
Vygandas Račkaitis

LiEtUVos Vardas

Iš piliakalnių tylos, iš drebulių 
maldos, iš vienišo paukščio gies-
mės ateina tavo vardas. Dar netapęs 
žodžiu,dar nesuteptas.

Atsklinda lyg pavėlavęs aidas. Ieš-
ko tavęs ir manęs. Priekaištaudamas 
ir atleisdamas, prašydamas neišduoti.

Lietuva... Rugių ir rūtų žeme! Vėlei 
mokyk mus drauge sudėt tavo vardą. 
Drauge būti jame kaip kančioje ir są-
žinėje, kaip suprastoj tiesoj. Ir prisikė-
limo stebukle.

Vasario 16-oJi

Per kančią į laisvę, per mirtį - į 
prisikėlimą.

Suaižėjo juodas ledas. Atitoksta 
nutirpusios rankos ir kojos. Grįžta 
saulė drauge su išvaryta tiesa. Po 
daugybės žiemų pragydo Laisvės 
paukštė. Dar prieš ledonešį.

Sušilkime, broliai ir sesės, 
džiaugsmo ašaroj. Padovanokime 
vienas kitam po keturlapį dobilą. 
Būkime Lietuva...

Pasodinkime ąžuolą, krauju ir 
ašarom aplaistytoje  žemėje.

1989-ųjų Vasario 16-oji. Šimtai anykštėnų Šv.Mato bažnyčios šventoriuje sodino Laisvės 
ąžuoliuką, per visą miestą žygiavo su Trispalvėmis...
Alfredo Motiejūno nuotr.

vilniaus anykštėnus 
priėmė signatarų namai

Šiemetinę Vasario 16-ąją sosti-
nėje gyvenantys anykštėnai – jau 
tradiciškai - paminėjo Sig natarų 
namuose vasario 9 dieną. PAB 
valdybos pirmininkas, hab.dr. 
Antanas Tyla perskaitė praneši-
mą “Vienybė ir laisvė”, kuriame 
nuskambėjo ne tik istorinė Ne-
priklausomybės Akto svarba, bet 
ir gilus susirūpinimas dėl šian-
dienos problemų, ypač – lietu-
vybės išlaikymo. 

Profesorė Regina Koženiaus-
kienė atkreipė dėmesį į Vasario 
16-osios Akto leksiką, pasidalijo 
rūpesčiais rengiant mokyklinius 
vadovėlius. Pianistė prof.Graži-
na Ručytė - Landsbergienė pri-
minė auditorijai 1990-ųjų Kovo 
11-ąją,  jaudinantį momentą, 
kurio karštai laukė visa Lietuva 
ir kurio nieku gyvu nebuvo gali-
ma praleisti. 

Šventę skambiais balsais pa-
puošė Rasa Juzukonytė ir Dei-
vydas Staponkus. Koncertui 
pasibaigus, jau gurkšnodami 
kavą, Vilniaus anykštėnų sam-
būrio nariai pasidžiaugė rengi-
nio sėkme.   

Pa inf.

tautiški siuRPRiZai 
iš miunCHeno

Ieva Ramonaitë

uŽgavĖnĖs iR… LietuviØ kaLba

Miuncheno lietuvių bendruomenė 
veikia jau seniai ir aktyviai. Senesni 
žmonės renkasi į   bendrus susirinkimus, 
paprastai skirtus įvairioms šventėms (ži-
noma, neseniai buvo atšvęsta ir Vasario Tęsinys 2 psl.

16-oji), o jaunimas labiau linkęs rinktis 
kitose patalpose - tokiame internacio-
naliame jaunimo klube, vadinamajame 
Lietuvių ir rumunų kultūros centre. Tai  
butas su didžiuliu kambariu, virtuve. 
(Rumunai, beje, veikia įdomiau: aptari-
nėja knygas, filosofuoja, dalyvauja koks 
nors kunigas, kritikai, rašytojai). 

Taigi bendrai paėmus – renkasi trys 
kartos… Aš dažniausiai nueinu į lietu-
vių vaikų su mamom renginius. Patys 
šokame ir dainuojame pritariant gitarai. 
Kokias lietuviškas daineles traukiam su 
savo mažaisiais? Aišku: „Boružėlė sep-
tyntaškė“, „Šiaudų batai...“, „Meškos 

kudlos dulka...“
Per šventes susirenka daugiau  žmo-

nių. Prieš Užgavėnes gavau kvietimą 
- bus vaikų susitikimas, ateiti su kau-
kėm. Vokietijoj Užgavėnės (Fasching) 
atšvęstos jau sausio pabaigoj, tad 
kaukių nusipirkti niekur nebegausi 
(parduotuvese jau vyksta velykinis 
“teroras”), darėmės patys. Tačiau visi 
rūpestėliai atsipirko su kaupu, juolab 
mažieji iškart entuziastingai įsijungė 
į šokius ir žaidimus. Kepėm blynus, 
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pora moterų paruošė programėlę - už-
virė Lašininio ir Kanapinio dvikova... 
Neapsieita be virvės traukimo,  deš-
ros pjaustymo, nuolat pabrėžiant, kad 
ji lietuviška, nors vaikai, atrodo, ne-
labai suprato, kokią tai turi reikšmę? 
Vien vaikų buvo per 20 - nuo kūdikių iki 
mokyklinukų, o kiek dar mamų! Jos čia 
gyvena nuo kelerių iki keliolikos metų. 
Noriai keičiasi adresais, susitinka. Aišku, 
dažnai bendrauti ne visoms išeina: dar-
bas, atstumai ir kt. 

Lietuvių tėčių kol kas nesu mačius, 
nebent vieną kitą „sarmatlyvą“ vokietį 
(bent aš nepažįstu nė vienos lietuvės, 
ištekėjusios už savo tautiečio). Daugu-
ma vaikų lietuviškai kalba nenoriai arba 
išvis nešneka (nors supranta), tarpusavy 
bendrauja vokiškai. Mamos dėl to nere-
tai skundžiasi, bet pačios su jais kalbasi 
vokiškai - sako, „vokiškoj aplinkoj taip 
automatiškai išeina“. Kai kurie vaikučiai 
vis dėlto pašneka ir lietuviškai, nors ir su 
akcentu. Žodžiu, viskas priklauso nuo 
tėvų. Sutikau vieną vokietį, kurio tėvas 
lietuvis, tai jis išmokęs iš tėvo ir puikiai 
kalba lietuviškai. Per Užgavėnes buvo ir 
vienas tėvas vokietis, apylaisviai šnekantis 
lietuviškai. Kaip jis sakė - svarbu norėti... 

Lietuvis negaLi be miško!

…Kalnelis Miuncheno pakrašty nu-
sėtas dailių eglučių. Ateina viena mergi-
na, kita, “išsirauna” po eglaitę ir su jom 
vaikšto, ieškodamos tinkamesnės vietos, 
o ją suradusios - “pasodina”. Paskui – 
vėl kitos eglutės, ir pamažu “miškas” 
plečiasi, skleidžiasi vis kitom formom. 
Tuo tarpu kažkas fotografuoja, filmuoja. 
- Ką jūs čia veikiat? – klausia atsitiktinai 
ar neatsitiktinai čia atsidūręs žmogus, 

tautiški siuRPRiZai 
iš miunCHeno

tikriausiai žurnalistas, menotyrininkas, 
dailės mėgėjas ar tiesiog smalsuolis.    
- Lietuvis negali be miško! – atsako viena 
jauna moteris. Ji mielai prisistato. Esanti 
lietuvė, Patricija Gilytė. Jai 35-eri. Vil-
niaus meno akademijos Kauno dailės 
institute studijavo keramiką, studijas gi-
lino Miuncheno vaizduojamųjų menų 
akademijoje. Jos seneliai kilę nuo Vie-
šintų,  vaikystėje mėgusi žaisti Šimonių 
girioje, visur ir visąlaik jaučiasi lydima 
jos žalių šiltų spindulių. Miškas, kurį ji 
apibendrintai vadina Anykščių šileliu, 
teikia įkvėpimo, peno jos kūrybai, tarp 
jų – ir instaliacijoms (videoskulptūroms), 
vietą joms atsirasti mieliau renkasi ne už-
daras patalpas, o laukų ir miškų erdves.  
  2007 metais Patricija su instaliacija 
“Anykščių šilelis” dalyvavo Miunchene 
vykusioje parodoje “Nordost” (“Šiaurės 
Rytai”). Ja norėjo pabrėžti, kad šiaurie-
tiškas lietuvio mentalitetas ir identitetas 
nei istoriškai, nei emociškai neatsiejamas 
nuo miško. Parodoje rodytam videokū-
riniui įgarsinti emigrantai lietuviai skaitė 
Antano Baranausko poemą (balsų cho-
ras priminė miško ošimą), čia pat tysojo 
samanų žalumą imituojantys čiužiniai, 
baltas kilimas su juodom raidėm išaus-
tu poemos tekstu vokiečių ir lietuvių 
kalbomis. Autorė sakosi kurdama netu-
rėjusi jokių didaktinių tikslų, visa tai tie-
siog išplaukę iš vaikystės prisiminimų… 
Toje parodoje su savo kūriniais dalyvavo 
ir dar vienas lietuvis (Mindaugas Gap-
ševičius, „Miga“), keletas skandinavų, 
vienas vokietis. Žiūrovai vokiečiai Pat-
ricijos instaliaciją, regis, suprato gana 
tradiciškai – Lietuva jiems labiau siejasi 
ne su Baranausko poema, o su apytikriu 
žinojimu, kad tai - kažkoks miškais, sa-
manom apaugęs kraštas... Tačiau įver-
tino autorės kūrinį sakydami, jog video 
mišku čia tiesiog kvepia. Gi lietuviams 
instaliacija sukėlė savų prisiminimų 
bangą, prisiminimų – ir nostalgijos… 
Šiuo metu Patricija Gilytė ruošiasi Berly-
ne balandį vyksiančiai tarptautinei konfe-
rencijai „Migruojanti realybė“. Jai numa-
tyta kita “Anykščių šilelio” dalis, kurios 

idėja ir tikslas – pavaizduoti migraciją 
videoskulptura (ant kalvelės už nukirstų 
eglučių stovi pasislėpę žmones ir po tru-
putį slenka su eglutėmis – “migruojantis 
miškas”). Šiuokart tema aiškesnė, žmonių 
vaidmuo svarbesnis – tai emigrantai, be-
sitraukiantys, anot A.Baranausko, “nuo 
Puntuko lig Šlavei…” Taigi lietuviai tolsta 
nuo gimtinės, tačiau ne per toliausiai, nes 
žmones ir kartas tebevienija, tebemaitina 
“žali” Lietuvos prisiminimai…

Patricija A.Baranausko poemą išstu-
dijavusi “iki pašaknų”, trim kalbom – 
lietuvių, vokiečių ir anglų. Jos nuomo-
ne, vertimas labai pakeičia kūrinį, lyg 
būtų ne tas pats. Lietuviškas tekstas kuria 
šviesesnio, linksmesnio, “geltonesnio” 
šilelio vaizdą (pušų, smėlio lietuviui ne-
reikia nė aprašinėti, jis pats juos mato; 
galbūt šviesa užlieja lietuvio akis ir dėl 
vaikystėj patirtų įspūdžių). O ”vokiškas” 
šilelis pastebimai tamsesnis, medžiai 
aukštesni, didingesni. Lygindama šiuo-
du įvaizdžiu, Patricija ir kuria savąjį – 
“trečiąjį “ – Anykščių šilelio variantą…  

“Keliaujančios” eglutės – tai ir migruojantys lietuviai 

Patricijos Gilytės vaikystė prabėgo tarp ža-
lių Šimonių girios spindulių

Užgavėnių šventei Miunchene netrūko 
ne tik kaukių, bet ir ”pusiau lietuviškų” 
vaikučių šypsenų

Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio anykštėno“, paremkite jį! Atkreipiame įmonių, fir-
mų, privačių asmenų dėmesį: reklamuokitės mūsų laikraštyje! Jį gauna ne tik visos rajono 
mokyklos,  bibliotekos, kitos kultūros įstaigos, stambesnės verslo įmonės, bet ir anykštė-
nai, gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei įvairiose užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, registracijos 
adresas: LT29111 Anykščiai, J.Biliūno g.23; atsiskaitomoji sąskaita SEB Vilniaus banke (ko-
das 70440) Nr.LT21 70440 0600 02147 203.                                                         Ačiū!
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Vytautas Balčiūnas

2008 metų pradžią Anykščiuo-
se paženklino keli svarbūs kultūros 
viešųjų erdvių atnaujinimo ir plėtros 
projektų pristatymai. Sėkmingas, įdo-
mus Anykščių kultūros centro pasta-
to renovacijos projektas teikia vilčių, 
kad svarbiausia miesto salė taps šiuo-
laikiška, teikianti daugiau galimybių, 
o pats pastatas įgaus patrauklumo ir 
modernumo bruožų, būtinų dabar-
ties meno sklaidai. 

Labai svarbus ir naujojo bibliote-
kos pastato projekto pristatymas, nes 
literatūros klasika garsėjantis mies-
tas niekad neturėjo tinkamų Knygos 
namų, nors būta net kelių neįgyven-
dintų bibliotekos pastato projektų. 
Dabar paskelbtas Anykščių rajono 
savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešosios bib liotekos pasta-
to Vyskupo Antano Baranausko skve-
re projektas yra sėkmingas ir svarbus, 
nes juo užbaigiamas 1991-1993 m. 
šios kalvos ir nuokalnių sutvarkymas, 
skoningai uždarant pastatų komplek-
so ūkinį kiemą nuo skvero erdvės 
(dabar esanti tvora buvo tik laikinas 
ir butaforinis sprendimas, kurio būti-
nai reikėjo atsisakyti). Architektės G. 
Miknevičienės ir jos kolegų sukurtas 
projektas ne tik nepažeidžia paminko 
A. Baranauskui aplinkos, bet ir ją su-
taurina, o statinio horizontalės sukuria 
deramą architektūrinį foną svarbiau-
siam miesto pastatui – Anykščių šv. 
Mato apaštalo evangelisto bažnyčiai, 
jos didingiems vertikalių tūriams. 

O svarbiausia, kad naujosios bib-
liotekos pastato projektas yra auten-
tiškas kultūrinių ir gamtinių motyvų 
jungties kūrinys, kurios fasadas sko-
ningai primena solidžių knygų for-
mas. Jas pastato fasade metaforiškai 
pakartoja poeto A. Baranausko po-
emos šimtamečių pušų siluetų mo-
tyvai. Projektas stiklo jungtimis yra 
ypač gamtiškas, dinamiškas, jaukus. 
Jis organiškai įsilieja į Šventosios pa-
krantės kultūrinę istorinę erdvę, ją 
praturtindamas tiek labai svarbia kul-
tūros ir informacijos institucija, tiek 

prie bibliotekos pastato į A. Vienuo-
lio paminklo pusę numatomu sukurti 
turizmo ir kultūros renginių informa-
cijos centro stikliniu stačiakampiu 
statiniu. 

Neabejoju, kad naujajame bib-
liotekos pastate ne tik įsikurs dabar 
išblaškyti bibliotekos padaliniai (elek-
torinių ryšių amžiuje gyvybiškai būti-
na, kad visa institucija veiktų vienoje 
erdvėje), bet jaukiame Vyskupo A. 
Baranausko skvero naujajame pasta-
te rasis ir labai reikalinga kultūrinių 
susitikimų, pokalbių, svarstybų salė. 

Naujojo bibliotekos pastato pro-
jektas galutinai užvers ir dramatišką 
šios miesto vietos urbanistinės raidos 
puslapį, kai mažne prieš 20 metų 
buvo bandoma ant visos kalvos pa-
statyti konditerijos-kulinarijos cechą. 
Bibliotekos pastatu uždarius ūkinį 
senųjų priklausomybės metų pastatų 
kiemą, Vyskupo A. Baranausko skve-
ras taps unikalia meno, kultūros ir 
gamtos vienovės erdve. 

Bibliotekos statybos viltys leidžia 
tikėtis, kad pagaliau atsiras galimybė 
sukurti Anykščių dailės galeriją – gy-
vybiškai būtiną kurortiniam kultū-
ros miestui vizualiųjų menų centrą. 
Anykščių dailės galerijos idėja – iš 
seno jaučiamas ir vis nuolat atgyjan-
tis miesto bendruomenės kultūrinis 
poreikis. Ne tik A. Vienuolis, bet ir 
ypač Teresė Mikeliūnaitė jautė didelį 
Anykščių dailės galerijos būtinumą, 
jai nuosekliai kaupė tapybos kūrinius, 

piešinius, grafiką, knygų iliustracijas, 
skulptūras, liaudies meną, pirmenybę 
atiduodama profesionaliajai dailei. 

Akivaizdu, kad šiandien susitinka 
dvi gyvybingos ir artimos idėjos su-
kurti Anykščiuose dailės galeriją. Tai 
Pasaulio anykštėnų bendruomenės 
kvietimas kaupti kraštiečių dailininkų 
profesionalius darbus ir juos rodyti 
bendruomenės namuose bei jau šim-
tmetį pulsuojantis miesto kultūrininkų 
siekis sukaupti ir nuolatos eksponuoti 
muziejinėje aplinkoje vertingų dailės 
kūrinių rinkinį. Tiek istoriniams kū-
riniams, tiek dabarties profesionalių 
dailininkų pasaulietiniams darbams, 
pastačius naująjį bibliotekos pastatą, 
galėtų būti skirtas istorinis Okuličių 
dvaras, kurį per kelis dešimtmečius 
taip pamėgo miesto bendruomenė. 

Galim tikėtis, kad Anykščių kuror-
to dailės galerijai sutiktų dovanoti ne 
tik kraštiečiai dailininkai, bet ir ko-
lekcininkai. Teigiamą nuostatą pado-
vanoti Anykščiams unikalią išeivijos 
garsiausių dailininkų kolekciją yra iš-
sakiusi Beatričė Kleizaitė-Vasaris, vil-
čių teikia ir išeivijoje gyvenantys kiti 
kultūros vertybių rinkinių savininkai. 
Svarbu, kad idėjos įgyvendinimui lai-
ku būtų priimtas Anykščių rajono sa-
vivaldybės Tarybos sprendimas, kad 
jos įgyvendinimas nepaskęstų be-
prasmiškose diskusijose ir kovingose 
politikų ir politikierių  priešpriešose. 
Sėkmingi Anykščių kultūros centro 
pastato renovacijos ir naujos bibli-
otekos statybos darbai leidžia viltis, 
kad prasidėjo kokybiškai naujas ir la-
bai svarbus Anykščių kultūrinės inf-
rastruktūros plėtros etapas. Viltingas 
etapas ir Anykščių dailės galerijos 
gimimui. 

anykščių dailės galerijos 
sukūrimo viltys

Kultūros ir meno, architektūros specialistai gėrisi architektės G.Miknevičienės ir jos kolegų 
suprojektuota Anykščių biblioteka (ča matome jos maketą).
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visuotinis gedulas?!
(Atsakymą į šį klausimą netrukau iš-

girsti aplankęs Giedrių Čekuolį, Lietu-
vos ambasadorių Prancūzijoje:

- Kodėl paryžiečiai taip mėgsta juodą 
spalvą, net jaunimas? Tokia mada, be 
to, pavasaris – ir taip pakankamai ryš-
kus metas. Vasarą “pražydės” ir šviesios 
spalvos, ypač balta. Prancūzai labai save 
prisižiūri, seka madas, kur kas labiau nei 
italai, ispanai ar mes. Jeigu tokia mada 
užėjo, sakykim, ilgi plaukai - tai ir visa 
vyriausybė užsiželdins gaurus! Jaunam 
vyrukui dabar kelnės turi būti nusmuku-
sios iki užpakalio, kai eina, tai, žiūrėk, 
ir nuoga sėdynė su perskyrimu šviečia... 
Prancūzai gali sau daug ką leisti).       

Nesu jauniklis, tačiau negi, gyvate 
žaibiškai neriant metro traukinukui, už-
drausi akiai įvertinti prancūzaičių grožį? 
Vėl keistenybė: mergytės dailios, lieknu-
tės, šukuosenos skoningos, bet gana ku-
klios, sijonukai ne per trumpiausi, iškirp-
tės ne per giliausios, juolab ant grakščių 
kaklų plaikstosi šalikėliai... Vilnius ir net 

Anykščiai šiuo požiūriu kur kas atvires-
ni! Kuo tai paaiškinti? 

(Jau pirmos dienos vakare Lietuvos 
ambasadorė prie UNESCO Ina Marčiu-
lionytė porino: 

- Pirmiausia nemažai ką pasakyčiau 
mūsų jaunom lietuvaitėm. Prancūzės 
taip nesirengia, jos nevaikšto pusnuogės 
kaip mūsiškės. Jų seksualumas kitoks, 
nedemonstruojamas atlapom krūtinėm. 
Užsieniečiai stebisi: lietuvaitės labai 
gražios, bet kodėl jos tokios nuogos kaip 
prostitutės? Nežinau, iš kur tai atėjo. 
Nederėtų taip “viešinti” kūną, moteris  
visada turi pasilikti šiek tiek paslapties. 
Prancūzės sugeba savo grožį kitaip, kul-
tūringiau parodyti. Mano amžiaus mote-
rys - prancūzės ir lietuvės - panašesnės, 
tik mūsiškės kasdien labiau puošiasi. 
Prancūzės taip dabinasi tik per šventes, 
priėmimus, eidamos į koncertą. 

Labiausiai skiriasi pagyvenusios, gar-

anYkšČiai 
PaRYŽiuJe
Rimantas Vanagas

Tęsinys. Pradžia - Nr.1

metRo: PasLaPtYs iR atRadimai

Valdas Papievis iš paryžietiškų virpe-
sių nuaustame romane “Vienos vasaros 
emigrantai” nuolat primena, girdi, Par-
yžiuje kiekvienas turįs galimybę susi-
kurti “savą” Paryžių. Tai aksioma: mes 
ir Anykščiuose būdami kiekvienas ren-
kamės vis kitas parduotuves, kavinukes, 
skverelius ar takus, tad ko norėti iš didin-
gojo, turtingojo, spalvingojo, legendinio 
ir t.t. Paryžiaus, kur dažnas žingsnis at-
veria vis kitą amžių, architektūrą, reginį? 
Paryžius pernelyg milžiniškas ir įvairus, 
kad aprėptum ir “eksploatuotum” jį visą 
net gyvendamas jame šimtą metų! 

Taigi ir šiuokart kalbėsime ne apie 
kažkokį vienasluoksnį įvykį ar statinį, 
o apie tai, ką spėji apčiuopti per labai 
ribotą laiką. Kaip jau sakėme, mums 
labiau rūpėjo ne Paryžius apskritai, o 
kokias mintis jis sukelia iš kasdienybės 
išsprukusiems anykštėnams... 

Kadaise sulaikę kvapą žiūrėjome su-
krečiantį kino filmą “Paryžiaus palaptys” 
– apie praėjusių amžių didmiesčio var-
guolių gyvenimą, meilę ir nusikaltimus. 
Nežinau, ką šia – požemių ir padugnių, 
naktinio gyvenimo tema – mintija šian-
dienos paryžietis, tačiau pirmasis po-
žemis, kurį pamato Paryžiaus svečias, 
be abejo, yra metro. Nieko ypatinga 
- panašūs traukinukai zuja po gausybe 
pasaulio miestų, kurių gyventojai skai-
čiuojami milijonais. Vis dėlto Paryžiaus 
metro mano žvilgsnis pagavo niekur ki-
tur nematytų detalių... 

Keleivių srautas čionykščiame metro 
ne toks spalvingas, kaip galėtum tikė-
tis Europos ir viso pasaulio madų sos-
tinėje gaivią, saulėtą pavasario dieną. 
Keisčiausia – tame sraute dominuoja 
juoda spalva! Ne, ne odos: juodos kel-
nės, juodi lietpalčiai, juodos striukės, 
juodi marškiniai, juodos skrybėlaitės 
ir suknelės... Tiek juodumos esu matęs 
tik Izraelyje, ypač - religinguose kvarta-
luose, betgi čia, Paryžiaus metro, žydų, 
bent iš pirmo žvilgsnio atpažįstamų, 
vos vienas kitas. (Antai ant kėdžių susi-
krausto rabinas ir rabinienė su keturiom 
atžalom: visi, neišskiriant nė berniukų 
ir mergyčių, vienodai sukirptais drabu-
žiais, skrybėlaitėm, iš kurių kyšo spira-
lėmis susuktos plaukų sruogelės - juodi 
kaip varnai su varniukais…) Tačiau kiti 
juodai apsirengę keleiviai, netgi jaunu-
čiai - aiškiai ne žydai, tai gal čia koks... 

baus amžiaus moterys. Mūsiškės kur kas 
labiau pavargusios. Tačiau tai jau kažin 
ar juo jų priklauso: kitos galimybės, ki-
toks gyvenimas, papročiai. Paryžietės 
visos su madingom šukuosenom, kos-
tiumėliais. Ir šiandien autobuse stebėjau 
vieną senutę, veidas raukšlėtas, bet dai-
liai susišukavus, pasidažius. Tikrai labai 
gražios senyvos prancūzės!)

Gilintis į Paryžiaus gyvenimo savitu-
mus pradėsime tik po kelių dienų, dabar 
gi mes dar tik metro, penim vien akis... 
Prošal it nesibaigiančiame maskarade 
plaukia viso pasaulio rasės ir tautos: 
negrai, gracingi ir lengvi kaip gepardai, 
kuklučiai “kaip dievo karvytės” indai, 
erelių profiliais marokiečiai ar alžyrie-
čiai… Neatrodo, kad kas nors skubėtų, 
nerimautų… “Štai ką reiškia kultūros 
sostinė! – mintiju. – Jokių pykčio, agresi-
jos ženklų. Laimingas miestas, laiminga 
šalis! Nei tau mėlynanosių, nei rėksnių, 
nei besistumdančių, besikeikiančių vai-
kėzų! Antai Vilniuje teko matyti, kaip 
prie P.Cvirkos paminklo 12-14 metų 
paaugliai spjaudosi, geria, užkabinėja 
praeivius. O kai gimtuose Anykščiuo-
se buvo pabandyta sutikti Naujuosius 
miesto aikštėje, pienburniai pradėjo 
svaidytis tuščiais buteliais…“ 

Bet kas tai? Laibakojė mergiotė pėdi-
na metro koridoriumi ir paeiliui drykst! 
drykst! didžiules popierines reklamas. 
Reklamos gražios, tikriausiai nepigios, 
mielai tokia pasipuoščiau kambarį... O 
mergiūkštė nudrėskusi apsidairo, ar kas 
matė; įsitikinusi, jog taip, imasi kitos. Kas 
ją įsiutino ar įskaudino, ką ji nori pasa-
kyti? Bet kokia kaina atkreipti į save dė-
mesį, pasityčioti iš kitų ramybės, spjauti 
į veidą visam pasauliui? Praeiviai nieko 
nesako, tačiau net atsisukdami žiūri į 
mažąją plėšrūnę, o ji, įžūliai praviepusi 
dantukus, juokiasi... Kažką ji man pri-
mena, gal net iš Anykščių, bet ką?..

Ties išėjimu į gatvę kažkoks sam-
brūzdis? Pravėrę kuprines, azijietiško 
sukirpimo vyrukai siūlo praeiviams lai-
krodžius, skėčius, žaislus. Prekės kaip 
prekės, bet ko pardavėjai taip baugščiai 
dairosi? Staiga kažkas švilpteli - o tai 
būta gatvės angoje budėjusio vaikigalio 
- ir prekijai greitosiomis kraunasi savo 
daiktus, sprunka į šalis kaip tarakonai: 
policija!..

Įžengiame į kitą tunelį. Juodaodis atle-
tas, išklojęs pasieniui dešimtis paveikslų 
reprodukcijų, skaičiuoja grąžą pirkėjui. 
Bet viena akis visąlaik budrauja, o ant 
kaklo mataruoja trenerio švilpukas, - 
kam jis? Atsakymas ateina pats: juoda 
blizganti ranka staigiai čiumpa švilpu-
ką, šaižiai sušvilpia - ir mes pamatome 
bernioką, pustantį padus su popieriaus 
lakštu rankoje...  

Taip, Valdai Papievi, tu, žinoma, tei-
sus: Paryžius kiekvienam vis kitoks ir vis 
kitaip savas!

Eifelio bokštas nakčia pulsuoja, žaižaruoja 
kaip kalėdinė eglė...
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Tęsinys kitame numeryje

Paryžiuje gyvenančio lietuvių dailininko Prano Gailiaus „Padėkos grafikėlė“

“kaRviai”, ŽuRnaListai iR kt.

Jeigu kas patyliukais paklaustų, kuo 
iš tiesų pirmomis dienomis labiausiai 
suglumino Paryžius, atvirai pasakyčiau: 
š...! Dardindami lagaminus šaligatviu 
Monrūžo pakrašty, negalėjome nepaste-
bėti šiukšlių, išmestų baldų (koks lobis 
lietuviui!), šunų pridergtų krūvelių - užsi-
žiopsojęs kaipmat įmaknosi į patį tikriau-
sią, tegu ir Paryžiaus priemiesčio, mėšlą! 

Negalėjo akin nekristi ir kelkrašty išsi-
rikiavę automobiliai, apkloti tokiom lyg 
ir salotų spalvos skepetom... Ir taip so-
driai, dosniai apkloti, jog sustojęs ėmiau 
svarstyti, kiek laiko čia tie automobiliai 
ilsisi: mėnesį, pusę metų, metus? Buvau 
betraukiąs nuo kaklo fotoaparatą, bet 
persigalvojau, nusprendęs pirmiau išsi-
aiškinti, koks tai reiškinys, o tik paskui 
fotografuoti. Juolab, kad, akims savaime 
pakilus į augalotus belapius medžius, 
juose neaptikau nė gyvos dvasios.  

Tų gatvės “freskų” autorius pamačiau 
kitą rytą. Vargšai vairuotojai stropiai šiū-
ravo savo automobilių stogus (vadinasi, 
tos “skepetos” buvo tik vienos dienos 
kūryba!), o ant gretimų medžių šakų lyg 
stambūs didžkukuliai kūpsojo melsvai 
pilkšvi paukščiai. Jei ne įspūdingas “pa-
ryžietiškas formatas”, net nesuabejotum, 
jog tai karveliai, bet liežuvis neapsiver-
čia ištart mažybinės priesagos, labiau 
linkęs tarti “karviai”... Ne, ne visi tokie 
išpūstakrūčiai, greičiausiai tik patinai, jų 
pelerinos žvilga it karo veteranų; ir jeigu 
toks “karvedys” drėbteltų ką sukaupęs 
ant pakaušio... Kaip, tarkim, tūlas Lie-
tuvos ar gimtųjų Anykščių žurnalistas, 
pritrūkęs kišenpinigių: pliurpt pirmam 
pasitaikiusiam piliečiui ant veido!..   

Po šios patirties mes ir Tiuilri, ir ki-
tuose parkuose jau iš tolo atspėdavome, 
kodėl net žmonių tirštumoj kai kurie 
suoliukai tušti, prie jų verčiau nesisku-
binti. Beje, “karviai” akiplėšiškai drąsūs, 
sugeba pranerti pro tave taip arti galvos, 
kad jei pasitreniruotum, kažin ar nenu-
capintum kurio už uodegos...

Tačiau prancūzai yra prancūzai! Kar-
velių mėšlas jų, regis, nejaudina - kaip 
ir, tarkim, anksti rytą įbrėžti, aplamdyti 
automobiliai stovėjimo aikštelėje: visi 
juk vienodai skuba į darbą, visiems ver-
kiant reikia vietos, kad ir labai siaurutės! 
Švedas Stokholme, vokietis Berlyne ar 
britas Londone neįsivaizduoja, kaip ga-
lima solidžiam piliečiui taip neatidžiai 
ir neatsakingai elgtis, tuo tarpu automo-
biliais švelniai “pasibučiavę”prancūzai 
tik pasiskeryčios, apsisvaidys kandžiais 
juokeliais – ir nueis kas sau: rytinė smul-
kmena visa tai, ne daugiau!  

Prancūzai atsigriebia kitur: narsiai ko-
vodami už savo garbę ir orumą, pilieti-
nes laisves, socialines garantijas. Maiš-
tinga Prancūzijos siela! Dažnas lietuvis, 
giedodamas savo „Tautišką giesmę“ su 
kilniais žodžiais apie tautos vienybę ir 
protėvių paliktą garbę, veikiausiai nė 
nenumano, ką skelbia „Marselietė“ (La 

Marsellaise), Prancūzijos himnas nuo I8 
amžiaus pabaigos. Jei Lietuva turėjo tik 
vieną savo karalių ir garbina jį iki šiol, 
tai prancūzai ne vienam „mėlyno krau-
jo“ asmeniui tiesiogine prasme nuride-
no galvą nuo pečių – už skriaudas savo 
tautai, moralinį ir visokį kitokį pasileidi-
mą. Štai pora „Marselietės“ posmelių:

Drebėkite, tironai, išdavikai,
Drebėkite, jūs – gėda mūs!
O jūs sumanymus tėvažudiškus
Įvertinsim – nė vienas neprasprūs.
Prieš jus kiekvienas širdyje karys,
Su tuo didvyriškai kovos ir net jei kris,
Jiems priešų Prancūzija vėlei prigimdys,
Prieš jus pasaulis visas šis.
Bastilijos šturmo, Paryžiaus komunos, 

kitų revoliucinių batalijų reliktas? Taip.
Tačiau prancūzai ir šiandien demonstra-
tyviai pabrėžia nepriklausomumą nuo 
kitų pasaulio galingųjų, nepakantumą 
bet kokiam asmens laisvės apribojimui. 
Laisvė, lygybė, brolybė! (Liberte, Eglite, 
Fraternite!) - šie Didžiosios revoliucijos 
idealai ir nūdienos prancūzų gyvenime 
nėra vien skambūs šūkiai. Anykštėnu 
save tebelaikantis rašytojas Valdas Pa-
pievis vieną vakarą porino: 

- Paryžiuje kainos nekyla kaip Lietuvoj, 
bet vos ne kiekvieną dieną kas nors strei-
kuoja: policininkai, lakūnai, metro darbuo-
tojai ir kas tik nori. Gina savo teises ir, kas 
dar keisčiau, dažnai laimi! Nors tų teisių 
bei laisvių, mūsų akimis, jie ir taip turi per 
daug…Išdidus, aktyvus, reiklus prancūzų 
nusiteikimas atsispindi kiekviename žings-
nyje. Kai Lietuvoj vyko savivaldybių rinki-
mai, nejučia lyginau juos su prancūziškais. 
Lietuvoj nusirista iki to, kad rinkėjams buvo 
dalinamos kojinės, dešros ar degtukai. 
O čia - visai kiti dalykai! Yra 15 kandida-
tų, kiekvienas tau detaliai išaiškina savo 
platformą ir pasiūlymus. Žinai, kodėl už 
jį balsuoji ar nebalsuoji. Vienas sako, kad 
reikia daryti taip, kitas - kitaip, ir ima keis-
tis visuomenės nuomonė apie tą kandida-
tą. Mažiausias nukrypimas, neapgalvotas 
žingsnelis gali pakeisti visą rokiruotę!

Valdas iš Paryžiaus perdavinėja svar-
biausias Prancūzijos žinias Lietuvos ra-
dijui. Jis teigia, jog tenykštė žiniasklaida 
labai profesionali. Neįmanoma nė įsi-
vaizduoti, kad koks nors centrinis ar juo 
labiau regioninis laikraštukas terorizuo-
tų, šokdintų visą kraštą: prancūzams kar-
velių “skepetų” ant galvų nepadrabstysi, 
iš pagiežos artimui nepasipelnysi…To-
kio leidinio redakcijos vietos gyventojai 
nuo pamatų gal nenuneštų, bet skaityti 
– tikrai neskaitytų. Lietuvos ambasadorė 
prie UNESCO Ina Marčiulionytė mūsų 
temą taip papildė:

-  Prancūzijos spauda labiau diferen-
cijuota. Save gerbiantys laikraščiai, pvz., 
“Le Mond”, niekada nesielgia iššaukian-
čiai, nepamatuotai. Jeigu rimtas laikraštis 
ir turi kokį “geltoną” priedą, jis vis tiek 
aukšto lygio, gana padorus. Gali būt ma-
dos, dar kokios nors įvairenybės, bet ne 
turgaus paskalos. Lietuvoje retėja ir plo-
nėja kultūriniai, literatūriniai priedai, skil-
tys. O Prancūzijoje ne, kasdien skiriamas 
solidus plotas kultūros naujienoms. Lie-
tuvos laikraščiuose labiausiai pasigendu 
pozityvumo: jei kas nors truputį blogiau, 
tuoj išpūsta, išdidinta! O jeigu kas gerai – į 
spaudą net nepatenka, niekam neįdomu!  

Solidžiau, pagarbiau su meno kūriniais 
bei žiūrovais elgiasi ir TV (ji pusiau vals-
tybinė) - nenutraukinėja filmų reklamo-
mis kaip Lietuvoje, kai pats filmas trunka 
trumpiau nei reklama. O jeigu vyksta ko-
kia nors loterija, laidos vedėja atsiprašo, 
kad 5 min. bus rodomas ta loterija...

Sunku lygintis su prancūzais! Bet kai 
geriau pagalvoji... Mes niekada neturė-
sime nei tokio miesto kaip Paryžius, nei 
tiek lėktuvų, nei tiek laivų, nei tiek lietu-
viškai kalbančių žmonių (prancūziškai 
pasaulyje kalba apie 100 mln.). Tačiau 
argi, sakykim, tokiame žaviame mieste-
lyje kaip Anykščiai ir šiandien be jokių 
ypatingų investicijų ir pastangų negalė-
tume gyventi nors šiek tiek šilčiau, kai-
myniškiau, geranoriškiau?..
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Vardai ir datos
Vasaris
3 dieną:
- prieš 55 metus Malaišių kaime gimė 

dailės pedagogė, socialinių moks-
lų (edukologijos) daktarė Rimanta 
gRiŽaitĖ-matLašaitienĖ. Viena iš 
Ma  laišiečių sambūrio organizatorių;

 - sukanka 135 metai, kai 1873 m. va-
sario 3 d. Trakinių kaime gimė teologas, 
vyskupas Juozapas kukta. Lenkams 
okupavus Vilniaus kraštą, 1922 m. kartu 
su 19 lietuvių kunigų ištremtas iš Vilniaus 

vyskupijos. 1926 m. 
konsekruotas Kai-
šiadorių vyskupu. 
Or ganizavo pirmąjį 
vys kupijos Eucharis-
tinį kongresą, vėliau 
sinodą. Palaidotas 
Kaišiadorių katedros 
kriptoje (m.1942)

5 d. Prieš 100 metų Mackonių 
kaime (Kavarsko sen.) gimė kunigas, 
pro zi ninkas Juozas stan  kŪnas. 
J.Stankaus slapyvardžiu iš lei do roma-
ną “Meksikos did vyriai” (m. 1968). 

7 d. Sukanka 125 metai, kai Grie-
žio nė lių kaime gimė gydytojas ir 
visuomenininkas, politikas ir tremti-
nys antanas didŽiuLis (m.1960). 

18 d.:
- 90 metų, kai Daujočiuose (Svėdasų 

sen.) gimė vienuolis teologas steponas 
matuLis (m.2003). Apdovanotas Li-
etuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžiumi (1998). 

- 65 metai, kai Šilinės kaime (Kurk-
lių sen.) gimė birutė elena Polytė-
but kienĖ, biomedicinos mokslų dak tarė, 
Eksperimentinės ir klinikinės medicinos 
instituto mokslinė sekretorė.

21 d. Prieš 95 metus Kunigiškių kaime 
gimė kunigas, teologas ir rašytojas Jonas 
kuZ miCkis-gaiLius. Kaune kapelio-
navo ir mokytojavo, redagavo vaikų žur-
nalą “Žvaigždutė”. 1944 m. pasitraukė į 
Va ka rus. Lietuvoje išleido knygelių vai-
kams, eilėraščių rinkinį “Varpelių aidai”, 
teologines studijas (m.1982).

28 d. Sukanka 105 metai, kai Bra-
desių kaime (Dusetų sen.) gimė izido-
rius giRČYs, fotografas. Mokėsi Šiau-
lių fotostudijoje “Lietuva”. Prieškaryje 
bendradarbiavo daugelyje leidinių, 
po karo - Anykščių rajono laikraščio 
fotokorespondentas, fotometraštinin-
kas (m. 1989). 

iš iZidoRiaus giRČio 
PaLikimo

Siauruko šiokiadienis prieš pusę amžiaus: lėtai, bet vis tiek riedam į priekį...

Darbymetėj ir “Kolektyvinio darbo” fotokorespondentas nori užkąsti! (1957?)

Skambutis pertraukai - ir mokinukai lekia pasidžiaugti prijaukintu stirniuku
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kovo mĖnesio Renginiai
A.Baranausko ir A.Vienuolio-Þukausko  
memorialinis muziejus
1 d. 15.30 val. Anykščių koplyčioje tradi-
cinės „Ruonių šventės” tęsinys. Dalyvauja 
aktorius, bardas Gediminas Storpirštis.
8 d. 16 val.  Koplyčioje tradicinės Anykš-
čių krašto tautodailės parodos atidarymas.
15 d. 17 val.  Koplyčioje vakaras skirtas Ga-
vėniai „Skambančios sekundės“. Dalyvauja 
Inga Ulevičiūtė (mecosopranas), Gražina 
Zalatorienė (fortepijonas), aktorė Gražina 
Urbonaitė.
29 d. 16 val.  Koplyčioje Dalios Bi liūnienės 
skiautinių parodos  atidarymas.

Kultūros centras
8 d. 17 val. Mino koncertas.
11 d. Šventinės vėliavos kėlimas prie pa-
minklo Laisvei, muzikos mokyklos mokinių 
ir mokytojų koncertas „Paukščiai gieda gar-
siausiai pavasarį...“/Kultūros centre/.
13 d. 18 val. „Kelias į žvaigždes“ padėkos 
turo koncertas.
16 d. 17 val. Spektaklis „Laukinė moteris“.
30 d. 13 val. „Rieda ratukai, rieda mažieji 
kiaušinukai...“/Vaikų Velykėlės miesto parke/.
Trečiadieniais demonstruojami kino filmai, kas 
antrą šeštadienį – šokių vakarai senjorams.

L. ir S. Didžiuliø biblioteka
Bibliotekos salėje - vilniečio dailininko Vid-
manto Gerulaičio tapybos darbų paroda 
„Lyg ir peizažas…“
4 d. 10 val. Bibliotekos salėje susitikimas su 
Algimantu Čekuoliu, tema „XXI amžiaus Eu-
ropa: ką Lisabonos sutartis duos piliečiams“. 
14 d. 10 val. Anykščių muzikos mokyklos sa-
lėje Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimo-
si centro išvažiuojamasis seminaras ,,Skaity-
mo skatinimas”, skirtas Skaitymo metams. 
Pranešėjai: Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centro 
direktorė Aldona Augustaitienė  ir Biblioteki-
ninkystės centro bibliotekų vadybos skyriaus 
vyr. metodininkė Dalia Jaskonienė.
14 d. 13 val. Anykščių Viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriuje Poezijos popietė 
„Jau rasos pražydo“. Susitikimas su poete 
Zita Gaižauskaite.
21 d. 12 val. Geriausių metų knygų penke-
tuko pristatymas „Skaitykime kartu“ Anykš-
čių viešosios bibliotekos bibliobuse (Grike-
pelių kaime).
28 d. 16 val. Bibliotekos salėje susitikimas 
su dailininku V.Gerulaičiu, jo tapybos dar-
bų parodos uždarymas.
29 d. 10 val. Bibliotekos salėje rusų poe-
to N. S. Gumiliovo kūrybos skaitymai „Ta 
kvailutė krūtinėj širdis“.
P.S.Pasikeitus aplinkybėms, organizatoriai 
pasilieka teisę pakoreguoti renginių laiką.

anYkštĖnØ 
knYgos-2007

A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko me-
morialinis muziejus išleido solidų fotografijų al-
bumą antanas Žukauskas-vienuoLis. iš 
muZieJaus RinkiniØ. Sudarytoja Vida Zasie-
nė, dailininkė S. Račkaitytė. Rašytojo 125-osioms 
gimimo metinėms skirtame albume - 432 nuot-
rau kos ir archyviniai dokumentai, saugomi 
mu  ziejaus fonduose, atspindintys A.Vie nuolio 
žmogaus,  rašytojo, Anykščių kultūros paveldo 
propaguotojo, gyvenimą bei veiklą. 

Pasitinkant Anykščių bibliotekos 70-metį pa-
sirodė knyga anYkšČiØ bibLiotekos isto-
RiJos vingiuose 1937-2007. Šio straipsnių 
rinkinio sudarytoja - L. ir S.Didžiulių  bibliotekos 
Kraš totyros ir leidybos skyriaus vedėja Audronė 
Berezauskienė. Leidinyje gausu archyvinių nuo-
traukų, įvairių dokumentų faksimilių.

Praėjusių metų pabaigoje pasirodė Mildos 
Telksnytės ir Vygando Račkaičio biografinė kny-
ga Į aukštą kaLną – beletrizuota Jono Biliūno 
gyvenimo ir kūrybos versija, sukurta remiantis 
dokumentika grožiniais rašytojo kūriniais, publi-
cistika, laiškais, amžininkų atsiminimais. Tai jau 
antroji šios knygos laida (pirmoji 1986 m.), pa-
pildyta kai kuriais anksčiau neskelbtais rašytojo 
biografijos, pasaulėžiūros faktais.

Milda Telksnytė pernai išleido ir novelių apy-
saką kai Laukdavo baLti Langai. Šios apy-
sakos herojė Dangutė autorės akimis žvelgia į pra-
bėgusios vaikystės dienas, į  pokario metų gimtojo 
sodžiaus žmones, išsako meilę gimtinei, subtiliai 
perteikia mergaitės gėrio, grožio ir tiesos siekį.

Kaip ir anksčiau išėjusiose miniatiūrų knygo-
se, taip ir pernai pasirodžiusioje devYnŽiedĖJe 
jos autorius Vygandas Račkaitis vis ieško mus su-
pančiame gamtos pasaulyje grožio, harmonijos 
apraiškų, verčiančių apmąstyti būties prasmę, 
dovanojančių atradimo džiaugsmą, diktuojan-
čių vienokias ar kitokias būsenas, nuotaikas.

Rašytojo Kęstučio Arlausko romanas skeR-
dYkLos baLandŽiai tai jau 18-oji prozininko 
knyga. Šįkart autorius vaizduoja dramatiškas po-
kario laikotarpio peripetijas, nagrinėja sudėtin-
gus žmonių tarpusavio santykius, pasakoja apie 
lemtingus romano herojų gyvenimo vingius.

Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegi-
jos rūpesčiu išleistas meninių fotonuotraukų albu-
mas PuokštĖ anYkšČiams (sudarė Rimantas 

Vanagas). Jį anykštėnai pirmąkart išvydo Miesto 
šventės ir Pasaulio anykštėnų 5 suvažiavimo die-
nomis. Albume pateikti iš Anykščių krašto kilusių 
arba čia kurį laiką gyvenusių fotomenininkų An-
tano Dilio, Aloyzo Janušio, Jono Junevičiaus, Jono 
Kajacko, Nijolės Kliučinskienės, Alfredo Motiejū-
no, Onos Pajėdaitės, Juozo Polio, Romualdo Ra-
kausko, Kazimiero Strolios ir Algimanto Žižiūno 
darbai, palydimi 12-kos šiandieninių mūsų krašto 
rašytojų miniatiūrų  apie Anykščius.

Vilniškė leidykla „Petro ofsetas“ išspausdino 
ketvirtąją rašytojo Rimanto Vanago leidžiamos 
„Sielių“ serijos knygą ŽaLi ŽYdØ PLaukai. 
Joje - gausybė per keliolika metų kauptų fak-
tų, pastebėjimų apie žydų ir lietuvių santykius, 
įsimintinas personalijas. Originalus ir knygos 
žanras: tai ir studija, dokumentinė proza, ir die-
noraštis, ir gyvenimo bei literatūros, tautosakos 
paralelės.

Kitą Rimanto Vanago knygą  siauRuko 
nuotYkiai išleido VšĮ „Aukštaitijos siaurasis 
geležinkelis“. Autorius surinko ir užrašė geležin-
kelio veteranų, pagelžkelės gyventojų prisimini-
mus apie didelės reikšmės anykštėnų gyvenime 
turėjusį „siauruką“. Knygą apipavidalinusi kau-
nietė dailininkė Milda Kairaitienė š.m. vasarį įvy-
kusioje knygų mugėje apdovanota respublikinio 
knygos meno konkurso laureatės diplomu.

Literatas, T.Mikeliūnaitės premijos laureatas 
Algirdas Ražinskas pasiryžo parengti Anykštijos 
autorių meilės lyrikos sutelktinę išPaŽĮstame šĮ 
Jausmą iR meiLe vadiname. Rengiant spau-
dai šį „Marčiupio“literatų leidinį, sudarytojui 
talkino Rita Tulušienė, Dangira Nefienė, Tautvy-
das Kontrimavičius. Gražiai išleistoje, dailinin-
kės Loretos Uzdraitės apipavidalintoje knygoje, 
kurią galima pavadinti antologija, tilpo arti pu-
santro šimto autorių lyrika. Perskaičius įtaigų T. 
Kontrimavičiaus įžangos žodį, paaiškėja autorių 
atrankos kriterijai, kodėl „į vieną gretą pateko ir 
pripažinti žodžio menininkai, ir kūrybos mėgė-
jai, ir netgi tie, kuriems šis meilės žodis pirmas ir 
paskutinis, taip garsiai ištartas“.

Keletą knygų išleido ir atskiri „Marčiupio“ 
literatų klubo nariai. Tai Domicelės Juodžiūnai-
tės trečiasis poezijos rinkinys takeLis PievoJe 
(knygelėje išspausdinta ir gimtojo kaimo istorija), 
Alekso Navicko eilėraščių rinktinė mano uo-
sis, Bronės Andriškevičiūtės-Kundrotienės ro-
manas (II dalis) vienkiemis kRYŽkeLĖJe PRie 
kRYŽiaus. 

Kavarskietė Janina Aleknavičienė taip pat 
žinoma skaitytojams iš ankščiau išleistų knygų. 

Pernai pasirodžiusi jos knyga angeLo PRa-
Radimas originali ir žanro požiūriu. Autorės 
pasakojimai ir pamąstymai apie žmogaus gyve-
nimo kelius ir klystkelius gali būti priskirti esė, 
noveletės ar alegorijos žanrams.
Parengė v.giedRYs, 
fotografavo R.bRaŽĖnaitĖ
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Anykščių kuntAplis
Pernai metų pabaigoje všĮ „aukštaitijos siaurasis geležinkelis“, va-

dovaujamas gintaro kerbedžio, 1000 egz. tiražu išleido prisiminimų 
knygelę „siauruko nuotykiai“. tema smagi ir, kaip sakoma, dar 
neišsemta, tad siūlome naujai užrašytų siauruko istorijų.  
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Pasakoja Kęstutis Laskauskas
(JAV, Baltimorė)

RaguvĖLĖs „viRvYtĖs“

Mano tėvą, Anykščių daktarą 
Adomą Laskauską, kažkuriais tar-
pukario metais buvo nuvežę pas li-
gonį į tais laikais tolimą Raguvėlę. 
Grįžęs namo tėvas pasakojo: 

- Ligonis gyveno viename iš tų 
kuklių namukų, kuriuose buvo įsi-
kūrusios geležinkeliečių šeimos. 
Mane nustebino ne tiek namukai, 
kiek tarp jų ištiestos virvytės. Iš pra-
džių pamaniau, kad čia elektros lai-
dai, bet paskui pamačiau, kad ne. 
Ir dar prikabinėta tuščių skardinių 
dėžučių, lyg būtų džiovinamos...

kaiP aš „uŽsidiRbau“ PaPeikimą

Pasakoja Stanislovas Puikys

O buvo taip...
Dirbau vykdomojo komiteto pirmininko 

pavaduotoju, į mano pareigas įėjo ir pats 
juodžiausias, pats nemaloniausias per visą 
mano gyvenimą darbas – butų skirstymas. 
Kiek išgirdau graudžių istorijų, prisižiūrėjau 
ašarų! O padėti dažniausiai mažai kuo 
galėjau. Kad nors kaip paguosčiau vargo 
prispaustus žmones, stengdavausi atsipirkti 
bent dėmesiu, kartais su jais prašnekėdavau 
po 2-3 valandas...

Vienu metu (tai buvo gal kokie 
1982-1983 metai) mano kabinete dažnokai 
lankydavosi jaunas mokytojas Algimantas, 
pasakodavo apie savo šeimos bėdas. Prašė, 
kad butą įstaigai, kurioje jis dirba, o toji 
jau žinos, kam to buto labiausiai reikia... 
Ir štai lyg ir nušvito galimybė skirti Algim-
antui butą. Pagal anuometinę tvarką, prieš 
pateikdamas medžiagą vykdomojo komite-
to posėdžiui, ją turėdavau suderinti su parti-
jos antruoju sekretorium. Tada juo dirbo 
Dm.Grabusovas, žmogus, reikia pripažinti, 
doras, tolerantiškas. Jis pritarė mano nuomo-
nei dėl naujų butų paskirstymo. 

Ir štai posėdis. Svarstomas butų skirsty-
mui pateiktas sąrašas, kuriame numatyta 
skirti butą ir Algimantui. Svarstymo metu 
Vidaus reikalų skyriaus viršininkas Alber-
tas Juodiškis pareiškia, kad nepelnytai 
pamirštamos milicijos pareigūnų problem-
os, vieno gauto buto jiems nepakanka. Pir-
masis sekretorius Jonas Peseckas, peržiūrėjęs 
sąrašą, pasiūlo išbraukti Algimantą ir šį butą 
skirti VRS. Prieštarauti niekas neišdrįso 
- sekretoriaus nuomonė neginčytina! 
Po posėdžio grįžtu į savo kabinetą, prie 
durų jau laukia Algimantas. 

- Na, ar paskyrė butą?
- Ne. Buvom paskyrę, bet sekretorius liepė 

išbraukti, - atvirai ir draugiškai išpyškinau.
Pasijutęs “išdurtas” vidury dienos, moky-

tojas iškart nulėkė pas sekretorių. Nežinau, 
apie ką ir kaip ten juodu kalbėjosi, bet jau 
po kelių valandų rajkome buvo sušauktas 
partinis biuras ir man pareikštas papeikimas 
už… blogą butų skirstymą!

Buvo graudu ir juokinga.
Praėjus metams, Dm.Grabusovas man 

pasiūlė: 
- Rašyk pareiškimą, kad tau panaikintų 

partinę bausmę. 
Aš atsakiau: 
- Nei aš prašiau, kad man skirtų 

papeikimą, nei prašysiu, kad jį nuimtų! 
Aš ir dabar nemanau, kad atvirumas 

– blogas dalykas. Ir kad turėčiau gėdytis 
nuodėmių, kurių nepadariau. Ir kad reiktų 
dangstyti bet kokius nusižengimus, nesvar-
bu, kas juos bedarytų – paprastas žmogelis 
ar valdžios šulas... 

Tokį nūdienos politiką regi PAB Anykščių 
kolegijos narys Robertas BRESKUS

- Kam tos virvytės? - paklausiau 
vieno žmogaus.

Tas nusišypsojo:
- Čia, tamsta, tiek žalčių, kad 

rytą iš lovos išlipt negali, nėr kur 
kojos pastatyt! Tada patrauki už 
virvytės, konservų dėžutės pradeda 
daužytis - ir žalčiai arba patys iš-
silaksto, arba atėjęs kaimynas juos 
išvaiko...

Geležinkelietis dar sakė, kad 
Raguvėlės gyventojai rytais randa 
žalčius prie vaikų prisiglaudusius 
ir šitaip besišildančius, ant karvių 
spenių apsivyniojusius ir pieną 
išmelžiančius. Žalčių tiek daug 
privisę todėl, kad aplinkui drėgna 
žemė, raistai, o žmonės nuo pago-
nybės laikų žalčių nenaikino, netgi 
gerbė juos, šventais laikė.

mano “moksLinis” 
atRadimas

Kaip žinote, senoji Anykščių mo-
kykla buvo įskūrusi dvarvietėje, tarp 
Anykštos ir siaurojo geležinkelio. 
Kartą ten besisukinėdamas, išgirdau 
monotoniškus garsus. Tie garsai man 
buvo seniai pažįstami: tai geležinke-
lietis ilgakočiu kūju tikrino pabėgius. 
Iš tolo gražu žiūrėti, kaip vyras atsivė-
dėjęs užsimoja kūju, taukšteli į vinį, 
tada vėl užsimoja, vėl taukšteli... 

Bet koks keistas dalykas: taukšte-
lėjimą išgirstu tik tada, kai geležin-
kelietis užsimoja kitam smūgiui! “Tai 
štai koks garso greitis! - pagalvojau. - 
Čia panašiai kaip su perkūnija: pirma 
blyksteli žaibas, tada skaičiuoji, kada 
pasigirs trenksmas - ir gali nustatyti, 
už kelių kilometrų žaibuoja...”

Žiūrėjau ir klausiausi, klausiausi ir 
žiūrėjau. Tai buvo gyva fizikos ilius-
tracija! Šitą pamoką įsiminiau visam 
gyvenimui.


