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Jūsų laikraščio klausimą šiek tiek 
paredaguočiau:

Argi gali anykštėnai negrįžti į savo 
žemę, savo Anykščius?

Atsakau: negali. Išvykę dėl įvairių 
priežasčių, išsibarstę po įvairius - ar-
timesnius ir tolimesnius - užsienius, 
darbo ir duonos ieškodami, nuo įvairių 
karų ir okupacijų traukdamiesi, daug 
visokių negandų patyrę, ne sykį gyveni-
mo pabaigoje ar ligos prispausti šnibž-
dėję, kaip Biliūnas: “Kai numirsiu, man 
pakaskit ant Šventosios upės kranto...“ 

O juk norėtųsi sutikti jus ant Švento-
sios upės kranto, pilnus energijos, kūry-
binių sumanymų, praturtėjusius mokslo 
žiniomis ir patirtimi. Juk yra pasaulyje 
žemės kampelis su Puntuku, Šventąja, 
Anykščių šileliu, su A.Baranausko klėte-
le, Piestupiu, Marčiupiu ir daugybe kitų 
legendomis ir prisiminimais apgaubtų 
vietų. Negali būti, kad šių ar kitų vai-
kystėje išvaikščiotų vietų nesapnuotų, 
nepasiilgtų anykštėnas. 

Taip, realus gyvenimas toli gražu ne 
visada palankus žmogui, ir tas gyveni-
mas nepaiso mūsų sentimentų ir sapnų. 
Nelengva yra išeiti, sunku yra grįžti, 
ypač po ilgesnio laiko, gal net suleidus 
šaknis svetimoje žemėje. Bet ilgesys ir 
meilė kalnus verčia. Vargu ar galėtume 
pasakyti, su kokiomis mintimis, jaus-
mais, pasiryžimu ir ketinimais išvyksta 
žmogus duonos ieškodamas. Manau, 
kad ne vieną jų galbūt lydi jų tautinės 

kodėl jaunieji išeiviai turėtų grįžti į lietuvą?

aspiracijos - užsidirbti, sugrįžti ir kurti 
gyvenimą čia, bet metai kiti - žmogus 
įsišaknija, gimtieji namai netraukia, 
nesisapnuoja, užsimiršta. Nieko, arba 
beveik nieko viliojančio jam pasiūlyti 
neturime. 

Todėl man ir atrodo, kad Lietuvos 
istorijoje tokio laikotarpio dar nebuvo. 
Galbūt jį galėtų šiek tiek sušvelnin-
ti auklėjimo, švietimo, žiniasklaidos, 
pramogų turinys, iš mažens diegiamos 
etninės mūsų vertybės, kalbos, istori-
jos, kultūros akcentai. Deja, pas mus 
elgiamasi kaip tik priešingai: atsisa-
koma, perbraukiama, parodijuojama 
arba niekinama viskas, kas siejasi su 
tautiškumu, patriotiškumu. Atseit, pa-
senę, nemadingi, atsilikę. Aktualu tiktai 
saldaus, blizgančio, apnuoginto gyve-
nimo atspindžiai. 

Galima klausti: ką veikti dabar Lietu-
voje, išvargintoje sunkmečio ir bedar-
bystės? Betgi sunkmetis ir bedarbystė 
ritasi per visą žemę, užgriebdama vis 
naujas ir naujas teritorijas, griaudama 
ir niokodama žmonių gyvenimus, ne-
klausdama jų pilietybės ir tautybės. Fi-
nansų analitikai kartas nuo karto nedrą-
siai prasitaria, kad krizė jau lyg leidžias 

suvaldoma. 
Be jokios abejonės, kiekvieno žmo-

gaus pastangos, žinios, galbūt patirtis 
yra pageidaujamos ir gerbtinos. Nuo se-
novės žmonės sakydavo, kad namuose, 
tarp savųjų, ir vargas lengviau išvargsta-
mas, ir bėdos greičiau išbėdavojamos. 
Suprantama, aš neturiu ekonominių 
ir politinių argumentų, agituodamas 
anykštėnus (ir ne tik juos) grįžti namo. 
Galiu tik belstis į išėjusiųjų širdis. Tu-
riu tiktai patriotinius, dvasinius ilgesio, 
meilės argumentus. 

Nesu anykštėnas, bet jau seniai, nuo 
mokyklos suolo, dar net nebuvęs jūsų 
krašte, pavadinau Anykščius mūsų Atė-
nais, t.y. gėrio, grožio, kūrybos, huma-
nistinių lietuvybės idealų lopšiu. Šią 
metaforą aš išplėsčiau, vartodamas ir 
adresuodamas ją visai Lietuvai. Žino-
ma, daug dabar joje visokios bjaurasties 
- žudynių, prievartos, melo, apgaulės, 
vagysčių, plėšikavimų. Todėl kiekvienas 
doras, sąžiningas, aktyvus, kūrybiškas 
žmogus reikalingas Lietuvai. 

Mano tikėjimas ir pasitikėjimas lietu-
viais (nors ir gerokai jau visokių istorinių 
negandų apardytas) - gyvas.     

2009.10.07

Poetas Justinas Marcinkevičius šiais metais už esė knygą „Pažadėtoji žemė“ buvo apdova-
notas Rašytojų ir Žurnalistų sąjungų skiriama Vaižganto premija. Malaišiai, rugsėjo 20 d.
Vytauto Bagdono nuotrauka

Kieno rankos pakurstys beišblėstantį aukurą?...
Silvijos Mažeikytės nuotrauka
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PA Nr. 4(16) spausdinome straipsnelį 
„Po šimts pypkių: Ažuožeriai ar Užuože-
riai?!” Sulaukėme atsiliepimo.

Pagal “Lietuvos Respublikos teritorijos 
administravimo vienetų ir jų ribų įstaty-
mo” 8 ir 9 straipsnius Lietuvos Respublikos 
apskričių, jų centrų, savivaldybių pavadi-
nimus nustato, keičia ir naikina Seimas; 
gyvenamosioms vietovėms pavadinimus 
savivaldybės tarybos teikimu suteikia ir 
keičia Vyriausybė, atsižvelgdama į vie-
tos gyventojų pasiūlymus. Abiem atvejais 
sprendimai derinami su Kalbos komisija 
(plačiau žr. “Administracinių vienetų ir 
gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pa-
vadinimų tvarkymo taisykles”). Gatvėms 
ir panašiems objektams pavadinimus su-
teikia ir keičia savivaldybių tarybos pagal 
Vyriausybės nustatytus kriterijus (plačiau 
žr. “Pavadinimų gatvėms, pastatams, sta-
tiniams ir kitiems objektams suteikimo 
keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių” 2 
punktą; Žin., 2004, Nr. 88-3225): Pagrin-
dinis vietovardžių norminimo principas, 
kuriuo vadovaujamasi, tvarkant lietuvių 
vardyną, yra toks: norminiu laikyti ne 
tarminį, o bendrinį vietovardžių rašymą.  
Pats bendriausias ir svarbiausias vietovar-
džių kirčiavimo principas yra toks: bendri-
nėje kalboje vietų vardai kirčiuojami taip, 
kaip juos kirčiuoja vietos žmonės (Alek-

už ką gerbiu
anykščių kraštą

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmi-
ninkui antanui tylai – 80.  nuoširdžiai 
sveikiname garbųjį jubiliatą! ir - mielai 
pateikiame žiupsnelį jo minčių.

Prof. habil. dr. Antanas Tyla

Ne vien anykštėnai vertina Anykščius ir 
Anykščių kraštą. Be jo sunku įsivaizduoti Lie-
tuvą ir jos istorinį kelią. O Lietuva – tai žemės 
gaublio dalis, kurioje lietuviai įgyvendina sa-
vo politinius, ekonominius bei kultūrinius 
sie kius ir kuria savo kasdienį valstybinį ir as-
meninį gyvenimą. Daug ką turime pasakyti 
apie Europos istorijoje išmintą mūsų taką. 
Mane labiausiai domina ambicingas lietuvių 
tautos siekis – gyventi savarankišką valstybinį 
gyvenimą. Jo analizei paskyriau visą 50 metų 
profesinį gyvenimą. 

Lietuva turi aštuonių amžių valstybinio 
gyvenimo paveldą. Lietuvos valstybę kūrė 
ir pirmaisiais amžiais jai vadovavo lietuviš-
kų di nas tijų didieji kunigaikščiai. Ilgiausiai 
valdė Gediminaičių dinastija, kuri Lenkijoje 
žinoma Jogailaičių vardu, o jos ainių Švedi-
joje – Vazų vardu.

Anykščių krašto dalyvavimą Lietuvos vals-
tybinio gyvenimo pradžioje liudija Vorutos, 
Latavos ir kt. piliakalniai. Vėliau, XVI–XVII 
a. atsiradus pavojui iš šiaurės, Anykščiuose 

ne kartą rinkosi Lietuvos ir Ukmergės pavieto 
bajorų visuotinio šaukimo kariuomenė. Lyg 
prisimenant tuos laikus, 1863 m. prie Kne-
bių buvo įrengta Kauno vaivadijos sukilėlių 
kariuomenės stovykla. Po to pasipriešinimą 
Rusijos imperijai tęsė anykštėnai kunigai, 
knygnešiai, daraktoriai, 1905 m. Didžiojo Vil-
niaus seimo, 1917 rugsėjo mėn. Lietuvių kon-
ferencijos dalyviai ir 1918 m. Vasario 16-osios 
akto signatarai, Nepriklausomybės karų sava-
noriai. 

Niekada anykštėnai nebuvo abejingi Lie-
tuvos valstybės atkūrimo ir jos apsaugos rei-
kalams. Manoma, kad iš šio krašto buvo keli 
šimtai savanorių. Šio krašto šauliai Troškūnuo-
se 1920 m rudenį pasiaukojamai gynė savo 
valstybę nuo pilsudskinės Lenkijos kariuome-
nės invazijos. Kilus Klaipėdos krašto sukilimui 
dėl prisijungimo prie Lietuvos Respublikos, 
savanoriu sukilime dalyvavo 22 m. šaulys, 
Vaitutiškio kaimo ūkininkas Antanas Vijeikis, 
taip pat tuo metu karininku buvęs iš Kalve-
lių kaimo kilęs Juozas Šakėnas, vėliau buvęs 
Anykščių gimnazijos ir mano mokytojas. 

Nepriklausoma Lietuva 1918–1940 m. iš-
ugdė valstybę mylinčią ir ją ginti pasiruošusią 
patriotinę visuomenę. Pasipriešinimas sovieti-
nei okupacijai ir siekis atkurti Lietuvos valsty-
bę pasireiškė anykštėnų dalyvavimu 1941 m. 
birželio sukilime, Lietuvos Vietinėje Rinktinė-
je, antrosios sovietinės okupacijos metu orga-
nizuotoje ginkluotoje Laisvės kovų epopėjoje, 
ginant religinę laisvę, platinant „Lietuvių Ka-
talikų Bažnyčios Kroniką“, dalyvaujant Lietu-
vos sąjūdyje, Baltijos kelyje ir Aukščiausiojoje 
Taryboje, priimant 1990 m. Kovo 11-osios 
Ne prik lausomybės atkūrimo aktą, saugant 

valstybę per 1991 m. sausio ir rugpjūčio mėn. 
Sovietų Sąjungos agresiją. Ši nuosekli ir prin-
cipinga anykštėnų nuostata saugoti ir ginti 
Lietuvos valstybinę laisvę buvo neatskiriama 
anykštėnų - Lietuvos piliečių asmeninio gyve-
nimo dalimi. Mūsų pareiga žinoti ir pagerbti 
tų laisvės gynimo etapų dalyvius. Jie kelia pa-
garbą visam Anykščių kraštui. 

Gerbiu Anykščių kraštą, nes čia mano Tė-
viškė ir šis kraštas turi gražią pilietinės savivo-
kos istoriją.

kelios pastabos dėl vietovardžių rašymo
ir tarimo

sandras Vanagas, GK, 1991, Nr. 4, 5).
 Jeigu norima sužinoti, kaip rašomas ar 

tariamas koks nors vietovardis, patys pa-
grindiniai pagalbininkai yra šie fundamen-
talūs veikalai:

1. “Vietovardžių duomenų bazė” (el. 
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ prie-
das, žr. dešinėje „Vietovardžiai“), parengė 
L. Bilkis. 

2. “Vietovardžių žodynas” (parengė 
Aldonas Pupkis, Marytė Razmukaitė, Rita 
Miliūnaitė. – Vilnius: Mokslo ir enciklope-
dijų leidybos institutas, 2002), apsvarstyta 
Kalbos komisijos.

Daugiatomiame „Lietuvos vietovardžių 
žodyne“ (2009 m. išleistas I t.)  pateikiami 
iš gyvosios lietuvių kalbos užrašyti vieto-
vardžiai, prasidedantys raidėmis A, Ą ir 
B. Šalia nurodomi įvardijamieji objektai 
ir vietovardžių paplitimas. Vietų vardai 
išdėstomi kilminiais lizdais, t.y. tos pa-
čios kilmės vietovardžiai sudaro vieną 
žodyno straipsnį. Sudarius lizdus paaiški-
nama juose pateiktų vietovardžių kilmė.  
Iš viso numatoma išleisti apie 10 tomų. 
Tai pirmasis bandymas sistemiškai pa teik  ti 
visus lietuvių gyvosios kalbos vie  tų vardus 
ir paaiškinti jų kilmę. Šio žodyno šaltinis 
– Lietuvių kalbos institu to Vietovardžių, su-
rinktų iš gyvosios kalbos, kar toteka, kaupta 
beveik šimtą metų. Ją pra dėjo kaupti Kazi-

mieras Būga (1879–1924), pildė lituanistai, 
mokytojai, miškininkai ir daugelis kitų ke-
lių kartų inteligentų. „Lietuvos vietovardžių 
žodyno“ sumanytojas ir įkvėpėjas buvo 
ilgametis Vardyno skyriaus vadovas Alek-
sandras Vanagas (1934–1995). Svarbiau-
sias žodyno tikslas – pateikti visus gyvojoje 
kalboje žinomus vietovardžius, paaiškinti 
jų kilmę. Žodyne remiamasi autentiškumo 
principu: pirmenybė teikiama liaudiniams, 
o ne dirbtiniams vardams.

Kalba yra gyvas organizmas, todėl visa-
da atsiranda ir naujų variantų. Kartais su-
sigrąžinami anksčiau buvę pavadinimai. 
Galbūt taip vietoj bendrinių Užuožerių 
atstatyti Ažuožeriai.

Būtų gražu, jeigu pasistengtume laikytis 
bent jau teisingo mūsų miesto kirčiavimo: 

V. kas? – Mūsų šaunūs Anykščiaĩ – kaip 
skaniausi lašiniaĩ.

K. ko? – Neužmirši Anykščių̃ – nepristig-
si lašinių̃.

N. kam? – Pink vainiką Anykščiáms – 
berki druską lašiniáms. 

G. ką? – Atvažiuoki į Anýkščius – kirsi 
riebius lãšinius.

Įn. kuo? – nusivilsi Anykščiaĩs – pasi-
guosi lašiniaĩs.

Vt. kur? kame?  – Raski laimę Anykš
čiuosè,  o ne riebiuosè laši niuo sè.

Arba miesto svečiams nurodytume kelią 
prie Pùntuko, o ne Puntùko.

Pagarbiai
violeta juCiuvienė, 

Anykščių rajono savivaldybės Bendrojo 
skyriaus vyr. specialistė

Š. m. liepos 25 d., Miesto šventės metu, Pa-
saulio anykštėnų bendrijos valdybos pirmi-
ninkui, prof. habil. dr. Antanui Tylai įsegtas 
Anykščių Garbės piliečio ženklas Nr.1.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka
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anykštėnų 
knygų derlius

Tęsinys. Pradžia – PA Nr. 12 (2008)

Antanas Baranauskas. Anykščių ši-
lelis. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009. - 
100 p. 

Šiais metais minime Lietuvos var-
do 1000-ąjį jubiliejų. Neseniai pažy-
mėjome ir laisvės išraiškos - „Baltijos 
kelio“ 20-metį. Anykštėnai – ir ne tik 

jie! - taip 
pat mini 
An tano Ba-
r a n a u s k o  
p o e m o s 
„Anyk ščių 
šilelis“ su-
k ū r i m o 
150-met į . 
Šią datą 
g r a ž i a i 
pra tur t ina 
p o e m o s 
v e r t i m a s 

į čekų kalbą (jau 13-ąją). Subtiliai 
sukaktį paminėjo A. Baranausko ir 
A.Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus – ištikimų, žodžio kultūrai 
neabejingų muziejininkų dėka UAB 
„Petro ofsetas“ išleido naują A. Ba-
ranausko „Anykščių šilelio“ leidimą, 
papuoštą dailininko Pr.Lapės ilius-
tracijomis, pirmą kartą paskelbtomis 
Lietuvoje. Leidinio sutiktuvės atšvęs-
tos Anykščių Miesto šventės metu 
ir truputį vėliau Taikomosios dailės 
muziejuje Vilniuje. Tąsyk apie kūrė-
ją, kūrinį, aplinką, dailininko vizijas 
kalbėjo literatūrologė V.Daujotytė, 
dailėtyrininkė dr. N.Tumėnienė, Mu-
ziejaus direktorius A.Verbickas, po-
emą giedojo ir anykštėnišku giesmės 
grožiu pasidalino Anykščių senųjų 
giesmių ir dainų ansamblio moterys, 
vadovaujamos V.Juciuvienės. Norėtų-
si iš širdies padėkoti muziejininkėms 
R.Bražėnaitei ir S.Račkaitytei už kū-
rybiškumą, už norą dar kartą „Anykš-
čių šilelį“ priartinti prie mūsų tikro-
vės, gėrio ir grožio pajautų, dar sykį 
pakviesti jį į mūsų gyvenimą. 

Leidinyje rasime prof. V.Daujotytės 
specialiai parašytą tekstą „Anykščių 
šilelio“ įstabioji galia“. Menotyrinin-
kė dr. N.Tumėnienė supažindina su 
dailininkų bandymais iliustruoti po-
emą, 1961 m. Niujorke pasirodžiu-
siomis Pr. Lapės iliustracijomis (su-
kurtomis apie 1952 m.) tenykščiame 
„Anykščių šilelio“ leidime, kurios, 
anot autorės, „stulbino netikėtu nauju 
meniniu sprendimu, požiūriu į knygą 
ir į Antano Baranausko poemą, kurią 
dailininkas perskaitė originaliai, nes 
sugebėjo įsigilinti į poeto potekstes 
ir metaforas. Dailininkas siekė įmin-

ti tautosakines užuominas ir sim-
boliškai skambančius literatūrinius 
išsireiškimus, iš kurių galima supras-
ti, kad poetas kalba metaforomis ir 
miško gyvenimas jam tėra pretekstas 
perkeltine prasme išsakyti savo min-
tis apie Lietuvos likimą, netgi nuspėti 
jos artėjančią dramatišką situaciją, 
netrukus atsiskleidusią 1863 sukilimo 
metais“. Straipsnyje „Poemos litera-
tūrinė reikšmė“ V.Maciūnas pateikia 
A. Baranausko gyvenimo ir kūrybos 
faktus, nušviečia literatūrinį konteks-
tą. Miela šią knygą paimti į rankas, 
glausti prie krūtinės, skaityti, ir žiūrint 
iliustracijas, neužsidaryti savyje, bet 
kelti dvasios žvilgsnį aukštyn. 

Knyga turi ir antrąjį, dar subtilesnį 
„kvėpavimą“ – kompaktinę plokšte-
lę. Paties A. Baranausko sukurta me-
lodija poemą gieda anykštėnių trio: 
Emilija Petrokienė (1927-1995), Jonė 
Marciukienė (1926-2003) ir Sofija 
Pakalnienė (g. 1924 m.), įrašas dary-
tas 1995 m. Anykščių koplyčioje.

Kun. Justas JASėNAS

Anykščių Šv. Mato bažnyčia. Va-
dovas. Parengė Rasa Bražėnaitė, 
Skaidrė Račkaitytė. UAB „Savas ta-
kas“. 2009. 95 p.

Šiemet sukako 100 metų, kai 
Anykščių miesto centre iškilo dabar-
tinės Anykščių bažnyčios  bokštai. 
Šios sukakties proga pasirodė knyga 
„Anykščių Šv. Mato bažnyčia. Vado-
vas“ – graži dovana anykštėnams ir 
mūsų svečiams, besidomintiems sa-
kralinio meno paminklais.

Daug šio meno kūrinių esama 
Anykščių bažnyčios erdvėje. Paveiks-
lai, skulptūros, vitražai, Kryžiaus kelio 

stočių uni-
kalūs po-
lichromuoti 
r e l j e f a i . . . 
Kas tų dai-
lės kūrinių 
autoriai, ką 
ir kaip jie 
savo kū-
r i n i u o s e 
va izduoja 
s u ž i n o m e 
paėmę į 
rankas ir 
s k a i t y d a -
mi gausiai 
iliustruotą, 
A n y k š č i ų 

muziejinin-
kų iniciatyva išleistą vadovą. Tekstų 
autorė menotyrininkė Dalia Tarandai-
tė pažindina su bažnyčioje ir švento-
riuje esančiais dailės paminklais bei 
jų autoriais, aptaria  kiekvieną kūrinį, 
gyvas ir dalykiškas pasakojimas pa-
deda suvokti kūrinio paskirtį ir esmę.

Knygoje randame ir istorinių žinių. 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaras 

Mangirdas Maasas apžvelgia anykštė-
nų bažnyčios raidą nuo XV amžiaus 
iki mūsų laikų.

Panorusiems susipažinti su Anykš-
čių  bažnyčios architektūra, interjeru, 
meno paminklų gausa ir įvairove pa-
dės orientuotis leidinyje nubraižytas 
bažnyčios planas su nuorodomis, 
kur ieškoti vieno ar kito dominančio 
objekto. Pateiktas dar ir menotyros 
bei liturgijos terminų žodynėlis. Taigi 
ši knyga pasitarnaus  plačiam  dailės 
paminklais suinteresuotų lankytojų 
ratui.

Domicelė Juodžiūnaitė. Vakaro ža-
ros. Anykščiai: Literatų klubas „Mar-
čiupys“, 2009. – 137 p.

Prieš šešiolika metų Domicelė Juo-
džiūnaitė, debiutavusi eilėraščių rin-
kiniu „Kur jūs, dainos?..“, atkreipė 
s k a i t y t o -
jų dėmesį 
savo pos-
mų papras-
tumu, dai-
n i n g u m u 
ir nuošir-
dumu bei 
a r t imumu 
mūsų liau-
dies dai-
noms.

Š i e m e t 
p a s i r o d ė 
jau ketvir-
toji šios 
skaitytojų pripažintos kaimo poetės 
knyga „Vakaro žaros“. Nepasikeitė rin-
kinyje spausdinamos lyrikos pobūdis. 
Gimtinės gamtos grožio padiktuotų 
išgyvenimų autentiškumas, meilė Die-
vui, Tėvynei, rūpestis dėl lietuviško 
sodžiaus likimo – tai pagrindinės Do-
micelės Juodžiūnaitės poezijos temos, 
išdainuojamos be kokių nors poetinių 
vingrybių, skamba tarsi vieversio trelė. 
Autorė į lyrinio herojaus sielos lauką 
perkelia medį, gėlę, upelį, dangaus 
žydrynę, žiedais kupančią pievą, javų 
bangavimą... Neretai poetė gamto-
vaizdyje įkurdina ir savo prisiminimus 
apie prabėgusią jaunystę, patirtus Tė-
vynės vargus  ir skriaudas.

Knygoje randame ir pluoštelį religi-
nės poezijos, pagrįstos autorės tikėji-
mu, jog tik su Dievo pagalba galima 
išsivaduoti iš tamsos, iš nevilties.

Šįkart rinkinyje esama ir linksmų 
kupletinių eilėraščių, kur apdainuo-
jama žemdirbių gyvenimas kolūky-
je, posmuojamas girtuoklio skundas, 
nuotakingai eiliuojama apie žvirblio 
vestuves...

Rinkinio paskutinieji puslapiai  skir-
ti proza rašytiems  atsiminimams apie 
savo šeimą, brangius jau išėjusius į 
amžinybę žmones, pasakojama apie 
kaimo muzikantus, Kurklių bažnyčią.

Vygandas RAČKAITIS
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Rimantas Vanagas
(pagal Janinos Kščenavičiūtės - Repeč-
kienės pasakojimą)

išvykom “savanoriškai”…

Mano tėvelis Aleksandras Kščenavičius 
gyveno Kurklių parapijoj, Gudonių kaime, 
turėjo 42 ha žemės. Sovietų valdžia paliko 
jam 30, bet vistiek apšaukė buože ir 1948 
metų gegužės 22 d. išvežė. Tiesa, kaip ir dau-
geliui vežamųjų, dar pridėjo kaltinimą, kad 
palaiko „banditus“. Taigi Sibire atsidūrėm 
„savanoriškai“. 

Kaip suprast - savanoriškai? Kai rusų karei-
viai atvažiavo mūsų paimt į Gudonis, seseriai 
Henrikai įbedė šautuvą į nugarą, liepė atvest 
ir pakinkyt arklį. Buvo graži, saulėta diena, 
vaikščiojom pusiau nuogi, basi - tokius ir 
paėmė, nuvežė iki Češūno vienkiemio, kur 
laukė sunkvežimiai. Viename iš jų atsidūrėm 
ir mes: aš ir sesuo Henrika, abu tėvai - Janina 
ir Aleksandras Kščenavičiai. Žinau, kas mus 
įskundė, tas žmogus neseniai mirė, bet aš 
niekada nenorėjau minėt jo pavardės, neno-
riu ir dabar.

Sunkvežimiai sustojo Subačiaus geležin-
kelio stoty. Saulei leidžiantis, vienu metu 
pajudėjo visi keturi ešelonai. Kartu su mumis 
važiavo Juozas Pilka (iš viso Pilkų bene 8 
žmonės), Kazys Nasolis su dviem sūnumis, 
Kazys Šeštokas su žmona. Bažnyčioj pradėjo 
skambinti varpai, ir dabar juos girdžiu... Tai 
buvo tragedijos, iki tol neįsivaizduotų var-
gų pradžia. Mūsų vagonas pradėjo giedot: 
“Dievas mūsų prieglauda“. Jokio kito užtarė-
jo mums nebeliko – per visą ilgą tremtį jam 
nuoširdžiai meldėmės...

Važiavom ilgai, sustojinėdami kokiai sa-
vaitei. Pravažiavus Novosibirską, pakelėj 

švenčiausiasis – 
konservų 
dėžutėje...

pradėjo duoti po kaušą košės, buvo tokie ka-
tilai... Liepos mėnesį atsiradom Kamarčiagos 
stoty, už Krasnojarsko. Ten daugelį išlaipino 
ir paleido į purvyną, be jokios pašiūrės. O 
lietus pila, nei atsigulti, nei atsisėsti. Miego-
jom ant žemės, tame purve, tik tėveliui, 
silpnos sveikatos žmogui, užteko krūmų 
šakų, paklojom, kad nebūtų taip drėgna.

Gal po savaitės pasirodė „kupčiai“ - ką 
paėmė į miškus, ką į kolchozus. Mus, Kšče-
navičius, Nasolius, pasiuntė kirsti miško – 
matyt, atrodėm dar stiprūs, darbo jėga! Aš 
tada buvau 24-erių; netrukus mano rankose 
atsirado pjūklas “družba”. “Družba” – tai to-
dėl, kad pjūklas dvirankis, reikia pjauti dvie-
se. O sesuo Henrika (Sibire ji tapo Eleonora, 
Elenute, nes rusai neištarė “h”) gavo kirvį – ir 
mosavo juo 10-11 metelių…  

dideli vargai, mažos gudrybės

Manos upė, Jenisiejaus  dešinysis intakas. 
Vėliau teko skaityt, kad šioje upėje gausu 
sterlių, taimenių, lenokų, kiršlių, lydekų, eše-
rių, vėgėlių ir kitų žuvų, tačiau mūsų laikais 
ir mūsų gyvenvietėje (Bolšoj Ungut, Trečias 
kilometras) žuvies nesu mačiusi. Gal dėl to, 
kad upe nuolat plaukdavo medžiai, buvo 
daug nuskendusių rąstų. Kitoj pusėj - balti 
Sajanų kalnai, ledynas. Žalia Lietuva – toli-
ma, nepasiekiama kaip svajonė...

Gyvenom barakuose, o kurie turėjo svei-
katos, statėsi namelius patys, ypač žemaičiai. 
Iš pradžių, kai nuvažiavom, miške nebuvo 
jokių uogų. Bet paskui pradėjom rasti serben-
tų, juodų ir raudonų. Troškūnietis Antanas 
Januška mažą rūgštingumą išsigydė būtent 
raudonaisiais serbentais. Po darbo prisirinko 
du kibirus, be mėnulio namo negrįžo... O 
vaistai - tik citramonas, analginas, klofelinas. 
Nervus raminančių po 6 tabletes duodavo 
tik viršininkams, mums - ne. Jie pūtėsi prieš 
mus, sakydavo: “Kas jūs tokie, kad jums vais-
tus duot! O mes... mes jus turim prižiūrėt!“

Algelė maža, ar ne 25 červoncai. Parduo-
tuvėj ką nusipirksi? Druskos. Prastos duonos 
200 gramų, kepaliuką gaudavom tik vėliau. 
Paskui atsirado toks kaip ir margarinas, bet 
kietas, jį reikdavo atsikirst, sušildyt ant špiži-
nio pečiuko.... Dar vėliau atsirado kažkoks 
lyg ir aliejus, tai moterys sugalvojo jį maišyt 
su tuo margarinu - ir išeidavo kažkas pana-
šaus į sviestą, jau galima ir užtept... Dėdavo-
mės tuos sumuštinius į darbą.

Užtat spirito buvo kiek nori! Pardavinė-
davo litrais. Tik vėliau ant butelių atsirado 
užrašas „Vodka“. Bet lietuviai gėrimu nela-
bai piktnaudžiavo, daugiausia rusai. Gaus 
algelę, nupirks šeimai duonos, o visa kita - 
gerklėn... 

Nuvažiavę bulvių neturėjom. Paskui 
mama kažkur nupirko bulvyčių, mažų kaip 
žirniukai. Kodėl nepabandyt? Pasodino. Pir-
mą rudenį dar nelabai kas užaugo, bet antrą 
jau buvo linksmiau. Nuo birželio vidurio iki 
rugpjūčio pabaigos didelės nespėdavo už-
augti, didžiausios būdavo kaip kiaušiniai, bet 
ir tai gerai, bent šventėm!

Klausinėjom rusių, kodėl neauginat agur-
kų? Oi, sako, labai daug darbo! Reikia iš per-
nykščių lapų padaryt tokį kaip ir kapčių, vi-
durin pripilt žemių, ten pasodint, paskui kas 
vakarą uždenginėt, nes naktys šaltos. Mes 
pabandėm - ir užsiauginom po keletą agur-
kėlių! Sukomės kaip išmanėm; moterys dau-
giau rūpinosi valgiu, o vyrai – kuru, buities 
daiktais, įrankiais. Repečkos „išrado“ kedri-
nes girnas: kad būtų kietesnės, ant apvalių 
nuopjovų prikalinėdavo vielyčių, patrynus 
išeidavo tokios lyg ir “perlinės” kruopos. Iš 
skardos padarė tarką… 

Iš pradžių valdžia neleisdavo, o paskui vy-
rai, gal iš vietinių sužinoję, kur yra neiškirstų 
maumedžių, ten nuvažiuodavo, duodavo 
kūlėm per kamienus - ir pririnkdavo kanko-
rėžių, iš jų lupinėdavom mažus smaluotus 
riešutėlius. Išgyventi padėjo ir čeremša - lau-
kinis  česnakas. (Plačialapių česnakų lapus 
Sibiro bei Kaukazo gyventojai valgo žalius ir 
virtus, sūdo ir marinuoja. Jie tinka kaip pries-
konis įvairiems patiekalams, jų dedama į sa-
lotas. – R.V.). 

Grybai tose apylinkėse neaugo – klimatas 
per šaltas grybienai. Kai kada vyrams pavyk-
davo užmušt „laukinę karvę“ - tikriausiai 
briedį, bet jis niekuomet neatitekdavo trem-
tiniams. Iš paukščių kai kada pamatydavom 
tetervinų, bet keista - varnų, žvirblių nepa-
menu. Mešką matėm - kai užmušė ir vyrai 
nešė ant neštuvų, dar čiupinėjau, riebi ar ne. 
Mėsos mums, žinoma, niekas nedavė, o kai-
lis ir tada buvo brangus.

Žiemą sniego - iki kaklo. Einam vienas 
paskui kitą gerele, pirmasis pramuša kelią. 
Po 5-6 metų leisdavo važiuot ant medžių, 
suverstų sunkvežimin su priekaba. Kelias bū-
davo išklotas maumedžių dilėmis, ratai bet 

Janinos ir Stanislovo Repečkų vestuvės. Jaunoji didžiavosi iš Amerikos gautu veliumu... 

Janina Kščenavičiūtė tremties pradžioje, 
Trečio kilometro gyvenvietėje. 
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kada galėdavo nuslyst, užtat važiuoti aukštai 
ant siūbuojančių medžių buvo šiurpulingai 
malonu! Kai žmonės krito kaip lapai, mirtis, 
pavojus mažai ką begąsdino.

Kartą vasarą 20 km ėjau mišku, pavargau, 
priguliau - girdžiu, kažkas staugia. Parėjus 
namo klausiu, kas ten galėjo staugti? Man 
paaiškino, kad vilkai. Bet šiaip miško mes 
nebijojom, dabar baisiau sutemus išeiti į 
gatvę...

kaiP mes sutrumPinom 
tėvelio gyvenimą

Tų pačių metų gruodžio 5 dieną mane su 
seseria pasišaukė viršininkas ir pasakė, kad 
eitume namo.  Tėvelis jau kuris laikas sirgo, 
skrandis neišlaikė maisto – jeigu jį galima 
vadinti maistu... Iš kolchoznikų moterys pirk-
davo arba už drabužius, daiktus išsikeisdavo 
miežių, avižų, sumaišydavo su pjuvenom ir 
ant špižinių krosnelių kepdavo duoną. Dar 
galėjai ligoniui brangiai, už 5 rublius, nusi-
pirkti stiklinytę virtų miško uogų, neskanios, 
bet tikriausiai vitaminingos košytės. Ir vis-
kas... 

Taigi, slenkam su Henrika namo, nusimi-
nusios ir nuvargusios, aptinusios nuo bado ir 
nuovargio, o eiti 7 kilometrai, šaltis per 40... 
Prie barako pasitiko mamytė, įvedė vidun. 
Tėvelis buvo dar gyvas, suklaupėm prie lo-
vos, o jis padėjo rankas mums ant pečių ir 
sako:

- Vaikeliai, jūs sutrumpinot man 15 minu-
čių gyvenimo...  

Nusisuko į sieną, atsiduso ir numirė. Ne-
išlaikė pamatęs, kokios mes varganos ir ap-
ledėjusios... 

Medžius tada kilnojo ne kranai, o mes, 
moterys - pečiais... O maumedžiai - vos 
apkabini. Aš ne tik pjoviau su „družba“, bet 
dažnai dirbdavau ir naktinėj pamainoj. Dar-
bas toks: paimi 16-20 kg sveriantį „bloką“ 
(ant skriemulio susuktą plieninį lyną) ir su 
juo lipi į kalną. Ten užkabini nukirstą medį 

ir, uždegusi degtuką, duodi apačion ženklą, 
kad trauktų su „lebiodka“. Kartą traukiamo 
maumedžio viršūnė įsirėmė į kelmą, o iš 
apačios vis tebetraukė, viršūnė lūžo - ir švei-
tė man kojon. Ta ir sulūžo. Jokių rentgenų, 
tempimų nebuvo, kaip nuvežė, taip kaulą ir 
sudėjo. Žaizdai plauti davė mėlynų grūdelių 
- kalio permanganato, ir visas gydymas. Gal 
du mėnesius taip; aš pradėjau skųstis, kad 
jaučiu, kaip kaulas trinasi į kaulą, kad labai 
skauda; tada man suveržimą atleido - ir kau-
las suaugo kreivai, koja ir dabar šleiva.    

Bet šita nelaimė man šiek tiek ir padėjo: 
kai klibikščiuodama pradėjau eiti į darbą, 
man davė tikrą „družbą“, benzininę... 

stanislovas

Stanislovą Repečką pažinojau iš vaikystės, 
nes mes gyvenome Gudonių kaime, o jo 
šeima - kaimyniniame, Janonių. Jis buvo 
išvežtas anksčiau, kai NKVD „šlavė“ studen-
tus. Dirbo kažkur šachtose. Į Trečią kilometrą 
atvežus jo tėvus, Antaną ir Elžbietą Repečkas, 
atvažiavo ir jis. Tada mudu susipažinom 
„galutinai“, po pusmečio susituokėm. Tai 
buvo 1956 metais. Repečkų iš viso buvo trys 
sūnūs: Kazys, Stanislovas ir Petras, visi į Sibirą 
atvyko kaip ir mes - „savanoriškai“.

Sibire Stanislovas šaltkalviavo, paskui, jau 
Lietuvoj, tapo mūrininku. Mudu sutuokė My-
kolas Marijonas Petkevičius, jaunas, gražus, 
garbanotais plaukais kunigas. Po 5-7 metų 
kalinimo jį paleido iš kalėjimo ir leisdavo 
lankyti lietuvius. Pradžioj kunigas pasiskundė, 
kad neturi kur laikyti Švenčiausiojo, tai mūsų 
vyrai rado šiukšlyne tuščią žuvų konservų 
dėžutę, išplovė, ir nuo to karto kunigas 
vežiodavosi Švenčiausiąjį toje dėžutėje. 
Išgirdę apie mūsų kunigą, graikai, kalmukai, 
kitų tautų, kito tikėjimo žmonės ėmė prašytis 
pas jį; mes paklausėm jo, ar galima, o jis 
atsakė: aišku, jei tik pageidauja! 

(M. K. Petkevičius - kunigų marijonų 
kongregacijos narys, rašytojas, tremtinys; 
gimė 1920 m. sausio 2 d. Vaškūnų k., 
Širvintų r.; studijavo Kauno kunigų semina-
rijoje; 1942 m. įšventintas kunigu; darba-
vosi įvairiose Kaišiadorių vyskupijos para-
pijose; 1948-1961 m. kalėjo Vorkutoje, kur 

daug apaštalavo, lankė lietuvių ir kitataučių 
tikinčiųjų bendruomenes; nuo 1969 metų 
iki mirties darbavosi Birštono parapijoje. 
Kunigas Mariukas, taip jį vadino bičiuliai, 
buvo vienas žymiausių to meto Kaišiadorių 
vyskupijos sielovados darbininkų, puikus 
administratorius, artimas vyskupo Vincen-
to Sladkevičiaus bičiulis ir patarėjas. Pali-
ko religinio pobūdžio straipsnių ir poezijos 
rankraščių. Mirė 1987 m. birželio 23 d.; pa-
laidotas Bagaslaviškio bažnyčios šventoriuje. 
2002 metais išleista jo kūrybinio palikimo 
rinktinė „Karalius man paliko kelią“ – R.V.). 

Nepamenu, koks buvo mūsų vestuvių 
„balius“, nes jo paprasčiausiai nebuvo. 
Mamytė iškepė blynų, miežinį-avižinį 
„pyragą“. Pasėdėjom visi saviškiai, padai-
navom, pasimeldėm. Didžiavausi tikru 
nuotakos veliumu: jį mūsų likimo broliams 
andrioniškiečiams Zlatkams atsiuntė jų se-
suo iš Amerikos (jai buvome dėkingi ir už 
fotoaparatą, retą daiktą Sibire – jo dėka iki 
šiol turime nemažai unikalių nuotraukų). O 
kai tuokėsi vyro brolis Petras su Brone Ra-
sikaite, kunigo išvis nebuvo, bet jie turėjo 
laiške atsiųstą palaiminimą iš kunigo Lietu-
voje, tikriausiai - Kurklių kunigo Juozo Ka-
tino. Jaunasis ir jaunoji artimųjų akivaizdoj 
pasižadėdavo: „Aš prisiekiu mylėti tave, tu 
– mane“... Ir santuokos buvo tvirtos.

Lietuviai susitikdavom ne apšnekėt vienas 
kito, o kartu pasimelst. Vasarą melsdavomės 
ir giedodavome lauke, žiemą, aišku, viduj, 
dažniausiai stati kambarėly. Per Kalėdas ar 
Velykas atvažiuodavo kunigas, bet valdžia, 
užuodusi mūsų šventę, stengdavosi paversti 
ją darbo diena... Tai mes tada švęsdavom 
šiokią dieną. Pastatydavom šventą paveikslą, 
padarydavom kaip ir altorėlį. Altorėlis su 
žvakėmis ir šventais paveikslais mums vėlgi 
pirmiausia priminė Lietuvą... 

tą Pačią lemtingą dieną… 

Buvo visokių įvykių, nutikimų. Atsime-
nu, kaip pabėgo toks berniokas Miškinis, 
aš jo seserį pažinojau. Vėliau pasakojo, kad 
garvežio mašinistas, paslėpęs jį po anglim, 

Petras Repečka ir Bronė Rasikaitė susituokė savo pačių kambarėly, gavę raštišką kunigo 
J.Katino palaiminimą iš Kurklių.

Kun. J. Katino įrašas kitoje nuotraukos pusėje:
Kristus tiktai per Golgotą 
Pasiekė Velykas, 
Tas pat kelias visiems duota, 
Kas tik katalikas! 
Mano Velykiniai pasveikinimai P - lėms 
Kščenavičiūtėms ir jų mamytei 
Kun. Juozas, Šiaulėnai, 1957.1V.12
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LAPKRITIS
8 d. Sukanka 50 metų, kai Troškūnuo-

se (Anykščių r.) gimė dailininkė pedagogė 
jovita glemžaitė - matuZienė. 1977 m. 
baigė J. Naujalio dailės mokyklą, 1984 m. 
- Dailės  institutą  Vilniuje. Dirba Kauno A. 
Martinaičio dailės mokykloje. Kuria ir eks-
ponuoja didelio formato tapybos darbus, 
lieja akvareles, dalyvauja tarptautinėse 
parodose.

15 d. Sukanka 75 metai, kai Laiteliuose 

(Anykščių r.) gimė inžinierius ir visuomeni-
ninkas valerijonas senvaitis. Nuo 1964 
m. gyvena Garliavoje (Kauno r.), buvo akty-
vus Lietuvos Atgimimo įvykių dalyvis. Kau-
no anykštėnų klubo iniciatorius ir vadovas.

21 d. Sukanka 110 metų, kai Rygoje gimė 
dainininkė solistė (mecosopranas), muzikos 
pedagogė ona Zabielaitė - karvelienė. 
1928 m. Romoje baigė Santa Cecilijos mu-
zikos akademiją. Didžiausio pripažinimo 
susilaukė Italijos ir Graikijos operos tea-
truose. Buvo ryškus XX a. pirmosios pusės 
Anykščių kultūros šviesulys. Eksponatų iš 
jos šeimos gyvenimo esama Teatro, kino ir 

muzikos muziejuje Vilniuje, A.Baranausko 
ir A.Vienuolio-Žukausko memorialiniame 
muziejuje Anykščiuose. Jos dramatiškas ir 
tragiškas likimas aprašytas R.Vanago knygoje 
“Malūnininkas ir Mėnuo” (2005).  Mirė 1955 
m. Vilniuje, palaidota Anykščių kapinėse.

26 d. Sukanka 60 metų, kai Anykščiuo-
se gimė istorikė ir muziejininkė regina 
juškevičiūtė - loPienė. Nuo 2002 m. - 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 
direktorė. Jai vadovaujant Vilniuje buvo 
atnaujintas pagrindinis šio muziejaus pasta-
tas – Mažieji Radvilų rūmai, atstatyti pastatą 
puošę lipdiniai, įrengtas kiemo amfiteatras.

Atkelta iš 5 psl.

nuvežė iki Maskvos. Paskui tas paauglys 
nusikapstęs ir iki Lietuvos, bet tolesnio jo 
likimo neteko girdėti. Būtų įdomu, jei kas 
papasakotų, kaip jam toliau klojosi.   

1958 metais atėjo man laikas gimdyt. 
Sveikata buvo nekokia, gimdžiau sunkiai, net 
nustebau, kad daktaras ir seselė taip laksto, 
vaistus leidžia. Kai atsigavus paklausiau, kodėl 
jie manimi rūpinosi labiau nei kitomis moteri-
mis, atsakė: tu gi sava! Pagalvojau – gal ir tikrai 
savesnė už kitas: medicinos punktas, jei taip 
galima pavadint, buvo tame pačiame barake, 
kur gyvenom, už sienos, aš dažnai ten nuei-
davau, padėdavau. Bet vis tiek buvo kažko 
neramu, nesupratau, kodėl vyras, vos atnešęs 
valgyt, neria laukan; paklausiau Henės, kodėl 
ji juodai apsirengus, o ji atsakė skubanti į 
darbą, neturinti kada šnekėti...

Tik praėjus keliom dienom po gimdymo 
sužinojau, kad mirė mama. Stebuklingas su-
tapimas: tą pačią minutę, kai gimė duktė! Tik 
man niekas nesakė, bijojo, kad ir aš susijau-
dinus nenumirčiau...

Dukterį pakrikštijom mamos ir mano var-
du - Janina. 

kelionė į liūdnąjį laiką

Duktė Janina Repečkaitė-Repečkienė 
2009 metų spalio pradžioje pasakojo: 

– 1989 m., t.y. po 30 metų, su mama 
važiavom į Sibirą parsivežt senelių palaikų. 
Mamytę raminau, kad galėjom iš ten ir 
negrįžt... Arba: kaip gerai, kad štai dabar 
galim grįžt į Sibirą laisvai, kaip normalūs 
žmonės... Krasnojarske užėjom į parduotuvę, 
sakau, reikia nusipirkt atsarginių kojinių. Ir 
ką jūs manot? Pardavėja padavė mums …
lietuviškas kojines!  

„Valdiškos“ ekspedicijos – gerai, jos at-
lieka šventą darbą, bet svetimi, dažniausiai 
jauni žmonės negali pajusti to, ką jaučiam 
mes, tremtiniai ir jų vaikai. Vis dėlto paskui 
buvo įdomu pasiskaityt kai kurių ekspedici-
jos dalyvių nuomones: 

„Graudu žiūrėt į išvirtusias tvoreles ir 
kryžius artimoje tvirtų, bet taip pat apleistų 
rusų kapų draugijoje. O sugrįžus čia po 
dienos šypsausi: stovi kryžiai ir paremtos 
tvorelės. Gal dabar niekam nekils mintis pa-

švenčiausiasis – 
konservų dėžutėje...

spirti užmirštą, kreivą ir apipuvusią tvorelę, 
lai žino, jog kažkam ji rūpi“.

„Bolšoj Ungut padarė savotišką įspūdį. 
Namai pakrypę, tvoros išvirtusios, visur 
didžiulė netvarka. Įsišnekėjus su vietinia-
is, šie pabrėždavo, jog lietuviai tremtiniai 
pasižymėjo dideliu darbštumu. Matant kai 
kuriuos kaimo vaizdus į galvą ateina min-
tis, kad net ir vidutinio stropumo lietuvis čia 
turėjo pasirodyti išties neblogai“.

Ką jaučiau aš pati? Pamačiau maumedžio 
kryžių ant senelių kapų, jis buvo didelis ir 
neblogai išsilaikęs, tik be alavinės kančios; 
kai vietinių gyventojų paklausėm, kas galėjo 
pasikėsinti į šventus daiktus, išgirdom: 
”Žuvį irgi reikia gaudyt!”. Prie savo varga-
nos vaikystės tvoros galėjau prisiliest, buvo 
ir smalsu, ir graudu. Maloniai kvepėjo me-
diena, sakais – kaip lentpjūvėj. Kvėpuoti 
buvo neįprastai lengva, nes oras labai geras, 
vanduo šviežias, gaivus. Tik vienas “bet”: 
čia nekaltai kentėjo ir mirė mūsų tėvai, se-
neliai… Jų kaulus sudėjom į vieną karstą. 
Kryžių sukišom giliau į duobę, o lentelę nuo 
jo atsivežėm namo, ant jos užrašyta:

Kščenavičiai
Aleksandras 1885-1948  
Janina 1894-1958
Net dabar, kai visur tiek gražių daiktų, kai 

pirk, dovanok ką širdis geidžia, neturiu nieko 
savesnio, natūralesnio, liūdnesnio, brange-
snio už šią medinę pajuodusią lentelę...

Bolšoj Ungut, Trečias kilometras. Kairiajame krašte matyti namelis, kuriame apsigyveno jau-
navedžiai J. ir S. Repečkos.
Nuotraukos iš Janinos Kščenavičiūtės-Repečkienės albumo

Janina ir Stanislovas Repečkos, Janinos 
mama Janina ir sesuo Henrika. 1956-1957.
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Anykščių kultūros centras
6 d. 18 val. Humoro grupės „Ambrozija“  20 
metų  jubiliejinis koncertas.
11 d. 18 val. Juozas Erlickas. Muzikuoja 
Daumantas Slipkus ir Sigitas Rubis.
21 d. 15 val. Regioninė romantinio dainavimo 
atlikėjų šventė „Aukštaitijos žiedynai“.
Skyriai:
1 d. 18 val. Svėdasų sk. - susikaupimo  
valanda „Nebučiuos tau balto veido saulės 
spindulėlis” (kapinių koplyčioje).  
5 d. 11 val. Troškūnų sk. – partizanų žūties 
60-jų metinių minėjimas (miestelio aikštėje). 
7 d.13 val. Vaitkūnų sk. - sodiečių susiėjimas 
„Dar pasėdėkim, gražiai pakalbėkim su kai-
mynėliais savo”.
14 d. 14 val. Burbiškio sk. – popietė vaikams 
„Geltonas rudens lapas“. 
20 d. 20 val. Andrioniškio sk. - teminis-
pramoginis vakaras „O buvo tai prieš...”. 
28 d. 18 val. Kurklių sk. -  tradicinė šventė 
„Kai baigiasi rudens darbai”.          
28 d. 15 val. Leliūnų sk. -  priešadventinis 
vakaras „Advento belaukiant”, dalyvauja 
Panevėžio raj. Paįstrio kultūros namų  folkloro 
kolektyvas.
28 d.17 val. Ažuožerių sk. – adventinė 
popietė jaunimui.                    

A.Baranausko ir A.Vienuolio - Žukausko me-
mo rialinis muziejus
Nuo spalio 26 d. Koplyčios rūsio galerijoje - A. 
Žurumskaitės ir K. Eigėlio fotografijų paroda 
„Žmonės prie bažnyčios“. Paroda veiks iki 
lapkričio 23 d. Parodų lankymo laikas  I-V – 
8.00 – 17.00, VI – renginių metu.
3 d. 17.30 val.  Koplyčioje - M. Batiashvili 
(Gruzija) tapybos darbų parodos uždarymas. 
Dalyvauja Gruzijos ambasadorius ir am ba sa-
dos atstovai.
6 d. 17 val. Koplyčioje - A. Keraitienės tapybos 
darbų parodos „Kelionė į save“ atidarymas. 
Paroda veiks iki gruodžio 4 d.
7 d. 17 val. Kamerinės muzikos koncertas. 
At likėjai: I. Armonaitė (smuikas), R. Armonas 
(violončelė), I. Uss (for te pijonas).
14 d. 16 val.  Vokalinio ansamblio „INMEZZO“ 
koncertas „Širdis gyvenimą dainuos“. Bilieto 
kaina 8 ir 10 Lt. 
21 d. 16 val.  „Kristupo medinių pučiamųjų 
kvinteto“ koncertas.
26 d. 18 val.  Spektaklis pagal J.Biliūno kūrybą 
bei jo žmonos J. Janulaitytės - Biliūnienės 
laiškus ir dienoraščius „Jis ir Ji“.  Režisierė B. 
Mar.
27 d. 17.30. Susitikimas su habil. dr. 
profesoriais A. Čižu ir A. Tyla.
28 d. 17 val. Chorinės muzikos vakaras. 
Dalyvauja: Kauno miesto mišrus choras 

„Saluto“ (vad. R. Štreimikytė) ir Anykš čių 
koplyčios moterų choras „Godos“ (vad. G. 
Kovaitė).

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
4 d. 12 val. Pauriškių pradinėje mokykloje 
išvažiuojamasis renginys – inscenizuoti  skai-
ty mai „Ruduo brandina gėrio grūdą“. 
6 d. 14 val. Bibliotekos salėje – S. Koppel-
kamm fotografijų parodos „Vietos lai kas“ 
atidarymas. Paroda veiks iki 29 d.
6 d. 16 val. Sakralinio meno centre (Vilniaus 
g. 11) A. Galdiko tapybos darbų parodos iš B. 
Kleizaitės - Vasaris kolekcijos ati da rymas.
11 d. Vaikų lopšelyje darželyje „Žio ge lis“ pa-
sakų skaitymai „Geroji pasaka“:  iš renginių 
ciklo „Keliaujančio voriuko gijo mis“
18 d. Aulelių vaikų globos namuose – išva-
žiuojamasis renginys „Tikras draugas neiš-
duos“.
19 d. 17.30 val. Sakralinio meno centre – 
Styginių orkestro „Camerata Klaipėda“ (vad. 
V. Čepinskis) koncertas.
20 d. 15 val. Bibliotekos salėje – seminaras 
„Pasitikėjimas savimi. Kaip jį padidinti?“ 
Vedėja – vadybi nin kė A. Zinkevičiūtė.
25 d. 15 val. Vaikų literatūros skyriuje „Po 
bičiulystės sparnu“: šauniausio bibliotekos 
bičiulio rinkimai.

laPkričio mėnesio renginiai

Laikraštį remia:
Danutė Juknevičienė
Sofija Pakalnienė

Ramūnas Vaivada

Pamačius garbios jubiliatės Jovitos 
Glemžaitės-Matuzienės darbus, pasi-
daro nejauku ir apmaudu: kaip gaila, 
kad mes taip menkai tepažįstame savo 
kraštiečių kūrybą! Anykščiuose parodos 
keičia parodas, sales atiduodam draugų 
draugams, pažįstamų pažįstamiems, ap-
sukriems kažkokių projektų dalyviams 
(kelias patikrintas, lengvas, o kai kam, 
matyt, ir naudingas!), o štai savo krašto 
vaikams pristatyti kažkaip nebelieka nei 
vietos, nei laiko… Pasaulio anykštėnų 
bendrija, sąrašuose turėdama dešimtis 
šalyje ir užsienyje žinomų anykštėnų 
pavardžių, ne kartą siūlė tarpininkauti, 
kad jų kūriniai būtų parodyti ir gimtinė-
je, tačiau atsako kol kas nesulaukė… 

iš pirmapradės
lietuvos…

Tikėkimės, jog anykštėnų “atradimo” 
procesas pagyvės, atsidarius rimtai pa-
veikslų galerijai (gal J.Okuličiūtės dva-
relyje?). O tuo tarpu…

Prieš 17 metų tapusi Lietuvos dai-
lininkų sąjungos nare, mūsų kraštietė 
J.Glemžaitė-Matuzienė nuolat dalyvau-
ja mūsų šalyje rengiamose parodose. 
Jos kūrinius matė ir Dortmundo, Atėnų, 
Amsterdamo, Seulo bei kitų pasaulio 
didmiesčių dailės mėgėjai, jos darbų 
įsigijo Lietuvos kultūros ministerija, 
M.K.Čiurlionio dailės muziejus, priva-
tūs asmenys Vokietijoje, JAV, Švedijoje.

J.Glemžaitei-Matuzienei būdingas 
užmojis, egzotika, slapti praeities raš-
menys. Toks apibūdinimas tinka ir jos 
gobelenams, ir akvarelei. Vien kūrinių 

formatas liudija šios dailininkės dvasios 
stiprybę, fizinę ištvermę. Jie paprastai 
nekonkretūs, išplaukiantys iš ūksmin-
gos, mistiškos laiko glūdumos, kaip ti-
kriausiai būtų pasakęs poetas S.Geda 
– iš pirmapradės Lietuvos... Bene feno-
menaliausias dailininkės kūrybos bruo-
žas – nekonkretumas yra tik tariamas, 
po juo nesunku apčiuopti lietuviškus 
tautinius simbolius, šiuolaikiškus patri-
otinius motyvus. 

Baltų ženklai. Akrilas, sintetinė medžiaga. 2009 m.
Erdvėje. Akrilas, sintetinė medžiaga. 2006 m.
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ŠaukŠtas
(pagal Anykščių muzikantų pasakoji-
mus)

1999 metų vasario pradžioje Anykščių 
merą pasiekė žinia, jog Vilniuje, Istorijos 
institute, bus minimos garbaus anykštėno, 
istorijos mokslų daktaro J.Jurginio 90-osios 
gimimo metinės. Sveikintojų su muzikantais 
prisikimšo visas autobusiukas. Bevažiuojant 
meras parodė dovaną jubiliatui – tautodai-
lininko išdrožtą didžiulį medinį šaukštą. 
Visi pripažino, kad dovana originali, “su 
cinkeliu” ir labai tinkanti valstiečių istorijos 
žinovui. Tiesa, kažkas suabejojo, ar jubilia-
tas dar nebus iškeliavęs Anapilin, bet garsiai 
savo abejonės nepasakė: meras juk taip pat 
istorikas!

Ir štai svečiai “iš gimtojo krašto” jau 
salėje, scenoje stovi gėlėmis papuoštas 
mokslininko paveikslas. Meras atsisėdo 
šalia jubiliato sūnaus ir mandagiai pasi-
teiravo:

– Na, o kaip laikosi Jūsų tėvukas? Lyg 
ir nematau…  

– Tai kad jau penkeri metai jo nebėra! 
– netikėtai atšovė sūnus.

Išgirdęs apie šį konfūzą, “Anykštos” 
kapelos būgnininkas Rimantas V. nuleipo 
juokais:

– Tik pamanykit: mes jam vežam 
didžiausią šaukštą – o jis jau seniai šaukštą 
padėjęs!

Šis kalambūras, paskui skambėjęs visą 
vakarą, kaip matote, tebegyvas, tebelink-
smas ir šiandien… 

ilgai nelaukit...
(pagal dainininką Tomą Ladigą)

Aukšto rango dvasininkas po koncer-

to bažnyčioje pagyrė dainininkę Ritą P. 
ir kaip komplimentą šmaikštaudamas 
pasakė:

– O, jei jūs šitaip nuostabiai pa gie do tu-
mėt ir per mano laidotuves! 

Dainininkės atsakymas buvo žaibiškas:
– Mielai! Tik jūs paskubėkit, nes po ke-

lerių metų aš jau nebe giedosiu, o kvark-
siu…

interviu 
(pagal Joną Putarlecką)

Kartais vienas ar kitas pilietis susilaukia 
išskirtinio spaudos dėmesio. Taip atsitiko 
ir man, kai kabineto duris pravėręs žur-
nalistas Petras Ristas pareiškė norįs gauti 
interviu savo laikraščiui. Atsisakyti tokios 
šlovės reiškė iškart užsitraukti amžiną ne-
šlovę, todėl pasimuistęs sutikau. 

Žurnalistas patogiai įsitaisė fotelyje, ce-
remoningai užsirūkė pypkutę, įjungė dik-
tofoną. Pastarasis daikčiukas įžiebė viltį, 
jog mano žodžiai nevirs kaltinamuoju 
aktu sau pačiam. Petras Ristas kiek pašai-
piai paklausė: 

– Kaip jaučiatės provincijoje, po tiekos 
metų sugrįžęs iš sostinės? 

Klausimas buvo širdžiai artimas ir pa-
prastas, tad iškart atsakiau: 

– Žinot, pirmomis savaitėmis jaučiausi 
kaip kokioje juodoje duobėje, kaip kirmė-
lyne. Bet netrukus sutikau įdomių žmonių 
– ir tariuosi atkasęs aukso gyslą: kokie iš-
gyvenimai, kokie likimai! Tai įliejo man 
šviežių jėgų, pasitikėjimo ir visą gimtinės 
peizažą nutvieskė aukso šviesa.

Po trijų dienų pakraupau, laikraštyje 
išvydęs tokį interviu pavadinimą riebio-
mis raidėmis: „Putarleckas Anykščius 
mato kaip kirmėlyną“. Ir daugiau šia 

tema – nė žodžio... 
Antrasis Petro Risto klausimas buvo 

toks:
–  Kultūros darbuotojai nuolat skun džia si 

nesudurią galo su galu. O ką pasakytumėt 
jūs? 

– Aš pasakyčiau tą patį. Krizė ar ne 
krizė, bet labiau pažemintų už biblioteki-
ninkus ar muziejininkus nerasite. Dosniai 
žarstome pinigėlius atvažiuojantiems ar-
tistams, fanfaroms ir petardoms, įžūliems 
“trintukams”, o saviems, kasdieniam dar-
bui ir kūrybai – trupiniai…

Jau po trijų dienų laikraštyje skaitysiu:
“Kultūros darbuotojas Putarleckas vir-

kavo dėl asmeninių motyvų. Girdi, nesu-
duria galo su galu. Bet kas gi kaltas, kad 
jo toks žemas tarifas?! Štai mano tarifas 
– ką čia slėpti! – kur kas aukštesnis…O 
tai rodo, kad Putarleckas neturi jokios sa-
vigarbos”.

Trečiasis Petro Risto klausimas buvo 
toks:

– Kas jums Anykščiuose kelia nemalo-
nias mintis?

Atsakiau:
– Esu laimingas čia gyvendamas. Kita 

vertus… Kai prisimenu savo gatvę prieš 
pusę amžiaus… Pilni medžiai, pilna upė, 
pilna gatvė vaikų! Deja, dabar mano 
gim toji gatvė, nors šviežiai išsidažiusi 
ir apsikaišiusi egzotiškais augalais, šiuo 
požiū riu merdi, joje gyvena daugiausia 
pen sininkai… 

Po trijų dienų skaitysiu:
“Ponas Putarleckas pareiškė, kad gatvė, 

kurioje jis gyvena, dėl valdžios apsileidi-
mo skendi viduramžių tamsoje, merdi ne 
tik ji, bet ir visi Anykščiai”.

Paskutinysis Petro Risto klausimas buvo 
toks:

– Pasaulio anykštėnų bendrija… Kas 
naujo šiuose jūsų veiklos baruose?

Atsakiau:
– Senieji anykštėnai, gyvenantys užsie-

niuose, deja, gimtinėj vis retesni, nes jų 
vis mažėja – toks amžius… Todėl bando-
me ieškoti ryšių su jaunąja išeivija.

Po trijų dienų skaitysiu: 
“Ponas Putarleckas apgailestavo, kad 

vis mažiau anykštėnų iš užsienio parva-
žiuoja namo. Pasak jo, vieni jau išmirė, 
o kiti jau atsiėmė savo žemes, namus ir 
nebemato reikalo grįžti”.

Ir taip toliau, ir taip toliau!
Ilgai galvojau, kaip pasielgus: už-

protestavus, parašius paneigimą? Betgi 
Petras Ristas viens du apvers viską aukš-
tyn kojom ir dar prišniaukš savos “išmin-
ties”. Paduoti į teismą? Teismai numaus 
paskutines kelnes! 

Todėl labai nuoširdžiai patariu sau ir 
visiems kitiems: kai tik jus pradės kalbin-
ti žurnalistas Petras Ristas, nebandykit nė 
prasižiot, o dumkit kiek kojos įkerta bet 
kurion pusėn! Neatsigręždami! Ir nors bė-
gimas tarytum nesuteikia orumo, tai vie-
nintelis šansas išsaugoti savo orumą… 

Valentino Žalkausko piešinys
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