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Aš nežinau, ar sapnas, ar gyvenimas – 
tos žalios vizijos many ir mėnesienoj:
piliakalniai, pušų viršūnės, upių slėniai...

Tačiau žinau: tai pats brangiausias turtas,
kuriuo dar kūdikis buvau užburtas,
ir neatims man jo nei airijos, nei turkijos... 

Ar mes ne tam, kad jaustume tą pačią nytį?
Žodžiu ir delnu šildytume vienas kitą,
„aš – anykštėnas!” – didžiuodamies sakytume?..
Rimantas Vanagas,
Pasaulio anykštėnų bendrijos sekretorius

Prie naujametinės eglutės – Seimo nariai anykštėnai (iš kairės): Antanas Baura, Rimantas 
Sinkevičius, Jonas Šimėnas, Vytautas Galvonas; centre – Vilniaus anykštėnų sambūrio pir-
mininkė Rita Virbalienė.
Olgos Posaškovos nuotrauka 

Rimantas Vanagas

Kasmet gruodį Anykščių savival-
dybė, anykštėnai tradiciškai pagerbia 
tuos, kurie konkrečia veikla bei lėšomis 
parėmė mūsų Miesto šventę, įvairius ki-
tus renginius, koncertus, albumų, kny-
gų išleidimą. Tarp kraštui nusipelniusių 
įmonių ir žmonių nuolat minimi UAB 
„Au tovelda“ direktorius Vladislavas 
Prei dys, AB „Anykščių vynas“ direkto-
rė Violeta Labutienė, UAB „Anykščių 
ratas“ generalinis direktorius Vygantas 
Šli žys, UAB „Anykščių varis“ direkto-
rius Vladas Visminas, UAB „Alvalis“ 
direktorius Valdas Malinauskas, UAB 
„Jara“ direktorius Valentas Puodžiukas, 
AB „Anykščių energetinė statyba“ di-
rektorius Alvydas Bitinas ir kt. 

Beje, pastarojo šiemetinėje šventėje 
nebuvo: tą pačią dieną įmonė minėjo 
ilgamečio darbuotojo, puikaus žmo-
gaus Vytauto Laurinaičio (jau mirusio) 
80-ąsias gimimo metines. Šv.Kalėdų ir 
Naujųjų metų išvakarėse aplankėme Al-

krikštytas 
trispalvėje

vydą BITINĄ darbo kabinete ir pasiteira-
vome, kaipgi gyvena ištikimiausi mūsų 
kultūros rėmėjai, net sunkmečiais ne-
prarandantys linksmumo ir optimizmo?

kad sekėsi, tai sekėsi!

Klausiat linksmai – tad ir atsakysiu linksmai: 
gyvenime man labai sekėsi! Kai gimiau, rusai 
vijo vokiečius, senelis savo sodyboj Januvkos 
kaime (tarp Širvintų ir Ukmergės) po ąžuolu 
iškasė žeminę. Reikia mane krikštyt, o kuo 
aprengt? Drabužėlių taigi nėra. Ilgai nesvarstę, 
tetos suvyniojo mane į vienintelį didesnį audeklą 
- lietuvišką Trispalvę. Tokį mane pamatęs, Gel-
vonų bažnyčios klebonas pasakė: 

- Šitas bus tikras lietuvis! 
Likimas keistai saugojo ir mano tėvą Teodo-

rą, inžinierių. Kai po karo pradėjo vežti lietu-
vius į Sibirą, mano tėvas „ant staigiųjų“ atsidū-
rė Vorkutoj. Per klaidą: sumaišė su kažkokiu 
kitu Bitinu. Bet kas ten smulkinsis? Vorkutoj 
lagerio prižiūrėtojai iškratė jo kostiumą ir rado 
keistą daikčiuką. 

- Koks čia daiktas? – prispyrė. 
- Logaritminė liniuotė. 
- O kam ji reikalinga? 
- Skaičiuot. 
- Tai tu moki skaičiuot? Tada būsi normuo-

toju! 
Taip tėvas išvengė katorgos darbų ir liko Retroatvirukai iš Anykščių A.Baranausko ir 

A.Vie nuolio-Žukausko memorialinio muzie-
jaus fondų

Mieli Anykščių krašto žmonės, Šv. Ka lė dų 
ir Naujųjų metų proga linkime Jums tyro 
džiaug smo ir taikos širdyse!
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Atkelta iš 1 psl. inžinierium. Aš gi mokiausi J.Biliūno vidurinėj 
mokykloj, auklėtoja buvo Teresė Mikeliūnaitė, 
šviesus, darbui atsidavęs žmogus. Po dešimtos 
klasės šeši berniokai išėjom mokytis į darbo 
jaunimo vakarinę mokyklą. Mat, buvo toks 
įstatymas - dirbančių ir besimokančių neimti 
kariuomenėn, į institutą priimti be konkurso... 

Užtat po instituto (baigiau Kauno politech-
nikos institutą) iškart dviem metam atsidūriau 
kariuomenėj. Čia vėl man pasisekė, ir dėl la-
bai paprastos priežasties.Vilniaus komisariate 
naujokus į paskyrimo vietą skirstė pagal alfa-
betą, B raidė pradžioj – ir pirmoji grupė atsi-
dūrėm Pabaltijo karinėj apygardoj. Kitiems gi 
buvo lemta pamatyti Užkarpatę ir Tolimuosius 
Rytus, dėl ko, žinoma, niekas nedžiūgavo. 

Sovetske (Tilžėje) manęs laukė išbandy-
mas: keliems kandidatams buvo liepta didelė-
mis raidėmis parašyti plakatą „Slava Sovetskoj 
armiji!”. Institute nemažai miklinęs ranką brai-
žydamas, plakatą nupiešiau gražiai – ir buvau 
paskirtas štabo viršininko padėjėju! Gavau 
leitenanto laipsnį, 200 rublių algos, maisto, 
galimybę nueiti į miesto kiną, šokius – ne taip 
jau ir blogai! Bjauriausia man tekusi pareiga – 
tikrinti kareivių gaunamus siuntinius. Praplėši 
siuntinuką, apgraibai, pamaigai – tarp rūkytos 
žuvies, lašinių ar kojinių bandai užčiuopti bu-
telioką… Kartą viršininkas pastebėjo, kaip aš 
tikrinu, ir perpyko: 

- Koks čia tikrinimas?! Žiūrėk, kaip tai da-
roma! 

Išvertė mano ką tik “apžiūrėtą” siuntinį, vis-
ką aliai smulkmenėlės, ir uogienės stiklainyje 
rado įkištą butelį degtinės…Tada tai jau gavau 
pylos!    

Nuvykau komandiruotėn į Kaliningradą – 
ten štabas. Per pietų pertrauką sako – eik val-
gyt. Nueinu į štabo valgyklą, prisikraunu pa-
dėklą maisto, ieškau laisvos vietos. Ją rasti ne 
taip paprasta, nes valgykloje – trys kambariai. 
Įeinu į vieną – ten sėdi kapitonai, majorai, įki-
šu nosį į antrą – ten pulkininkai. Na, galvoju, 
trečias tai jau mano!  Ryžtingai žengęs, staiga 
pamatau serviruotą stalą, o padavėjas capt už 
rankovės: nematai, kad čia generolams?!.

Vilnius, Gelžbetoninių atramų gamykla, 

Energetinės statybos trestas... Pagaliau – AB 
„Anykščių energetinė statyba“, kur dirbu iki 
šiol. Galėčiau ilgai pasakoti apie mūsų elek-
trikų rūpesčius ir problemas, bet šįkart kalba, 
kiek supratau, ne apie tai?

kur gyveni, 
ten ir turi būt Patriotas!

Anykštėnas esu nuo 1947-ųjų, taigi 60 
metų jaučiuosi čiabuvis…O mano filosofija 
tokia: kur gyveni, ten ir turi būt patriotas! Mus 
sieja Šventoji, šilelis, Puntukas, tos pačios ga-
tvės ir reginiai, šventės ir kasdienybė, darbas, 
kaimynystė, - tai kaip, kodėl mums neben-
drauti, nepadėti vieni kitiems?! Mūsų kraujas, 
galima sakyt, tas pats… 

Tad nieko nuostabaus, kad mūsų bendro-
vė kiek išgalėdama rėmė “Bėk bėk, žirgeli”, 
Miesto šventes, meno saviveiklą, sportininkus, 
mokyklas, darželius, ligoninę, albumų ir kny-
gų leidybą. Šįmet paramai skyrėm apie 11000 
Lt, pernai – apie 17000 Lt. Kartais nereikia nė 
didesnių pinigų – pamatei, kad, pvz., ligoninės 
vidaus reikalų skyriuj nėra veidrodėlio (kaipgi 
be jo ligonis barzdą nusiskus?) – ir pasirūpinai, 
kad jis ten atsirastų… Nebekalbu apie morali-
nę paramą, gerą žodį, kurie jokiam biudžetui 
nieko nekainuoja, bet - ypatingai brangūs! 

O mes vis kaip tame anekdote…Girdėjot? 
Susitinka trys gruzinai, vienas jų – su “Volga”. 
Vyrai pasitaria – ir nusprendžia, kad negražu 
visąlaik vienam važinėti, reikia ir kitiems duo-
ti. Taip ir padaro – važinėja “Volga” paeiliui. 
Susitinka trys žydai, vienas jų – turtuolis, kitas 
– skurdžius. Žydai pasitaria ir taip pat nuspren-
džia – reikia draugiškai pasidalint pinigais su 
kitais, - visgi savi žmonės! Ir susitinka trys lietu-
viai. Vienas sako kitam: klausyk, aš buvau Si-
bire, tu sėdėjai kalėjime – tai gal paskundžiam 
trečią, kad ir jis pasėdėtų?..

Juokai juokais, o visa, kas dedasi mūsų 
krašte, mieste – mūsų visų reikalas! Kartais 
labai pasigendu valdžios strategijos, esminių 
numatymų ateičiai. Be to kartais sunkoka 
suprast prioritetus, planuot darbus, orientuo-
tis, kas gi Anykščiuose dedasi? Jeigu valdžia 
nuolat keičiasi, tai tik minusas: ką rimtesnio 
galima nuveikti per kelerius metus? Vos geriau 
susipažįsta, padus apšyla – ir atiduok vairą ki-
tiems... Ir vėl viskas nuo nulio. Centre gėlės, o 
už keliasdešimties žingsnių – gatvytės be šali-
gatvių, nedažyti nameliai…

Kita vertus, dažnai be jokio reikalo laukiam, 
kol kažkas kažką nuspręs ir sukomanduos. Jei 
būtume tikri miesto patriotai, jaustumės esą 
šeimininkai, nieko nelaukdami nuveiktume 
savo “namų darbus”, daug kas būtų kitaip. 
Daug kur jau “valdiški” kiemsargiai šluoja ga-
tves ir šaligatvius, nors nuo seno žmonės pa-
tys su tuo puikiausiai susidorodavo. Dabar gi 
žmogelis neturi teisės sutvarkyt net šalia esan-
čio pašventupio lopinėlio – nei krūmo nukirst, 
nei pernykščių lapų pavasarį sudegint. 

Taip, ateities prognozės nespindi. Gal atei-
nantys metai pasauliui ir mums tikrai bus sun-
kesni – matysim. Bet kam gąsdintis iš anksto 
– verčiau neaimanuodami pasitaupykim, ne-
švaistykim pinigų niekams. Žiūrėkime į rytdie-
ną šviesesnėm, linksmesnėm akim, kaip į tam 
tikrą išdaigą – ir tikrai išgyvensim! Aš ne šiaip 
sau pradžioj pasakojau, kiek kartų mane dar 
vaikystėj iš mirtinų pavojų traukė geros kitų 
rankos. Jei ir sunkmečiu remsim vieni kitus, 
padėsim lipti iš duobės – viskas bus gerai!

Tad su šventom Kalėdom ir Naujaisiais 
Metais, mieli mano gentainiai!

AB „Anykščių energinė statyba“ ir jos vadovas Alvydas Bitinas Naujuosius pasitinka nusi-
teikę geranoriškai ir viltingai.
Alfredo Motiejūno nuotraukos

gyvas. Bylos jam taip ir neužvedė – nebuvo už 
ką. Po poros metų paleido.   

Kol tėvas šalo Šiaurėje, mes gyvenome 
pas mamos seserį. Kai buvau kokių pustrečių, 
vyrai palaukėj ganė gyvulius, kūreno laužą. 
Užsižiūrėjau į liepsną – ir užgriuvau ant jos, 
veidu į žarijas. Kažkieno rankos spėjo ištraukt, 
nubraukė nuo veido pelenus, tepė kiaušiniais 
– išgijau. 

Tėvams apsigyvenus Anykščiuose, už ke-
lių žingsnių buvo Anykštos elektrinė. Taip ir 
matau: didelė smėlio krūva, šuo… Anykšta ne 
tokia kaip dabar – gili, verpetuota. Kad grei-
čiau išmokčiau plaukt, kažkas pastūmė mane 
vandenin. Laimė, spėjau laiku įsitvert kažkie-
no ištiestos rankos.

Su Anykšta susiję ir daugiau vaikystės pri-
siminimų. Vieną 1957 metų dieną nuleido 
Anykštos užtvankos vandenį, žuvys duobe-
lėse ir žolėse virte virė. Stebuklų metas, ir ne 
tik vaikams! Bet štai atlekia sesuo ir liepia eit 
į laidotuves: mirė rašytojas Vienuolis. Skau-
dama širdimi palikau žuvį. Bet įdomumo tą 
dieną nepritrūkom: įsilipę į beržus, stebėjom 
laidotuvių procesiją, - buvo ko pasižiūrėt! Tiek 
žmonių anykštėnai dar niekad nebuvo matę.  

Paaugliai mėgom „bombas“. Pripili butelį 
salietros, medžio anglių, įmeti vidun degančią 
cigaretę ar pagaliuką, užkemši – ir vandenin. 
Pakyla fontanas, sublyksi žuvys... Vieną kartą 
tą butelį kažkodėl padėjau į griovį. Nespėjus 
nueit – driokst! Ranka apsipylė kraujais, iki šiol 
žymus randas… 

Visa tai prisimindamas galvoju: išties buvo 
linksma! Skendau, degiau, sprogdinausi... Tai 
kas man dabar tas numatomas sunkmetis?! 
Ne tokius dalykus išgyvenom – išgyvensim, 
jei reikės, ir šitą nelaimę...

sovietmečio „linksmybės“

1947 metų birželį, vos grįžęs iš Vorkutos, 
tėvas padarė karjerą: anykštėnas Henrikas Ju-
knevičius buvo paskirtas Utenos rajono elek-
tromechaninių dirbtuvių viršininku, tėvas – vyr.

krikštytas trispalvėje
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Donatas Šilinis. Mėlyni paukščiai. 
Eilėraščiai. Kaunas: Mažoji poligrafija, 
2007. 88 p.

„Mėlyni pauk  ščiai“ – šeštoji iš Svėda-
sų krašto kilusio poeto, dailės mo kytojo 
eilė raščių knyga (lei dimo data pernykštė, 

bet mus pasiekė 
tik šįmet). Šioje 
rinktinėje, pasi-
telkiant savitus 
poetinius įvaiz-
džius, žmogaus 
būtis tapoma 
vi somis vaivo-
rykštės spalvo-
mis. Fiksuojama 
tam tikra konf-
rontacija tarp 
žemės spalvų 
ir visa stelbian-
čios mėlynos 

– sapno, svajonės, pasakos, dangaus 
spalvos, tarp buvimo „čia“ ir „ten“, tarp 
kalbančiojo nevienaprasmės identifika-
cijos su karaliumi ar juokdariu. Anot pa-
ties autoriaus, jo kuriamas lyrinis pasaulis 
tai - „poezijos abstrakcijom išpiešta mė-
lyna šalis“. Toje šalyje geriamas vynas, 
„lošėjas, šuva ir kaliausė žaidžia kortom 
po sodo medžiu“, praplaukiančius šešė-
lius stebi laumės, žemė kvepia žolėm ir 
ozonu. To paties laiko plotmėj skleidžia-
si keli pasauliai - žemiškasis, pasakiška-
sis (ar mitinis), dieviškasis. Kiekvienu ei-
lėraščiu teigiama „mėlynais paukščiais“ 
plevenanti dermė: ji užsimezga giliojoj 
žemėj, suveši gimtuosiuose laukuose, ir, 
prisirpus gyvybe, šauna į aukštą dangų. 
Tokioj visaapimančioj dermėj „tarpsta“ 
žmogus, pamiršęs savo vienatvę, sugrį-
žęs į pradžių pradžią, skęstantis ne kal-
bų ar kasdienio šurmulio drumzlinuose 
vandenyse, bet tyro mėlio tyloj.

Ona Staikūnaitė-Gritėnienė. Kalve-
liai. 1779 – 2007. 
Utena: UAB “Utenos Indra”, 2008. 240 p.

Šioje Onos Gritėnienės parengtoje 
knygoje surinkta daug vertingos ir įdo-
mios medžiagos apie Anykščių rajone, 

Debeikių seniū-
nijoje įsikūrusio 
Kalvelių kaimo 
gyvenimą. Nū-
dienos laikais, 
kuomet vaiko-
masi pigaus, 
greito, riebiomis 
sensacijomis 
spygsinčio po-
puliarumo, au-
torės pastanga 
priminti gimtojo 

kaimo istoriją išties džiugina. Vaizdingi 

anykštėnų 
knygų derlius

Kalvelių kaimo žmonių pasakojimai bei 
pačios autorės parengti komentarai turė-
tų sudominti ne tik tuos, kurie šį kaimą 
vadina gimtuoju, bet ir tuos, kurie nėra 
abejingi Lietuvos istorijai bei jos kultūrai. 
Knyga atskleidžia tipinį aptariamo lai-
kmečio (nuo XVIII a. iki mūsų dienų) lie-
tuvių kaimo gyvenimą. Šalia autentiškų, 
netaisytų, rytų aukštaičių tarme pateiktų 
pasakojimų, yra įdėta ir daug nuotraukų, 
iliustruojančių to meto žmonių kasdienę 
buitį, šventes. Vertinga ši knyga ir etni-
niu aspektu – užrašytuose pasakojimuo-
se yra nemažai liaudies dainų, patarlių, 
priežodžių, minimi Velykų, Kalėdų bei 
kitų švenčių papročiai. 

Vytautas Biliūnas. Prarastieji Pavirin-
čiai. Atsiminimai. 
Utena: UAB „Utenos Indra“, 2008. 216 p.

Atsiminimų knygą „Prarastieji Pavirin-
čiai“ Vytautas Biliūnas skiria savo šeimai. 

Įžangoje auto-
rius prisipažįsta 
nemanantis, jog 
atsiminimais 
galėsiąs sudo-
minti didesnį 
skaitytojų būrį. 
Iš tiesų, kuo-
met esti beveik 
n e į m a n o m a 
suska ič iuo t i 
didžiuliais ti-
ražais leidžia-
mas geras ir ne 

visai geras knygas, toks kuklumas lyg ir 
pagrįstas. Visgi „Prarastųjų Pavirinčių“ 
autoriui per daug kuklintis nereikėtų. 
Knyga informatyvi, pagavi ir, nepaisant 
pasirinkto žanro (atsiminimai), išties me-
niška. Tos pačios istorinės peripetijos, 
tapusios ne vienos knygos pasakojimų 
objektu, V.Biliūno leidinyje daugiau pa-
deda atskleisti lietuviškąjį mentalitetą bei 
pasaulėžiūrą. Galima sakyti, jog šia kny-
ga dar kartą patvirtinama lietuvio, kaip 
žmogaus, pirmiausia „nuo žemės“, esa-
tis. Įdomiai knygoje plėtojamas atmin-
ties fenomenas: „Keista mano atmintis. 
Ji epizodiškai siekia gal net tą laiką, kai 
man nebuvo ir metukų“. Taigi atmintis 
yra paveldima, taip kaip protėvių žemė, 
namai, papročiai. Nevengiama knygoje 
ir kritiško žvilgsnio, beje, ne tik į svetimą, 
bet ir į „savo žmogų“. Vaizdingais paly-
ginimais, nešykštint liaudiškų posakių, 
aforizmų, kuriami įsimintini žmonių, 
vietovių, patirtų išgyvenimų aprašymai.
apžvelgė jurga Žąsinaitė

Anykščiai senose 1918-1940 m. foto-
grafijose. Parengė R.Guobis. 

Utenos spaustuvė. 2008. 48 p. 
Skaitytojus pasiekė nuotraukų albu-

mėlis „Anykščiai senose 1918-1940 
m. fotografijose“. Leidinukas priklau-
so „Spingsulės“ knygynėliui, pažymė-
tas 25 numeriu. Jį sudarė Anykščių 
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus darbuotojas 

Raimondas Guobis. Jis yra parengęs bei 
išleidęs ir analogiškus albumėlius apie 
Svėdasus, Troškūnus, Skiemonis. 

Šviežiausiojo leidinėlio viršelį puošia 
Juozo Survilos nuotrauka iš Petro Bir-
žio-Akiro išleisto atviruko – tai Anykš-
čių miestelio vaizdas (1914 m., gaila, 

kad viršelis toks blankus. Čia tikriausiai 
spaustuvės darbo spragos). Leidinyje 
skelbiamos 44 fotografijos iš miestelėnų 
albumų bei muziejaus fondų. Nuotrau-
kos supažindina su miesto gyvenimu, 
įvykiais, šventėmis, kasdienybe, to meto 
kultūra, žmonių būdu ir buitimi. 

Albume gausu panoraminių nuotrau-
kų: žvilgsnis į miestą nuo gretimų kalve-
lių,  Liudiškių smėlynų vaizdai, Šeimyniš-
kėlių piliakalnio vaiskumas. Skelbiama ir 
unikali istorinė fotografija – pirmasis Pa-
nevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas 
su kunigais ant Storių kalvų. Dvasininkų 
būrelyje pamatome ir kun. Alfonsą Li-
pniūną – dabartinį Panevėžio vyskupijos 
kunigą kankinį, kuriam užvesta beatifika-
cijos (kėlimo į altoriaus garbę) byla. Pri-
minsime, kad vysk. K.Paltarokas Anykš-
čių parapijoje lankėsi 1930 m. rugpjūčio 
26-27 d., ta proga su kunigų delegacija 
aplankė ir Storių apylinkes (dabar vieto-
vė tankiai apaugusi krūmokšniais, nebe-
prieinama, nebeprivažiuojama). 

Sveikintinas autoriaus ketinimas 
šviesti visuomenę, supažindinti ją su 
Anykščių istorija, kultūra, gyvensena, 
visuomeninio bei religinio gyvenimo 
nuotrupomis, parodyti muziejuje ir pri-
vačiuose albumuose sukauptą paveldą, 
ugdyti patriotiškumą, meilę savam kraš-
tui ir apylinkėms, skiepyti unikalių reiš-
kinių pajautą, troškulį bei sklaidą. Aiš-
ku, šiame darbe padeda ir muziejininko 
gyslelė: pastebėti, suprasti, vertinti. Bet 
drauge svarbu ir mokėti su šiuo paveldu 
tinkamai elgtis (ne vien gauti, iškaulyti 
ir savo priklausomybėje turėti) –  nuo-
sekliai, chronologiškai bei estetiškai jį 
perteikti skaitytojui. 

Tad pirmiausia ir norėtųsi išmintingos, 
tvarkingos, kultūringos ir patrauklios leidy-
bos, ko leidinys labai stokoja. Įvadas nėra 
išsamus, žinios padrikos, todėl  smunka 
ir paties albumėlio vertė. Netikslus net 
muziejaus, kuriame autoriaus dirba, pa-
vadinimas. Norėčiau R.Guobiui palinkėti 
daugiau kruopštumo ir bendradarbiavimo 
su kitais muziejaus ir dailės, maketo, kom-
pozicijos specialistais, kurie tokių knygų 
išleidimą praturtintų savo žiniomis, pata-
rimais, profesinėmis įžvalgomis.  
kun. justas jasėnas

Tęsinys kitame numeryje
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Silvija Mažeikytė

geltonkasės anykštėnės 
Pasirinkimas

...Kai buvusios klasės draugės iš 
J.Biliūno vidurinės sužinojo, kad gelton-
kasė Aušra Gribulytė įsižiūrėjo kažkokį 
jaunikaitį, tuoj puolė klausinėt, kas gi 
tas išrinktasis? Aušrai bet kas neįtiks - ji 
visąlaik tiesi, principinga, sąžininga. Ir 
ką jūs manot? Draugės - be žado: tas vy-
riškis - Francas, ir dar Šubertas! Muzikos 
kolegijos dėstytojas iš pačios Austrijos, 
- kaip sakoma, iš klasikų lopšio. Groja 
keliais instrumentais, šoka, dainuoja... 
Tik Aušrai gali taip nutikti! 

Ir štai anykštėnė iš Jurzdiko, iš žalio 
ir nuolaidaus Šventosios slėnio, jau 12 
metų gyvena tikrų tikriausiame kalnų 
slėnyje - Alpėse, jaukiame Radštato 
(Radshtadt) miestelyje, 70 km nuo Zalc-
burgo. Dabar tokius žmones, palikusius 
tėvynę dėl santuokos, vadina „meilės 
tremtiniais“. Tada, Aušrai tik nuva-
žiavus, kai ji išeidavo su ilga suknia į 
miestelį, vienintelė tokia būdavo. Ten gi 
moterys mūvi kaip vyrai - kelnėmis. O 
dar ilgi šviesūs plaukai! Visi suprasdavo: 
užsienietė. 

šventosios slėnis, alpių slėnis,
arba linksmos austrų šv. kalėdos

Anuomet apie Lietuvą austrai dau-
giau žinojo - tada buvome „politiškai 
aktualūs“. Dabar gi retas surastų mūsų 
šalį žemėlapyje, ne vienas mano, kad 
mes rusiškai šnekam... Tai gerokai er-
zina Aušrą. Nors šiaip austrai atviresni, 
draugiškesni už vokiečius. Labai noriai 
ir tvirtai laikosi tradicijų, įvairiom pro-
gom ir be jų dėvi tautinius drabužius, 
kaip ir dera patriotams, didžiuojasi gim-
tąja šalimi. 

advento linksmybės

Įdomus ir linksmas kalnų gyventojų 
austrų Advento laikas. Nuo gruodžio 
1 dienos, kad vaikams būtų lengviau 
laukti Šv. Kalėdų, mamos sugalvoja ir 
paruošia Advento kalendorių. Tai - mai-
šeliai, dėžutė ar kišenėlės su skaičiais 
nuo 1 iki 24. Atriša vaikas ryte maišelį, 
o ten - siurprizas: šokoladukas, žaisliu-
kas ar kita smulkmenėlė. Iškart smagiau 
laukti švenčių!

Advento laiku, uždegus žvakutę vai-
nike, po vakarienės, visi groja, gieda 
giesmes, žaidžia stalo žaidimus. Jie la-
bai populiarūs - suartina šeimos narius, 
visiems suteikia ramybės ir jaukumo 
žiemos niūriais vakarais. Advento sa-

vaitgaliais vyksta šventinės mugės. Vis-
ko jose pilna, bet būtinai kepami kašto-
nai ir geriamas karštas vynas.

Labai savotiškas vaizdelis - „velnių 
bėgynės“ (Krampuslauf). Savivaldos 
leidimu įsikūrę net velnių klubai. Iki 
šv. Mikalojaus (Nikolauso) - gruodžio 
6 dienos - velniai su baisiomis kaukė-
mis, storais avikailiais laksto, rykštėm 
visus plaka, baidydami piktąsias dva-
sias. Būtinai su skambančiais varpais, 
kad praneštų ateinantys. Vaikai labai jų 
bijo, vos išgirdę varpą, leidžiasi į kojas. 
Viskas vyksta kaip teatre, daug žmonių 
susirenka pažiūrėt velnių. O tarp jų - ir 
šv.Mikalojus baltų angelų apsupty su 
krepšiais visokių gėrybių: migdolų, me-
duolių, riešutų. Šis tai jau išgelbės...

Su pirmuoju Advento sekmadieniu 
austrų namuose pakvimpa pyragėliais. 
Užeis koks svečias į namus, sako - jau, 
matyt, angelai darbavosi! Visi pašaliai 
kvepia pyragais. Tikros austrės prestižo 
reikalas - iškepti bent 7 rūšių pyragėlius. 
Šio darbo dažniausiai imasi mamos ar 
močiutės su vaikais. Namuos pasklinda 
minkomos ir kočiojamos tešlos kvapas. 

Tradicinės pyragėlių rūšys neįsivaiz-
duojamos be tradicinių formų: burnoj 
tirpstančios vanilininės sviestinės pasa-
gėlės, kokoso piramidės iš baltymų, „iš-
dykėliai berniūkščiai“ - veido formos, 
aštrūs su prieskoniais meduoliai, kla-
sikiniai varškės ir obuolių vyniotiniai. 
Džiovintų vaisių ir riešutų duona - irgi 
būdingas advento valgis. Įdomiausia, 

Aušra Gribulytė-Šubert ir Francas Šubertas su pirmagime Ieva prieš 11 metų.
Nuotrauka iš A.Gribulytės-Šubert šeimos albumo Tradicinis kalėdinis austrų atvirukas.
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kad per Kūčias austrai kerta karštą ma-
karonų sriubą su dešrelėm, vyne troš-
kintus kopūstus. Šalti patiekalai - dešros, 
vyniotiniai. O tuo tarpu Aušra svajoja 
apie lietuvišką silkę.

šventės – 
ir PaslaPtingos, ir linksmos

Po šv.Mišių bažnyčioje visi eina į ka-
pines šalia bažnyčios, degina žvakutes 
ant artimųjų kapų. Varpinėje ar aikštelė-
je paprastai groja pučiamųjų orkestras. 
Grįžus namo - visi prie stalo. Jei yra 
vaikų, eglutės nepamatysit. Ji užrakinta 
kitam kambary. Ją puošia angelai ir neša 
dovanas. Ir tik tada, kai suskamba var-
pelis, visi pulte puola žiūrėti eglės. Bet 
dovanų iškart negali liesti. Susėdę ratu, 
apžiūri eglę. Paprastai seneliai arba 
vyresni vaikai pradeda nuo šv.Rašto 
skaitymo - istorijos apie tai, kaip gimė 
kūdikėlis Jėzus. Tada - giesmės. Visi 
moka garsiausias giesmes. Paskutinė 
nuskamba „Tyli naktis“. O tada jau lei-
džiama visiems šturmuoti dovanų krūvą 
po egle. 

Du sekmadienius iki Šv.Kalėdų ir 
gruodžio 26 dieną iš miestelio kalno 
šlaitu vingiuoja takelis, nusmaigstytas 
fakelais - vadinamoji „Kaizerio prome-
nada“. Tai - Radštato  kultūros centro ir 
turizmo biuro sugalvotas renginys, kitur 
tokio nėra. Vakare miestelėnai traukia 
kalno šlaitu pasivaikščioti. Prie įėjimo 
nedidelis mokestis. Namelio balkone - 
pučiamųjų orkestrėlis, muzika sklinda 
toli slėniais. Šalia esančioj mažoj baž-
nytėlėj visada koncertuoja vietos cho-
ras, solistas, duetas ar šeimų ansamblis, 
groja vargonai. Tolėliau, prie laužo - pa-
slaptingi garsai: dunda gongas, aidi mu-
šamieji, vamzdeliai. Sėdi pasakorius, 
seka legendas, pasakas. Dabar toks jo 
darbas. 

Viename posūkyje - keli stalai su 
karštu punšu, kad sušiltum. Takeliu to-
lyn - daržinėlė: mažytis medinis name-
liukas, pakreiktas šienas, tyliai skamba 
melodija, prieky - prakartėlė. Kai kurie 
menininkai jas daro iš akmenų, kerpių 
medžio, žievių. Visos figūrėlės apšvies-
tos. 

Toliau - keliom spalvom apšviestos 
olas, apačioj upelis čiurlena. Virš jų 
skrenda angelas. Prie šaltinėlio suoliu-
kai, susėdę žmonės - šiaudinės lėlės 
tipiškais austrų kalniečių drabužiais. 
Eidami dar tolyn, pamažu kildami aukš-
tyn, pamatysite pašiūrę, apkrautą eglių 
šakomis, laužą. Aplink jį susėdę vyrai 
ir moterys dainuoja austrų dainas, daž-
niausiai 3 balsais. Kelias leidžiasi prie 
viešbučio, kurio kieme - gyvoji prakar-
tėlė: gyvi asilai, avys. Čia pat gali nu-
sipirkti dešrelių, keptų kaštonų, karšto 
vyno.

Taigi, įvykių daug, akis paganyti yra 
kur. Labai visi mėgsta tas vaikštynes, 

juolab kad už 3 km slėnyje įsikūręs kitas 
panašus miestelis. 

austriškai lietuviška dvasia 

Austrai moka ne tik švęsti, bet ir būti 
kartu. Tai pasakytina ir apie Šubertų šei-
mą. Aušra, būdama šokėja, dainininkė 
(studijuodama ir vėlesniais metais daly-
vavo Vilniaus universiteto dainų ir šo-
kių ansamblyje, etnografiniame ansam-
blyje), mokanti bendrauti su įvairiais 
žmonėmis, nesunkiai įsijungė į austrų 
bendruomenę. Turėdama puikią klausą 
ir balsą, daugybę kartų dalyvavo savo 
vyro režisuotuose koncertuose, vaidini-
muose, dainuodavo su juo duetu. 

Šiokiadieniais Aušra - namų šeimi-
ninkė. Kai prireikia, dirba ir Caritas pro-
gramoje - vertėjauja psichoterapeutams 
politinio prieglobsčio prašančiųjų cen-
tre. Austrai palankiai žiūri į tuos atvykė-
lius, kurie moka kalbą, nori integruotis. 
Nuo Austrijos-Vengrijos imperijos laikų 
gerai žinomas šūkis „laimingoji Aus-
trija“ - šalis buvo išplėsta daugiau ne 
kiek karų, kiek sėkmingų vedybų keliu. 
Į garsiąją Habsburgų dinastiją buvo ati-
tekėjusių ir Jogailaičių palikuonių. Kas 
nuginčys, kad ir lietuvaitės A.Gribulytės 
bei austro F.Šuberto santuoka nepratęsią 
šių gražių tradicijų?!. 

Neapleistos šeimoje ir lietuviškos tra-
dicijos. Visi keturi Šubertai vakarais ne 
tik dažnai gieda (keturiais balsais! koks 
ansamblis!), bet ir varto lietuviškas kny-
geles. Abu vaikai (Ievai -12, o Feliksui 
- 8 metai) nuo mažens moka motinos 
kalbą, Ieva laisvai skaito lietuviškai. Šu-
bertai reguliariai atvyksta į Anykščius, 

pas Jurzdike gyvenančią mamą ir sene-
lę. Dar būdamas visai mažas, Feliksas 
pajuto, kaip apmaudu vasarą matyti 
gretimame Anykščių kieme tokį pat vai-
ką - ir nesusikalbėti su juo. Tad ėmė ati-
džiau gaudyti lietuviškus žodžius... 

Tėvas, Francas Šubertas, taip pat gau-
dosi lietuviškai; pirmas jo išmoktas lie-
tuviškas žodis, visų nuostabai ir juokui, 
buvo... agurkas. Iki tol gerai grojęs kla-
vyru, gitara, citra, fleitomis, austriškais 
skrabalais, Lietuvoj jis greitai išmoko 
skambint kanklėmis, pūst skudučius. 
Dabar norėtų išbandyti dūdmaišį... 

- Geranoriškai ir protingai žiūrint, 
dvi kultūros, dvikalbystė - ne nuostolis, 
ne nuodėmė, o dvigubas turtas, - nuo-
širdžiai teigia Aušra Gribulytė-Šubert. 
- Dvikalbėse šeimose ypač svarbu, kad 
vaikai girdėtų motinos kalbą. O, be to, 
iki trejų metų mažieji ypač gerai įsisavi-
na keletą kalbų. Nuolat bendraujant su 
skirtingų kultūrų žmonėmis, galima pa-
sisemti daug naudingų žinių, palyginti, 
pasimokyti - ir gerokai praplėsti „stan-
dartinį“ akiratį, praturtinti savo dvasią. 

...Jei kaimynai paklaustų, kur Šuber-
tai praleis šv.Silvestro dieną - gruodžio 
31-ąją (mūsų žodžiais tariant, kur sutiks 
Naujuosius?), Aušra tiksliai atsakytų:

- Nuaidėjus dvylikai laikrodžio dū-
žių, Austrijoj skamba ne himnas, o Jo-
hano Štrauso „Žydrasis Dunojus“. Jis ly-
giai vienuolika minučių aidi iš visų TV, 
radijo kanalų. Kol vaikai su kaimynais 
ant stogo džiaugsis fejerverkais, mudu 
su Francu šį valsą šoksime namie. „Lai-
mingoji Austrija“ švenčia! Švenčia ir toli 
likusi, bet mylima Lietuva su Šventosios 
slėniu, dainomis apie Nemuną ir pasa-
kų Dunojėlį...

Paskutinioji 2008 metų diena Austrijos Alpėse: spinduliai danguj, sniege ir žmonių veiduo-
se...
Viltės Vanagaitės nuotrauka
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vardai ir datos
GRUODIS
3 d.  Sukanka 70 metų, kai Svėdasuo-

se (Anykščių r.) gimė medicinos biologė, 
biomedicinos mokslų daktarė, piktybinio 
naviko procesų tyrinėtoja valerija Zovytė 
- braŽėnienė. Nuo 1990 m. iki pensijos 
ji buvo Imunologijos instituto vyriausioji 
mokslo darbuotoja, mokslinė sekretorė.

8 d. Prieš 210 metų 8 d. Pavirin-
čių dvare, Kurklių sen., gimė antanas 
PiottuCH-kubliCkis. Teisininkas. 
Studijavo Vilniuje. Buvo Vilniaus tribuno-
lo teisėjas. Kėlė baudžiavos  panaikinimo 
idėjas. Mirė 1888 m.

18 d. 85 metai, kai Viešintose gimė 
ona gikytė - šakėnienė, pedagogė, 
literatė. Baigė Vilniaus valstybinį peda-
goginį institutą. Dirbo Anykščių rajono 
mokyklose mokytoja. Jos eilėraščiai iš-
spausdinti almanache “Marčiupys” bei 
periodiniuose leidiniuose. Kūrybinio 
pa  likimo rinkinys “Stebuklas eit žeme” 
(dienoraštis, eilėraščiai, atsiminimai, At-
gimimo metų publicistika, 1990-1991 
metų Lietuvos dienoraštis buvo sudarytas 

ir išleistas 2002 m., jau po autorės mirties 
(1999 m.).

19 d. 55 metai, kai Anykščių raj. gimė 
vida Pukienė, pedagogė, mokslų dak-
tarė. Studijavo Vilniaus pedagoginiame 
institute ir įgijo istorijos ir visuomeninių 
mokslų mokytojos specialybę. Dirba Vil-
niaus pedagoginiame universitete Istorijos 
fakultete. Parengė ir 1994 m. išleido kny-
gą “Lietuvos švietimo draugijos XX am-
žiaus pradžioje (1906-1915)”.

22 d.:
- 105 metai, kai Kurkliuose gimė jonas 

YLA (slapyvardis Jonyla), žurnalistas, rašy-
tojas. 1927 m. emigravo į Kanadą. Nuo 
1932 m. buvo Toronto laikraščio “Darbi-
ninkų žodis” (vėliau – “Liaudies balsas”) 
vyr. redaktorius. Bendradarbiavo “Laisvės” 
laikraštyje. 1933 m,. išleista pjesė “Bedar-
biai”, pasirašyta Jonylos slapyvardžiu.

- Sukanka 35 metai, kai  Anykščiuose 
gimė kalbininkė, valstybės tarnautoja vida 
Pabarškaitė-graŽienė. Dirba Lietuvos 
nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje 
(Briuselyje), yra specialioji kultūros atašė.

24 d.  Sukanka 65 metai, kai Kunigiškių 
k. (Kurklių sen., Anykščių r.) gimė kunigas, 
visuomenininkas ir mecenatas vytautas 

Petras kaPočius (1943-2005). Baigė 
Kauno kunigų seminariją. Buvo Zarasų 
Švč. Mergelės  Ėmimo į dangų parapijos 
klebonas, Zarasų dekanas. Mirė 2005 m., 
palaidotas Zarasų bažnyčios šventoriuje.

25 d. 80 metų, kai Pavartyčių k., Rad-
viliškio r., gimė aleksas naviCkas, lite-
ratas. Baigė Žemės ūkio akademiją. Gyve-
na Anykščiuose. Apsakymai ir eilėraščiai 
buvo publikuojami rajono spaudoje, 
literatų almanache “Marčiupys”, poezi-
jos rinkiniuose. 1997 m. išleido prozos 
knygelę “Gandro mirtis” (pirmoji vieta IX 
Rytų Lietuvos literatų konkurse), 1999 m. 
– “Pirmosios vagos” (eilėraščiai), 2005 m. 
– “Artima toluma” (eilėraščiai), 2006 m. 
– “Eigulio trobelė” (eilėraščiai vaikams), 
2007 m. – “Mano uosis” (eilėraščiai), 
2008 m. – “Tarp pradalgių” (eilėraščiai), 
“Žvilgsniai į praeitį” (proza). 

28 d. 105 metai, kai Laičių k., Viešintų 
sen., gimė Povilas Petronis, visuome-
nės veikėjas. 1928 m. atvyko į Kanadą 
ior apsigyveno Monrealyje. Ilgametis Lie-
tuvių darbininkų draugijos pirmininkas, 
Vytauto Didžiojo klubo valdybos narys, 
“Naujienų” korespondentas. Mirties data 
nežinoma.

Aleksas Navickas

Grįžo Kūčios iš vaikystės,
Žiemos naktį išsapnuotos,
Kada gėlėmis pražydęs
Lango stiklas sidabruotas.

Iš pirties, giliais pusnynais,
Nusiprausus ir iškaitus,
Trobon grįžta jau šeimyna.
Prakaitas vagoja veidus.

Duonkepė karščiu alsuoja.
Kažkoks naujas troboj kvapas.
Net rankoves atraitojus
Šližikus mama čia kepa.

Staltiesė, nebe kasdienė, 
Dengia stalą numazgotą. 
O po ja, iš prėslo šieno,
Sauja padrikai paklota.

Už langų nurimo vėjas.
(Žiemą vakaras toks retas).
Štai, Vakarė užtekėjo,
Kūčias valgyti jau metas.

Skubame visi prie stalo, 
Kur daug valgių jau sudėta.
Pasnininkui šiandieną galas
Ir adventas iškentėtas.

Poterius jau sukalbėjus
Kalėdaitį mama ima.
Su lėkšte jį duoda tėvui,
Jis mums kąsniais jį dalina.

O nuo valgių – raibsta akys.
Visko po truputį imam.
Pagaliau suklystam patys,
Ko dar valgyti – nežinom:

Nes taip gardūs visi valgiai.
Apsilaižome ne vienas.
Visi sočiai prisivalgę,
Baigiam Kūčių vakarienę.

...Iš vaikystės grįžo Kūčios,
Po daug metų susapnuotos.
Mėnesnienaoj, vėjui paučiant,
Spindint apšarmotam sodui.

Literatui Aleksui Navickui - 80. Jubiliejaus 
proga poetą ir prozininką sveikino Anykščių 
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos dar-
buotojai, kolegos, giminės ir skaitytojai. 
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

Antrąją Šv. Kalėdų dieną šimtai anyk-
š tėnų rinkosi į Šv. Mato bažnyčią, į ka-
lė dinį koncertą “Stiebiamės į šviesą 
šir dimi”. Tai jau tradicija – įspūdingas 
šventinis renginys. Kai kas net nuogąs-

„koncertas 
buvo nuostabus!”

tavo, ką nauja begalima sugalvoti – be 
angelėlių, avinėlių, karalių? Šiemetinia-
me koncerte (rengėjai – Anykščių Kultū-
ros centras, Šv. Mato bažnyčia, rėmėja – 
Anykščių rajono savivaldybė) dalyvavo 
žinoma aktorė Doloresa Kazragytė, var-
gonininkas Juozas Grigas, dainininkas 
Tomas Ladiga, Vilniaus vario pučiamųjų 
kvintetas.  

Jau nuo pirmųjų minučių gilūs, iš-

mintingi tekstai iš R.Bacho alegorinės 
apysakos „Džonatanas Livingstonas 
Žuvėdra“, muzika, giesmės, vario triū-
bos sukūrė tokią jaukią ir kartu pakylėtą 
atmosferą, kad žiūrovai bemat užmiršo 
gruodžio vėsą ir visus žemiškus rūpes-
čius... O skirstydamiesi kalbėjo, jog to-
kio nuostabaus koncerto Anykščiuose 
seniai nebuvo. 
PA inf.

kūčių vakaras
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labas, tamsta... mama!

Ignė Rotautaitė

Pirmieji vientisą mokyklinę sistemą, 
pritaikytą nevienodo amžiaus ir išsilavi-
nimo vaikams, jaunimui, VI a. pr. Kristų 
įkūrė graikai. Lietuvoje pirmoji mokykla 
įsteigta po 1387m. prie Vilniaus kate-
dros. 

Šiandien mokyklos sąvoka kur kas 
platesnė. Ji tapo neatsiejama visuo-
meninio gyvenimo dalimi, lemiančia 
visuomenės pažangą. Mokykla po šei-
mos - pirmoji viešoji institucija, kurios 
paskirtis – rengti žmogų gyvenimui. 

Dažnai girdime posakį, jog mokykla 
– antrieji namai. Iš tiesų: mokykloje pra-
leidžiame tiek daug laiko, įgyjame nau-
jų žinių, pasiruošiame tolesniam gyve-
nimui. Kai tėvų nėra šalia, artimiausiu 
žmogumi tampa mokytojas. 

Kadangi mano mama yra pradinių 
klasių mokytoja, man dažnai tenka 
išgirsti pasakojimų, kad vaikai, kreip-
damiesi į ją, pavadina mama. Ir nieko 
keista, nes maži vaikai labai greit pri-
pranta ir naują, anksčiau nepažinotą 
žmogų laiko savu. O jei dar šeimoje 
trūksta meilės ir šilumos... 

Tačiau augdamas ir bręsdamas jaunas 
žmogus neretai konfliktuoja ir atsiriboja 
nuo tų, kurie nuolat, kai kada net įky-
riai stengiasi pamokyti ar patarti. Juk pa-
auglys pasaulį suvokia savaip. Tuomet 
sąvoka, jog mokytoja -  antroji mama, 
kažkur pranyksta...

Prisimenu tokį epizodą. Kartą, sėdint 
istorijos pamokoje ir skubant konspek-

sausio mėnesio renginiai

Anykščių Kultūros centras
Troškūnų skyrius. 23 d. 18 val. Tea-

tro studijos „MES“ spektaklio Hofmano 
„Spragtukas“  premjera, skirta Lietuvos 
tūkstantmečiui.

Traupio skyrius. 12 d. 14 val. Tradici-
nis bėgimas aplink Traupį, skirtas   Sausio 
13-osios aukų atminimui.

Kavarsko skyrius. 13 d. 12 val.  Litera-
tūrinė popietė prie laužo „ Jie mūsų atmin-
ty“, skirta Sausio 13-ajai.

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus

10 d. 12 val. Anykščių koplyčioje - tau-
todailininkės Stasės Mardosienės tapybos 
parodos atidarymas. Paroda skirta Moky-
tojos Onos Šakėnienės 85-osioms gimimo 
metinėms paminėti.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Sausio mėn. Bibliotekos salėje - 

Vilniaus dailės akademijos studentės 
Kamilės Lisauskaitės autorinės knygos 
paroda „Iš knygos puslapių“ ir Virgau-
do Lisausko fotografijų paroda „Iš susi-
tikimų su rašytojais“.

10 d. 14 val. Viešosios bibliotekos 
salėje - anykštėnės Lenės Sriubienės 
knygos „Prisiminimai tokie brangūs“ 
pristatymas.

iš laiškų tuoti mokytojos žodžius, viena klasiokė 
tarė:

- Mama, pakartok!
Tylos akimirka... Prapliupus draugų 

juokui, jos veidas nusidažo raudoniu, ir 
susigėdusi ji palinksta prie sąsiuvinio.

Taigi, ne tik pradinukams, bet ir abi-
turientams mokykla -  antrieji namai, o 
mokytoja – antroji mama. Mokyklinis 
skambutis tiksi tarsi bomba, kuriai spro-
gus visi išsibėgiosime savais keliais. Tik 
retkarčiais prisiminsime savo sėkmes, 
juoką ir ašaras mokyklos suole. Užtat, 
bėgant metams, mokykla tampa vis 
brangesnė.

laba diena,

Norėčiau papasakoti tokią istoriją.
Vieną eilinę studentišką naktį, kai 

kažkur už sienos skambėjo muzika, 
o mano lovoj įsitaisė bjauri Nemiga, 
kambary ėmė ir apsigyveno įkyri Min-
tis. Gal dvi savaites niekaip nesisekė 
jos išvaryt. Paskui šiek tiek apsirami-
no, nustojo mane kankint. Gal užmigo 
žiemos miego. Mintis buvo tokia: leisti 
laikraštį Anykščių rajono mokykloms. 
Pavadinimas turėjo būti „Kitaip”. Tiks-
liau, tai  ne visai laikraštis. Projektas 
„nereguliarus žurnalas Anykščių rajono 
mokykloms apie meną”. Arba „neregu-
liarus laikraštis Anykščių rajono moky-
kloms apie literatūrą”. Buvau tikra, kad 
rasiu bendraminčių (moksleivių). Bet 
paskui ėmiau galvot, kad kad ir kokį 
gerą projektą parašyčiau (o to daryt 
dar net nemoku) vis tiek iš  Anykščių 
savivaldybės finansavimo nesulauk-
siu. Bet niekaip negaliu ramiai gyvent 
žinodama, kad mano miesto žmonės 
skaito tik “Anykštą”, t.y. tik nužudė, 
apvogė, išprievartavo. Juk šiaip ar taip, 

Anykščiai - rašytojų kraštas, tad kažko 
literatūriško tikrai reiktų. Tad ėmiau 
ir netyčia pagalvojau: o ar „Pasaulio 
anykštėne” negalėtų būti skyrelio apie 
literatūra, dainuojamąją poeziją ar bent 
kažko panašaus? 

Ačiū už dėmesį,
nuoširdžiai nejūsų - aš

anykštėnai – 
anykštėnams

PAB apdovanojo Aušrą Cicėnaitę ne tik už puikiai padainuotas vokiškų operų bei 
operečių arijas, bet už tai, kad ji – mūsų krašto vaikas...
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

Gruodžio 6 d. Anykščių Kultūros centre įvy-
ko improvizacijų vakaras iš ciklo „Šviesotam-
sa“. Tai buvo ne tik Kultūros centro renginys, 
bet ir Pasaulio anykštėnų bendrijos tradiciniais 
tapusių „Atsivėrimų“ tęsinys. PAB kartkartėm 
pakviečia anykštėnais save laikančius meniš-
kos prigimties žmones atsiverti – atskleisti savo 
pomėgius, sugebėjimus ar malonius įpročius 
kitiems Anykščių bendruomenės nariams.

Renginys buvo dviejų dalių. Koncerte „pir-
mu smuiku“ dainavo Kauno Muzikinio teatro 
solistė Aušra Cicėnaitė-Uždavinienė, PAB 
sąrašuose seniai laikoma anykštėne, nes jos 
tėvelis kilęs nuo Skiemonių, Voversių kaime 
prabėgusios jos „vaikystės ir panystės vasa-
ros“. Dainininkei talkino baritonas Raimondas 
Baranauskas, pianistas Justas Dvarionas, akto-
rius Jonas Braškys.           

Po geros valandos tų pačių rūmų Mažojoje 
salėje savo kūrinius rodė, apie savo kūrybą pa-
sakojo anykštėnai dailininkai Valdas ir Lukas 
Pelegrimai, Dangira Pyragaitė, Jūratė Vingrie-

nė, Rita Juodelienė, Tomas Jurkėnas, Arūnas 
Vilkončius, viešnios iš Kauno – keramikės 
Alma Šmitaitė ir Lolita Abukevičiūtė. 

Tarp vaizduojamosios dailės kūrinių įsipynė 
ir originalus jaunųjų anykštėnų duetas – Eglė 

Bulotaitė (vokalas) ir Kristis Vaškys (klasikinė 
gitara) bei Troškūnų teatro studijos “Mes” at-
stovės Simonos Zimnickaitės skaitomos anksti 
mirusio poeto Arvydo Ambraso eilės. 
PA inf.
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Anykščių kuntAplis

PrieŽastis

- Kodėl krizeni?
- Todėl, kad krizė!

aCH, štai kur šuva Pakastas!..

Režisierius Vytautas Germa na vi čius:
- Nubundu ir galvoju: kas taip slegia krū-

tinę, kodėl taip kažko negera? Ir galva kaip 
nesava... Staiga topt: a, taigi sunkmetis, re-
cesija!..

dreba kinkos, dauŽosi širdis...

- Ko taip drebini kinkas? 
- Ai, žinai, baisiai nesinori eiti pas 

daktarą... 
- Žinau. Man tas pat - kai tik ligoninėn ar 

poliklinikon, spaudimas iškart pakyla. 
- Ne, aš ne dėl to. Supranti, man baisiau-

sia, kad nežinau, ims daktaras ar ne? Jau 
savaitė svarstau: ims – neims, ims – neims? 
Šiaip lyg ir pažįstamas, lyg ir savas, gali 
įsižeisti… Bet visi pataria: duok, matysi, nė 
nemirktelės! Bet kiek jam duot? Ir kaip? Ar 
padėt ant stalo, ar įkišt kišenėn? Ar geriau 
saldainių dėžutėn įdėt? O gal geriau duot ne 
jam, o kitam? O gal abiem?.. Užtat ir daužos 
širdis kelinta para...

Palyginimai

Islandai, lig tol turtingiausi Europoje, 
dėl tos nelaimingos krizės atšaukė Kalėdų 
ir Naujųjų metų fejerverkus, kremta nebe 
jautieną, o arklieną - šioji pigesnė. Taupo 
vargšai.  

Kanadoje gyvenantis literatas susirūpinęs 
parašė, kad klevo lapo šalyje irgi ne pyragai, 
klausė, o kaip gi laikomės mes, lietuviai? Tai 
aš ką regėjau, tą ir sudėjau:

„Mano gimtuosiuose Anykščiuose žmo-
nės prieš šventes šluote šlavė ananasus, laši-
šas ir upėtakius su visais ledais - kaina jiems 
nė motais! Švenčių proga geraširdė valsty-
bės valdžia davė žmonėms atsijuosti diržus 
- aštuonias dienas uliavojom! Ką paskui be-
sutikau, visi skundėsi persivalgę, persigėrę, 
žodžiu - per var gę... O sostinėje Vilniuje per 
pusvalandį dangun ištaškė kelis milijonus - 
stebuklų šalis mūsų Lietuva! Todėl kuo nuo-
širdžiausiai sakau: o, kad tik daugiau tokių 
krizių - ir kad jos niekad nesibaigtų!“

ir vėl Petras ristas...

Sustinka anykštėnas anykštėną.
- Ko eini kaip žemę pardavęs? Ir tu dėl 

tos krizės?..
- Krizės nenuneigsi, bet ji, kaip sakoma, 

daugiau smegeninėse. Skaitei – žurnalis-
tas Petras Ristas vėl mėšlo pridrėbė! Atseit, 
kovoja su korupcija... Galėjo gi ne iš savo 
iškreiptos fantazijos tą straipsnelį sukurpti, 
bet pasiklausti nusimanančių žmonių! 

- Cha, čia ir yra visa paslaptis! Jeigu jis 
nusimanančių klausinėtų ar gerus darbus 
aprašinėtų, iš ko virtų košę? O tos košės 
turi būt kiekvienam numery, mirtinai! Ir kuo 
tirštesnės, iš tolo smirdančios – už tai ne tik 
sidabrinių, bet ir premijas duoda! 

oPtimiZmo Prigimtis

Susitinku vaikystės laikų draugą. Mini-
mum šimtas dvidešimt kg plius užsitarnautas 
autoritetas. Toks niekad ir niekur neprapuls, 
neišsišoks, kvailystės neiškrės - patikimas, 
stabilus, protingas žmogus. Tik visas kažkaip 
neįprastai švyti.

- Ar kas nutiko? - klausiu. Anykštėnui, 
kaip ir dažnam lietuviui, visada truputį ne-
jauku pamačius geriau nusiteikusį. 

- Nieko, - abejingai atsako. Ir dar abejin-
giau priduria: - Vakar buvau žvejot.

- Žvejot?! Mirtina rizika! Ledelis, girdė-
jau, vos poros centimetrų! 

- Ne poros, o visų trijų! – kaip ir dera so-
lidžiam įmonės vadovui, atšauna bičiulis. 
- Matai, esu gyvas ir sveikas! O ešeriukai... 
pats supranti. Sargelis tik vir vir kaip viever-
sėlis...

Klausaus, žiūriu - ir netikiu. Regiu poe-
tę Salomėją, kruvinomis basomis kojomis 
žengiančią per lūžtantį ledą... Paganinį, 
subtiliai virpinantį smuiko stygas... Regiu 
Jėzų, žengiantį Galilėjos vandeniu...

Kai pagaliau sugrįžtu į šiandieną ir vėl 
pamatau savo bičiulio veidą, pajuntu, kaip 
krūtinę užlieja šilta banga: nepražuvo dar 
mūsų Lietuvėlė! Su tokiais žmonės ne tik iš 
krizės - iš kapo duobės išsikapanotum!..

kaiP rubikių Žąsys kriZę lesė

Jurga Žąsinaitė
Neapsikentusi sutartinai televizo-

riaus ir radijo posmuojamų „recesi-
ja, infliacija, desperacija“, sprukau iš 
namų prie žiemoti nesirengiančio Ru-
bikių ežero. 

Bevaikštinėdama tuščia pakrante, iš-
girdau skrendančių žąsų gargsėjimus. 
„Net ir žąsims krizė, - nevalingai top-
telėjo pirma mintis, - jau žiema baigia 
įpusėti, o jos dar po žiaudriąją Lietuvos 
padangę plakas.“ 

Nežinia, iš kur (matyt, tos pačios visų 
skanduojamos krizės išvyta) pasirodė ži-
lagalvė senutė. Mestelėjo į mane smalsų 
žvilgsnį ir, užvertusi aukštyn galvą, tarė: 

- Anava, tos žąsys šiemet į šiltus kraš-
tus nebeskris. Jaučia bėdą, savų nepa-
liks. 

Šyptelėjau nueinančiai senolei, 
įkvėpusi gaivaus oro atsidūsėjau, nuri-
mau. Kažin kokia juokinga ir dirbtinai 
išpūsta ta baisioji krizė man ėmė regė-
tis, nelyg tyčia nupenėtas sliekas, kurį 
į pietus neišskridusios žąsys štai ims ir 
sules...
Puslapį parengė motiejus starkakumpis

Carinis Šv. Eugenijos bendrijos atvirukas, pasiekęs Anykščius I pasaulinio karo metais, liudi-
ja: šventiniai tortai praskaidrina ir niūriausią sumaištį!    
Iš Minvydo Kazlausko asm. archyvo.

krizės fejerverkas
Dabar vienintelė padori laikysena - humoras.

Erichas Marija Remarkas, „Trys draugai“


