
Nuo šiol kiekvieno mėnesio pa-
baigoje sulauksite šviežio leidinio. 
Papildomas informacijos šaltinis – 
tai visada ir žingsnelis demokratijos 
plėtros kryptimi. 

„Pasaulio anykštėnas“ sumany-
tas ne kaip verslo prekė, pasipelny-
mo šaltinis ar iššūkis kitai spaudai, 
o kaip taurios lietuvybės siekis. Kal-
bant kasdieniškiau – kaip moralinė 
ir dalykinė paspirtis darbščiam, kū-
rybiškam, išdidžiam Anykščių kraš-
to žmogui, nesvarbu, kur gyvenan-
čiam – gimtinėje, Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje, Jungtinėje Karalystė-
je, Vokietijoje, Ispanijoje, Airijoje, 
Amerikos žemyne ir visur kitur. Šio-
je srityje regime neplėštus dirvonus, 
laisvą erdę. Ir būtinybę juos plėšti, 
plėsti.  

Pagrindinė mūsų mėnraščio 
kryptis ir tema – Anykščių žemės 
vaikų meilė gimtajam kraštui, jo 
gerovė, patriotiška, kultūringa gy-
vensena, dora laikysena politinių, 
psichologinių, socialinių, demogra-
finių akibrokštų akivaizdoj. Norime 
tarnauti ne partijų ar pavienių as-

menų interesams, o visai anykštėnų 
bendruomenei, jos glaudinimui ir 
stiprinimui, šiltai giminystės jung-
čiai tarp žmonių, neabejingų savo 
krašto likimui. Jaukiai ir dalykiškai 
veikianti, bendrom šaknim ir šakom 
susivijusi tėviškėnų bendruomenė – 
tai ne koks nors naujas išradimas, o 
aukštos prabos dvasinis paveldas, 
deja, laiko vėtrų išblaškytas, nuver-
tintas, pažemintas. 

Pasaulio anykštėnų bendri-
ja (taigi ir jos laikraštis) pagrindi-
nį dėmesį skyrė ir skirs pastoviųjų 
vertybių sklaidai, bendruomenę 
vienijantiems projektams, pasiūly-
mams, akcijoms. Leidinys suteiks 
tribūną nevienašališkoms nuomo-
nėms, laiškams, prasmingoms dis-
kusijoms, probleminiams apmąs-
tymams. Kaip saulėgrąža nuolat ir 
nenumaldomai gręšis į šviesą, gerus 
žmones ir tokius pat jų darbus. Ne-
paliksime nuošalėj nei jauno, nei 
vyresnio amžiaus skaitytojo. Ypač 
mus domins čionykštis ir po pasaulį 
išsibarstęs jaunimas, šiuolaikinės jo 
idėjos bei patirtis, požiūris į gimti-
nę. 

„Pasaulio anykštėno“ žvilgsnis 
norėtų aprėpti ne tik žymių anykš-
tėnų jubiliejus, Anykščių kraštui 
svarbias datas, žmonių likimus, bet 
ir kuo daugiau šiandienos aktualijų, 
smagių nutikimų, sveiko humoro. O 
kad kultūros darbuotojų pastangos 
susilauktų kuo didesnės naudos, 
kad įvairiems kultūroms projektams 
skiriami nemaži pinigai teiktų dva-
sinio peno ir susilauktų maksima-
laus atgarsio žmonėse, reguliariai 
kviesime į visus ateinančio mėnesio 
renginius. 

Dar kartą pažadame: jokių in-
trigų, įžeidinėjimų, nepamatuotų 
gandų, nepatikrintų faktų, tuščių as-
meninių ambicijų! Populiarinsime, 
skatinsime tai, kas perspektyvu ir 
kilnu, aukščiau vienadienių skan-
daliukų ar apkalbų. Suprantama, 

MIELAS ANYKŠTĖNE!
tolesnį mėnraščio likimą lems ne 
tik geri leidėjų norai, bet ir gerano-
riška, bičiuliška skaitytojų parama, 
dėmesys jam. Todėl tiesdami Jums 
ranką sakome: 

EIME!

P.S. Norinčius gauti leidinį prašo-
me kreiptis į bendriją.

PAB Anykščių kolegija

NUSTEBINO

Šerkšnas pašventupiuos 
Aloyzo Janušio nuotrauka

Sausio 12- vasario 5 d. Koplyčioje ekspo-
nuojama unikali iš Dabužių kilusio skulp-
toriaus Vlado Vildžiūno fotografijų paroda. 
Autorius nufotografavo ir išdidino savo pa-
ties drožinius bei jų fragmentus, pasiek-
damas nepaprasto efekto: išryškėjo formų 
archaiškumas, dvasinės ir emocinės būse-
nos, laiko slinktis...
Rasos Bražėnaitės nuotrauka
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Antanas Tyla

Lietuva ir lietuvių tauta, kurdama, 
džiaugdamasi pasiekimais, pergy-
vendama dėl nesėkmių, pasiginčy-
dama, bendraudama su kaimynais ir 
visu pasauliu, eina laisvo kelio kilo-
metrus. Kiekvienas jis ir panašus, ir 
skirtingas. Kiekvienas jų mums duo-
da patirties ir šviesos.      

Globalizacijos iššūkiai užklu-
po mus vos išsivadavus iš sovie-

PrIE MŪSų 
BENdrO ŽIdINIO

tinės imperijos varžtų. Mes dar 
nebuvom spėję apskaičiuoti oku-
pacijos padarinių: kokią tautos 
dalį praradome, kaip buvo suža-
lota valstybinės laisvės savimo-
nė, koks buvo sunaikintas mūsų 

tradicijų ir kultūros paveldas, kai 
atsirado „pranašai“, tiksliau neat-
sirado, o išlindo iš sovietinio ko-
kono ir Laisvos Lietuvos saulėje 
ėmė megzti savo mezginį, niekin-
dami pagarbą ir meilę Tėvynei, 
tautinėms vertybėms, paveldui, 
visa tai vertindami kaip nemoder-
nišką ir nešiuolaikišką palikimą. 

Lietuvos laiko kilometruose – 
tai ne naujiena. Buvo laikas, kai 
buvo sakoma, kad neverta melstis 
lietuviškai, nes Dievas šios kal-
bos nesupranta, buvo laikas, kai 
buvo uždrausta valsčių įstaigose, 
mokyklose kalbėti ir mokytis lie-
tuviškai, kai buvo uždrausta rašy-
ti lietuviškomis raidėmis ir leisti 
jomis maldaknyges, laikraščius, 
knygas, paskui–prievarta versta 
atsisakyti savo valstybinių simbo-
lių, valstybinės ir tikėjimo laisvės 
ir visko, kas mums artima, savita 
ir brangu... Gynėmės, netekdami 
asmeninės laisvės, namų, Tėvy-
nės, gyvybės...Ir visus tuos drau-
dimus mes nugalėjome. Išlikome 
kaip tauta savo atkaklumu, vie-
nybe bei ištikimybe pilietinėms 
nuostatoms.      

Nepriklausomybės atkūrimas 
Kovo 11-ąją buvo trečiasis lie-
tuvių tautos žygis už valstybinę 
laisvę ir būtį tarp kitų Europos ir 
pasaulio valstybių. Jis buvo tre-
čias po Mindaugo sukurtosios se-
nosios Lietuvos valstybės, antras 
po Vasario 16-osios Akto signata-
rų atkurtosios naujosios Lietuvos 
valstybės. Tarp Lietuvos karaliaus 
Mindaugo, Vasario 16 Akto ir 

Kovo 11-sios Akto signatarų yra 
bendra valstybinės savimonės 
gija. 

Didelės valstybės ir tautos dėl 
savo masto gali nesunkiai išsaugo-
ti savo identitetą, kultūrą, kalbą, 
net nedėdamos didelių pastangų. 
Mums tenka būti labai atsakingais 
savo paveldo naudotojais ir jo 
saugotojais...Mus visus pritrenkė 
didelė emigracija. Lauksime su-
grįžtant, kad prisidėtų prie Lietu-
vos ateities kūrimo. Visi supran-
tame, kad tautai reikalingas ne tik 
žmogiškasis, bet ir intelektualinis 
potencialas, kurį galima sukurti 
tik bendraujant viso pasaulio lie-
tuviams, jungiantis su Europos ir 
pasaulio mokslininkais. 

Dabar stovime vienoje gretoje 
su senomis ES ir NATO valstybė-
mis. Atsirado naujos galimybės 
valstybei stiprėti, plėtoti tautos 
kultūrą ir valstybės ekonomiką. 
Tačiau tai gali duoti sėkmę tik tuo-
met, jei bus sukurta mokslo žinių 
visuomenė, o ekonomika naudo-
sis inovacijomis ir sukurtomis mo-
derniomis technologijomis. Visur 
begyvenančių lietuvių intelektu-
alinis ir kultūrinis bendravimas, 
reikia tikėtis, stabilizuos masinės 
emigracijos iš Lietuvos sukeltą 
sumaištį. Tauta atsigaus, sustiprės 
vienybės ir noro dirbti savo Tėvy-
nės gerovei vertybė. Mes visada 
turime prisiminti Vinco Kudirkos 
sukurtą Lietuvos Himną ir jo lie-
pinius, kad Lietuva, Tėvynė mūsų 
ir mes turime vienybėje eiti švie-
sos ir doros keliais.

PAB valdybos pirmininkas hab.dr. Anta-
nas Tyla ir rašytojas Jonas Mikelinskas. 
2005 m. Rasos Bražėnaitės nuotrauka

Į TĖvIŠKĖS KOrĮ 
Ar ne metas patiems pasižiūrėti 

ir kitiems parodyti, ką yra nuveikę iš 
Anykščių krašto kilę žmonės - meni-
ninkai, rašytojai, mokslininkai ir kiti 
šviesuoliai, talentai? Kiek turime vien 
dailininkų, skulptorių: tapytojas Ka-
jetonas Sklėrius, Kolumbijoje gyve-
nanti skulptorė Nijolė Sivickas-Moc-
kus (tiesiogiai susijusi su Anykščiais, 
nes čia palaidoti abu jos tėvai; apie 
pastaruosius skaitykite artimiausiuo-
se PA numeriuose), Vladas Vildžiū-
nas, Vytautas Šerys ir kt. 

Garsiųjų anykštėnų darbai  ga-
lėtų tapti dar vienu Anykščių trau-
kos objektu – jei įkurtume Pasaulio 
anykštėnų namus su nuolatine ga-

lerija (ekspozicija). Nors jų kol kas 
neturime, jau dabar kreipiamės į „vi-
sus geros valios anykštėnus visame 
pasaulyje“, ne tik klausdami jų nuo-
monės, bet ir prašydami labai kon-
krečių atsakymų: kas ką galėtų dova-
noti šiems – būsimiems - namams? 
O tiktų viskas: paveikslai, skulptūros, 
drožiniai, fotonuotraukos, garso bei 
vaizdo įrašai, knygos ir kt. 

Pradžią jau turime – 57 lino raiži-
nius dovanojo Panevėžyje gyvenan-
tis dailininkas Povilas Šiaučiūnas, 
visą puikių meninių nuotraukų paro-
dą apie Anykščius gimtajame mieste 
paliko Juozas Polis.  

Bitelės, iš visų šalių neškime medų 
į gimtinės korį!

PAB Anykščių kolegija

Paulina ir Gabrielė Griauzdaitės 2006-ųjų 
Miesto šventėje svečiams siūlė medų...
Rasos Bražėnaitės nuotrauka
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GIMTINĖS NUŠvIESTI
Bronė Lukaitienė

Pavarčiusi savo nedidelį archyvą su-
radau ir dar kartą perskaičiau rašytojo 
Rimanto Vanago 2006-aisiais „Metų“ 
žurnale išspausdintą straipsnį „Sunkiau-
sias karas, sere, su savim“ ir skausmin-
gai graudų Emilijos Karosienės laišką 
iš Toronto, gautą praėjusiais metais, 
rengiantis Pasaulio anykštėnų 5-ajam 
suvažiavimui. Mintyse pridėjusi ir savo 
šiokią tokią patirtį, susimąsčiau. Manau, 
kad jiems, kaip ir man, gerai pažįstamas 
tas nostalgiškas jausmas, užplūstantis 
laisvalaikio mintis ir net sapnus, kai esi 
išvykęs iš gimtinės.

Gal visai kitais žodžiais būtų prakal-

bęs rašytojas, jei šiandien gyventų ne 
gimtinėje, gal kitaip rašytų ir Emilija Ka-
rosienė, jei gyventų Anykščiuose? Gal 
kitaip galvočiau ir aš? Kas žino?.. Tačiau 
žinau, kad jiems ne tas pat (drįstu pri-
durti – ir man), ką mąsto ir kuo gyvena 
Anykščių krašto žmonės, kad jiems ti-
krai rūpi Anykštijos ateitis. Pakanka tik 
perskaityti viena po kitos pasirodančias 
rašytojo knygas apie šio krašto žmones, 
įsigilinti į E.Karosienės atsiminimus ir 
laiškus - ir viskas kaip ant delno.

Taigi, žmonės! Būdama optimistė, 
leisiu sau kai ką pasakyti. Gal iš tiesų 
visiems, ironizuojantiems, netikintiems 
savo miesto ateitimi ir mažai ką jo labui 
darantiems (greičiau atvirkščiai) vertėtų 
pajusti gimtinės netekties skonį? Nege-
rai, žinoma, juokauju. Meilės per prie-
vartą neišugdysi, bet vis dėlto... 

Aš tikiu, kad tie, kurie patys vakar 
ar šiandien palieka tėvynę, išvažiuoja 
ne visam laikui. Dauguma jų sugrįš jei 
ne į Anykščius, tai bent į Lietuvą. Juos 
pargins ilgesys. Kad tik ne per vėlai tas 
ilgesys pašauktų... Esu įsitikinusi, jog 
reikia gyventi, dirbti čia ir dabar. Anot 

rašytojo A.Vienuolio: „kiekvienam lai-
kotarpiui, kaip ir kiekvienam amžiui, 
savi džiaugsmai, savi vargai, savos ydos 
ir bėdos“. O kad tų ydų ir bėdų būtų 
kuo mažiau, mums, anykštėnams, būti-
na burtis bendram darbui, telkti išeivių 
iš Anykštijos kūrybines ir ekonomines 
galias ir kurti savo kraštą, pasirengu-
sį naujiems pokyčiams bei iššūkiams. 
Niekas kitas, iš šalies, to nepadarys. 

Taigi ir vėl - žmonės! Šviesiausi jų iš 
pačių Anykščių ir pasaulio 1992 m. su-
sirinko į pirmąjį Pasaulio anykštėnų su-
važiavimą. Pirmą kartą išvydome, kiek 
daug mūsų, geranoriškai nusiteikusių, 
tokių mielų, savų! 1996 m. įsteigus Pa-
saulio anykštėnų bendriją, turėjau gar-
bės dalyvauti jos veikloje, matyti, kaip 
ji plečiasi ir bręsta. Dabar jau veikia 
anykštėnų sambūriai Vilniuje, Kaune, 

Panevėžyje, kolegija Anykščiuose. Kas 
taip skatina tėviškėnus burtis, bendrau-
ti? Anykštija šiems žmonėms ne šiaip 
sau kraštas, o išskirtinė žemė, unikali 
neįkainojamu kultūros paveldu, išskir-
tiniu kraštovaizdžiu, turtinga istorija, 
Lietuvoje ir pasaulyje garsiais anykštė-
nais. Ir ši žemė laukia savo vaikų protų, 
širdžių ir rankų.

Pasaulio anykštėnų bendrija kaip 
tik ir eina šiuo keliu. Jame patirta jau 
tiek įsimenančių akimirkų, susitikta tiek 
nuostabių žmonių! Manau, nemažai 
kas maloniai prisimena 2005 m. ben-
drijos surengtą pirmąją socialinę akciją 
“Gerumo šviesa virš Anykščių”. Į akci-
ją įsijungė bendruomenė, moksleivija, 
neįprastai dosniai ją parėmė verslinin-
kai (ypač – Seimo narys Vyt.Galvonas). 
Niekada nepamiršiu to saulėto gegužės 
ryto, kaip po miestą kaip kokie Kalė-
dų seneliai vežiojome dovanas tiems, 
kuriems jų labiausiai reikėjo. Buvo 
džiaugsmo ir net ašarų. O baigiama-
jame susitikime, kuriame dalyvavo ir 
šventės rėmėjai, ir paremtųjų šeimos 
su vaikais, buvo be galo džiugu matyti, 

kaip prie seniai regėtų gardėsių būriuo-
jasi bei smaližiauja vaikučiai. Tada gal-
vojau: triūsas nenuėjo perniek!

2006 m. Pasaulio anykštėnų bendri-
jos Anykščių kolegija surengė forumą 
“Anykščiai ir anykštėnai”. Jame daly-
vavo ne tik anykštėnai, savivaldybės 
darbuotojai, bet ir svetur gyvenantys iš 
mūsų krašto kilę mokslininkai bei vers-
lininkai. Svarų, argumentuotą žodį tuo-
met tarė ir būsimasis anykštėnas Valdas 
Trinkūnas. Buvo labai įdomu analizuoti 
miestelėnų apklausos  anketas, kuriose 
jie atsakė, kaip vertina savo miestą, ar 
tiki kurorto ateitimi, kas mieste taisyti-
na, kaip būtų galima pagerinti Anykš-
čių įvaizdį. Tik skaityk – ir dėkis galvon, 
mokykis! Nes anketas užpildė žmonės, 
besididžiuojantys Anykščiais, tikintys 
kurorto ateitimi, siūlantys savo paslau-
gas…Tai vertingi dokumentai, jie ga-
lėtų praversti ir šiandienos politikams, 
įvairių sričių specialistams – Anykščių 
patriotams. 

Suvažiavimai, leidyba, anykštėnų 
jubiliejai, renginiai Vilniaus Rotušėje, 
Kaune ir Panevėžyje, rašytojų knygų 
pristatymai, parodos, koncertai... Ne-
įmanoma pamiršti 2006 m. įvykusio 
„Atsivėrimų“ vakaro. Lauke – beveik 
minus 30 laipsnių, „Anykščių šilelio“ 
salėje – šiek tiek šilčiau (šildė tik oro 
pūtikai)... Svečių laukiame nerimau-
dami: ar kas išvis atvažiuos?! Pirmasis 
su dideliais nuotykiais atsirado akto-
rius Ferdinandas Jakšys (ukmergėje 
užšalo autobusas), vėliau pasirodė ir 
kiti: Dalia Michelevičiūtė, Eugenija 
Klivickaitė, Nerijus Petrokas, Vytautas 
V.Landsbergis... Ir atsitiko stebuklas: 
šviesus bendrumo jausmas, puiki pro-
grama apšvietė, sušildė visus susirinku-
sius!

Manau, visiems 5 suvažiavimo daly-
viams patiko, negalėjo nepatikti naktinė 
dailės paroda, kai, šviečiant žvakėms, 
Kultūros centro pantomimos vadovė 
Rūta Smalskienė su savąja grupe “lie-
tėsi” prie dailės kūrinių. Sausakimšoje 
salėje tvyrojo tokia dvasinga aura, kad 
nesinorėjo net kvėpuoti…

Kas bendrija be žmonių, ypač - rė-
mėjų? Smagu, lengva, kai tave supranta, 
palaiko. Visa, ką reikšmingesnio nuvei-
kėm – surengėm suvažiavimą, išleidom 
albumą “Puokštė Anykščiams”, įsigijom 
puikų Jono Žuko medalį – nuveikėm 
pirmiausia rėmėjų dėka. Nė vieno ne-
noriu išskirti, bet visiems visiems– ačiū! 
Ir pirmiausia ne tiek už pinigus, kiek už 
žmogišką rūpestį bei geranoriškumą, 
meilę savo kraštiečiams.    

Gal užteks prisiminimų. Vis labiau 
rūpi ne praeitis, o tai, kas dar bus. O 
viskas bus gerai, jei toliau šildysim vieni 
kitus, dalinsimės vien gerais žodžiais – 
jie labiausiai ir skatina darbuotis gimti-
nės labui.

Trys Skiemonių krašto vaikai: PAB valdybos narė Bronė Lukaitienė, dainininkė Rasa 
Juzukonytė, muziejaus direktorius Antanas Verbickas. 2005 m. 
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka
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ANYKŠčIAI 
PArYŽIUjE
Rimantas Vanagas
KAS BENdrA TArP ANYKŠčIų 
KrAŠTO Ir… APOLINErO?

Jei pasakyčiau, jog į Paryžių skrido-
me ieškodami Anykščių... galėtumėt pa-
laikyti tai juodu humoru! Apie Paryžių 
svajoja milijonai pasaulio gyventojų, 
esama netgi tokio posakio: pamačius 
Paryžių, galima jau ir numirti... Ir vis 
dėlto (Apvaizdos valia? atsitiktinumų 
dėka? ar dėl tos nenuneigiamos tiesos, 
jog nuo savęs niekur nepabėgsi?) viskas 
taip susiklostė, kad ir nuolat turistinių 
laivų drumsčiamose Senos bangelėse, 
ir naktiniame Eifelio spindesyje, ir Liuk-
semburgo tuopų kolonose, ir senosiose 
Monmartro kapinėse nuolat šmėsčiojo 
Anykščių vardas, vaizdai bei vizijos.    

Dėl to, žinoma, „kaltas“ ne vien Par-
yžiuje gyvenantis anykštėnas rašytojas 
Valdas Papievis (beje, kadaise laimėjęs 
„Moksleivio“ literatūrinį konkursą, dėl 
to į Jono Biliūno vidurinę vežiau re-
dakcijos dovanų, kiek pamenu, žūklės 
rinkinį). Pirmoji intriga, žinoma, buvo 
Antano Vienuolio-Žukausko 1937 m. 
rašyti „Laiškai iš Paryžiaus“; laiškai, 
pilni improvizacijų, sapnų ir kitų neap-
čiuopiamų, o gal ir išvis nebūtų dalykų, 
tačiau kokie šmaikštūs, valstietiškai pas-
tabūs, patriotiški! Standartizuotam, „nu-
kraujintam“ nūdienos plunksnagraužiui 
(gal tiksliau būtų sakyti „kompiutergrau-
žiui“?) tik mokytis ir mokytis iš jo – kal-
bos sodrybės, dialogų lankstumo, spal-
vingos reginių paletės!  

Nesu toks kvailas akiplėša, kad rimtai 
gretinčiaus prie literatūros klasiko. Bet... 
jei A.Vienuolio laiškų pradžioj paminė-
tas ekstravagantiškasis Juozas Tysliava 
džiūgavo Paryžiuje pasikalbėjęs su indų 
dvasiniu vadovu Mahatma Gandžiu ir 
pro žemai nukabusią lūpą pamatęs vie-
nintelį jo dantį, tai kodėl man, anykštė-
nui, nepasididžiavus Vienuolio pašone? 
Aš ne iš tų, kurie skelbiasi napoleonais, 
hemingvėjais, popiežiais: man tik knieti 
(net padus prieš užmiegant niežti!) nors 
viena akele dirstelti į tas grožybes, kurias 
prieš 70 metų savo laiškų vėrinin suvars-
tė mano kaimynas A.Vienuolis-Žukaus-
kas. Kaip šiandien matau jį pėdinantį 
maniške Žvejų gatvele Puntuko brolio, 
Karalienės liūno linkui, ne tiek lazdele, 
kiek Kaukazo legendom, Anykščių pa-
davimais, užuožerių prisiminimais, Ro-
mos ir Paryžiaus laiškais besiramsčiuo-
jantį...

Pavasariui Anykščiuose vis vėluojant 
ir kažkodėl vis nesirodant Mėnulio jau-
načiai (galima suprasti ir perkeltine pras-
me), provincijos miestelio kasdienybei 
nykiai (o kai kada ir labai įkyriai) braz-

denant į langą, širdy pasidarė taip nebe-
ramu ir nebegera, kad sumąsčiau gry-
nų gryniausią avantiūrą: eisiu va bank! 
Prisiskolinęs krūvą pinigų, net žmonai 
iš pradžių nieko nesakęs, internetu už-
sisakiau du aviabilietus! Pasiuskit, rėžiau 
patyliukais įsivaizduojamiems nedrau-
gams, su savo depresijom ir sunkiom 
vaikystėm, kompleksais ir žeminančiais 
honorarais, murkdykitės, jeigu patinka, 
laikraštiniame mėšlyne, o aš su žmonele 
šausiu tiesiai Paryžiun! Kažin, ar vienu-
žis Vienuolis tokį žingsnį – kelionę su 
antrąja puse - būtų pagyręs, bet... 

Galvon šauna asociacija, lyrinis nu-
krypimas, kurio vėlgi niekaip negaliu 
nutylėti… 

Gimiau ir augau laikais, kai dauguma 
valgė, gėrė, rengėsi ir kambarius puošė 
visai kaip naujametinėje komedijoje “S 
liogkim parom”. O ypač pageidautina 
buvo vienodai mąstyti ar bent jau vie-
nodai kalbėti iš tribūnos… Tad nesunku 
nuspėti, ką anuomet man, kaip ir milijo-
nams kitų homo sovieticus, reiškė Pran-
cūzija, Paryžius: kultūros ir meno šviesą, 
politinę laisvę, socialinį maištą! Niekad 
nesimokęs prancūziškai, dar ilgaplaukis 
būdamas, ant savo palaidinės išsidažiau 
prancūzišką posakį: “Parce que tel est 
moue bon plaisir“ (darau taip todėl, kad 
man tai patinka). užsimetęs tą drabužėlį 
Igliaukoj, kūrybinio jaunimo stovykloj, 
stebėjaus, ko vienas žmogėnas vis suki-
nėjasi su kamera man už nugaros, zyzia 
ir zyzia... Tik žymiai vėliau supratau, ko-
dėl ir kam buvo filmuota. 

Tokia buvo pirmoji mano „pažintis“ 
su ne tik kultūringa, bet, pasirodo, ir la-
bai pavojinga šalimi - Prancūzija. O da-
bar... Kas dabar? Lietuvos avialinija “Fly-
Lal”. Viską vežkit, imkit, tik nelaikykit 
prie savęs butelių su skysčiu... 

Cha, prieš pat skrydį man į rankas 
pakliuvo Laimono Tapino knyga „Iliuzi-
jų mugėje“. Joje ir perskaičiau žinią, taip 
suvirpinusią mano anykštėnišką širdį, 
kad pusę nakties skaičiau ir skaičiau šią 
glaustą dramą, vertą gero istorinių roma-
nų rašytojo plunksnos.

…Senas Paryžiaus knygininkas Diu-
šanas L.Tapinui pareiškė, jog garsusis 
prancūzų poetas Gijomas Apolineras 

(Guillaume Apollinaire; tikroji pavardė - 
Gijomas Vilhelmas Apolinarijus Kos-
trovickis), nors tradiciškai kildinamas iš 
Lenkijos, iš tikrųjų esąs kilęs iš Lietuvos. 
Be galo suintriguotas, vilnietis rašytojas 
atkasė išties įdomių faktų, tarp kurių, 
kaip bebūtų paradoksalu ir neįtikėtina, 
minimas ir Anykščių kraštas, o dar tiks-
liau - Kavarsko dvaras!  

“...lietuviškos kilmės ištakų reikia ieš-
koti per jo (G.Apolinero - R.V.) motiną 
ir senelius Kostrovickius. Tuo tarpu va-
dinamoji Minsko Kostrovickių giminės 
atšaka yra kilusi iš senos lietuvių didikų 
Astikų šeimos. (...) 1580 metais vienas iš 
Astikų - Grigas buvo suimtas savajame 
Kavarsko dvare, apkaltintas pinigų pa-
dirbinėjimu, sąmokslu prieš karalių Ste-
poną Batorą, tėvynės išdavimu ir kitomis 
nuodėmėmis. Astiko kaltę teismas įrodė, 
ir tais pačiais metais Vilniaus turgaus 
aikštėje jam buvo nukirsdinta galva. O 
toliau prasideda visas įdomumas. Asti-
ko palikuonys, norėdami atsiriboti nuo 
savo bočiaus negarbingos šlovės, pakei-
tė savo pavardę ir pasivadino Kostrovic-
kiais - nuo Kostrovičių dvaro, buvusio 
už 20 varstų nuo Slonimo, ir, regis, pri-
klausiusio nužudytojo Astiko dėdei, irgi 
Grigui, buvusiam Naugarduko vaivadai. 
(...) Ar ne iš ten pat, prisiminus savo pro-
tėvį Grigą Astiką, Apolinero eilėraščiuo-
se nukirstos galvos motyvas?..”

Apolineras – iš Kavarsko?! Supranta-
ma, mano rankose tuoj pat atsidūrė ir kita 
knyga – G.Apolinero eilėraščių tomelis. 
Dabar man ypač aktualiai nuskambėjo 
tokie poeto žodžiai:

„Ach, koks džiaugsmas! Išvažiuoti iš 
niūraus krašto į miestą stebuklą - Pary-
žių.“

Gal ir juokinga, bet šiuos žodžius 
perskaičiau ne tik kaip nusakančius 
mano paties vidinę būseną, bet ir kaip 
Paryžiuje netikėtai atsiradusio giminai-
čio kvietimą aplankyti jį…

Nepykit, broliai lietuviai ir seserys lie-
tuvaitės, bet kaip nuoširdžiai ir su kokiu 
džiugesiu aš tariau tamstoms sudie! Ga-
limas daiktas, tas džiaugsmas liejosi per 
kraštus dar ir todėl, kad žinojau, tikėjau 
gana greitai sugrįšiąs namo… 

Dienąnakt šventiškai nusiteikusi, viso pasaulio kalbomis kleganti Sena... 
Autoriaus nuotrauka



�p.

PIrMASIS MANO GYvENIME NEGrAS

Mes ne prieškario naivuoliai, euro-
pas, azijas ir amerikas išnaršę, krau-
damiesi Paryžiun lagaminus, kaip 
A.Vienuolis apie kaliošus negalvo-
jame... (Beje: 2007-ųjų rugsėjį vie-
šėdama gimtuosiuose Anykščiuose, 
A.Vienuolio-Žukausko duktė, Los An-
dželo gyventoja Laima Ruigienė prisi-
minė, kaip tėtušis 1937-aisiais pasako-
jo bijojęs pereiti Paryžiaus gatves, nuo 
vidurio vis sugrįždavęs atgal... Iš tos ke-
lionės jis parvežęs namo dailią radijytę; 
visiems namiškiams stebint, kyštelėjęs 
šakutę rozetėn - radijytė pokšt, parūko 
dūmelis - ir radijytės nebėr...”

Taigi, mudu su žmona ne iš kelmo 
spirti, tegu ne prancūziškai, bet angliš-
kai balbatuojam! Be to, kišenėj turiu 
Valdo Papievio surašytą „legendą“, kur-
link pasukti Šarlio de Golio aerouoste, 
kurioj metro stotelėj išlipti... Laimingai 
ir greitai atgavęs lagaminus, papučiu 
plunksnas prieš žmoną: 

- Matai, kaip viskas sklandžiai suor-
ganizuota!

Telieka sėsti į autobusą, nuvešiantį 
iki RER - priemiestinio traukinuko, iš 
jo persėsim į metro, ir - bonjour, mon-
sieur Valdas! Abiem rankom įsikin-
kau į lagaminus, ant kaklo pasikabinu 
„smulkų bagažą“ - ir aida plačiu kaip 
pakilimo takas koridorium! Klausyda-
mi “legendos”, nusileidžiam liftu, dai-
romės - jokio autobuso, jokios stotelės! 
Visi užrašai, žinoma, prancūziški, o 
užkalbinti aerouosto tarnautojai, išgir-
dę žodį „RER“, vis rodo pirštais tolyn, 
tuo lygiu ir plačiu kaip pakilimo takas 
koridorium... Riedam ir riedam - galo 
nėra!

Prakaito išmuštas, nusiplūkęs, nu-
sprendžiu “eiti žirgu”: užvalgykim, 
atsigerkim. Kaip ir dera kaimiečiams, 
kamputy prisėdame, kramsnojame 
savo užkandžius. Vėl riedame. Ir vėl 
visi mums rodo tą pačią kryptį, begali-
nę kaip horizontas!        

Pagaliau gal po pusvalandžio prieš 
mus išdygsta kažkas panašaus į bilietų 
automatus, bet kokia mums iš jų nauda? 
Nežinia ką spausti, nežinia kuo mokė-
ti - jokios smulkmės dar neturime. A, 
netoli ir normalios kasos, bet prie jų - 
kilometrinis žmonių vingis... Stoviu 
toje margaspalvėje eilėje ir galvoju: ar 
tikrai stoviu ten, kur reikia? Ar čia jau 
tikrai tas nelaimingasis RER? O kur jis, 
nenaudėlis, stovi? Rodyklės kreipia že-
myn, tačiau ten, logiškai galvojant, jau 
tunelis, o mums reikia ne metro, bet 
priemiestinio TRAuKINIO!

Viskas tvarkoj, bilietai rankoje. 
Leidžiamės siauru eskalatorium; kad 
lagaminai nenuvirstų nuo laiptelio, 
laikau juos net persikreipęs, bet čia ke-
lią pastoja metalinės užtvaros. Ė, kaip 
pradėdavo jausmingą sakinį Baranaus-
kas, jos sukasi! Traukdamas lagaminus, 
sėkmingai atsiduriu anapus užtvaros; 
deja, lagaminai įstringa tame nelemta-
me metaliniame sukutyje... Po velnių! 

Apsidairau. Juodaodžiai vaikigaliai 
ropščiasi per gretimą užtvarą... Įsiręžęs 
tempiu - ką ten tempiu, plėšte plėšiu! - 
lagaminą pro sukučio apačią, plėšiu ne 
bet kaip, o žūtbūtinai! Pavyko: rankena 
nenutrūko, užtvara nesulinko, lagami-
nas - mano!..

Ir tik nusišluostęs kaktą pamatau, 
jog šalia to narsiai įveikto sukučio eg-
zistuoja ir specialus koridoriukas baga-
žui, be jokių užtvarų...

Prieš mus - kelios eilės bėgių, keli 
traukiniai: ir atspėk, kad gudrus, kuris 
mūsiškis! Suvirstam į vieną, leisgyviai 
krintam ant suolų. Durys klankt! - už-
sidaro. Traukinys lekia ir lekia, pro lan-
gus šmėžuoja vis kitokie stotelių pava-
dinimai, bet - niekur nė stabt! Dievaž, 
šitaip visą Paryžių perlėksim - jeigu, ži-
noma, išvis į tą pusę nešdinamės... Kur 
važiuoja kiti keleiviai, kodėl niekas nei 
įlipa, nei išlipa? Kalbinu greta sėdinčią 
merginą; keista, bet ji graibosi angliškai. 
Aha, pataikėm į  greitąjį traukinį! Mūsų 
stotelė? O taip, bus ir tokia; ar mes joje 
sustosim? Sustosim, sustosim, - šypsosi 
prancūzaitė, o man atminty kažkodėl 

šmėsteli Antano Vienuolio užuožeriai, 
Ilgio ežerėlio dubuo...

Vienąkart traukinys jau stabtelėjo. 
Kas ir kaip atidarė duris? Ar jos atsidaro 
automatiškai, kaip, tarkim, Maskvoje, 
ar jas reikia kažkaip atidaryti? Gal čia 
privalu perspėti vairuotoją, paspaus-
ti kokį mygtuką, kad traukinys sustotų 
mūsų stotelėje? Žiū - vienas keleivis 
laikosi kažkokios durų rankenėlės ar 
kabliuko - ar jį kels, ar spaus?..

Sustojom, išlipom. Perėja į metro. 
Vėl studijuojam Valdo “legendą”. Joje 
viskas genialiai paprasta: eini, pamatai, 
suki, nepameti savo krypties... Kokios 
“savo”?! Čia tų krypčių - kelios, jei ne 
keliolika, tie patys pavadinimai sukant 

tiek kairėn, tiek dešinėn... Važiuo-
jam, išlipam. Atsiduriam prie kažko-
kių laiptų, prie pinučių tvoros, už jos 
- gatvė... Kažkas ne taip, smarkiai ne 
taip! Besidaužančiom širdim sustojam, 
mirguliuojančiom akim tyrinėjam čia 
pat pakabintą metro planą; vedžiojam 
žvilgsnius ilgai, įdėmiai ir metodiškai, 
bet mūsiškės stotelės plane išvis nėra! 
Jėzau švenčiausias, ar gali taip būti: 
tame plane, kurį pirkome kasoje, nu-
paišyta vienaip, o čia - kitaip?!. 

Ir tada, kai žemė ir laikas jau slysta 
iš po kojų, prie mūsų nusileidžia ange-
las, tiksliau - stambus trumpai kirptas 
negras. Jis storu balsu taisyklingai an-
gliškai klausia:

- Gal galiu jums kuo padėti?
- Galbūt... - sakau, širdyje nėmaž 

nesitikėdamas stebuklo. Tačiau pra-
rasti nebeturim ko (Valdas, laukiantis 
mus sutartu adresu, aišku, seniai mus 
prakeikė), tad nusakau padėtį. Negras 
ramiai išklauso ir taip pat ramiai sudu-
dena:

- Lipkite laiptais į viršų, trečiame 
aukšte bus traukinys Nr.6,  juo pavažia-
vę, persėsite į 13-tą, kurio jums reikia.

- Bet... Mums pradžioj reikia 4-to!
- Pamatysit, tiks ir 6-tas!
Mūsų angelas atveria platų pavy-

dėtinai sveikų dantų vėrinį - ir nueina, 
nužengia į jam vienam težinomas di-
dmiesčio džiungles ar dykumas...

Išlipę iš metro, atsiduriame Pary-
žiaus priemiesčio Montrouge pakrašty. 
Su trim lagaminais dardame duobėtais 
šaligatviais, ieškome „savo“ gatvelės. 
Kojos jau beveik pinasi. Vien nuo san-
kryžos iki sankryžos kėbliname kelioli-
ka minučių, o didmiesčio gatvės negai-
lestingai ilgos; žiauroka ir vidudienio 
saulė...

Pagaliau! Jau nebetikėdami laiminga 
atomazga, spaudžiam durų skambutį. Ir 
kai durys atsargiai prasiveria, o kitapus 
slenksčio sublizga Valdo akinukai, mus 
užlieja džiaugsmo vilnis! Toks mielas, 
toks šaunus tas mūsų anykštėnas Val-
das, prieš dešimtį metų atsidanginęs į 
Paryžių ir pasilikęs jame! Ir teisingai 
pasielgė - kas be jo Paryžiuje lauktų 
anykštėnų ir atvertų jiems duris?..

Iš nuovargio dega pakaušis ir akys, 
bet žodžiai plūste plūsta: kaip Anykš-
čiuose ieškojome Valdui Marlboro, 
kaip svarstėm, kokiu “Anykščių vyno” 
gėrimu jį nustebinus, kaip makalavo-
mės Paryžiaus požeminėse arterijose… 
Valdas užsirūko, nustebęs žiūri į mus, 
kažko lyg dvejoja. 

- Mano laiko limitas jau išsibaigė, 
turiu būt kitoj vietoj…  

Žiūrėdamas pro pravirą langą į už-
darą kiemelį su lietvamzdžiu kampe, 
vis dar negaliu nustygti iš laimės: mes 
jau Paryžiuje – ir jau turime kėdes, lo-
vas, šaldytuvą ir netgi du televizorius! 
O Valdas išpučia dūmą pro lango plyšį, 
pasižiūri į nuvinguriuojantį debesėlį ir 
labai šiltai, labai anykštėniškai sako: 

- Tai gal jau atkimšk tą savo butelį?

Rašytojas V. Papievis jau 10 metų gyvena 
Paryžiuje

Tęsinys kitame numeryje
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vArdAI Ir dATOS
SAUSIS
1 dieną:
- sukako 1�� metai, kai mūsų rajone, 

Butkiškio k., gimė inžinierius, Andrio-
niškio bažnyčios projektuotojas ir staty-
bos mecenatas PrANCIŠKUS MArKŪ-
NAS (m.1964);  

- prieš 9� metus Traupio parapijo-
je gimė kunigas ir švietėjas, lietuvy-
bės gaivintojas vACLOvAS vErIKAS 
(m.1996);

- 70-metį  šventė Troškūnuose gimusi 
fizikos mokslų daktarė SIGITA TAUrAI-
TIENĖ

3 d. muzikui (pedagogui, chorve-
džiui) GEdIMINUI LAUrINAvIčIUI 
sukako 7�-eri. Gyvena Kaune, dirba su 
tremtinių chorais. 

5 d. Prieš 100 metų Kurklių parapijo-
je, Luciūnų k., gimė dvasininkas, filoso-
fas, poetas STASYS YLA (m.1983).

14 d. Prieš 120 m. Troškūnuose gimė 
vargonininkas, chorvedys ANTANAS 
KAMINSKAS. Vargonininkavo JAV lie-
tuvių parapijose (m.1956).

21 d. 70-metį atšventė choreografė 
STASĖ BILEvIčIENĖ. Gimė Butkiškio k. 
Jos sukurtas ir iki šiol vadovaujamas jau-
nųjų šokėjų „Verpetas“ - turtingiausias 
kultūrinės veiklos tradicijas sukaupęs ir 
ilgiausiai jas tęsiantis Anykščių krašto 
meno mėgėjų kolektyvas.

23 d.: 
- prieš 100 m. Mackonių k. (prie Kur-

klių) gimė kunigas ir švietėjas, tremtinys 
jUOZAS STANKŪNAS (m.1968);-

- prieš 8�-erius m. gimė muziejinin-
kė, literatė ONA SEdELSKYTĖ (m.1970), 
pirmoji memorialinio muziejus direkto-
rė po A.Vienuolio mirties.  

26 d. sukako 70 metų tautodailinin-
kui, T.Mikeliūnaitės premijos laureatui 
jONUI TvArdAUSKUI. Gimė Eikotiš-
kyje (Zarasų r.), nuo 1970 m. gyvena 
Anykščiuose, čia sukūrė pačius reikš-
mingiausius meno drožinius, suteiku-
sius jam tarptautinį pripažinimą.

31 d. Prieš 80 m. Šaltinių k. (Anykš-
čių raj.) gimė tautodailininkas STASYS 
KArANAUSKAS. Gyvena utenos raj., 
sukūrė įspūdingų monumentalių stogas-
tulpių.

Parengta pagal PAB internetinę sve-
tainę www.anykstenai.lt

„KELINTOj STACIjOj 
SUSITIKSIM?..“
Vygandas Račkaitis

„Jis buvo ir kunigas, ir rašto žmo-
gus. Vienas iš tų retųjų, kurie mūsuose 
kūrybingai pratęsė Mažvydo, Daukšos, 
Donelaičio, Valančiaus, Baranausko, 
Maironio, Vaižganto, Putino, Kuraičio, 
Totoraičio, Stakausko, kunigo ir rašto 
žmogaus tradiciją. Netekus mums Ylos, 
ar kas toliau tą tradiciją tokiu ryškumu 
bepratęs?“ - klausė poetas Kazys Bradū-
nas 1983 m. pavasarį palydint į pasku-
tinę kelionę mirusį kunigą, teologijos 
profesorių, rašytoją, kultūros istoriką, 
visuomenės veikėją Stasį Ylą.

Gimusio mūsų rajone, Luciūnų kai-
me, Stasio Ylos rašytinis palikimas gau-
sus - per tris dešimtis knygų, straipsniai 
religinio ir tautinio brendimo bei ug-
dymo klausimais. Jis pradėjo rašyti dar 
besimokydamas kunigų seminarijoje, 
bendradarbiavo spaudoje, leido knygas 
studijuodamas teologiją - filosofiją Kau-
no ir Grenoblio universitetuose, dėstyto-
jaudamas. 1943 m. Stasys Yla buvo įka-
lintas Štuthofo konclageryje. Per stebuklą 
išlikęs gyvas ir pasitraukęs į Vakarus jis 
parašė  kančios ir nužmoginimo studijos 
vertę turinčią, įtaigią atsiminimų knygą 
„Žmonės ir žvėrys“. Koncentracijos la-
geryje patirti išgyvenimai išsakomi ir ei-
lėraščių rinkinyje „Sutryptame kely“.   

Profesorė Viktorija Daujotytė taip 
apibūdino šią autoriaus poeziją: „Tokia 
kūryba pirmiausia yra dvasinis, morali-
nis aktas, o tik paskui - literatūra, kurios 
ji gali ir nepasiekti. Dvasios aktu liudi-
jamas žmoniškumas, žmoniškumo kul-
tūros išlikimas pačiomis ekstremaliau-
siomis aplinkybėmis“. (Keletą eilėraščių 
iš šio dar mažai kam žinomo Lietuvoje 
Stasio Ylos poezijos rinkinio pateikiame 
mūsų laikraščio skaitytojams).

Nuo 1950 m. Stasys Yla gyveno Ame-
rikoje, buvo seserų vienuolyno Putname 
kapelionas, ateitininkų federacijos dva-
sios vadas, aktyviai dalyvavo lietuvių 
bendruomenės veikloje, rašė kūrėjų por-
tretams, lietuvių dvasinės kultūros pro-
blemoms skirtas studijas.

Pagerbdami Stasio Ylos atminimą 
anykštėnai kryžiumi paženklino jo gim-
tinės sodybvietę Luciūnuose, 1991 m.  
Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio - 
Žukausko memorialiniame muziejuje 
surengtoje mokslinėje konferencijoje 
„Stasys Yla: kūrėjas ir žmogus“ jo kūry-
binį palikimą aptarė profesoriai Viktorija 
Daujotytė ir Vytautas Kubilius, poetas 
Vaidotas Daunys.

Šiais metais minint Stasio Ylos gimi-
mo šimtmetį Vilniaus dailės muziejuje 
buvo pristatyta Stasio Ylos naujai išleista 
knyga „Šiluva žemaičių istorijoje“, ap-
žvelgtas jos autoriaus nueitas gyvenimo 
kelias, rašytinio palikimo ypatumai.

SuTRYPTAME KELY

Kaip smilgos pakely
sutryptos verkia dienos,
ir mintys lyg drugiai
mirties paunksmėj plazda.

O ilgesy nenumaldomas,
tu saulėtų namų vijokli,
kada padangėn šiaurės
grąžinsi mano vargą?

Smiltysna grūdas nenubirs
ir ašara - nevirs rasa,
o kraujas, rašomas veide,
išdžius šaltekšnio uogom.

Tvirtybės šaukiasi kažkas,
ties kartuvių kabliu...
ir nerimas lyg budelio balsu
neliauja šaukęs: Dieve!

DRAuGAMS

Sugrįžot 
iš taigos,
o aš negrįžtu.

Audra išskyrė
ir atžymėjo
suskaldytu kryžium
jus ir mus.

Rankas sudėjom
vilties žvakėn,
prigludom arčiau
žemės, -
nutilom.

Ar išbaigsim
ką pradėjom?
Ar besusitiksim?
Kada, kelintoj stacijoj

Klierikas St.Yla Kauno kunigų 
seminarijoje. 1928 m.
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PAAUGLIO AKIMIS...
Ignė Rotautaitė

Ėjau namo siauromis gatvelėmis, 
kurias žvaigždės apšvietė labiau nei 
naktiniai žibintai, po kojomis čežėjo 
sušalęs sniegas, o purios krintančios 
snaigės tarsi slėpė kelią namų link. 
Tuomet nė nesusimąstydama pagalvo-
jau - kaip man gera, kad gyvenu čia - 
Anykščiuose. O kodėl gera?

Paauglys - jau ne vaikas, bet ir ne 
senjoras, jis – jaunuolis, pasaulį suvo-
kiantis, matantis ir jaučiantis šiek tiek 
kitaip. Paauglystėje visi mes tampame 
skirtingi; skiriasi mūsų požiūris į gyve-
nimą, aplinką, kurioje gyvename, ski-
riasi norai, siekiai, vertybės. 

Apie savo gimtąjį miestelį negaliu 
šnekėti daugiskaita, nes kitas paauglys 
gal man ir nepritartų. Juk paauglystė - 
tai noras priešintis visam pasauliui...

Anykščiai - man ne tik gimtasis 
miestelis. Čia prabėgo mano vaikystė, 
čia susiradau pirmuosius draugus, čia 
bėgiojau per lietų po balas, čia įsimy-

lėjau pirmąkart. Tačiau laikas bėga, ir 
kadaise žaidimų aikštelė, buvusi visas 
gyvenimas, pavirto tik prisiminimu. 

Pirmą kartą nuėjusi į muzikos mo-
kyklą, paskui į pramoginių šokių ko-
lektyvą, maniau, jog visos mano atei-
ties perspektyvos slypi būtent čia. Tik 
vėliau, jų taip ir nesuradusi, supratau - 
ieškoti reikia kažkur kitur. Rankų ne-
nuleidusi, vieną dieną  pagaliau tariau 
sau - radau! Juk sakoma, kad kas ieško, 
tas ir randa. Anykščiuose galimybės ieš-
koti savęs yra begalinės, galbūt kartais 
tik pritrūksta noro. Čia gausu įvairiau-
sių būrelių, klubų. Mokykloje taip pat 
apstu vietų, kuriose galima pasireikšti.

Tačiau baigus mokyklą vis tiek tenka 
išvykti į kitą, didesnį miestą. Palyginus 
Anykščius su didmiesčiu, išvados būna 
vienareikšmės - kitur galimybės dides-
nės. Baigęs studijas jaunimas dažniau-
siai negrįžta į Anykščius, nes randa ge-
resnių sąlygų dirbti, gyventi, kurti savo 
ateitį. Anykščiai tampa tik miestelis, į 
kurį visuomet miela sugrįžti, pailsėti.

Jaunimas mėgsta pasilinksminti. Bet 
laiko praleidimo vietų trūksta. Rašyto-
jų išgarsintame miestelyje tėra keletas 

kavinių, kurios savaitgaliais būna sau-
sakimšos. Vasarą jaunimas laisvalaikį 
leidžia skvere ar parke. Keletas miesto 
renginių nepasotina jaunimo. Panorus 
ką nors nuveikti su draugais, tenka il-
gokai pasukti galvelę, juk bet kada ne-
nueisi į kino teatrą pažiūrėti naujausio 
filmo ar pačiuožinėti ledo arenoje. Ta-
čiau aš džiaugiuosi, kad bent jau yra 
baseinas su daugybe privalumų, žie-
mą - slidinėjimo trasa. 

Pasilinksminti galima ne tik tiesiogi-
ne to žodžio prasme. Mėgstantis poezi-
ją, tapybą, fotografiją ar gitaros muziką 
jaunuolis tikrai ras kur atsipalaiduoti. 
Kiekvieną savaitę mieste vyksta daugy-
bė kultūrinio pobūdžio renginių. 

Reikia tik noro, ir kasdienybę galima 
paįvairinti. Viskas priklauso nuo mūsų 
pačių. Jei žmogus domisi, bendrauja, 
nori vakarą praleisti ne tik draugų būry, 
tuomet ir Anykščiuose gyventi jam bus 
miela ir gera. Manau, kad po studijų 
norėsis grįžti ne tik pailsėti, bet ir kurti 
savo ateitį ieškant perspektyvų čia, juk 
Anykščiai – kurortinis miestas. Galbūt 
jaunoji karta sugebės iš esmės pakeisti 
Anykščių padėtį Lietuvoje.

SEZAMAI, ATSIvErK! 
(klausimynas kultūros 
darbuotojui ir mylėtojui)

1. Kas labiausiai garsina Anykščių 
kraštą - ir kas labiausiai kenkia geram 
Anykščių įvaizdžiui?

2. Kaip vertinate savo buvimą 
Anykščiuose: kaip bausmę – ar kaip 
dovaną? Dėl kokių priežasčių laikotės 
įsikibę Anykščių? 

�. Kokie įvykiai, žmonės Jus la-
biausiai nudžiugino Anykščiuose pra-
ėjusiais metais? 

�. Ką laikytumėte Anykščių gyve-
nimo “varomosiomis jėgomis”: politi-
kus, valdžios pareigūnus, verslininkus, 
kultūros darbuotojus, jaunimą? 

�. Ar Jūs manote, kad vietos kultū-
ros vadovai ir darbuotojai pakankamai 
kvalifikuoti, prityrę? Galbūt kai kas 
nepelnytai iškeltas, o kai kas – nede-
ramai pamirštas?

�. Ar vietos spauda pakankamai 
bei objektyviai atspindi kultūros vyks-
mą, problemas, svarbiausias tenden-
cijas? Kaip vertinate kultūros renginių 
reklamą?

7. Kuo paaiškintumėt, kad mūsų 
spaudos kioskai išplatina vos vieną 
kitą šalies kultūros, literatūros leidinį? 

8. Ar kultūros projektų rašymas – iš 
tiesų pats konstruktyviausias ir vienin-
telis būdas susikurti bent minimalias 
sąlygas kūrybinei veiklai? 

9. Kaip manote, kas anykštėnų 
bendruomenės nariams arčiau širdies: 
dalyvauti kultūros veikloje – ar būti 
žiūrovu, klausytoju, kitaip tarus – kul-

tūros vartotoju? Kas priimtiniau: kurti 
kultūrą patiems – ar ieškoti galimybių 
nusipirkti jos? 

10. Ar rajono kultūros darbuotojas 
nesijaučia antrarūšiu žmogumi? Gali 
sau leisti maudytis baseine? Pirktis sa-
višvietai ir tobulėjimui būtinų knygų? 
Lankyti didmiesčių teatrus, koncertus? 
Keliauti?

11. Ar nemanote, kad inteligentų, 
o ypač mokytojų vaidmuo kultūros 
gyvenime nepaaiškinamai sumenkęs? 
Kodėl tik keli mokytojai lanko kultūros 
renginius, atveda į juos auklėtinių? 

12. Ar atmosfera valdžios ar kultū-
ros įstaigoje, kurioje dirbate, skatina 
jus kurti, vaisingai darbuotis? Ar pa-
tiriate darbe stresą; jei taip, kokios jo 
priežastys?

1�. Ar Jus patenkina santykiai tarp 
atskirų kultūros įstaigų? Ar pakanka-
mas jų bendradarbiavimas?  

1�. Ko labiau pasiilgstate: kartkar-
tėm atvykstančių meno kolektyvų bei 
garsių menininkų, artistų – ar vietos 
entuziastų pasirodymų, spektaklių, 
koncertų? Katrie labiau remtini?

1�. Kam labiau pritartumėte: ben-
driems dideliems ir kokybiškiems ko-
legiškų įstaigų projektams – ar daž-
niems įvairios tematikos renginėliams 
vis kitoje vietoje?

1�. Prašytume pateikti pasiūlymą 
ar klausimą, kurio neradote, bet kuris 
neduoda Jums ramiai miegoti!

P.S. Nebūtina atsakyti į absoliučiai 
visus klausimus. Galimi ir anonimiški 
atsakymai, jeigu jie etiški,  konstrukty-
vūs. Be didaktikos, tačiau prašytume: 
apie kultūrą kalbėkime kultūringai! 

vASArIO MĖNESIO rENGINIAI
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko  me-
morialinis muziejus
8 d. 1� val. Anykščių koplyčioje X Tarptauti-
nio keramikų seminaro parodos „Molio mei-
lės“ atidarymas.
9 d. 17 val. Koplyčioje gitaros koncertas.
2� d. 19 val. Koplyčioje vakaras su G. Ručy-
te-Landsbergiene, skirtas pirmojo koncerto 
Anykščiuose 70-čiui paminėti. Dalyvauja I. 
Milkevičiūtė, A. Janutas, prof. V. Landsbergis. 

Kultūros centras
� d. 1� val. Kapelų šventė ‘’Gaida’’. užgavėnės. 
1� d. 18 val. Popmuzikos koncertas šv.Valentino 
dienai / N. Narmontaitė, T. Strikaitis ir kt./.
1� d. 19 val. Diskoteka jaunimui.
1� d.: - 10.�0 val. Šventinė vėliavos kėlimo 
ceremonija prie Laisvės paminklo.
- 17 val. Kultūros centre koncertas ‘’Tikiu Tava 
šviesa, tikiu’’.
20 d. 18 val. Spektaklis ‘’urvinis žmogus’’ /
vaidina D. Kazlauskas/.
21 d. 18 val. V. Katunskytės koncertas.
22 d. 18 val. numatomas kino vakaras.
28 d. 18 val. G. Paškevičiaus gyvo garso kon-
certas.
Trečiadieniais demonstruojami kino filmai, kas 
antrą šeštadienį – šokių vakarai senjorams.

L. ir S. Didžiulių biblioteka
Visą mėnesį bibliotekos salėje veiks vilniečio 
dailininko V. Gerulaičio tapybos darbų paro-
da
� d. 11 val. V. Plėtos kompaktinio disko „Metų 
laikai“pristatymas
� d. 1� val. Susitikimas su parodos „Fotogra-
fuoja kupiškėnai“ autoriais
29 d. nuo 18 val. Okuličiūtės dvarelyje (Pau-
pio g. 10) tradiciniai nakties skaitymai „Kas 
švyti vasario nakties danguje?“
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eisi, bet jei Donato tėvas zakristijo-
nas, argi kaip nors negausim rakto? 
O gal to rakto ir nereikėjo, tiksliai 
nebepamenu. Tik matau - mes jau 
lipam, o kopėčios aukštos aukš-
tos... Ir baisu, ir smalsu! 

Pagaliau užlipom taip aukš-
tai, kad varpas jau visai pašonėj. 
Anykščiai kaip ant delno, ką ten 
Anykščiai - visa apylinkė su Šven-
tąja, laukais ir miškais! Žiūrėčiau 
nors visą dieną. Tik staiga dunkst! 
- kažkas kaip tvos į šoną! Varpas 
pradėjo tabaluoti, ir juo toliau, juo 
smarkiau... Jei vėl mane kliudys, 
gali visai liūdnai baigtis... Atšokau, 
įlindau į nišą ir laukiu, kas bus to-
liau. 

Skambina! Garsas toks, kad au-
sys, atrodo, sprogs. Bet pasitraukti, 
praeiti pro varpą negaliu - reikia 
laukti, kada varpininkas baigs „pro-
gramą“. Niekas juk nežino, kad 
mudu čia. O reikalas, matyt, buvo 
svarbus, gal kokios laidotuvės, gal 
šventinės mišios - apie pusę valan-
dos davė ir davė!    

Kai pagaliau varpas nurimo, 
pasidarė taip tylu ir gera, kad iš 
džiaugsmo kaipmat atsidūrėm že-
mėje...

ŠLAvĖS PASLAPTYS 
Prieš karą berniokai mėgdavom 

pavažinėti dviračiais po šilelį. Jei 
dabar kas pasiūlytų pakartoti bent 
vieną tokį žygį, tikrai nieko neišei-
tų... Gerai prisimenu, kaip su ko-
kiu nors bičiuliu, o dažniausiai su 
zakristijono Kielos sūnum Donatu, 
dviračiais nuvažiuodavom iki Šla-
vės, ir tada... prasidėdavo mūsų 
vyriškumo išbandymas! užsimetę 
dviračius, be jokio kelio lipdavom 
stačiais šlaitais žemyn, paskui griu-

vinėdami akmenimis kopdavom 
į viršų.  Apsibrozdinę, susibraižę  
pagaliau pasiekdavom kitą Šlavės 
pakraštį, nuo kurio jau takeliu min-
davom iki paties Puntuko... 

Kartą tėvelis paklausė, kur aš 
nusibalnojęs kelį? Niekur nedingsi, 
pasipasakojau. Tėvelis tada nela-
bai barė, tik perspėjo, kad Šlavėje 
gyvena daug barsukų. O barsukie-
nės esančios labai piktos, ypač kai 
su vaikais - tada šoksta ir ant žmo-
gaus.  Blogiausia, kad jos ne šiaip 
puola, bet taiko į pilvą, ir jeigu įsi-
kabins nagais, žmogui visos žarnos 
laukan išvirs...

Po šito tėvo pasakojimo man 
visą narsumą ir norą keliauti per 
Šlavę kaip ranka atėmė.

vArPAI
Rūpėjo mums ir bažnyčios už-

kaboriai, o labiausiai - kas matyti iš 
bokšto. Prie kopėčių lengvai nepri-

Anykščių kuntAplis
Š.m. sausio 11 d. sukako �0 metų, kai per Baltimorės (jAv) radiją trans-

liuojamos lietuviškos valandėlės. O jas lygiai �0 metų rengė buvęs anykštėnas, 
daktaro Adomo Laskausko sūnus julijonas Kęstutis. jį sveikindami ir pirmiausia 
linkėdami kuo stipresnės sveikatos, skaitytojų dėmesiui siūlome porą jo švie-
žiai papasakotų istorijėlių iš prieškario Anykščių gyvenimo.     

KOdĖL SUGEdO MIKrOFONAS?

Pasakoja Stanislovas Puikys
1983-ieji. 50-osios legendinio 

S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 
metinės. Karštas viduvasaris. Aš – vykdo-
mojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 
plano komisijos pirmininkas – atsakingas 
už rajono pramonę, statybą, architektūrą 
ir kt., bet tikrai ne už sportą, ne už kultū-
rą ar juo labiau aviaciją. Tačiau ant mano 
stalo – darbų planas skrydžio sukakčiai 
paminėti. Kodėl? Gal valdžia pajuto, kad 
jubiliejinis renginys – pavojingas? Visko 
bijantys partiniai funkcionieriai Darių ir 
Girėną vadina „lietuvių nacionalistų vėlia-
va“... Artėjant jubiliejui, kažkaip įtartinai 
dingo Anykščių sekretoriai, pirmininkai – 
vienas atostogauja, kitas sirguliuoja, tre-
čias komandiruotėj... Viskas palikta kam? 
Zuikiui Puikiui!

Tai aš ir žiūriu, ko griebtis. Vietovė prie 
Puntuko negražiai apleista – pirmiausia 
reikia tvarkos, kai kokių akcentų. Šaukiam 
posėdį, tariamės. MSV viršininkas Sigitas 
Radzevičius pasistengė, kad takas prie 
akmens būtų išlygintas, padalintas pako-
pomis – melioratoriai prikalė ąžuolinių 
kaladžių. O kad būtų kur žydėti gėlėms 
ir lankytojai jų nenutryptų, komunalinio 
ūkio direktorius St. Jasevičius sumanė prie 
akmens įkasti akmeninius “bortus”. Aš pats 
susiskambinau su Tauragės keramikos ga-
mykla, kurioje anksčiau dirbau, kad duotų 
smulkios raudonų apdailos plytų skaldos. 
Visi tie dalykai tebetarnauja ir šiandien.

Nors kai kas pasistengė, kad šventė 
būtų kuo kuklesnė (keliai automobilių eis-
mui buvo uždaryti), priplūdo jūra žmonių, 
pėsčiomis iš visų kraštų suplaukė – gal 
apie 10 000. Toks karštas buvo visų no-
ras pagerbti savo didvyrius… Šventę ati-
darant, pamenu, dalyvavo rašytojas Jonas 
Dovydaitis, aviakonstruktorius Bronius 
Oškinis; bent aš labai apsidžiaugiau iš-
vydęs pastarąjį, nes jis kadaise vadovavo 
Kauno aviamodelistų būreliui, kuriam ir 
aš priklausiau - vaikystėje taip pat svajo-
jau tapti lakūnu…Daug visokių garbių 
žmonių atkako, tik iš rajono valdžios – nė 
vieno! Išskyrus, žinoma, Puikį…

Ir štai aš einu prie mikrofono, jau žio-
juosi sakyti pirmuosius pasveikinimo žo-
džius, o mikrofonas trakšt – ir išsijungė! 
Akimirką pasimečiau. Susitvardęs ne-
trukus prabilau be mikrofono, maždaug 
taip:

- Aš kiek pajėgdamas garsiau kalbėsiu, 
o jūs kiek galėdami labiau patylėkit!

Kai kas nusijuokė, kai kas paleido re-
pliką valdžios adresu, tačiau netrukus visi 
nutilo, sukluso.    

Toliau viskas vyko sklandžiai ir šiltai, 
kur kas šilčiau, nei to reikalavo “suderin-
tas” scenarijus.    

Ir tada maniau, ir dabar taip manau – 
neatsitiktinis buvo tas mikrofono “gedi-
mas”.Piešė Robertas Breskus 
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