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Eglė 
iš Pa par čių Ke lias

Bal ta žvaigž dė ant Lie tu vos vė lia vos 
yra šal ta kaip mir tis ir sle pia re ži mo au kų kan čią
Lapkričio16d.Plungėsviešojojebibliotekojevykodanųrežisieriaus

AndersoOstergaardodokumentiniofilmo“BirmosVŽ:Reportažasiš
uždarosšalies”peržiūra.Šiperžiūra-RytųEuroposstudijųcentroorga-
nizuojamos„Birmoskampanijos2011“dalis,kuriosmetuLietuvojebus
surengta100analogiškųperžiūrų.FilmąPlungėjepristatėRytųEuropos
studijųcentrodarbuotojosRingailėTrakimaitėirMartaČubajavaitė.

Kadrasišfilmo“BirmosVŽ:Reportažasišuždarosšalies”.FilmopristatymasPlungės
viešojojebibliotekoje.

RytųEuroposstudijųcentroPilietinėsvisuomenėsvys
tymoirbendradarbiavimoskyriausvedėjaRingailė
Trakymaitė.

Birmosdemokratinėsopozicijoslyderė,Nobeliotaikos
premijoslaureatėAungSanSuuKyi.

2007m.rugsėjįBirmojevykovienuoliųdemonstracijos,
žinomosKrokųrevoliucijosvardu.

Rytų Europos Studijų
centras įkurtaspagal2006
m.Vilniaus universiteto
vykdytą Phare Bendra
darbiavimo abipus sienos
programą Baltijos jūros
regione.Idėjakurtišįcent
rą gimėVilniuje.Lietuvai
siekiant vykdyti aktyvią
užsieniopolitikąRytųEu
ropoje, būtina turėti stiprų
analitinį centrą, atliekantį
profesionaliąšiameregione
vykstančiųpolitinių,ekono
miniųirsocialiniųprocesų
analizę.
Rytų Europos studijų

centromisijavykdytiko
kybišką politinių, ekono
minių, socialinių procesų
Rytų Europoje stebėjimą,
analizęirtyrimus,siekiant
prisidėti prie pilietinės vi
suomenės ir demokratijos
plėtros,teiktikonsultacijas
ir rekomendacijasvykdant
bendradarbiavimosuBalta
rusija,Ukraina,Moldovair
Gruzijaprojektus,atliktiES
Rytųkaimynystėspolitikos
ekspertovaidmenįLietuvo
jeirEuropoje.
Nuo 2008metųBirma

(oficialiai–MianmaroSą
jungosRespublika)įsitvir
tinoRytųEuroposStudijų
centro žemėlapyje. Dirb
damaskartu supartneriais
Čekijoje, nevyriausybi
ne organizacija Poeple in
Need,CentraspadedaBir
mosžmonėms,siekiantiems
laisvės ir demokratijos.
Inicijuota ir organizuota
daugelisrenginiųirdebatų
apiesituacijąBirmoje,nuo

latpriimamistažuotisjauni
Birmos studentai, besimo
kantysEuropoje.
1948m.Birma, buvusi

britųkolonija,taponeprik
lausomavalstybe.Tuometu
taibuvovienasparčiausiai
besivystančiųirturtingiau

sių PietryčiųAzijos šalių.
Atgavus nepriklausomybę,
Birmojeįsigalėjoparlamen
tinėdemokratija.Nepaisant
to, šalis iš karto susidūrė
su politinėmis problemo
mis, daugelio etniniųma
žumų reikalavimudaugiau

autonomijos ir centrinės
valdžios nenoru tokią au
tonomiją suteikti.Birmoje
prasidėjo pilietinis karas.
1962m.kovągenerolasNei
Winįvykdėkarinįpervers
mą,kuristapoilgoskarinės
diktatūrospradžia.
Nuo seno vadinta auk

so šalimi dėl gausių savo
gamtos ir gelmių turtų,
šiandienBirma skursta. Iš
50mln. šalies gyventojų
sočiugyvenimudžiaugiasi
retas  apie trečdalis žmo
niųgyvenažemiauskurdo
ribos.
Ypačdaugskurstančiųjų

yraprovincijose,kuriasre
žimas engia.Chunta žmo
nesmarinabadu,paverčia
nešuliniais gyvuliais, kan
kinairpersekioja.Vietinės
moterysvyriausybėspajėgų
kariams  sekso troškimus
tenkinančiosvergės.
Daugybėžmoniųneken

čia chuntos, nes yra susi
dūręsusmurtuirprievarta.
Kariškių vizitai kaimuose
sukeliatikskausmą.Gink

luoti sukilėliai tikisi vieti
nių gyventojų paramos ir
dažnaijuosišnaudoja,savo
ruožtuvaldžioskariuomenė
žmones kankina, nes šie
nesipriešina sukilėliams.
Režimas turi didelį šnipų
tinklą,kurisinternetoeroje
galisusektiiružtūkstančių
kilometrųesančiusnepalan
kiusasmenis.
Birmą valdanti karinė

chunta pakeitė valstybinę
vėliavą, himną ir oficialų
šalies pavadinimą.Mums
įdomu gali pasirodyti tai,
kad naujaBirmos vėliava
yratokiapatitrispalvėkaip
irLietuvos,tikcentrepasi
puošusibaltažvaigžde.
Joshua,pagrindinisfilmo

“BirmaVŽ”.Reportažasiš

Nukeltaį5psl.
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Sutinkinevienąmanantį,skaičiusį„ŽaliojojeLietuvoje“josgamtiškąsiasminiatiūras,kuriasvisada
pasirašydavoEglėišPaparčių,kadtokiosEglėsišvisonėra,kaipirmistinėsasmenybėsAnastazijos,
anotjų,rašiniusrašydavęžurnalistai,pasislėpępotokiuslapyvardžiu.YraEglė,yra.GyvenaPaparčių
kaimeSkuodorajonoparibymažulytėjtrobelėjpamiškėj.Irniekasneranda,norsdažnaivisainetolisu-
kiojasi,lankydamipoetąVytautąMačernįŠarnelėskalnely.Iškogyvenabuvusivilnietė,kuriątrumpai
mokėlietuviųkalbosVilniausuniversitetopraktikantė,šiuometuPlungėjemokytojaujantiGenutėMate-
vičiūtė?Ogiiškarvutės,vaistažolių,rankdarbių.Mainomėssukaimynais,sakys.
Anuomet,švenčiantkažkurįVytautoMačerniojubiliejų,pirmąkartišvydomeEglę,darbevardęjuodap-

laukęmergelę,poilgųvilniečiųskaitymų,išėjusiąŽemaičiųKalvarijosscenon.Jospasirodymasprieš
gerokaiįkaušusiųbūsimųjųlietuviųpoezijosklasikųšutvęatrodėkaipnonsensas.Savotiškadrąsamo-
kytigarsenybes,kaipantai,AidąMarčėną,ValdąGedgaudą,rašyti,mokytimokytisišgyvenimo,kuriojie
nepažįstą.Ir,atrodo,kažkąpaskaitėsavo.
YrataEglė,nėkieknebijantismalsuolių.Yrafiksuotairfotoaparato,irvokiečiųmenininkiųobjektuo-

se,kuriuosgalėjaiišvysti2009m.PlungėjeŽemaičiųdailėsmuziejujeveikusiojetarptautinėjeparodoje
„Lietuviškaskaimas-kaipkunstkamerosobjektas“.
ŠiųmetųpradžioježurnalistuiFeliksuiŽemuliuiEglėkalbėsapie„nepakeliamąbūtieslengvybę“irgy-

venstoliau,pakelsirnešjaitekusiasarjospačiospasirinktasnaštasbeisterijos,ramiai,susitaikiusiai.
Arkartais,turintdaugiauirgyvenantlengviau,būtieslengvybėnetampanepakeliamasunkenybe?

„Žemaičiųsaulutės“redakcija

Lie tu vos Vys ku pų 
pa reiš ki mas

Sukanka19metų,kai1992m.spalio25d.Lietuvospiliečiai
referendumepriėmėdabartinęLietuvosRespublikosKonsti
tuciją.Peršįlaikotarpįnepasikeitėneižmogausprigimtis,nei
tokiosprigimtinėsvertybėskaipšeimairsantuoka.Todėlsu
liūdnanuostabaišklausėmeneseniaipareikštąKonstitucinio
teismonuomonę,pasakkuriossantuoka„konstitucineišeimos
samprataiesminėsreikšmėsneturi“.Tenkatikapgailestauti,
kadpamatinis šeimos ir santuokos ryšys,nekėlęsdvejonių
Konstitucijos teksto kūrėjams ir ją anuomet įtvirtinusiems
šaliesžmonėms,šiandientapoginčųirįrodinėjimųdalyku.

Visuotinėžmonijospatirtisliudija,kadsantuokayravie
nas iš svarbiausių bendruomeninių institutų, užtikrinantis
socialinędarną ir tęstinumą.Būdamaasmeniniumoraliniu
įsipareigojimu santuoka sukuria prielaidas sutuoktinių, jų
vaikų,artimųjųirvisosvisuomenėsgerovei.Apsispręsdami
susituoktiasmenyskuriapasitikėjimuiratsakomybegrįstų
santykiųaplinką,kurigeriausiaiatitinkakiekvienovaikopri
gimtiniusporeikiusaugtiįsipareigojusiųbeimylinčiųtėčioir
mamosšeimoje.Tokiapamatiniusprigimtiniusžmogauspo
reikiusatitinkantišeimayratikrasisvisuomenėsirvalstybės
pagrindas.Valstybėišreiškiarūpestįsavoateitimi,saugodama
irglobodamaasmenis,kuriesudarydamisantuokąviešaipa
skelbia,jogdrąsiaiprisiimaiššeimoskylančiasteisinesbei
moralinespareigas.

Konstituciniam teismui dirbtinai atskyrus konstitucinę
šeimossampratąnuokonstituciniosantuokos,kurisudaroma
laisvuvyroirmoterssutarimu,institutonebelikoteisiniųbar
jerųužkardančiųtospačioslytiesasmenųsąjungasprilyginti
šeimai.Taikeliapavojų,jogvaikųprigimtinėteisėturėtitėvą
irmotinąnebebusderamaiapsaugota,ošeimoskaipprigim
tinėsbendruomenėsreikšmėtapsvislabiaumenkinama.Su
dideliurūpesčiustebime,kaipaukščiausiateisminėinstitucija,
kuriai pavesta saugoti valstybės pamatus visų ją kuriančių
žmoniųlabui,savosprendimuišprovokavodidelįvisuomenės
supriešinimą.Savomaldapalaikometuos,kurieyrapagrįstai
įskaudinti teismuilengvarankanuvertinusjųdaugelįmetų
tesėtusįsipareigojimus,taippatjaunimą,puoselėjantįsvajo
nesapiešeimospašaukimąiriškilmingąpriesaikąDievoir
žmoniųakivaizdoje.

KviečiameKonstitucinįteismąpaisytiprigimtinėsteisės
principų.RaginameSeimąpadaryti viską, kas nuo jo pri
klauso,kaddirbtinėperskyratarpšeimosirsantuokosbūtų
panaikinta.

Lietuvosvyskupai

Vėliniųšventimastaimirusiųtikinčiųjųprisimini
masžvelgiantįmirtįirįamžinybęApreiškimošviesoje.
Apaštalasšv.Pauliuslaiškuosepirmomskrikščionių
bendruomenėms ragino tikinčiuosius „nenusiminti
kaiptie,kurieneturivilties“.AnotPauliaus,„jeiguti
kime,kadJėzusnumirėirprisikėlė,taiDievasirtuos,
kurieužmigosusivienijęsuJėzumi,atsiveskartusu
juo“(1Tes4,1314).„Todėlirnūdien,sakoŠv.Tė
vasBenediktasXVI,svarbuevangelizuotimirtiesir
amžinojo gyvenimo tikroves, ypatingai sąlygojamas
prietaringųįsitikinimųirsinkretizmų,kadnebūtųpa
vojauskrikščionybės tiesąpainioti su įvairiausiomis
mitologijomis“.
Savomintimis sugrįžkimeprie klausimų, kuriuos

Popiežiusiškėlėsavoenciklikojeapiekrikščioniškąją
viltį:būtentarmūsųepochosvyraiirmoterysdartebet
rokštaamžinojogyvenimo.Ogalžemiškasgyvenimas
yratapęsvieninteliujųhorizontu?Šv.Augustinasyra
pastebėjęs,kadvisimesnorimepalaimingojogyveni
mo,laimės.Tačiaunelabaiaiškiaižinome,kastaiyra
irkokia ji, ta laimėyra,bet jaučiamės sužadinti jos
traukos.Taiyravisuotinėviltis,bendravisųlaikųir
vietųžmonėms.Išsireiškimu„amžinasisgyvenimas“
norimesuteiktivardąšiamnenumaldomamlaukimui:
ne nesibaigiančiai sekai, o pasinėrimui į begalinės
meilėsokeaną,kuriamelaikastaikasbuvopriešir
po  daugiaunebeegzistuoja.Gyvenimopilnatvės ir
džiaugsmoštaikoviliamėsirlaukiamesusivienijęsu
Jėzumi.Atnaujinkimeamžinojogyvenimoviltį,realiai
pagrįstąKristausmirties irprisikėlimo.„Prisikėliau,
odabarvisuometesusutavimi,sakomumsViešpats,
manorankatavepalaikoirpriemirtiesvartųbūsiu
šalia.Ten,kurniekasnegalipalydėtirįkurnegalinie
koatsinešti,tavęslaukiu,kadtamsątauperkeisčiauį
šviesą“.Tačiaukrikščioniškaviltisniekuometnėratik
individuali:jivisuometyraviltistaippatirkitiems.

Šv. Pranciškusmirtį pavadino „Sesute“.Mirties
valandojedalindamassavobroliamssavopatiespa
laimintosduonoskąsneliusnesaugotibetsuvalgyti,
jisnukreipėmūsųžvilgsnįįnaująjąSandorą,kurioje
visimeslaikomėsirtodėlvienisukitaissusitinkame
irvienikitusprisimename,vistiekarkovotumežemė
je,arkęstumeskaistykloje,ardžiaugtumėsdanguje.
KrikščioniesatsiminimasgyvenaŠventųjųBendruo
menėje.Okelias į šiąBendruomenę eina tiktai per
duonoslaužymą.
Niekastaipgeraineatskleidžiašv.Pranciškausbū

tiesskaidrumo,kaipfaktas,kadjismirėsugarbinimo
garsaislūpose.„Jispasitikomirtįgiedodamas“,rašo
TomasCelanietis. Šitame giedojime susitelkė visa
Asyžiausšventojoegzistencija;susitelkėįvienątašką,
įvienągarsą,kadjuopereitųįamžinąjįbuvimą,kuris
visasyragarbinamojigiesmė.Giedojimasmirštantbu
voįvadasįšiąamžinąjągiesmę.Viešpatiesapreikštoji
psalmėvirtojungtimi,kuriužbaigėžemiškąjąegzis
tencijąirpradėjodangiškąją.
Visųmūsųbuvimasyravienųsukitaisgiliaisusietas.

Todėlperpasaulįkeliaujančiojomaldagalipadėtivėlei,
kuriskaistinasipomirties.ŠtaikodėlBažnyčiaragina
perVėlinesmelstisužvisusartimusmirusiuosiusirap
lankytijųkapus.Svarbu,kadmesnetiktaiuždegtume
žvakutes,sutvarkytumekapines,betsurastumelaiko
pabūtitylojeirpasimelsti,kadrastumelaikonueitiį
bažnyčią,dalyvautiŠventųMišiųaukoje.Vienybėje
suViešpačiu, su JėzumiKristumi,mes tiesiamepa
galbosrankąmūsųbrangiemsmirusiemskelionėje į
Dievokaralystę.

*(Sinkretizmas– skirtingų religijų elementų: teo
logijos,mitologijos, simbolikos susiliejimas, apjun
gimas).

Plungė

Kun. Pau lius By tau tas

Ne nu si min ki me kaip tie, ku rie ne tu ri vil ties

Fe lik sas Žemulis

Eglė 
iš Pa par čių

Kiekvienas sunkmetis,
kiekviena nesėkmė ir net
nelaimė  tai pamoka, ragi
nimas atsipeikėti ir gyventi
kitaip,neguligišiolgyvenai.
Taipapiedabartinękrizęsa
koSkuodo rajonoPaparčių
kaimomenininkėiržolininkė
EglėJačkonytė.

Pas lap tin ga at si
skyrėlė,žinomapseu
donimu Eglė iš Pa
parčių, gimė ir augo

Vilniuje, sidabrome
daliu baigė vidurinę
mokyklą. E.Jačkony
tė nuomažensmėgo
gamtą ir meną. Po
sunkios avarijos dėl
lūžusiostuburoilgam
prikaustytaprielovos
jipradėjopiešti,tapy
ti.Turbūttodėlirpasi

EglėišPaparčių–EglėJačkonytė.

Eglėišlydivokiečiųirlietuviųmenininkes.Tolumojematytijostrobelė.2009m.
KristinosPaulauskaitėsnuotr.
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rinkomeniniosiuvinė
jimospecialybęKauno
taikomosios dailės
mokykloje. Savitus
menininkės siuvinius
greitai pastebėjo di
zaineriai.

Atrodo, Eglės karjera
turėjo būti puiki: pelningi
užsakymai, aukštuomenės
vakarėliai, puošnūs limu
zinai, gerbėjai ir dar daug
kas,apiekąsvajojadaugybė
jaunųžmonių.TačiauE.Jač
konytė prieš daugiau kaip
dešimtmetįdrengiantrudens
lietumsūmaipalikosostinės
tviskesį ir kartu su dviem
mažais vaikais išsikraustė
įmolinę, apgriuvusią lūš
nelę Žemaitijos nuošalėje.
Už keleto šimtų kilometrų
nuotėvų,giminių,draugųir
gerbėjų.Irnetrumpam,kaip
šietikėjosi.

Neseniai mažyčiu 200
egzemplioriųtiražupasirodė
E.Jačkonytės knyga „Kiek
pakelia sparnai”. Ją atvertę
buvę pažįstami nudžiugo:
nedingoEglė,jigyva!Knyga
buvo išgraibstyta bematant
ir dabar keliauja iš rankų į
rankasnekaipperkamapar
duodama,odovanojamaarba
skolinama.

„Žmonės surinko lėšų ir
išleido,aštiekpinigųneturiu.
Manau,taipirturibūti,irme
nastoksturibūti.Kiekvienas
turime dalyti švieselę.Kita
vertus, dovanoti nesunku,
bet rask sugebantįjį priimti
dovaną, įvertinti irpasinau
doti”,kuklinasimenininkė,
garsėjantinetiksavitakūry
ba, bet ir kaimo žmonėms
duodamais patarimais bei
ligoniųgydymu.

Užsukime į mažytę jos
trobelęantVarduvoskranto.
Tai kas, kad spaudžia šaltis
irpusto,kadsniegopriversti

Nukeltaį4psl.

Atkelta iš 2 psl.

Eglė 
iš Pa par čių

laukaiirmiškai.IkiŽemaičių
Kalvarijos atriedėsime ne
sunkiai,darkeletaskilometrų
sniegingu vieškeliu Bars
tyčiųlinkirštaijaupoeto
VytautoMačernio tėviškė
Šarnelė.Nuo čia iki Eglės
nebetoli. Iš jos kamino jau
rūksta dūmai, anava kieme
irEglėapsimuturiavusikai
miškai,tikskaisčiaimėlynos
akysjuokiasi.

Miestassiuntė
ne lai mes

Egle,kodėljūsčia?
Juk daugumameni
ninkų,rašytojųkaime
tikvasaroja,ožiemoti
grįžta į šiltusbūstus
miestuose.

Vieni man sako  ro
mantika,ovietiniaistebisi:
pačiamVilniuj gyvenai ir
čia atsirioglinai, kvailele!
JiemsatrodotameVilniuje
medaus medžiai ir aukso
obuoliai, o kaimas mėš
lynas ir purvynas, darbas
dienąnaktį,gyvuliaiirgy
vuliai. . .  Visada norėjau
kaimo, nuo vaikystės.Va
saras leidau pas močiutę
pakaunėje, Jonučių kaime.
Kairudenįnorėdavoišten
įmiestąmaneišvežtipa
plavųduobėjeslėpdavausi,
kadnerastų.Svarbu,kasyra
vertybė.Jeitauvertingivie
nadieniaimiestoblizgučiai,
taijųirnori,irturi.

Mieste persekiojo nelai
mės:poavarijoslikauneįga
li,okaigimėdvynukai,su
žinojau,kadjiesergavėžiu.
Vienasmirėlabaigreitai,su
kitumetusišvargom.Taiva,
kąmiestas padarė!Todėl ir
pabėgau.Nes atsivėrė pro
tas:kursėdi,kurgyveni,ką
darai?Reikiadarytiišvadas.
Arbažmogusrenkasiligąir
sėdi,dejuojaašsergu,pa
dėkite,gelbėkitearbagel

bėjasipats.Reikia išesmės
keistis,darytitai,koligišiol
nedarei.Viskątrenkiauirčia
pradėjau nuo nulio. Pinigų
neturėjau,betkaip tikpasi
taikėgerasužsakymas di
zainerėRamunėPiekautaitė
pasiūlėišsiuvinėtivestuvinę
suknelę.Gavusi algą, nusi
pirkau čia žemės, supuvu
sią trobelę ir atvažiavau su
dviemvaikais.Vienasbuvo
žindomas kūdikis ir dar li
gonis  neatsitrauksi, kitam
ėjo penktimetai.Dabar jis
jaudvyliktokas.

Daugkasnesiryž
tašitaiptarsiįledinį
vandenįirnuonulio.

Na taip, bijo: o jei bus
blogiau, oi, ką darysiu, oi,
iškogyvensiu,iškurpinigų
imsiu?Okąmes valgėme?
Mesdruskamaitinomės.Aš
pažinau, kas yra badas, kas
yra sotumas. Kokia skani
druska, koks vanduo ska
nus...Antliežuviogalodrus
kosužsiberikaipsotu.Tada
buvovėlyvasruduo,taiieš
kojome kaimynų daržuose
užsilikusių pupelių. Visų
nesurenka,vistiekišbirusių
lieka,tadsiųsdavauvyresnį
jįsūnųŽilvinąpririnkdavo
ir išsivirdavom su druska:
oooo... supranti vertę, su
pranti,kasyraesmė.Kaitau

negerai, sumažinkviską iki
nulioirtadasuprasi,kasyra
tikravertybė.

 O dabar jūs lai
minga?

Priešdešimtįmetųbuvau
pusiau paralyžiuota, dabar
net sunkius darbus galiu
dirbti. Pirmiausia sodinome
obelėles, nes sodo nebuvo.
Tačiau čia netinkama že
mė  rūgšti ir skurdi, todėl
pusvelčiuijąmanirpardavė.
Medeliai,vaiskrūmiaisama
nomisapauga.Betsvarbiau
sia  šaliaVarduvos upelis,
kitapus sodybos  šaltinis,
vandensniekadanetrūksta.

 Daugmiestiečių
kaimobijodėljonesi
baigiančiųdarbų.

Kaippasirinksigyventi.
Štai augina kai kuriemano
kaimynaipokeliasdešimtis
karvių,visąpienąparduoda,
o parduotuvėje perkamar
gariną, grietinę... Kai tiek
gyvuliųirtiekdarbų,taiirį
miestą norisi.Mokau žmo
nes: nepirkite parduotuvėje
tųbirzgalų,pasilikitešeimos
reikmėmsbentkarvę,iruž
teks.Sakaujiems:vaistažo
les rinkite, o ne į vaistines
vaikščiokite, tai jie  negi
valgysiuvarpučius,varnalė
šas?Ar aš triušis, gyvulys?
Nataip,žmogusnegyvulys,
tai tegul ryja chemiją  gal
sveikiaubus...Tokiamąsty
sena. Jiems reikiadauggy
vuliųirdaugpinigų,kaduž
juosgalėtųniekuspirkti...O
ašturiuvienąkarvęirkelias
vištukes  tiekmūsų šeimai
užtenka.Dievasapskaičiavo,
kiekžmoguireikia.Betdau
gelisnežiniakodėlgviešiasi
daugiau.

Kitabaimėateis
kokie plėšikai ir pa
pjaus,užmuš,jukbai
sūsdabarlaikai.

Taipirbuvoišpradžių,
kaiatsidūriaučiasvetima.
Įsivaizduokvienamoteriškė
atsikraustoįlūšnelęgyventi.
Ne prostitutė, naminės ne
varo... Kažkas nenormalu
reikiaišsiaiškinti.Ireidavo
aiškintis.

Kariaudavote?
 Negi nusileisiu? Gir

ti...Turiu kirvį, kažkada iš
šautuvogerai šaudžiau.Čia
manožemė,manoteritorija.
Kaipgamtojesutvarkyta:aš
nelendutunelendi,ašateinu
beakmens,tutaippat,ojei
norikarobuskaras.Reikėjo
išbūti,atsikariauti:čiamano
žemėirmanoįstatymai.Da
barvietiniaižino,kasaš, ir
nekenks, jei to neprisišauk
si: jei nesielgsi kaip auka,
neleisi, kad ant tavęs sėstų,
jotųirengtų.Irnebijok,nes
baimėtaipriemonėvaldyti
žmogų.Baimėbūtivienam,
baimėliktibedarbo,bebu
toirt.t.

Be to, ilgainiui susidrau
gaujisuaplinka:paukščiais,
medžiais. Jie pasako: atsar

Eglė(centre)priekaštonoPaparčiųkaimesu
plungiškėmisVilmairVirginija.2009m.

Eglė(kairėje)rodo,plungiškėmssavosiuvinėtąstaltiesę.2009m.

Eglėpriesavokaštono.VokietėsJetteFlugekompozicija.

Eglėspiešinysanttrobelėskampo.

KristinosPaulauskaitėskkompozicija„Egziliožmonės“.Eglė–dešinėje.
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giai,kažkasateina.Arbanet
praneša,kadbusnegerai.Vi
sadaieškautikgėrio,negali
būti,kadžmogujenebūtųnė
kibirkštiesDievo,betjeinori
karokariauju.Nepuolu,bet
ginuosi.Kristusyrapasakęs:
niekasišišorėsnegalitavęs
pažeisti,jeiišvidausnesileisi
pažeidžiamas.Kasleidžia,tą
irpažeidžia.

Kurnorsišeidamatrobos
durų nerakindavau. Palik
davau prie krosnies mal
kų, vandens  gal užeis kas
paklydęs, sušalęs.Valgyti
palikdavau ir dar pasimels
davauužtuos,kuriekelyje,
irypačužtuos,kuriųniekas
nelaukia ir kuriems arbatos
niekasneišvirs.

Tiesa,kaikartąilgiaubu
vomeišvažiavęapvogė.Net
patalynę,dantųpastą, šepe
tėlius,puodusišnešėviską
viską,likotikplikossienos.
Vėl nuo nulio pradėjome.
Aišku,tainetragedija,otik
materija,pokuriolaikovėl
jaapaugsi.Jukirgerųžmo
niųpasmaneateina.Vienas
puodą,kitaskibirąatnešaar
darkąnorsužvaistažoles,
patarimus.Kitinoripasikal
bėti, širdį atverti. Kai per
daugsusikaupiadaiktų,metu
juoslauk.

Kaimekrizių
nebūna

Kaipiščia,išPa
parčių,atrododabar
tinis Lietuvos sunk
metis?

 Ką vadinate sunkme
čiu?

Hm,ištiesų...Sovietme
čiušlapiosdešrosnevisada
galėjai nusipirkti, o dabar
parduotuvėspilnosprekiųir
pirkėjų,keliaimašinų.Bet
daugumamiestožmoniųjau
bedarbiai, vadinasi  sunk
metis?

 Irašnedirbu, jeižiūrė
simepagalpopierius.Pagal
juosašbedarbė.Okodėltie
miestiečiai darbą prarado?

Eglė 
iš Pa par čių

Todėl,kadyrasuvarytiarba
patys save suvarė į mies
tus  konclagerius, getus.
Taidirbtinėsistema,kurioje
esi vergas, kur tu įkinkytas
į darbą.Dirbsi jį  uždirbsi
pinigų, duos šilto vandens,
šiltąradiatorių.Mokėsiužtai
mokesčiusirkažkastaveval
dys.Ojukkadaisedaugelis
gyvenokaimuoseir,tarkim,
bulviųvisi turėjo, irgrūdus
sėjo,irkarvesaugino,nebu
vobado.Buvokarai,marai,
ko tiknebuvo,obadone.
Gallašiniųnevisadaužteko,
betpieno,bulviųpakako.O
darverpdavo,ausdavo.

 Vadinasi, patys
esamekaltidėlsunk
mečio?

Taip,nessusikūrėtege
tą,kurjuslengvaišnaudoti.
Okaimebedarbiųnėra.Čia,
kur gyvenu, sodybos toli
vienanuokitos,kąnoriu,tą
darau,noriukeliuosiirsėju,
noriumiegu.Žinoma,dir
bukasdienprižiūriukarvę,
keletąvištukių.Ateinalaikas
šienautišienauju.Kaimeesi
arčiaugamtos,arčiauDievo.
Omiestas...Užsidaro jame
žmonėsirmaitinasiparduo
tuviųšlamštu,nuojoserga,
tada perka krūvas vaistų,
kurie gydo ne priežastį, tik
pasekmę,kaddarpirktum.
Sistema,kaipžmogųvaldy
ti ir iš to pelnytis. Ir jis nė
neįsivaizduoja,kadgalibūti
kitaip.Nėra darbo, krizė...
Betvažiuojiperlaukustuš
čia tuščia.Ko jūs grūdatės
ten,miestuose,vienikitiems
ant galvų?Vilniuje,Kaune,
nesvarbukur baisūsvisi
didmiesčiai.Ko jūs ten,kai
laukaitušti?Bet,matau,toji
krizėišeinaįnaudąžmonės
pradėjo vaistažoles rinkti,
duonąnamiekepti.

Miestejumsnebe
miela?

Nebeprisimenu,kadaten
buvau.Vilniuje,Kauneseno
kai nebesirodau, Plungėje,
Skuodeirgiretai.Manten
baisu. Pasmane atvažiuoja
žmoniųišmiestovasaroti,

sunkiausia?
Kas yra sunku?Galiu

pasakyt kada tamsiausia:
prieš aušrą.Taip pat lauki
jos prieš žiemos lygiadienį
nesulaukdamaskadtikgrei
čiaugrįžtų.

Daugelį tadadep
resijaapninka.

Jitikišdaliessusijusisu
gamta.Daugiausiataividi
nėkova su juoduma,kad ji
nepavergtųširdies.

Pradėknuosavęs

 Kaip iš Paparčių
atrodoekologinėspro
blemos?Klimato kai
ta, gražių vietų už
grobimai, augalų ir
gyvūnųretėjimas?

Vienasšviesusžmogus
yra pasakęs: susitvarkyk
ten, kur esi, ir kiekvienas
tegultaipadaroirnebebus
jokiųekologiniųproblemų.
Štai kiekvieną savaitgalį
medžiotojai čia šaudo gy
vius.Tai nuėjau ir įsakiau:
mano žemėje nešaudykite.
Šaudonetiealkani,kuriems
valgytireikia,kuriųšeimos
badauja.Šaudo jie tik tam,
kad žudytų.Tai  žmogaus
iškreiptumas,nutolimasnuo
gamtos:nugalėsiu,nušausiu.
Okaigyvenisutardamassu
Dievu, net mintis į galvą
nešauna įupelįpiltišlamš
tą  juk jame reikės praus
tis, gyvulį girdyti. Buda
sakėviskasyrasusiję.Aš
čia nusičiaudėjau, o dėl to
galbūtAustralijoje nugaišo
drugelis. Žmogus įsivaiz
duoja esąs labai svarbus ir
vienintelis, o visa kita  jo
priešai.Bettaipnėra.Esitik
vienagrandelėdidžiausioje
gamtos grandinėje. Tu ką
norsprastaipadarysiirkam
nors dėl to bus blogai.Bet
žmogustonesupranta.

 Kodėl dabar daž
nam trūksta gamto
jautos?

Nespataikaujama savo
ego, savo reikšmingumui,
įgeidžiams.Taisaviapgaulė.
JukBiblijojepasakyta:kūnui
busduotavisko,kiekreikia
žolės,vandensirt.t.,tadrū
pinkistikdangauskaralyste.
Antai kokiosgražios lelijos
žydijomsnereikianeitre
niruoklių, nei liekninamųjų
piliulių...Teplioksavekokia
norikosmetika,nebūsikaip
lelija.Viskasyraduota.Tik
kadžmogusišaukštinokūną,
materiją,oužmiršosielą.Ne
veltuisakoma:pardavėnela
bajam.Tadirsrebiadabartą
savopasirinkimą.

Kogalėtumepasi
mokytiišgamtos?

Visko.Jikalbasiirlabai
daug pasako, daug daugiau
negu žmogus. Juk senovės
žyniaineturėjojokiųsuknis
tųkompiuterių,skaičiavimo
mašinėlių, internetų. Bet
kokiebuvostatiniai,kokios
astronominės žinios! Juk

gydytis.Pirmąsavaitęspjau
dosi  nėra vonios, uodai,
erkės...Antrąnugalneblo
gai, jukpienas,sviestas...O

trečiąjaunebenoriišvažiuoti.
Tai rodo, kaip tenka atkurti
iškreiptą vertybių sistemą:
vonia, kilimas, erkės prie

šės, varnos priešės, varlės
priešės...

 O kada čia būna Nukeltaį5psl.

VokiečiųmenininkėUllaBrockfeldirEglė.2009m.

Eglės(antraišdešinės)vedamoplungiškėsvaikštopoPaparčiųlaukus.2009m.

EglėssodybaPaparčiuose.
KristinosPaulauskaitėsnuotr.

EdmundasirDanutėMickūnai(priekyje)„kalti“,kadEglėatsidūrėŽemaitijoje.

Aplankiuskaštonąsulietuviųirvokiečiųmenininkųgrupe.Eglėdešinėje.Paparčiiai,
2009m.
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Eglė 
iš Pa par čių
jieiškažkurtaisužinojo?Iš
gamtos. Ji kalba su tavimi.
Jei tu užsimerkęs, kurčias,
taiilgiaureikiapasėdėti,kad
atsikištųkaiščiai irpamaty
tumdėsningumus,vyksmus,
žvaigždes,  pamatytum ir
pasimokytum.Aišku,greitai
tonepastebėsi.Turigyventi
taip, kadbūtumnuo topri
klausomas. Ne taip, kaip
miestietis,atvažiuojaįsavo
vasarnamįarturizmosodybą,
pasidairoirišvažiuoja.Kas
dien pro savo trobos langą
matau,kaipateina į sodybą
lapės,atsklendžiavanagai...
Aržinot,kaip indėnaigydė
susirgusius gentainius?Nu
nešdavoligonįįkadagynąir
palikdavopasveikti.Pasvei
kęspareidavo.

Konorėtutešiame
gyvenime?

Nieko.JukviskasVieš
paties duota, kad nebūtum
kurčiasiraklas,kadnepasi
duotumliūdesiui,sielvartui,
pykčiui,materijai,kadneįk
limptumneiįblogį,neiįgėrį,
obūtumanapusjųiratviras
viskam,matytumviską.Bet
žmogus  kirminas, kuris
augdamassaveėda.

Bažnyčiapo
kaštonu

„O dabar eisim įmano
bažnyčią”,pakviečiaEglė.
Užveriame trobelės duris ir
patraukiametilteliuperVar
duvą. Įkandinmėgina sekti
ištikimasEglės kelionių po
gamtą palydovas gauruotas
šunelisKutas,tačiaugrimz
ta į sniegą, todėl suvaitoja
žmogausbalsuirliekalaukti
anttako.

Omesstabtelimeprieeg
lės ir egliuko, kuriuosEglė
kasdienmatoprolangą,pa
skuiužklampojameantMei
lėskalvostaipšiosvaldos
šeimininkėjąpavadino.Nuo
čiagražiaimatytiapylinkės
irŠaltiniobeiSvajoniųkal
nai kitapusVarduvos  taip
juospakrikštijoEglė.Aplink
savaime želia ąžuoliukai,
klevai ir laukinės obelaitės,
ovasarąvešavisokiežolynai
Dievodovanos,kaipsako
Eglė, jimėgsta jas rinkti ir
kitiemstonedraudžia.

NusileidžiameprieVardu
vos.Dartruputis,irpriešakis
išnyramilžiniškaskaštonas,
iškėtojęsgalingasšakas,tarsi
norėtųkuodaugiauapglėbti
pasaulio. Porą šakų kažkas
jaunupjovė...“Ardarmatėte
kurnorsLietuvojetokįdidelį
kaštoną?Prašiaugamtosau
gininkų paskelbti saugomu
gamtospaminklunesutiko”,
pasiguodžiaEglė.

Taiiryrajosbažnyčia.Čia
Eglė ateinapasimelsti kone
kasdien, pro čia įmokyklą
vaikštojosvaikas.“Kaipa
vasarį kaštonas sužaliuoja,
pražystajoglėbyjepasijunti
tarsikitamepasaulyje.Čiata
vęsnematoirnegirdi,čiatu
laisvas,čiakitidėsniai,kitas
laikas,čiaviskaskitaip.Bus
arnebustosmaterijosdaik
tų, ne tai esmė, svarbiausia
širdis, siela:kadbūtųkuo
daugiaujosešviesos,kadkuo
mažiauapaugtumstereotipų
maurais,kadišliktumskaid
rus ir tyras”, greitaikalba
Eglėirvisglosto,glostome
džiožaizdą,galtikrai,ogal
mantaiptikpasirodė,prašy
damajągreičiauužgyti.

„Lietuvosžinios“

uždarosšalies”herojusyražurnalistas,slaptafilmavęsįvy
kiusBirmojeper2007m.demonstracijasirkruvinąchun
tossusidorojimąsuprotestuotojais.Jis–realusžmogus,
odidžiojidalisfilmerodomosmedžiagosyranufilmuota
BirmosVŽ–videožurnalistų.Filmasbuvoapdovanotas
SundanceFilmFestival2009,BerlinFilmFestival2009,
San Francisco International FilmFestival 2008, IDFA
2008,FullFrameDocFestival2009irkt.kinofestivaliuo
se.Lietuvojefilmaspirmąkartąparodytas2009m.„Kino
pavasario“festivalioprogramoje.
Filmas,sukrečiantispasakojimasapierežimąirjosukel

tąnusivylimą,kančią,apiežmoniųpastangasišsilaisvinti
irskaudžiuspralaimėjimus...Tačiautaifilmasnetikapie
Birmą.Šisfilmas–irapiemus,mums.Apietai,kąmes
turime,irkomesneįvertiname,konamatomeirkodažnai
nesuprantame.
Irdar.ŠisRytųEuroposstudijųcentroprojektas–„Bir

moskampanija2011“ypatingas.Jūs,mesvisi,kiekvienas
patysgalimeorganizuotirenginįsavodraugams,kaimy
nams,bendramoksliams–Oskaruinominuotodokumen
tiniofilmo„BirmosVŽ.Reportažasišuždarosšalies“per
žiūrą.RytųEuroposstudijųcentrasgaliatsiųstinemokamą
DVDsulietuviškaisubtitruotofilmoįrašu.Filmąrasiteir
Plungėsviešojojebibliotekoje.Likstikpasikviestižiūrovų
ir įsijungtigrotuvą.IratsiversBirmoskasdienybė.Kaip
sakėvienasbuvęsRytųEuroposstudijųcentrostažuotojas:
„BaltažvaigždėantLietuvosvėliavosyrašaltakaipmirtis
irslepiarežimoaukųkančią“.

Plungė
KęstučioVaitkausnuotr.

Bal ta žvaigž dė ant Lie tu vos vė lia vos 
yra šal ta kaip mir tis ir sle pia re ži mo au kų kan čią

Atkelta iš 1 psl. MENOPAROdOS
2011 m. lapk ri čio 16 d. Glau džių kai mo bib lio te

ko je ati da ry ta plun giš kės fo tog ra fės, fo tok lu bo „Žybt“ 
na rės Ok sa nos Šu kie nės fo tog ra fi jos dar bų pa ro da 
„Ma no ge riau sias drau gas“. Ma lo niai pra šo me lan ky ti 
iki gruo džio 30 d.

2011 m. lapk ri čio 9 d. Plun gės mies to bib lio te ko je 
(Ma xi ma XX, 2as aukš tas, Vaiž gan to g. 81) ati da ry ta 
pir mo ji plun giš kio Vy tau to Amb raš kos ta py bos pa ro da 
„Kū rė jas – kū ry ba. I d. Se na sis Tes ta men tas“.

Taip pat kvie čia me ap lan ky ti ir to je pa čio je bib lio te
ko je vei kian čią is to ri nės do ku men ti kos pa ro dą „Įžy mūs 
tar pu ka rio kau nie čiai“.

2011 m. lapk ri čio 18 d. Rie ta vo kul tū ros cent re ati
da ry ta me ti nė Plun gės ir Rie ta vo fo tog ra fų klu bo „Žybt“ 
fo tog ra fi jos pa ro da. Veiks iki 2012 m. sau sio 1 d.

Plun gės vie šo jo je bib lio te ko je (Lais vės al. 19) nuo 
2011 m. lapk ri čio 4 d. iki gruo džio 1 d. vei kia fo tog ra fui 
Rai mun dui Ur bo nui skir ta AT MIN TIES pa ro da.

Iki 2011 m. gruo džio 1 d. Plun gės ka vi nė je „Skal vi
ja“ (Vy tau to g. 3) vei kia Rai mun do Ur bo no fo tog ra fi jos 
pa ro da.

Že mai čių dai lės mu zie ju je (M. Ogins kio rū muo se, 
Par ko g. 1, Plun gė) iki 2011 m. gruo džio 1 d. vei kia ret
ros pek ty vi nė Rai mun do Ur bo no fo tog ra fi jos pa ro da.

Grumb lių kai mo bib lio te ko je (Plun gės r.) iki 2011 m. 
sau sio 1 d. vei kia plun giš kio fo tog ra fo Kos to Slivs kio 
gam tos fo tog ra fi jos pa ro da.

Kvie čia me Lie tu vos bei Plun gės kraš to dai li nin kus, 
fo tog ra fus, tau to dai li nin kus sa vo kū ry bos dar bus eks
po nuo ti Plun gės vie šo sios bib lio te kos ren gia mo se pa
ro do se. In for ma ci ja tei kia ma: el. pa štas  zemsaulute@
gmail.com; tel. 8 448 72372, 8 614 65329.

Plungėsviešosiosbibliotekosinformacija

dėmesio!
Prasidėjo„Žemaičiųsaulutės“

2012metųprenumerata!
Kviečiameužsisakyti!

JuozasŠikšnelis–gimė1950m.Švendubrėskaime,netoliDruskininkų.1973m.Vil
niausuniversiteteįgijobibliotekininkobibliografoprofesiją.Nuo1994m.yraLietuvos
rašytojųsąjungosnarys.Nuo2011m.–LietuvosrašytojųsąjungosKlaipėdosskyriaus
pirmininkas.Daugelioknygųautorius.RašodetektyviniusromanusRaidoDubrėsslapy
vardžiu.Apdovanotasnevienaliteratūrinepremija.2009m.Klaipėdoskultūrosmagistras.
ŠiuometuJ.ŠikšnelisyraKlaipėdosapskritiesI.Simonaitytėsbibliotekosdirektorius.

DainiusSobeckis

Juo zas ŠikŠnelis

Ke lias
Išciklo„Vasarasu

kla si ku“

Nukeltaį6psl.

Keliaujantsuklasikuturi
būti pasirengęs įvairiems
netikėtumams.Pavyzdžiui:
ūmai rodo ženklą sustoti,
nors akivaizdžios priežas
tiestamlygirnebūtų:kuro
užtenka,šlapimopūslėlai
ko,keliasneveda,anotpoe
to, į pražūtį,mirtį, kapus,
skrandžiaiartipilniai,švie
čiasaulė,galkieksausoka
rugpjūčiui,mat šįmėnesį
brandinami vaisiai ir šla
kaslietausnebūtųprošalį.
Betnežmogusstoviprieto
čiaupo, ir ne jo protui tai
svarstyti.Klasikui atrodo
kitaip,todėlmirkčiodamas
avariniosustojimoženklais,
verčiairmussuktiįpašalį.
Vietanykoka–abiejose

keliopusėseankantipelkė,
vietomis dar melsvuoja
vandensplikės,pasviręsty
ropatręšusiųmedeliųstaga
rai,augaretikrūmokšniai.
Negali sakyti, kadaplinka
gąsdina, nes vieta atvira,
betnemalonu,nesprieviso
toišpelkėssklindasunkus
dvokas.Kažkas pūva.Bet
klasikui nė motais, jam
rūpi kelias. Tarytum bit
nikui, kuriamkelias buvo
pats gyvenimas. Bet kur
tau,Jeronimuirūpiperdėm
žemiškidalykai–kelioko
kybė,posūkiųskaičiusbei

laikasperkurįpasiekiamas
tikslas.Nustėrstu,nesneiį
vieną klausimą greitomis
neranduatsakymo,tikneju
čiomisprisigretinęsbandau
sugautijoakysepamišimo
liepsneles.Ranką ant šir
dies padėjęs prisipažįstu:
nešokinėja tos liepsnelės,
net akys neblizga.Tiesa,
spalvosirdabarnegalėčiau
pasakyti,nesbuvokiekpa
blukę.Kažin,jeiguapklaus
tišimtąatsitiktiniųžmonių,
ką jie įsidėmi pašnekove:
batų ar akių spalvą. Ko
kiebūtų rezultatai?Sunku
nuspėti, bet aš net savo
žmonos,sukuriapragyve
nau trisdešimtmetų, akių
spalvosnežinau.Galtodėl,
kadvengiužiūrėtiįakisir
pats nesileidžiu, kad į jas
žiūrėtų.Lygbūčiauprisidir
bęs.Bettiekto.Jeronimas
nesuko akių šalin, žiūrėjo

tiesiai ir laukė atsakymų.
Be,kaipjauminėjau,lieps
neliųakyse.Pradėjaumik
čioti.Man taip pasitaiko.
Sako,kad tasmikčiojimas
išduodasusijaudinimą,no
rą pašnekovą pasiųsti kuo
toliau.Galirtaip,betJero
nimonesirengiausiųsti.Jis
žmogustegulirkeistas,bet
nenusipelnėbūtipasiųstas.
Nusipelnė gyventi geriau,
anot topolitikųšūkio.To
dėlsusikaupiauirpaprašiau
pradėtiišpradžių.Pradėjus
išpradžių,daugkaspasiro
donetaiptragiškai,pama
niau.Irištiesų,Jeronimas
turėjoracijos:keliaskuriuo
važiavome buvo prastas.
Jeiguturigalimybęrinktis,
rinkis, ne, ne prekę lietu
višką,ogeresnįkelią.Dėl
Dievo, reklaminių klipų
tekstaitiesiogkalteįkaltiį
mūsųsąmonę,sureplėmis
neištrauksi,sukūjuneišmu
ši.Betlengvapasakyti,nes
ne į kiekvieną tikslą veda
podešimtkelių.Čiataune
utopinė demokratija.Arba
priešrinkiminis ermyderis,
kaikiekvienasbesiveržian
tis valdžion, dievagojasi
žinąsvienąvienintelį,tikrų
tikriausią,svarbiausią–ge
rąkelią.Arreikiapriminti,

jogtaibūnaakiųdūmimas?
Tikriausiai visi jau įpratę
būti vedžiojamiužnosies,
kadabejingaipriimažaidi
motaisykles,olikęsuilga
nosimi, tikmosteli ranka,
netnepajėgiaišsišiepti–iš
pykčioarnusivylimo.
Bet Jeronimas nelinkęs

taip giliai knisti, pardon,
kaip tik knisasi gilyn, no
rėdamas įrodyti, kad keli
ninkaišiamkeliuipagailėjo
grunto:žiūrėk,sunkiaipūto
damas,spardoakmenėlius,
kas tokio diametro skaldą
naudojakeliui?Tyliu.Iškur
manžinoti,kokiodiametro
skaldapilama?Betsmalsu
iš kur Jeronimas žino. Iki
šiolgarsėjęssavokeisteny
bėmis–pažinovisusketuris
materijoselementus:ugnį,
vandenį, orą ir žemę, bet
apskritai, kaipmąstytojas,
nekeliųtiesimoinžinierius.
O jis nesustodamasmala:
kaip nusikalstamai nerū
pestingaibuvotiesiamasšis
kelias,matnorintteisingai
tiesti,reikianetikištyrinėti
gruntą,pamatą,betnuma
tyti drėgmės kaupimosi ir
pašalinimogriovius ir taip
toliau.Bijodamas,kadgaliu
susipainiotiJeronimotermiEglėišPaparčių.2009m.



2011 m. lapkričio 25 d.    PENKTADIENIS, Nr. 11 (677) / 6 ŽEMAIČIŲ     SAULUTĖ

Atkelta iš 5 psl.

Rašytojaiirrašytojosbeivisiįkvėptožo
džioMylėtojaiirMylėtojos,

Šiandiensunkumanišreikštisavodžiaugsmą,kurįjau
čiubūdamassuJumis–tokiaiskūrybingaisbeirinktiniais
Tautosnariais irsykiuperduoti išeivijosRašytojųDjos
sveikinimą.
Pobeveikšešiasdešimtmetų,išgyventųsvetur,antrąsykį

sugrįžtuįgimtąjąžemępasisemtiįkvėpimoirpasiguosti
savoilgogyvenimosaulėlydyje.
KaidabaržvelgiuįnepriklausomąLietuvą,pradėjusią

naująistorijosepochą,tasmanogyvenimosaulėlydisatro
do,toksžėrintis,kadjonenorėčiaumainytiįspalvingiau
siustropikųvakarus.
Kasmanjie, jeiguregiusavotautąprisikėlusiąirlyg

po„kraujokrikšto“visopasaulioirDievoakysepraeities
dramą.
Šiuometujukstengiasi išsivaduoti išpraeitiesklaidų

nettiemūsųtautosbroliaibeiseserys,kurieatrodėjaulyg
prarasti,lygjaupertolinuklydę.
TeguljiemspadedaatlaidusisDievas.
Tikraijaučiuositokslaimingas,darsykįkojompalietęs

savogimtąjąžemę,oširdimi–visątautąsudidingabei
paslaptingaistorija,darneišskleistaiskūrybiniaisžiedais,
darneišgiedotaispoezijosposmais...
Betirtažemėjuktokiatokiadidinga,kuriojekadaise

šlamėjogintarogirios,slinkoledynai,antjosošėjūrairpo
visųtųgeologiniųepochųsužaliavolygumos,iškilokal
velės,sušlamėjošventosgiriosirmotinaBaltijapragydo
savoamžinasraudas.
Mūsų protėviai, atkeliavę iš kažkokių tolimųbei pa

slaptingųsričių,tikrainegalėjorastigražesnėsirjaukesnės
vietos,kaipčia,Baltijosjūrosmotiniškameglėbyje.
Aišku,jienenujautė,kokspavojingasbustaspajūris,kur

taipkruvinaiskleisistautosistorija,kaipsunkubusišlaikyti
patįbrangiausiąturtą–sanskritoseserįgimtąjąkalbą...
Betjeiguirbūtųkastuosateitiesvargusapreiškęs,vis

tiekmūsųproseneliaibūtųčiapasilikę,nestonorėjopats
Dievas.
Todėl kiekviena besaikė emigracija būtų labai apgai

lėtina.Dievovaliabuvo,kadšitameBaltijospajūryjepo
kovųirapgauliųpagaliausuklestėtųkrikščioniškakultūra,
išsiskleistų tautinė savimonė, dvasinis atsparumas prieš
įvairiasideologinesaudras.
JukantaiirŠventasisTėvasjauseniaitaipnorėjoaplan

kytiLietuvą;jauvasarąDenveriomiestejaunimokongreso
metuirRomojeaudiencijosekalbėjominiomsapiekilnią
lietuviųtautą,apiemūsųsenąkalbą,apieištvermęvergijos
metais,apiesaulėtąateitį...
Įsivaizduokime,senelisjauseptyniasdešimttrejųmetų

mažiauspatsmokosi lietuviųkalbos, bučiuojaLietuvos
žemę,lygkokiąšventąrelikviją,skrendaįKryžiųkalnąir
tenžvarbiamelaukųvėjujemokinamus,kaipišKristaus
kryžiausgautistiprybės.

nuoseirsamprotavimuose,
toliaunecituoju,tikramiai
klausiu:kurmesvažiuoja
me?Jeronimassutrinkaties
neteisingai paskaičiuotu
kelio nuolydžiu, sumirk
si savo, dabar jau drąsiai
tvirtinu, bespalvėmis arba
sunkiaiįvardijamosspalvos
akimis, ir gūžteli pečiais.
Įdomiausia, kadmudvie
jųpačios lygniekurnieko
pešė dūmą ir kažką gyvai
aptarinėjo.Nekeliodangą
tikriausiai.
Kitaipsakant,šissustoji

masniekam,išskyrusmane,
nepasirodė nenumatytas.
Tadarnelaikasapsilankyti
pas psichiatrą?Atrodo jų
eraLietuvojejauaušta.Pa
doriosekompanijosekalba
pradedama:manopsichiat
rasteigia...
Aiman! Ne aš vienas

Juo zas ŠikŠnelis

Ke lias
Išciklo„Vasarasu

kla si ku“

stebiuosi šiuo netikėtu ir
bereikalingu sustojimu:
pro šalį lekiančiosmaši
niukės stabteli, jų kelei
viai atidžiai nužiūrinėja
mūsų kompaniją.Vienoje
išvandensplikiųplaukio
janti gulbių šeimynėlė:
impozantiškasirpasipūtęs
tėvas, kiekužguita pati ir
pilkšvi jaunikliai, ištiesę
kaklus irgi dairosimūsų
pusėn.Nepanašu,kadbuvo
įpratintipriepravažiuojan
čiųjųišmaldos,kaipmies
to kūdrose plaukiojantys

paukščiai. Šie spoksojo
ne su viltimi, bet smalsu
mu, savomažose akytėse,
kurių spalvos taipogi neį
žiūrėjau.
Kartoju klausimą, ne

kasdieniškai,nelygiu,be
spalviu balsu, bet sudir
gęs, kiek pakeltu tonu.
Viešpatie,kurdingomano
psichiatras, kuris galėtų
pamokyti: kvėpuokite gi
liai, su ar be pertrūkių, ar
jaučiat kaip šiluma plūsta
jūsųkairekoja,rankaardar
giliau, aukščiau, plačiau,
velniop psichiatrus: kur
mes važiuojame? Staugiu
nesavubalsu.Krūpteline
tikgulbės,betirmūsųpa
čios,kuriasak,kaipnorė
tųsikartaispalygintišiems
paukščiams,bettamreikia
ko?Antkarštųjųnetnepa
sakyčiau.Meta nuorūkas
antplento,trinakulnais,jos
pasirengę,josnekaltos.Bet

kodėlmessustojomvidury
ješiospridvisusiospelkės,
kurniekasniekadanesusto
jo,kurnaktimistikriausiai
vaidenasipelkiųkipšiukai,
apsimetę pavargėliais, ga
linčiais sukelti užuojautą.
Bet kas dabar gali sukelti
užuojautą, kai perminutę
pasaulyježūstatūkstančiai,
o gal dešimtis kartų dau
giau?Kaimiestų gatvėse
kas penkiasdešimtmetrų
stovielgetos,ištiesęrankas.
Vienijųbaigęaukštuosius,
kitinethabilituoti...
Iš kur tas publicistikos

proveržis?Bet kodėlmes
sustojome?Dabarjauklau
siu savęs, nesmano psi
chiatras, kuriamdar nesu
mokėjau, nesutariau dėl
laiko ir dažnumo, kuriuo
pas jį lankysiuosi, tyli, to
dėl nusiraminu ir klausiu:
ko verdi, ko burzloji?Ar
žmogusneturi teisės vieną

kartąišniekurniekoimtiir
sustotividuryjetyrų,ankan
čiospelkėsakyjeirpradėti
kalbą apie kelią.Ar neturi
teisės?Turi,nusileidžiuve
lėkniekienonepatartas,pats
sugalvojęs, be to stebimas
Jeronimožvilgsnio,kuriame
nespėjuperskaitytineiprie
kaišto,neiklausimo:iškur
tasnervas?Nieko,žmogus
stebimanokonvulsijas,ta
rytumžiūrėtų įbesiraitantį
perkirstąslieką,bepagailos,
be smalsumo, abejingai?
Sunkupasakyti,nespėjupa
gauti,nesnežiniakodėljis
ūmainusukaakis.Kasžino,
gal sustojimas buvo noras
išprovokuotimane?Betką
čiapliauškiu!
Jeronimas yra neveltui

klasikas, todėl lieka ne tik
teisus,betirvisiškaisupai
niojamane,nespasižiūripri
merkęsbespalves,ogalvisas
vaivorykštėsspalvasslepian

čias akis, atsidūsta tarytum
priebeviltiškoligoniopatalo
ir sakogiliamintiškubalsu:
o juk nėra žemėje nesusi
kertančiųkelių.Taipasakęs,
sumosikuojarankom,ragin
damasdamas,kuriospajutę
tarpmūsųtvyrančiąįtampą,
laukėatomazgos,šokaįma
šiniukę, užvedamotorą ir
imakaippašėlęstūtuoti.Pak
lusniai seku jo pavyzdžiu.
Palikustąnejaukiąirkeistą
vietą,švilpiantprorudeniui
besirengiančiuslaukus,sme
genistarsikirminasgriaužė
mintisapienesusikertančius
kelius.Gyvenimas, jei taip
galima išsireikšti, tarytum
tyčiapatvirtinoklasikomin
tį,neskaskelišimtaimetrų
mūsųkeliąkirtokitikeliai,
dažniausiai negrįsti, todėl
išvažiuojantys iš jų palik
davoantplentonešvarumų
šliūžes.

Klaipėda

leonardasAndriekus

Ra šy to jų su si rin ki me 
Vil niu je

ToŠv.Tėvopasakytoskalbosturėtųbūtiįrašytosįkiek
vienolietuvioširdį–įjaunuolio,įsenelio,įvyro,įmoters,į
mokslininkoirmenininko,įvisuomenininkoirpolitiko...
LabaimumsįsidėmėtiniJožodžiaiVilniausuniversiteto

šventovėje,taikytikultūrosveikėjams,t.y.Ypačrašytojams,
kuriesavokūrybalabiausiaiturtinatautosdvasią.
„Dievomeilėspaskatintas,atvykaupasjus.
Sujaudintasžvelgiuįjūsųakis,liejusiasašaras.
Jūsųasmenyje,t.y.kultūrosveikėjų,apglėbiuvisusil

gaikentėjusiusbrolius,irpirmiausiatrokštukartusujumis
žvelgtiįateitį,įmūsųlaukiantįpažangosirtaikoskelią.
Nebijokite,Bičiuliai, atverti durųKristui. Jis kviečia

muskartudarbuotisirkurtitikrailaisvąbeivieningąžmo
niją“.
StebintŠv.TėvonuoširdumąLietuvai,manau,aiškiai

buvojaučiama,jogtaižmogus,kuriošaknysyralietuvių
tautoje.
Žinoma,galnevisisuprato,kiekdaugsavoapsilankymu

popiežiuspadėjomūsųtautai.
Visopasaulioakivaizdojejisiškėlėįdienosšviesą,kad

lietuviųtautapriklausoVakarų,oneRytųkultūrai,kuriiki
šiolmumstaipįkyriaiperšama.
Nežiūrintpenkiasdešimtmetųprievartinioateizmo,Šv.

Tėvaspažymėjo,kadLietuvatebėrakatalikiška,tuopaska
tindamasnusivalytivisasmaterialistinioateizmodėmes.
Kaippradžiojeminėjau,poilgobuvimosveturašantrą

kartąsugrįžtuįLietuvą,kadjąarčiaupažinčiau,giliauuž
jausčiau,nuoširdžiaupamilčiau.
Atvykęspirmąkartą,1998jųmetųvasarą,jąradaudar

okupuotą,betkaipankstyvopavasariogamtąjaužaliuo
jančiąirdainuojančią.
Dabar.Antrąkartąsugrįžęs,radaująnepriklausomą,atsi

kračiusiąsvetimoskariuomenės,pabučiuotąbeipalaimintą
ŠventojoTėvoirįžengusiąįnaujądvasiniobeiekonominio
gyvenimotarpsnį.
Dabar lietuvių tautosuždavinysyra išrautivisasnuo

dėmingas piktžoles, visas ateizmo liekanas ir suklestėti
dorove,mokslu,menu,ekonominepažanga...
Šiameheroiškamežygyje,kurisužsitęsganailgai,be

galoreikšmingąvaidmenįatliksirrašytojai.
Taigiiratsiverianaujakūrybosepocha.
Popenkiasdešimt dramiško sukrėtimometų, žinoma,

daugkasklaus, kuria linkmedabarpasuks lietuvių lite
ratūra?
Arji,persilauždamaįnaująepochą,darkurįlaikąplū

duriuosnihilizmo,miesčioniškumo,pesimistinėsfilosofijos
irneriboto sekso įspūdžiais, ar ji lenksispriegyvybinių
krikščionybėsirsavotautosversmių.
Galimybėsčiayraberibės.
Mūsų literatūra dar tebėra jaunutė, vos pradedanti

įplauktiįvisuotinęsrovę,neišgarsėjusiNobeliopremijos
laureatais.
Betnebijokime,žmogausnevaržomadvasiavisuomet

yralinkusiįgėrį.
Irsavoliteratūroje,pošiodvasinioatgimimomessu

silauksimenaujų talentų, kurie stebins pasaulį taip kaip
susilaukėmažostautos–švedai,norvegai,suomiai.
Pagaliaumūsų tautos kūrybinį pajėgumą liudija ypač

nepriklausomybėslaikotarpis.
Juktadatautavosbuvoprisikėlusiišgriuvėsių–beuni

versiteto,begausiosšviesuomenės,bebendrinėskalbos,be
operos,beteatro,vossukeliaisrašytojaisbeidailininkais
–okaipjisuklestėjopertątrumpądvidešimtmetį:

Ji išugdė tikraivertusNobeliopremijoskūrėjus,kaip
Krėvę,Putiną,Brazdžionį,Aistįirgalkitus.
Lietuviųrašytojųgyvastingumąregimeirperpaskutinį

penkiasdešimtmetį:
Rašytojaiišeivijojekūrė,atlikdamisunkiusfiziniusdar

bus,okupuotojetėvynėje–įvairiaimėtydamipėdas,kad
tikkaipnorsišsaugotųtyrąkūrybinįžodį.
KadaiseKristusyrasakęs„Jūs–pasauliošviesa,jūs–

žemėsdruska“.
Tiežodžiaipirmiausiabuvotaikytiapaštalams;bet,kai

juosprisimenu,manau,jogtaiįspėjimasirrašytojams.
Matrašytojopašaukimasyrasavotiškakunigystėdviem

atžvilgiais.
Pirmiausia,tailabairetasatvejis,kadžmogustaptųra

šytoju,panašiai,kaipirkunigu.
Tai tikrai dieviška charizma, būtent giliau už kitus

įžvelgti įgyvenimą ir jįnetperkurtinaujomspalvom ir
įspūdingaisvaizdais.
Antra,talentingorašytojogalybėyrapasiektigiliausius

žmogaussielossluoksnius.
Vargu kada gims toks kunigas, kuris savo pamokslu

taip pataikytų į žmogaus širdį, kaip rašytojas kūrybiniu
žodžiu.
Užtai,kairašytojuipripažįstamapilnakūrybinėlaisvė,

negalimanutylėtiirpilnosatsakomybės.
Manau,kadšiuometutautaitindauglaukiaišsavorašy

tojų,atsimindama,kadjie„Aušros“bei„Varpo“gadynėse
budinojąišgilausamžiųmiego.
Žinoma,dabartinioatgimimolaikmečiurašytojaineša

atsakomybęnevienužsavožodį,betiružkitaskultūri
nesvertybes,bekuriųtasaikūrybinisžodisskurstųirnet
sunyktų.
Čiaturiumintysemūsųgimtąjąkalbą,tokiąseną,skam

biąirtaipvertinamąmokslininkų,kuri,deja,yraskurdina
maypačžurnalistų.
Išskyruslenkmetį,niekadnebuvotaipkišamaįjąsveti

mųžodžių,dažnaiangliškų,kaipyradaromadabar.
Rašytojaiprieštąnegerovęturėtųpakeltibalsą.
Kodėltaipatsitiko?
Arginėrajėgos,kurigalėtųsulaikytitąkalbiniųsveti

mybiųantplūdį?
Argirašytojaisavoautoritetuneturėtųišeitiįkovąprieš

tąmafijąmūsųžurnalistikoje?
Šiojeirkitosekūrybiniobeikultūriniogyvenimosrityse

visaširdimilinkiuJumssėkmės.
Pabaigojenoriuprimintiirtai,kasmanlabaisvarbu.
Beveikprieš80metų,gimdamasnaktį,išvydaupritem

dytąvisatosveidą,dabarprieš įžengdamas į antgamtinę
buitį,regiu,perskausmuskažkaipatgimusiąbeiišskaid
rėjusiąvisąžmoniją,ypačlietuviųtautą.
Jiyralygpodvejopokrikšto,pirmojovandens,priim

toprieš600metųirantrojo–kraujo,priimtoperpraėjusį
penkiasdešimtmetį.
KaidabarLietuvalaisva,irmanogyvenimasįgyjalyg

naująprasmę.Atrodo,kadneveltuigyventa.Mat,kiekvie
nas,nors irmažasdarbelis,savotiškai įsiderina įbendrą
tautoslobyną.
Tad ir norėčiau, kadmano gyvenimas būtų padėkos

himnasaukščiausiajamužgausiąskausmobeidžiaugsmo
malonę.

1993.XI.4
ParengėDainiusSobeckis

Plungė
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ani ce tas stonkus

So dy bos

Stonkųsodybaapie1935m.

Pabaiga.PradžiaNr.
9 (675).

Taip1928mįvykoįkur
tuvės,įkuriaspirmasbuvo
įneštasbūsimaspaveldėto
jas (botakriokis) naujagi
misJonas.Pastatebuvo10
įvairių patalpų, trys lauko
įėjimai, po trečdaliu namo
rūsys, jame šulinys geria
mam vandeniui ir šulinys
nuotekoms.Išvirtuvėsbuvo
į šulinįvamzdžiupajungta
rankinė pompa vandeniui.
Šeimyninis gals buvo tin
kuotas, o „gerasis“ tape
tuotas.Abejuosegaluosepo
koklinių pečių komplektą.
Langai, trijų dalių. „Gera
sis“galasbuvonaudojamas
svečiams, kaliedininkams
priimti arba vestuvėms ir
krikštynoms.
Kaiašgimiau1933me

tais buvo pastatytas pa
skutinis iš naujų statinių
– kluonas.Manau, kad jis
mažiausiai pasikeitė nuo
senovės savo giminaičių.
Kaipirsenovėjelinai,kaip
technikinė kultūra, buvo
auginami ne tik savomis
reikmėms, bet ir parda
vimui. Tik vietoje talkų
mintuvais, jaumynėme su
meistroUrbonopagaminta
mašina,sukamatransmisija
nuomaniežo.Bet vis tiek
reikėdavo šiaudelius gerai
išdžiovintipirtyje.
Niekas spragilais nekū

lė javų ant grendymo, bet
reikėjosuvolunuvoliotiir
iškultilinųgalvenas.Įšali
nesvistieksuveždavojavus
kol su kuliamąja, sukama
matoru„Blaestone“,sulau
kuseilėsiškuldavo,šiaudus
išgabendavoanttvartoarba
į žardinyčią.Kiti likdavo
laisvoje šalinėje.Kluonas
buvo karkasinis, apkaltas
lentomis,bepamatų.
Tiesiog senovinis bran

gakmenis buvo 19 a. pra
džiojepastatytaklėtis.
Sienosišsenoviškųskliu

tųaptaisytųsienojų[skliutas
 senoviškas platus kirvis
rąstųšonamsnutašyti].Apa
tinisvainikaspadėtasantdi
džiuliųakmenų.Grindysir
lubosišstorųdročiųpjautų

lentų.Viduje4kamarosšei
mynai,vienamėsai,okitoje
patalpoje buvo 6mėjgos
laiptaiįviršų.Išvakarinioir
šiauriniošonopriekamarų
priegrindai.Prieįėjimų,vie
tojelaiptų,didžiuliaiplokšti
akmenys. Viena kamera
buvoištapetuota19a.rusiš
kaislaikraščiais„Niva“,ku
riuospramokęsrusųkalbos
su įdomumu skaitydavau.
Iškamarųskaičiaus,mėjgų
dydžio,matėsi, kadmūsų
seneliai nebuvo skurdžiai,
pasiturintys ūkininkai.Ant
klėtiesaukšto,vaikairasda
vomeįvairiausiųsenovinių
įrankių, skliutų, lygintuvų
šiaudiniam stogui dengti,
seneliokalviškų ir staliaus
įrankių, net jo nukaltų ant
kapopaminklo„saulučių“.
Stogas buvo iš abiejų ga
lų laužtas. Šiaurinė pusė
dengta labai storu šiaudų
(ilginių)sluoksniu,apžėlusi
ryškiaižaliomissamanomis.
Galai ir pietinis šonas jau
buvoperdengtiskiedromis.
Sodybaiįsikūrusnaujoje

vietojeklėtislikopakrašty
je, prarado savo tiesioginę
paskirtį.Grūdus laikė ant
naujostroboslubų,tenbuvo
irvalymomašina–fuktelės.
Mėsai sūdyti kubilas irgi
buvoantnamoaukšto.Rū
kytusgaminiuslaikėname
vidurinėje tamsioje kama
roje.Pagrindinėsfunkcijos
likokamarų,kaipšeimynos
miegamųjų.
Pradėjusužsiiminėtidar

žininkyste, šalia padarius
inspektus,įvienąsunešda
vo įvairų inventorių.Kaip
matome pasikeitus darbo
sąlygoms,patobulinus, so
dybojejaugalėjoužtektiir
45pastatų.Priekiekvieno
pastatobuvosavateritorija,
atskirtanuokitosvienokia
ar kitokia tvora.Tarp jau
jos ir tvarto vadinos žar
dėjna.Prie tvarto, iš kurio
pusės paleidžiami į lauką
gyvuliai vadinosi laidaris.
Didelė aptverta teritorija,
kurbuvoganomigyvuliai,
kaip mūsų paminijuose,
vadinosipastauninkas.Apie
trobąikinamoirprūdobuvo

kiemas.Jisbuvoaptvertas,
bet patvoryje pasodindavo
vyšnių,slyvų,aviečių.Tarp
žardėjnos, laidorio, numo,
prūdo buvo sodalis. Paso
dintos jamebuvodvieilės
obelų, apie 12, raudonųjų
vašoklių,agrastų.Tarpuose
buvoauginamosbraškės.
Permūsų sodybos žar

dėjną, laidarį iš pietų nuo
PakutuvėnųįNorvaišiusėjo
kelias.Ant jo buvo trejos
karklės,kuriosprivažiavus
reikėjoatkelti irvėlužkel
ti.Šaliakarklių irant takų
perlipimui per tvorą buvo
įtaisomos – lėpėnės.Tar
pas tvorospažemintas,per
plyšįprakištalentelėirpri
tvirtinta prie abiejų tvoros
pusių įkaltų kuolų.Ne tik
pastataipuošėsodybas,bet
irmedžiai,sodai,tvarkingi
keliukaiirtvoros,senoviškų
šulinių svirtys, gandraliz
džiai senuosemedžiuose,
bet ir tinkamoje vietoje į
žemę įsmeigtas ilgos kar
tys,kuriomisaukštaiužlipę
kvapiejiapyniai,šnarėdami
didžiavosisavospurgomis.
Buvoirsenoviškųsody

bų, tautosaka – folkloras,
paliečiantis kai kuriuos jų
elementus.
„Graži,gražipanelė–po

nosimburbulas(svirtis).

Buvo ireiliuotų,žemai
tiškų. Bijau, kad nebūtų
pamirštos „senmergių ga
džinkos“.Įdedu:

Sveka būkMatotienė –
pėjnakėldytuojė
Par žardėjna gyntuojė –

jaujiesogautojie.
Pėrtiepastatyta,
Kleckasapromstyta,
Smalnyčė po nuosė pa

kabina.
Užpakalis joudu luopu

ožluopytas.
Vėsas mergas biekėt

melstėsįtonjoudąluopą

Įdantvyrusgautomiet,
Ė,vakumtorietomės...
Arba: „VarėMarė į ža

gare,
Kadparneštu dūdas va

rė.
VotaMarėnalaiminga–
Parneš dūdas nabalsin

gas
Marėlepaparlėpėnė
Dūdas krėta ant sėdy

nės.

Kaimo žmonės norėjo
geriau ir gražiau gyventi,
puošėsodybas,šviestis,mo
kintivaikus.Švęstišventes
irlinksmintis.

Deja.Atėjo1940m.Bir
želio15d.komunistinėRu
sijaokupavoLietuvą.
Pasaulįsenąišardysim
Išpačiųpamatų...
(Komunistųpartijoshim

nas„Internacionalas“)

Pirmieji žingsniai buvo,
kad ūkininkus valdančius
daugiaunegu30ha,pakrikš
tijo„buožėmis“(кулаки)ir
nacionalizavolikusiąžemę.
Ją išdalinomažažemiams
irbežemiams.Kartuprasi
dėjo ir raudonasis teroras.
Persekiojami ir įkalinami
inteligentai, buvę valsty
bės tarnautojai, šauliai ir
kariškiai. Pagal sovietų ir
fašistinėsVokietijossusita
rimą,leidžiamąrepatrijuoti
vokiškoskilmėspiliečiams.
Iš Pakutuvėnų išvyksta ir
daugiaunebegrįžtamalūni
ninkaiEinsoldžiai,išAlek
sandravomokytojai Gul
binskai. 1941m. pavasarį,
po sėjos „buožėms“ įsako
pristatytididelįkiekįgrūdų.
Kas jų nebeturėjo, sodino
į kalėjimą.TaipKretingos
kalėjimeatsiduriapakutuvė
niškisMeškauskas.Birželio
mėnesį įvykdoma pirmoji
didžiulė tremtis į Sibirą. Į
gyvuliniusvagonuspirmieji

patenkamokytojai, inteli
gentai, buvę valdininkai.
Pakutuvėnųkaimas,laikinai
tolikimoišvengė.
Birželio 22 d. vokiečiai

užpuolasovietųRusiją.Iki
1944m.spalio10d.tęsiasi
vokiečių okupacija.Grįžta
sovietai,vėltęsiamasraudo
nasisteroras.Daugvyrųsu
ginklupasitraukiaįmiškus,
prasidedapartizaniniskaras.
Bolševikųvaldžiaatnaujina
trėmimusįSibirą.Ištremia
Stuopelio,Meškausko,Gri
galausko Stasio, Dobilo,
Rupeikos,Sauseriošeimas.
Kiti – Stropus Justinas,
StropienėJeruslavapalieka
sodybas, pabėga įmiestą,
kiti pasitraukia, bijodami
partizanų. Lieka laisvų,
neprižiūrimų sodybų, ku
riose valdžia apgyvendina
atsitiktiniusžmones.Betjie
nesavininkai–šeimininkai.
Pastatai dideli tušti. Taip
jie išsprendžia kūrenimo
problemą: viename namo
gale gyvena, o kitą kūre
na.Geresnius pastatus su
sveikesniaisstogaisvaldžia
panaudoja savo laikinoms
reikmėms. ĮRupeikos ūkį
įkeliamokyklą, Just. Stro
paus ūkyje įkuriamokinių
internatą.Ant. Sauserio –
medicinospunktą.Taigerai
–sodžiuireikalingostokios
įstaigos.Susikuriakolūkiai,
suvisuomeninadarlikusius
gyvulius, inventorių, pa
dargus.Reikiamedžiagos
aptvarams, kokiam laiki
nam pastatui – važiuoja į
„buožės“ūkįiržiūriką,dar
rastinkamo.Taipnuomūsų
kluonobuvonuplėštoslen
tos,orudeninisvėjaspabai
gėjuodądarbą–įsisiautėjęs
pakiloirnuvertėstogą.Pora
kolektyvinio šeimininkavi
mopavyzdžių.Vienaisme
taisįmūsųdaržinęprivežė
kolūkinio šieno. Užvežė
tiltuįviršų,nuvertėirviskas

tvarkoje.Betkaippaimtiir
išvežti?Dvejosdurysįtvar
tą.Perjasišdaržinėsreikia
tiesiog kuokštais išpešti.
Sprendimassaliamoniškas:
atplėšė nuo šono lentas ir
pasikrovėįvežimusšieną.
Kartuišvežėir„atlikusius“
lentgalius.1951m.vasarą,
susirinkę moksleiviai ir
kaimo jaunimas, paraginti
mokytojoVitės, nutarėme
Rupeikos ūkyje, kur buvo
įsikūrusimokyklasurengti
vaidinimą – kluono teat
rą.Vaidinome J.Žemaitės
„Pragertibalakonai“.Kolū
kiovadovybėpritarėmūsų
kultūrinei veiklai. Pakylai
padarytipanaudojokluono
duris. Nukėlė nuo vyrių,
betdaugiaunebepakabino.
Greitai buvo nugriautas
ir mūsų „teatras“. Tokių
pavyzdžiųbegalės.Melio
racijądargalimepateisinti,
jibuvopriverstapanaikinti
sovietiniovandalizmopėd
sakus: užkasti ir užstum
dyti likusius fundamentus
ir pastatų likučius, bet už
tai ateinančioms kartoms
palikonusausintą–nume
lioruotą žemę. Daugelis
vykdytojų, pasigailėdavo
gražiausių sodybos me
džių – palikdavo, tačiau,
dažniausiai,jiepakliūdavo
įganyklųteritoriją.Galvijai
ieškodamipojaispavėsio,
kasydamiesi, nutrindavo
žievę.Taipsodybų„pasku
tinieji“Mohikanai–mirda
vojosestovėdami.
PabaigaipadariauSton

kų sodybos istorinę kom
poziciją:

Sodybųnaikinimo
amžiusSovietinė

okupacija
“Respublikinės žemės

komisijos prie Lietuvos
TSRMinistrųTarybos ar
chyviniame fonde 1945
1948byloje.Kretingosap
skrities,Kartenosvalsčiaus
„sumažintų iki 5 ha”ūkių
sąraše (be datos) įrašytas
valdytojas StonkusAnta
nas,Antano(gimimometai
nenurodyti). Pakutuvėnų
kaimevaldęs46,14haže
mės. Į valstybinė žemės
fondąpaimta41,14haže
mės, 3Agyvenamonamo,
3A kluono, 3A svirno, 2
arkliai,kumeliukas,3kar
vės, 3 veršeliai, 3 avys, 2
kiaulės, plūgas, 3 akėčios,
3vežimai,pakinktųkomp
lektas, javams valytima
šina, akselinė, pjaunamoji
mašina.Valdytojui palikta
5hažemės.”
Pagrindas FR61 ap 2

b14L35

Sodyba galutinai nu
griauta1969metais.
...Nebier jau žardėjnas

tuos,jaujėėsuodybas
Korgondrusmanėryšo

liepadiejė.
TikOžouls,Mėnėjė,pri

simėnėmalėka
Tėjkmetų prašvėlpė so

gimtakaimaviejes
(A. Stonkus „Ryšolys“

20010608)
Marijampolė
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Rugsėjo paskutinę sa
vaitę17saugomųteritorijų
darbuotojų iš visosLietu
vosaplankėtrisPrancūzijos
irvienąItalijosnacionalinį
parką,esančiusAlpiųkal
nuose.Kelionėbuvofinan
suojamaEuropossocialinio
fondoirLietuvosRespub
likos biudžeto lėšomis,
įgyvendinantValstybinės
saugomųteritorijųtarnybos
(VSTT)projektą„Saugomų
teritorijųspecialistųkvalifi
kacijoskėlimas,bendrosios
irspecialiosioskompeten
cijosdidinimas”.
Kelionės tikslas buvo

susipažinti suPrancūzijos
ir Italijos saugomų teri
torijų lankytojų centrais,
pasižiūrėti,kaipsaugomos
teritorijos yra pritaikytos
lankytojams.
Devyniosdienosautobu

suneprailgo,neskiekviena
dienakuonorsnustebinda
vo. Per keturias kelionės
dienaspirmyniratgalteko
įveiktiapie4800km,okur
darpenkiosdienosvažiavi
mokalnųkeliais...
Pirmąją kelionės dieną,

pervažiavę visą Lenkiją,
nakvyneiapsistojomepiet
ryčių Vokietijos mieste
Drezdene.Tai Saksonijos
žemės sostinė, įsikūrusi
Elbėsslėnyje.Beveikvisas
miestas buvo sugriautas
perprieštaringaivertinamą
Drezdeno bombardavimą
Antrojo pasaulinio karo
pabaigoje.
Antrąjądienąpajudame

Manheimolink.Važiuojant
perdidžiąjądalįVokietijos,
stebinatvarkingimiesteliai,
kaimai. Namaimūriniai,
nudažytibaltai,stogaitam
siairaudoni,kaikurjuodi.
Jokio išsišokimo tarp ki

tų kaimynų.Banguotame
reljefe gražiai išryškėja
dirbami laukai: tvarkingai
suartos dirvos, kukurūzų,
rapsų laukai.Kalnų šlai
tuose į viršų eilėmis kyla
vynuogynai.Ganosikarvių
bandos,avys,arkliai.Pake
lėspriegreitkelionušienau
tos,šiukšliųnesimato.Prie
greitkelioesantysmiesteliai
ir kaimai apsaugoti garso
užtvaromis.Nematėme ir
reklaminių skydų pakelė
se.Vokiečiaidaugdėmesio
skiria alternatyviems, ap
linkosneteršiantiemsener
gijos šaltiniams. Sparnus
sukadaugvėjojėgainių,ant
namųstogų–saulėskolek
toriai. Praktiški, taupūs ir
tvarkingitievokiečiai.
Iki Šveicarijosmiesto

Bazeliolikus120km,pie
tinėsVokietijosgreitkelyje
prasidėjo įdomūs dalykai:
nenutrūkstamu srautu ju
dėjo policijos, greitosios
pagalbosautomobiliai,įsi
maišętarpkitųmašinų.30
kmatkarpojesuskaičiavo
me daugiau kaip 100 šių
mašinų. Spėliojome, koks
svarbus asmuo lydimas.
Pasirodo, pats popiežius
BenediktasXVI, kilęs iš
Vokietijos, tomis dieno
mislankėsisavogimtojoje
šalyje.
SustojusprieVokietijos

– Šveicarijos sienos, pa
matome lietuvišką vilkiką
suužrašu„Šiaurėsvilkas“.
Pasirodo,lietuvisnuosavu
vilkikugabenaįvairiausius
kroviniusmaršrutu„Italija
–Anglija“.Dvisavaitesva
žinėja,dvibūnaLietuvoje.
Dalį Šveicarijos prava

žiavome temstant ir nak
tį.Nėrėme į vieną tunelį
po kito.Alpių priekalnės

Nukeltaį9psl.

AušraBrAzdeikytė

Per Len ki ją, Vo kie ti ją, Švei ca ri ją į sau go mas te ri to ri jas 
Pran cū zi jos ir Ita li jos Al pė se

apaugusios miškais, su
išsibarsčiusiomis ganyk
lomis,vynuogynais,baltais
miesteliųpastatais.Nakties
tamsoje neįžvelgiame ir
ŠveicarijosPrancūzijos
teritorijose esančioŽene
vosežero,antropagaldydį
(poBalatono ežero) gėlo
vandenstelkiniocentrinėje
Europoje.
Į PrancūzijosVanoise

(Vanuaz) nacionalinį par
ką, 1900metrų virš jūros
lygioesančiąL‘Orgèrvie
tovę (iš prancūzų kalbos
išvertus–miežinėduona),
atvykome1val.vietoslai
ku.Nakvyneiapsistojome
kalnųnamelyje,vadinamo
jepastogėje.Kambariuose
dviaukštėslovos,yradu
šas, tualetai. Pastogė pri

klausohidroelektrikams.
Prancūzijoje yra 8 na

cionaliniaiparkai,dar2jų
parkaiyranePrancūzijoje
(GvadelupėssalojeirNau
jojojeGvinėjoje).
Nacionaliniųparkųaso

ciacija apjungia visų jų
tikslus.Nuo2006m. jau
čiamasparkųveiklossuak
tyvėjimas. Buvo priim
tas įstatymas dėl „parkų
širdžių”išskyrimo.
Rytą pradedame nuo

pažinties su parku.Mus
pasitinka parko atstovas
ryšiamssuvisuomeneDo
menikas.Pirmasirgarsiau
sias PrancūzijosVanoise
nacionalinisparkasįkurtas
1963metais, užima 146
500ha plotą. Jamegyve
na 36 tūkst. gyventojų.
Aukščiausiaparkeesančių
Alpiųviršukalnėiškylaiki

3855metrųaukščio.2500
metrų aukštyje yra keliai,
vedantys iš vienos perė
jos į kitą. Po rugsėjo 15
d.mažai žmonių atklysta
įkalnus.Sniegasvalomas
iki 1300metrų aukščio,
aukščiau – ne. Kalnuo
se ganomos avys, kurios,
kad šeimininkas atskirtų
savąsias,paženklintosati
tinkamaspalva.Avisgano
piemuoiraviganiaišunys,
kurienebaikštūsirleidžia
siglostomi.Matėme,kaip
skambaliuodamapokaklo
parištais varpeliais, avių
bandaleidosinuokalno–
buvogenama į kitą vietą.
Kalnųslėniuosekarvės.Iš
jųpienodaromisūriai(Bo
foro,Tomoirkt.).Sūrinių
parkeyranet10.
Labiausiai paplitęs gy

vūnaskalnuose–švilpikas.
Žmonės juosmaitina, ne
susimąstydami, kad jiems
gali pakenkti.Tas pats su
kalnųožiais,kuriųčiapri
skaičiuojamaapie2000,ir
kurie žmonesprisileidžia.
Vilkųyralabainedaug,jie
migruoja.Lūšysgyvenatik
slėniuose.Parkoteritorijo
je gyvena trys barzdotųjų
grifų,kuriemintadvėsena,
poros, riešutinės, kurios
lesa riešutus, spygliuočių
sėklas,giles.Riešutusirgi
lespaslepiaposamanomis,
medžiųlapais.
Vanoisenacionaliniame

parkedirba84darbuotojai.
Jie yra viešosios įstaigos,
kuri priklauso nacionali
niamparkui, darbuotojai:
gidai,gamtospolicininkai
irpan.
Namaikalnuose–akme

niniaisuskalūnolakštųsto
gu.Parkodirekcija2030%
remia vietinius žmones,

norinčiuspasikeistitradici
nįstogą.Architektoneturi,
jį samdo.Norintys statyti
parketurigautileidimąiš
parkodirekcijos.
Mūsų grupei buvo pa

siūlyta2val.pasivaikščioti
kalnųtaku.Informacinėse
rodyklėse nurodomas ne
tako ilgis, o vaikščiojimo
trukmė,neskalnuosesunku
įvertinti atstumus. Įdomu
tai,kadvisi8Prancūzijos
nacionaliniai parkai jau
20metų turi vieningą ta
kų žymėjimą. Skiriasi tik
parkųspalvos,pavyzdžiui,
Vanoise NP yra mėlyna
spalva.Taku,kuriuoėjome,
kasmetpersezonąpraeina
apie 30 tūkst. lankytojų.
Jisįrengtasprieš25metus.
Artimiausiu laiku savi
valdybė irparkodirekcija
ruošiasi atnaujinti šį taką.
Tako atnaujinimo projek
taskainavo40tūkst.eurų.
Viena tako dalis bus pri
taikyta neįgaliesiems.Tai
atsieisapie160tūkst.eurų.
Draudimokompanija,kuri
prisideda prie neįgaliųjų
veiklos, bus šio projekto
sponsorius.
Parkodirekcijarūpinasi

savo takais: juos prižiūri,
stato informacinius ženk
lus, rodykles. 5 sezono
mėnesiamsyraįdarbinama
12žmonių.Vėliautiepatys
žmonėsdirbairžiemossli
dinėjimotrasose.
Vaikštant taku, dėme

sį atkreipė informacinių
ženklų, rodyklių ir stendų
paprastumas.Metalinės
dėžės su informacija yra
ant betono. Žiemai šios
dėžėsnuimamos,pavasarį
vėlpastatomos.Senasmiš

SnieguotoskalnųviršūnėsEcrinsnacionaliniameparke.

SardjeromonolitasVanoisenacionaliniameparke.

Vandenskaskada(krioklys)Ecrinsnacionaliniameparke.
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kaspriklausosavivaldybei.
Dalismiškosaugoma,da
liskertama.Nutartadalies
miško nebepjauti, žiūrėti,
kaipmiškas vystysis na
tūraliai.
Vaikščiodami takuma

tėmešvilpiką,gencijonus,
kuriečianaudojamiužpil
tinėmsdaryti.
Pietavome „FortMari

Kristin“. Ši tvirtovė pa
statytaXVIII a. ant aukš
to kalno, aplink – gilūs
tarpekliai. Štai kodėl ši
tvirtovė nė karto nebuvo
užimta iki 1860m., kai
perėjoPrancūzijospriklau
somybėn.
1960m. iškilo klausi

mas, kaip šią tvirtovę pa
naudoti.Asuanomiestelio
tarybanusprendėčiaįreng
tiviešbutįirrestoraną.
„FortMariKristin“res

toranepermetusapsilanko
apie8tūkst.žmonių.Iške
liųnarių(nacionaliniopar
ko,kultūrospaveldo,savi
valdybės ir kitų atstovų)
sudarytatarybasprendžia,
kam restoraną išnuomoti.
Sutartis pasirašomadevy
neriemsmetams.
Nustebinoskanūstradi

ciniaiprancūzųpatiekalai.
Valgėme gardų pirmąjį
patiekalą, triušieną, pa
ruoštą vyne, neapsakomo
skanumodesertą.Ragavo
me ir vyno, be kurio neį
sivaizduojamas prancūzų
stalas.Ant vyno butelio
–užrašas,kadtaiVanoise
nacionalinioparkovynas.
Net baltos servetėlės  su
restorano pavadinimu ir
grafiniupiešiniu.Malonus
aptarnavimas.Mums, lie
tuviams, daugdar reikėtų
iš prancūzų pasimokyti,
reklamuojant savąjį, ypač
žemaitišką, kulinarinį pa
veldą.Prancūzaipasakojo,
kad ateityje čia bus iška
binėtos senosios graviū
ros– jaudabarruošiamas
projektas. Siekiama, kad
čia atvykstančios grupės
turėtųkuodaugiauįvaires
nėsveiklos.

Popietųvažiavomeprie
94metrųaukščioSardjero
monolito. Mus pasitiko
komunosgidasJeremy.Jis
yraatsakingasužrekreaci
niųobjektų būklę.Mono
litas dar vadinamas fėjos
kaminu.Uoliena panaši į
gipsą, joje daugmagnio.
Čiamėgsta laipioti alpi
nistai,nesgaligeraiužsi
kabinti.
Vietapriemonolitone

seniai sutvarkyta: įrengta
mašinųstovėjimoaikštelės,
stendai, takai, vieta pik
nikui, pažymėti „vartai“ į
parko teritoriją.Viso tako
įrengimas kainavo 246
tūkst.eurų.
Parkodarbuotojai skai

čiuoja lankytojus. Kad
palengvintų savo darbą,
parkas nusipirkomatuok
lius,kuriuospastatėtakuo
se. Lankytojų apklausos
vykdomos kas 5 metai.
Apklausiamanuo1000iki
1500 lankytojų.Apklausa
trunka15minučių.Apklau
sąatliekasocialinėtarnyba
birželio15d.–rugsėjo15
d.Apklausos anketa yra
bendra visiemsnacionali
niamsparkams.Kiekvienas
parkasgaliįtrauktiįklausi
mynąsavoklausimus.

2006m.apskaitosduo
menimis, Parke apsilankė
750 tūkst. žmonių. 350
tūkst.lankytojųeinakalnų
takeliais,kiti– tikgrožisi
parkovaizdaisirišvažiuo
ja.Apie80%lankytojųyra
prancūzai, 20%  iš kitų

šalių. 67% lankytojų par
kepraleidžiafiksuotąlaiką
(pavyzdžiui,savaitę),16%
lankytojų atvyksta vienai
dienai,9%keliaujaišvie
nos vietos į kitą. Iš visų
atvykstančių lankytojų tik
7%apsinakvojaparke.
Lankytojųmažėja.Kad

pritrauktidaugiaujaunimo,
jam reikia siūlyti daugiau
veiklų.
Lankytojaisensta.2006

m.vidutinislankytojoam
žiusbuvo49metai.Kas5
metus atliekamų apskaitų
duomenimis, lankytojai
senėjapo5metus.
Kalnuose esančios nu

tolusios vietos (pastogės)
yrasvarbiosvietos lanky
tojams gauti informacijos
apieparką.
Parkodarbuotojaidaug

dirba su vietinėmismo
kyklomis. Jiemokykloms
pateikiaįvairiausiastemas,
mokytojaijasrenkasi.
Parko reindžeriai 12

kartus permetus surenka
šiukšles.Lankytojaišiukš
lina nedaug. Reindžeris
užsiminė, kadvienąkartą

jispririnkotikvienąmaišą
šiukšlių.
Nuvykome ir prie lan

kytojų centro, kuris yra
Terminionsavivaldybėje.Į
vidųnepatekome,nesbuvo
pirmadienis–nedarbodie
na.Prancūzamspoilsiodie
nosyra„šventasreikalas“.
Muslydėjęsparkoatstovas
ryšiamssuvisuomeneDo
menikaspaaiškino,kadšie
namai(pranc.Maison)bu
voatidaryti2000m.Tame
pačiamenameyrairpaštas,
130m2 ekspozicija apie
parką.2007m.ekspozici
ja papildyta interaktyviu
video vaizdu, nufilmuotu
iš viršaus.Yra pastatyta
kamera grifui filmuoti.
Vaizdas perduodamas į
kompiuterį. Ryšio perda
vimas internetu kainavo
40 tūkst. eurų.Parkasyra
sudaręssutartįsuSavojos
kalėjimo kaliniais, kurie
atrenkageriausiusvaizdus,
kurietransliuojami.
Lankytojųcentrekasmet

apsilanko apie 20 tūkst.
lankytojų.Antrameaukšte
įrengtąekspozicijąaplanko
tikpenktadalisįlankytojų
centrą užsukančių lanky
tojų.
Parke yra nemokamas

transportas žmonėms, at
vykstantiemsįBellecombe
(populiarią kalnųvietą, iš
kurgalimavaikščiotikalnų
takais)irnorintiemsatvykti
įlankytojųcentrą,taipatiš
lankytojų centro patekti į
Bellecombe.
70% pajamų vietiniai

gaunaišturizmo.500vie
tiniųgyventojųtenka1300
atvykstančiųturistų.
Šioje vietovėje yra iš

vystytas žiemos turizmas
–slidinėjimas.
Keletas gidų samdomi

parko.Yra ir privačių gi
dų,kuriuosapmokoparko
direkcijosdarbuotojai,or
ganizuodamijiemskursus.
Gidą reikia užsisakyti iš
anksto.
Autobusu važiuojame

iki Bellecombe. Kalnų
serpantinais kylant aukš
tyn, kvapą gniaužia atsi
veriantysnuostabūskalnų
vaizdai,posūkiųstaigumas
irkeliosiaurumas.
Sustojame automobi

lių stovėjimo aikštelėje.
Turizmo sezonometu iki
Bellecombe atvyksta apie
830, daugiausia 900,ma
šinųperdieną.
6 tūkst. čia atvykstan

čių lankytojųautobusiuku
važiuoja toliau, 45 tūkst.
lankytojų eina pėsčiomis
nuo čia, 28%keliauja iki
Baltojoežero,8%ikipa
stogės(4–5val.ėjimo).
Lankytojams skaičiuoti

pastatyti 2 skaičiuotuvai,
kameros.Atitnkamomis
dienomis lankytojus skai
čiuojažmogus.Nėračiair
šiukšliadėžių. Per sezoną
buvopririnktas tik vienas
maišas šiukšlių, daugiau

siainuorūkų.
Keliasįkalnusnutiestas,

siekiantpritrauktidaugiau
lankytojų.Lapkričiomėne
sį, iškritus sniegui, kelias
į kalnus yra uždaromas.
Tada galima keliauti sli
dėmis.
Iš kelioninių krepšių

pasiėmę tiknakčiai reika
lingus daiktus, apie pusę
valandospėsčiomiskeliau
jame ikipastogės,kurioje
nakvosime.
Po pusės valandos ke

lio pėsčiomis kalnų taku
pagaliaupasirodopastogė.
Mus pasitinka gerai įmi
tęs margakailis katinas,
kuris įsigudrina užsilipti
ant rodyklės, rodančios
vietovės aukštį (2375m).
Mus lydintisDomenikas
pasakojo, kad 2004 m.
parko darbuotojai nutarė
populiarinti šią vietą lan
kytojams. Pastogėje per
metus apsinakvoja apie
2200lankytojų.Šįskaičių
galimadaugintiiš5,nesčia
ateinalabaidauglankytojų.
Pastogėjeyraorganizuoja
mimokymai.Nuo spalio
mėnesio ši vieta yra už
daroma, tik paliekama20
vietųtiems,kurieužklysta
pernakvoti.Kelios vietos
rezervuojamos parko dar
buotojams.
144tūkst.eurųkainavo

rekreacinės įrangos at
naujinimas. Pinigai buvo
gautiišEuroposSąjungos
ir savivaldybės. 6070%
visų pinigų buvo skirta
informacinėms lentoms
pastatyti.
Stendaipritaikytiirak

liesiems: jie padaryti iš
lavos,padengtosemale,jų
pagrindas–metalinis.
Buvorestauruotakoply

tėlė.Vasarąklebonasčiaat
važiuodavoaukotimišių.
Mūsų laukė nuostabi

prancūziškavakarienė.Na
meliovirėjasŽanasmums
paruošė taip prancūzų
mėgtamos trintos sriubos,
skoniukažkiekpanašios į
lietuviškąrūgštyniųsriubą,
veršienosmėsos suma
karonų garnyru.Buvome
pavaišintiBoforoirTomo
sūriais.Desertui gavome
„plaukiojančią salą“ (iš
plaktuskiaušiniųbaltymus,
kuriebuvoišvirtiirpatiekti
susaldžiuangliškukremu).
Žanaspavaišinoirvietiniu
šampanu.
Darilgaitąvakarąskam

bėjo lietuviškos dainos.
Mus lydėjęs Domenikas
buvoapdovanotaslietuviš
komisdovanomis:Vilniaus
krašto verba, knyga apie
saugomasteritorijas.
Keliamės pusę penkių

ryto. Truputį po penkių
valgome pusryčius: ant
prancūziškosduonosriekės
tepame sviestą, dedamės
marmelado,geriamekavą
supienu, arbatą.Kelionei

VienasišEcrinsnacionalinioparkolankytojųcentrų.

KalnųtakųženklaiEcrinsnacionaliniameparke.

ProvansoregionovalgiaiEcrinsnacionaliniameparke.
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pasiimame Žano suruoš
tusmaistodavinius.Gerai
prižiūrėtas katinas, vakar
noriaipozavęsfotosesijai,
trinasi tarpmūsų ir nieko
nebijo.
Iškeliaujameišpašiūrės

žvaigždėms ryškiai švie
čiant virš kalnų. Žygiuo
jameasfaltuotukeliuatgal
prieautobuso.Išvykstame
pošeštosvalandos.Septin
tą valandą pradeda aušti.
Naujomspalvompamato
meMariKristin tvirtovę,
kuriojevakarpietavome.Ją
nuomūsųskiriaįspūdingo
gyliokanjonas.
Praneriameapie3kmil

giotunelį.Priešakisveriasi
nenusakomogrožioAlpių
kalnų viršūnės, slėniuose
įsikūrę jaukūsmiesteliai,
elektrinės, kurių čia prie
kalnų upių nemažai.Mū
sų laukia 4 val. kelionė į
Écrins(Ėkren)nacionalinį
parką.VažiuojameCham
berykryptimi.Kelioženk
lairodo,kadikijoliko47
km, o ikiGrenoblio – 97
km.Aplink–vienkalnai.
Pravažiuojame proRono
slėnį,neriamedarprokelis
tunelius.IrštaiGrenoblis,
miestaspietryčiųPrancūzi
joje,RonosAlpiųregione,
prie Izero ir Drako upių
santakos, dar vadinamas
PrancūzijosAlpiųsostine,
populiarus kalnų turizmo
centras.
Prasukameprojį irva

žiuojamevienuišgražiau
siųirįspūdingiausiųNapo
leonokeliu,prasidedančiu
nuoKastelanomiestelio.
JuoDidysis imperatorius
grižo į Paryžių po savo
tremties iš Elbos salos.
Kalnųserpantinaiskylame
aukštyn. Pravažiuojame
Napoleono ant žirgo pa
minklą,pastatytąprievaiz
dingoežero.
Pagaliaumes jauCha

pelle (iš pranc. kalbos iš
vertus „koplyčia“)mies
telyje, kuriame įsikūręs
parko lankytojų centras.

Čia yra tik vienas parko
sektorius.Mus pasitinka
keliųdarbuotojųkomanda
iriškartopasiūlokavosir
arbatos, pavaišina gardžiu
pyragu.
Pradedame pažintį su

parku.Slėnis,kuriameįsi
kūręsparkolankytojųcent
ras,yra labaiuždaras.Va
sarą temperatūra pasiekia
+30400 C. Saulė pateka
anksti,leidžiasivėlai.Par
ko pavadinimas (Écrins)
kilęsnuoaukščiausiosvir
šukalnės (4102metrai).
Parkas įkurtas 1973 m.
pietinėseAlpėse, joplotas
–91800ha.Écrinsnacio
naliniame parke gyvena
35tūkst.gyventojų,yra61
savivaldybė.
Dėl klimato atšilimo

kasmettirpstaledynai.Kie
vienaismetaisištirpstatiek
ledyno,kadjovanduouž
pildytųvienąežeriuką.
Parkedirba100nuolatinių

darbuotojų,pusėjųyragidai
irsargai.Likusieji–projek
tųvadovai.Dirbamatrijose
srityse:mokslinėje,statybos
ir ryšių su visuomene bei
turizmo.Taippatdidelisdė
mesysskiriamasbendradar

biavimuisuvietosbendruo
mene,privačiaisasmenimis.
Yraparkovaldyba,sudaryta
iš svarbių savivaldybės ir
kitųatstovų.
Sumumis bendravo ir

muspoparkąlydėjoAme
lija,atsakingaužryšiussu
vietos bendruomenėmis.
Ji taippat rūpinasi statuto
laikymuisi ne tik parke,
bet ir kitur, dirba su neį
galiaisiais. Dominyka –
gidėsargė, atsakinga už
mokomuosius projektus.
Lukas,Dominykoskolega,
dirbasumokiniais.Klodas
yra atsakingas už lanky
tojų priėmimą, viešuosius
ryšius,pasiūlymusturizmo
srityje.
Mūsų grupei buvo pa

siūlyta nuvažiuoti į už 9
kmnuočiaesančiuskalnus
pasižiūrėtitenesančiųtakų
irpapietauti.
Iš lėtoautobusukilome

įviršų.Keliassiauras.Su
sitikus kitąmašiną, reikia
įgūdžių prasilenkti.Kalnų
takaiveda iki2500metrų
aukščio.
Parko teritorijos pra

džiaGioberney vietovėje,
kuriojeprasidedairtakaiį

kalnus. Parko darbuotojai
prižiūri 700 km pėsčiųjų
takų. Jų priežiūrai kasmet
skiriama 130 tūkst. eurų,
darbams atlikti samdomi
žmonės. Žiemą, kur yra
užtvaras,keliasuždaromas.
Vietovė labai žinoma dėl
nuokalnokrintančiovan
dens kaskados (krioklio).
Žiemą, vandeniui sušalus,
alpinistailipaledosiena.
Per 10 dienų įmanoma

apeiti visą kalnųmasyvą,
apsinakvojant pastogėse,
kuriospriklausoAlpinizmo
asociacijai.
Écrinsnacionalinispar

kas–vienintelisPrancūzi
joje,kuriamenėraslidinė
jimo trasų. Ir vienintelis,
kuriameleidžiamaskraidy
tiparasparniais.
Seniau kalnuose kasė

sidabrą. Kasyklos buvo
paliktos dėl sunkaus priė
jimo.
Kalnųslėnyjeganosi50

tūkst. avių, yra piemenų
nameliai. Kalnuose pa
plitękalnųožiai.Vieną jų
matėme, stebėdami jį pro
žiūronus.
2006m. duomenimis,

per3vasarosmėnesiusšią
vietovę aplankė 35 tūkst.
lankytojų, parką – 350
tūkst. lankytojų.Vidutinis
parko lankytojo amžius –
4550metų.
Daugiausiai atvyksta

prancūzų (60%). Parką
yrapamėgęolandai,italai.
Čia populiarus dviračių
turizmas.Gido paslaugos
yra nemokamos.Mokama
Alpinistųasociacijai,užsi
sakiusprivačiąekskursiją.
Kasmet leidybai skiriama
100 tūkst. eurų, interneto
svetainėms–dar papildo
mai.
Parkas turi 8 lankytojų

centrus.Vieną jų aplan
kėme. 1980m. pastatytas
senas parko pastatas šie
metbuvoatnaujintas:prie
senos pastato dalies pri
statytanauja,įrengtanauja
ekspozicija, kuri kainavo

4 tūkst. eurų. Nustebino
šiuolaikinėstechnologijos,
įdomūs sprendimai šioje
ekspozicijoje.
Lankytojų centrą per

2011m.liepos–rugpjūčio
mėnesius aplankė9 tūkst.
lankytojų.Vasarą centras
dirbairsavaitgaliais,žiemą
–ne,tačiaupermoksleivių
žiemos atostogas jis būna
atidarytas.Vienassektorius
dirbasu3mokyklomis,ke
liomisklasėmis.Rengiamos
programos.Vienas gidas
dirba su vienamokyklos
klase.Dirbamataip:gidas
einaįmokyklą,apsitariasu
klase,kądarys.Tadaklasė
susiorganizuoja išvyką į
parką. Parko darbuotojai
turi visą įrangą (žiūronus
ir pan.) edukaciniams už
siėmimams.Dviejose par
ko vietose organizuojami
gyvūnų stebėjimai. Jose
yra visa stebėjimo įranga.
Rengiamospažintinėskon
ferencijos, seminrai, kvie
čiamiįdomūslektoriai.
Pietavomekavinėje,ku

rią parkas pasistatė pats.
Nuo1940m.kavinėsvie
tojebuvopastogė(pašiūrė).
Buvome pavaišinti tradi
ciniais Provanso regiono
valgiais: salotomis, ožkos
sūriu, ravioliais, vytintu
kumpiu,pyragėliais,vadi
namais thornton, svogūnų
uogieneir,žinoma,raudo
nuojubeibaltuojuvynais.
Grįžtame į Chapelle

miestelį,pokurįpasivaikš
tome.Stebina seni jaukūs
namai, siauros gatvelės ir
nedauggyventojų.Pasiro
do, jų čia gyvena tik 100
ir tų pačių mažėja. Dėl
moksleiviųtrūkumouždarė
irmokyklą.
Sužavėjo darbuotojų

nuoširdumas, norėjimas
parodyti,kiekjiedaugda
ro bendrų darbų suvietos
bendruomene, nors vieti
niaižmonės,kaipjiepatys
pripažino,nevisadaviską
palankiai vertina. Į susiti
kimą sumumis atėjo net

patsvietinėssavivaldybės
meras.Buvomeapdovanoti
gražiaisirspalvingaispar
koleidiniais.
Iššioparkovingiuotais

kalnų keliais leidomės į
kelių valndų kelionę, no
rėdamiaplankyti1977m.
AukštosioseAlpėseįkurtą
Queyras (Kjera) gamtinį
regioninįparką.Jisužima
60330 ha plotą, yra prie
Italijossienos.
Įspūdingą SaintVéran

(Šv.Verono)miestelįkal
nuosepasiekėmesutemus.
Jaukiameviešbutėlyje įsi
kuriame nakvynei.Vaka
rienei valgome gardžius
prancūziškus patiekalus,
tokius kaip jų ypatinga
sriuba, mėsos troškinys
sudaržovėmis,vadinamas
„Asiloausimis“,ragaujame
įvairiausiųrūšiųsūrių,de
sertiniųpyragėlių.
Šeimininkųgeraiprižiū

rimasšuovaikštopokavinę
irprašančiomisakimisžiū
ri į valgančiuosius, bene,
nukriskoksskanuskąsnelis
irjam.Priekitostalosėdin
čių darbininkų kompanija
atsiveda savo šunį, kuris
taip pat ramiai sėdi prie
šeimininkoirlaukiakokio
skanumyno.
Pastebėjome,kadpran

cūzaimylisavošunis.Kitą
dienąvaikštantpomiestelį,
siauromismiesteliogatvė
mispaskuimussekiojone
vienas didelis šuo.Neat
rodo,kadjieneturėtųšei
mininkų.
SaintVéran,kalnųmies

telis, įsikūręs 2020metrų
aukštyje.Jamegyvena250
žmonių.Daug kur namų
langinėse pavaizduotas
gaidys,metalinėse vėja
rodėseantstogų–taippat
gaidžio atvaizdas. Pasiro
do,kadjįvietiniaipamėgo
nešiaipsau:jiegyvenataip
aukštai,kadjųgaidžiaigali
pasiekti danguje esančias
žvaigždesirjaslesti.
Miestelyje aplankėme

muziejų–seniausiąkerti
nįnamąšitamemiestelyje,
išlikusį iš XIX a. 2006
m. seniausią pastatą pe
rėmė nacionalinis parkas.
Mus pasitikomuziejaus
darbuotoja Izabelė su iš
prieglaudos paimtu šuniu
Eliotu,kurisstengėsimums
visiemsbūtilabaimalonus.
Kaip sakėmuziejininkė,
daugsenoviniųdaiktųmu
ziejuipadovanojovietiniai
žmonės, su kuriais parko
darbuotojai susirenka du
kartusįmetusaptartitoli
mesniųmuziejausplanų.
Pirmas namo aukštas

padarytas išmūro, antras
aukštas – išmaumedžio,
stogas – iš maumedžio
gontų, kamaros stogas –
iš akmenų.Maumedžio
grindys buvo dedamos
tam, kad apsaugotų nuo
drėgmės.Antrame namo

SaintVeranmiestelisPrancūzijoje.

KalnųkeliasQuerasregioniniameparke.

ŠvulpikaiprieSaintVeranmiestelio.
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aukštedžiovindavo javus.
Tojedalyjekaminonebu
vo.Įdomutai,kadgausios
šeimos(1520žmonių,išjų
10vaikų)gyvenokartusu
gyvuliais. Laikydavo 34
karves,asilą,ožką,kiaules,
vištas, triušius.Gyvuliai
palaikydavo šilumą. Juos
reikėjo išmaitinti7mėne
sius, rudenį juos parduo
davo Italijoje, nes ši šalis
visainetoli.Jeinugaišdavo
asilas,kurisbuvopagrindi
nė darbo jėga, kaimiečiai
susimesdavo pinigų, kad
nupirktųkitą.
Duonąanksčiaukepda

vovienąkartą permetus,
vėliau – du, dar vėliau –
nuo birželio iki lapkričio
mėnesio,nesvėliaubūdavo
labai šalta ir reikėjo tau
pyti malkas. Kiekvienas
duonos kepalus žymėda
vosisavoženklu.Virtuvėje
gamindavo sviestą, sūrį,
džiovindavomėsą,betčia
nevalgydavo.
Antrame aukšte buvo

miegamasis,kuriamebuvo
patys gražiausi užtiesalai.
Šiskambarysbuvosausas
ir šaltas.Žiemą jis tarna
vo kaipmaisto sandėlys,
kuriamegalėjo laikyti net
kruopas.
Vasarąžmonėspapusry

čiaudavo,įsidėdavopietus
ir išeidavodirbti į laukus.
Grįždavotikvakare.Žiemą
eidavoparsinešti vandens
į šaltinį sau ir gyvuliams.
Vyrai užsiimdavo staliaus
amatu,moterysmegzdavo,
siūdavo,ausdavo,siuvinė
davo.
Čia buvo vienos skur

džiausiųapylinkių.Vynuo
giųneaugino,nesjomsčia
yraperšalta.Kitosuogos
taippatnesuspėjasubręsti
dėl aukščio ir šalčio.Au
gindavo ir augina iki šiol
bulves, burokėlius, porus,
kurieužauganedideli.
Seniaumedžiodavošvil

pikus: susirinkdavo juos
miegančius,nešaudydavo.
Šautuvaisšaudėtikkiškius.
Grybų nerinkdavo, nes
nevalgė.Taippatirnežve
jodavo.
Kolnebūdavomokyklų,

vaikaimokydavosinamuo
se.Vaikusmokydavoatei
nantysmokytojai.Rudenį,
turgujepardavusgyvulius,
ieškodavomokytojų,kurie
vaikščiojo,užsavoskrybė
lėsužsikišęskirtingąskai
čiųplunksnų.Jeimokytojas
suvienaplunksna,reiškia,
kadjismokoskaitymo,jei
dviplunksnos–skaitymo,
matematikos,jeitrys–dar
ir skaičiavimo, keturios
– lotynų kalbos, penkios
–graikųkalbos.Vaikaimo
kydavosinuolapkričioiki
kovomėnesio.Visokaimo
žmonėssusidėdavopinigų
mokytojo išlaikymui.Kas
pinigų neturėjo, privalė
jo duotimaisto produktų,

taip pat apgyvendintimo
kytoją.
Vietiniai buvokatalikai

ir protestantai.Merginos
tekėdavo, sulaukusios vi
dutiniškai 21metų.Vidu
tinis amžius būdavo apie
50metų.
1917 m. buvo įvesta

elektra,1950m.–vanduo.
Žmonių gyvenimo būdas
pradėjokeistis196065m.
Muziejininkėpasakojo,kad
ji pažinojo vieną žmogų,
kurissenoviškaigyvenoiki
patsavomirties1985m.
Apžiūrėjęmuziejų, pa

sivaikščiojome pomies
telį, kurismus nukėlė vi
su šimtmečiu atgal. Seni
namai, siauros gatvelės,
išlikusi ir veikianti duon
kepė krosnis, bažnytėlė,
iš fontanėlių trykštantis
kalnųvanduo,šešiųstočių
kryžiaus kelias, aukštai
ant kalno pastatyta balto
mūro koplyčia ir kryžius,
čiapat išurvųgalvaskai
šiojantys švilpikai, tingiai
pogatvespaskuipraeivius
sekiojantys šunys...Nie
kas niekur neskuba, tarsi
lauktųturistų,kuriežiemą
čiaatvažiuojaįslidinėjimo
trasas.Visameslėnyjegy
vena 2000gyventojų. Per
metusjiepriima500tūkst.
turistų.
Užsukome ir į Risto

las lankytojų centrą, kuris
įrengtas, kaipNojaus lai
vas, panaudojus įvairias
šiuolaikinestechnologijas.
Pasivaikščiojomeirvie

nu iš kalnų takų, pirmyn
ir atgal įveikdami 10 km.
Stebino kalnuose besiga
nančiosžaloskarvės,avys,
aviganiai šunys, išmanan
tys savo darbą, pagyvenę
besišypsantys prancūzai
(jaunų žmonių nematyti,
nes jie dirba), vaikštantys
kalnųtakaisirsukiekvienu
sutiktu (taip kalnuose yra
įprasta) besisveikinantys:
„Bonjour“.
Grįždamiiškalnų,pake

liuisustojomeVilleVieille
(išvertus iš prancūzų k. –
senamemieste) nusipirkti
lauktuvių.Nustebinopran
cūziškų saldumynų par
duotuvė,kuriojedarbavosi
bulgaras,priešdešimtmetį
su savo žmona prancūze
šiame miestelyje įkūręs
ne tik parduotuvę, bet ir
saldumynų„fabrikėlį“. Jis
mumspasakojo,kadčiapat
gamina saldumynus ir čia
patjuosparduoda.
Dvi naktis pernakvoję

SaintVéran miestelyje,
skubame į Italiją. Pake
liui trumpam užsukame į
Turiną, didelį kultūros ir
pramonės centrą, kuriame
gaminami automobiliai

(FIAT),odosirgumosga
miniai, apranga ir plast
masė.Turine,Karališkųjų
rūmųkoplyčiojeyrapagrin
dinėkrikščionybėsrelikvija
– garsiojiTurino drobulė
laikoma Jėzaus Kristaus
įkape,įkuriąnekartąbuvo
kėsintąsi. ŽemaičiųKal
varijos bazilikoje taip pat
saugomaKristaus įkapių
–Turinodrobulėsidentiška
fotokopija, kurią jai 2004
m. padovanojoTurino ar
kivyskupaskardinolasSe
verinoPoletto.
Papietavęirtrumpaipa

sivaikščiojępomiestocent
rą,skubameįGranParadiso
(GranParadizo)nacionalinį
parką.
Gran Paradiso (iš italų

kalbos išvertus – didelis
rojus) nacionalinis parkas
įkurtas1922m.Taivienas
pirmųjų Italijos nacionali
nių parkų, įkurtų siekiant
išsaugoti kalnų ožius.Čia
buvo karaliaus Viktoro
Emanueliomedžioklėsplo
tai.Karaliusatidavėžemes,
medžioklės kelius valsty
bei, kad čia būtų įkurtas
nacionalinisparkas.Parkas
užima70318haplotą,jame
gyvena 8300 žmonių, yra
13 seniūnijų.Žemės ūkiu
užsiima tik 9,4% vietos
gyventojų, pramonės sri
tyje įsidarbinę35%vietos
gyventojų, 55,6% vietos
gyventojų dirba turizmo
sityje.Parkoteritorijojeyra
vienaišdidžiausiųPjemon
tohidroelektrinė.
Vidutinis kalnų aukštis

šiameparke–2426metrai,
aukščiausiaGran Paradi
soviršūnė siekia 4061m.
Pagrindinė parko užduo
tis–išsaugotikalnųožius,
kurių dabar priskaičiuoja
ma2500.Yra 9250kalnų
ožkų, gyvena 21 kilniųjų
ereliųpora.
Parkedirba80žmonių,

56išjų–saugantysterito
riją, kiti – administracinė
tarnyba.Yra viena grupė
reindžerių, 56 gamtos gi
dai,atestuotiparko.Yra56
kalnųnameliai.
Apsilankėmerenovuota

me lankytojų centre – pa
state,kurvalgėkaralius ir
vykdavošokiai.Lankytojų
centro įrengimas kainavo

800tūkst.eurų.
Parkodirektorius irkiti

specialistai supažindino
mussuparkoveikla,prista
tė savo kulinarinį paveldą
–pyragą,antkuriovaizduo
jamasparkosimbolis–kal
nų ožys.Galėjome įsigyti
suvenyriniųmarškinėlių,
kepurių,maišelių su par
ko simboliu – kalnųožiu.
Nustebinoirnaujaiįrengta
ekspozicija lankytojams,
kuriojepavaizduotaskalnų
ožysnuoseniausiųlaikųiki
šių dienų, šiuolaikinėmis
technologijomis paprastai
ir suprantamai pristatyta
žmoniųveikla, susijusi su
kalnųožių,kitųgyvūnųiš
saugojimu.
Kristina, atsakinga už

turizmą,perskaitėpraneši
mąapieturizmąnacionali
niameparke,pabrėždama,
kad vienas iš svarbiausių
tikslų–kaipperteiktiinfor
macijątikslinėmsgrupėms,
t.y.komunikacija.Svarbu
suprasti,kąpasiūlytituris
tams,gyvaiperteiktiemo
cijas apie parką.Nema
žiau svarbu pritraukti kuo
daugiau lankytojų (tai yra
savivaldybės tikslas), bet
kaipperduotižinią,suvokti,
kadaturizmasintensyvusir
galipakenkti.Kalbantapie
turizmoplėtrą, svarbu su
vokti,kokslankytojųkiekis
kenkiažvėrims,t.y.surasti
auksovidurį.Svarbiausias
yra bendradarbiavimas su
vietosgyventojais,taippat
geras,tinkamaspriėmimas
parke.Svarbuneprisižadėti
per daug. Žmones nacio
naliniame parke siekiama
išlaikytinevienąnaktį,bet
ilgiau.
Kiekvienaismetaispar

kąaplankoapie1mln.700
tūkst. lankytojų.Daugiau
kaip800tūkst.išjųnakvoja
parke.Lankytojųamžius–
28–45metai.Nėrajaunų
lankytojų,nesnėrabarų.
Parke yra 6 takai (857

km).Vienu iš jų, karališ
kuojukeliu(2600maukš
tyje), keliavome ir mes,
lydimiKristinos ir vieno
iš parko reindžerių.Kaip
pasakojo parko darbuo
tojai, pavasarį, kada yra
svarbi žolė kalnų ožiams,
čia neleidžiama važiuoti

automobiliais.Nuo liepos
ikirugpjūčiokeliaslanky
tojams yra uždarytas nuo
9iki18val.Alpinistaituri
sugrįžtiiki13val.Savano
riaireguliuojaeismą.Kada
lankymas leidžiamas, kas
15min.autobusaiužvežaį
viršųlankytojus,kurienori
pasivaikščiotikalnųtakais.
Toks pasivažinėjimas kai
nuoja4eurus.Reguliuojant
eismą, atsirado daugiau
pėsčiųjų.Vasarą savaitga
liais organizuojamos ne
mokamos ekskursijos su
gidais.
Kalnųtakunukeliavome

1 km. Stebino nuostabūs
kalnųvaizdai,daugšvilpi
kų,atidžiaistebinčiųaplin
kąiršvilpimuperspėjančių
apie pavojų, kalnų ožiai.
Kylant į kalnus, buvome
sustoję ir prie užtvankos,
pastatytos 1950m. Jų čia
yratrys.
Pagyrųvertas ir Italijos

kulinarinis paveldas. Ce
resole Reale‘o (Čerezole
Reale)miestelioviešbutis,
kuriamebuvomeapsistoję,
įkurtas1834m.Jauketurios
kartos užsiima turistų ap
gyvendinimuirmaitinimu.
Pasijutometarsinamie,kai
musaptarnavopagyvenusi
šeimininkė,josmarti,siūly
damosparagautitradicinių
italųvalgių,o josvyras ir
kitišeimosnariaituometu
sukinėjosivirtuvėje.
Lankydamiesisenastra

dicijas turinčiose Prancū
zijos ir Italijos saugomo
se teritorijose, suvokėme,
koks svarbus yra parko
darbuotojų, vietos gyven
tojų,savivaldybių,kitųins
titucijųbendradarbiavimas,
supratimas, kaip išsaugoti
gamtosirkultūrospaveldą.
Tik visų sutelktas darbas
duodarezultatų.Mumsvi
siemsreikėtųžinoti,pasak
italų, kokią žinią norime
perduoti atvykstantiems
lankytojams ir kokiu bū
dutaipadaryti.Svarbus ir
finansavimas.Vien gerų
idėjųneužtenka,jomsįgy
vendinti reikia ieškoti ir
finansavimošaltinių.

Žemaitijosnacionalinio
parkodirekcija

PlateliaiSeniausiaskertinisnamasmuziejusSaintVeranmieste-
lyje.

KalnųtakųžymėjimasVanoisenacionaliniameparke.

KarvėsAlpėseQuerasregioniniameparke.
AušrosBrazdeikienėsnuotr.
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Gyvasis et nokultūros
paveldas  gimtoji kalba.
Siekiant puoselėti gimtąją
žemaičių tarmęSkuodo sa
vivaldybėsviešojibiblioteka
rengė skaitymo konkursą,
skirtąSimonoDaukantogi
mimo218metinėmsirjois
torinei,kultūrineibeivisuo
meninei veiklai pažymėti.
Skuodiškiaisavotikslulaiko
žemaičių tarmės vartojimo
skatinimą, jos autentišku
mopuoselėjimąbeitautinio
identiteto saugojimą šiai ir
augančiajaikartai.Lapkričio
17dienąSkuodevykoregio
ninis konkursas „Skaitīma
žemaitėška“.Konkursąorga
nizavoSkuodosavivaldybės
viešoji biblioteka, Skuodo
rajono savivaldybės admi
nistracijosŠvietimo,Kultū
rosirturizmoskyriai,Skuo
do P. Žadeikio gimnazija.
Skuodiškiamstoksrenginys
ne naujiena, nes rengiamas
jau 10us metus. Tačiau
šiemet buvo nutarta rajono
sienaspraplėstiirįkonkursą
pakviesti visos Žemaitijos
skaitovus.Pasinaudojusišia
galimybe,Aleksandravobib

liotekadelegavodviskaito
ves–MarytęKolozinskienę
irIrenąStražinskaitęGlins
kienę. Aleksandraviškis
penktokas Emilis Radvila
vičius atstovavoKartenos
vidurinęmokyklą. Iš viso
konkursedalyvavoapie120
įvairiausio amžiaus, nuo
ikimokyklinukųikisuaugu
siųjų. Jie komisijai vertinti
pateikė virš 60 žemaitiškų
prozos ir poezijos kūrinių.
Aleksandraviškėskonkursui
pristatėsavokraštoautoriaus
AnicetoStonkausnaująkū
rinį – ištrauką iš baladės
„Dogyvenėma“irtopaties
autoriausapsakymą„Vėina
vakadėina“.Beje,Anicetui
Stonkui šiaismetais vyku
siame žemaitiškos kūrybos
konkurse už baladę „Do
gyvenėma“buvoskirtaant
rojivieta.Aleksandraviškės
skaitovėstaippatbuvopui
kiai įvertintos.Suaugusiųjų
skaitovųgrupėjeIrenaStra
žinskaitėGlinskienėbuvo
apdovanotapirmąjavieta,o
MarytėKolozinskienė–tre
čiąja.Abimoterysyrakaimo
teatromėgėjųgrupėsnarės.

elenamArijA

Ban dy mas 
pa si pa sa ko ti III
Irkojomsdartrūksta?
Tikrainegrožio.Nedėmesio.Neišsilavinimo.

Nepinigų.
Ojosarbadirbakaipišprotėjusios,arbatąsosi

socialiniuose spąstuose, kuriuos kiti pasispendė
sau,arbaiššiepusiostobulusdantisginatuos,kurie
rimtaisvarstosavogalimybespasiduoti.
Pažįstukeliastokiasirsvarstau,arnorėčiaubūti

panašiįjasbentjaukitosereinkarnacijose.
Kaimyneiapiejaspapasakotinegaliu.Pavargau

nuojospastangųbūtinaiišgautivisųvardus.Apkal
bosmanneįdomios.Kaikuriuosžmonestamtikruose
kontekstuosetenkapaminėtitikkaipsimptomus.O
kamsimptomuivardas?Tegubūnanekrikštassuvi
somisištoišplaukiančiomispasekmėmis.
SuAsta dirbamekartu daugmetų. Ji turi tobulą

skonį irKMI, tobulą šeimą, tobulusnamus ir retos
specialybėsuniversitetinįdiplomą.Josvyrasuždirba
tiek,kadgaligerbtipadoriosmotersteisęirpareigą
nekalbėtiapiepinigus.Mūsųįstaigojejikuriaažūriškai
tobulusprojektus,viskąsuplanuojataip,kadvisiems
būtųkuolengviauirpaprasčiau,ir,žinoma,baigiasi
viskasvisadasėkmingai.Jąmylibendradarbiai,klien
taiir,kaippasakytųB.Pasternakas,„visaaplinkui“,
išvardydamasžemępo joskojomis,dangųvirš jos
galvos,debesisirmedžius.Administracijaįšįsąrašą
nepatenka.Kaikartubuvomsveikinamosprofesinio
jubiliejausproga(sveikintipovienąbūtųbuvęne
pelnytaidosnu),šefaspasidžiaugėsavopastangomis
išlaikytimūsųdarbovietasvisais„savotiškaisudė
tingais laikais“, kuriais jam teko vadovautimūsų
kolektyvui.(Štaičiakaimynėtuojklaustų:„Primink,
kasjūsųšefas?“.Kas,kas?Simptomas!)
Virginija turiduuniversitetiniusdiplomus: in

žinierėsirteisininkės.Dirbateisininke.Charizma
tiška,moki,laimingaiištekėjusi,viskąperskaičiusi,
pokalbių apie daržogėrybes ir ypatingusvarškės
pyragusneinicijuojanti,rožiniusakiniuspametusi,
juodųniekaipneįsigyjanti.Kiekvienądienelętoliau
siaivažinėja įdarbą,kad tenpaklampotųpasikly
dusiųsielųkeliais, sistemosgrimasasparetušuotų,
tarnybinės nuobaudos išvengtų (sistema grimasas
rodovisiemsįtariamiesiems,oįtariavisus).Gausius
pažįstamuskonsultuojanemokamai.Sumanimirki
tommokykloslaikųdraugėmreguliariaisusitikinėja,
mūsųistorijųatidžiaiklausosi,irgaljainetnesunku,
nesmelagingiparodymaijaiginenaujiena?..
Audronė priklauso šalyje įtakingai šeimai, turi

prestižinįišsilavinimą,sutvarkytągyvenimąirpuikų
grožioprotopajamųbalansą. Josvietoje, jei tikne
padvėsčiaukaipBuridanoasilas(apžavėti,pergudrauti
arnusipirkti?),glemžčiauviską,mėgaučiausi, irvisi
žinotų,kadnėvienoišjųmannereikia.Nebentdėlko
kiosužgaidos,gyvenimoscenarijuipaįvairinti...Oji,
negaliupatikėti,stojovisuomenėsinteresųginti.Drą
siai,išvisųjėgų,vardangražiospergalės.Manonuo
mone,švaistydamasavolaiką,nessavąjąproblemos
dalįjigalėjoišspręstikitiemsdarnetnespėjussuvokti,
kadšįkartjiegalėjoišnaudotiprogą.Audronępalaiko
keletasidėjoskaržygių,betpragmatiškiišdavikaijau
vakarelengvaiatiduodapriešuitai,kasperdienąbuvo
sunkiai iškovota. Paprastieji piliečiai supranta, kad
patikimiauyralaukti,kolišmušjųkasdienėskančios
valanda,negukovotisulabaigeraipažįstamaisvieti
niaisvaiduokliais...
Tiesą sakant, aš jų (tų savobičiulių, žinoma,ne

vaiduoklių)nesuprantu.Norėčiau,aišku,jųišvaizdos,
spintos,proto,piniginės ir tokažkonesuprantamo.
Bet...
Gyvenkimesavogyvenimus.Vis tiekniekone

pakeisi.
Plungė

VirginijaPokVytienė

Alek sand ra viš kių skai to vių sėk mė Skuo de

Konkursui pasiruošti joms
padėjošiosgrupėsvadovas
AlfonsasPokvytis.

Aleksandravokaimo
bibliotekos

vyr.bibliotekininkė

VirginaBArtuŠienė
Pagramančiobibliotekosbibliotekininkė

Dieve, tau save aukoju
Gražią rudens popietę

Pagramančioregioniniopar
ko lankytojų centre vyko
parapijoskunigoVladislovo
Juškiopoezijosknygos„Die
ve,tausaveaukoju“pristaty
masvisuomenei.

Gimęs ir augęs gražiame
Žemaitijosaukštumųgamtos
kampelyje,savokūrybingiau
siusdarbometusirdėmesįvisa
savoesybedaugiausia skyrė
Dievonamams.Matnuopat
vaikystės puoselėjo svajonę
būti,jeinedaktaru,kuriišblėso
susipažinussudaktarodarbuiš
arčiau,taikunigu.Būtikunigu
turėjopašaukimąirpaskatini
mąnuovaikystės.

DaugelįmetųVladislovas
JuškysdarbavosiŽemaitijos
krašto parapijose. Baigus
Kauno kunigų seminariją,
pirmoji kunigo darbo vieta
buvoKuliuose, Plungės ra
jonas.Vėliau penkerimetai
Varniuose,Telšių rajonas ir
dvidešimttrejimetaiGadūna
ve,potodarketuriolikametų
Alsėdžiuose,Plungėsrajonas.
Jau vienuolikti metai, kai
kunigasVladislovas Juškys
darbuojasiPagramančiopara

pijosšvč.M.Marijosnekalto
prasidėjimobažnyčioje.Čia
pasitinkant saulėtekį irpaly
dint saulėlydį kunigas savo
rankraščiųpoezijoskraitępa
pildėdarkeliais eilėraščiais,
nesnemažąpluoštąjaunystėje
užrašytųeilėraščiųsunaikino
sovietinėvaldžia.Matdarbū
damasmokinysrašėposmus,
eilesireilėraščius,vėliauku
nigaujant straipsnius įvairia
tematika į spaudą,draugavo
sulaikraščiais„XXIamžius“,
„Žemaitis“,„Šilalėsartojas“,
„Žemaičiųsaulutė“.Laikraš
čiuosevaikams„Kregždutė“
ir „Saulutė“publikavo eilė
raščius.

„Dieve, tau save aukoju“
pirmojiaštuntądešimtįperko
pusiokunigoVladislovoJuš
kiopoezijosknygelė.Joješilti
eilėraščiaivaikams,gimtajam
kraštui, artimiesiems,metų
laikams gamtoje, pagarba
poetamsklasikamsirpagrin
dinėmintisirdėmesysskiria
masDievonamams,kuriems
pašventėsavogyvenimą.

Projekto knygos autorė
VirginaBartušienė, redaga
voVilijaUžmiškienė.Knygą

leido,maketavoirspausdino
leidyklaUAB„Printėja“.

Knygospristatymošventė
jedalyvavoTauragės rajono
savivaldybėsmeras Pranas
Petrošius,Šilalėsmiestopara
pijosklebonasAlgisGenutis,
Mažonųseniūnijosdarbuoto
jos,Tauragės rajonoBirutės
Baltrušaitytės viešosios bib
liotekos darbuotojai,Telšių
rajonoGadūnavoirAlsėdžių
parapijos tikintieji, Pagra
mančiobendruomenės„Gra
mančia“pirmininkasAlgirdas
Turčinavičius, Pagramančio
regioninioparkodarbuotojai
irpagrindinėsmokyklosmo
kytojai,pagramantiškiai.

EilesskaitėredaktorėVili

jaUžmiškienė,senjoraIrena
Malinauskienė, omuzikos
mokytojaViktorija Juknaitė
irmokinėNedaŠimkūnaitė
poezijos posmus palydėjo
nuostabiaisfleitosgarsais,taip
pat veikė kunigo eilėraščių,
straipsniųrankraščiųirdarbų
paroda.Visus dalyvavusius
kunigasapdalijodžiugianuo
taikairpoezijosknygelėmis.

Užknygąiršventędėkoja
meTauragėsrajonosavival
dybei,Pagramančiobendruo
menėscentrui„Gramančia“,
Pagramančio regioniniam
parkui, informaciniams rė
mėjams „Tauragės kurjeris“
ir„Tauragiškiųbalsas“.

Pagramantis,Tauragėsr.

Dešinėje–knygosautoriuskun.VladislovasJuškys.
RitosKrompalcienėsnuotr.

LaureatėIrenaStražinskaitėGlinskienė.


