
Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas paskelbė Visuo-
menės informavimo saugumo 
tikslinio konkurso rezultatus. Tarp 
laimėtojų – ir laikraštis „Ukmergės 
žinios“,   teikęs projektą „Istorinės 
atminties veidrodis“.

Konkursui iš viso buvo pateik-
tos 86-ios paraiškos. Projektams  
Fondo prašyta 1 755 839 Eur. 
Finansavimas skirtas 55-iems pro-
jektams – 489 668 Eur. „Ukmergės 
žinių“ projektui skirta 4 000 Eur.

Fondas skelbia, kad kiekvieną 
paraišką vertino penki ekspertai, 
vėliau ekspertų grupės posėdyje 
siūlę galimos paramos dydžius. 
Galutinis sprendimas dėl projektų 
finansavimo ir konkrečių sumų 
skyrimo priimtas Fondo tarybos 
posėdyje.

Savo projekte pažymime, kad 
patriotiškumo tema buvo svarbi 
visais laikais, tačiau šiandien, Ru-
sijai pradėjus žudynes Ukrainoje 
ir ne kartą savo retorika taikantis 
į mūsų šalį, ši tema Lietuvoje kaip 
niekad aktuali. 

Šiuo projektu sieksime ugdyti 
patriotiškumą, parodyti, kokios 

Pradedame įgyvendinti 
naują projektą

gilios Ukmergėje lietuviškos 
kariuomenės tradicijos, kokie 
patriotiški buvo ir yra mūsų krašto 
žmonės. 

Pavyzdžiu imsime savo kraštie-
čius, tarnaujančius kariuomenėje, 
su kuriais parengsime interviu, ir 
Ukrainos tautą. Ukrainiečių spau-
doje publikuojamus straipsnius, 
kuriuose atsispindi šios tautos 
ryžtas ir siekis ginti savo tėvynę, 
išversime į lietuvių kalbą ir pub-
likuosime savo laikraštyje bei 
feisbuko paskyroje.

Publikacijas iš Ukrainos spau-
dos rusų ir lietuvių kalbomis tal-
pinsime savo interneto svetainėje. 
Taip sudarysime rusakalbei mūsų 
bendruomenei galimybę informa-
ciją skaityti ir rusų kalba. 

Projektą įgyvendinsime iki 
metų pabaigos. Jo straipsnius pub-
likuosime kelis kartus per mėnesį 
antradienio „Ukmergės žiniose“. 

UŽ inf.

„Ukmergės žinios“ iki metų pa-
baigos publikuos straipsnių ciklą, 
bendradarbiaujant su Ukrainos 
laikraščiais. 

Šiandien publikuojame interviu 
su „Biнниччина“ („Vinniččina“) 
laikraščio vyriausiuoju redaktoriu-
mi Olegu Krivonosu. 

sveiki, olegai, pradėkime nuo 
„asmens duomenų“, žinoma, tik 
tų, kuriais esate pasiruošęs pasi-
dalyti su mūsų skaitytojais. 

Man 48-eri metai. Turiu aukš-
tąjį pedagoginį išsilavinimą – esu 
ukrainiečių kalbos ir literatūros 
mokytojas. Žurnalistikoje dirbu 
nuo 1996 m. Pirmiausia 8-erius 
metus dirbau radijuje „Vinycios 
sritis“. Vėliau – laikraštyje „Vin-
niččina“. Nuo 2021 metų gegužės 
mėnesio tapau šio laikraščio vy-
riausiuoju redaktoriumi. Komanda 
patikėjo man šį postą.

Kaip šiandien laikosi Ukrai-
nos laikraščiai?

Pirma, popierinių laikraščių 
era pamažu išeina į praeitį. Kaip 
išeidavo garvežiai ir išeina ši-
lumvežiai, o juos pakeisti ateina 
elektriniai lokomotyvai. Taip ir su 
spauda. Mus spaudžia tinklalapiai, 
socialiniai tinklai. Tačiau popieri-
nė žiniasklaida taip pat turi savų 
privalumų.

Kaip viskas pasikeitė prasi-
dėjus karui?

Prasidėjus invazijai, padėtis 
pasikeitė į blogąją pusę. Daug 
įmonių užsidarė, daug žmonių 
išvyko, pabrango maisto produktai 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Ukmergiškis poetas Vainius 
Bakas nuo Rusijos įsiveržimo į 
Ukrainą karo dienas skaičiuoja 
eilėraščiais. Juos skelbia savo 
feisbuko paskyroje. 

Pirmosiomis karo savaitėmis kai 
kurie klausė, ką poetas darys, jei 
karas užsitęs pusę metų ar ilgiau? Ar 
nepritrūks parako rašyti eilėraščius? 

Visiems viliantis, kad karas il-
gai nesitęs, poetas nesvyruodamas 
sakė, kad jam kūrybinės ugnies 
užteks, kaip ir ukrainiečiams ryžto 
kovoti tiek ilgai, kiek reikės. 

Karas tęsiasi, o poetas V. Bakas 
kiekvieną jo dieną pažymi nauju 
eilėraščiu. 

Vainius Bakas pats papasakojo 
apie šiuos eilėmis išlietus išgyve-
nimus. 

„Liepsnos mėlynos, liepsnos 
geltonos“ – tai  – tekstai, kurių 
galėjo nebūti. Tai  – karas, kurio 
galėjo nebūti.

Tačiau plieskėsi karo liepsna, 
todėl neišvengiamai ji apėmė ir šį, 
vidinį poezijos pasaulį.

Karo liepsnos ir įplieskė tai, 
kas yra.

Kiekvieną karo 
dieną pažymi nauju eilėraščiu

„Pirmosiomis karo dienomis rašėme, 
kaip gaminti Molotovo kokteilius“

2022 metų vasario 24 diena 
– Vilniuje vyksta Knygų mugė. 
Ankstyvą rytą pranešama, kad 
Rusija pradėjo Ukrainos puolimą. 
Žmonių viduje – pasimetimas, 
baimė, desperacija, nežinojimas, 
kaip visa tai priimti, ką sakyti, 
kaip reaguoti. Kas vyksta? Kas 

bus toliau? Miglota, karo dūmais 
aptraukta ateitis, nežinomybė.

Kur griaudėja sprogimai, žūsta 
žmonės, regis, žodžiai praranda 
prasmę. Poezija, rimai. Kur griau-
dėja sprogimai, žūsta žmonės, regis, 
žodžiai yra patys prasmingiausi. 

Nukelta į 4 p.

ir pramoninės prekės, žmonės ne-
beturi laiko laikraščių skaitymui. 
Žodžiu, smuko ekonomika, krito 
reklama (dėl kurios laikraštis gy-

veno), smuko vietinių gyventojų 
gerovė, tad krito ir periodinės 
spaudos prenumerata.

Nukelta į 4 p.

ISTORINĖS ATMINTIES VEIDRODIS

Vilma NEMUNAITIENĖ

Rusijai užpuolus Ukrainą, mūsų 
šalyje paaštrėjo diskusijos dėl 
viešųjų erdvių desovietizacijos – 
skulptūrų, šlovinančių sovietmetį, 
iškėlimo bei gatvių pavadinimų 
keitimo. 

Viešųjų erdvių desovietizacijos 
veiksmų planui parengti Ukmergės 
rajono mero Rolando Janicko po-
tvarkiu buvo sudaryta darbo grupė. 

Iki spalio pabaigos jai buvo 
pavesta parengti veiksmų planą 
dėl skulptūros „Vėliavnešiai“ 
iškėlimo bei Kauno ir Deltuvos 

gatvių sankirtoje esančio skvero 
sutvarkymo, Antrojo pasaulinio 
karo karių palaidojimo vietoje 
Pašilėje esančios kario skulptūros 
iškėlimo bei sovietinę santvarką 
propaguojančių gatvių pavadini-
mų keitimo. 

Darbo grupei vadovauja pir-
mininkas savivaldybės meras R. 
Janickas. 

Nukelta į 4 p.

Kario skulptūrą iškeldins, 
o dėl „Vėliavnešių“ 

skelbs idėjų konkursą

Poetas V. Bakas kiekvienai karo Ukrainoje dienai atminti skiria eilėraštį.

„Biнниччина“ („Vinniččina“) laikraščio vyriausiasis redaktorius Olegas 
Krivonosas. 

Algimanto Pečiukaičio nuotr.
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Kiekvieną karo dieną 
pažymi nauju eilėraščiu
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„Net jei tuoj pasaulio pabaiga, 
mes vis tiek turim sodinti savo 
obelis“, – šiais Česlovo Milošo 
žodžiais, pasakytais Antrojo pa-
saulinio karo išvakarėse, daugelis 
gyvena ir šiandieną. Sodinti savo 
obelis ne tik galima, bet ir reikia.

Užuot pasinėręs į desperaciją, 
savy pajutau stiprų impulsą, kad 
neturiu teisės tylėti. Reikia liudyti. 
Siela, empatiškai virpčiodama, 
voratinklyje gaudo kiekvieną jaus-
mą. Žodžiai sudygsta iš nevilties 
ir tikėjimo, iš neapykantos karui 
ir meilės, pagarbos tiems, kurie 
kovoja Ukrainos pusėje, iš bai-
mės, egzistencinio nerimo stebint 
nužmogėjimą ir valios pastangas, 
siekiančias išsaugoti žmogiškumą. 
Juk tik pačioje juodžiausioje egzis-
tencinėje tamsoje gali taip aiškiai 
išvysti mėlynas ir geltonas liepsnas, 
žėrinčias danguose ir bedugnėse.

Dalimi šių tekstų dalijausi 
su pažįstamais vertėjais į rusų 
ir į ukrainiečių kalbas. Keletas 
jų tapo rezistencijos dainomis. 
„Karo dienoraštį“ skelbiu feisbuko 
socialiniame tinkle, todėl iš karto 
jutau „grįžtamąjį ryšį“ – jie palietė 
daugybę mano skaitytojų ir sekė-
jų, pradėjo sklisti vis didesniais 

180-oji karo diena
Vėl diena po dienos šitiek mėnesių – Dievo sekundė
drugio sapnas užtruko ilgiau negu tavo košmaras
kuriame mus abu ir kankino ir tardė ir skundė
mudu maišė su žemėm bet vis dar išlikome švarūs 
akys drėko tačiau šičia laikomas parakas sausas 
sausos kalbos ir vynas bet rasos žvilgėjo ant skruostų 
iš sakyklų tyla ir atrodo kažkas vis dar klausos
iš klausyklų tyla – Dievo vėjas dar plaukus paglosto 
vėl eilinė diena vėl eilinė naktis regis nieko 
nepamatė žvalgai o sargyba taip pat nepraleido
šitiek mėnesių jau kad mundurai ir duona priplėko
jei sapnuosi mane – nežinau ar pažinsi iš veido 
ar pažinsi iš balso kuris per tą laiką užkimo 
ar pažinsi mane iš akių – jeigu akys paraudo 
ar pažinsi mane iš širdies – jei nėra jos plakimo 
ir širdies nebėra bet vis tiek ją krūtinėje skauda 
ar pažinsi mane iš danguj įsispaudusių žingsnių 
ar pažinsi mane jeigu kūno neliko tik kvapas
ar pažinsi mane jeigu aš pats savęs nepažinsiu 
vėl eilinis lietus vėl vėluoja laiškai iš anapus

Vainius Bakas, 2022 m. rugpjūčio 22 d.

pasidalijimų skaičiais. Buvo ir 
liūdna, ir džiugu, kad šių patirčių 
ugnis ėmė plisti. Ne dėl savęs, 
kaip autoriaus, bet dėl dvasinės 
pajautos mums visiems. Juk tai – 
ne tik Ukrainos karas, tai –  ir mūsų 
karas už demokratiją, laisvę, prieš 
tamsos ir melo imperiją.

Keldamas eilėraščius į feisbuką 
dažnai sulaukdavau ir klausimų – 
kaip įmanoma kasdien parašyti po 
eilėraštį, kaip man šitai pavyksta? 

Turiu prisipažinti – lemtis? 
likimas? nuojauta? O gal, kad 
istorija kartojasi, rimuojasi? Dalis 
tekstų pamažu kaupėsi apmąstant 
Lietuvos partizaninę rezistenciją, 
galvojant apie praėjusius karus per 
universalią moralės, žmogiškumo 
prizmę, patiriant jų siaubą per gy-
vųjų liudininkų pasakojimus, per 
istoriją, per knygas, filmus, mito-
logiją. Dabar į Ukrainos teritoriją 
švilpiančių bombų gaudesy galima 
išgirsti ir mitinio Trojos arklio 
žviegimą, ir Kavafio barbarus prie 
miesto vartų, Traklį, Hemingvėjų, 
Remarką ir kitus prarastosios kar-
tos balsoaidžius... Galiausiai – šių 
tekstų amunicija pradėjo gausėti 
ir intensyvėti ypač po 2014 metų 
Rusijos agresijos prieš Ukrainą.  

Nieko kito negalėjau veikti, tik 
šlifuoti senesnius ir kurti ką tik da-
barties žaizdre nukaltus eilėraščius. 
Aš vis dar tikiu, kad mintis greites-
nė už kulką, o žodis galingesnis už 
sprogstamąją raketų galią.

„Pirmosiomis karo dienomis rašėme, kaip gaminti Molotovo kokteilius“
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Bet mes kol kas laikomės. Man, 
kaip vyriausiajam redaktoriui, 
reikia daugiau dirbti, kad rastume 
finansavimą.

Išeiname kiekvieną trečiadienį. 
Beje, prasidėjus karui nepraleidome 
nė vieno numerio. Tai yra mūsų 
indėlis į pergalę. Esame taikūs ir 
ramūs žmonės ir mums  buvo baisu, 
kai į Vinycią atskrido „rašistų“ rake-
tos, bet dirbome ir leidome laikraštį.

apie ką daugiausiai rašote 
šiuo metu?

Apie viską, kas vyksta aplin-
kui. Pirmosiomis karo dienomis 
rašėme, kaip gaminti Molotovo 
kokteilius, skelbėme nuotraukas 
su tankų ir šarvuočių vežėjų pažei-
džiamiausiomis vietomis, apie tai, 
kaip aptikti šaulius ir diversantus. 
Kur vežti maistą ir drabužius pa-
bėgėliams...

Vėliau rašėme apie mūsų tau-
tiečius kare, apie pagalbą frontui, 
apie vietinius savanorius, apie 
sėjos kampaniją, apie žuvusius 
didvyrius – apie viską, kuo gyveno 
ir gyvena Vinycios kraštas. 

Norėdami pralinksminti žmo-
nes, atitraukti nuo išgyvenimų ir 
negatyvumo, pradėjome spausdinti 
daug humoro, vietinių autorių lite-
ratūrinių kūrinių, kad būtų galima 
tiesiog atsisėsti ir šiek tiek atsitraukti 
nuo problemų, įvairių psichologinių 
patarimų kaip išgyventi stresą. 

Taigi, nepaisant karo, mūsų 
laikraštis išeina geras, jaukus ir 
šeimyniškai šiltas. Man dažnai 
skambina skaitytojai ir sako, kad 
„atėjo laikraštis, bet paskaitysime 
vakare, gerdami kavą“. Man tai 
patinka. Mes dirbame žmonėms, 
norime, kad jiems būtų šilčiau, len-
gviau, maloniau. Ir mums pavyksta.

Papasakokite apie vinycią, 
nes dauguma lietuvių daugelio 
Ukrainos miestų pavadinimus 
pirmą kartą išgirdo tik iš kari-
nių pranešimų.

Ar žinote, kas labiausiai nustebina 
visus Ukrainos gyventojus, kuriems 
teko bent kartą pas mus apsilankyti? 
Švara ir tvarka gatvėse ir aikštėse, 
daug žalumos ir gėlių. Gėlės yra 
visur: gėlynuose, aikštėse, skveruose 
ir net kabo ant stulpų specialiuose 
vazonuose palei kelius. Mes, Viny-
cios gyventojai, jau esame prie to 
pripratę, o svečius tai labai stebina.

Bet tai yra lyrinis nukrypimas. 
Vinycia – labai senovinis miestas 
su įdomia istorija. Ji tiesiogiai 
susijusi su Lietuva. Kai kunigaikš-
tis Algirdas XIV amžiuje išvijo 
mongolus-totorius iš Podolės (kur 
yra Vinycios sritis), jis šias žemes 
atidavė savo sūnėnams. Atgautose 
žemės ribose jie pradėjo statyti 
fortus. Vienas iš jų davė pradžią 
mūsų miestui. Beje, viena iš mies-
to pavadinimo versijų – lietuviškas 
„upės kelias“, mat pirmoji lietu-

viška pilis buvo pastatyta saloje, 
kurioje upė daro posūkį. Ten buvo 
patogiausia gynybos vieta. Dabar 
šioje vietoje – fontanas „Roshen“.

Mieste iki karo gyveno 370 
tūkstančių žmonių. Yra keli uni-
versitetai, išvystyta pramonė, 
ligoninės, turgūs, geležinkelio 
stotys, muziejai.

Ar mylime savo Vinycią, o kartu 
ir visą Podolę ir Ukrainą? Taip, 
mylime. Pirmosiomis karo dienomis 
prie karių registracijos ir įdarbinimo 
biurų driekėsi kilometrų ilgio eilės. 

Tie, kurie netarnauja, užsiima 
ir savanoriavimu. O savanoriauja 
dabar visi, net maži vaikai – renka 
išteklius kariuomenei. 

Vinycios gyventojai, kaip ir visi 
ukrainiečiai, širdyje yra malonūs 
ir užjaučiantys žmonės, tačiau tik 
iki tol, kol tai neliečia jų artimųjų, 
draugų ir vaikų gyvybės ir sveika-
tos. Gal girdėjote apie raketų atakas 
mūsų mieste liepos 14 d.? Tada 
buvo aukų ir daug sužeistųjų. Taigi, 
mūsiškiai rinko pinigus žudikui, 
kad sunaikintų tą, kuris vadovavo 
apšaudymui. Dabar, interneto am-
žiuje, sunku tai paslėpti. Ir tai turi 
atsiminti visi, norintys kariauti su 
Ukraina ir žudyti piliečius.

ar karas stipriai paveikė 
vinycią?

Ir taip, ir ne. Taip, nes pas mus 
atskrenda „rašistų“ raketos. Skamba 
oro antskrydžių sirenos. Atsirado 
masė migrantų, kuriuos reikia 
priglausti, pamaitinti, aprengti... 
Ginkluoti patruliai vaikšto gatvėmis. 
Įvesta komendanto valanda. Kainos 
išaugo 20–25 proc. Kai kurios ma-

žos įmonės užsidarė. Daugelis išvy-
ko į užsienį. Kasdien ateina žinios 
apie žuvusius ir sužeistus tautiečius. 
O kita vertus, važiuoja transportas, 
veikia parduotuvės, maisto užtenka, 
gimsta vaikai.

Kokia kalba mieste buvo 
kalbama prieš karą ir kokia 
kalbama dabar?

Vinycia visada buvo dvikalbis 
miestas. Čia niekas niekada ne-
kėlė dėl to problemų. Dvikalbė ji 
ir liko. Galima būti rusakalbiu ir 
ginti Ukrainą kare. O galima ben-
drauti tik ukrainiečių kalba ir būti 
kolaborantu bei putinoidu.

Dabar Vinycioje yra daug imi-
grantų iš Mariupolio, Kramators-

ko, Severodonecko, Mykolajivo ir 
kitų Rytų Ukrainos miestų. Tai ten 
jie daugiausia rusakalbiai. Ir čia jie 
taip pat kalba ir rusiškai. Mums 
jie visi žmonės, visi ukrainiečiai, 
visi putinizmo aukos. Žinoma, 
tarp jų yra ir „raškos“ mylėtojų. 
Mažai, bet yra. Na, juos tvarko 
UST (Ukrainos saugumo tarnyba). 

Aktualią laikraščio medžiagą 
galima peržiūrėti adresu http://
vinnichina.info/.eiVki.

Kalbino andrey sokolov
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Grupės nariai: mero pavaduoto-
ja Agnė Balčiūnienė, Urbanistikos 
ir infrastruktūros skyriaus vedėjas 
Tadas Balžekas, miesto seniūnas 
Žilvinas Dirsė, Turto ir įmonių 
valdymo skyriaus vedėja Daiva 
Gladkauskienė, Viešųjų pirkimų ir 
teisės skyriaus vedėjo pavaduoto-
jas teisei Rimas Jurgilaitis, Finan-
sų skyriaus vyriausioji specialistė 
Iveta Lengertaitė, Urbanistikos ir 
infrastruktūros skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Artūras Sakalaus-
kas, administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Dalė Steponavičienė, 
administracijos direktorius Da-
rius Varnas, Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vyriausiasis 
specialistas Julius Zareckas, In-
formacinių technologijų ir viešųjų 
ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Daiva Zimblienė.

Ukmergės rajono meras R. 
Janickas praėjusią savaitę vyku-
siame savivaldybės tarybos posė-
dyje paviešino šios darbo grupės 
pateiktas išvadas.

Informavo, kad jos nariai posė-
džiavo tris kartus. Po ilgų diskusijų 
jie išsigrynino du galimus pasiūly-
mus dėl skulptūros „Vėliavnešiai“ li-
kimo. Pirmas – toks pats kaip ir elek-
troniniu būdu vykusios konsultacijos 
su gyventojais daugumos siūlymas 
– skulptūrą iškelti. Antras – ieškoti 
šios skulptūros naujo įprasminimo, 
paliekant ją toje pačioje vietoje.

Išsiskyrus darbo grupės narių 
nuomonėms, balsavimo metu 

Kario skulptūrą iškeldins, o dėl 
„Vėliavnešių“ skelbs idėjų konkursą

nedidele balsų persvara 
laimėjo antrasis pasiūly-
mas. Taigi, darbo grupė 
siūlo: skelbti idėjų kon-
kursą naujam skulptūros 
„Vėliavnešiai“ įprasmi-
nimui, aktualizuojant 
meninę skulptūros vertę 
ir eliminuojant sovietme-
čio ideologijos prasmę, 
o kol vyktų konkursas 
ant skulptūros palikti 
Ukrainos vėliavos spalvų 
dažus.

Spalio mėnesį vyk-
siančiame savivaldybės 
tarybos posėdyje politikų 
svarstymui bus pateiktas 
šio sprendimo projektas.  

Dėl Antrojo pasaulinio 
karo Sovietų Sąjungos 
karių palaidojimo vietoje 
Pašilėje esančios kario 
skulptūros darbo grupės 
nariai buvo vieningi – 
siūlo karį perduoti klubui 
„Miško broliai“. 

Klubas įsipareigoja savo 
lėšomis organizuoti skulp-
tūros demontavimą ir perkėlimą į 
buvusią Kopūstėlių raketinę bazę, 
kur taps eksponatu. 

Pasak šį pranešimą pateikusio 
rajono mero R. Janicko, Kultūros 
paveldo departamento Nekilnoja-
mojo kultūros paveldo vertintojai 
yra panaikinę šios skulptūros teisi-
nę apsaugą, nes ji nėra autentiškas 
minėtų kapinių elementas.

Šio sprendimo projektas taip 
pat bus pateiktas savivaldybės 

tarybai, kuri spręs, ar jam pritarti.
„Ukmergės žiniose“ jau esame 

rašę, kad Ukmergėje esančių S. 
Nėries, L. Giros ir P. Cvirkos 
gatvių gyventojai nepritarė gatvių 
pavadinimų keitimui, tad darbo 
grupė siūlo pavadinimų nekeisti. 
Prie šio klausimo bus sugrįžta Sei-
mui priėmus vadinamąjį desovie-
tizacijos – Draudimo propaguoti 
totalitarinius, autoritarinius reži-
mus ir jų ideologijas – įstatymą. 

Siūloma kario skulptūrą perduoti klubui „Miško 
broliai“. Gedimino Nemunaičio nuotr.


