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Sukanka 75 metai, kai Deltuvos 
seniūnijoje, Kreivių kaime, 1943 m. 
rugpjūčio 2 d. gimė Andrius Kulie-
šis, miškininkas, habilituotas bio-
medicinos mokslų daktaras, žemės 
ūkio mokslų daktaras, profesorius. 
Parengė ir paskelbė knygų, mono-
grafijų, žinynų, mokslinių straips-
nių, brošiūrų, statistinių leidinių.

***
Sukanka 105 metai, kai Panevė-

žio apskrityje, Vadoklių valsčiuje, 
Geležių kaime, 1913 m. rugpjūčio 
5 d. gimė Danielius Vaitelis-Briedis, 
partizaninio judėjimo dalyvis, Vyčio 
apygardos, veikusios Panevėžio ir 
Ukmergės apskrityse bei dalyje Kė-
dainių apskrities, vadas. Žuvo 1948 
m. gegužės 13 d. Taujėnų valsčiuje, 
šalia Juodvisinės kaimo. 

***
Sukanka 70 metų, kai Vidiš-

kiuose 1948 m. rugpjūčio 4 d. 
gimė Antanas Vilčinskas, slidinin-
kas, biatlonininkas, slidinėjimo, 
greitojo čiuožimo treneris, sporto 
organizatorius.

***
Sukanka 95 metų, kai Ukmergė-

je 1923 m. rugpjūčio 8 d. gimė Ona 
Pečiulienė, hidrobiologė, biome-
dicinos mokslų daktarė, docentė. 

***
Sukanka 85 metai, kai Anykščių 

rajone, Kavarsko apylinkėje, Sirvy-
duose, 1933 m. rugpjūčio 8 d. gimė 
Antanas Šleikus, pedagogas, lite-
ratas, tautodailininkas. 1972–1991 
m. dirbo kelių Ukmergės mokyklų 
direktoriumi.

***
Sukanka 90 metų, kai Ukmer-

gėje 1928 m. rugpjūčio 9 d. gimė 
Adolfas Krogertas, nusipelnęs 
meno veikėjas, choro dirigentas, 
pedagogas, įvairių kolektyvų va-
dovas. Mirė 1988 m. liepos 5 d. 
Vilniuje.

***
Sukanka 45 metai, kai Anykščių 

rajone, I Svirnų kaime, 1973 m. 
rugpjūčio 13 d. gimė Zita Butkutė, 
literatė. Gyvena Ukmergėje. 

***
Sukanka 55 metai, kai Alytuje 

1963 m. rugpjūčio 15 d. gimė 
Loreta Jastramskienė, žurnalistė, 
prozininkė. 1986 – 2004 m. gyveno 
Ukmergėje.

***
Sukanka 120 metų, kai Vilniaus 

apskrityje, Želvos valsčiuje, Daugu-
džių kaime, 1898 m. rugpjūčio 22 d. 
gimė Henrikas Lovmianskis, lenkų 
istorikas, profesorius. Mirė 1984 m. 
rugsėjo 4 d. Lenkijoje, Poznanėje.

Vlado Šlaito viešosios  
bibliotekos inf.

Jie garsina 
Ukmergės 

kraštą

Rugpjūčio 10 d. minime mūsų 
kraštiečio Antano Smetonos 
gimtadienį.

Prezidento gimtinėje Taujėnų 
seniūnijoje, Užulėnio kaime, ta 
proga kasmet rengiama Smetoninių 
šventė. Tokia šventė Užugiryje 
įvyks rugpjūčio 11 d.

Kada į Užulėnį atsikėlė Sme-
tonos – nenustatyta. Matyt, XIX 
a. pradžioje. Iš kur jie atsikėlė irgi 
– nežinoma. Apie A. Smetonos 
vaikystę tarpukaryje rašęs rašytojas 
J. Tumas-Vaižgantas spėjo, kad 
Smetonos tikriausiai kilę iš Ilūkstės 
(dabartinėje Latvijoje) apskrityje 
esančio Smetonų kaimo. Smeto-
nos senelis Kazys Smetona buvo 
vedęs Oną Baltakytę (vietine tarme 
vadintą Balatakyčia). Jie turėjo du 
vaikus: Joną (Prezidento tėvą) ir 
Kotryną. 

Jono motina mirė jam dar esant 
mažam. Tėvas vedė antrą kartą ir 
susilaukė dar trijų sūnų. Po tėvo mir-
ties, keturiems broliams pasidalijus 
žemę, Jonui teliko 4 ha. Bet darbštus, 
taupus ir protingas Jonas sugebėjo 
nusipirkti dar 3 ha, po to prisijungė 
dalį mirusio bevaikio brolio žemės ir 
Antanui gimus jau valdė 10 ha. 

Jonas Smetona iš po kaimus 
vaikščiojusio, vaikus pirmajai 
komunijai ruošusio vienuolio pran-
ciškono išmoko skaityti ir rašyti 
– vienas iš nedaugelio beveik be-
raščiame tuometiniame Užulėnyje. 
Todėl kaimo gyventojai jį vadino to 
krašto raštininku. 

***
Jonas ir Julijona susilaukė sep-

tyneto vaikų. Gausi šeima gyveno 
skurdokai. Valgydavo daugiausia 
pienišką maistą, mėsos teragauda-
vo per šventes. 

Neturtingas, bet darbštus, nagin-
gas ir apsukrus Jonas palaipsniui 
ėmė prasigyventi. Pradžioje jam 
nesisekė. Sako, kad vieną po kito 
pirkęs 12 arklių ir nė vieno nepar-
davęs. Vieni nugaišo, kitus pavogė. 

Po jo mirties ūkyje buvo septyni 
arkliai, pilni aruodai grūdų, geri 
rūbai ir kita manta. Mirė Jonas 
Smetona, sulaukęs vos 50 metų, 

1885 m. rudenį, neilgai pasirgęs. 
Namiškių nuomone, jis mirė 

nuo kepenų ligos. Žmona Julijona 
pergyveno vyrą 20 metų ir mirė 
1905 m. rugpjūčio 18 d., Antanui 
jau dirbant banke Vilniuje. 

***
Priešpaskutinis, šeštasis, vaikas 

Smetonų šeimoje – sūnus Antanas 
– gimė 1874 m. rugpjūčio 10 d., 
greičiausiai – ne dabartinėje Pre-
zidento gimtinės sodybvietėje, o 
priešingoje šiaurinėje kelio pusėje, 
senajame Smetonų name. 

Tų senųjų namų liekanos tarpu-
karyje dar buvo išlikusios. Naujoji 
Smetonų sodyba, kurioje Antanas 
užaugo, stovėjo pietinėje gatvės 
pusėje. Ją 1880–1885 m. pastatė 
Jonas Smetona padedamas vyriau-
siojo sūnaus Igno. Tai buvo storų 
rąstų statybos, šiaudų stogu, dviejų 
galų su priemene per vidurį namas. 

A. Smetonai tapus Prezidentu 
namelyje buvo sudėliotos lentų 
grindys, gryčių sienos nutinkuotos, 
seklyčios – išklijuotos popieriumi. 
Ant namo sienos kabojo marmu-
rinė lenta su įrašu: „Čia 1874 m. 
gimęs Lietuvos nepriklausomybės 
kūrėjas Antanas Smetona“. 

Priešais gryčią stovėjo ąžuolo 
medžiu aptaisytas šulinys su aukšta 
svirtimi. Prie seklyčios ir palei ke-
lią įveistas sodas. Namelis neišliko, 
sudegė neaiškiomis aplinkybėmis 
karo metu. Pagal labiausiai papli-
tusią versiją namelis sudegė 1944 
m. vasarą, praėjus frontui. Žinant, 
kad pats Smetona žuvo gaisre 1944 
m. pradžioje, buvo įtartas tyčinis 
sovietinių pareigūnų įvykdytas pa-
degimas, norint sunaikinti pirmojo 
Prezidento atminimą tėviškėje. 

Prisiminimuose apie Užulėnį 
Simonas Pociūnas rašė, kad namą 
1942 m. rugpjūtį sudegino Užu-
lėnyje atostogavusi A. Smetonos 
giminaitė. Gaisro priežastis – per-
kūrenta krosnis kepant pyragus. 
Šiuo metu sodybvietėje telikę 
namo pamatai ir šulinys.

***
Kaip ir visi Smetonų vaikai, 

Antanas ganė bandą. Ganydamas 
nesėdėdavo be darbo, vis ką nors 

dirbinėjo: iš liepos karnų pindavo 
vyžas, krepšelius ir kraiteles. Tarpu-
kario metais jo gimtojoje sodyboje 
buvo įrengtas tarsi muziejėlis iš 
Prezidento vaikystės gaminių. Ten 
buvo jo darbo paveikslo rėmai, ra-
gelis, brauktuvės, spragilas. Visą tai 
jis pasigamino būdamas 10–12 metų. 

Kartą tašydamas ritinį persikirto 
kairės rankos nykštį. Randas ant 
jo išliko iki mirties. Jau 12 metų 
Antanas pradėjo pjauti vasarojų. 
Dirbo visus ūkio darbus, tačiau 

sunkieji darbai jam sekėsi prastokai 
dėl fizinio silpnumo. 

Į meną linkęs vaikas ant miške 
stovinčios daržinės sienų anglimi 
pripiešdavo visokių paukščių, žvėrių, 
slibinų, piktų dvasių. Iš molio nusilip-
dydavo karalių ir kareivėlių figūrėlių. 

Antanas nebuvo labai prisirišęs 
prie kitų kaimo vaikų, o ir tėvai 
su kai kuriais išdykėliais draudė 
susidėti. Nors ir taikaus būdo, vai-
kystėje buvo kerštingas. 

Nukelta į 8 p.

Antanas Smetona ir Ukmergės kraštas

Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvo nuotr.

Vytautas MARČAUSKAS
Šventupės kaimo bendruomenės 
pirmininkas

Sakoma, kas gerai dirba, tam 
priklauso ir gerai pailsėti. Šven-
tupiečiams ko jau ko, o darbštu-
mo galima tik pavydėti. Todėl 
kiekvienais metais atokvėpiui 
po darbų kur nors iškeliaujame: 
lankėme žymias Lietuvos vietas, 
gėrėjomės puikiomis pilimis 
kaimyninėje Latvijoje.

Šią vasarą nutarėme aplankyti 
Estiją. Kadangi kelionė su draugais 
smagesnė, pasikvietėme bendra-
minčių iš Veprių, Rečionių, An-
takalnio, Vidiškių bendruomenių.

Lydėjo mus puiki gidė Auksė, 
dėl kurios įdomių pasakojimų apie 
Estiją ir estus kelionė neprailgo. 

Talinas – nuostabus miestas, 
reto grožio senamiestis. Aplan-
kėme tiek įžymybių, kiek leido 
galimybės, kiek nešė kojos… 

Po puikių pusryčių viešbutyje 

Šventupiškiai aplankė Estiją

ankstų rytą keltu išplaukėme į Saremo 
salą. Įspūdžiai – neapsakomi. Stebino 
viskas, jau nekalbant apie švarą ir 

tvarką... Turime iš ko mokytis. 
Gerų įspūdžių ir geros nuotaikos 

parsivežėme su kaupu. Pažadėjome 

Išvykos dalyviai pajūryje.         Autoriaus nuotr.

vieni kitiems, kad kelionių ma-
ratoną tęsime, planų jau kuriame 
begalę.

Pradžios mokyklos vaikai sveikinasi su A. Smetona.

1935 m. Prezidentas gimtajame Užulėnyje.
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Atkelta iš 7 p.
Jaunėlei sesutei Julijai paskun-

dus jį motinai už kažkokį nusižen-
gimą, vėliau jis skundikę nutempęs 
prie pikto žąsino, kuris ją apgnaibė. 

Daugelis valstiečių svajojo apie 
tai, kad vienas iš sūnų baigtų moks-
lus, taptų kunigu. Į mokslus leisti 
šeima nutarė jauniausią sūnų Anta-
ną, tiek dėl silpnokos ūkio darbams 
sveikatos, tiek dėl vaikystėje pasi-
reiškusio mokslo siekimo ir gabumų. 
Vaikus skaityti lietuviškai išmokė 
tėvas. Tiksliau, išmokė vyriausiąjį 
sūnų, po to vyresnieji vaikai mokė 
jaunesniuosius. Kai atėjo Antano 
eilė mokytis, tai daryti turėjo sesuo 
Morta. Tačiau Antanas pas ją mo-
kytis atsisakė, pareiškęs, kad skai-
tyti moka. Pasirodo, jis klausydavosi 
sėdėdamas ant krosnies, kai buvo 
mokomi vyresnieji broliai ir seserys 
bei pats viską išmoko. 

Lietuviškų pradžios mokyklų po 
1863 m. sukilimo nebeliko. Arti-
miausia rusiška pradinė mokykla 
buvo Taujėnuose už 12 kilometrų 
nuo Užugirio. 

9 metų vaikas buvo apgyven-
dintas bendrabutyje prie Taujėnų 
mokyklos. 

Tylus, ramus Antanas dažnai bū-
davo skriaudžiamas. Be to, jis tiesiog 
buvo dar per mažas gyventi atskirai 
nuo šeimos. Po trijų savaičių tėvai 
vaiką parsivežė namo. Po Kalėdų 
vėl nuvežė į mokyklą, bet ir vėl jis 
sugrįžo neužbaigęs mokslo metų. 

1885 m. rudenį mirė šeimos gal-
va Jonas Smetona. Tačiau tėvo ūkį 
perėmęs brolis Ignas su motina Ju-
lijona vilties išmokslinti bent vieną 
vaiką neapleido. Motina nuvežė 
vaiką į savo gimtąjį Kartanų kaimą, 
kur namų mokytojas pramokė jį 
skaityti ir rašyti rusiškai bei piešti. 

Atsimindami prieš mirtį tėvo 
duotą paliepimą, brolis ir motina 
1886 m. rudenį vaiką vėl pasiuntė 
į Taujėnus. Antanui mokslai ėjosi 
puikiai. Pastebėjęs gabų vaiką, 
mokytojas Trofimovas jį mokė dar 
papildomai: aritmetikos, geografi-
jos, rusų kalbos ir istorijos. 

Be to, pavyzdingo elgesio ber-
niuką mokytojas paskyrė bendra-
bučio vyresniuoju, tvarkos ir švaros 
palaikytoju. Po trijų metų, baigus 
Taujėnų pradinę mokyklą, Antanas 
vis dar galvojo apie kunigystę.

***
Pirmai gimnazijos klasei 15-me-

tis Antanas buvo jau per didelis, 
tad jis pusantrų metų Ukmergė-
je mokėsi privačiai, kad galėtų 
išlaikęs egzaminus stoti iškart 
į 4 gimnazijos klasę ir prisivyti 
bendraamžius. Pareidavo namo iš 
Ukmergės pėsčias (28 km), ieškojo 
pigiau už mokymą imančio moky-
tojo, pigesnio buto.

Besimokydamas privačiai 
Ukmergėje Antanas įsitraukė į 
uždraustos lietuviškos spaudos 
platinimą, atsiveždamas į Užulėnį 
lietuviškų laikraščių. 

Atsisakęs tapti kunigu, ir vėliau 
studijuodamas Peterburgo univer-
sitete, Antanas iš šeimos nebereika-
lavo paramos, užsidirbdamas pats 
privačiomis pamokomis. Atvykęs 
į tėviškę atostogų metu, stengėsi 
padėti namiškiams, slaugydavo 
pasiligojusią motiną, nešdavo dir-
bantiesiems pietus į laukus. 

Pradėjus Užulėnį skirstyti į 
vienkiemius, 1932 m. Antanas iš 
brolio Igno atpirko tėvo sodybą su 
0,3 ha žemės sklypu. Ją tvarkyti ir 
prižiūrėti jis patikėjo seseriai Julijai. 
Paprastai didžiausią asmeninę metų 
šventę – Antanines – birželio 13 d. 

A. Smetona praleisdavo gimtinėje, 
dažnai kartodamas, kad nėra nieko 
malonesnio, kaip vardines praleisti 
su savaisiais namie. Antaninės Užu-
giryje švenčiamos ir dabar.

***
A. Smetonos meilė gimtinei 

pasireiškė ne tik dažnais apsi-
lankymais. 1929–1930 m. buvo 
nusausinti drėgni Užulėnio laukai. 
Anksčiau sunkiai dėl blogų kelių 
pasiekiamą Užulėnį su Taujėnais, 
Pagiriais ir Vadokliais sujungė 
Prezidento nurodymu nutiesti geri 
tiems laikams vieškeliai. Preziden-
tas skyrė lėšų ir Lėno bažnyčios vi-
daus puošybai bei naujo bažnyčios 
bokšto statybai. 

Didžiausia dovana kraštiečiams 
buvo nauja pradinė mokykla. Tarpu-
karyje tai buvo ko gero geriausia Lie-
tuvos provincijos pradinė mokykla.

Žemiečių paprašytas Prezidentas 
pasirūpino,  kad būtų skirta lėšų 
mokyklos statybai – 233 151, 57 
litų. Mokyklos plotas – 408 kv. m. 
Moderni dviejų aukštų mokykla 
turėjo centrinį šildymą, kanalizaciją 
ir vandentiekį, butus mokytojams. 
Antrame aukšte – didelė salė su 
parketo grindimis ir nemaža scena 
vaidinimams. Mokytojai pasigedo tik 
krosnies duonai kepti, bet ir ji vėliau 
buvo įrengta Prezidento rūpesčiu.

Užugirio kieme nebuvo ypatin-
gų prašmatnybių, tačiau visa buvo 
rengiama taip, kaip buvo daroma 
ano meto moderniausiuose Lietu-
vos ūkiuose. 

Ūkininkauti A. Smetona neturėjo 
nei laiko, nei potraukio. Jis pats saky-
davo, kad jam užtektų gyvenamojo 
namo, sodo aplink jį ir netoli esančio 
gražaus valdiško miško, kuriame 
mėgdavo pasivaikščioti. Praktiškai 
ūkį tvarkė jo sesuo Julija ir žmona 
Sofija. A. Smetona tebuvo statybos ir 
ūkio tvarkymo darbų investuotojas. 
Kadangi abu Prezidento vaikai ūki-
ninkavimu visai nesidomėjo, jis tes-
tamente ketino ūkį užrašyti valstybei, 
kad jame būtų įsteigta žemesnioji 
žemės ūkio mokykla.

***
Poilsiaudamas Užugiryje A. 

Smetona keldavosi apie 8 val., 
pusryčiaudavo apie 9 val. Maistas 
būdavo paprastas: sūris, kumpis, 
dešra, sviestas, duona, kava, arbata. 

Prezidentas pusryčiams labiausiai 
mėgdavo dubenėlyje troškintą grikių 
košę, kurią pagardindavo sviestu. 
Po pusryčių jis apžiūrinėdavo ūkio 
trobesių statybas ir išeidavo pasi-
vaikščioti į laukus. Tų pasivaikš-
čiojimų metu savo palydovams pa-
pasakodavo visokiausių nuotykių iš 
jaunystės laikų. Ypač jis mėgo mišką 
ir Lėno ežerą. Miške jis parodydavo 
įdomesnius medžius, vietas, kur 
gyvena drevėse susimetusios širšės, 
nusivesdavo į avietynus. 

Bevaikščiojant Lėno ežero pa-
krantėmis, nurodinėdavo, kur ge-
resnės atbraidos maudytis, kuriose 
vietose geriau kimba žuvys. Papa-
sakodavo jis ir apie savo gimines 
ir įdomesnius ūkininkus. Kai kada 
tokie pasivaikščiojimai užtrukdavo 
net 3–4 valandas, iki pat pietų.

Popiet Prezidentas kiek pailsėda-
vo, porą valandų paskaitydavo. Apie 
17 valandą išgerdavo arbatos ar pieno 
su bandele ir pyragu bei vėl eidavo 
pasivaikščioti. Kartais automobiliu 
nuvažiuodavo aplankyti giminaičių ar 
kaimynų. Esant geram orui, pasiirsty-
davo Lėno ežere laiveliu. Maudyda-

vosi jame retai, nes dumblinas ežeras 
mažai tiko maudynėms.

Vakarieniaujama būdavo apie 
20 val. Po vakarienės Prezidentas 
sulošdavo kortomis vieną ar dvi 
partijas „66“, bet ne iš pinigų, 
peržiūrėdavo gautus valdiškus 
dokumentus, spaudą, paskaitydavo 
kokią nors knygą. Miegoti Užugi-
ryje buvo einama apie 24 val.

***
Sekmadienį A. Smetona su 

šeima ir palydovais automobiliu 
vykdavo į Lėno bažnyčią. Se-
kmadieniais dažnai su įvairiais 
valstybiniais reikalais atvykdavo 
pareigūnai, ministrai. Pasitarimai 
su jais vykdavo iki pietų. Po pietų 
jie būdavo vedžiojami po ūkį.

Po okupacijos dvaras buvo 

Antanas Smetona ir Ukmergės kraštas

nacionalizuotas, rūmuose po karo 
įrengta džiovininkų vaikų sana-
torija, vėliau Naujosios Vilnios 
psichoneurologinės ligoninės Nar-
kologijos skyrius. 

Savivaldybės iniciatyva restau-
ruotas dvaras šiuo metu priklauso 
Ukmergės kraštotyros muziejui.

Parengta pagal 
www.ukmergesmuziejus.lt

1935 m. Užulėnyje skautai sveikina Prezidentą. 
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Laisvės paminklas – Ukmergės simbolisAtkelta iš 7 p.

„Lituania Restituta“ atidengi-
mas, kuriame dalyvavo minios 
žmonių, vyko 1990 metų vasario 
16 dieną.

Paminklą pašventino tuometinis 
sąjūdžio šauklys, deja, prieš kelis 
metus tragiškai žuvęs, kunigas 
Viktoras Aukštakalnis.

Paminklą atstatyti sąjūdžio 
dalyviai tuomet ėmėsi su dideliu 
entuziazmu. Vienas iš tų darbų 
organizatorių – ukmergiškis Juozas 
Daunys. Ilgametis AB „Ukmer-
gės keliai“ vadovas, tuometinės 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Ukmergės iniciatyvinės grupės na-
rys J. Daunys už indėlį organizuo-
jant paminklo „Lituania Restituta“ 
atstatymą šiemet, Vasario 16-ąją, 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
proga buvo apdovanotas Ukmergės 
rajono Mero padėkos ženklu.

Anų įvykių liudininkai mena, 
kad tiksli vieta, kur ieškoti užkasto 
paminklo, nebuvo aiški. Žinota tik 
tiek, kad fundamentas griaunant 
buvo sutrupintas, obeliskas per-
laužtas per pusę, o abi jo dalys čia 

pat užkastos.
Viršutinę dalį surasti pavyko 

greitai. Ji buvo negiliai užkasta 
ir skvero takeliu einantys žmonės 
kartais net užmindavo iš žemių 
kyšančią jos briauną.

Sunkiau sekėsi su apatine obe-
lisko dalimi. Nebuvo net įtarimų, 
kur ji galėjusi būti palaidota. Ka-
sinėjant aikštę ji atsitiktinai rasta 
netoli savivaldybės laiptų.

Vykdant paieškos darbus prisi-
dėjo miesto ir kitų rajonų statybos 
įmonės, entuziastingai prisidėjo 
daug talkose dalyvavusių ukmer-
giškių.

Atstatant paminklą, pasitvirtino 
viena sensacinga istorija. 

Širvintų rajone rastas žmogus, 
išsaugojęs originalią anotacinę 
lentą bei Vytį. 

Kaip vėliau paaiškėjo, gūdžiais 
sovietmečio laikais sužinoję, kad 
bus griaunamas paminklas, Vytį ir 
varinę anotacinę lentą nuo jo slap-
čiomis atlupo ukmergiškiai Jonas 
Fišeris ir Rapolas Diečkus. 

Apie Dainų šventę – be sentimentų
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Atnaujinto konkurso 1993 metų 
laureate tapo literatė Birutė Len-
gvinienė. Vėliau laurus laimėjo 
ir mūsų krašto poetai – Leonora 
Jankeliūnienė, Vytautas Jancikevi-
čius, Vincas Lukša ir kiti. Praeitų 
metų laureate tapo poetė ir kritikė 
Lina Buividavičiūtė už eilėraštį 
„Knygnešys“.

Šiemet atnaujinti „Žydinčios 
vyšnios šakelės“ konkurso įstatai. 
Sugrįžtama į ištakas – kai laureatais 
tapdavo jau pripažinti, skaitytojų 
pamėgti ir žinomi poetai. Pirmasis 
atnaujinto konkurso nugalėtojas – 
mūsų krašto poetas Romas Raila. Jau 
seniai mylimas skaitytojų. Skaitomas 
ir deklamuojamas aktorių, išleidęs 
dvi geros poezijos knygas: „Grafo 
manija“ ir „Rašyk. Kažką daryk 
su šia padange“. Seniai vertas šios 
premijos. Savitas, teisingas, turintis 
gilios valstietiškos išminties ir origi-
nalų požiūrį į pasaulį poetas. Henriko 
Radausko, Jono Strielkūno tradicijų 
tęsėjas, tačiau ne sekėjas. Romo 
kūryba labai ryški ir nepakartojama, 
kaip ir kiekvieno tikro poeto. Į jo 
poetinį kvietimą „kažką daryti su šia 
padange“ verta įsiklausyti.

Gražiai nuaidėjusioje pava-
sario ir poezijos šventėje, kurią 
nuoširdžiai rengė Rasa ir Artūras 
Vasiliauskai, dalyvavo Ukmergės 
ir Jonavos literatai, aktorius Petras 
Venslovas, „Eskizų“ redaktorius 
Vytautas Česnaitis. Buvo parengta 
įdomi „Žydinčios vyšnios šakelės“ 
istoriją nušviečianti nuotraukų paro-
da, kurioje gražiai prisimintas ir pir-
masis laureatas Juozas Macevičius.

Kažką daryk 
su šia padange

Romas Raila
Rašyk. Kažką daryk su šia pa-

dange,
Su šiais po ja melsvuojančiais 

šilais,
Su eržilais, kurie ant pievos 

žvengia,
Ir su didžiais gegužio vabalais.

Rašyk. Kažką daryk su šiom 
alyvom,

Prie tako raibuliuojančiom 

šiltai,
Su obelim, su kriaušėmis ir 

slyvom,
Ir su pilių senųjų pamatais.

Rašyk. Kažką daryk su šiais 
tvorynais,

Su šiais žmogeliais, stypsančiais 
juose,

Su jųjų duona, žuvimi ir vynu,
Su jų rakandais, rūbais ir dvasia.

Rašyk. Kažką daryk su šiom 
bažnyčiom,

Su tvenkiniais, su šuliniais 
giliais,

Su biblijom, su raštais Frico Nyčės,
Su skambesiais simfonijų žaliais.

Ir savo siela, kur aukštybėn 
žengia,

Dar degdama šėtono ugnimi...
Rašyk. Kažką daryk su šia 

padange –
Kaip daro ji kažką su tavimi.

Tankmė
Į tankmę tą nežiūri žvaigždės 

jokios,
ir pilnačiai įspisti jon sunku,
ir net pelėda, kur per naktį 

juokias,
aplenkia ją tylom plačiu lanku.

Į tankmę tą nežiūri Dievas 
griežtas,

nekišk savosios nosies jon ir tu.
Tenai linksmi graužikai graužia 

griežčius,
ir garsiai grikši griežčiai tarp 

dantų.
***

Neskaitykit poezijos – slepia
ji savy tik naujienas senas.
Jeigu liūdna, jei gatvėse šlapia,
padainuokite „Pūko“ dainas.

Susidėkit po litą ir bėkit
krautuvėlėn „Žaldoko“ alaus,
tik manęs jūs, prašau, neste-

bėkit,
mano laiko nelieskit gilaus.

Ir neklauskit, iš kur aš atėjęs,
ir neklauskit manęs, kur einu,
apsinuodijęs knygų idėjom,
apsinuodijęs knygų švinu...
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Ir todėl labai keista, net juokin-
ga, kai radijas ir televizija – tarsi 
prieš artėjantį škvalą – perspėdavo 
vilniečius ir ragindavo juos šiomis 
dienomis geriau išvis išvažiuoti iš 
miesto arba nekelti kojos iš namų. 
Nes, girdi, dainų šventė sostinės 
gyventojams, kaip ir specialiųjų 
tarnybų darbuotojams, – tikras 
galvos skausmas. Užsikimšusios 
gatvės, uždarytas eismas, perpildy-
ti prekybos centrai ir visuomeninis 
transportas.

Degtukai mokyklai padegti
Dėl medikų, policijos parei-

gūnų, ugniagesių darbo – viskas 
aišku. Jie budi savo poste visą 
parą, kad prireikus bet kuriuo metu 
atskubėtų į pagalbą. Vilniečiams, 
manau, tai puiki proga priimti 
pasisvečiuoti į šventę atvykusius 
giminaičius, draugus ar iki šiol 
nepažintus tautiečius, nes viešbu-
čiuose, kaip skelbė žiniasklaida, 
jau seniai buvo nebelikę vietų 
turistams.

Nebuvo tų vietų ir tada, kai 
kadaise į dainų ir šokių šventę 
Vilniuje atvykome iš Žemaitijos 
su muzikos mokyklos choru. O 
dalyvių buvo beveik tiek pat – 
daugiau kaip 29 tūkstančiai. Pra-
bėgo beveik pusšimtis metų, bet 
atsimenu viską lyg vakar, nors tą 
pavasarį buvau baigusi vos šešias 
klases.

Muzikos mokykla pirmaisiais 
mokslų metais man, paauglei, 
tikrai nebuvo saldainis, jau vien 
dėl to, kad į ją kelis kartus per 
savaitę tekdavo važiuoti auto-
busu 20 kilometrų. Fortepijono, 
solfedžio pamokos, o šeštadienį 
– choro repeticijos. Juk ruošėmės 
respublikinei dainų šventei! Kai 
kiemo draugai po visų savo darbų 
smagiai šėldavo seno dvaro parke, 
šalia kurio gyvenome, aš, vakarais 
sugrįžusi namo, dar tik sėsdavau 
ruošti pamokų. Todėl labai prita-
riau vaikystėje pamėgtos knygos 
herojui Sauliukui, kuris kuprinėje 
nešiodavosi dėžutę degtukų. „Aš 
vis tiek kada nors tą mokyklą pa-

Laureatas siūlė kažką 
daryti su šia padange...

degsiu“, – atsakydavo paklaustas, 
kam jam tie degtukai.

Nugvelbė patalus
Kelionė su choro kolektyvu į 

Vilnių buvo pirmoji mano sava-
rankiška išvyka iš namų. Ilgiau 
nei savaitei. Be mamos, sesės ar 
kitų artimųjų. Visą kelią neapleido 
liūdesys, o nerimas tik stiprėjo. 
Įkurdino mus, kelių rajonų choris-
tus, didžiulėje vienos iš sostinės 
mokyklų sporto salėje. Tiesiai ant 
grindų rikiavome vienas šalia kito 
čiužinius, kuriuos atsitempėme 
iš didžiulės pasienyje sukrautos 
krūvos.

Pasirūpinusi savo gultu, pasi-
šoviau padėti draugei ir dar kartą 
užsikoriau ant čiužinių kalno. Nu-
leisti žemėn „patalus“ ėmė prašyti 
ir kitos mergaitės. Argi sunku, argi 
gaila? Bet po keliolikos minučių 
sugrįžusi į savo laikinąjį būstą vie-
toje čiužinio išvydau tik kažkokių 
draiskanų kalną – mano „patalus“ 
kažkuris „kolega choristas“ tiesiog 
nugvelbė. Žinoma, pati kalta, rei-
kėjo saugoti, o ne po salę lakstyti, 
kitais rūpintis... Taigi ir pamoką 
gerą gavau.

Tą patį vakarą pasiguodžiau 
mamai, parašiusi jai graudų laiš-
ką. Mat mama, nujausdama, jog 
liūdėsiu, įdėjo pluoštelį vokų ir 
popieriaus laiškams, kad panorė-
jusi bent tokiu būdu galėčiau su 
ja pasišnekėti. Kiekvieną vakarą 
ir rašydavau. Kad ryte prausiamės 
kieme „iš ilgo vamzdžio, pro kurio 
skylutes bėga vanduo“, kad per 
repeticijas Vingio parko estradoje 
kasdien lyja ir mes visi – lyg šlapi 
viščiukai, batukai nespėja per naktį 
išdžiūti ir išvis aš noriu namo...

Gavusi porą tokių liūdnų laiš-
kų, mama apsiraudojo ir skubiai 
„išsiuntė“ tėvą manęs gelbėti. 
Dideliam mano džiaugsmui baigėsi 
naktys ant senų skudurų krūvos – 
apsigyvenome pas tetą, į kurios 
namus kiekvieną vakarą ir sugrįž-
davome po repeticijų. 

Į chorą nebenoriu
Gerai pamenu – lijo ir šventės 

dieną, bet man buvo labai smagu. 

Žinojau, kad žiūrovų minioje yra 
visa „palaikymo komanda“ – tėvas, 
tetos šeima ir paskutinę akimirką į 
šventę atskubėjusi mama.

Kitą dieną visi drauge dalyva-
vome miesto stadione vykusioje 
šokių šventėje. Man vėlgi „sekėsi“. 
Iš lėto su visa didžiule žmonių lavi-
na judant pro stadiono vartus link 
aikštės, kurios vejoje sukosi šokėjų 
poros, susidarė milžiniška spūstis, 
mat visi skubėjo kuo greičiau už-
siimti vietą ilgose medinių suolų 
eilėse. Šventės tais laikais būdavo 
nemokamos, nebuvo ir bilietų su 
nurodytomis vietomis. Tad kiek-
vienas stipresnis, įžūlesnis yrėsi 
per žmonių jūrą rankomis ir ko-
jomis, per daug nesižvalgydamas 
aplinkui. Kad tik gautų atsisėsti!

Buvau taip suspausta minios, 
jog atrodė, kad girdžiu, kaip traška 
kaulai, trūko oro, per virš galvos 
besiblaškančias rankas nesimatė 
dangaus lopinėlio. Nebuvo jėgų net 
šauktis pagalbos, iš paskutiniųjų 
stengiausi nepaleisti tėvo rankos. 
Dar pamaniau: „Ir kokio velnio aš 
į tą Vilnių važiavau? Kokio velnio 
į tą chorą mane paėmė? Kas išvis 
tas dainų šventes sugalvojo?“

Po daugelio metų kartą sulau-
kiau itin mielo, originalaus kom-
plimento: „Žinai, man su tavim net 
chore dainuoti būtų laimė“. Pasakė 
žmogus, kaip ir aš vaikystėje, 
didžiule kančia laikęs priverstines 
choro repeticijas. Nors vėliau, jau 
niekieno neverčiamas, baigė ne tik 
M. K. Čiurlionio menų mokyklą, 
bet ir Muzikos ir teatro akademiją.

Mėgstu muziką. Simfoninę, ka-
merinę, bažnytinę. Žaviuosi „Can-
tilenos“, „Klasikos“, „Žemynos“, 
„Vyturio“ ir kitais mūsų krašto 
kolektyvais. Bet taip ir nepamiršau 
savo pirmojoje dainų šventėje patirtų 
nuoskaudų. Todėl niekada nenorė-
čiau vėl dainuoti mokyklos chore...

R. Diečkus vėliau pasipasakojo, 
kad iš pradžių viską slėpė lovoje 
po čiužiniu, vėliau užkasė darže. 
Vyras su šeima buvo išvežtas į Si-
birą, tuo tarpu paslėptos relikvijos 
niekur neprapuolė. 

Dabar ant paminklo pritvirtinta 
tiksli anotacinės lentos kopija, o 
originalas saugomas Ukmergės 
kraštotyros muziejuje. Bronzinį ba-
reljefą atkūrė ir išliejo skulptorius 
Erikas Varnas. Vytis, įmontuotas 
atstatant paminklą, – autentiškas.

Ant paminklo pritvirtintoje len-
toje įrašas skelbia: 

„Šis laisvės paminklas pastaty-
tas Vilkmergės visuomenės auko-
mis 1930 Vytauto Didžiojo metais 
paminėjimui 12 metų Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo sukak-
tuvių. Pastatytas rūpesčiu Lietuvai 
pagražinti Vilkmergės skyriaus“.

Kitas užrašas skelbia: „Pamin-
klas atstatytas pagal Vilniaus pro-
jektavimo kooperatyvo projektą.  
Skulptorius E. Varnas. Darbus vyk-
dė Ukmergės kelių statybos valdy-
ba. Paminklas nugriautas stalininės 
priespaudos metais, ukmergiečių 
valia atstatytas 1990.“ Viršutinę obelisko dalį surasti pavyko greitai.


