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Prisimenu, kaip vaikystėje žiūrėdavau į ryškias žiemos
žvaigždes - ar nuo spaudžiančio šaltuko, ar nuo paslaptin-
go tolimų šviesulių mirgėjimo nugara nubėgdavo šiurpas.
Ypač žinant, kad tos žvaigždės nuo mūsų vis labiau ir labiau

tolsta, nusinešdamos savo paslaptis. 
Tas jausmas niekur nedingo ir šiandien. Ir žvaigždės dar ne-

baisiai nutolo – vieno žmogaus gyvenimas joms mažai ką reiškia.
Tik jau žiūriu į jas su lengvu liūdesiu – o gal ir kartėliu. Nes ži-
nau, kad žvaigždės nesugrįš. Kad jos bėga nuo begalinio žmogaus
kvailumo. Ypač kai jis ima skelbtis esąs pasaulio valdovas. Arba
tautų išrinktasis. Arba popkultūros stabas. 

Bet vargu ar kam pasaulyje šiandien rūpi tolstančios žvaigž-
dės. Temas, kurios turi mums rūpėti, nurodo mass media; ži-
niasklaidoje, svetainėse ir socialiniuose tinkluose yra viskas, ką
mums reikia žinoti. Visos aktualiausios politikos, socialinės, vi-
suomeninės, kultūrinės ir marginalinės temos. Nuo naujai var-
totojų kartai skirtos body positive, kuri įteisina visišką estetinio
jausmo atrofiją (niekas manęs neįtikins, kad daugiau nei 130 kg
sverianti 165 cm ūgio moteris yra gražuolė, bet kažkam, matyt,
tai yra įtikima) iki socialinių tarnybų atiminėjamų vaikų skan-
dalo. Kai pagalvoji, kad bene prieš metus su tokiu pat aršumu kun-
kuliavo nuomonių katilas, įkaitintas tėvų užtalžyto berniuko žū-
ties, reikalaujantis neveiklių socialinių darbuotojų galvų, tai net-
gi nenustembi, kai dabar imta reikalauti tų galvų dėl pernelyg ak-
tyvios veiklos.

Na, galvų visados reikės. Tai sena kaip pasaulis istorija. Tik
temos ir potemės – naujos, modernios. O gal ir nelabai. Juk senovės
filosofai sakė – nieko naujo po saule nėra. Tik mes kokie kvaili buvome, tokie ir likome. Na ir kas,
kad esame dvasingi, kultūringi, inteligentiški? Kad norime gero?.. Juk gerais norais pragaras grįs-
tas – šnipštas lieka iš mūsų viso dvasingumo, jeigu neturime proto.

Protas visada remiasi abejone – kaip ir tikėjimas. Nes jeigu pastarasis netenka abejonės, tampa
fanatizmu. Ir su protu panašiai. Jis tampa inertiškas ir užsisklendęs. Kaip getas. Kuriame viskas rim-
ta ir tragiška. Be humoro, be autoironijos. O negailestinga autoironija mums labai reikalinga, nes
tai galbūt pirmasis vaistas nuo kvailumo.

O kadangi bene pati aktualiausia tema dabar yra mušami vaikai, pabaigai pateiksiu porą psichologės
Dalios Lapinienės patarimų tiems, kurie yra „pedagoginio pliaukštelėjimo mažyliui” šalininkai. 

7 priežastys, dėl kurių ,,verta” pliaukštelėti vaikui:
1. JIS JŪSŲ NEKLAUSO. Tokiu atveju būkite nuoseklūs ir lygiai taip pat leiskite jam prikulti jus,

kada atsisakote nupirkti ledų. 2. JIS MAŽESNIS IR TURI JUS GERBTI. Tada leiskite ir jam mušti ma-
žesnį broliuką ar sesytę, o taip pat kačiuką ar žiurkėną, jei jie nepagarbiai su juo elgiasi. 3. KITAIP
JIS NESUPRANTA. Vėlgi, būkite nuoseklūs: muškite iš kitų šalių atvykusius turistus ir, supranta-
ma, akvariumo žuvytes (reto nesupratingumo padarėliai). 4. JIS PRIVERTĖ JUS JAUDINTIS. Tuo-
met teisingumo dėlei įkrėskite į kailį ir savo ligotai mamai, kuri pamiršo laiku išgerti vaistų. Kad
kitą kartą nepamirštų. 5. JIS JUS ERZINA TYČIA. Beje, kolegą, kuris nuolatos geria iš jūsų puode-
lio ir pamiršta jį išplauti, taip pat apdovanokite skambiu antausiu. 6. ŽALINGA SULAIKYTI PYKTĮ.
Taip, žinoma. Nustokite sulaikyti pyktį – gerai užvožkite viršininkui ar baudą jums skyrusiam ke-
lių policininkui. 7. GERIAU NUOŠIRDUS PLIAUKŠTELĖJIMAS NEGU NETIKRAS ATLEIDIMAS.
Todėl susipykę su giminaičiais ar draugais neikite į kompromisą, o sukelkite nuoširdžias muštynes
(https://www.facebook.com.LapinoSkrynia/)

Galima dėl šių teiginių ginčytis, nes kai kurie iš mūsų praktiškai neišraunami – ar genetiškai,
ar kultūriškai, bet taip jau yra. Ak, bet kokie mes būtume, jeigu mokėtume elgtis kitaip, jeigu su-
tvardytume tamsią kvailo pykčio energiją, tolinančią nuo mūsų žvaigždes!..

Renata Šerelytė

Spaudos, radijo ir televizi-
jos rėmimo fondas 2018 m.
suteikė 10 000 Eur paramą
šeštadieniniam „Draugo”
priedui „Kultūra”, projektui
„Lietuvos kultū ros sklaida ir
kultūros paveldo išsaugoji-
mas bei lietuvybės puose-
lėjimas pasaulyje”

Tolstančios žvaigždės

DVI ŽVAIGŽDĖS

Dvi žvaigždės, dvi dėmelės menkos,
Mirgėjo pro gauruotą mišką,
Ir jų plonutės, šviesios rankos
Žaliais lašais aptaškė viską.

Paskui jos tyčia ėmė kristi,
Staiga ant debesio sustojo,
Ir, prisiminę kūdikystę,
Žili miškai nusišypsojo.

Henrikas Radauskas

Antanas Sutkus. Tvora, 1973



kilimo dalyvių pavardžių iškalta ant paminklo, pa-
statyto Kaune, Ramybės parke. Straipsnyje „Pa-
minklas 1923 m. kovo 23 d. Varviškėje žuvusiems”
Kuckailis patikslino šiame kaime vykusių lenkų ir
lietuvių kautynių eigą. Beje, šiame mūšyje žuvo ir
kalendoriaus rengėjo giminaičiai Feliksas ir Vik-
toras Kuckailiai. Skyriuje „Netektys” paminėti
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mo-
kyklos mokytoja ekspertė liaudies dainų atlikėja Bi-
rutė Zalanskienė (1943–2011), pedagogas, politinis ka-
linys, Vorkutos sukilimo (1953) dalyvis Stasys Vo-
lungevičius (1925–2011) ir kt.

Net dviem kalendoriais savo kraštą garsina Ša-
kių kultūrininkai: vienas kitą papildydami eina Sin-
tautų ir Šakių kalendoriai. O inžinierius mechani-
kas Evaristas Algirdas Totoraitis buvo išleidęs ir
porą Plokščių kalendorių (1999, 2000). 

Nuo kuklios 2000 m. išleistos 89 puslapių knyge-
lės „Šakių kalendorius” išaugo iki solidžios (416 p.),
gausiai piešiniais ir nuotraukomis iliustruotos

knygos. Tokios apimties kalendorius – tikras regionų
kalendorių čempionas. Jo rengėjų tikslas – repre-
zentuoti kraštą, priminti istorijos įvykius, tradici-
nius renginius, nusipelniusių žmonių sukaktis.
Skiriama dėmesio ir poezijai, juo labiau kad nuo poe-
zijos nebėga ir visus keturis kalendoriaus kampus
nuo pat pradžių laikanti bibliotekininkė Lina Erin-
gienė, ir redaktorės lituanistės Onutė Jasinskienė
su Nijole Vaičiuliene. 

2018 m. Šakių kalendoriuje pagerbti trys iš šio
krašto kilę Nepriklausomybės akto signatarai. Vi-
siems trims bendras ne tik signataro vardas, bet ir
gimimo metai – 1866-ieji, ir šioms vietoms būdinga
pavardės priesaga -aitis. Du signatarai iš Sintautų

parapijos: spaustuvininkas Saliamonas
Banaitis (1866–1933), verslininkas Jonas
Vailokaitis (1866–1944), trečias iš Nau-
miesčio  – vyskupas Justinas Staugaitis
(1866–1943).

Kalendoriuje taip pat minimas su Nau-
miesčiu susijęs prezidentas Kazys Gri-
nius (1866–1950): kurį laiką nuo 1896 m. ten
gyvenęs, Vincui Kudirkai įsisirgus per-
ėmęs visus varpininkų spaudos darbus, vė-
liau rūpinęsis Kudirkos laidotuvėmis.
1902 m. Griniaus, Jurgio Šaulio ir Jono Vi-
leišio pastangomis pastatytas paminklas
Kudirkai Meištų kapinėse. Dalyvavęs Gri-
nius ir Vinco Grybo paminklo Vincui Ku-
dirkai atidengimo iškilmėse.

Nuo 1973 m. Šakių krašte kasmet ren-
giama Kalbos ir literatūros diena. Nuo
2000 m. veikia Gimtosios kalbos mylėtojų
klubas „Žodžio tėviškė”. 2015 m. kalendo-
riuje paminėta šios visuomeninės orga-
nizacijos 15 metų sukaktis. Kalbos reika-
lams ir kalbos darbininkams atsiranda vie-
tos kiekviename Šakių kalendoriaus nu-
meryje. Galėtume sakyti, kad kalendo-
riuje nuosekliai laikomasi dar 2001-aiasiais
poetiškai nusakytos krypties: Nėra bran-
gesnio turto šiam pasauly, / Kaip šimtme-
čių senų kalbos skrynia (rašė mokytoja Ja-
nina Marcinkevičienė). 

2018-ųjų kalendoriuje nemaža vietos
skirta 100-metį mininčiai Šakių „Žibu-
rio” gimnazijai, išugdžiusiai daug šviesių
žmonių. Prisimintas jos steigėjas kunigas
Vincentas Vizgirda, vėlesnis direktorius
kunigas Ignas Starkus, pirmieji mokyto-
jai Pranas Vailokaitis ir Petronėlė Gri-
gaitytė. Klasikinė „Žiburio” gimnazija
Šakiuose atkurta 1994 m., pirmoji jos di-
rektorė buvo Jūratė Mozūraitienė.

2002 ir 2012 m. kalendoriuose prisi-
mintas gimnazijos (tuo metu Šakių vidu-

rinės mokyklos) abiturientų slaptos organizacijos
„Laisvės sakalai” žygdarbis – 1952 m. vasario 16 d.
Vytautas Tirlikas, Pranas Būčys ir Antanas Valai-
tis ant Šakių vandentieko bokšto iškėlė Lietuvos tris-
palvę. Po šio įvykio 11 organizacijos narių buvo nu-
teisti 25 metus kalėti lageryje. Trispalvę iškėlusiems
mokiniams pagerbti pastatytas atminimo ženklas,
jo nuotrauka puošia 2015 m. kalendoriaus viršelį.

Pirmojoje anuometinės „Žiburio” gimnazijos lai-
doje buvo 27 absolventai, iš jų tik 7 merginos. Tarp
vaikinų – lituanistas, vertėjas, gramatikos pedago-
ginėms mokykloms autorius Kajetonas Žievys (1902–
1966), klasikinės filologijos specialistas, vertėjas, Vil-
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Antanas Balašaitis

Tarptautinis terminas kalendorius (lot. calendarium)
kilęs iš senosios Romos pirmos mėnesio dienos pa-
vadinimo calendae. Žodynuose nurodomos dvi jo
reikšmės. Pirmoji apibrėžia ilgų laiko tarpo skaičia-
vimo sistemą, pagrįstą periodiniais gamtos reiškiniais,
susijusiais su dienos ir nakties, metų laikų kaita. Daž-
nesnė antroji reikšmė, kai kalendorius supranta-
mas kaip informacinis leidinys, kuriame nurodytos
visos metų dienos, pažymėtos šventės, sukaktys, kar-
tais įdėta tekstų – patarimų, pasiskaitymų. 

Kaip tam tikra periodinės spau-
dos atmaina Lietuvoje kalendo-
riai atsirado XVII amžiuje. Pa-

sak „Visuotinės lietuvių enciklope-
dijos”, pirmuosius atskirus spaus-
dintus kalendorius: „1606 Viešpaties
metų kalendorius”  (Kalendarz ná
rok Páński 1606) ir „1607 Viešpaties
metų kalendorius”  (Kalendarz ná
rok Páński 1607)  – lenkų kalba pa-
rengė G. Joanicius, išleido Vilniaus
spaustuvininkas Jonas Karcanas. 

Lietuviškų kalendorių pradi-
ninko garbė priklauso švietėjui Lau-
rynui Ivinskiui (1810–1881). Pirmą
1846-iems metams skirtą kalendorių
jis išspausdino Vilniuje, Juozapo Za-
vadskio spaustuvėje. Tai buvo 32
puslapių leidinėlis „Metu skajtlus
ukiszkas”. Be kalendorinių žinių:
švenčių, sukakčių, prekymečių (jo-
markų), Ivinskis kalendoriuose skel-
bė ir praktiškų patarimų, taip pat ra-
šytojų kūrybos. 1860 ir 1861 m. ka-
lendoriuose buvo išspausdintas An-
tano Baranausko „Anykščių šilelis”,
todėl ir leidinio apimtis dvigubai
padidėjo. Ivinskio kalendoriai buvo
leidžiami iki 1864 metų. 

Kalendorius leido ir pirmojo lie-
tuviško laikraščio – „Aušros” – ren-
gėjai. Iš pradžių tie kalendoriai buvo
vadinami „Lietuviszkais Auszros ka-
lendoriais”, vėliau „Lietuvos ukinį-
kų kalendoriais”. 

XIX a. viduryje kalendorius pra-
dėta leisti ir Mažojoje Lietuvoje. Til-
žės mokytojo Erdmono Šesnako iš vo-
kiečių kalbos išverstas leidinys „Pru-
siszkos Kalendros ant Meto 1847” iš-
spausdintas Klaipėdoje. Tokie ka-
lendoriai, apimantys arti šimto puslapių, buvo lei-
džiami du dešimtmečius. Juose spausdintos evan-
gelikų giesmės, valdžios įsakymai, vienas kitas pa-
sakojimas. 

Susigrąžinus lietuvišką spaudą, o ypač atgavus
Nepriklausomybę kalendorių pagausėjo, jų temati-
ka išsiplėtė. Minėtinas katalikiškas „Žiburio ka-
lendorius” (1907–1916), pasaulietinis „Vilniaus ka-
lendorius” (1906–1938). Imta leisti profesinius ka-
lendorius: ūkininkų, miškininkų, mokytojų, stu-
dentų, policininkų ir kt. Savo kalendorius stengėsi
leisti ir laikraščių redakcijos, pavyzdžiui, iki 1941 m.
ėjo populiarus „Mūsų laikraščio” kalendorius. 

Sovietmečio kalendoriams buvo primesta to
meto valstybės ideologija, aukštintos tai ideologijai

svarbios asmenybės, siekta formuoti naujovišką
švenčių ciklą. Didesnio ar mažesnio ideologizavimo
neišvengta ir praktiniams poreikiams skirtuose
kalendoriuose, kaip antai „Kolūkiečio kalendoriu-
je” (1949–1985). Kai kurie praktiniai kalendoriai, pra-
dėti leisti sovietmečiu, buvo atnaujinti ir kurį laiką
gyvavo atkurtosios Nepriklausomybės pradžioje:
„Moters kalendorius” (1963–2002), „Šeimos kalen-
dorius” (1979–1999). Vienas iš populiariausių prak-
tinių kalendorių buvo „Valstiečių kalendorius”
(1992–2012). 

Dar XX a. pradžioje pradėti leisti ir regionų ka-
lendoriai. Vienas pirmųjų buvo jau minėtas „Vil-
niaus kalendorius”. Keliolika metų buvo leidžiamas
„Biržų kalendorius” (1910–1927), rengiamas evan-
gelikų reformatų kunigo Povilo Jakubėno su Mar-
tynu Yču. Keleto kultūros veikėjų pastangomis jis
buvo atgaivintas 1990 m., ėjo iki 1993 m. (red. R. Sar-
paliūtė). Minėtinas šiame kalendoriuje skelbtas il-
gokas Algimanto Baublio straipsnis „Radvilų gi-
minės ištakos”.

1914 m. knygininkas Juozas Masiulis pradėjo leis-
ti „Panevėžio kalendorių”. 67 puslapių knygelėje
buvo įdėtas Marijos Pečkauskaitės rašinys „Keli žo-
džiai į tėvus”, Mato Grigonio „Tautiški žaidimai”,
keletas eilėraščių.

Panašių miestų ar regionų kalendorių leidžiama
ir dabar. Po keletą jų pasižvalgykime, ieškodami
kraštotyros ir kalbos dalykų.

Kaip kadaise Ivinskis, taip šiais laikais žurna-
listas Juozas Kuckailis (1937–2013) parengė 14 savo
krašto žmonėms skirtų „Leipalingio kalendorių” (1990–
2012). Juose rengėjas paminėdavo nusipelniusius su-
kaktuvininkus, skelbdavo straipsnių apie Leipa-
lingio senesnę ir netolimą praeitį. Štai viename iš

paskutinių, 2011 metų, kalendoriuje įdėtas ilgokas
straipsnis „Leipalingio savivaldos kūrimasis ir to-
lesnė veikla 1918–1943  m.”. Paminėtas ilgametis
viršaitis Zigmas Prapiestis iš Gerdašių kaimo – Lie-
tuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, dirbęs vir-
šaičiu nuo 1933 m., vėliau sovietų valdžios kalintas.

Paskutiniame Kuckailio rengtame 72 puslapių
„Leipalingio kalendoriuje” – ilgokas straipsnis
„XVI–XVII amžių Leipalingio dvaras: valdų ant-
puoliai, konfliktai, teisminiai ginčai”. Straipsnyje
„Ką mums primena 1941-ųjų birželis” prisimenami
besitraukiančių raudonarmiečių nužudyti Leipa-
lingio ūkininkai. Paminėtas ir Birželio sukilėlis Juo-
zas Mizeras (1897–1941), žuvęs gindamas nuo su-
sprogdinimo Aleksoto tiltą. Jo pavardė greta kitų su-

Kalba ir 
kalbos
darbininkai
regionų
kalendoriuos

Nukelta į 3 psl.
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niaus universiteto profesorius Jonas Dumčius (1905–
1986). Disertacijoje Dumčius nagrinėjo antikinius
vardus lietuvių kalboje. Išvertė Herodoto, Platono,
Petronijaus ir kitų autorių kūrinių. Parengė įvairių
vadovėlių. Prie paskutinio Dumčiaus darbo – uni-
versalaus vadovėlio „Graikų kalba” (1989) – teko pri-
sidėti ir šios apžvalgos autoriui.

Kitas Vilniaus universiteto filologas iš Griška-
būdžio valsčiaus – docentas Pranas Gailiūnas (1913–
1977). Nuo 1959 m. dėstė Vilniaus universitete. Di-
sertacijoje nagrinėjo tariamosios nuosakos reikšmes
ir vartojimą. Su Juozu Žiugžda parengė lietuvių kal-
bos gramatikos vadovėlį. Visą savo dėstytojo patir-
tį sudėjo į vadovėlį aukštosioms mokykloms „Lie-
tuvių kalbos metodika” (1977). Akademinei „Lietu-
vių kalbos gramatikai” parašė skyrių „Nuosakos ka-
tegorija”. 

Per vieną ekskursiją pasitaikė proga aplankyti
lietuvių lingvistinės stilistikos
pradininko profesoriaus Juozo

Pikčilingio (1926–1991) kapą Sintau-
tuose. Apie šį kalbininką rašyta 2001
ir 2006 m. Šakių kalendoriuje. 

2018 m. kalendoriuje šiltai pri-
statoma šiame krašte užaugusi kal-
bininkė Šiaulių universiteto profesorė
Giedrė Čepaitienė, pradinių klasių
mokytojos Onos Kudirkienės (1928–
2018) duktė. Simboliška, kad abi – ir
mama, ir duktė – gimusios rugsėjo 8-
ąją, dieną, kuri dabar pasaulyje mi-
nima kaip Tarptautinė raštingumo
diena. Giedrė Čepaitienė dalyvauja
savo krašto renginiuose, skaito pas-
kaitas. Tėviškės žmonėms ir jų kalbai
skirta daug darbų, prie kurių profe-
sorė yra svariai prisidėjusi. Jos su-
daryta monografija „Kudirkos Nau-
miestis: praeitis ir dabartis” (2015), ji
„Zanavykų šnektos žodyno” (t. 1–3,
2003–2006) bendraautorė, viena iš kny-
gos „Atsiminimai apie Joną Jablons-
kį” (2011) sudarytojų. Knygoje „Lie-
tuvių kalbos etiketas: semantika ir
pragmatika” (2007) Giedrė Čepaitienė
šiuolaikiškai tęsia Antanės Kučins-
kaitės pradėtus etiketo tyrimus. 

Kalendorininkų nepamirštas iš
Kidulių kilęs Kęstutis Balčiūnas
(1926–1997), dirbęs farmacininku Kvė-
darnoje ir rinkęs žodžius didžiajam
„Lietuvių kalbos žodynui”. 1948 m.
Balčiūnas ištremtas, už patriotinius
eilėraščius kalintas Taišeto ypatin-
gajame kalėjime. Į Lietuvą grįžo
1962 m. Kvėdarnoje įkūrė Vaistinės
muziejų. Gyvenimo pabaigoje pa-
skelbė straipsnių apie tremtinius. 

Kalendorių autoriai gražiai susi-
eja vyresniosios ir jauniausios kartos kalbininkus,
pristatydami Viliją Sakalauskienę, Lietuvių kalbos
instituto žodynininkę, rašiusią XVII–XX žodyno
tomų tekstą, rengusią ir redagavusią „Zanavykų
šnektos žodyną”, šiuo metu dirbančią „Bendrinės
kalbos žodyno” rengėjų grupėje.

Šakių kalendoriuje prisimenami ir rašytojai, ver-
tėjai, pedagogai, savo gyvenimu ir veikla daug pri-
sidėję prie lietuvių kalbos turtinimo ir stiprinimo.
Iškiliam pedagogui ir vaikų literatūros kūrėjui
Pranui Mašiotui (1863–1940) skirtas Onutės Jasins-
kienės straipsnis „Prano Mašioto šviesa”. Iš Pūs-
telninkų kaimo kilęs jaunuolis Maskvos universitete
įgijo matematikos mokytojo specialybę. Ilgus metus
dirbo Rygos gimnazijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dar-
bavosi švietimo srityje, 1924–1929 m. buvo Klaipėdos
lietuvių gimnazijos direktorius. Išleido apie 140
knygų – vadovėlių, mokymo priemonių, pažintinių
ir mokslo populiarinimo veikalų, paskelbė vertimų,
originaliosios kūrybos. Įvairių kartų pedagogai sė-
mėsi išminties iš 1918 m. paskelbto Mašioto peda-
gogikos patarlių rinkinio: Meilės vaikams gali ne-
rodyti, tik turėk, tai patys pamatys; Vaiko širdis kaip
vaškas: paliovus šildyti sukietėja. Dabartinių 50-
mečių karta užaugo su „Prano Mašioto knygynėlio”
serijos, leidžiamos nuo 1969 m., knygomis. Autorė
taikliai apibūdina Mašiotą – tai buvusi asmenybė,
kurioje derėjo mokslininko išmintis ir kūrėjo pri-
gimtis. 

Pedagogas ir rašytojas iš Plokščių valsčiaus, Aly-

taus mokytojų seminarijos dėstytojas partizanas
Konstantinas Bajerčius (1903–1946) enkavėdistų nu-
kankintas Alytaus kalėjime. Populiarių jo knygelių
mokykloje yra skaitęs ir šių eilučių autorius. 2003 m.
išleista Bajerčiaus kūrybos knyga „Gyvenimo vieš-
keliais gruoblėtais”.

Iš Sutkiškių kilęs bene populiariausias vaikų ra-
šytojas, didelę gyvenimo dalį Toronte (Kanada)
praleidęs Vytautas Tamulaitis (1913–1993). Gar-
siausios jo knygos vaikams apie vabalus ir žvėris:
„Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai”, „Svirplio mu-
zikanto kelionė”, „Kiškelio užrašai” ir kt. Jaunimui
skirta apysaka apie 1863 m. sukilimą „Raguvos ma-
lūnininkas” (1951). 100-osioms rašytojo gimimo me-
tinėms Kriūkų miestelio parke įrengtas penkių
ąžuolinių skulptūrų Vabalų kalnelis. Šakių rajono
savivaldybė 1998 m. įsteigė Vytauto Tamulaičio
premiją vaikų literatūros kūrėjams. 

Šakių kalendorius primena du iš Lekėčių vals-
čiaus kilusius rašytojus. Iki 1987 m. nebuvo žinoma
Kazio Puidos (1883–1945) palaidojimo vieta. Atrado

kraštotyrininkai, o kunigo Ričardo Mikutavičiaus
pastangomis Panevėžiuko kapinėse pastatytas kop-
lytstulpis su iškaltais žodžiais iš svarbiausio rašy-
tojo romano „Magnus Dux” (1936): „Viskas praeina…
Viskas grįžta… Niekas išgyventa nepranyksta…”
Puida – vienas produktyviausių lietuvių rašytojų,
išmėginęs visus literatūros žanrus, vienas iš darbš-
čiausių vertėjų, išvertęs per 100 knygų.

Lekėtiškė poetė Gražina Tulauskaitė-Babraus-
kienė (1908–1990) išleido 5 poezijos knygas Lie-
tuvoje ir 4 išeivijoje. „Žodis man svarbiau negu

gyvenimas, nes ir gyvenimas remiamas žodžiu”, –
rašė poetė. Baigusi Vytauto Didžiojo universitetą,
mokytojavo Vilkijos ir Kauno gimnazijose, o atsi-
dūrusi JAV, dirbo šeštadieninėje mokykloje. Palai-
dota Čikagoje, Šv. Kazimiero kapinėse. 

Vaizdinga zanavykų šnekta nuspalvinti iš Būb-
lelių valsčiaus kilusios Petronėlės Orintaitės (1905–
1999) romanai „Paslėpta žaizda” (1934), „Daubiškės
inteligentai” (1937). Paskelbė apysakų, novelių,
knygų vaikams ir jaunimui, istorinę poemą „Lietuva
graži tėvynė” (1972). Pasitraukusi į JAV, didžiąją gy-
venimo dalį praleido Los Andžele. 2000 m. palaido-
ta Kudirkos Naumiestyje.

Eglė Rudzevičiūtė rašinyje „Didysis zanavy-
kas” mini iš Gegužių kaimo kilusį kultūros istori-
ką ir poetą Albiną Vaičiūną (1933). Jaunystėje už ne-
legalią veiklą 5 metus kalintas Vorkutos lageriuose.

Grįžęs ir baigęs ekonomikos studijas Vilniaus uni-
versitete, darbavosi knygų prekyboje. Daug nuvei-
kė vadovaudamas Beatričės Grincevičiūtės mu-
ziejui, Vilniaus zanavykų bendrijai. Parengė mo-
nografiją „Kriūkų valsčius” (2004), atsiminimų
apie Ilguvą rinkinį (2004), išleido keletą eilėraščių
rinkinių. 1999 m. Albinui Vaičiūnui suteiktas Šakių
rajono Garbės piliečio vardas.

Tikra Dievo dovana Lietuvai ir zanavykų žemei
kalendoriuje vadinamas biomedicinos mokslų dak-
taras, kultūros veikėjas Jonas Jurevičius (1943). Iš
Vilkeliškių kilęs mokslininkas yra dalyvavęs ne vie-
noje kalbos duomenų rinkimo ekspedicijoje, su-
rinkęs ir pateikęs keliolika tūkstančių žodžių įvai-
riems žodynams, tarp jų ir „Zanavykų šnektos žo-
dynui”.

Šakių kraštas išaugino Lietuvai ir vertėjų. Jo-
nas Naujokaitis (1903–2014) iš Slavikų valsčiaus per
30 darbo metų „Vagos” leidykloje išvertė apie dvi de-
šimtis knygų, daugiausia Gi de Mopasano (Guy de
Maupassant) kūrinių. Iš vengrų kalbos verčia Ku-

bilėliuose gimusi Janina Išganaitytė
(1938). Su japonų literatūra supažindi-
na iš Kumpupių kilęsVytautas Dum-
čius (1963). 

2018-ųjų Šakių kalendoriuje at-
kreipė dėmesį straipsnis „Knygnešys iš
Paluobių parapijos”. Jame paminėtas
iš Jankų valsčiaus kilęs Juozas Bace-
vičius (1918–1995), kartu su Vytautu
Andziuliu įkūręs pogrindinę spaustu-
vę ir leidyklą AB. Šakių miškų ūkio
darbininkas vertėsi gėlių, vaistažolių
auginimu, su žmona Adele miško so-
dyboje leidinių lapus lankstydavo, su-
siūdavo, įrišdavo ir iš ten išvežiodavo.
Ši leidykla 1981–1990 m. leido antiso-
vietinę religinę, politinę, istorinę ir gro-
žinę literatūrą: išspausdino 9 knygas,
14 brošiūrų, 16 smulkių spaudinių. 

„Sintautų kalendorių”, skaičiuojantį
jau devynioliktus metus, leidžia viešoji
įstaiga „Sintautų akademija”. Didelis
rengėjų ir talkininkų būrys, sutelktas
sudarytojo Vito Girdausko, teikia me-
džiagos apie svarbiausius krašto kul-
tūrinio gyvenimo įvykius, minėtinas is-
torijos datas, žymių žmonių sukaktis.
Tarp kalendoriaus talkininkų pavar-
džių – ir veiklūs sintautiškiai, ir kitur
išvykę gyventi šio krašto žmonės. 2013-
ųjų kalendoriuje juoda linija api-
braukta lituanistės, kraštotyrininkės,
muziejininkės Marijos Puodžiukaitie-
nės (1933–2012) pavardė. Mokytoja ke-
lis dešimtmečius plėtė ir turtino savo
1965 m. įkurtą literatūrinį Prano Vai-
čaičio muziejų. Rinko atsiminimus
apie žymius šio krašto žmones, skelbė
straipsnius, rengė knygas, vedė eks-
kursijas. 

Kalbos, literatūros, kultūros dar-
bininkų, rūpėjusių mokytojai Puodžiukaitienei ir
gražiai paminimų „Sintautų kalendoriuje”, būtų ga-
lima vardyti labai daug. Sintautuose yra klebona-
vęs kunigas, rašytojas, švietėjas Antanas Tatarė
(1805–1889). Sintautų valsčiuje, Santakuose, gimė
poetas, vertėjas Pranas Vaičaitis (1876–1901). Sin-
tautuose palaidotas iš netolimo Joniškių kaimo ki-
lęs kalbininkas Juozas Pikčilingis (1926–1991). 

Kalendoriaus straipsneliuose pateikiama ne
vien enciklopedinė informacija apie žymius kraš-
tiečius, bet ir atskleidžiamas platesnis jų pačių ar
jų artimųjų gyvenimo kontekstas. Giedrimė Di-
džiapetrienė mini poeto sūnėną tremtinį Juozą
Vaičaitį, kuris „ėjo kryžiaus kelius, kad susigrąžintų
tėviškę Santakų kaime”. Juozo Jacevičiaus straips-
nelis „Kunigas Vincentas Dumčius” padeda geriau
įsivaizduoti aplinką, iš kurios į klasikinės filologijos
studijas atėjo Jonas Dumčius. Dumčiai, nors ir ne-
buvo dideli ūkininkai, savo namuose laikė pradinę
mokyklą. Kunigas Vincentas Dumčius (1886–1986)
„mokėjo aštuonias kalbas, buvo plačiai apsiskaitęs,
garsėjo kaip puikus giesmininkas ir pamokslinin-
kas. Jaunystėje domėjosi tautosaka, jo užrašyti dai-
nų tekstai saugomi Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institute. Kartu su broliu kanauninku Jonu
Dumčiumi rėmė brolio Juozo, gyvenančio Pikžir-
niuose, sūnaus Jono Dumčiaus (1905–1986) studijas
Kauno Vytauto Didžiojo ir Bazelio (Šveicarija)
universitetuose.” 

Nukelta į 8 psl.
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Astrida Petraitytė

Lapkričio 2-ąją sudalyvavau kelių valandų pasi-
vaikščiojime po Rasų kapines. Renginio nebūtina tie-
siogiai sieti su Vėlinėmis: jei jo intencijos ir buvo pro-
ginės, tai – labiau istorinės nei religinės. 

Vilniaus istorinių kapinių draugijos ,,Rasos” (o
galima ir tiesiog sakyti: jos vadovės Vidos Gi-
rininkienės) organizuotas pasivaikščiojimas

po senąsias kapines buvo dviejų dalių. Pirmasis pra-
sidėjo 1 val. p. p., antrasis – tik pusvalandžio per-
traukėlei įsiterpus – 4 val. p. p. Žinoma, rinkdamiesi
sutartame punkte – prie kapinių vartų, negalėjome
nepastebėti ir gausiai gėlėmis, baltai-raudonomis vė-
liavėlėmis ar juostelėmis papuoštos memoralinės te-
ritorijos, prigludusios prie kapinių teritorijos, kur
palaidota J. Pilsudskio širdis, o šį antkapį supa pa-
minklėliai Lenkijos kariams... Jei šis reginys ir su-
kėlė priešiškumo, nuoskaudos jausmus, tai netrukus
turėjome progos prisiminti: būta laikotarpių, kai Lie-
tuvos ir Lenkijos likimai, lietuviškumas ir lenkiš-
kumas buvo glaudžiai persipynę, kai kada tapę ir ne-
išnarpliojama mįsle: tarkim, lenku ar lietuviu lai-
kyti asmenį, su lenkiškomis raidėmis rašyti pavar-
dę ar be jų – neretai įsitvirtinę dvejopi variantai (ku-
riuos turėjome progos akivaizdžiai patirti)…

Pirmąją ekskursiją vedė, ko gero, didžiausia
Rasų kapinių istorijos, jose atgulusių asmenybių ži-
novė, jose ,,užkoduotos” istorinės atminties aktua-
lizavimo entuziastė Vida Girininkienė. Ji savąjį ren-
ginį dedikavo pirmajam profesionaliam Lietuvos is-
torikui, lietuviškai rašusiam savo veikalus, tarp jų
ir – „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių”,
Simonui Daukantui (1793 –1864), nors tai paradok-
salu – Rygos ir Peterburgo archyvuose triūsusį ty-
rėją mirtis ištiko Papilėje, ten jis ir palaidotas. Bet
šiemet pažymint Daukanto 225-ąsias gimimo meti-
nes stengiamasi aktualizuoti ir jo darbus, ir idėjas,
tarp kurių svarbiausia, pasak Girininkienės – Lais-
vės idėja. Pažymėta: Daukantas rašęs apie kry-
žiuočių priespaudą, bet tuomet visi suvokę antica-
rinę potekstę… 

Mūsų gidė taip įvardijo savosios ekskursijos
temą – Epocha, būtent – XIX amžius, kai po Abiejų
tautų respublikos padalijimo 1795 m. į carinės Ru-
sijos „glėbį” patekusiose Lietuvoje ir Lenkijoje vis
žiebėsi sukilimai. Girininkienė apžvelgė ir Rasų ka-
pinių pradžių pradžią: pasak jos, daugeliui maga įkū-
rimą paankstinti, bet kapinės pradėjo veikti 1801 m.
– galima sakyti, tiesiog miške (ji skeptiškai įverti-
no betvarkant kapines iškirstus medžius). Laidoji-
mams pirmiausia įrengti du kolumbariumai, o XIX
a. viduryje tarp jų iškilo neogotikinė koplyčia – ir
dabar kartu su vėliau pristatyta varpine esanti
ryškiu, iškiliu (ir tiesiogine prasme – ant kalvelės)
akcentu. O kolumbariumuose – kelių aukštų laido-
jimo kriptose – amžino poilsio atguldavę toli gražu
ne biedniokai, tad jie buvę prabangiai įrengti, ant-
kapinės plokštės net paauksuotos. Deja, kolumba-
riumai ėmę griūti, vienas jų dėl avarinės būklės nu-
griautas tarpukariu, kitas – po karo.

Mums buvo išdalinti lankstinukai (parengė
Kšištof  Tolkačevski), vienoje jų pusėje – senųjų Rasų
kapinių planas su gausiais paženklinimais: čia iš-
skirti Kosciuškos (1794 m.), 1830–1831 metų ir 1863–

1864 metų sukilimo dalyviai bei anticarinių judė-
jimų ir Pirmosios Lietuvos Respublikos kovų da-
lyviai; antroje lankstinuko pusėje – naujųjų (atsi-
radusių po Pirmojo pasaulinio karo) Rasų kapinių
planelis, kur tik mažas kampelis paskirtas jau XX
a. kovotojams.

Girininkienė pažymėjo, kad XIX amžiaus su-
kilėliai neretai kapinėse – taip pat ir Rasose – slėp-
davę ginklus: nors ir nuožmus buvęs carinis reži-
mas, bet įsiveržti į kapines ir bažnyčias buvo gali-
ma tik turint generalgubernatoriaus leidimą.

Stabtelėjome ir prie antkapių, kuriuose įrėžtos
pavardės atmintyje neatsišaukdavo, bet mūsų gidės
liudijimai likimus ryškiais potėpiais į maištingą
XIX a. foną įterpdavo, tarkim: Jozef  Lukasze-
wicz/Juzefas Lukoševičius (1863–1928), iš tų naro-
dovolcų, carą nužudyti norėjusių, Petropavlovsko
tvirtovėj ilgus metus kalėjusių…

Istorinius veikėjus, kurių ryškesni ar blankesni
pavidalai nuo seno atminties saugyklose glūdi, irgi
buvo progos prisiminti.

Štai Joachimo Lelewelio, gimusio Varšuvoje
1786 m., mirusio Paryžiuje 1861 m., paminklas, kone
prigludęs prie koplyčios šono… Vilniaus univer-
sitete profesoriavęs istorikas įsiterpia, kaip mums
priminė Girininkienė, į daukantišką kontekstą
(kurį laiką kartu su juo studijavo). Jo palaikai 1929
m. perkelti iš Paryžiaus kapinių (toks buvęs paties
Lelewelio pageidavimas). Biografiniai duomenys
liudija ir jį turėjus maištingos dvasios. „1808 m. bai-
gė Vilniaus universitetą. Nuo 1822 m. Vilniaus

universiteto profesorius. 1824 m. po filomatų ir fi-
laretų bylos pašalintas iš Vilniaus universiteto.
1829–1831 m. Lenkijos karalystės seimo narys. Per
1830–1831 m. sukilimą Patriotų draugijos (Varšuvoje)
narys”* Pasišventimas kartografijai lėmė, kad
reikšmingiausią jo palikimą dabar sudaro žemėla-
piai.

Pasak Girininkienės, carinės Rusijos laikais
maištingos asmenybės laidotuvės nekart tapdavu-
sios kone politine manifestacija – mat išlydėti su-
plaukdavo minių minios… Taip nutikę ir laidojant
poetą Vladislavą Sirokomlę – sustojome ir prie jo
kapo, baltai-raudonai padabinto, bet juk ir mūsų is-
torijos dalimi esančio… „Sirokėmlė Vladislavas
(lenk. Władysław Syrokomla), tikr. Ludwik Kond-
ratowicz (Liudvikas Konratėvičius) 1823 09 29 Smal-
kov (Mogiliavo sr., Baltarusija) – 1862 09 15 Vilnius,
lenkų ir lietuvių poetas, publicistas. Vienas žy-
miausių Lietuvos romantizmo atstovų. Kūrė lenkų
kalba. <…>Romantizmo dvasia ryški istorinėse
poemose, vaizduojančiose Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės praeitį kaip negrįžtamą aukso am-
žių.”**

Dar ne prie vieno paminklo mus vedė mūsų gidė,
amžių (ir mūsų abuojumo) dulkes nuo jų nupūsda-
ma – nebevardinsiu, tik paraginsiu, progai pasi-
taikius, pavaikščioti po Rasų kapines būtent su šia
pasišventėle istorike.

X X X

Pasivaikščiojimui po daukantiškąją epochą ei-
nant į pabaigą Girininkienė pristatė jauną is-
toriką Kristupą (dr. Kšištof  Tolkačevski), ant-

rojo pasivaikščiojimo gidą. Taigi pusvalanduką at-
sikvėpę (kam pasitraukus, o kam naujai prisijungus)
pradėjome naują žygį, įvardytą „Laisvės kovų da-
lyvių kapų pagerbimas”. Pagarbos manifestacijai
buvo ir specialūs ženklai parengti – į kovotojų už lais-
vę kapus įsmeigiamos vėliavėlės su užrašu „Jūs
mūsų širdyse”. O prie mūsų prisijungė ir trejetas
„JD Brass” vyrukų – žygis pradėtas nuo koplyčios
laiptų aidint pučiamųjų melodijai.

Ir šįkart buvo pagerbti XIX amžiaus laisvės idė-
jos (Abiejų tautų respublikos – ne savarankiškos Lie-
tuvos – atkūrimo) skelbėjai, tačiau ypatingas dė-
mesys skirtas XX amžiuje už Lietuvos laisvę ir pa-
sisakę, ir kovęsi herojai. Pirmoji pagarbos vėliavėlė
įsmeigta J. Basanavičiui, kurio gausiai Vėlinių
žvakelėmis papuoštas kapas kone priešais koplyčią.
Pagerbtas ir 2007-aisiais iškilęs monumentas (regis,
nugriauto kolumbariumo išlaisvintame plote) –
simbolinis kenotafas trims sovietinių okupantų
nukankintiems Vasario 16-osios signatarams, kurių
amžino poilsio vietos nežinomos: Kaziui Bizauskui,
Pranui Dovydaičiui, Vladui Mironui. 

O šią vasarą radosi ir nauji, mūsų dėmesio ir pa-
gerbimo verti kapeliai – Rasose perlaidoti 1918
metų Vasario 16-osios Akto signataro Mykolo Bir-
žiškos, jo žmonos Bronislavos Biržiškienės ir vi-
suomenės veikėjų profesorių Vaclovo bei Viktoro
Biržiškų palaikai. Mūsų gidas Kristupas pažymėjo:
ir žodžiu kovota už Laisvę.

Sustojome ir ties 1830–1831 m. sukilimo dalyvių
kapais; štai porą pavardžių nurašau iš gautojo
lankstinuko (antkapiuose ortografija kita): Anice-
tas Renigeris, Anupras Petraškevičius...

Iš senųjų Rasų, perėję kelią, patekome į naują-
sias (santykinai) Rasas, kur vieni šalia kitų ilsisi už
Vilnių kovęsi lenkų ir lietuvių kariai. Pirmąjį plo-
telį – baltai-raudonomis juostelėmis papuoštus ant-
kapinius kryželius – aplenkę, pagerbėme Lietuvos
karių kapelius, už jų iškilusį baltą monumentą – Pie-
tą bei greta įrengtus kenotafus 1941 m. Birželio su-
kilimo dalyviams, kitiems kovotojams už Lietuvos
laisvę. Čia nuskambėjus pučiamųjų atliktai L. Co-
heno „Hallelujah”, išties graudulys smelkėsi širdin. 

X X X

Daukanto minėjimas Rasose, manyčiau, buvo
kiek pritemptas – šią iškilią asmenybę pravartu ak-
tualizuoti, bet tam pakanka erdvės ir be kapinių (štai
ir pati Girininkienė apie jo laisvės idėjas skaitė pas-
kaitą Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus ren-
ginyje). Istoriniai-kultūriniai Rasų klodai neišse-
miami – tikrai praturtėjome, prisiminę ir XIX a. su-
kilėlius, ir XX a. kovotojus už Lietuvos nepriklau-
somybę...

_____________________
*http://istorijatau.lt/rubrikos/zodynas/lelevelis-joachimas
** http://www.vle.lt/Straipsnis/Vladislavas-Sirokomle-86769

Pagarbos manifestacija Rasose
Pasivaikščiojimas Rasų kapinėse. A. Petraitytės nuotr.

Prie paminklo J. Leleweliui 
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Algis Vaškevičius

Per Vėlines Kaune, senųjų miesto kapinių vietoje ati-
daryta paroda „Jie kūrė Lietuvą“, pasakojanti apie
garsius menininkus, švietimo darbuotojus, visuo-
menės veikėjus, kurie savo veikla daug prisidėjo
prie nepriklausomos Lietuvos kūrimo. Parodai labai
neįprasta vieta pasirinkta todėl, kad šios asmenybės
buvo palaidotos būtent šiose kapinėse, kurios so-
vietmečiu buvo panaikintos, o daugelio mirusiųjų
palaikai perkelti kitur, tačiau dalis palaikų čia ir liko.

Parodos stendai pasakoja apie šių senųjų miesto
kapinių istoriją, nuotraukose galima pama-
tyti, kaip atrodė prieš 60 metų sunaikintos ka-

pinės. Atskiri stendai pristato žymiausias asme-
nybes, kurios buvo čia palaidotos – tai dailininkai
Kajetonas Sklėrius, Marcė Katiliūtė, Juozas Zika-
ras, kompozitoriai Stasys Šimkus, Juozas Naujalis,
Česlovas Sasnauskas, garsi, bet pamiršta prieška-
rio solistė Veronika Podėnaitė, kurios palaikai ir
liko šiose kapinėse, taip pat pedagogas, pirmųjų
lietuviškų vadovėlių autorius Juozas Damijonaitis,
chorvedys ir visuomenės veikėjas, buvęs Kauno
miesto burmistras Juozas Vokietaitis, kalbininkas
Jonas Jablonskis su žmona Konstancija, kalbinin-
kas Kazimieras Būga, poetas Kazys Binkis, rašyto-
jas Pranas Mašiotas ir kiti. 

Kauno senosios kapinės buvo suplanuotos dar
1847 metais kartu su visu Naujamiesčiu pagal pa-
tvirtintą Kauno plėtros planą. Joms paskirta miš-
kinga, neapgyvendinta Karmelitų jurisdikos žemė,
nusavinta caro valdžios. Kapinių teritorija buvo
suskirstyta sklypais pagal miesto gyventojų kon-
fesijas: centrinė (didžiausia) dalis atiduota katali-
kams, pietinė – stačiatikiams, šiaurinė – evangeli-
kams liuteronams, šalia skirta žemės musulmo-
nams. Sklypai skirti laidojimui, bet nedrausta sta-
tyti maldos namų, mokyklų. Jau 1862 m. stačiatikių
sklypo centre pastatyta Kristaus Prisikėlimo
cerkvė, 1935-aisiais atsirado antroji cerkvė – Ap-
reiškimo Švč. Dievo Motinai soboras. 

Stačiatikių kapinėse buvo laidojami ne tik ci-
viliai gyventojai, bet ir Pirmojo pasaulinio karo
metais žuvę Rusijos kariai, keletas Lietuvos karo
lakūnų. Musulmonų sklype apie 1860 m. pastatyta
medinė mečetė ir du mediniai namai. Evangelikų
sklypo šiaurės vakariniam kampe 1898 m. evange-
likų liuteronų bendruomenė pastatė medinę
dviaukštę pradžios mokyklą. 1930-aisiais, minint
Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties metines, Kauno
totorių draugijos iniciatyva jų vietoje pastatyta
mūrinė mečetė. 

Kauno metropolijos kurija, kuriai priklausė
katalikų kapinės, 1934 m. vakariniame kapinių pa-
kraštyje pastatė dviaukštį kapinių administracinį
pastatą, kurį suprojektavo garsusis architektas Sta-
sys Kudokas (dabar čia veikia Kauno miesto mu-
ziejaus Rezistencijos ir tremties skyrius. 1936 m.
pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio
projektą kapinėse pastatytas lakūnų Stepono Da-
riaus ir Stasio Girėno mauzoliejus su kripta. Čia at-
sirado ir daugiau įvairios paskirties pastatų, taip
pat buvo pastatyta keletas paminklų.

Sovietmečiu šios kapinės buvo tapusios pasy-
vios rezistencijos vieta, tautos didvyrių panteonu,
todėl to meto valdžios 1959 m. jos buvo sunaikintos
– kapinių vietoje suprojektuotas poilsio parkas, pa-
vadintas Ramybės parku.

Istoriniai dokumentai liudija, kad pokario me-
tais KGB šiose kapinėse stebėjo, kas ir ant kokių
kapų ar prie paminklų deda gėles, dega žvakes, ko-
kias dainas dainuoja ar giesmes gieda, kokius šū-
kius skanduoja. Kauniečiai jau 1944 m. dėjo gėles
prie paminklo kariams, žuvusiems už Lietuvos ne-
priklausomybę, prie Dariaus ir Girėno mauzolie-
jaus, prie lakūnų kapų anuomet vadintose Vytau-
tinėse kapinėse. Vienas kitas Vėlinių dalyvis buvo
suimamas, bet didesnių įvykių iki 1956 metų Vėli-
nių Kaune nebuvo. Tų metų Vėlinėms saugumie-
čiai rengėsi iš anksto – sekė kunigus, verbavo agen-
tus, parengė milicininkų ir kariuomenės, civiliai
persirengusių saugumiečių būrius. Įtampą didino
tai, kad Vėlinės sutapo su Vengrijos revoliucijos
kulminacija. Vidudienį mieste buvo sustiprintas
karinis patruliavimas, o vakare kapines apsupo
milicija ir ginkluota kariuomenė.

Pavakarę žmonės, o ypač jaunimas, studentai
plūste plūdo į kapines. Manoma, kad susirinko apie
10 tūkstančių žmonių. Po poros valandų prie pa-
minklo žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę
kariams minia pradėjo giedoti „Marija, Marija”,
Lietuvos himną, „Lietuviais esame mes gimę” ir ki-
tas tautiškas giesmes. Susirinkusieji susikibo ran-
komis ir keliomis eilėmis apjuosė paminklą, o vai-
kai, užlipę ant jo, apstatė kryžių degančiomis žva-
kutėmis, pačiame viršuje padėjo raudonų rožių.
Tuomet minioje pasigirdo „Laisvę Lietuvai”, „Šalin
rankas nuo Vengrijos” ir
kiti šūkiai, buvo iškelta iš
geltonos, žalios ir raudonos
spalvų šalikų surišta Tris-
palvė. 

Tuo pat metu kita mi-
nia, apsupusi jau minėto J.
Vokietaičio kapą, tyliai mel-
dėsi ir giedojo. Netrukus pa-
sigirdo raginimai eiti į gat-
ves, ir tūkstančiai žmonių
pasuko kapinių vartų link,
kur jiems kelią užtvėrė ka-
reiviai ir milicininkai. Tuo
pat metu kiti milicininkai
gaudė įtartinus jiems as-
menis kapinėse ir grūdo į

Kauno senosiose kapinėse – paroda apie Lietuvą kūrusias asmenybes
iš anksto parengtas mašinas. Žmonės, atsakydami
į tai, svaidė į milicininkus akmenis. Įveikusi visas
kareivių ir milicininkų užtvaras, daugiatūkstan-
tinė minia pasiekė anuometinį Komunistų partijos
ir Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo ko-
miteto pastatą, pakeliui išdaužiusi kelis buvusių
Saugumo rūmų langus. 

Prie Centrinio pašto Laisvės alėja buvo apsta-
tyta mašinomis, apjuosta tankiomis kareivių gre-
tomis. Pasigirdus komandai, kareiviai pradėjo tarš-
kinti ginklų užraktus. Tik tuomet manifestantai
pradėjo skirstytis, tačiau jų suėmimai tęsėsi be-
veik iki vidurnakčio. Tą atmintiną Vėlinių vakarą
Kaune buvo suimti 85 žmonės – beveik visi stu-
dentai. 

1957 metų Vėlinės jau nebuvo tokios audringos
kaip 1956-aisiais, joms sovietų valdžia buvo pasi-
ruošusi – buvo įvesta griežta kapinių lankymo
tvarka, sulaikyti aktyviausi jų lankytojai, minia iš-
sklaidyta. Lietuvos himnas tąsyk jau nenuskam-
bėjo, o už „chuliganizmą” buvo sulaikyti 105 žmo-
nės, iš kurių 102 buvo areštuoti nuo 5 iki 15 parų.
Kapines, kurios kėlė to meto valdžiai tiek rūpesčių,
nutarta uždaryti.

Jau 1956 m. buvo pradėtas naikinti paminklas
„Žuvome dėl Tėvynės”: iškapoti užrašai, heral-
diniai bareljefai, vėliau paminklas nugriautas.

Kauno miesto Vykdomasis komitetas, baiminda-
masis visuomeninės tvarkos pažeidimų, nutarė ka-
pines likviduoti. Giminės ir artimieji dalį miru-
siųjų palaikų perkėlė į Petrašiūnų, Seniavos, Pa-
nemunės, Eigulių ir kitas kapines, o kita dalis liko
žemėje, nes dėl politinių motyvų daug kas nedrįso
nurodyti, kur guli jų artimųjų palaikai ir prašyti
leidimo išsikasti. Daug kapų ir antkapinių pa-
minklų buvo sunaikinta, teritorija išlyginta bul-
dozeriais, nugriauta katalikų koplyčia, antžeminė
S. Dariaus ir S. Girėno mauzoliejaus dalis, mauzo-
liejaus kripta užpilta žemėmis. 

Lietuvai tapus nepriklausoma, 1991 m. kapinėse
pradėti atkurti karinio paveldo objektai. 1941 m. bir-
želio sukilimo aukoms atminti 1991 m. pastatytas pa-
minklas „Kryžius-medis”, šalia jo horizontalus, ste-
los pavidalo stulpas su sukilėlių pavardėmis. 1994 m.
spalio 28 d. atstatytas ir Lietuvos karių paminklas
„Žuvome dėl Tėvynės”, 1995-aisiais restauruotas pa-
minklas Pirmojo pasaulinio karo Rusijos kariams,
palaidotiems 1915 m. 1996 m. surasta lakūnų S. Da-
riaus ir S. Girėno sunaikinto laikinojo mauzolie-
jaus kripta, ji atkasta ir 2004 m. užkonservuota. 2006
m. spalio 31 d. atidengta paminklinė lenta, skirta
1956 m. Vengrijos revoliucijai ir Kaune kilusiai so-
lidarumo akcijai paminėti. 

Minint valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos
švietimo istorijos muziejus šia paroda kviečia pri-
siminti tuos, kurie buvo modernios Lietuvos vals-
tybės kūrėjai. Stenduose išsamiai pristatomos iš-
skirtinės asmenybės, jų nuopelnai beatsikurian-
čiai Lietuvai. Per Vėlines žvakės sužibo ir ant šiose
kapinėse prie didelio ąžuolo likusio operos solistės,
pirmosios lietuvės, dainavusios garsiojoje „La Sca-
loje” 1931–1932 metais V. Podėnaitės (1902–1933)
kapo. Ją taip pat pristato vienas iš parodos stendų. 

„Šia paroda siekiame priminti Senųjų Kauno
kapinių istoriją ir ten amžinybėn palydėtus žymius
Lietuvos kūrėjus, įtraukti vietos bendruomenes,
paskatinti diskusiją dėl šios išskirtinės miesto erd-
vės ateities”, – teigia šios parodos rengėjai. Lapkritį
po šią parodą ir pačias kapines bus surengtos kelios
ekskursijos istorija ir garsiomis asmenybėmis be-
sidomintiems žmonėms.

Senosiose Kauno kapinėse atstatytas Lietuvos karių pa-
minklas „Žuvome dėl Tėvynės“ 

Operos solistės V. Podėnaitės kapas. 

Juozo Vokietaičio kapas          A. Vaškevičiaus nuotraukos

Stenduose – senųjų Kauno kapinių istorija
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Ieva Marija Mendeikaitė

Lapkričio 8–18 d. Vilniuje, iki lapkričio 26 dienos Kau-
ne, Klaipėdoje ir Šiauliuose vyks Europos šalių kino
forumas „Scanorama“. Šiemet į „Scanoramą“ atrinkti
ir įtraukti į programą net 34 šalių filmai. Jeigu sun-
ku išsirinkti filmą, mano nuomone, tiesiog privalo-
te pamatyti filmą ,,Kaltė”. Tai Gustavo Möllerio
(Danija, 2018 m.) režisuotas filmas, visas jo veiksmas
vyksta vienoje patalpoje - greitosios pagalbos
skambučių centre. 

Pagrindinis veikėjas – policijos dispečeris ir bu-
vęs pareigūnas Asgeras Holmas. Visa istorija
remiasi vienu netikėtu skambučiu, kuriame

verkianti moteris subtiliai išsiduoda, kad yra pa-
grobta, tačiau apsimeta, kad kalba su savo dukra,
nes jos pagrobėjas mano, kad ji būtent jai ir pa-
skambino atsisveikinti. Buvęs pareigūnas Asgeras
surenka kiek įmanoma daugiau duomenų, tačiau
jų nepakanka. Nutrūksta skambutis, Asgeras lieka
be pakankamo kiekio duomenų, jį kausto milžiniška
įtampa ir aplinkinių įtikinėjimas, kad išsiaiškinti
šią istoriją – ne jo darbas. Asgeras ryžtingai pradeda
savo kelią, siekdamas išvaduoti moterį iš pagrobėjo
gniaužtų; šis kelias yra labai įtemptas ir vingiuo-
tas, o filmo pabaigoje situacija pasirodo esanti
kur kas sudėtingesnė, nei buvo manoma iš pradžių. 

Šis įtemptas trileris įtraukia į klaustrofobišką
tikrovės ir vaizduotės pasaulį, atskleidžia realybės
dvilypumą ir pavaldumą akimirkos galiai. Kadan-
gi veiksmas rodomas vienoje patalpoje, o tai, kas
vyksta kitoje telefono ragelio pusėje, galime tik gir-
dėti – situacijas ir veikėjus reikia įsivaizduoti pa-
tiems, tokiu būdu filmas dar labiau prikausto ir pri-
verčia pamiršti visa kita, dėmesį sutelkiant tik į fil-
mą ir tai, kas jame vyksta. Nepaleidžia iki pasku-
tinės akimirkos. Filmas gavo daugybę apdovanoji-
mų, tarp kurių – Sandanso kino festivalis – publi-
kos apdovanojimas; Roterdamo kino festivalis – pub-
likos apdovanojimas; Seattlo kino festivalis – ap-
dovanojimas už geriausią režisieriaus darbą.

Festivalio „Scanorama” įkūrėja ir meno vado-
vė Gražina Arlickaitė taip pat įtraukia ,,Kaltę” į savo
festivalio filmų top dešimtuką, tačiau kartu ragina
nepamiršti ir dar kelių netrukus kino ekranuose pa-
sirodysiančių filmų, tokių kaip ,,Kariaujanti mo-
teris”; ,,Ingmaro Bergmano beieškant”; ,,Pakilti iš
pelenų”; ,,Tranzitas”; ,,Krautuvių valsas”; ,,Aklo-
ji zona” ir t.t. Trumpai apie kiekvieną iš jų. ,,Ka-
riaujanti moteris” – vieno žymiausių šiuolaikinių
Islandijos kino ir teatro režisierių Benedikto Er-
lingssono režisuotas filmas. Filmas, kuris stengia-
si parodyti, kad esame paskutinė karta, kuri dar gali
sustabdyti karą prieš Motiną Žemę. Visa istorija pa-
sakojama pasitelkiant penkiasdešimtmetės Halos
perspektyvą; šios moters lengvai neįveiksi, ji sie-
kia padaryti viską, kas yra jos galioje, kad įveiktų
didžiausią priešą – vietos aliuminio pramonę, ke-
liančią grėsmę kalnuotam Islandijos kraštovaiz-
džiui. Tačiau ši istorija ir kovingumo dvasia nu-

slopsta, kai Halos gyvenime staiga atsiranda ma-
žametis našlaitis. ,,Kariaujanti moteris” – pasako-
jimas apie nedalomą žmogaus ir gamtos vienovę,
kurios apsuptyje mažų kovų dėka pasiekiamos di-
delės pergalės. Kanų kino festivalyje šis filmas da-
lyvavo programoje ,,Kritikų savaitė”. 

,,Akloji zona” – režisierės Tuvos Novotny ilga-
metražis debiutas. Ši režisierė geriausiai žinoma
kaip jaunosios kartos norvegų aktorė, kuri nuo de-
šimtojo dešimtmečio aktyviai vaidina kine ir tele-
vizijoje. ,,Akloji zona” – tai filmas apie šeimą. Ma-
rija, Andersas ir jų duktė Tėja, sūnus Bjornas – vie-
na laiminga šeima, kurios įprastoje kasdienybėje
nematyti jokių negandų ar negatyvaus požiūrio į
gyvenimą. Tačiau vieną vakarą
įvyksta nelaimingas atsitikimas,
privertęs juos pažvelgti į gyveni-
mą visiškai kitomis akimis, su-
vokti tobulo gyvenimo spektaklio
kainą. Šis Tuvos Novotny debiu-
tas savo emociniu išgyvenimu ir
jo kuriama įtampa gali būti lygi-
namas su garsiuoju Muncho pa-
veikslu ,,Klyksmas”. San Sebas-
tiano tarptautiniame kino festi-
valyje šis filmas gavo apdovano-
jimą už geriausią aktorės darbą.

,,Krautuvių valsas” - Thomo
Stuberio darbas. Režisierius 2004
m. pradėjo studijuoti kiną Liud-
vigsburge; baigęs trečius studi-
jų metus, režisierius sukūrė fil-
mą ,,Paaugliškas nerimas”, ku-
ris buvo pristatytas Berlynalėje
ir gavo daugybę apdovanojimų
visoje Vokietijoje. Už savo dip-
lominį darbą ,,Apie šunis ir ark-
lius” jis buvo nominuotas stu-
dentų ,,Oskarui”. O ,,Krautuvių
valsas” – jo antras pilnametražis
filmas. Tai istorija apie milži-
niško prekybos centro koman-
doje dirbantį naujoką Kristianą.
Šis veikėjas pamažu susipažįsta
su šios vietos siurrealistine len-
tynų ir mechanizmų tvarka. Jam
padeda kolega Brunas iš gėrimų
skyriaus, atskleisdamas mažą-
sias gero darbo paslaptis. Taip pa-
mažu pritapdamas prie savo nau-
jo kolektyvo, Kristianas įsimyli
žaviąją Marioną iš desertų sky-
riaus. Trumpi pasimatymai per
pertraukas – tai, kas motyvuoja
Kristianą laukti kitos dienos dar-
be. ,,Krautuvių valsas” – odė hu-
manizmui, vaizduojanti pilką darbininkų gyvenimą
kaip pilną kasdienės magijos ir vilties blyksnių. Ber-
lyno kino festivalyje šis filmas gavo Kino gildijos ap-
dovanojimą bei Ekumeninės žiuri prizą.

Ne iš sąrašo, bet viena iš mano rekomendacijų
– filmas ,,Genezė”; tai Arpado Bogdano kurtas fil-
mas. Režisierius pradėjo dirbti teatre, studijuoda-

Šiųmetė ,,Scanorama”:
Tikrovės ir vaizduotės pasauliai

mas koledže. ,,Genezė” yra jo antras filmas po
,,Laimingo naujo gyvenimo”, kuris buvo įvertintas
daugybe apdovanojimų, įskaitant specialų Manfredo
Salzgeberio žiuri paminėjimą Berlynalėje. ,,Gene-
zės” istorija – apie devynmečio Riksio vaikystę, kuri
staiga baigiasi, kai jis netenka savo šeimos per ra-
sistinį antpuolį; Virag, įtarianti, kad jos vaikinas Mi-
sis su tuo susijęs, priversta rinktis tarp širdies ir są-
žinės. Advokatė Hana, paskiriama ginti kaltinamo
Misio, pirmąkart susiduria su savo profesijos mo-
raline veidmainyste. Šis filmas – tai trijų susipi-
nančių likimų istorija, išradinga kino kalba kelianti
klausimą apie galimybę atgimti po nuopuolio. So-
fijos tarptautiniame kino festivalyje šis filmas lai-
mėjo specialųjį žiuri apdovanojimą.

Taip pat siūlyčiau nepamiršti lenkų filmo ,,Kaip
šuo su kate”. Filmas apie du brolius – Janušą ir An-
džejų, kurių santykius sunkiai pavadinsi šiltais. Ka-
dangi Andžejus sunkiai suserga, Janušas nu-
sprendžia, kad pats pasirūpins broliu. Meistriškai
komiškus ir tragiškus elementus sugebanti sude-
rinti juosta yra, ko gero, vienas sąžiningiausių fil-
mų apie gyvenimą ir mirtį, sukurtų Lenkijoje per
pastaruosius kelerius metus. Tai labai jautri isto-
rija apie gyvenimą ir mirtį, apie brolių ir giminių

santykius, emocijas ir nematomus, bet juntamus po-
kyčius kasdienybėje. Filmas, kuris moko vertinti ir
prisiminti savo tikrus draugus, artimuosius ir kas-
dienybėje mus supančius žmones.

Visiems kino mylėtojams ir tiems, kurie nori pa-
milti kiną – „Scanoramą”, atvėrusi duris, laukia
jūsų kino salėje.

„Kariaujanti moteris“. Rež. Benedikt Erlingsson, Islandija 

„Kaltė“. Rež. Rež. Gustav Moller, Danija

„Akloji zona“. Rež. Tuva Novotny, Norvegija



gome. Tai gana nauja kulinarinės me-
dicinos specialybė, kur reikia psicho-
loginių paslaugų, norint keisti savo mi-
tybos įpročius. 

5. Ilgalaikės priežiūros namuose reikia daugiau
dėmesio skirti ne tik ten gyvenantiems, bet ir juos
aptarnaujantiems. Tyrinėtojai pastebi, kad ko-
mandinė priežiūra yra sėkmingesnė nei pavienių
darbuotojų pastangos.

6. Šalyje didėja įvairus aktyvizmas. Yra susi-
rūpinta nelegalių emigrantų antplūdžiu, pilieti-
nių teisių pažeidimais, įvairiomis rasinėmis ir ly-
tinių polinkių nelygybėms, šeimų suirute, smurtu
mokyklose ir kitur. Tikimasi, kad psichologijos
mokslas ir psichologai čia gali nemažai padėti. 

7. Besiplečiant technologijoms, susikaupia kal-
nai naujos informacijos. Ją reikia surūšiuoti, tyri-
nėti, analizuoti ir siūlyti išvadas. Tai taip pat kelia
naujus privatumo etikos reikalavimus. 

8. Nauja technologija švietimo srityje, sveikatos
priežiūroje, susižinojime ir robotikoje skatina toli-
mesnę technologijos plėtotę. Psichologija gali padėti
jos vartotojams pasisavinti tai, kas prasminga bei
reikalinga. 

9. Vienoje studijoje apie įtampą Amerikoje
rasta, kad 43 procentai apklausos dalyvių yra nuo-
latiniai telefonų ir kitų susisiekimo priemonių tik-
rintojai. Taip pat rasta, kad tokie glaudūs ryšiai su
technologija padidina nerimą ir įtampą. Tuo tar-
pu psichologai skatina ,,Unplug & Hug!” nuotaiką. 

10. Susigyvename su faktu, kad elekroninė te-
rapija papildo ar kartais net pakeičia turimus gy-
dymo metodus. Reikia budrumo, kad nauji būdai
netaptų pagunda piktnaudžiavimui ir pasipiniga-
vimui.

Net nekyla klausimas, kad psichologija vis dau-
giau įsijungia į ne tik pacientų ar žmonių su ne-
galia, bet ir į visų žmonių santykius, jų sugebėji-
mą kartu dirbti visų gerovei. Tai tikrai sveikinti-
na kryptis.
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Romualdas Kriaučiūnas

Visas žurnalo „Monitor on Psychology“ 2017 metų lapkričio
numeris paskirtas aprašyti psichologijos kryptis. Po metų
tas pat žurnalas toliau tęsia ir praplečia šių krypčių apta-
rimą. 

Šių dienų psichologai – naujų linkmių kūrėjai
(Lietuvoje tokius vadina inovatoriais). Jų pa-
stangomis gerėja šalies produktai ir patarna-

vimai, tobulinama sveikatos priežiūra, skatinami so-
cialiniai pokyčiai. Žurnale išvardintos dešimtys psi-
chologijos mokslo ir profesijos krypčių. 

Pati psichologija darosi populiaresnė negu
kada nors buvo. Valdžios apskaičiavimu, psicholo-
gų pareikalavimas 2014–2024 m. padidės 19 procen-
tų. Visų kitų darbų paklausa padidės 7 procentais.
Pareikalavimai klinikinėje ir mokyklų psichologi-
joje bus dar didesni. Tuo tarpu nedarbas tarp dak-
tarato laipsnius turinčių psichologų – 1,6 procento.
Psichologijos daktaratas yra labai vertinamas, nes
jis paruošia specialistus, kurių sugebėjimus galima
pritaikyti įvairiose srityse – tarpasmeniniame su-
sižinojime, elgesio tyrinėjimuose, darbdavių-dar-
bininkų santykiuose. Psichologija – labiausiai pa-
sirenkama studijų sritis mokslo ir inžinerijos prog-
ramose. 2004–2013 m. magistro laipsnių psichologi-
joje padaugėjo 54 procentais, o daktaratų – 32 proc. 

Psichologijos mokslas aktyviai dalyvauja mo-
dernaus gyvenimo plėtotėje. Jo pastangų dėka siau-
rėja plyšys tarp technologijos ir žmogiškų savybių
suderinimo. Transportacija ir sveikatos priežiūra –
dvi sritys, kuriose psichologijos įnašas yra kritiškas.
Bendrovė „Ford” numato iki 2021 m. turėti visiškai
automatizuotą automobilį, o „Tesla” pasiruošusi į
rinką išleisti automobilį be vairuotojo. Yra daugy-
bė sveikatos technologijų, kur psichologai pataria,
kaip jas padaryti draugiškesnes vartotojams. 

Psichologai talkina mažinant skurdą, keliant
būsto tinkamumą, sveikatos būklę. Šeimos nesan-
taika, smurtas gyvenamoje aplinkoje, spragos svei-
katos priežiūroje susilaukia būtino dėmesio. Psi-
chologai yra susirūpinę, kad federalinės valdžios
biudžete numatytos išlaidos sveikatos tyrimams bus
sumažintos 21 proc. Vien protinės sveikatos ir che-
minės priklausomybės tyrimų biudžetas bus su-
mažintas 400 milijonų dolerių. Psichologai tam
priešinasi ir įsijungia į politinę veiklą ir kovą.

Žurnale toliau minimos psichologų pastangos
neurogenetikoje ir epigenetikoje, kur tiriama sme-
genų genetika ir jos įtaka elgesiui. Viliamasi, kad
šios pastangos padės geriau suprasti autizmą, per-
dėtą aktyvumą, narkomaniją ir kitas negalias. Kiti
psichologai renka informaciją, rodančią neigia-
mas finansines pasekmes darbovietėse, kur nesi-
rūpinama darbininkų aplinkos sveikatingumu.
Neigiama aplinka didina pramonines nelaimes ir
darbuotojų ligotumą. Studijuojama darbo įtampų įta-
ka mitybai ir bendrai sveikatai.

Numatomos didėjančios pastangos derinti įvai-
rių sveikatos specialistų paruošimą bendram dar-
bui. Tam ruošiamasi specialistų mokymo metu. Di-
dėja taip vadinamas komandinis gydymas. Besitę-
siančio lavinimosi programos tokias pastangas
skatina ir siūlo įvairius seminarus. Ta linkmė pa-
brėžia jų svarbą visaverčiam asmeniui, gyvenan-
čiam savo šeimoje, savo apylinkėje ir kultūroje, o ne

Psichologijos kryptys ir linkmės
asmeniui su liga ar negalia. Pati technologija keičia
psichologų metodus ir darbo priemones. Plečiasi taip
vadinama telesveikata. Tai sveikatos patarnavimai
technologinėmis priemonėmis, sumažinantys kliūtis
ir padidinantys pacientų įsijungimą į gydymo pa-
stangas. Yra sukurta Woebot programa, įgalinanti gau-
ti patarimų ir palaikyti kasdieninį ryšį. Kompiuterių
technologija pritaikyta atpratinti vartotojus nuo ni-
kotino, padėti tvarkytis su įtampa, nerimu ir depresija.
Jau 31 valstijoje teleterapija su kvalifikuotu psichologu
yra įteisinta, nereikalaujant, kad jis ar ji turėtų ir ki-
tos valstijos leidimą savo praktikai.

Moterų lygybė yra viena iš dešimties psichologi-
jos krypčių. Nors šioje profesijoje moterys skaičiumi
viršija vyrus, jos tebėra atsilikusios užimamų parei-
gų svarbumo, profesinio statuso ir atlyginimų srityje.
Tai yra tarsi mįslė, nes psichologija pabrėžia orumą,
lygybę ir teisingumą. Pagaliau dešimtoji kryptis yra
psichologijos sąlytis su mokslu ir moksliniais tyri-
nėjimais. Čia rūpestis skiriamas metodologijai, gau-
tų rezultatų prieinamumui kitiems ir pačiam moks-
liniam skaidrumui. 

2019 metams praplečiamos ir numatomos kitos de-
šimtys sričių, kur psichologija turėtų prisidėti. 

1. Klimato kaita daro įtaką visai žmonijai. Neuž-
tenka tik pranašauti, kaip bus blogai. Reikia paveik-
ti žmones, kad jie suprastų ne tik pavojus, bet ir savo
vaidmenį. 

2. Didėja pareikalavimas skausmo gydymui be che-
minių preparatų, bet psichologų dėmesys opiatų pikt-
naudžiavimo epidemijai yra menkas. 

3. Didėja sporto psichologų pareikalavimas, nes di-
dėja išsišokimai bei smurtas sporto arenose ir už jų
ribų. 

4. Svarbu ne tik tai, ką valgome, bet ir kaip val-

2018 METŲ KNYGŲ
RINKIMAI

„Metų knygos rinkimai” vėl kviečia skaitytojus rink-

ti labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas. Ke-

turioliktą kartą vykstanti akcija skatina Lietuvos gy-

ventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra ir at-

kreipti dėmesį į geriausius jos kūrinius. 

Publicistikos ir dokumentikos
knygų penketukas:

Rūta Oginskaitė. Gib a kuk: pokalbiai Olgos ir Gri-
gorijaus Kanovičių namuose, Tyto alba, 2017

Sigitas Parulskis. Amžinybė manęs nejaudina,
Alma littera, 2018

Giedra Radvilavičiūtė. Tekstų persekiojimas: esė
apie rašytojus ir žmones, Apostrofa, 2018

Aurimas Švedas. Irena Veisaitė: Gyvenimas turėtų
būti skaidrus, Aukso žuvys, 2016

Tomas Venclova. Nelyginant šiaurė magnetą:
pašnekesiai su Ellen Hinsey (iš anglų kalbos vertė
Laimantas Jonušys), Apostrofa, 2017

Knygų suaugusiesiems penketukas:

Laura Sintija Černiauskaitė. Šulinys, LRS leidyk-
la, 2018

Gabija Grušaitė. Stasys Šaltoka: vieneri metai, La-
pas, 2017

Leonardas Gutauskas. Pravardės, LRS leidykla,
2018

Herkus Kunčius. Lietuviškos apybraižos, LRS lei-
dykla, 2018

Antanas Šileika. Basakojis bingo pranešėjas (iš
anglų kalbos vertė Vitalijus Šarkovas), Baltos lan-
kos, 2018

Poezijos knygų penketukas:

Greta Ambrazaitė. Trapūs daiktai, LRS leidykla,
2018

Gintaras Bleizgys. Xeranthemum, LRS leidykla,
2018 

Marius Burokas. Švaraus buvimo, LRS leidykla,
2018

Tomas Petrulis. Triukšmo gyvatė, Naujas vardas,
2017 https://naujasvardas.lt/knygos/tomas-pet-
rulis-triuksmo-gyvate-eilerasciai/

Kornelijus Platelis. Įtrūkusios mėnesienos, Odilė,
2018

Knygų vaikams penketukas:

Daiva Čepauskaitė, dailininkė Ieva Babilaitė. Bai-
siai gražūs eilėraščiai, Žalias kalnas, 2017

Marius Marcinkevičius, dailininkė Aušra Kiudulaitė.
Draugystė ant straublio galo, Tikra knyga, 2017

Violeta Palčinskaitė, dailininkė Irena Daukšaitė. Ei-
lėraščiai iš namų, Tyto alba, 2017

Neringa Vaitkutė, dailininkė Monika Mitkutė.
Klampynių kronikos, Nieko rimto, 2018

Jurga Vilė, dailininkė Lina Itagaki. Sibiro haiku,
Aukso žuvys, 2017

Knygų paaugliams trejetukas:

Ilona Ežerinytė. Verksnių klubas, Dominicus Li-
tuanus, 2017

Aidas Jurašius, dailininkė Inga Navickaitė. Pypas
ir jo nutikimai, Labdaros ir paramos fondas „Švies-
kime vaikus”, 2017

Justinas Žilinskas, dailininkas Gediminas Sky-
rius. Kaukas Gugis ir kerų karas, Aukso žuvys, 2017 

Minia. Nuotrauka iš interneto
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Kultūros kronika

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido „Mažosios Lietuvos enciklo -
pedinį žinyną“ vokiečių kalba – „Preußisch-Litauen. Ein Enzyklopädisches Hand-
buch“ . Leidinys parengtas keturių tomų apimties Mažosios Lietuvos enciklopedijos
(Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas [centras], 2000–2009) pagrindu. 2014
metais jis pasirodė anglų kalba, 2015 metais – lietuvių kalba, o 2018 metais iš-
leistas vokiškasis variantas. Tekstus iš lietuvių į vokiečių kalbą vertė dr. Christiane
Schiller vadovaujama vertėjų komanda – Felix Manczak, Silke Brohm, Jan Con-
rad, Dr. Robert Hammel, Anne Königs, dr. Christina Nikolajew ir Matthias Wirth.

Spalio 30 – lapkričio 4 dienomis įvykęs Liubeko Šiaurės šalių filmų festivalis
pagrindinį dėmesį šiemet skyrė Baltijos šalims, o viename didžiausių Europoje
dokumentinių filmų festivalyje „DOK Leipzig“, kuris vyko spalio 29 – lapk-
ričio 4 dienomis, Lietuva buvo šalis viešnia. Jame pristatyta speciali režisie-
riaus Audriaus Stonio sudaryta lietuviško kino programa, o dokumentinis fil-
mas „Nijolė“ (Lietuva/Italija) dalyvavo konkursinėje „Next Masters“ programoje.
Berlyne lapkričio 1–5 dienomis įvyko aštuntasis filmų festivalis „Litauisches Kino
Goes Berlin“. Lapkričio 13–18 dienomis 35-asis Kaselio dokumentinių filmų ir
video festivalis pristatys specialią Vilniaus dokumentinių filmų festivalio kino
programą.

Spalio 30 d. Londono galerijoje „12 Star Gallery“, esančioje Europe House
patalpose, atidaryta Eglės Čėjauskaitės-Gintalės juvelyrikos ir mažosios plas-
tikos paroda ,,Žemaitijos balsai ir daiktai“. Parodoje eksponuojami kaklo pa-
puošalai, škaplieriai, segės, medaliai, plaukų puošmenos, objektai, sukurti de-
rinant įvairias medžiagas bei technikas (balintą sidabrą, spindintį auksą, rūdžių
išgraužtą plieną, žalvarį, bronzą, mamuto kaulą, virvę, sudūlėjusį audinį). Spe-
cialiose ekspozicijai skirtose dėžutėse demonstruojami objektai, įkvėpti Vik-
torijos Daujotytės minimų religinių, tautinių, folklorinių daiktų. Parodos ati-
darymo metu skambėjo sutartinės, kurias atliko Londono sutartinių ratas. 

Atkelta iš 3 psl.

„Sintautų kalendoriaus” skaity-
tojams naudingi skyreliai „Meistrelio
Jurgelio patarimai”, „Namų advoka-
tas”. Savo kūrinių skelbia vietos lite-
ratai. Retkarčiais kalendorius paįvai-
rinamas vietos žmonių kalbos pavyz-
džiais. 

Apibendrinant reikia pasakyti,
kad Šakių ir Sintautų kalendorių ren-
gėjai yra ištikimi misijai saugoti ir gai-
vinti Lietuvai ir tėviškei daug nuvei-
kusių žmonių atminimą. 

Kito aukštaičių krašto – Joniškio
– kalendoriaus rengėjai nuo pat pir-
mųjų leidimo metų orientuojasi į is-
toriją, kalbos ir kultūros paveldą. Ka-
lendorius „Nauji gaspadoriai – švieži ka-
lendoriai” (pavadinimas paimtas iš gar-
saus tautosakos rinkėjo Mato Slan-
čiausko užrašų) Joniškio istorijos ir
kultūros muziejaus iniciatyva pradė-
tas leisti 2012 metais. Šios idėjos autorė
muziejininkė Renata Rapkauskienė
buvo ir pagrindinė pirmųjų kalendo-
rių rengėja, vėliau jos darbą tęsė Lina
Vaitekūnienė, Vita Vitkauskienė. Ka-
lendoriaus redaktorė – Rita Urnėžiūtė.
Svarbiausių krašto kultūrinių rengi-
nių nuotraukomis iliustruotas kalen-
dorius turi nuolatinį skyrelį „Skaity-
mai”, suskaidytą į smulkesnius pos-
kyrius: „Ar žinojote, kad…”, „Recep-
tai”, „Senoliai sakydavo”, „Kaip seniau
gydydavosi”, „Kaip kur ką vadindavo”,
„Mįslės”, „Erzinimai”, „Žaidimai” ir
kt. „Skaitymuose” skelbiami naujau-
si, dar niekur nepublikuoti „Audru-
vės” literatų klubo narių kūriniai,
daugiausia eilėraščiai. Yra ir mėgini-
mų eiliuoti tarmiškai. Nemaža vietos
„Skaitymuose” skiriama kalbininkų ar
muziejininkų ekspedicijose užrašy-
tiems vietos žmonių pasakojimams
apie darbus ir šventes, papročius ir gy-
venseną. Rengėjų skatinami, tokių pa-
sakojimų atsiunčia ir kalendoriaus
talkininkai. Viena iš aktyviausių tal-
kininkių – Vilniuje veikiančios kraš-
tiečių draugijos „Sidabra” prezidentė,
chemijos mokslų daktarė Giedrė Las-
tauskienė. 

Šalia XX a. pabaigoje – XXI a. pra-
džioje užrašytų pasakojimų ka-
lendoriuje pateikiama padavimų,

anekdotų, vaizdingų pasakymų iš
Mato Slančiausko (1850–1924) tauto-
sakos rinkinių. Įvairių Joniškio kraš-
to įdomybių rengėjai randa 1934–1943
m. Šiaulių kraštotyros draugijos leis-
tame metraštyje „Gimtasai kraštas”.
Šie tekstai tarsi sujungia šimtmečius
ir kviečia atpažinti, kokios tradicijos,
kokie papročiai išliko nuo Mato Slan-
čiausko laikų iki XXI amžiaus.

Kalendoriuje pateikiami tekstai
leidžia pajusti, kaip kinta kalba. Kai
kurių kraštiečio Mariaus Katiliškio
(1914–1980) kūriniuose pavartotų žo-
džių jau nebesupranta šių dienų mo-
kiniai. 2018 m. kalendoriuje paskelbta
šiek tiek žodžių iš Gruzdžių gimnazi-
jos mokinės Aušrinės Jašiskytės su-
daryto žodynėlio „Rašytojo Mariaus
Katiliškio novelės „Lietus” žodžiai,
kurių šiandien nesupranta devintos
klasės mokiniai” (2016), pateikto Lie-
tuvių kalbos instituto konkursui
„Mano žodynas”: atolas – nupjovus
pievą atžėlusi žolė: Dar ir atolo dančiui
parakti paaugs, kai šitaip šilta; bliaus-
tytis – bliūvauti, rėkauti: – Lyk, lyk, lie-
teliau,  – piemenėliams bus geriau! –
bliaustosi gindami namo; keimarys –
suaugę į krūvą du vaisiai: Kaip du rie-
šutai į keimarį suaugę; šiurmėlė – šiur-

pulys, drebulys: Ė, tai smagu būdavo,
net šiurmėlės per nugarą nueis. Žo-
džiai bliaustytis, šiurmėlė labai kukliai,
vos keliais pavyzdžiais, iliustruoti di-
džiajame „Lietuvių kalbos žodyne”, vi-
sos tos iliustracijos – iš Šiaurės Lie-
tuvos. LKŽ visai neradau Aušros Kai-
karytės Linkaičiuose užrašyto žodžio
verdĚlis „šaltinis, versmė” (vandenį
veždava iš verdule). Taigi savita šio
krašto leksika dar laukia savo tyrėjų.

Joniškiečių šnektoje ne retenybė
latviški žodžiai, latviškos sakinių
konstrukcijos. Nieko nuostabaus, kad
kaimynai juos pravardžiuoja skers-
latviais, o ir patys joniškiečiai kartais
taip iš savęs pasišaipo. Tačiau tokių
„skersų” yra ir kitose Lietuvos vieto-
se. Pavyzdžiui, prie Klaipėdos krašto
gyvenančius žemaičius liuteronus
žmonės vadina skersprūsiais. Mat prū-
sais žemaičiai vadina visus liuteronus.

„Nauji gaspadoriai – švieži kalen-
doriai” rengiami teminiu principu.
Metų temą lemia krašto ir Lietuvos ak-
tualijos. 2015-ųjų kalendoriuje vyravo
žagarietiškos temos, nes tais metais Ža-
garė buvo paskelbta Lietuvos kultūros
sostine. Kalendoriaus skaitytojai rado
daug žagariečių kalbos pavyzdžių, šio
miesto istorijos ir papročių atspin-
džių, valgių su vyšniomis receptų. Be
kitų dalykų, pateikta dokumentinės
medžiagos apie Barborą Žagarietę
(Umiastauskaitę), vietos žmonių lai-
komą šventąja, ir tą pagarbą liudijan-
čių pasakojimų.

Pagrindinė 2018-ųjų tema – Lietu-
vos nepriklausomybės 100-metis, todėl
neatsitiktinai primenama Vladimiro
Dubeneckio (1888–1932) sukurto Ne-
priklausomybės paminklo istorija, pa-
teikiama su tuo paminklu susijusių pa-
sakojimų. 

Joniškio krašto kalendoriaus ren-
gėjai nuo pat pirmųjų metų bendra-
darbiauja su kalbininkais. Mato Slan-
čiausko leksikos pavyzdžių kalendo-
riui teikia Janina Švambarytė-Valu-
žienė, žodyno „Mato Slančiausko ir jo
pagalbininkų pasakojamosios tauto-
sakos rinkinių leksika” (2015) suda-
rytoja, 2017-ųjų Mato Slančiausko pre-
mijos laureatė. Skyrelį „Kaip kur ką
vadindavo” papildo šio krašto mikro-
toponimų tyrėja Nerija Jodelienė. Se-
niausioje šiuo metu žinomoje Joniškio
parapijos metrikų knygoje (pradėta
1599  m.) randamus lietuviškus as-
menvardžius, profesijų ar veiklos pa-
vadinimus komentuoja vardyno spe-
cialistai Aurelija Ragauskaitė ir Vidas
Garliauskas. Įdedama ir liaudiškų vie-
tovardžių kilmės aiškinimų, pavyz-
džiui, 2018 metų kalendoriuje pa-
skelbtas pasakojimas apie Joniškio
vardo kilmę. 

2017-ųjų joniškiečių kalendorius
skirtas anksti mirusiai dialektologei,
šio krašto šnektos tyrėjai Aušrai Kai-
karytei (1976–2016). Kiekvieno mėnesio
puslapiuose skelbiama kalbininkės
užrašytų pasakojimų, surinktų šio
krašto žodžių. Kolegių, kalendoriaus
rengėjų, nekrologe daugiaprasmiu pa-
vadinimu „Mūsų žemė – ne mūsų gy-
venime”prisiimama atsakomybė tęsti
Aušros pradėtus darbus. 

Čia norėta papasakoti skaityto-
jams tik apie kelis regionų kalendo-
rius. Tokių kalendorių Lietuvoje lei-
džiama ir daugiau. Reikia džiaugtis šių
leidinių rengėjų kilniu darbu – kraš-
tiečių ir jų darbų paminėjimu, dėme-
siu tradicijoms ir vietos žmonių kalbai.

Trumpesnis šio straipsnio variantas skelbtas
„Gimtosios kalbos” žurnale, 2018 m. nr. 8.

Kalba ir kalbos darbininkai 
regionų kalendoriuos


