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Šiemet, gruodžio 27 d., užbaig-
dami Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį, žygeiviai rinkosi Kabe-
lių užkardoje, kur juos svetingai 
sutiko vadas Andrius Beloruč-
kinas. Svečiai iš kuprinių trau-
kė knygas, sėdo prie stalo ir rašė 
linkėjimus pareigūnams. Pirmą 
kartą Kabelių užkardoje lankęsis 
Lietuvos žmogaus teisių informa-
cijos portalo „Pozicija“ atstovas 
Vytautas Budnikas su žmona Rasa 
dovanojamomis knygomis reiškė 
nuoširdžią pagarbą pasieniečiams, 
dr. Onutė Grigaitė linkėjo pareigū-
nams išsaugoti viltį ir neprarasti 
jos net ir sunkiausiose situacijo-
se, į Lietuvą grįžęs atostogų Rytis 
Martikonis džiaugėsi, kad pasie-
niečiai yra atviri visuomenei, ir 
jis pats per metus jau trečią kartą 
vieši užkardoje, ats. pulkininkas 
Algimantas Vyšniauskas skatino 
pareigūnus galvoti ne tik apie tar-
nybą, bet ir išgyventi tauriausius 
jausmus, kurie žmogaus gyveni-
mui suteikia pilnatvės.

Užkardos vadas dėkojo sve-
čiams už dovanas ir linkėjimus. 
Jis džiaugėsi, kad užkarda tapo 
saugumo, jaukumo, ir draugišku-
mo simboliu, o pasieniečiai jaučia 
vis didesnį visuomenės pasitikė-
jimą ir palaikymą. Bendraudami 
prie arbatos puodelio pareigūnai ir 
svečiai neslėpė savo susirūpinimo 
Lietuvos valstybe ir jos ateitimi – 
kokia ji bus Europos Sąjungos ir 
pasaulio kontekste. Viena žygeivė, 
apibendrindama diskusiją, teigė, 
kad į valstybę galima žvelgti įvai-
riais aspektais – iš arti ir toli, bet 

Palydint Lietuvos valstybės šimtmetį
Piečiausioje Lietuvoje į beveik dešimtmetį vykstantį žygį, paprastai po šv. 

Kalėdų, susirenka būrelis žmonių, kurie aplanko vis kitas vietoves, pasisemia 
naujų patirčių, įspūdžių ir stiprina tarpusavio ryšius.

daug paprasčiau ją išgyventi ten, 
kur esi pats. 

Moteris, ne vienerius metus 
renkanti dialektologinę medžiagą 
Lietuvių kalbos institutui, pasida-
lijo jautriu vieno pateikėjo pasako-
jimu, kaip kaimo žmonės vertina 
pasieniečius. „Sunku įsivaizduoti, 
kad pareigūnai yra siejami su lai-
me, – pasakojo žygeivė. – Vienas 
vyras, kalbėdamas apie senos ir 
vienišos vienkiemyje gyvenančios 
moters dalią, yra pasakęs, kad „jos 
laimė, kad yra kraštukai“. O paty-
lėję pridūrė: „Ca ne cik jos vienos, 
ale mūs visų laimė“. Tokie verti-
nimai neįtraukiami į jokias – nei 
kiekybines, nei kokybines – sta-
tistikas. Maloninis daiktavardis 
„kraštukas“ ir sakinys apie laimę 
greičiausiai paklius į kokį nors 
žodyną ar archyvą, o gal kaip mo-
ralinis imperatyvas tyliai skleisis 
pasieniečio kasdienybėje...“

Pagerbę pasieniečius žygeiviai 
grįžo į Kabelius, kur prie jų prisi-
dėjo Ryčio žmona Agnė su dukra 
Saule bei drauge Ieva, menininkė 
Laura Garbštienė. Dulksnojant 
smulkiam lietui būrelis keliautojų 
patraukė į Užuraistę (taip vadina-
ma Kabelių kaimo dalis), kur keli 
kaimynai bendrystę išgyvena so-
dindami ąžuolus. Ir iš tiesų, Užu-
raistėje žygeivius pasitiko Vytauto 
Adomavičiaus sodinti ir jau ūgte-
lėję medžiai, pakelėje tremtinių 
šeimos istoriją primenantis kry-
žius. Už kelių dzūkiškų pirkių ant 
kalniuko į dangų stiebiasi profe-
soriaus Jono Grigo sodinti ąžuolai 
– dovana Lietuvai. Rytis pirmasis 
prakalbino medį – prisiglaudė prie 
jo ir apkabino... Netrukus ąžuoliu-

ką apspito žygei-
viai su vėliava. 
Jie žvelgė į fo-
tografuojantį Al-
gimantą, o min-
timis profesoriui 
siuntė šiltus lin-
kėjimus.

Iš Užuraistės 
kelias pasuko 
į mišką, pievų 
link. Graži gam-
ta, baltakepurės 
eglės ir pušys, 
patogus, medžio-
tojų išvažinėtas 
kelių kilometrų 
kelias iki Kazi-
mieraičio vada-
vietės, netoli ku-
rios žuvo Kabelių 
partizanų vadas 
Andrius Valentu-
kevičius-Bijūnas, 
nė kiek neprimi-
nė tragiškų praei-
ties įvykių. 

Prasiskverbę 

pro eglių šakas atsidūrėme prie 
Kazimieraičio vadavietės, apie ku-
rią Adolfo Ramanausko-Vanago 
knygoje „Daugel krito sūnų“ taip 
rašoma: „Kartą buvo gauta iš gy-
ventojų žinia, kad rusai nujaučia 
vadavietės buvimą Darželių pel-
kėse. Vyrai, kurie vadavietę aptar-
navo, pasiūlė Kazimieraičiui kuo 
skubiausiai persikelti į kitą vietą. 
Bet jis nebuvęs pakankamai at-
sargus. Rotatorių ir kitus daiktus, 
kurie tuo metu buvo vadavietėje, 
atidavė pernešti į kitą vietą, o pats 
su būrio vadu Bijūnu dar pasiliko 
vadavietėje ir buvo numatęs kitos 
dienos vakare išsikelti.

Netrukus į vadavietę uždusęs at-
bėgo vienaakis kaimo seniūnas ir 
pranešė, kad rusai tuoj puls raistus. 
Jis kuo greičiau ištempė Kazimie-
raitį, o Bijūnas dar liko vadavietė-
je susipakuoti paskutinių daiktų.

Kazimieraitis su seniūnu dar 
visiškai netoli buvo nuėję, kai iš-
girdo stiprų šaudymą vadavietės 
aplinkoje. Rusai Bijūną užtiko dar 
vadavietėje, besiruošiantį išvykti. 
Bijūnas nepaprastai narsiai kovojo 
su priešu, padarė jam daug nuosto-
lių, bet ir pats žuvo nelygioje, bet 
garbingoje kovoje. <...> Kazimie-
raitis nepaprastai mylėjo žuvusius 
vyrus ir jų gailėjosi. Praėjo mėnuo 
laiko ir tik tuomet galima buvo su-
prasti, kad Kazimieraitis jau įveikė 
šitą nelaimę.“

Retai lankoma ir mažai kam ži-
noma Kazimieraičio vadavietė iš-
laikė aiškius kontūrus: kampuotą 
tunelį ir kambarį. Žygeivis Valen-
tinas Valentukevičius, partizano 
Juliaus Valentukevičiaus provai-
kaitis, galėjo tik įsivaizduoti, kaip 
jo prosenelis kasė šią žeminę. o 
smėlį nešė išpilti į pakalnėje te-
kančią Grūdą; kaip išgyveno savo 
artimo draugo Bijūno mirtį... Par-
tizanai taip ilgėjosi artimųjų, tyro 
oro ir dangaus!.. Žvakės liepsnelė 
žeminės dugne, sudžiovintų mėly-
nų žiedlapių lietus, Maironio gies-
mės skambesys šildė viską prisi-
menančią žemę...

Prilaikydami eglių šakas žygei-
viai iš miško išėjo į kelią, vedantį 
atgal į Kabelius. Trumpėjanti die-
na niaukstėsi ir vertė skubėti. Dar 
laukė susitikimas su sūrininku Au-
driumi Jokubausku, gaminančiu 
gardžius Balaitės ir kitus sūrius, 
kelionė į magijos nestokojan-
čią Balaitę – kitą Kabelių kaimo 
galą, viešnagė Sauliaus Valen-
tukevičiaus sodyboje... Norėjosi 
dar apmąstyti per visą žygį Ryčio 
Martikonio kartotas vieno rašytojo 
parafrazes: „užmarštis neamžina“ 
ir „visada yra kelias namo“. Tik 
ne kaip išvadas – kaip jungtį į kitą 
šimtmetį.

2019-uosius Seimas paskelbė Pa-
saulio lietuvių metais. Šia proga Lie-
tuvos nacionalinėje Martyno Mažvy-
do bibliotekoje veiks vienos knygos 
paroda. Nuo sausio 7 d. bus eksponuo-
jama „Lietuvių chartija“, kuri buvo 
paskelbta Pasaulio lietuvių bendruo-
menės leidinyje ir išreiškė lietuvių 
išeivijos tautinio solidarumo princi-
pus. 2019-aisiais sukanka 70 metų, kai 
„Lietuvių charta“ buvo paskelbta.

1949 m. birželio 14 d. Augsburge 
(Vokietija) Vyriausiojo Lietuvos iš-
laisvinimo komiteto (VLIK) išleistas 
kišeninio dydžio leidinys, dar žinomas 
„Lietuvių chartos“ ar „Lietuvių char-
tijos“ pavadinimu, padėjo Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pagrindus, su-
būrė ir įprasmino per Antrąjį pasaulinį 
karą už Lietuvos ribų išsibarsčiusių 
lietuvių pastangas toliau kovoti dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir stengtis 
bet kokia kaina išlaikyti ne tik šeimos 
ir giminystės, bet ir tautinį ryšį, kad 
„svetimoj žemėj kiekvienas sutiktas 
tautietis [būtų] mielas kaip brolis“.

Pasaulio lietuvių metai
„Lietuvių chartijos“ paskelbimas 

buvo VLIK atsakas į 1949 m. sparčiai 
besikeičiančią lietuvių karo pabėgėlių 
padėtį pokarinėje Vokietijoje. Pasibai-
gus karui tapo aišku, kad Lietuva dar 
negreit bus laisva, ir daugelis į Va-
karus pasitraukusių žmonių pradėjo 
naudotis atsiradusia galimybe iš pa-
bėgėlių stovyklų emigruoti į Kanadą, 
Australiją ir kitas nuo karo nenukentė-
jusias šalis. VLIK pirmininko Mykolo 
Krupavičiaus ir kitų iniciatyva nutarta 
kiekvienoje šalyje steigti lietuvių ben-
druomenes ir jas visas vienijančią Pa-
saulio lietuvių bendruomenę.

„Lietuvių chartija“, sudaryta iš try-
likos punktų, be kitų dalykų, skelbia, 
kad tauta yra prigimtoji žmonių ben-
druomenė; kad niekas negali būti prie-
vartaujamas nutraukti savo ryšio su 
tautine bendruomene ir kad po pasaulį 
pasklidę lietuviai sudaro vieną Pasau-
lio lietuvių bendruomenę.

„lietuvių chartija“ vis dar yra ne 
vieno svetur gyvenančio

lietuvio moralinė nuostata.

Geriausiais meistrais paskelb-
ti ir aukso vainikais vainikuoti 
meniškiausius, geriausiai ir įdo-
miausiai tradiciją atspindinčius 
kūrinius parodoje pristatę meni-
ninkai: skulptorius Valdas Bandza 
iš Kelmės, audėja Edita Dapšienė 
iš Šiaulių ir kryždirbys Antanas 
Viskantas iš Mažeikių. Antroji 
vieta už vaizdinės liaudies dailės 
kūrinius skirta Eugenijui Baniui 
iš Karmėlavos, trečioji – Vytau-
tui Jackūnui iš Pasvalio. Antroji 
vieta taikomosios dailės srityje 
atiteko Ričardui Grekavičiui iš 
Kauno, trečioji – Rūtai Indrašiūtei 
iš Maksimonių kaimo (Varėnos 
r.). Antrąją vietą už kryždirbystę 
pelnė Gintautas Akstinas iš Drus-
kininkų, trečiąją – Andrius Bie-
liukas iš Kriukų miestelio (Šakių 
r.). Specialieji konkurso diplomai 
skirti: Joanai Zinkevičienei (Šir-
vintos), Alvydui Pociui (Šilalės 
r.), Gitai Kolosovienei (Rokiškio 
r.), Virginijai Kazancevienei (Za-
rasai), Vytautui Raukčiui (Šilutė), 
Andrėjui Adolfui Viluckiui (Kre-
tinga), Odetai Tumėnaitei-Bražie-
nėnei (Utena), Kazimierui Striau-
pai (Plungės r.), Aleksui Eugenijui 
Kulviečiui (Kretinga). 

„Aukso vainiko“ konkursas 

Padabinti Aukso vainikais
Senųjų amatų tradicijas tęsiantys kūrėjai Trijų karalių dieną 

rinkosi Širvintų kultūros centre – čia vyko respublikinės konkursinės 
liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatų paskelbimo iškil-

mės. Taikomosios dailės srityje trečioji vieta atiteko Rūtai Indrašiūtei 
iš Maksimonių kaimo, Varėnos r.

Rūtos Indrašiūtės, pelniusios trečiąją vietą, darbai. Lietuvos tauto-
dailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus vadovė, alytiškė Audronė Lam-
pickienė pakomentavo: „Rūtos Indrašiūtės keramikos puošyboje telpa 
daugiau nei įmanoma“

šiemet rengiamas jau keturioliktą 
kartą. Kasmečiu trijų pakopų (ra-
joninės, apskričių ir respublikinės) 
parodų ciklu siekiama atskleisti ir 
pagerbti talentingiausius meistrus, 
kurie, remdamiesi tradicijomis, 
sukūrė iškilius liaudies dailės kū-
rinius. Konkurso organizatoriai 
– Lietuvos nacionalinis kultūros 
centras – tikisi, kad renginys, su-
manytas palaikyti tradicinių liau-
dies dailės šakų gyvybingumą, 
skatina domėtis dailiaisiais liau-
dies amatais, gaivinti užmirštas 
technikas bei technologijas, pritai-
kyti jas šiandienos poreikiams.

Apžvelgę regioninių parodų nu-
galėtojų gretas, rengėjai džiaugia-
si, kad ypač gyvybingos kryždir-
bystės tradicijos. Ne tik liaudiškų 
paminklų statytojai, bet ir medžio 
drožėjai, skulptoriai sukūrė daug 
brandžių kūrinių, pasižyminčių 
tradicijų tąsa ir drauge ištobulintu 
asmeniniu braižu. Vaizdinės dailės 
srityje besivaržantys skulptoriai 
laimėjo septyniose apskrityse ir tik 
viena tapytoja ir viena grafikė pa-
teko į trečiąjį konkurso etapą. Tuo 
tarpu taikomosios dailės srityje 
varžėsi net aštuonių skirtingų žan-
rų menininkai. Iš viso geriausiųjų 
vardo siekė 27 liaudies meistrai.

Pirmą kartą Kabelių užkardoje lankęsis Lietuvos 
žmogaus teisių informacijos portalo „Pozicija“ at-
stovas Vytautas Budnikas su žmona Rasa dovano-
jamomis knygomis reiškė nuoširdžią pagarbą pasie-
niečiams
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