasakojo r. rama-
nauskienė, senais laikais, kai dar nebuvo 
šaldytuvų, išlaikyti šviežią žuvį būdavo 
sudėtinga. todėl kaimo viduryje buvo di-
džiulė ledaunė,  joje iki vasaros vidurio iš-

likdavo labai daug ledo, čia žmonės ir lai-
kydavo žuvį. 

„Ledų kaimo žmonės prisigamindavo 
žiemą. Jų prisipjaudavo ežere ir atsivežda-
vo. Sugautą žuvį žvejai veždavo parduoti į 
Vilniaus turgų. Gabenti ją taip pat nebuvo 
lengva. todėl į didelį balaninį krepšį įdė-

davo dilgėlių sluoksnį, ledo, tada žuvies. 
Krepšį užrišdavo gražia virvele, kad prekė 
atrodytų estetiškai. Jeigu atvežtos žuvys 
būdavo nesugedusios, tuomet atvykusį 
prekybininką žydas pavaišindavo riestai-
niais ir arbata, o grįžęs į namus žmoge-
lis pasidžiaugdavo sėkminga prekyba“, 

Ažuolinė antalieptiškio drožėjo 
Sauliaus Savicko skulptūra vaizduoja Meironių legendą
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– pasakojo gidė. Pasak moters, dilgėlės 
anuomet buvo naudojamos kaip maisto 
produktus nuo greito gedimo apsauganti 
priemonė. tarp dilgėlių sudėti produktai 
ilgiau išsilaikydavo švieži.

Deivė ir kaimo legenda
Jaunieji stovyklautojai, pasiklausę isto-

rijos iš praeities, stabtelėjo ir prie čia be-
sidarbuojančių skulptorių. Vaikai domėjo-
si šio amato subtilybėmis, uždavė medžio 
meistrams įvairiausių klausimų, žings-
niais matavo kuriamų ąžuolinių skulptūrų 
ilgį, drąsiausi paprašė meistro leisti ir kal-
tą rankose paturėti bei vieną ar kitą orna-
mentą išskaptuoti. 

anykštėnas D. Veršelis kūrė lietuvių 
miško ir žvėrių deivę Medeiną. Drožė-
jas pasakojo, kad dažniau yra įpratęs kurti 
mažesnes skulptūras, tuo tarpu prie dides-
nių gabaritų medžio darbų prisiliečia tik 
kokį kartą per metus. 

antalieptiškis drožėjas S. Savickas 
teigė nusprendęs skulptūroje pavaiz-
duoti Meironių legendą, kurioje sa-
koma, kad kadaise Meironyse būdavo 
daug gražių mergelių. Į šį kraštą suva-
žiuodavo piršliai, bet mergelių jiems 
niekas nenorėdavo atiduoti, todėl pirš-

Aukštaitijos nacionalinio parko Gamtos mokykloje 
stovyklaujantiems vaikams edukacinius užsiėmimus vedė 
sertifikuotas liaudies meistras, drožėjas dusetiškis Erikas Čypas

Jaunieji meistriukai klausėsi medžio drožėjo 
Dainiaus Veršelio pasakojimo apie skulptūriaus amato subtilybes
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lius nugirdydavo gailių midumi. tai va, 
ši legenda – šokančios mergelės, liūdnas 
piršlys, medinė statinaitė – ir atsispindės 
mano skulptūroje“. tuo tarpu  ekskursi-
ją vedusi gidė r. ramanauskienė Mei-
ronių legendą papasakojo dar įdomiau. 
Ši legenda vadinasi – „Meironiškių gu-
drybė“ ir buvo publikuota 1993 metų 
leidinio „Ladakalnis“ gruodžio mėne-
sio numeryje: „Seniau atsibastydavo į 
Meironis pirštis turtingų gaspadorių sū-
nūs nuo Saldutiškio, Linkmenų. tėvams 
gaila būdavo atiduoti savo gražuoles. 
Kas tinklus taisys, kas mėtas, lelijas gė-
lių darželyje laistys. Ne iš kelmo spir-
ti Meironių žvejai žinojo būdą neprašy-
tiems svečiams atbaidyti. Pelkėse, prie 
Laumiakėlių ežerų, laikydavo pora kala-
dinių avilių. Į juos bitės prinešdavo tirš-
to gailių medaus, nuo kurio galva kaip 
girnapusė sukasi, pasiutimas neišpasa-
kytas ima. Pakviesdavo svetelius tokio 
medaus paragauti. o tie, gailių tvaiko 
pagauti, netrukus skrybėles, batus pa-
metę, ant stogo pradėdavo laipioti. Kada 
išsipagiriodavo, žvejai mandagiai pasa-
kydavo: „turtingi esate, bet prieš kaimą 
apsijuokėte“. Ir dūlindavo berneliai ten, 
iš kur atvažiavę buvo“, – apie meironiš-
kių gudrumą atsispindintį legendoje pa-
sakojo r. ramanauskienė.

Meistras S. Savickas tikino, kad savai-
tę laiko besidarbuojant Meironyse, šalia 
gražuolio Lūšių ežero, įkvėpimas ateina 
iš gamtos, jo prideda ir bedirbantį skulp-
torių aplankantys smalsuoliai. S. Savic-
kas susirinkusiems pasakojo, kad, prieš 
pradėdamas darbą, didžiulės skulptūros 
eskizų nepiešė ant popieriaus lapo, mat 
popierinį eskizą gali nupūsti vėjas. Kaip 
sakė meistras, visi darbų eskizai laiko-
mi saugioje vietoje – autoriaus galvoje. 

jaunųjų drožėjų darbeliai 
nutūps į medį

Stovykloje apsigyvenę jaunieji drožė-
jai ne tik stebėjo vyresniųjų meistrų dar-
bus, bet ir savo rankomis kūrė autorinius 
smulkesnius medžio darbelius, įgyven-
dino tradicine tautodaile paremtas savo 
kūrybines idėjas. Kaip žadėjo vaikams 
užsiėmimus vedantis liaudies meistras 
E. Čypas, vaikų sukurti laimės paukš-
čiai nutūps ant medžio Palūšės–Meiro-
nių skulptūrų take šalia čia esančių pro-
fesionalių skulptorių darbų.

Iki šių metų rugsėjo pabaigos planuo-
jama atnaujinti ir senąsias skulptūras, 
kad jos dar ne vieną dešimtį metų džiu-
gintų ir pasakotų šio krašto istoriją bei 
legendas Ignalinos krašto lankytojams. Prano Petronio skulptūra „Laumių pasaka“
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Nedidelė ta mūsų Lietuvėlė, bet nenuo-
bodi. Vienur – ežerynai, kalvos ir kalvelės, 
o to krašto vandenys bėga į Nerį,  Nemuną, 
o iš ten – į Baltiją. o štai Pagudės vandenys 
jau suka į visai kitą pusę ir nusruvena į Dau-
guvą. o iš ten, žinoma, irgi į tą pačią Balti-
ją. Gal todėl mes nuo seno esame vadinami 
baltais arba baltais aisčiais. Ir regėjimai Pa-
gudėje visai kiti – lygumos. Ir žemės čia der-
lingesnės, ir daug užsilikusios senovės. Jau 
niekur kitur susibūrusios moterys nerenka 
sutartinių, o štai Pagudėje – jos vis dar dai-
nuojamos. Ne scenose, ne pasirodymui, o 
kaip buvo gilioje senovėje – iš gražaus įpro-
čio. Susirenka kelios moterėlės – ir prade-
da. Negalima atsiklausyti. o aplinkui – gra-
žūs lietuviški vietų pavadinimai. Daugybė 
lietuviškų vietovardžių ir Gudijoje, bet ten 
dauguma jau šneka gudiškai. Kodėl taip at-
sitiko, sunku net pasakyti. Štai šitame krašte 
yra nemažas miestelis. Čia kadaise net vie-
nuolynas stovėjo, jo kolonos ilgai dar dunk-
sojo virš miestelio. Bet pamažu nugriuvo. o 
raudonų plytų bažnyčia iki šiol gražiai raudo-
nuoja. o už jos šventoriaus ir Gudija praside-
da. Daug išgyveno šito krašto žmonės, daug 
regėjo ir perregėjo, viską ir į storiausią kny-
gą būtų nelengva surašyti. Ir žmonių šitame 
miestelyje nuo seno gyveno visokiausio plau-
ko – lietuviai, gudai, lenkai, rusai ir, žinoma, 
žydai. Visokio turtingumo buvo tie žydai, bet 
žmonės jiems gražiai pavydėjo jų vienybės, 
susiklausymo ir tarpusavio paramos. Šitame 
Pagudės miestelyje ir gyveno būsimi mūsų 
sakmės veikėjai – agnieškutė ir Valerukas.  
Pora kaip pora, kaimynų ir aplinkinių tyliai, 
o kartais ir garsiai gerbiama. Abu labai skir-
tingi, bet sugyveno be jokio piktesnio bar-
nio. agnieškutė, arba tiesiog agnieška, buvo 
krikštyta agniete, bet niekas jos taip nevadi-
no, o tik agnieška, o dažniausiai agniešku-
te. Garsiakalbė, dainininkė kaip reta, šokė-
ja, pilna visokios veiklos, bet tas netrukdė 
būti ir gera gaspadine. o jos kepti pyragai ir 
visa kita buvo plačiai žinomi visoje parapijo-
je. Gal todėl agnieškutės ir Valeruko namuo-
se įvairiom progom mėgo pasisvečiuoti ir ku-
nigai, ir mokytojai, ir visokie dainų rinkėjai. 
agnieškutė buvo kilusi iš paprastų viduti-
nio turtingumo ūkininkų. o štai apie Valeru-
ką sklido visokios tylios kalbos. Ne apkalbos, 
o tik pakalbėjimai. Buvo gandų, kad kilęs iš 
kažkokių plikbajorių. o ir pavardė nei šio-

PAgUDėje. 
Agnieškutė ir Valerukas

Petras PAnAVAs

kia, nei tokia – Vileita. tai gal ir nelabai lietu-
vis. Pats Valerukas apie savo kilmę ir pavardę 
nieko nepasakojo, o gal ir nenutuokė. Nela-
bai kalbus, bet geraširdis, ir darbininkas visai 
normalus, ne tinginys. Ūkelis buvo nedidelis, 
bet nieko nestokojo. Valeras, visi pripažino, 
daug gražesnis už agnieškutę, vienu žodžiu, 
gražus bernas, bet kažkodėl vis pavyduliavo 
savo agnieškutės. Jeigu toji per daug įsilinks-
mindavo kokios nors šventės metu kompa-
nijoj, jau ir žvairuoja. Be žodžių, bet sužvai-
ruoja. tą daug kas pastebėdavo. augo tame 
pačiame miestelyje, bet žalioje jaunystėje lyg 
ir nedraugavo, o po kariuomenės Valerukas 
ėmė ir pasipiršo. o tarnavo Valerukas lenkų 
kariuomenėje, nes tada lenkai buvo užėmę 
Vilnijos kraštą. Iš kariuomenės grįžo paman-
drėjęs, gerai lenkiškai kalbėdamas. Dar mo-
kėjo susikalbėti ir vokiškai, nes prie pirmųjų 
vokiečių, bendraudamas su vokiečių karei-
viais, visai nesunkiai pramoko ir vokiškai. Ži-
noma, mokėjo ir rusiškai, ir gudiškai, ir net 
žydiškai. tad nors buvo baigęs tik pradinės 
skyrius, atrodė visai nekvailas. tiesa, knygų 
neskaitė. Jas paskaityti mėgo agnieškutė. 

Visi žmonės miestelyje sugyveno gra-
žiai. Negražūs dalykai prasidėjo bažnyčio-
je. Mat lietuviai šventų mišių ir pamokslų 
norėjo klausytis lietuviškai, o lenkai reika-
lavo tik lenkiškos kalbos. rietenos pasidarė 
labai negražios. agniešutė, persirišusi savo 
kepuraitę trispalve juostele, apskundė ku-
nigą, kad tas už kažką vienai mergaičiukei 
pirštais pliaukštelėjo per skruostą. Kunigas 
buvo priverstas atsiprašyti ir mergaičiukės, 
ir jos tėvų. Po šito įvykio agnieškutės mar-
kė dar daugiau pakilo.

Bet pasaulyje ėmė darytis keisti dalykai. 
o didžiausias iš tų dalykų – karas. o tame 
kare baisiausias žydų šaudymas. Žydus slėpė 
ir agnieškutė su Valeruku. agnieškutė visą 
žydų šeimą juodą naktį klaidžiausiais miš-
kais išvedė į Gudiją, bet apie šitų žydų likimą 
nieko nežinoma. Matyt, išsigelbėti nepavyko. 
Baisiausia, kad žydus šaudė ir iki proto nete-
kimo nugirdyti vietiniai, o vokiečiai tik pri-
žiūrėjo ir fotografavo. Grįžtant bolševikams, 
pas Valeruką užsuko vokiečių kareiviukas, be 
ginklo, visai pasimetęs, ir paprašė šeimininką 
užsirašyti jo tėvų adresą, nes jaučia, kad mirs. 
rusai šį beginklį vokietuką pasigavo, bet ve-
žioti su savim nenorėjo, gryna peckelynė, tai 
nuvedė už kluono, nušovė ir užkasė. Kur už-

kasė, ir dabar matyti toje vietoje žolė lyg šil-
kas. Valerukas, bijodamas, kad rusai, radę 
vokietuko tėvų adresus, gali kuo nors apkal-
tinti ir jį, adresus sunaikino. Vėliau dėl to la-
bai graužėsi.

Grįžus bolševikams, iš pradžių nedaug 
kas pasikeitė, tik nei iš šio, nei iš to ėmė 
tremti į Šiaurę žmones. Vėliau buvo gvoltu 
įkurti kolūkiai. Jaunimas, bėgdamas nuo ka-
riuomenės ir tremčių, išėjo į miškus. Išėjo ir 
tie, kurie šventai tikėjo, kad Lietuva vėl taps 
nepriklausoma. 

agnieškutė mezgė partizanams kojines, 
pirštines, o Valerukui buvo įduotas senas šau-
tuvas ir liepta kažką nuo kažko saugoti. Sar-
gas apsnūdo, o šautuvą kažkas nudžiovė iš 
panosės. Matyt, juokais.

Visai nelauktai netikėtai Valerukas iš žen-
to sužino apie savo pavardės atsiradimą. Pa-
sirodo, kadaise „leitais“ vadino žmones, kurie 
kažką saugojo, prižiūrėjo. Vadinasi, iš pra-
džių buvo leitai, o tik po to atsirado pavardė 
Leita. Ką reiškia – žentas nemokėjo paaiškin-
ti. Gal vyti? Bet naujiena, kad jis gali būti ne 
bet kas, Valerukui smigo ir įsmigo labai giliai. 
Jis slapta ėmė jaustis ne bet kas esąs. Gal net 
labai ne bet kas. 

Buvo kažkokia kolūkio šventė. Praeinant 
šalimais kolūkio pirmininkui Valerukas pa-
siūlė susidaužti stikliukais, bet primininkas 
kaip ėjo, taip ir praėjo. Ir čia Valerukas stai-
ga prisiminė savo pavardę ir jos kilmę. Ir 
nebeištvėrė.

– tai ką, šitas paršelis su manim nenori su-
sidaužti? – pareiškė garsiai. tik agnieškutei 
pavyko nuramintį užsimiršusį Valeruką.

Pagaliau Lietuva tampa laisva ir nepriklau-
soma. Vyksta prezidento rinkimai. Miestelio 
žmonės staiga ima vieni kitiems skambinti: 
rodo Valeruką. Pasirodo, kandidatas į prezi-
dentus kaip du vandens lašai panašus į Vale-
ruką. tai dabar, kai klausia, už ką balsavo, at-
sako trumpai: už  Valeruką.

Netrukus mirė agnieškutė, o po kiek lai-
ko ir Valerukas. abudu atgulė senose mieste-
lio kapinėse. Ligi šiol žmonės Valeruką prisi-
mena linksmai, kaip prezidento dvynį. o štai 
agnieškutę lyg ir primiršo. Bet staiga knygo-
je apie miestelį pasirodo žinia: agnieška Vi-
leitienė, tigro rinktinės partizanų ryšininkė. 
apie tai gyva būdama agnieškutė niekam ne-
buvo prasitarusi.  



GyVENIMAI 35

Indraja 2022 M. RUGSĖJIS

Prie Agnieškutės ir Valeruko koplytstulpių duktė Eleonora (kūrinių autorius Stasys Karanauskas)
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Knygoje pasakojama ne vien apie ra-
šytojus. Vieni vardai mums gerai žinomi, 
apie kitus mažiau girdėjom. Kartais jie 
prisimenami gana netikėtu aspektu, daž-
nai pagalvojame, kas dalį jų sieja. tarkim, 
emocingai, pateikiant įdomių faktų pasa-
kojama apie Ugnę Karvelis, Juozą Gruodį, 
Henriką raštikį, apie kunigą Petrą raudą, 
tėvą ir sūnų Strazdus, alodiją Dičiūtę-tre-
čiokienę, rapolą Šaltenį, apie Utenos apy-

Pasakojimai apie žmones, 
susijusius su  Utenos kraštu

stepas eitMinAViČiUs

„Utenos indra“ gražiai išleido Antano gasperaičio knygą „Asmenybių 
spindesys“. Mes turime progą darsyk prisiliesti prie kai kurių likimų, pamąstyti 
apie lietuvos istorijos skaudžiuosius epizodus. tie, kurie anksčiau atidžiai skaitė 
šio autoriaus straipsnius, knygas, mėgins pajusti stiliaus ypatumus, reflektuos 
patrioto inteligento veiklos pobūdį.

linkių muzikantus, „Saulės“ gimnazijos 
šviesuolius. Paminėjau tik dalį temų, bet 
ir jos jau gali sufleruoti apie leidinio turinį.

Noriu plačiau aptarti straipsnį apie an-
taną Deveikį – jis padės man apibrėž-
ti esminius stiliaus ypatumus, apibūdin-
ti autoriaus intencijas. Labai gražūs pirmi 
sakiniai: „Jis buvo laisvas žmogus anoje 
aleksandrų ir mikalojų alinamoje Lietu-
voje. Jokių tarpininkų tarp jo ir jo Dievo 

nebuvo: jam jis meldės kasdien, kančios 
medinukus, kryžius darė, žmoneliams 
krosnis krovė, o pats dūminėlėse lindėjo.“ 
Įsidėmime deminutyvus. turėčiau pasa-
kyti, jog vien tik tokiu – deminutyvų var-
tojimas – aspektu galėtume aptarti mini-
mą knygą. Ši žodžių forma apibūdina ir 
autoriaus požiūrį, ir straipsnių veikėjus. 
Ji leidžia pajusti, kad a. Gasperaitis nere-
tai šneka pasigėrėdamas, pasididžiuoda-

Antanas Gasperaitis, sulaukęs gražaus 90-mečio, parašė dar vieną mūsų kraštui svarbią knygą
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Alfonsas Nyka-Niliūnas su šeima 

Utenos Kristaus žengimo į dangų 
bažnyčios frontone –  

Mykolo Arkangelo skulptūra,  
kurią 1883-1913 metais 
kūrė Antanas Deveikis 

Utenos Šaulių namų kanklininkai
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mas, su nuostaba. Šios esė įžanga įsidėmė-
tina: „Imkite jo nuotrauką ir pažiūrėkite į jo 
darbų darbais iškankintas, molių, šiurkštaus 
medžio, dažų prigirdytas rankas, o paskui, 
įeidami Utenos bažnyčion, pakelkit aukštyn 
akis ir pažiūrėkit į šaukiantį paskutinėn teis-
mo dienon išskleistais skardiniais sparnais 
didžiulį jo darbo Mykolą arkangelą.“ Poeto, 
prozininko sakiniai. Jie vėliau labai įvairiai 
bus paremiami: faktais, atsiminimais, paste-
bėjimais. Visos knygos savybė – cituojama 
daug atsiminimų. Bet kad jų būtų, reikėjo 
daug ką aplankyti. Padėkos vertas muzie-
jaus darbuotojų supratimas, jog būtina sku-
bėti, kol yra žmonių, galinčių kalbėti apie 
mus dominančius asmenis. Bet straipsny-
je „aukštaitiškų kryžių architektas antanas 
Deveikis“ ne vien tai cituojama. reikėjo pa-
sėdėti ir prie mokslinės literatūros. Naudo-
tos literatūros sąraše net 35 šaltiniai. taiklūs 
skyrių pavadinimai: „Kryždirbio-dievdirbio 
paminėjimai“, „Kur ir kada Dieveika buvo 
gimęs?“, „Jaunystė, arba Vabalėlis milžino 
rankomis“, „Pakermežyje ir Leliūnuose“, 
„Pirtelėje ant Lygialaukio kalno“, „Patraukli 
Deveikio kryžių architektūra“, „Deveikio ir 
kitų kryždirbių kryžių ypatumai“, „Deveikis 
– senesniųjų pasekėjas ir jaunesniųjų mo-
kytojas“. Manau, būsimi knygos „asme-
nybių spindesys“ skaitytojai jau vien iš pa-
sakojimo apie šį kūrėją gali pajausti viso 
leidinio svorį. 

a. Gasperaitį pažįstame kaip gabų kraš-
totyrininką, mokantį prakalbinti įvairius ar-
chyvus. Šis kelias nėra paprastas, tačiau pa-
teikiantis patikimus faktus, kurie leidžia 
asmenį apibūdinti matant ne vieną spalvą. 
Štai toks svarbus sakinys: „teko patyrinėti 
Čipkų 7 kartų genealogiją.“ ar nuo to kalbė-

jimas apie poetą alfonsą Nyką-Niliūną tapo 
svaresnis, įdomesnis? Žinoma, tai rodo tiek 
pagarbą, tiek rimtą susidomėjimą, tiek ge-
bėjimą pajusti menininko pasaulėjautą. Kita 
vertus, cituojami ir poeto laiškai knygos au-
toriui. Kaimynai ar beveik kaimynai – ir ši 
informacija verta dėmesio. turėčiau primin-
ti, jog a. Gasperaitis yra atidžiai, giliai išstu-
dijavęs savo krašto ir istoriją, ir geografiją, 
ir čia gyvenusių žmonių gyvenimus. Lietu-
vių kalbos mokėjimas  – štai, kas dar žavi. 
Kokia graži pasakojimo apie kunigą anta-
ną Liuimą pradžia: „Yra Utenos apylinkėje 
vingrus upelis Vyžinta, atzurząs iš Vincelio 
ežero ligi Nemeikščių. Čia jis įteška į Kra-
šuoną ties pačia poeto Nykos-Niliūno gimti-
ne. Prie šio upelio yra kaimelis Pavyžintys, 
kurį kažkas ano amžiaus pabaigoje pavadi-
no ažudvarėmis. Galbūt todėl, kad jis buvo 
arti ramoškėnų dvaro, kuris pokariu į dul-
kes pavirto. tik jo laukuose beliko senų kle-
vų kupetėlės, tarp kurių dar mūsų atsimini-
muose kėpsojo seni mediniai kryžiai.“

Knyga „asmenybių spindesys“ būsimą 
skaitytoją intriguoja įvairiais faktais, įvai-
riomis detalėmis. tarkime, kas važinėda-
vęs dviračiu po apylinkes ir imituodavęs 
paukščių balsus? Kam išeivijoje iš pra-
džių teko dirbti geležinkelio vagonų va-
lytoju, vėliau troleibusų konduktoriumi, 
raštininku telegrafe? Ne kartą minimas 
Juozas tumas-Vaižgantas. Vienoje vieto-
je daroma prielaida, kad jis gali būti toli-
mas rašytojo, kilusio iš mūsų krašto, gimi-
naitis. Kokio? tokių klausimų galėtume 
daug parinkti. tai nebūtų vien tik rekla-
mos žingsnis. Pavyzdžiui, kas iš mūsų ga-
lėtų įsivaizduoti uteniškių sąsajas su Levu 
tolstojumi? Bronė Šimelytė-Sadauskienė, 

gimusi prie Utenos, Pasalių kaime, atsiun-
tė knygos autoriui nuotrauką, kurioje nusi-
fotografavusi su Levo tolstojaus giminai-
čiu. Darbo būta daug, bet dabar skaitome 
šią istoriją su didžiausiu smalsumu. 

Kuo mus džiugina antano Gasperaičio 
žodis? Galėjimu iš mokslinio ar publicisti-
nio stiliaus pereiti  prie savo gyvenimo epi-
zodo ar akimirkos. Įsiminiau vieną pasako-
jimo apie rapolą Šaltenį fragmentą: „Kai 
baigiau vidurinę mokyklą ir buvau įrašy-
tas į vežamųjų sąrašus, buvo sunku patek-
ti dirbti mokykloje, todėl kreipiausi į Mo-
kytoją, ir Jis padėjo. Po to užsimezgė dar 
šiltesnė mūsų draugystė. Studijuojant Vil-
niaus pedagoginiame institute būdavo sun-
kios kelionės į Vilnių; nusivėlinus Moky-
tojas pakviesdavo nakvynei. Matydavau, 
kaip Mokytoją gerbia jo kultūringa žmo-
na.“ tokie prisipažinimai – pasitikėjimo 
autoriaus tekstais ženklas. 

Knygoje yra labai gražių nuotraukų, 
kuriose užfiksuotos pakylėjimo, nušviti-
mo valandėlės. Man atrodo, kad ir jomis 
a. Gasperaitis pasakoja apie asmenybes, 
galvojusias ne tik apie Uteną, bet ir visą 
Lietuvą.

Labeikių dvaro pastatas. Piršlio šovimas

Tokio amžiaus Juozas Gruodis buvo 
Utenoje. Nuotrauka daryta Jaltoje.

Parengė Lina Narčienė 
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ruduo jau baigia kadenciją ir ašaroja žiūrė-
damas į vis labiau pilkėjantį žiemos dangų. Du-
sina... Darosi sunku palypėti laiptais į ketvirtą ar 
dar aukščiau esantį aukštą. Ką nors sunkiau pa-
dirbėjus širdis pradeda plakti kažkur pakaklėje. 
Jau nemažai dienų mano kūno temperatūra lai-
kosi apie trisdešimt septyni su puse. Norom ne-
norom kėblinu į ligoninę, nes poliklinikos gydy-
tojo paskirti vaistai nepadeda. aukštas, skvarbių 
akių, tamsių garbanotų plaukų ševeliūra, pasida-
bruotais smilkiniais daktaras Rimvydas ilgokai 
mane čiupinėja, stuksena ir siunčia į rentgeno 
tyrimų laboratoriją. Po procedūros esu apren-
giamas ligoninės „uniforma“ ir atsiduriu pala-
toje. Neužilgo girdžiu koridoriumi atkaukšint 
kulniukus ir seselė, vilkinti baltu angelo rūbu, 
smeigia į mano kūną švirkšto adatą, suleisda-
ma pirmą porciją penicilino. Esu pradedamas 
gydyti nuo plaučių uždegimo. taip jau kelinta 
para kas keletą valandų gaunu vaistus ir nelabai 
sveikstu. temperatūra laikosi, užeina dusulio 
priepuoliai, silpnoka. Kažkiek geriau, bet apie 
pasveikimą toli gražu... Jau praėjo dvi savaitės, 
jau pasikeitė palatos kaimynai, o apie mano iš-
rašymą niekas nė kū-kū... rimvydas nepasi-
duoda, tiria mane ar nesergu plaučių, ar inkstų 
džiova (tik gerokai vėliau sužinojau, kad mano 
kraujas net buvo patikrintas ar nesergu AIDS).

Dienas ir naktis laiko upė neskaičiuodama vis 
nuneša į praeitį. Jau antras mėnuo kaip aš vis dar 
ligoninėje, jau netekau geroką pūdą savo masės, 
jau retėja lankytojai (išskyrus vieną). Man gaila 
akių Šviesos, kuri kiekvieną vakarą gamina ir 
neša man šiltą vakarienę. Kartais, jai išėjus, pa-
seku jos žingsnius žvilgsniu pro grotuotą pala-
tos langą. Šįvakar ji sustojo prie ligoninės kie-
me esančio didžiulio medžio, atsirėmė į jį ir, 
palenkus galvą, sudrebino pečius... aš prasky-
dau, akių ir nosies išskyros sušlapino pagalvę. 
Už dienos aplankė brolis. Pakalbėjom, ir pasi-
guodžiau, kad būtų neblogai dar keletą metelių 
pagyventi, dar pagaudyti ešerių, dar pabūti ge-
ram visiems, kuriuos tik susitiksiu... Pro langą 
pamačiau, kad Jis užsiglaudė už to paties me-
džio, kur vakar buvo atsišliejusi žmona, ir nela-
bai greit nuo jo pradėjo tolti.

Šakės! Negi jau viskas? Negi tikrai toks liū-
dnas mano vaizdas? Į atmintį atplaukė kažkada 
išsakyti Mamos žodžiai: „Marija, neleisk šian-
dien užgesti šiam vaikeliui.“

Jinai juos ištarė suklupusi prie bažnyčios ant 
kieto gruodo, mane laikydama antklodės ryšu-
lyje ir aš, nerodęs gyvasties, jau silpnu kačiuko 
balseliu suknirpiau, parodydamas, kad gyvastis 
pas mane grįžo... Pagalbos pas visų Motinų Ka-
ralienę jinai paprašė pakelėje, bėgdama su savo 
vaiko nešuliu ligoninėn. o man reikia kažką da-

Romaldas ZABUlionis

ryti nedelsiant, jau šią minutę. atsirado stiprus 
noras gyventi. Nedrąsiai pagalvojau, kad nors 
porą, trejetą metelių pagyvenčiau, visiems geras 
būčiau, upėje ar ežere dar ešerių pagaudyčiau, į 
dangų ir vandenį ilgai žiūrėčiau... Juk tai stebė-
ti niekada neatsibosta, o dabar tik papilkėjusios 
sienos, baltos lubos ir beveik pastoviai virš durų 
šviečianti elektros lemputė.

Supratau, kad dabar galiu tik melstis. Ilgai 
kartojau tą vienintelę maldą, kurią mokėjau. Ne-
žinau, kiek dešimčių kartų pakartojau: „melskis 
už mus nusidėjėlius...“

Pabudęs ilgai klausiau, kaip šlepsi, kauk-
ši, brūkši ligonių ir personalo žingsniai, kaip 
girgžda ir trinksi darinėjamos durys. Nejučia 
išsišiepiau, kėpsojau lovoje ir klausiausi negu-
drios žingsnių bei durų muzikos, džiaugdama-
sis, kad dar esu... Prieš daktarų vizitaciją sky-
rius aprimsta keliolikai minučių: niekas per 
daug nevaikšto, ramu. Pabudo noras kažką da-
ryti daugiau negu malda. Keliuosi ir kaip gali-
ma tyliau žingsniais matuoju koridorių. trisde-
šimt žingsnių pirmyn ir tiek pat atgal... Ir taip 
kelis kartus. Bus bloga ar gera – aš turiu eiti 
ir eiti, kol tenai, priekyje kažkada turiu prieiti 
savo „gerai“. Vėliau rankomis atsiremiu į sieną 
ir darau kažką panašaus į atsispaudimus – nuo 
grindų tai pakartoti tikrai ankstoka.

Praeina dar savaitė, mano temperatūra tik tru-
putį virš trisdešimt septynių. rimvydas kelioms 
dienoms leidžia pakeisti aplinką ir aš atsiduriu 
namie. akių Šviesa kaip įmanoma mane lepina 
skaniu valgiu, švelnumu ir visada įjungia savo 
grūdinamą kantrybę, kai man užeina nevilties, 
irzlumo valandėlės. rytais ir vakarais vis žiūriu 
kokią šilumą rodo mano kūnas. Kaip užkeikta, 
nesikeičia – trisdešimt septyni su trupučiu.

Grįžtu į ligoninę. Gaunu kitus vaistus. Vie-
ni jų – tai tokia mikstūra, supilta į puslitrinį bu-
telį. Kai pradeda dusinti nuryju gerą gurkšnį ir 
neužilgo palengvėja. Net trupučiuką apsinešu, 
nes tirpalas pagamintas su nemaža doze spirito 
ir plečiančių vaistų komponentų. Kas rytą darau 
savo vaikščiojimų ir visokių lankstymųsi proce-
dūras. Lyg ir geriau jaučiuosi, bet temperatūra 
manęs nepalieka. Žiema jau persirito į kitą pusę. 
Senelis pasakytų, kad rogių pavažą jau neša šo-
nan. Kai daugiau pajudu savo rytinės mankš-
tos metu, mane irgi neša šonan... Esu išrašomas 
iš ligoninės, bet nedarbingumas tęsiamas. Na-
muose visą dieną vienas. Vis stebiu pro virtuvės 
langą, kaip ryškesnę gelsvai žalsvą spalvą įgau-
na netoliese augančio gluosnio šakos.

Pavasarėja... Šiandien mane aplankė bendra-
darbis. Mano geranoriškas mokytojas ir kole-
ga Dimitrijus – trumpiau vadinamas „Dimka“. 
rūpestingos akys nužvelgia mane, o papūstos 

lūpos pakyla prie stambios nosies. Kadangi jo 
galvos tonsūrą slepia siaura žalsva skrybėlė, jis 
man primena vaikiško filmuko herojų „Kroko-
dilą Geną“. Pasakodamas, kas naujo mūsų dar-
be, netikėtai ištraukia iš savo plataus švarko ki-
šenės pusę litro baltos ir tvirtu balsu pasiūlo:

– Davai! taip ar taip per ilgai tu čia sergi. Blo-
giau nebus, nebent tik tavo kvarabą pramuš...

Ištuštinam tą butelaitį. Jaučiuosi, kaip gerokai 
padauginęs mikstūros... apsvaigęs aš guodžiuo-
si, kad labai dar pagyventi nors keletą metelių 
noriu. o Dimka, pakrapštęs savo „čiarlį“ (taip 
vadindavo aštuoniasdešimtųjų kietais kampais 
portfelius), antrą bonką ant stalo stato.

– Davai! Jau tau vis tiek tas pats, – sako jis ir 
nulupa kamštuką.

Išgeriu taurelę, bet daugiau tikrai nenoriu. 
Dimka išmaukia tris ir butelį su likučiu grąžina 
„čiarliui“. Draugui išėjus krintu miegoti. Numi-
gau iki pavakarės. Vos spėju apsitvarkyti, pravė-
dinti butą, o mano Šviesa jau namie ir su aukštai 
pakeltais antakiais žiūri į mane...

rytas. Naktį stipriai suprakaitavau. apsiprau-
siu. Susirandu sąsiuvinį, pieštuką, į pažastį įsi-
dedu termometrą. Kiekvieną rytą turiu įvykdy-
ti gydytojo nurodymą – pamatuoti savo kūno 
temperatūrą ir tvarkingai, šalia tos dienos datos, 
užrašyti. trisdešimt šeši su puse... Negali būti!? 
tikriausiai per trumpai termometrą išlaikiau. 
Matuoju iš naujo. trisdešimt šeši ir šešios! Sil-
pnoka, bet temperatūra pirmą kartą per šiuos ke-
lis ligos mėnesius atsitraukė.

Praėjo savaitė, sveiko stiprumo neturiu, bet 
temperatūra nekyla. Praėjo daugiau pusės metų, 
kai aš nebuvau prie upės, o šiandien čia mojuo-
ju meškerėle ir laukiu užkimbant svajoto eše-
riuko... Sėdėdamas ant pailgo paupio akmens, 
atsuku veidą saulutei ir markstausi, glamonėja-
mas šiltų jos spindulių. Pradeda perštėti akis ir 
palenkiu galvą žemyn, o iš nosies netikėtai pa-
žyra gelsvo skysčio karoliukų virtinė...

Galvoje suūžia minčių spiečiukas ir aš prisi-
miniau, kad pernai rudeniop parketiniu laku da-
žiau mūsų kambarėlių grindis, kai dujokaukės 
stiklai stipriai užrasojo – darbą baigiau be jos...

Jaučiau, kaip palengva mano kūną paliko 
šalta ligos ūkana, o sąžinė pradėjo spausti par-
eigos mozolį... Supratau, kad rytoj būtinai turiu 
aplankyti gydytoją rimvydą ir geraširdį Dim-
ką. Šiandien aš dar nežinojau, kad likimas man 
šypsojosi ir gyvensiu ne keletą metelių, o ke-
lis desėtkus...

Suvirpėjo dugninės meškerės viršūnė. Suga-
vau pirmą šiųmetinę žuvį – tai buvo sprindžio 
dydžio „karališkas“ pūgžlys, o nuojauta links-
mai pakuždėjo, kad bus ir svajotas ešerys...
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Parodos idėja ir pristatymas 
Į susitikimą su autoriais ir parodos atida-

rymą susirinkę vilniečiai bei gausus būrys 
uteniškių galėjo išvysti V. Mintaučkio fo-
tografijas ir J. Gradauskaitės-Levčenkienės 
tapybos kūrinį, kurį autorė pavadino Žalgi-
rio mūšio „Miniatiūra“. Įdomu tai, kad ta 
„Miniatiūra“, kaip pastebėjo Lietuvos gra-
fikas, plakatistas profesorius Jonas Gudmo-
nas, yra net keturių metrų pločio.

Prieš prasidedant renginiui, susirinku-
siems koncertavo Lietuvos kariuomenės 

Uteniškės triumfas 
ir istorinis reportažas apie 
Žalgirio mūšio įamžinimą

iki liepos pabaigos lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje 
veikė fotografijų ir tapybos paroda, kurios autoriai uteniškiai – Valdas Mintaučkis 
ir jolita gradauskaitė-levčenkienė. taip sutapo (o gal autoriai specialiai derino), 
kad parodos atidarymas vyko prieš pat Žalgirio mūšio 612-ąsias metines, kurios 
minimos liepos 15 dieną.

Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų 
choras „aidas“.

Vienas parodos autorių – buvęs Lietu-
vos kariuomenės karininkas V. Mintaučkis 
– susirinkusiems pabrėžė, kad 1410 metų 
liepos 15 dieną šalia Griunvaldo, dabar-
tinėje Lenkijos teritorijoje, vykęs Žalgi-
rio mūšis buvo viena didžiausių epochos 
kovų. Jos metu jungtinės Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalys-
tės pajėgos, vadovaujamos Vytauto ir Jo-
gailos, sutriuškino Kryžiuočių ordiną.

Šia proga prieš pora metų, minint 
610-ąsias Žalgirio mūšio metines, istori-
nėje vietoje Lietuvos respublikos prezi-
dentas Gitanas Nausėda atidengė pamin-
klinį akmenį, skirtą Lietuvos karžygiams 
ir bendrai pergalei atminti. Ant akmens si-
rutėniškis skulptorius Valentinas Šimonė-
lis iškalė Vytį ir užrašą lietuvių bei lenkų 
kalbomis: „Nuo lietuvių tautos už bendrą 
pergalę.“ tuomet minėjime dalyvavo ne 
tik prezidentas, buvęs premjeras Saulius 
Skvernelis, Lietuvos Vyriausybės nariai, 

Daugiau nei pusmetį kurtą Jolitos Gradauskaitės-Levčenkienės tapybos darbą pirmiausiai pamatė vilniečiai
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bet ir lenkijos vadovai su prezidentu An-
drzej Duda priešakyje. Visa tai susirinku-
siems į parodą priminė fotografijų, kuriose 
užfiksuota akmens kelionė iš Kupiškio ra-
jono palaukės iki paminklinio akmens ati-
dengimo Griunvalde, autorius. Šis akmuo, 
sveriantis 14 tonų, į skulptoriaus V. Šimo-
nėlio dirbtuves Sirutėnuose atkeliavo iš 
adomynės laukų, o jį dovanotojo a. a. bu-
vęs ilgametis uteniškis alfredas aidukas.

Į iškilmingas akmens palydėtuves prieš 
porą metų atvyko net tuometinis Seimo 
Pirmininkas Viktoras Pranckietis. Jį ve-
žusius karius nuo Utenos iki Kauno ly-
dėjo Utenos baikerių klubo „Fire Wheel 
(„Ugnies ratas“) baikeriai ir lietuvos ke-
lių policija. Netoli Kauno vilkiko lydėjimą 
iš uteniškių baikerių perėmė Lietuvos ka-
riuomenės baikerių klubo „Perkūnas“ na-
riai. Pastarieji išgabenamą į Griunvaldą 
paminklinį akmenį palydėjo jau iki Lietu-
vos–Lenkijos sienos. Griunvaldą akmuo 
pasiekė ir buvo pastatytas 2020 metų ge-
gužės 28-os vakare.

Susirinkusiems į parodą atsargos pul-
kininkas, buvęs Lietuvos gynybos ata-
šė Lenkijoje romas Žibas priminė, kaip 
buvo renkamos lėšos, su kokiais sun-
kumais susidūrė šios idėjos autoriai, ką 
jie veikė, kol paminklinis akmuo atsira-

do Griunvalde. Pasak jo, Lietuvos bajo-
rų karališkoji sąjunga, Lietuvos kariuome-
nės Vilniaus įgulos karininkų ramovė bei 
Lietuvos kariuomenės rezervo karių aso-
ciacija prieš kelerius metus iškėlė inicia-
tyvą sukurti paminklinį pergalės įamžini-
mo akmenį su lietuvišku Vyčiu ir pastatyti 
jį Griunvaldo lauke, Lenkijoje.

Paveikslas sukėlęs sensaciją
Pirmą kartą visuomenei parodytas dau-

giau nei pusmetį kurtas J. Gradauskai-
tės-Lenčenkienės tapybos darbas Žalgirio 
mūšio „Miniatiūra“ tapo tikra sensacija, 
nes tokį kūrinį Lietuvoje retai kada galima 
išvysti. Kaip sakė ne vienas parodos lan-
kytojas, kažin ar apskritai kas šiuo metu 
kuria panašius darbus. Menininkas J. Gu-
dmonas tvirtino, kad šis J. Gradauskaitės-
Lenčenkienės tapybos darbas gal kiek ir 
asocijuojasi su prieš kurį laiką Lietuvoje 
eksponuotu iš Varšuvos nacionalinio mu-
ziejaus paskolintu Jano Mateikos paveiks-
lu, kuris buvo nutapytas 1878 metais. J. 
Mateikos darbas gana įspūdingo dydžio 
(426x987 cm), J. Gradauskaitės-Lenčen-
kienės kiek kuklesnis – 110x400 cm. „Jo-
lita Vytautą su subtiliu moterišku jautru-
mu įveda į paveikslą, ne taip deklaratyviai 
kaip Mateika. Ar tai Vytauto armijos ka-

riai, ar kryžiuočiai – jie visi paveiksle pa-
vaizduoti skirtingi, bet tuo pačiu ir pana-
šūs“, – sakė menininkės talentu sužavėtas 
profesorius, kuris pridūrė, jog J. Gradaus-
kaitė-Lenčenkienė su šiuo darbu tvirtai at-
sistoja šalia tapytojų profesionalų.

Vertindamas uteniškės tapybos darbą 
Žalgirio mūšio „Miniatiūra“ Lietuvos tau-
todailininkų sąjungos pirmininkas Jonas 
rudzinskas sakė, jog šiais laikais mūsų 
gyvenimuose labai daug iššūkių, o šis uni-
kalus tapybos darbas – vienas jų. „Mano, 
kaip tapytojo akimis, šis darbas yra labai 
tikslus, jis ne postmodernistinis. Apie tau-
todailę dažnai pasakoma, jog tai – naivio-
sios dailės karalystė, bet šį kartą turime 
precedento neturintį atvejį, kai tautodaili-
ninkė sukūrė tokį šedevrą“, – sveikinda-
mas menininkę sakė Lietuvos tautodaili-
ninkų sąjungos pirmininkas.

Pati autorė, pristatydama savo, anot 
kitų meno žmonių, šedevrą, buvo labai 
kukli. trumpai paaiškinusi idėjos kilmę, 
ji pasakojo apie technologiją, kaip lie-
josi dažai ant drobės, kaip buvo renka-
ma medžiaga ir domėtasi išlikusiomis 
Žalgirio mūšio nuotrupomis, skaitytas 
ne vienas veikalas, istorikų atsiliepi-
mai apie šį mūšį, muziejuose ir knygo-
se ieškota vėliavų fragmentų, tam tikrų 

Daugiau nei pusmetį kurtą Jolitos Gradauskaitės-Levčenkienės tapybos darbą pirmiausiai pamatė vilniečiai



2022 M. RUGSĖJIS Indraja

42 PARoDA

pikantiškų detalių, kurios vėliau sulipo 
į paveikslą. „aš pusę metų nieko nevei-
kiau, tik domėjausi Žalgirio mūšiu, tai 
pastebėjo net mano artimieji, nes visą 
tą laiką kalbėjau tik apie tai“, – prisimi-
nė paveikslo kūrimo niuansus jo autorė 
J. Gradauskaitė-Lenčenkienė. Ji atsklei-
dė, jog iš pradžių norėjo kurti tik dviejų 
metrų drobėje, bet vėliau nė nepastebė-
jo, kaip „perlipo“ į kitą. taip, anot jos, ir 
išėjo keturių metrų ilgio paveikslas.

jolitos gradauskaitės-levčenkie-
nės paveikslas „Žalgirio mūšis“ vi-
siems lankytojams padarė milžiniš-
ką įspūdį. kilo nemažai klausimų: 
kaip buvo sukurtas šis šedevras? 
kaip kilo mintis kurti tokį paveiks-
lą? kas toji autorė? Apie tai ji papa-
sakojo ir „indrajos“ skaitytojams.

Pristatykite save.

Gimiau ir augau gražiame antalieptės 
krašte. Šiuo metu gyvenu Utenoje. Esu 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, 
sertifikuotų tautinio paveldo produktų tra-
dicinė amatininkė. 2011 m. man suteiktas 
Lietuvos respublikos meno kūrėjo sta-
tusas, o 2016-aisiais – tradicinių amatų 
meistro vardas. Dalyvauju respublikinėse, 
tarptautinėse ir rajoninėse bendrose meni-
ninkų parodose. Esu surengusi 33 perso-
nalines parodas. 

tapau, lipdau... tiesiog mėgaujuosi kū-
ryba, man – tai gyvenimo džiaugsmas, 
prasmė ir pilnatvė. Man prie širdies ani-
malistinis žanras (gyvūnai), myliu žirgus, 
be jų neįsivaizduoju savo kūrybos. Mėgs-
tu juos stebėti, fiksuoti ir perkelti ant dro-
bės taip, kaip aš suvokiu.

Kodėl myliu žirgus? todėl, kad žirgas 
simbolizuoja laisvę, intelektą ir sėkmę. 
Sakoma, kad šiame gyvūne apjungta liū-
to drąsa, erelio akylumas, jaučio jėga ir 
elnio greitis. Kad ir ką betapyčiau, mano 

pagrindinis tikslas – pagauti judesį ir emo-
ciją. o žirgas – ir judesys, ir emocija.

kaip kilo mintis kurti paveikslą 
„Žalgirio mūšis“? kodėl 
pasirinkta tokia tema?

Su šiuo darbu man buvo kitaip: tapyti jį 
pastūmėjo mano kelyje sutikti žmonės. tie-
siog įtraukė į šį istorinį žanrą. Ilgai nešiojau 
savyje tą mintį, kol ryžausi ją paleist į gy-
venimą. Iš pradžių galvojau, kad nutapysiu 
LDK didįjį kunigaikštį Vytautą ant žirgo. 
Bet kai pradėjau dėlioti savo mintis ir vi-
ziją ant drobės apie Žalgirį, manyje kažkas 
įvyko, ko negaliu net pati paaiškint. tokio 
gigantiško paveikslo neplanavau, bet ma-
žesnėse drobėse nesugebėjau išlieti savo 
minčių. teko užsisakyti dvi drobes (110–
200 m). Vėlgi, neplanavau ant abiejų tapy-
ti, viena buvo atsarginė. Mane kažkas val-
dė, tik nežinau kas, atrodė sprogs mintys, 
viskas vyko ekspromtu.

Pasveikinti parodos autorių atvyko 
Utenos rajono savivaldybės administracijos, Utenos kraštotyros muziejaus ir tautodailininkų delegacija
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kokių pastangų, laiko, žinių 
pareikalavo visas kūrimo procesas? 
kaip buvo kuriamas paveikslas?

Bekurdama kompoziciją supratau, jog 
perlipau į kitą drobę... Buvau laiminga, 
kad išliejau tai, ką buvau sumanius. tik 
tada suvokiau, jog įklimpau. Juk tai ne 
taip ir paprasta, iškilo begalė klausimų. 
Norėjosi tikslumo: kaip atrodė XIV am-
žiaus LDK karys, kokie šarvai, ginklai, 
vėliavos ir taip toliau. apvažiavau Lietu-
vos muziejus, kur galėjau rasti informaci-
jos, rėmiausi literatūra, M. Jučo knygomis 
„Žalgirio mūšis“, kurių viena išleista 1959 
m., kita – 2013 m. teko įsigyti a. Bum-
blausko knygą „Senosios Lietuvos istori-
ja“. Norėjosi, jog žiūrovui nekiltų klau-
simų, koks tai mūšis. taip įsijaučiau, kad 
atrodė, jog aš ten, mūšyje, buvau. Gilinau-
si į kiekvieną smulkmeną. tapymas ir ieš-
kojimai ėjo drauge, kartais paveikslas kei-
tėsi eigoje, betapant.

taip aš gyvenau šešis mėnesius diena 
iš dienos. Pasirinkau lesiravimo techni-
ką (sluoksninė tapyba), kai pirmas sluoks-
nis išdžiūna, tada dengiamas antras ir t. t. 
Plonu peršviečiamu sluoksniu šiame pa-
veiksle yra penki sluoksniai. o krapšty-
masis su  pačiais ploniausiais teptukais – 
man ne naujiena. Man patinka smulkintis 
vaizduojant kiekvieną miniatiūrinę detalę.

taip paveikslas ir gimė. tapyti nebuvo 
sunku, tik labai labai įdomu.

kur ir kada uteniškiai galės 
pamatyti paveikslą?

Tikiuosi, paveikslas pakeliaus po lietu-
vą ir ne tik. o uteniškiams būtinai prista-
tysiu, tik dar nežinau kada.  

apie ateitį negalvoju, esu nenuspėjama. 
Nežinau, kas man šaus į galvą, tiesiog pa-
sitikiu savo mintimis.

kaip jūs pati vertinate savo 
šedevrą ir kaip jį įvertino kiti 
(lankytojai, kritikai, dailininkai)?

Šį darbą pavadinau Žalgirio mūšio 
„Miniatiūra“. Mes visi žinom, ką reiš-
kia miniatiūros žanras. tai tapybos dar-
bas, telpantis žmogaus delne, atliktas kuo 
smulkiau. Na, smulkių detalių drobėje 
apstu, tik dydis ne tas. 

tad galima iš to pasijuokti... ar matėt 
kada nors keturių metrų miniatiūrą? o ar 
įmanoma sumažinti ir sutalpinti  į keturis 
metrus vieną didžiausių viduramžių mū-
šių? Manyčiau, įmanoma, bet tik mene.

Į visus savo kūrinius stengiuosi įdėti 
kuo daugiau meilės ir jausmų. o ar man 
pavyko, tik kiti gali pasakyti, blogų žodžių 
kol kas dar negirdėjau.

Uteniškė Jolita Gradauskaitė-Levčenkienė tikisi, 
kad Žalgirio mūšio „Miniatiūra“ pakeliaus ne tik po Lietuvą

Parengė Vytautas Ridikas 
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tautodailininko Vytauto Valiušio, titu-
luojamo Lietuvos puodžių karaliumi kū-
ryba eilę metų džiugina keramikos my-
lėtojus bei įkvepia profesionaliosios 
keramikos kūrėjus. tęsdamas savo senelio 
ir tėvo, liaudiškosios keramikos puoselė-
tojų sukauptą patirtį, kūryboje sėkmingai 
derina istorines bei šiuolaikinėje kerami-
koje išplitusias technikas, yra sukūręs ne 
vieną autorinę techniką. tai ir juodosios 
keramikos dekoravimas spalvota glazūra, 
vaivorykštiniais efektais, raugo kerami-
kos dekoravimas ar vazų formos, įspūdin-
gai išilginant jų kaklelius.

V. Valiušio kūriniai daugybę kartų eks-
ponuoti personalinėse ar teminėse parodo-
se ir visada sulaukia itin teigiamų įvertini-
mų dėl išskirtinio  puodininkystės principų 
interpretavimo. Jo sukurtų  plačiadugnių  
puodynių, ąsočių, dubenų, vazų gausa ne-
nustelbia autoriaus kūrybiškumo, priekin 

lietuviškosios keramikos 
puoselėtojo kūryba stebina jau 50 metų

Rūta Marija PURVinAitė

vedančio pažinimo proceso ir naujų atra-
dimų. V. Valiušis, nuo mažens gyvenęs 
molio apsuptyje ir susižavėjęs jo galimy-
bėmis, virtuoziškai įvaldė šią medžiagą. 
Bandydamas jos neribotas plastiškumo ir 
rišlumo galimybes, kūriniuose siekia at-
skleisti šias jos savybes, kurdamas tik iš 
pirmo žvilgsnio nesudėtingų formų dirbi-
nius. Kaip teigia V. Valiušis, „puode turi 
viskas derėti – formos, proporcijos, lini-
jos, dekoras, glazūra“. Iš tiesų, visi kera-
miko sukurti dirbiniai pasižymi itin pro-
fesionaliai  išlaikyta formos ir puošybos 
meistryste.

Pastaruoju metu keramikos mylėtojai 
ne vieną mėnesį galėjo pažinti V. Valiu-
šio kūrinius, kurie keliais etapais buvo 
eksponuoti Utenoje, Utenio aikštės eks-
pozicijų vitrinose. Ši paroda,  skirta kera-
miko kūrybinės veiklos 50-mečiui pami-
nėti, ne tik atskleidė nueito kelio kūrybos 

raidą, bet ir pristatė naujausius autori-
nius, išskirtinio meninio sprendimo kūri-
nius. Itin aukšto įvertinimo sulaukė juo-
dosios ir raugo keramikos technikomis 
atlikti kūriniai, pasižymintys ne tik pro-
fesionalia dirbinių atlikimo kokybe, bet 
ir raiškių, neperkrautų formų išgavimu. 
Juodosios keramikos vazos išilgintais ar 
specifiniais užbaigimais akcentuotais ka-
kleliais ženklina ne tik žiedėjo meistrys-
tę, bet ir kūrėjo gebėjimą išlaikyti pasi-
rinktą stilistiką. tai atsispindi formos 
įtaigume ir nuosaikume, meniškumą iš-
gaunant silueto grakštume, saikinguo-
se dekoravimo sprendimuose. Indų de-
korams keramikas taip pat pasirenka 
apgalvotą, su forma susiliejantį meni-
nį sprendimą, neretai  naudodamas įrėži-
mus, glazūros taškymus ar stilingą geo-
metrinį piešinį, sukurdamas stilingus, iš 
liaudies meno ir asmeninių interpretaci-
jų  gimstančius ornamentus. tačiau pasi-
rinkdamas spalvinius sprendimus, visada 
atsižvelgia į indo stilistiką, paskirtį, todėl 
kūriniai neatsiejami tiek forma, tiek de-
koru. autoriniais sprendimas pasižymi ir 
puodynės su įstrižai tvirtinamomis ranke-
nėlėmis, kurios savaip praturtina tradici-
nio indo siluetą bei įvairūs tošimi apipin-
tų puodų variantai. 

Eilę metų V. Valiušis, kūryboje išlaiky-
damas esmines puodininkystės tradicijas, 
nesiliauja ieškoti ir savitų raiškos būdų, 
sukurdamas ne vieną autorinę techniką ir 
technologiją, ryškiai praplėsdamas tradi-
cinės puodininkystės ribas. Keramikas ne 
vienerius metus dirbęs žiedėju dailiosios 
keramikos gamykloje „Jiesia“ bei Kauno 
„Dailės“ kombinate garsėjo kaip žiedėjas 
virtuozas. Vėlesniais metais V. Valiušis, 
nuolat tobulindamas šią techniką, kūri-
niuose saikingomis priemonėmis pasiekė 
aukščiausią meistrystės lygį, susikoncen-
truodamas į pasirinktos formos raišką, de-
koro saikingumą, kūrinio funkcionalu-
mą, nenukrypstant į komplikuotus formos 
sprendimus.

V. Valiušio kūrybą vienija formos ir de-
koro harmonija, tarsi apgaubianti kiekvie-
ną kūrinį  ypatingu, iš vidaus sklindančiu 
skambesiu. telieka palinkėti  meistrui ir 
toliau džiuginti mus išskirtiniais, suvieny-
tos dermės kūriniais.  Vytautas Valiušis nepamiršta pagirti ir kitų tautų puodynių meno
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Autorinę parodą keramikas surengė ir Utenio aikštėje esančioje stiklo galerijoje Utenoje

Vytautas Valiušis visada džiaugiasi savo kurtais darbais
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traukia gimtinė
Su menininku susipažinome jo namuo-

se, kurie ne tik padabinti drožėjo darbais, 
bet ir pilni gėlių, teikiančių jam didžiulę 
palaimą. aprodęs visas namo erdves šei-
mininkas pasidžiaugė, kad jo darbo vai-
siai ne dulka palėpėse ar sukrauti dėžėse, 
o apkeliauja nemažai parodų. Didžiausias 
įvertinimas jam – žmonių dėmesys kūri-
niams. Kai kurios verpstės, prieverpstės ar 
rankšluostinės iškeliauja ir į svečias šalis.

Pokalbio pradžioje pašnekovas užsimi-

nepasiduoti senatvei leliūniškį 
skatina aktyvus gyvenimas ir kūryba

lina nARČienė

Pusšimtį metų pedagogu dirbęs leliūniškis Antanas Algimantas Štaras dažnai 
prisiminimais sugrįžta į praeitį. neseniai savo žmoną į amžinybę išlydėjęs 86 metų 
verpsčių, prieverpsčių, rankšluostinių ir kitų medžio dirbinių kūrėjas nuo įkyrių 
minčių ir vienatvės vaduojasi puoselėdamas kieme vešinčias gėles ir nuolat judėdamas. 
judėjimas, anot pašnekovo, gyvenimo pilnatvė, tad kasdien aktyviai vaikščiodamas 
jis ne tik gerai jaučiasi, bet ir neturi rimtesnių sveikatos problemų. stiprybės vyrui 
teikia ir kūryba, kuri jį lydi nuo vaikystės.

86-erių Antanas Algimantas Štaras 
50 metų dirbo mokytoju ir jos vadovu šiuo metu uždarytoje Leliūnų mokykloje

nė, kad vaikystės metais būdavo vadina-
mas algimantu, o baigęs mokyklą Uteno-
je ir gavęs baigimo pažymėjimą pastebėjo, 
kad tikriausiai per klaidą buvo pervadin-
tas antanu. Nuo to laiko jį visi ėmė va-
dinti antanu, o dokumentuose pasirašyda-
vo dviem vardais.

a. Štaras gimė Molėtų rajone, Suginčių 
seniūnijoje. Jo gimtoji vieta – Paalksnės 
kaimas, kuris anksčiau priklausė Kuktiš-
kių valsčiui, tad pusė jam priklausančios 
žemės yra Molėtų, kita pusė – Utenos ra-

jone. Netoli ežero esantis gimtasis namas 
ir įspūdingos vietovės, kurias dar būdamas 
mažas a. Štaras išvaikščiojo skersai ir iš-
ilgai, traukia it magnetas, tad čia dažnai 
atvažiuoja ir dabar. „Penkerių metų nete-
kau savo mamos, – susigraudino pašneko-
vas, prisiminęs nelengvą vaikystę. – Mano 
brolis stipriai apdegė, reikėjo kraujo, ku-
rio paaukojo mama. tikriausiai užkrėtė 
kraują, o gal dar kažkas nutiko, negaliu at-
sakyti, tačiau mama susirgo smegenų už-
degimu ir mirė.“

Vietoje architekto – mokytojas
Likęs našlaitis a. Štaras augo kartu su 

sesėmis ir broliais, kurie rūpinosi vie-
ni kitais. Puikiai besimokydamas jis bai-
gė Kuktiškių mokyklą ir išvyko mokytis 
į Utenos antrąją vidurinę. Nuo jaunų die-
nų architektu svajojusiam tapti jaunam 
vaikinui teko nusivilti, nes į šią specia-
lybę neįstojo – pritrūko stojamojo balo. 
„Nelabai išgyvenau dėl to, nes buvau jau-
nas. Mane pradėjo verbuoti tuometis Vil-
niaus pedagoginis institutas, kurį pasirin-
kau ir nesigailėjau. Įgijau fizikos ir darbų 
mokytojo specialybę, o gavęs paskyri-
mą išvažiavau dirbti į rokiškio rajoną“, 
– pasakojo jis. Vyras pridūrė, kad taip pat 
buvo gavęs pasiūlymą mokytojauti tau-
ragnų mokykloje, tačiau vietą užleido bu-
vusiam bendrakursiui.

Vos pradėjęs dirbti pedagogu ir vaikus 
mokyti fizikos rokiškio Edvardo tičkaus 
vidurinėje mokykloje, po penkių mėnesių 
a. Štaras buvo pakviestas į karinę tarnybą, 
kurią atliko Vilniuje, Šiaurės miestelyje.

Leliūniškis niekada nebuvo abejingas 
sportui, tad dar būdamas studentu priklau-
sė šalies irklavimo rinktinei, sportavo ir 
su garsiu pasaulio irklavimo vicečempio-
nu zigmu Pranciškumi Jukna, tSrS Bal-
tijos šalių čempionatuose pelnė prizinių 
vietų, o gyvendamas Utenos rajone visa 
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galva pasinėrė į bėgimą, slidinėjimą. Sveikata nesi-
skundžiantis pašnekovas kasdien laikosi ritualo pės-
čiomis įveikti pasirinktą maršrutą.

Buvo maksimalistas
Po tarybinės armijos a. Štaras, paragintas tuome-

čio Utenos rajono Švietimo skyriaus vedėjo aloy-
zo Bakšio, gyventi ir dirbti atvyko į Utenos pagal-
binę-internetinę mokyklą. Pavasarėjant jį pasikvietė 
a. Bakšys ir pasiūlė tapti Leliūnų pagrindinės mo-
kyklos direktoriumi. Šiai ugdymo įstaigai vadovavo 
18 metų, o pedagogu dirbo 50 metų. tai ilgas laiko-
tarpis, anot a. Štaro, išmokęs pareigingumo ir atsa-
komybės. Jis ne kartą savo bičiuliui a. Bakšiui juo-
kavo, kad ištremtas į Leliūnus prarado ir nekaltybę: 
„Čia susiradau žmoną Genovaitę Strazdaitę, kuri 
buvo baigusi Utenos mokyklą ir su manimi kartu stu-
dijavo Vilniuje, tačiau keliai suvedė tik Leliūnuose, 
abiem dirbant mokykloje. Buvome jauni, kartu dir-
bome, o renginių ir švenčių metu mus vis susodinda-
vo kartu. Taip ir likome vienas prie kito...“

aktyvios veiklos jis nesikratė ir dirbdamas sunkų 
bei atsakingą mokyklos vadovo darbą. Ilgą laiką va-
dovavo buvusio kolūkio sporto kolektyvui, kuris vi-
same rajone neturėjo lygių. taip pat vadovavo ir tu-
rizmo būreliui. „Pareigų ir darbo turėjau labai daug. 
Ir visur suspėdavau, nes buvau maksimalistas. Man 
darbas turėjo būti ne tik atliktas tobulai, bet ir už-
baigtas iki galo. Štai dirbdamas Leliūnuose elektri-
fikavau fizikos kabinetą – jau anais laikais kabinetas 
turėjo modernią kino aparatūrą, kitos svarbios įran-
gos. turiu daugybę apdovanojimų, įvertinimų, kurie 
kartu su mano darbų nuotraukomis sudėti į albumą“, 
– pasakojo jautrios sielos kūrėjas, kuris pokalbio 
metu prisiminęs praeitį ne kartą susigraudino ir nu-
braukė ašarą.

iškart imasi kelių darbų
Kūrėjo meilė medžiui užsimezgė dar mokyklos lai-

kais: Kuktiškėse ganydamas su pusbroliu iš pušies, 
kuri ir dabar auga jo gimtosiose apylinkėse, tošies pa-
gamino šachmatų figūras ir padovanojo jas mokyklai. 
o būdamas studentu sumeistravo oblių iš tėviškės 
obelies – šis dirbinys dar ir šiandien yra jo namuose.

Po sunkių dienos darbų mokykloje a. Štaras ra-
mybės ieškodavo gamtoje, pro akis nepraslysdavo 
įvairios grožybės – keistai išsiraizgiusios medžių ša-
kos, šaknys ir įvairios kitos gamtos išdaigos. Už tai 
pelnė ne vieną apdovanojimą. Prakalbintas medis ir 
šiandien tampa prieverpstėmis, verpstėmis ar rankš-
luostinėmis. Neskaičiuojantis, kiek dirbinių sukūrė, 
a. Štaras sakė, jog namuose rastų apie 400 užsiliku-
sių darbų. Paklaustas, kuo ypatingi jo dirbiniai, pa-
šnekovas teigė, kad kuriant svarbiausia išlaikyti se-
nuosius simbolius – saulės, medžio, mėnulio ir kitus.

Neseniai šiemet praūžusios Leliūnų miestelio 
šventės metu lankytojai galėjo apžiūrėti a. Štaro dar-
bus, kurie buvo eksponuojami koplyčioje. Ir šiandien 
nesustojantis bei nuolat kuriantis ilgametis pedago-
gas gali vienu metu drožti bent kelias prieverpstes. 
„Jei drožiu vieną prieverpstę, pavargsta pirštai. tada 
imuosi kitos – pasikeičia raštai, todėl man lengviau“, 
– prisipažino leliūniškis. Antano Algimanto Štaro  namo sienas puošia įvairūs jo dirbiniai
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Iš ciklo „Džiaugsmingos būties akimirkos“
elvyra tAURAgnė

tebedvelkiant žvaigždynams 
Rudens ciklas
sPAlio ReQUeM

I

II

III

Tai buvo spalio rytą...
Baltavo įkapėm liauni beržai
Ir slinko nuo kalvų plačiai lyg laidotuvių eisena.
Klevai, geltonas savo vėliavas nuleidę,
Stovėjo tarsi riterių raiti pulkai.
O įlomėj plaikstėsi, liepsnojo laužas.
Tai putinų žarijomis nuraudusias šaknis
Įnirtę šiaurrytiniai gūsiai blaškė.
Ne lapai krito sukdamies – tai kibirkštys raudonos
Giedojo iškilmingą spalio ryto requem
Lėtai ir paprastai, lyg Mocarto virtuozo pirštai...
Tikiu, taip vasaros stebuklo pasaka numiršta.

Pašlaitėje žili žilvičiai apsiautė mane ratu
Ir išgirdau minorinę jų kanklių raudą
O laužas – vėjų šuorų liepsnose paskendęs geso.
Ir nuogos krūmų šakos man tąsyk priminė
Jau apanglėt suspėjusius karžygio šarvus.
Taip savo giliam rudeniui artėjant
Ir aš gyva aistrų laužuos sudegti trokštu.

O, Viešpatie, tikrai žinau, kad to nebus.
Ir šykšti ašara riedės per skruostą, kad šitaip greit kanopomis ristų žirgų 
Lyg tūkstantbalsis aidas paršuoliavo mano vasara.
Ir veltui aš dar skųsčiausi paliegusiom mintim.
Vis tiek viena jos paskui kitą užges pasiekusios
Gruoblėtą kapo molį...
O gal viena pavirtus kibirkštim priguls
jautrioj širdy, lyg paskutinė medžio sėkla.
Juk šitaip mirę tarp gyvų per šimtmečius išlieka.
Dabar aš laidojau dar vieną savo metų spalio rytą,
Saulėteky šalnos pakąsti lapai krito
ir mintyse aš atsidūriau
netoli savo tėviškės kalvų
tenai – šalia aukštaičių slėnių, ežerų,
už stūksančios takoskyros Nevėžio...
Ten aš pati su įkapėm baltom
Nuščiuvusių beržų minioj girdėjau
Siunčiamą dievams išdidžią medžių maldą,
tikėdama, kad tu jos, Viešpatie, klauseisi.
Erdvėj nutolo pritariant pušų vargonams
aidėję muzikos nerimstantys garsai.
Ir tarsi per šventas mišias prieš Ostijos ir 
Vyno pakylėjimą visa esybe aš regėjau
kaip tu, o Viešpatie, nuo žemdirbių altoriaus
Virš įdirbtų ir apsėtų laukų, žiemkenčio 
želmenim sutviskusių pakopų iširusiais
pro rūką rudeninės saulės spinduliais
palaiminai Tau siųstą mūsų triūso auką...
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Būgnelio muzika pasiekia 
klausytojų širdis

Būgnelis, dar vadinamas tambūrinu, isto-
riniuose šaltiniuose minimas jau nuo 1700 
metų prieš Kristų. Šiuo instrumentu groda-
vo artimųjų rytų, Vakarų afrikos, turki-
jos, Graikijos, Indijos muzikantai, būgnija-
ma buvo ir senovės Egipte religinių apeigų 
metu. Europoje juo grodavo klajojantys ir 
liaudies muzikantai. Dabar šis instrumen-
tas žinomas daugelyje pasaulio šalių.

Lietuvoje nuo 2009 metų pradėta akty-
viau rūpintis būgnijimo kūlele tradicijos 
perdavimu. Pasak r. Garsonienės, tuo metu 
mūsų šalyje tebuvo vos keli būgnijantys kū-
lele ir koncertuojantys muzikantai – Pranas 
Mikulėnas ir zenius Kazanavičius iš rokiš-
kio rajono, Vladas tamašauskas iš Molė-

Apie pasišventimą 
būgnijimo kūlele tradicijai

Daiva ČePėnienė

gegužės pradžioje Vilniaus rotušėje vykusiame iškilmingame renginyje buvo 
pristatytos naujai į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašytos 
tradicijos ir įteikti sertifikatai jų saugotojams. iš kartos į kartą perduodamų 
tradicijų sąrašą šiemet papildė devynios tradicijos, susiformavusios skirtingu laiku 
ir skirtingose lietuvos vietose. Viena jų – būgnijimas kūlele Rytų Aukštaitijoje – 
dar XiX amžiuje įsiliejo į instrumentinius ansamblius ir iki šiol tebėra neatsiejama 
ansamblių, kapelų dalis. Apie būgnijimo kūlele tradiciją, muzikavimo šiuo 
instrumentu ypatumus pokalbis su jaunaisiais Utenos meno mokyklos tradicinės 
kapelos „sietynėlis“ muzikantais ir jų vadove etnomuzikologe Rima garsoniene.

tų rajono ir uteniškis Kazimieras Streikus. 
Prie šių muzikantų po kurio laiko prisijungė 
ir r. Garsonienė, būgnijmo meno paslapčių 
ji mokėsi bendraudama su būgnelininkais 
koncertinių susitikimų ir ekspedicijų metu. 
Dabar muzikuoti šiuo instrumentu moko-
masi kasmetiniuose muzikavimo kursuose, 
įvairiuose seminaruose, meno mokyklose, 
daugelį praktinių užsiėmimų veda etnomu-
zikologė r. Garsonienė. Ši tradicija vis la-
biau skleidžiasi įvairiuose koncertuose, 
muzikantų suėjimuose, konkursuose. Pašne-
kovės teigimu, muzikantai grodami šiuo ins-
trumentu koncertuose sukelia neapsakomą 
džiaugsmą, paskleidžia energijos gūsį, tokiu 
būdu pasiekdami klausytojų širdis. 

Aukštaičiai – būgnelio virtuozai
Pasak r. Garsonienės, aukštaitijos re-

gionui būdingas grojimas būgneliu ski-
riasi nuo kitų regionų sudėtingesne muzi-
kos atlikimo technika. Būgnelis mušamas 
plaštakos dydžio medine kūlele (lazdele, 
kurios abiejuose galuose ištekinti bumbu-
liukai), delnu judinant būgnelį, kad skam-
bėtų žvangučiai. ritminės formulės pa-
puošia kūrinį virtuoziškomis detalėmis, 
ritminėmis improvizacijomis, taip jį nu-
spalvindamos. Tokio muzikavimo pavyz-
džių galima išgirsti Utenos, zarasų, Mo-
lėtų, rokiškio, Ukmergės, anykščių, 
Švenčionių, Ignalinos rajonuose.

Senoji aukštaitiška grojimo būgneliu tra-
dicija pasižymi meistrišku kūlelės valdy-
mu. Būgnelininkai muša viena jos galvute 
tiek pagaliuką nuleisdami, tiek pakeldami, 
taip išgaudami du papildomus smulkesnio 
ritmo smūgius ir įvairių jų kombinacijų. 
Kartais muzikantai nykščiu ant odos išraito 
aštuoniukę arba braukia aukštyn palei kai-
rįjį rėmelio kraštą, tuomet garsas suskamba 

žemai ir primena boso partiją. r. Garsonie-
nės teigimu, būgnelis nėra solinis instru-
mentas. „Šis instrumentas turi savo vietą 
scenoje ir labai žavi klausytojus. Juo mu-
zikuojama greta smuiko, cimbolų, armoni-
kos, todėl dažnai būgnelis yra neatsiejama 
instrumentinių duetų ir kapelų dalis. Gro-
jimas būgneliu atspindi muzikanto charak-
terį, temperamentą, meistriškumą, tradici-
nę improvizaciją, individualų muzikavimo 
pojūtį“, – teigė etnomuzikologė.

Būgnelis – pirmasis 
vaikų instrumentas

Utenos meno mokykloje liaudiškais ins-
trumentais, tarp jų ir būgneliu, groja apie 
18 vaikų, koncertuojančių scenoje yra šiek 
tiek mažiau, mat ne visi dar spėję užaugti 
pasirodymams scenose. anot etnomuziko-
logės, vaikams, ypač tiems, kurių šeimose 
nebuvo muzikuojama, liaudies instrumen-
tai yra lyg atradimas. „Vaikams, įsijun-
gusiems į muzikavimą mano ansambly-
je, būgnelis būna pirmasis instrumentas. Ir 
jie, pabandę groti, nori groti dar“, – tiki-
no pašnekovė. Jaunieji tradicinės kapelos 
„Sietynėlis“ muzikantai pasidalijo savo 
mintimis apie muzikavimą. 

Lukas Gaižutis, kuris būgnija kūlele jau 
aštuonerius metus, tikino, kad svarbu mo-
kėti šį instrumentą taisyklingai laikyti ran-
kose. Iš pradžių vaikinui nebuvo lengva 
jį valdyti, tačiau bėgant metams pavyko. 
„Yra visokių gudrybių, kaip groti šiuo ins-
trumentu, tačiau svarbu mokėti laisvai ran-
koje laikyti kūlelę“, – sakė „Sietynėlio“ 
muzikantas Mykolas Maknys. Vaikai įsiti-
kinę, kad būgnelis labiau vyriškas instru-
mentas, mat juo grojant reikia jėgos, tvirtos 
rankos. Štai augustinas Maniušis svajo-
jo groti gitara, bet mama sūnų leido moky-

Rimos Garsonienės teigimu, 
būgnelis yra toks instrumentas, 
kuris sujungia žmones
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tis muzikuoti pas r. Garsonienę. „atėjau ir 
galvoju: o kodėl gi nepabandžius. Paban-
džiau ir užsikabinau. Greitai išmokau groti 
liaudiškais instrumentais. Man grojant bū-
gneliu sunkiausia išlaikyti lėtesnį tempą, 
nes mėgstu tempą sugreitinti“, – atviravo 
vaikinas ir kitiems patarė nebijoti pabandy-
ti, drąsiai imti instrumentą į rankas, moky-
tis muzikuoti, sudalyvauti bent dešimtyje 
koncertų, o tada jau spręsti, ar tokia veikla 
patinka, ar ne. Mokytoja r. Garsonienė tik 
pridūrė, kad augustinas yra iš tų muzikan-
tų, kurie nesunkiai geba pakerėti publiką.

Šiam instrumentui 
reikia save pašvęsti

Nuo XX amžiaus pradžios iki vidurio 
muzikavimas armonika ir būgneliu daugiau 
buvo šeimų tradicija. Vaikai būgneliais gro-
ti mokydavosi iš vyresnių šeimos narių ar 
vietinių kaimo muzikantų. Etnomuzikolo-
gės teigimu, būgnyti būdavo populiaru ir 
jaunimo šokiuose, šeimose, kurios ir išlai-
kė šį instrumentą bei būgnijimo tradiciją. 
Didysis šio instrumento atgimimas prasi-
dėjo 1994 metais etnografo, charizmatiš-
kojo muzikanto zarasiškio Gintaro andri-
jausko organizuotame „Sėlos“ muzikantų 
festivalyje. Šios tradicijos atgimimui įtakos 
turėjo ir tai, kad būgnijimas kūlele buvo už-

rašomas etnoinstrumentologinių ekspedici-
jų metu, o vėliau būgnijimą pademonstra-
vę muzikantai buvo kviečiami muzikuoti į 
įvairius koncertus. Pasak r. Garsonienės, 
nors būgnelis yra vienas iš seniausių ins-
trumentų, dabar jį galima vadinti šiuolai-
kiniu instrumentu, nes juo grojama šiuo 
metu. taip pat svarbu, kad būgnijimo kūle-
le tradicija būtų vertinama ir puoselėjama, 
nes viskas pasaulyje yra trapu. „Mes įdeda-
me daug darbo, jėgų, kad ši tradicija tęstų-
si. Į meistriškumo pamokas atvyksta moky-
tis ne tik vaikų, bet ir suaugusiųjų, dažnas 
iš jų groja ir kitais muzikos instrumentais – 
armonika, smuiku, cimbolais ar kt.“ – dėstė 
ji. Muzikantas būgnydamas kūlele sceno-
je turi muzikuoti ne tik pačiu instrumentu, 
bet ir, kaip sakė pašnekovė, akimis, šypse-
na, rankomis, turi pataikyti į ritmą, gebėti 
atlikti įvairius muzikos ornamentus, ritmi-
nes kompozicijas. Įprasta, kad klausytojai 
koncertų metu pradeda ploti į taktą, tačiau 
kai scenoje pasirodo atlikėjai su būgneliu, 
jie neretai net ploti pamiršta, mat juos su-
žavi, dėmesį prikausto būgnelio skambe-
sys. „Žmonės neretai galvoja, kad galima 
labai greitai išmokti groti būgneliu, tačiau 
taip nėra. Šiam instrumentui reikia save pa-
švęsti, o kad išmoktume juo groti, kartais 
prireikia ir pusmečio. Labai svarbi drau-

gystė tarp kapelos narių, nes jeigu tu sce-
noje groji armonika, turi paprašyti draugo, 
kad pamuštų būgneliu. Galima sakyti, kad 
šis instrumentas sujungia žmones. Būgne-
lis yra jaunystės, draugystės, pasilinksmi-
nimų instrumentas“, – teigė r. Garsonienė.

Būgnijimo tradicija – per 
amžius sukauptas turtas

Būgnijimo kūlele tradicija yra per am-
žius sukauptas turtas, ją turime saugoti ir 
perduoti ateities kartoms kaip savo tapaty-
bės dalį. Prie šios vertybės garsinimo, gy-
vavimo ir tęstinumo užtikrinimo muzikuo-
dami su mokiniais nemažai prisideda ir 
etnomuzikologai rima ir raimondas Gar-
sonai. rugpjūčio 6, 13 d. (jau vyko birželio 
18, 25 d.) Leliūnuose vyks seminarai-prak-
tikumai „Grojimas rytų aukštaičių tradici-
nės kapelos muzikos instrumentais“, ku-
riuos organizuoja aušrinė Garsonaitė. Jų 
metu dalyviai supažindinami su muzikos 
instrumentų – būgnelio, smuiko, cimbolų, 
Peterburgo armonikos – istorija, mokymosi 
metodika, sudaroma galimybė pasiprakti-
kuoti groti. r. Garsonienė sakė tikinti, kad 
būgnelis ir ateityje skambės, jaunimas puo-
selės muzikavimo šiuo instrumentu tradici-
ją bei perduos ją ateities kartoms.

Būgnijimo kūlele tradiciją skleidžia tradicinė kapela „Sietynėlis“: 
(iš kairės) Goda Meidutė, Lukas Gaižutis, vadovė Rima Garsonienė, Mykolas Maknys, Augustinas Maniušis

Parengė Jurgita Ulkienė 
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Gyvendamas pasiturinčių ūkininkų Jur-
gio ir onos Matulionių šeimoje namuo-
se pramoko skaityti lietuviškai ir lenkiš-
kai. Vėliau mokėsi privačiai, o nuo 1887 
m. – Daugpilio realinėje gimnazijoje. 1891 
m. baigęs penkias klases, aštuoniolikmetis 
jaunuolis įstojo į Petrapilio kunigų semi-
nariją. Studijavo (su pertrauka 1893–1895 
m.) iki 1900 m., kunigu įšventintas 1900 m. 
kovo 4 d. Tuomet kun. T. Matulionis paski-
riamas vikaru į Varaklianų parapiją (Latvi-
ja), bet netrukus 1901 m. perima klebono 
pareigas Bikavos parapijoje (latvija, lat-
galos regionas), kur tarnavo beveik devy-
nerius metus. Nepaklusęs caro valdžios iš-
leistam įstatymui, draudžiančiam katalikų 
kunigui krikštyti kūdikį, jei vienas iš tėvų 
yra katalikas, o kitas stačiatikis, kun. teo-
filius buvo atleistas iš klebono pareigų. Be 
to, 1910 m. apskrities teismo nuteistas vie-
nerius metus nuolat būti prie Peterburgo 
Šv. Kotrynos bažnyčios esančiame vienuo-
lyne. Šis teismo nuosprendis buvo apskųs-
tas ir bausmė sumažinta iki šešių mėnesių. 
atlikęs bausmę, 1910 m. kun. t. Matulio-
nis skiriamas Peterburgo Šv. Kotrynos baž-
nyčios vikaru, o nuo 1918 m. – klebonu. 

Po 1917 m. Spalio perversmo rusijoje, 
valdžią paėmus komunistams, kunigų sie-
lovados veiklai imta visaip trukdyti. 1923 
m. kun. T. Matulionis kartu su vyskupu 
Jonu Ciepliaku ir 15 kitų Peterburgo ku-
nigų nuteisiamas trejus metus kalėti už tai, 
kad pasipriešino vertingų bažnyčios rei-
kmenų konfiskacijai. Bausmę atliko Mas-
kvos Sokolnikų ir Lefortovo kalėjimuose. 
Sutrumpinus bausmės laiką, kun. teofi-
lius 1925 m. grįžo į Peterburgą tęsti sie-
lovados darbo, buvo paskirtas ir Mogilio-
vo katedros kapitulos nariu – kanauninku. 
1928 m. gruodžio 8 d. popiežius Pijus XI 
nominavo kan. teofilių Matulionį Mogi-
liovo arkivyskupijos apaštalinio adminis-
tratoriaus vysk. antano Maleckio pagalbi-
ninku. 1929 m. vasario 9 d. vyskupas A. 
Maleckis Peterburgo Švč. Marijos Širdies 
bažnyčioje dalyvaujant dviem liudytojams 
slapta konsekravo t. Matulionį vyskupu.

1929 m. lapkričio mėn. sovietų valdžia 
vysk. t. Matulionį vėl areštavo, apkaltino 
antisovietine agitacija ir šnipinėjimo vei-

Palaimintasis teofilius Matulionis
Arvydas gelŽinis

Prieš 60 metų, 1962 m. rugpjūčio 20 d., mirė politinis kalinys, palaimintasis, 
arkivyskupas teofilius Matulionis, 2017 m. birželio 25 d. paskelbtas palaimintuoju. 
t. Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Utenos apskrities Alantos valsčiaus 
kudoriškio kaime (dabar – Anykščių r.). 

teoFiliUs MAtUlionis
1873 06 22–1962 08 20
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kla Prancūzijos, Lenkijos ir Lietuvos nau-
dai. 1930 m. nuteisė dešimčiai metų la-
gerio, įkalino Solovkų salose (Baltojoje 
jūroje). Čia jau įkalinti 34 kunigai buvo 
sudarę savo „komuną“ (bendruomenę) ir 
išsirinko vysk. teofilių vyresniuoju. Šiam 
faktui paaiškėjus, 1933 m. pradžioje vys-
kupas vėl buvo teistas ir jam paskirta vie-
nerių metų griežto įkalinimo bausmė. 
tuomet jį iš Solovkų perkėlė į Peterbur-
go kalėjimą ir uždarė griežčiausio režimo 
vienutėje. Paskui išsiuntė į prie Ladogos 
ežero esančią Lodeinoje Pole gyvenvie-
tę dirbti sunkiausių darbų – kirsti miško, 
tiesti pelkėje rąstų kelią. alinantis darbas, 
šaltis, drėgmė ir prastas maistas pakirto 
vysk. t. Matulionio sveikatą, ir jis buvo 
perkeltas į Maskvos kalėjimą.

Lietuvos ir Sovietų Sąjungos vyriausy-
bėms susitarus pasikeisti kaliniais, vysku-
pas kartu su grupe kitų kalinių buvo išleis-
tas ir 1933 m. spalio 19 d. grįžo į Lietuvą. 
Vos kirtus SSrS sieną ir atvykus į Latvi-
ją paaiškėjo, jog t. Matulionis – vyskupas. 
to nežinojo nei kalėjimo viršininkai, nei 
kameros draugai.

1934 m. jis lankėsi romoje, dalyvavo šv. 
Jono Bosko kanonizacijos iškilmėse ir au-
diencijoje pas popiežių Pijų XI, apie vysk. 
t. Matulionį taip pasakiusį: „Garbė lietu-
vių tautai, davusiai tokį didvyrį.“ Po to apie 
dvejus metus praleido JaV, kur lankė lie-
tuvių parapijas. Parvykęs į Lietuvą talkino 
Kauno arkivyskupui Juozapui Skvireckui 
pastoracijos darbuose, ėjo šios arkivysku-
pijos oficiolo pareigas. Nuo 1937 m. buvo 
benediktinių bažnyčios Kaune rektorius. 
1940 m. gegužės–birželio mėn. ėjo Lie-
tuvos kariuomenės vyriausiojo kapelio-
no pareigas. Gyvendamas Kaune pas sese-
ris benediktines, vysk. t. Matulionis nacių 
okupacijos metais gelbėjo žydų vaikus. 
1943 m. mirus Kaišiadorių vyskupui Juo-
zapui Kuktai, jis paskiriamas Kaišiadorių 
vyskupijos ordinaru. Vysk. T. Matulionis 
gynė Bažnyčios teises prieš vokiečių oku-
pacinę valdžią, o artėjant frontui ragino ku-
nigus likti savo tarnystės vietose.

1946 m. gruodžio 18 d. vysk. t. Matulio-
nis buvo areštuotas, nes nesutiko bendradar-
biauti su sovietine valdžia, globojo su an-
tisovietiniu pogrindžiu susijusius kunigus, 
raštu protestavo prieš kunigų areštus. Be-
veik metus laiko kalintas ir tardytas Vilniaus 
KGB rūmų rūsiuose, 1947 m. rugsėjo 27 d. 
SSrS ypatingojo pasitarimo už paramą an-
tisovietiniam pogrindžiui ir antisovietinę 
agitaciją nuteistas septyneriems metams la-
gerio su asmens turto konfiskacija. Pradžio-
je buvo įkalintas oršoje, vėliau – Vladimi-
re, galiausiai atsidūrė Potmos (Mordovija) 
invalidų namuose. 1956 m. vysk. t. Matu-
lioniui buvo leista grįžti į Lietuvą. 1957 m. 

jis apsigyveno Birštono klebonijoje pas kun. 
Joną Jonį, artimą bičiulį bei pagalbininką, ir 
perėmė vyskupijos valdymą iš kan. Juozapo 
Stankevičiaus. Negavęs sovietinės valdžios 
pritarimo, bet turėdamas apaštalų Sosto lei-
dimą, vysk. teofilius 1957 m. gruodžio 25 d. 
slapta konsekravo vyskupu Vincentą Slad-
kevičių. Dėl to susilaukė valdžios nemalo-
nės. 1958 m. sovietų valdžia nebeleido jam 
valdyti vyskupijos ir prievarta apgyvendi-
no Šeduvoje (radviliškio r.). Iš čia vysk. t. 
Matulionis slapta rūpinosi vyskupijos rei-
kalais. 1962 m. apaštalų Sostas jam „už 
pagirtiną tvirtumą einant gerojo ganytojo 
pareigas“ suteikė arkivyskupo titulą. arki-
vyskupas t. Matulionis mirė 1962 m. rug-
pjūčio 20 d. Šeduvoje (radviliškio r.), po 
KGB pareigūnų jo bute atliktos kratos ir 
nenustatytų vaistų injekcijos. Palaidotas 
Kaišiadorių katedros kriptoje. 

Lietuvos respublikos Prezidento 2003 
m. balandžio 25 d. dekretu už žydų gel-

Vyskupas Teofilius Matulionis 
apie 1938 m.

Vyskupas Teofilius Matulionis tik ką 
grįžęs iš Rusijos lagerio. 1933 m.           

bėjimą nacių okupacijos metais t. Matu-
lionis apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiumi, 2006 m. birželio 7 d. dekretu 
už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju 
kryžiumi. 2017 m. birželio 25 d. Vilniaus 
arkikatedros aikštėje paskelbtas Katalikų 
Bažnyčios palaimintuoju.

apie arkivyskupą t. Matulionį pirmiau-
sia 1981 m. išleista Prano Gaidos knyga 
išeivijoje: „Nemarus mirtingasis arkivys-
kupas teofilius Matulionis: ganytojas, ka-
linys, kankinys ir laimėtojas“, roma: Lie-
tuvių katalikų mokslo akademija. 1996 m. 
išleista kun. Stanislovo Kiškio sudaryta 
knyga „arkivyskupas teofilius Matulio-
nis, 1873–1962“ (antrasis leidimas 2008 
m.). 2017 m. išleista mons. algirdo Jure-
vičiaus parašyta knyga „Susipažinkime – 
esu teofilius“. 2019 m. išleistas albumas 
„Palaimintasis vyskupas kankinys teofi-
lius Matulionis“ (sudarytojas Vaidotas Žu-
kas). 1999 m. sukurtas dokumentinis fil-
mas „Palaimintasis kankinys. Žvilgsnis į 
arkivyskupą teofilių Matulionį“ (režisie-
rius Dalius Ramanauskas).  

Parengė Deimantė Kazokaitė
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ir šiemet Utenoje – plenerų gausa
Vytautas RiDikAs  

tęsiant 2021  m. pradėtą regioninį dailininkų  projektą ,,ARt‘U (Menas mieste  – 
miestas mene)“, kurio metu vyko dailininkų pleneras Utenoje,  2022 m. rugpjūčio 
viduryje Utenos mieste vėl susibūrė Utenos regiono dailininkai, dalyvaujantys 
„VšĮ „sankt Peterburgo–Varšuvos senasis traktas“ projekte  ARt‘U2022 (Menas 
mieste – miestas mene). tai buvo paskutinis pleneras, kuriame dalyvavo Utenos 
krašto dailininkai. Į prieš tai vykusius plenerus buvo pakviesti ir žymūs lietuvos 
tapytojai. Beveik visi plenerai vyko sudeikiuose. 

ir šiemet tik jau kitoje erdvėje, „Alaušo slėnyje“, vyko lietuvos dailininkų 
sąjungos narių, tapytojų grupės ,,individualistai“, pleneras. sudeikiuose šiemet 
vyko jau XXiV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas 2022“, kurio metu buvo 
įrengta ir sudeikių galerijos povandeninės ekspozicijos Alaušo ežere dalis. kūrėjų 
atrinkti darbai buvo eksponuojami sudeikių dailės galerijoje. jau ketvirtasis 
pleneras įvyko ir kirdeikiuose. Šiais metais tradiciškai buvo organizuotas ir 
Marianai Veriovkinai skirtas pleneras.  

Regioniniame dailininkų plenere ,,ART‘U (Menas mieste – miestas mene)“ dalyvavo menininkai iš Utenos apskrities
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Išskirtinis pleneras vyko ir pačioje Ute-
noje, kur buvo pakviesti dailininkai iš vi-
sos Utenos apskrities. Kaip aiškino šio 
plenero organizatorė ir kuratorė regina 
Skomskienė, atsižvelgiant į sudėtingą pra-
ėjusių metų pandemijos laikotarpį ir įpras-
minant dėkingumą Utenos medicinos įs-
taigų darbuotojams, šio projekto dalyvių 
tikslas – susipažinti su Utenos krašto gar-
siausių medicinos asmenybių – Bernardo 
Louno, Jokūbo Šimkevičiaus, Eugenijos 
Šimkūnaitės – gyvenimo istorija, dvari-
ninkų Veriovkinų šeimos indėliu statant 
pirmąją Utenos ligoninę, susitikti su ak-
tyviausiais meną mylinčiais miesto medi-
cinos darbuotojais, savo kūryba papuošti 
Utenos ligoninės Vaikų ligų  skyriaus pa-
talpas, sukurti tapybos darbų, surengti jų 
parodą Utenos a. ir M. Miškinių viešosios 
bibliotekos parodų galerijoje, o projek-
tui pasibaigus po  vieną kūrybinės reziden-
cijos metu sukurtą darbą padovanoti šio 
projekto partneriui VŠĮ Utenos ligoninei, 
suteikiant įstaigos personalui ir pacien-
tams pozityvių emocijų, spalvomis pratur-
tinant gydymo įstaigos aplinką. 

Pirmasis projekto „art‘U 2022 (Me-
nas mieste – miestas mene)“ etapas – 
moksleivių piešinių  konkursas – jau vyko 
gegužės mėnesį. Jame dalyvavo  Utenos 
meno mokyklos Dailės skyriaus, Utenos 
aukštakalnio progimnazijos bei ,,Žiburio“ 
skyriaus, Utenos Krašuonos progimna-
zijos, Ignalinos rajono švietimo ir sporto 
paslaugų centro moksleiviai, kuriuos dai-
lės moko projekto „art’U (menas mieste 
– miestas mene)“ dailininkai-pedagogai: 
Danius Galiauskas, Daiva Miškinienė, 
Dalia Puodžiukienė ir Nijolė trinkūnienė, 
dirbantys šiose ugdymo įstaigose.  origi-

naliausi vaikų sukurti darbai ,,Pievos“ te-
matika buvo atrinkti kaip parengiamo-
ji medžiaga dekoratyviems piešiniams ir 
interjero detalėms Vaikų ligų skyriuje su-
kurti. Moksleivių kūryba rugsėjo mėnesį 
buvo eksponuojama parodoje, o jai pasi-
baigus – dovanojama VšĮ Utenos ligoni-
nės Vaikų ligų skyriui.

antrajame projekto etape – dailininkų 
kūrybinėje rezidencijoje Utenos rajono 
Sudeikių  daugiafunkciame centre – daly-

vavo devyni Utenos regiono dailininkai: 
Danius Galiauskas (Utena), Eugenijus 
Nalevaika (Utena), algirdas Gaižauskas 
(Dusetos, zarasų r.), romualdas Puče-
kas (Dusetos, zarasų r.), aurelija Kairy-
tė-Smolianskienė (Indubakiai, Utenos r.), 
olga Meškuotienė (Utena), Nijolė trinkū-
nienė (Ignalina), Jolanta Žalalienė (Mo-
lėtai), Gintaras Gesevičius  (Kirdeikiai, 
Utenos r.). aštuonių dienų vyksiančios 
kūrybinės rezidencijos metu dailininkai 

Vienas kūrybiškiausių plenere ,,ART‘U (Menas mieste –
miestas mene)“ buvo dusetiškis Algirdas Gaižauskas

Kaunietis tapytojas Antanas Obcarskas yra nuolatinis Sudeikių plenerų dalyvis
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Kirdeikių plenero sumanytojas tapytojas Gintaras Gesevičius ir šiemet suorganizavo plenerą

Kirdeikių plenero uždarymas vyko tradiciškai – per Žolinę
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susipažino su Utenos krašto asmenybė-
mis, nusipelniusioms medicinos srityje, 
lankėsi šių žmonių gimtosiose vietose, da-
lyvavo ekskursijose, kūrybinėse veiklose, 
susitikimuose su menininkais, kurių par-
odos eksponuojamos Utenos kraštotyros 
muziejaus padaliniuose. Įkvėpti patirtų 
įspūdžių  dailininkai sukūrė meno kūrinių, 
kuriuos uteniškiai galėjo matyti rugsėjo 
mėnesį Utenos a. ir M. Miškinių viešo-
joje bibliotekoje eksponuojamoje parodo-
je. Projekto veiklose buvo kviečiami da-
lyvauti ir menu besidomintys VšĮ Utenos 
ligoninės, Utenos pirminės sveikatos prie-
žiūros centro, Utenos visuomenės sveika-
tos biuro darbuotojai.   

trečiajame projekto etape, kuris vyko 
VšĮ Utenos ligoninės Vaikų ligų sky-
riaus patalpose rugpjūčio – rugsėjo mėne-
siais, dalyvavo keturi uteniškiai meninin-
kai: Daiva Miškinienė, Daiva Leonovienė,  
Kristina Šorienė, Povilas Šorys. Dailinin-
kai apsilankė Vaikų ligų skyriaus patalpose, 
apžiūrėjo erdves, kuriose įgyvendins savo 
sumanymus – pasitelkę fantaziją ir kūry-
bines patirtis menininkai sukurs keletą de-
koratyvių kompozicijų, kūrybiniame darbe 
sujungdami savo idėjas ir moksleivių kon-
kurso dalyvių piešiniuose perteiktas for-
mas bei spalvas. Po kurio laiko šiais po-
kyčiais galės džiaugtis mažieji Vaikų ligų 
skyriaus pacientai ir juos gydantys medi-
cinos darbuotojai.  

Ketvirtas (baigiamasis) projekto etapas 
– rugsėjo  mėnuo. Utenos a. ir M. Miški-
nių  viešojoje bibliotekoje surengtoje par-
odoje, buvo eksponuojami projekto metu 
dailininkų ir moksleivių sukurti darbai. 
Parodai pasibaigus projekto dalyvių kū-
rybą planuojama pristatyti VšĮ Utenos li-
goninės erdvėse, o menininkų darbai bus 
padovanoti šiai gydymo įstaigai, suteiks 
ligoninės interjerui jaukumo, turės teigia-
mos įtakos šios įstaigos personalo ir paci-
entų  nuotaikai.

rugpjūčio 16 d. Utenos kraštotyros mu-
ziejuje susirinkę projekto „art’U (menas 
mieste – miestas mene)“ dalyviai apta-
rė projekto tikslus, etapus ir planuojamas 
projekto veiklas, menininkams buvo išda-
lintos atminimo dovanos iš praeitų metų 
projekto parodos, vykusios gegužės mėne-
sį Lr Seimo rūmuose. Utenos kraštotyros 
muziejaus direktorei Jovitai Nalevaikienei 
buvo iškilmingai perduoti 2021 metų pro-
jekto metu sukurti tapybos darbai, kadan-
gi po vieną kūrinį dailininkai padovanojo 
Utenai. Projekto dailininkai bei organiza-
toriai dalyvavo prieš savaitę Kirdeikiuose 
vykusio tapybos plenero ,,Žolinė‘22“ dar-
bų  parodos atidaryme, aptarė šio projek-
to veiklas ir lūkesčius, dalinosi praėjusių 
metų plenero prisiminimais. 

Kirdeikiuose vykusiame plenere dalyvavo dailininkai iš Utenos 
Danius Galiauskas, Lina Virozovienė, Eugenijus Nalevaika, Gintaras Gesevičius, 

vilniečiai Mindaugas Skudutis ir Mindaugas Petravičius 
bei kaunietčiai Kristina Čivilytė su Bangučiu Prapuoleniu
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Kaip teigė parodos autoriai, jų fotogra-
fijose atsispindi savotiški dangaus ženklai 
– juk debesys gali būti įvairūs – kylantys 
aukštyn, gulantys pažeme, vėjo genami 
bei plėšomi, spalvinami tekančios ir gęs-
tančios saulės, lengvi, baltapūkiai ar tam-
sūs, griausmingi, vandens pritvinkę ir po 

Dangaus ženklai – fotografijose
Vytautas RiDikAs  

Šią vasarą, rugpjūčio mėnesį, Zarasų miesto šventės metu, vos prieš keletą 
mėnesių oficialiai įkurtas Zarasų fotografų klubas „ežerų žemė“ atidarė jau 
galima sakyti antrąją (pirmoji buvo pernai) fotografijos parodą. klubo nariai 
dovanojo Zarasams ir zarasiškiams savotišką temų ir vaizdinių, požiūrių ir 
interpretacijų mozaiką. o paroda labai paprastu pavadinimu – „Apie debesis“.

kurio laiko plyštantys liūtimi...
Pasak fotografijos kūrėjų, debesys fo-

tografui, siekiančiam kuo išraiškingiau 
perteikti siužetą, tampa būtinu fotogra-
fuojamo siužeto ar komponento moty-
vu. Kartais – tai momentiniai pastebėji-
mai, fiksuojantys netikėtas debesų formas, 

jų spalvinių derinių niuansus, kurie savo 
ruožtu jau perteikia vienokais ar kitokias 
nuotaikas. Kaip kūrėjai, arba tiksliau, tų 
vaizdų fiksuotojai interpretuoja, yra nuos-
tabu, kada fotoaparatu pagautos akimirkos 
nesikartoja, leidžia kiekvienam jų pama-
tyti savus vaizdus ir juos pateikti žiūrovui. 

Gamtininkas prof. Stanislovas Sinkevičius įsitikinęs, kad debesų fiksavimas fotografams labai dėkinga tema
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Žiūrovus stebino neįprasta Deimanto Kučinsko debesų pateikimo interpretacija

Algimantas Navickas debesis sugaudė kartu su žemišku peizažu
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Debesų reginiai – tai tarsi kažkas nepakar-
tojamo, begalinės fantazijos junginys su 
žmogaus ir gamtos būtimi. tai lyg ir tre-
čioji vandens būsenos forma, išskirtinė 
tik mūsų planetos biosferos sukurta ypa-
tybė...

Pasak vieno iš parodos organizatorių ir 
įkvėpėjų Stanislovo Sinkevičiaus, debesų 
įvairovė ir jų faktūriniai raštai saulės švie-
sokaitoje visada yra patrauklūs ir fotogra-
fijoms teikia svarios vizualinės išraiškos, 
o debesys ir jų formos, jų spalvinės faktū-
ros sukelia daug minčių bei fantazijų, ku-
riant įvairius siužetus debesų tema. 

Kaip patys kūrėjai sako, jiems pritinka 
ir šie algirdo Kaušpėdo dainos žodžiai: 
„Įsivaizduokim – debesys, / tai mūsų 
mintys, / Sunkios kaip akmenys, / Len-
gvos kaip smiltys...“

Žiūrovams savo debesų vaizdinius do-
vanojo zarasų fotografų klubo „Ežerų 
žemė“ nariai: rimantas Bikulčius, Gita-
na Kavaliauskaitė, Deimantas Kučinskas, 
audrius Lingė, algimantas Navickas, 
adolfas Sinkevičius ir S. Sinkevičius. 

Šioje parodoje taip pat puikavosi ir le-
liūniškio puodžių karaliaus iš Utenos rajo-
no Vytauto Valiušio keramika. 

Unikaliai uteniškio Adolfo Sinkevičiaus nuotraukai komentarai nereikalingi

Du fotografai metraštinininkai – 
uteniškis Adolfas Sinkevičius (kairėje) ir dusetiškis Genadijus Kovaliovas 
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Savo pirmąją parodą jis pristato taip: „Fo-
tografijoje – Šv. Juozapo bažnyčia. Šven-
tovė išgražėjo, atsivėrė visa savo didybe ir 
grožybe 2012 metais, kada buvo įrengtas 
bažnyčios fasado apšvietimas, todėl nema-
ža dalis darbų yra su vakaro tamsa.“ tai ir 
paskatino, kaip pats autorius prisipažino, pa-
imti į rankas fotoaparatą ir fotografuoti.

20 fotografijų – iš įvairių Leliūnų mieste-
lio vietų, padarytos įvairiu ne tik paros, bet 
ir metų laiku. Į parodos pristatymą atvykęs 
ne vienas Utenos krašto fotografijos žino-

kęstučio Udro fotografijose – 
leliūnų šventovė

Vytautas RiDikAs  

subtilioje aplinkoje, leliūnų bažnyčios koplyčioje, duris atvėrė fotografijos 
paroda „leliūnai. Bažnyčia. Metai“. jos autorius – leliūniškis, leliūnų 
seniūnijos bendruomenės pirmininkas ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 
narys kęstutis Udras.

vas teigė, jog nuotraukos iš tiesų įspūdin-
gos. Tas pats objektas, bet skirtingi ra-
kursai. Nors kompozicija ir statiška, bet 
racionali ir taisyklinga. Pagrindinė vaiz-
do ašis – bažnyčia, kuri meniniame fo-
tografijos vaizde išdėstoma akcentuojant 
centrą. K. Udro darbuose yra frontoninės 
kompozicijos elementų. Kaip jis pats pri-
pažino, nors fotografijose nėra žmonių, 
kai kuriose pirmame plane yra gyvūnai, 
kurie pagyvina meninį vaizdą. Juntama, 
kad autorius stengėsi pažymėti simetriją, 

Kęstučiui Udrui (kairėje) organizuoti parodą padėjo 
Inga Venslovienė, Žydronė Mameniškienė, klebonas Andrius Šukys ir Vitalija Marcinkevičienė

statiką ir architektūrinio paminklo (šiuo 
atveju bažnyčios) monumentalumą. Jo 
fotografijose pastebimos ne tik pagrindi-
nės vaizdo ašys bei taškai – visose 20-
yje nuotraukų sukuriamas darnos, stabi-
lumo ir užbaigtumo įspūdis. tai žiūrovą 
žavi, jis vis eidamas ratu prie vienos ar 
kitos nuotraukos suranda nepakartoja-
mo vaizdo emociją. Dalis fotografijų, at-
veriančios tolimą vaizdą, tarsi paryškina 
gilumos iliuziją ir nenuspėjamo jausmo 
aliuziją į Dievo šventovės sakralumą.
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Kad parodos eksponatai atrodytų estetiškai, 
leliūniškis medžio drožėjas Vytautas Šaukeckas specialiai šiam renginiui pagamino stovus

Parodos atidaryme Leliūnų parapijos klebonas 
Andrius Šukys (dešinėje) džiaugėsi, kad paroda ypatinga, nes joje vaizduojama šios parapijos šventovė
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Žuvų horoskopai
Dr. eugenija ŠiMkŪnAitė

liepa – ungurys
oi tas ungurys... Niekas nepasakys, ar 

tai tikra žuvis, ar vandens žaltys. Lyg ir 
vandeninis, bet ir rasotose pievose, kai 
nuo ežero ne itin toli – koks puskilome-
tris – gali pamatyti. Ir žirniuose, jei netoli 
vandens jie pasėti, randamas.

Jei jau žuvis panaši į žaltį, tai gal ir turi 
kokių ryšių su pačiu žalčių karaliumi, su 
jo neapsakomai dideliais turtais. turbūt 
turi ir žalčių karaliui būdingą būstą, turbūt 
už gera geru atsilygina. Pasakojama, kad 
vienas žvejys tris dienas venteryje tik vie-
ną ungurį terasdavęs, ir tas ungurys taip 
raitėsi, taip gailiai žiūrėjo, kad žmogus jį 
išmesdavo. Ketvirtą dieną venteryje rado 
didelį pinigų kapšą, ir vien auksinių pilną 
– jam pačiam ir vaikams pakako.

Ungurys lyg ir ne gyvatė, lyg ir gali, 
lyg ir negali įkirsti, bet ungurio kraujas 
gali būti ir geras, ir blogas. Įtrykš ungurio 
kraujo į akis ar ausis, taip ir žinok – ap-
kurs ar apaks. tačiau trykštelės to kraujo 
į kurčią ausį ar velkčiu aptrauktą akį, žiū-
rėk, ir aklumas, ir kurtumas praėjo...

Su stebuklais ar be jų, giminystė su 

Rugpūtis – karosas
Dainose ir pasakose tik geltonasis karosė-

lis minimas, tačiau vandens santalkose rasi-
me gana daug karoso giminaičių: paprasta-
sis karosas ir veidrodinis, tolimesnė giminė 

– sezanas, labai artimas giminaitis – karšis, 
ir vargu ar bepamatysime su mažų, seklių 
ežeriukų nusausimu išnykusį kroką. Kiek 
galima prisiminti, tai irgi tikras karoso bro-
lis, artimas ir karšiui, o gal visi trys ne kokie 
atskiri karosai – broliai, o tik labai nedaug 

žalčiais ar gyvatėmis, o gal ir su kokiomis 
nežinomomis jėgomis, bet ungurys – žuvis 
ypatinga, graži, galinga. Šito negalima 
nepastebėti.

Unguriokams skiriamas ypatingas dė-
mesys – lyg ir turi būti kiek kitokie, ypa-
tingi. Esti tėvo augumo, bet labai vikrūs ir 
stiprūs. Ne tik lengvai dirba, bet lengvai 

perpranta ir įvairius mokslus, moka gražiai 
žinias derinti. Unguriokai susikuria gražias 
šeimas, gražaus turto prasigyvena. Šeimoje 
neįsikėlauja. Vaikų nei bara, nei muštrina, o 
auga vaikai tokie, kad niekas peikti negali. 
Kaimynų ar bendradarbių labai mėgiami – 
nei patys vaidus kelia, nei kaimynams gin-
čytis ar pyktis progų sudaro.

vienas nuo kito besiskiriantys trynukai.
Kokia bebūtų karšio giminė, matyt, gan 

paini, nes labai lengvai kryžminasi. Pa-
gauti karosėlį galima tik šilko tinkle.

Dabar žuvies mėgėjai gali nusipirkti 
nepigių karpių – irgi labai artimų karoso 
giminaičių.

rugpjūtyje gimę – karosiokai – labai 
linkę į visokius meilės nuotykius: patys 
pirmieji visus kalbinti, lydėti ir į svirnelius 
įsiprašyti, o ir karosiokės nevengia jų du-
ris tyliai atverti. tačiau, kaip lengvai arti-
nasi, taip lengvai ir pasprunka. Jei jau taip 
nutinka, kad paūlionės rezultatu baigiasi, 
vedasi per daug nesispyriodami. Šeimoje 
karosiukai nei pavydūs, nei valdingi, bet 
nėra ir ištikimi. Ką paveldėję, nelabai te-
pasigausina, bet ir neprašvaisto. Su kai-
mynais karosiukai sugyvena. Kokių ne-
malonių ilgam neprisimena, numoja ranka 
ir tiek. Nebijo, kai iš jų pasišaipoma. ta-
čiau ir patys moka kibiai grybštelėti, nors 
piktų apkalbų ir nevedžioja. Be didesnių 
pastangų pramoksta įvairių amatų, tačiau 
dažniausiai nebūna profesionalūs amati-
ninkai. Mokosi, jei sekasi menkiau – meta.
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Rugsėjis – lynas
Kad ir nesimokę zoologijos, mūsų pro-

tėviai nusimanė, jog kuojos, lynai, karo-
sai – giminingos žuvys. tos giminės nei 
labai peikė, nei gyrė, nors šios žuvys ti-
krai nebuvo kilmingos. Panašiai ir tie, 
kam tų žuvų dalia teko.

Lyną šioje giminėje kiek kitaip vertino. 
Kuojos šmaikščios, mėgsta kompaniją, 
dažnai jas būriu plaukiojančias pamatysi-
me. Mėgsta šonais blykstelėti ir karosas. 
o lyno nepamatysi. Įsiknisęs į dumblą, ne-
linkęs nei toli, nei greit judėti. Dumblia-
knisį dažnai ir vandenų kiaule pavadina.

Knaisiojasi lynas dumble, ir jo mėsa 
gerokai dumblu trenkia. Vieniems tai di-
delė yda, ir jie valgo lynus tik tada, kai 
kitokių žuvų ar kitokio valgio nėra. Kiti 
bando dumblo kvapo atsikratyti virdami 
lyną piene. Dar kitiems dumblo priesko-
nis – net tikras delikatesas. Jie lyną pie-
ne verda ne tam, kad kvapo atsikratytų, o 
dėl saldumo. Ir tą pienišką žuvienę mie-
liausiai sukerta.

Lynas bene sėsliausia, mažiausiai pas-
tebima gėlųjų vandenų žuvis, tad ir ypa-
tingo dėmesio ar vertinimo nesulaukia.

Lynas – tinginys ir slunkius. tokie 
ir rugsėjyje gimę – lyniokai. Nei jiems 
rūpi kiemą pasišluoti, nei tvorą užsi-
tverti ar geresnį rūbą prasimanyti. Neiš-
rankūs jie ir valgiui. Pakruta tiek, kiek 
mažiau pakrutėti nebegalima. Lynio-
kai tokie dirbdami, o meilės reikaluo-

se – net labai netingūs. Šeimoje nevai-
dingi, vangūs, bet nelabai ja tesirūpina. 
Mokytis tingi, naujovių irgi nesivaiko. 
Kaimynai menki, bet iš tingumo žalos 
nedaro. Jei juos kas nuskriaudžia, lyg ir 
ketina atsiteisti, bet per tingumą, van-
gumą neprisiruošia.
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XXVi Aukštaitijos vargonų muzikos 
festivalyje – jaudinantys susitikimai

Zita lUkoŠiŪnienė

Šios dvi datos neatsiejamos nuo dvie-
jų legendinių asmenybių – Lietuvos var-
gonų patriarcho, kompozitoriaus, pedago-
go ir visuomenės veikėjo Juozo Naujalio 
bei profesoriaus Leopoldo Digrio, kuris 
1962 metais tuometinėje Lietuvos valsty-
binėje konservatorijoje atkūrė vargonų kla-
sę. Būtent jis ir išaugino visą Lietuvos var-
gonininkų šeimyną, kurią sudaro jau kelios 
kartos. Maestro L. Digrys rugsėjo 8 dieną 
minėjo 88-ąjį savo gimtadienį!

Jau daug metų festivalį globoja Utenos 
rajono savivaldybės meras alvydas Kati-
nas, remia Utenos rajono savivaldybė. an-
trus metus iš eilės pagrindinė festivalio rė-
mėja – Lietuvos kultūros taryba.

Iškilmingas festivalio pradžios koncer-
tas žada būti išties įspūdingas. Pirmąkart 
festivalyje koncertuos Lietuvos nacionali-
nės filharmonijos kamerinės muzikos an-
samblis „Musica Humana“, kuriam va-
dovauja obojaus virtuozas, profesorius 
robertas Beinaris. Savo kūrybinį kelią 
pradėjęs 1974 metais, kolektyvas po dve-
jų metų švęs garbingą 50-mečio jubilie-
jų. Utenos Dievo apvaizdos šventovės 
vargonus kalbins iškilus Lietuvos vargo-
nininkas, vyriausias L. Digrio auklėtinis 
Gediminas Kviklys. Jau 40 metų jis yra 
kolektyvo „Musica Humana“ narys – kla-
vesinininkas, daugelio kūrinių aranžuočių 
autorius. Dainuos šypsena spinduliuojan-
ti solistė Jomantė Šležaitė-Paukštė, puo-
selėjanti kelis talentus – dainavimą, šokį, 
tapybą. Ypač ryškiai ji sužibėjo televizi-
jos projekte „Šok su žvaigžde“. Klarnetu 
gros vedantis jaunosios kartos klarnetinin-
kas rimvydas Savickas, savo auklėtinius 
jau ugdantis LMta ir Nacionalinėje M. 
K. Čiurlionio menų mokykloje. Koncer-
te pasirodys ir jo auklėtinis anielius Lu-
košiūnas, skinantis laurus įvairiuose kon-
kursuose. atidarymo šventėje dalyvaus ir 
ją ves festivalio garbės ambasadorė aktorė 
Virginija Kochanskytė.

Rugsėjo 9 dieną Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje prasidėjo jau ketvirtį 
amžiaus tradiciją išlaikantis XXVi Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis. 
Šiemet jis skirtas dviem iškilioms progoms – Vargonų mokyklos lietuvoje 
100-mečiui bei lietuvos muzikos ir teatro akademijos (lMtA) vargonų 
specialybės atkūrimo 60-mečiui.

Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio
direktorė ir meno vadovė

rugsėjo 11 dieną festivalis atkeliaus į 
Utenos rajono Sudeikių Švč. Mergelės Ma-
rijos bažnyčią. Koncerte „Fleitos ir arfos 
dialogas“ muzikuos duetas H2F – arfininkė 
aistė Baliunytė-Dailidienė ir fleitininkas 
Vytenis Gurstis, kūrybiškai bendradarbiau-
jantys jau septynerius metus ir kaip duetas 
paruošę ne vieną įsimintiną programą.

rugsėjo 18 dieną Utenos rajono Užpa-
lių Švč. trejybės bažnyčioje susirinku-
siems klausytojams bus pristatyta sakrali-
nė impresija „Švytėjęs meile, dalijęs gėrį“, 
skirta iškilios Lietuvos asmenybės monsin-
joro Kazimiero Vasiliausko 100-osioms gi-
mimo metinėms. Programos sumanytoja ir 
režisierė monsinjoro bičiulė aktorė V. Ko-
chanskytė. Dainuos Kauno valstybinio mu-
zikinio teatro solistai rita Preikšaitė ir an-
drius apšega, jiems akompanuos Beata 
Vingraitė-andriuškevičienė.

rugsėjo 22 dieną minėsime mūsų tautos 
genijaus M. K.Čiurlionio 147-ąsias gimi-
mo metines. Viena garsiausių Lietuvos arfi-
ninkių Joana Daunytė Utenos meno moky-
klos kamerinėje koncertų salėje (senajame 
pašte) pristatys arfai aranžuotus kompo-
zitoriaus kūrinius ir kompaktinę plokštelę 
„Legenda apie Čiurlionį“.

Paskutinį rugsėjo sekmadienį – 25 die-
ną – festivalis atkeliaus į Utenos rajono 
Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčią. Muzikuos 
profesoriaus Vytauto Landsbergio dukra 
vargonininkė ir muzikologė Jūratė Lands-
bergytė-Becher, kuri yra daugelio lietu-
viškų kūrinių vargonams pirmoji atlikėja. 
Kartu su mama koncerte „Mamos ir sūnaus 
pasikalbėjimai“ pasirodys sūnus – fleitinin-
kas Vytautas oškinis.

Spalio 2 d. Utenos Kristaus Žengimo į 
dangų šventovėje skambės sakralios mu-
zikos programa „Serafimų giesmės“, ku-
rią atliks puikūs senosios muzikos inter-
pretavimo profesionalai „Duo Barocco“ 
– barokinis dainininkių renatos Dubins-
kaitės ir Saulės Šėrytės duetas bei talen-

tingas jaunosios kartos vargonininkas Vi-
limas Norkūnas.

Iškilmingas festivalio uždarymas vyks 
spalio 9 d. Utenos kultūros centre. Kauno 
valstybinio muzikinio teatro solistų progra-
ma „Barokiniai paveikslėliai“ tikrai nepa-
liks nė vieno abejingo. Puošnūs barokiniai 
kostiumai, intriguojantis siužetas, puikiai 
atliekama muzika – nuo V. a. Mocarto iki 
Kastyčio Kerbedžio jausmingų dainų – 
visa tai telpa į aukščiausio profesionalumo 
reginį, šventę akims, ausims ir sielai.

Klausytojų laukia septyni nepamiršta-
mi ir jaudinantys muzikiniai susitikimai, 
puikūs atlikėjai ir vertinga muzika, kurios 
klausydami įgyjame vidinės harmonijos ir 
turtėjame dvasiškai.






