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Kiekvienas turime
savo Kupriškį

Kas gi tas Kupriškis? Žmogui iš šalies – eilinis kaimo vardas. Jau suaugusiems šio 
kaimo vaikams – prie batų limpančio molio, vienkiemio obelų ir toli aidinčių varpų 
ženklas. Praėjusį penktadienį Kupriškis tapo gyvu gimtinės simboliu. Šio krašto žmo-
gus – lituanistas, poetas, laisvalaikiu – bitininkas, Vitalijus Šopis – Vaškų kultūros 
namuose pristatė eilėraščių knygą, skirtą gimtajam kraštui ir pavadintą jo vardu, – 
„Kupriškis“. Šis renginys, atidaręs ir Nacionalinę bibliotekų savaitę, tapo tikra švente. 
Išgirsti Kupriškio įkvėptų eilių atvyko Vitalijaus vaikystės kaimynai, artimieji, draugai, 
kolegos, smalsuoliai, skaitytojai. Skambėjo vietos jaunimo atliekama muzika ir poetinė 
kompozicija (Andrėja Rubulevičiūtė, Jonas Kaziliūnas) autoriaus žodžiais, pristatyta 
knygos recenzija. Nors Kupriškis šiandien – vienišas, nelikę aplinkinių kaimų sodybų, 
čia augę žmonės gyvena tėviškės žodžiais, vaizdais ir – kryptimi.

Vaškuose pristatyta Vitalijaus Šopio poezijos knyga „Kupriškis“. Šalia – kraštietė ir leidybos pagalbi-
ninkė bibliotekininkė Aldona Oniūnienė.                                                                          Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Sovietinių paminklų likimą spręs Savivaldybė

Vienintelis sovietų karį vaizduojantis paminklas yra Vaškų kapinėse.                     Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Karas netiesiogiai palietė ir mus, 
nes Ukraina, priešindamasi imperi-
nėms rytų kaimyno užmačioms, gina 
visą demokratinį Vakarų pasaulį. Tad 
likusio sovietinio paveldo reikalai 
aktualūs ir mums. Prieš savaitę 
kultūros ministras Simonas Kairys 
pasirašė įsakymą, kuris savivaldy-
bėms suteikė teisę iš kapinių pašalin-
ti sovietinius paminklus – obeliskus, 

Kapavietės išliks, o paminklai?
Toliau tebesitęsianti brutali karinė Rusijos agresi-

ja prieš Ukrainą paskatino didvyriškai besiginančią 
ukrainiečių tautą paspartinti šalies desovietizacijos ir 
derusifikacijos procesą. Griaunami iki šiol viešosiose 
erdvėse stūksoję sovietinių ir rusų stabų paminklai, 
keičiami „brolišką tautą“ ir jos veikėjus įamžinę aikščių, 
gatvių pavadinimai. Žvelgiant į „vaduotojų“ paliktus 
širdį veriančius genocido pėdsakus – masines kapa-
vietes – Kyjivo priemiesčiuose Bučoje, Berdiankoje, 
taip pat – Mariupolyje bei kitose vietovėse, visiškai 
pateisinamas ir suprantamas ukrainiečių ryžtas ir noras 
kuo greičiau atsikratyti rusiško ir sovietinio paveldo. 

cementinius kareivius su automatais 
ir kt. Iki šiol juos saugojo kultūros 
paveldą reglamentuojantys įstaty-
mai. Kartu atkreipiamas dėmesys, 
kad savivaldos institucijos, priim-
damos atitinkamus sprendimus, visų 
pirma turi siekti užtikrinti deramą 
pagarbą žuvusiems (mirusiems) ir jų 
palaidojimo vietoms bei garantuoti 
tinkamą šių vietų apsaugą. 

Gaisro metu išdegė virtuvės pa-
talpa, apdegė joje buvę namų apy-
vokos reikmenys, taip pat smarkiai 
aprūko dviejų iš trijų kambarių lubos 
bei sienos. Tad, galima sakyti, jog 
landyne butą pavertęs jo gyventojas 
didelių nuostolių nepatyrė.

Įvykį tiriantys Priešgaisrinės ap-
saugos pareigūnai mano, kad ugnis 
virtuvėje įsiplieskė nuo numestos 
neužgesintos nuorūkos ar iš kros-
nelės iškritusios žarijos, užkritusios 
ant maždaug už metro stovėjusios 
lovos. Kadangi buto gyventojas mal-
kų neturėjo, jis virtuvę šildėsi bet 
kokiomis degiomis atliekomis. O tą 
nelemtą vakarą – ir dar kai kuo. Nes 
atvykus ugniagesiams jis ir jo drau-
gas, kaip atrodė, buvo kaip reikiant 
įkaušę. Beje, ir apie gaisrą pranešė 
daugiabučio namo kaimynai, užuodę 
aitrų dūmų kvapą.

„Darbo“ inf.

„Švogerių dieną“
kilo gaisras daugiabutyje

Penktadienį vakare, apie 
pusę aštuntos, Priešgaisri-
nei gelbėjimo tarnybai buvo 
pranešta apie kilusį gaisrą 
Norgėlų kaime esančiame 
daugiabučiame name. Po ke-
liolikos minučių atskubėjus 
ugniagesiams, mūriniame 
aštuonbutyje degė vieno 
buto 9 kvadratinių metrų 
ploto virtuvė. Ten gyvenęs 
socialiai remtinas asmuo bei 
tą vakarą pas jį viešėjęs drau-
gas jau buvo kieme. Kadangi 
į nelaimės vietą buvo atvy-
kusios dvi gaisrinės, liepsną 
pavyko užgesinti maždaug 
per dvidešimt minučių. Tam 
neprireikė nė poros kubinių 
metrų vandens.

Sausio 25-osios vakare L. G. 
kelyje Panevėžys–Pasvalys–Ryga, 
Paįstriečių kaimo teritorijoje, vairavo 
automobilį 3,34 prom. girtumo.

Kaltinamasis prisipažino nuvažia-

Vairavo girtas,
nes apsvaigęs nesijautė

Pasvalietis L. G. per de-
šimt mėnesių įpareigotas 
sumokėti 2 tūkst. eurų bau-
dą. Nuspręsta konfiskuoti jo 
automobilį „Ford Mondeo“ ir 
uždrausta trejus metus vai-
ruoti transporto priemones.

vęs į Panevėžį ir automobilyje vienas 
išgėrė 0,7 litro butelį degtinės. Nesi-
jautė apsvaigęs, todėl nutarė grįžti 
namo. Ties Paįstriečių kaimu sustabdė 
policijos pareigūnai ir nustatė 3,34 
prom. girtumą, o antru pūtimu maž-
daug po 20 minučių – 3,44 prom.

Pasvalietis sutiko su parodymais 
ir prisipažino gėręs alkoholio. Teisės 
vairuoti neturi, nes prieš dvejus me-
tus ji buvo atimta už tai, kad vairavo 
girtas. Dėl savo neatsakingo poelgio 
nuoširdžiai gailisi.      „Darbo“ inf.
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Čempionato šeimininkai pasipuošė visų spalvų medaliais

Trenerės Daivos Arbatavičiūtės (dešinėje) auklėtiniai papildė savo medalių kolekciją. Kairėje – Sporto 
mokyklos direktorė Rasa Balčiauskienė.

Balandžio 16 d. Pasva-
lio „Pieno žvaigždžių“ are-
noje šurmuliavo baltais 
kimono vilkintys jaunieji 
dziudo sportininkai, jų 
tėveliai, treneriai. Į šeštą-
jį atvirąjį Pasvalio dziudo 
čempionatą suvažiavo per 
150 sportininkų iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos Panevė-
žio, Telšių, Plungės, kitų ša-
lies miestų bei kaimyninės 
Latvijos. 

Čempionato dalyvius sveikino 
ir garbingos kovos linkėjo Pasvalio 
sporto mokyklos dziudo trenerė Daiva 
Arbatavičiūtė bei renginio globėjas 
Seimo narys Antanas Matulas. Parla-
mentaras dėkojo D. Arbatavičiūtei 
už tai, kad dziudo vis labiau įsi-
tvirtina rajono sportiniame gyve-
nime ir jos auklėtiniai iš įvairaus 

„Kupriškis“ – antroji Vitalijaus 
Šopio knyga. Autorius skaitė eiles 
ir iš pirmosios, „Po skylėtu Prūsi-
jos dangum“ (1998). Tarp Mažosios 
Lietuvos ir Aukštaitijos – Šilutės ir 
Kupriškio – gimė ir naujausias eilė-
raščių rinkinys. Po studijų Vitalijus 
įsidarbino Pamario krašto miestelyje. 
Bet ko neturi, to labiausiai reikia. Ši-
lutėje – reikėjo Kupriškio – sakė po-
etas. Jau devyneri metai, kai jis grįžo 
į Pasvalio kraštą, gyvena gimtojoje 
sodyboje. Eilėraščiai knygoje rašyti 
nuo 1980 metų iki šių dienų. Pada-
linti į du skyrius, atspindinčius ir Vi-

talijaus gyvenimo kelią, – žvilgsniai 
į Kupriškį (iš Šilutės) ir žvilgsniai iš 
Kupriškio (grįžus, nuo 2013 metų). 
Vitalijaus eilės pulsuoja Jurgio Bal-
trušaičio priesaku poetui – stebėti 
ir stebėtis – apibūdino lituanistė 
Regina Grubinskienė, pristatydama 
knygos recenziją. Vitalijus stebisi, 
stebėdamas tėviškę. Knygą padėjusi 
išleisti kraštietė Asta Bendoraitie-
nė pridėjo – jis tarsi užkloja savimi 
Kupriškį ir gyvena, ir Kupriškis juo 
alsuoja... Kiekvienas pasaulyje turi-
me tokią vietą.

Knyga – draugystės vaisius
Ši poezijos knyga turi paslap-

Kiekvienas turime savo Kupriškį
tingą dedikaciją – yra skirta A. ir A. 
Viena jų slepia jau minėtą A. Bendo-
raitienę, knygos dailininkę ir leidėją. 
„Kupriškį“ papildo jos iliustracijos 
bei nuotraukos, kuriose įamžinta Vi-
talijaus sodyba, bitynas, sodas... Taip 
pat eilių rankraščiai. Antroji – Vaškų 
bibliotekininkę Aldoną Oniūnienę. 
Šios moterys, sekusios Vitalijaus 
kūrybą feisbuke, paskatino jį sudėti 
eilėraščius (kurių – dar gausybė) į 
knygą, padėjo organizuoti ir vykdyti 
leidybos, platinimo darbus (dalis 
lėšų – iš projekto, teikto rajono Sa-
vivaldybei, taip pat – aukos draugų 
šilutiškių, buvusių Vitalijaus moki-
nių ir jo sūnų.) Beje, laukia dar bent 
du knygos pristatymai – Pasvalyje ir 
Joniškėlyje!

„Su Šopiu vi-
sada ginčydavo-
mės. Ir man pati-
ko! Provincijoje 
sutikau eruditą, 
su kuriuo ginčytis 
malonu“, – apie 
jųdviejų pažintį 
užsiminė Asta. 
„Jei ne jos, ir bū-
čiau po tuo krū-
mu... Stalčiuose, 
juodraščiuose, 
sąsiuviniuose“, – 
eilėraščio „Vaškų 
vakariniai varpai“ 
žodžiais pagalbi-
ninkėms dėkojo 
Vitalijus („Mano 
buvimas būna, 
kad / kartais – per 
visą padangę, / o 
būna – tūno po 
krūmu / baugš-
čiai susirangęs.“) 

Knygos bendradar-
biams dėkojo ir Vitalijaus mama 
Valerija, džiaugdamasi – „Kupriš-
kis“ išėjo jos prosenelių, tėvelių 
ir jos pačios gimtinėje. Jai stipriu, 
skardžiu balsu prabilus, klausyto-
jai pajuto – poetinis žodis, iškalba, 
kalbos pajautimas – Šopių kraujyje, 
nuo seno tekėjusiame Vaškų saulė-
lydžiais ir paupiais...

Gimtinės žodžiai
– Gyvenome labai arti vieni kitų. 

O iš tų vienkiemių išėjo net trys kal-
bininkai. Pagal jų tankumą padrukio 
(Kupriškio apylinkės išsidėsčiusios 
palei upę, Drukį. – aut. past.) niekas 
neaplenktų. Matyt, kažkas toje moly-

nėje yra... Svetimam žmogui – labai 
nykioje vietoje, akiai nėra kur už-
kliūti, kuo susižavėti. Bet tada – ir 
akmenys, ir medžiai pasidaro įdomūs. 
O dabar man ten viskas gražu... – kal-
bėjo „Kupriškio“ autorius.

Prisiminimais apie dienas prie 
Drukio dalijosi Vitalijaus vaikystės 
draugės, kaimynės Genovaitė Ka-
čiuškienė ir Irena Kruopienė – pro-
fesorės, lietuvių kalbos tyrinėtojos. 
Nuoširdus apsikabinimas, tarmiška 
šnekta... Susitiko Irutė, Genutė ir 
Vitaliukas – draugai, kartu išbraidę 
namų balas ir išragavę žemuogių 
kalnelius. Supti Raudonėlės, Puo-
džiūnų, Grudžių, Kervesių apylinkių. 
Tai atgyja ir knygoje. „Kupriškis“ 
įžodina kiekvieno mūsų nerūpestingą 
vaikystę, jaunystės kvaitulį, brandos 
vienatvę ir visa vienijančios gimto-
sios vietos pojūtį.

– Tarme žodžiai kitaip tariami. 
Nepavargstam, nėra įtampos. O ne-
seniai pajutau ir jų skonį... Viena, 
kai sakau: „Noriu sulos“, visai kas 
kita – kėp nor solos... – kalbėjo Irena. 
Gyvąja tarme kunkuliuoja ir Vitali-
jaus poezija: „gryčia“, „kūtė“, „ant 
čvieko kepurė“, „saulė išsivadėjusi“, 
„triūbijau triūbomis“, „blūdinėjau“...

Genovaitė papildė, prisiminda-
ma, kaip sekmadieniais susitikdavo 
su Šopių kompanija ir visi drauge 
keliaudavo į Kyburių bažnyčią. Jos 

varpai Kuprišky-
je sekmadieniais ir 
šiandien girdėti... 
Kartu su Vaškų 
žmonėmis, susi-
rinkusiais į kny-
gos pristatymą, 
prisiminė ir šiam 
kraštui būdingą 
skaičiuotę (pa-
vyzdžiui, ketor – 
po kepor, penk – 
menk, šeš – aš tau 
nupeš). Taip pat – 
aplink gyvenusias 
šeimas: Marcinke-
vičius, Maciulevi-
čius, Radzivonus, 
Gaigalus, Drum-
žlius... Šiandien 
vietose, kur kle-
gėjo sodybos, 
– tušti laukai. Ir 
ore sklandantys 
žodžiai, kuriuos 
Vitalijus graibsto 
it gardžiausius vai-
kystės obuoliukus...

*
„Kupriškis“ įduria. Per nugarą 

praleidžia keistą šiurpą. Ragina vėl 
pajusti – kokia svarbi žmogui yra 
gimtinė. Pati svarbiausia?.. Ja ma-
tuojame tolesnio gyvenimo patirtis. 

Gimtinės suformuota pasaulėjauta 
tikriname pasaulį. Gyvename, nesą-
moningai siekdami vėl pajusti gimto-
sios žemės, gimtųjų namų palaimą: 
„... prabudęs supratau, / Kad aš einu 
namolio, – / Ten būsime ir vandenų, 
/ ėriuko ir viens kito broliai.“

Aidos GARASTAITĖS nuotr.

rango varžybų negrįžta be apdova-
nojimų. Per šį čempionatą medalių 
neiškovosiantiems sportininkams 
siūlė pernelyg nenusiminti – atka-
klus darbas per treniruotes ir varžy-
bų patirtis anksčiau ar vėliau atneša 
vaisių.

Kelias valandas kovos vyko ant 
trijų tatamių. D. Arbatavičiūtės au-
klėtiniai pasidabino visų spalvų 
medaliais. Čempiono titulą iško-
vojo Rokas Mickeliūnas (svorio 
kategorija iki 66 kg). Ant antrojo 
garbės pakylos laiptelio užkopė 
Goda Mickeliūnaitė (iki 44 kg), Be-
nediktas Briedis (iki 34 kg), Lukas 
Žemaitaitis (per 46 kg). Bronzos 
medaliais pasidabino Vijus Volko-
vas (iki 46 kg), Jokūbas Prielaidas 
(iki 46 kg), Vėjas Žemaitaitis (iki 
66 kg) ir Gustas Svidulevičius (iki 
30 kg).

„Darbo“ inf.
Asmeninio albumo nuotr. 

Knygos bendradarbė – dailininkė ir leidėja, Vi-
talijaus eilių gerbėja, kraštietė Asta Bendoraitienė.

Autoriaus mama Valerija Šopienė.

Vitalijaus Šopio vaikystės draugai ir kaimynai, iš kairės: Genovaitė Kačiuškienė, Lijana Baikaitė-Ja-
kubonienė, Irena Kruopienė, Alvydas Baika. Traukia jaunystės laikų dainą.




