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Žinoma tiesa: išmintis, tikrųjų ver-
tybių suvokimas savaime neateina. 
Šiame kelyje ypatingas palyginimo 
vaidmuo – pasaulio ir gyvenimo 
spalvos labiausiai išryškėja lyginant 
tėvus ir vaikus, vaikystę ir senatvę, 
tėvynės ir svečių šalių istoriją, kultū-
rą, meną, literatūrą, papročius. Įdo-
mu, prasminga, kartais žavu, o kar-
tais graudu palyginti ir pačius save 
– kokie buvome ir esame…  

Štai, skaitydami A.Vienuolio laiš-
kus, anykštėnų prisiminimus apie 
rašytoją, neišvengiamai aptiksime 
minint jo globotinę Ritą Ruigytę. 
1955-1956 metų žiemą ji buvo 
Anyk ščių 1-osios septynmetės mo-
kyklos pirmokė, to laiko nuotrauko-
je užfiksuota (pirmoje eilėje trečia 
iš kairės) kartu su auklėtoja Julija 
Bitiniene (balta apykakle) ir klasės 
draugais: Laima Kėkštaite, Rimantu 
Vanagu, Nijole Gudauskaite, Vidu 
Lagūnu, Vladu Gindrėnu, Antanu 
Valenta, Albinu Paršeliu ir kt. 

2009 metų sausį Kauno rajone 
gyvenanti Rita Ruigytė-Praninskienė 
atsiuntė visai šviežią nuotrauką su to-
kiu prierašu (manau, nenusikalsime 
jį paviešindami): “…Aš laukiau snie-
go, ir daug. Mes, pirmokėliai, anuo 
metu taip pat fotografavomės ant 
sniego sutūpę. Pagaliau vėl pasnigo... 
Nuotraukoje aš su savo gražuolėmis 

viduržiemio 
paralelės

Džema ir Magnolija (mama ir duktė). 
Fotografuota sausio 4-ąją, sekmadie-
nį. Tai bent sniego gausybė, seniai to 
nebuvo. Kaune drėbė visą šeštadienį 
ir tapom pirmaujančiais Lietuvoje. Su 

geriausiais linkėjimais - Rita”.
Galėdami palyginti pusės amžiaus 

“senumo” sniegą su šiemetiniu, ką 
čia labai bepridursime?.. 
Pa inf.

Tautvydas Kontrimavičius

Jau kelintas mėnuo tampa ma-
dinga paskelbti vis kokią nors naują 
blogą žinią, kuri liudija, kaip auga, 
plečiasi ir gilėja visur besiskverbian-
ti krizė. Tarsi toji krizės upės srovė, 
persiritusi per nematomą užtvarą, 
būtų pasileidusi tekėti žemyn į pra-
rają, vis greitėdama ir visus mus kar-

nėra nieko blogo tu nusitempdama. 
Nežinau, ar pavyks, bet bandysiu 

ištrūkti iš pražūtingo kritimo ir pasi-
žiūrėti iš šalies, ar tas krioklys toks jau 
baisus, kai žiūri į jį ne paklaikusiomis 
iš baimės, o tiesiog smalsiomis, sie-
kiančiomis viską apžvelgti akimis.

„Ne ta krizė nukamuoja, kuri į pi-
niginę kartais įsisuka, o ta, kuri dva-
sią užvaldo, pyktį ir nepasitenkinimą 
viskuo pasėja“, – anądien prasitarė 
man Anykščių klebonas kanaunin-
kas Stanislovas Krumpliauskas. 

Dar pridūrė: dabar žmonės patys 
nebežino, ko nori, dirbti vis labiau 
tingi, o turėti iškart visko ir kuo dau-
giau – vis labiau trokšta. 

Pasak dvasininko, gyvenimas pa-
galiau turi išmokyti dabarties žmo-
gų nuolankumo. Turi išmokyti jį at-
siklaupti ir persvarstyti savo norus, 
kad vėl imtų suprasti laimingo gyve-
nimo esmę. Laimingas gali būti tik 
dėl to, ką dabar turi, o jei praleisi 
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nėra nieko 
blogo

progą pasidžiaugti, tą laimę patirti, – 
paskui tik gailėsiesi prisimindamas. 

Tokie momentai, kai atrodo, jog 
turi vis mažiau ir mažiau kuo džiaug-
tis, užklumpa ne taip dažnai. Bet, 
kaip jau įsitikino per netrumpą savo 
gyvenimą tas pats Anykščių dvasi-
ninkas, kiekviena karta savaip pati-
ria tuos sunkmečius, iš jų pasimoko, 
todėl tik dar stipresnė tampa. 

„Nėra to blogo, kas į gera neiš-
eitų“, – tokią kasdienę maldelę gy-
venimas išmokė kalbėti tuos, kurie 
kadaise ištvėrė karus, perversmus, 
brolžudystes, savos arba svetimos 
valdžios primestas nesąmones. 

Kiti taip nekalbėdavo, dažniau pa-
sityčiodavo iš niekuo nepagrįsto op-
timizmo. Mat jie turėjo kitą kasdie-
ninę maldą: „Nesidžiauk, rytoj bus 
dar blogiau“.  

Kaip ir metų kaitos, potvynių-atos-
lūgių, taip ir ekonomikos dėsniai yra 
šventas dalykas, su kuriais nepasigin-
čysi. Tačiau asmeninė pozicija, kaip 
elgtis arba kaip vertinti laiką, kuriuo 
gyveni, yra kiekvieno pasirinkimas.

Ne krizė kalta, jei dabar rūpi niur-
nėti, piktintis tuo, kas vyksta šalia ir 
aplinkui. 

„Jeigu kuriam atrodo, kad viskas 
čia ir dabar yra blogai, tai jam niekur 
ir niekada  gerai nebus“, – padarė iš-
vadą Anykščiuose žiemos pramogas 
organizuojantis Kalitos kalno slidi-
nėjimo centro vadovas Liudvikas 
Avietė. 

Palyginti puikia žiema ir orais, 
palankiais slidinėti, besidžiaugian-
tis anykštėnas, priimantis slidžių ir 
šlaitų mėgėjus, kasdien prisiklauso 
pačių įvairiausių nuomonių apie tai, 
kas yra ir kas turėtų būti lietuviškuo-
se kalnuose, į kuriuos jie privilioja-
mi. Vieniems čia tiesiog gera praleis-
ti laisvą dieną, kitiems nuolat trūksta 
to, ką jie įpratę rasti Alpių šlaituose 
arba net ir Latvijoje.

„Kaip nusiteiksi, kiek tą savo norų 

kartelę aukštyn iškelsi, tiek ir laimės 
beliks patirti“, – prasitarė Kalitos kal-
no valdytojas, pamiršęs savo laisva-
laikį dėl žiemos pramogų kitiems. 

Jis atprato ginčytis, įrodinėti ar 
aiškinti, kodėl atvykusiems kažkas 
yra ne taip, kaip jie tikėjosi. Tiesiog 
Liudvi kas Avietė jaučiasi padaręs 
tiek, kiek įstengė, o jei ko trūksta – jis 
bejėgis iškart pakeisti, kažkam dau-
giau laimės čia suteikdamas.

Tas bejėgiškumas daryti įtaką kar-
tais tampa nauju impulsu, iš kurio – 
tikrai nieko blogo.

Pirmąją Naujųjų metų dieną sep-
tyniasdešimtmetį pasitikęs Anykš-
čiuose gyvenantis rašytojas ir publi-
cistas Vygandas Račkaitis pasidalijo 
iš pirmo žvilgsnio liūdna žinia. Aš-
tuonioliktus metus jo kartu su žmona 
Milda Telksnyte leidžiamas laikraštis 
vaikams „Kregždutė“ skaičiuoja pasku-
tinius mėnesius. Jei krizė šiemet 
baigs sugraužti šio leidinio šeiminin-
ką „XXI amžių“, šis išnykdamas iš 
spaudos padangių drauge nusitemps 
ir „Kregždutę“. 

Įkrovęs jautrumu, dora ir kitais 
tauriausiais jausmais tūkstančius 
Nepriklausomoje Lietuvoje užau-
gusių vaikų, šios anykštėnų šeimos 
kantriai leistas laikraštis liks tik gra-
žus praeities fragmentas. Jo leidėjai 
šiandien tiesiog nemato, kas norėtų 
jį perimti ir toliau leisti, kas sutiktų 
dirbti tokiomis sąlygomis, kokiomis 
iki šiol jie dviese leido savaitraštį.

„Gal ir gerai – mus pagaliau iš-
laisvins. Ateina laikas, kada norisi ir 
sau gyvent, pavargom“, – prisipaži-
no Vygandas Račkaitis. Mat iki šiol 
tiesiog ryžtis ir palikti apviltus kelis 
tūkstančius nuolatinių šio leidinio 
skaitytojų anykštėnai negalėjo, todėl 
jų kūrybiniai sumanymai, brandina-
mi jau ne vieną dešimtmetį, vis lik-
davo nustumti ateičiai.

„Nėra to blogo, kas į gera?..“ Tik 
taip kartais ir verta apibūdinti neiš-
vengiamas permainas – nesvarbu, ar 
su krize, ar su kitais likimo išbandy-
mais susijusias.

Puikiai pamenu, kaip ši anykštėnų 
šeima „atrado“ „Kregždutę“ ir su ja 
suaugo. Jei tuo metu, Nepriklauso-
mos Lietuvos rytmetį, anykštėnai kū-
rėjai būtų turėję progos paskęsti žur-
nalistinėje kasdienybės klampynėje, 

beveik neabejoju, kad daug jėgų jie 
būtų iššvaistę tiesiog veltui, be asme-
ninio pasitenkinimo tuo, ką darai ir 
gali padaryti. 

Žinau ir tai, kad tas laikas, kuris 
nuo 1992-ųjų buvo atimtas iš gro-
žinės ar publicistinės kūrybos ir ati-
duotas „Kregždutei“ bei kartu su ja 
augusiems Nepriklausomybės vai-
kams, buvo ne mažiau prasmingas. 

Galima tiesiog diskutuoti, kas 
svarbiau: dar viena keliais šimtais 
egzempliorių išleista knyga, papil-
dysianti asmeninę bibliografiją, ar 
širdies šiluma, pasiekusi dešimte-
riopai daugiau nuoširdžiai, be ap-
simestinio mandagaus dėmesio jos 
laukiančių vaikų.

Net ir tuomet, kai piniginę netru-
kus papildys naujų mokesčių ap-
tirpintas atlyginimas, galima ne tik 
pykčiu dėl valdžios sprendimų virti. 
Galima tiesiog imti ir pasidžiaugti, 
kad atsiranda vilčių didesnę pensiją 
senatvėje gauti.

Komentaras, 2009.01.20 perskaitytas 
Lietuvos radijo programos “Klasika” lai-
doje „Ryto Allegro“.

Daugelis net nenujaučia, kad, pasitikdami ir 
švęsdami Naujuosius, mes kartu pažymime 
ir anykštėno rašytojo, vertėjo, redaktoriaus, 
PAB Anykščių kolegijos nario Vygando Rač-
kaičio gimtadienį, jis – sausio 1 dieną… Šį-
met tas gimtadienis jubiliejinis – 70-asis.
Nuoširdžiai sveikiname! Lengvos Jums 
plunksnos, naujų dvasingų knygų, stiprios 
sveikatos, mielas Vygandai!
Autoriaus nuotrauka

Už paramą laikraščiui dėkojame p. Danutei Juknevičienei, minin-
čiai 5-ąsias savo vyro, anykštėnų mokytojo ir poligloto Jono Jukne-
vičiaus mirties metines.

„Pasaulio anykštėno“ redakcija
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Emilija Vitkūnaitė. Gryčiutė prie 
Šventosios. Anykščių literatų klubas 
„Marčiupys“, 2008.

Iš daugybės 
dabar išlei-
džiamų kny-
gų reta kuri 
o r i e n  t u o j a 
skai  tyto ją į 
tikrąsias gy-
ve nimo verty-
bes, nuskaidri-
na dvasią, 
pa ky  lėja virš 
kas dienybės. 
Prie tokių retų 
knygų ir malo-
nių staigmenų 

priskirčiau metų pabaigoje pasirodžiu-
sią  Emilijos Vitkūnaitės „Gryčiutę prie 
Šventosios“. Nepaprasta toji gryčiutė, 
atšaukianti autorę iš didelio miesto ir jai 
padiktuojanti atsiminimus apie artimus, 
brangius žmones, liudijanti kaimynų li-
kimus, teikianti daug Būties džiaugsmo 
akimirkų.

Meilė gimtinei, čionykščiams žmo-
nėms alsuoja kiekvienas knygos pus-
lapis, autorė šiltomis spalvomis piešia 
veikėjų paveikslus, labai juos pagyvina 
tarmiška šnekta, frazeologizmai, vaiz-
džiai aprašyta buitis. Iš šitos subtiliai 
įvaizdintos aplinkos semiamasi darbš-
tumo, gėrio, dorovės. Skaitytojas nega-
li likti abejingas ir į knygos puslapius 
perkeltoms gamtovaizdžio detalėms, 
aplink esančio pasaulio grožio pajau-
toms. Aiški ir autorės pilietinė pozici-
ja: nesitaikstymas su blogiu, žmogaus  
vertės matas – darbas, tėvynės meilė, 
dėkingumas Kūrėjui, dalijimasis geru-
mu.

Sunku būtų apibūdinti „Gryčiutės 
prie Šventosios“ žanrą“. Šioje dau-
giau kaip pusketvirto šimto puslapių 
knygoje viskas autentiška. Tikri vieto-
vardžiai, vardai, pavardės, tikroviškos 
žmonių gyvenimo istorijos, likimai 
persipina su autorės eseistika. Tačiau 
kai kur vyrauja ir beletristika. Tad kny-
gą galima būtų įvardinti novelių roma-
nu ar apysaka.

Reikia manyti, jog Emilija Vitkūnaitė 
nuoširdžiai, įtaigiai ir gyvai pasakoda-
ma apie gyvenimą tėviškėje, negalvojo 
apie literatūros teorijos reikalavimus. 
Šia knyga ji pastatė rašytinį paminklą 
savo gimtinei ir iš jos jau išėjusiems 
žmonėms.

vygandas račkaitis

Anykščių Šv. Mato bažnyčia : Atvi-
rukų rinkinys. Anykščių A.Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus, Anykščių Šv. Mato bažnyčia, 
„Petro ofsetas“, 2008. 

Solidi ir itin pagarbi istorijai įžanga į 
Anykščių šventovės gyvavimo šimtme-
tį. Tik taip galima įvertinti ką tik išleis-
tą istorinių atvirukų rinkinį, atspindintį 

svarbiausio 
A n y k š č i ų 
kraštovaiz-
džio akcen-
to kelią iš 
XIX amžiaus 
gelmių į XXI 
amžių. 

Maloniai 
nus teb ina 
or ig inalus 
spaudos di-
zaino spren-
dimas – gre-
tinti puikią 
šiuo laikinės 
polig rafijos 

kokybę ir apipa vi da  linimo akcen tus su 
vaizdo išliekamąją vertę akcentuojan-
čia senosios fotografijos faktūra ir ats-
palviu. Tokio sumanymo dėka leidinys 
tampa itin patrauklus ir reprezentatyvus, 
o pirminio šventovės projekto vaizdas 
viršelyje tampa anykštėnų šimtametės 
svajonės simboliu.

Rinkinio sudarytojams pavyko pa-
siekti, kad kiekvienas vaizdas, liudijan-
tis Anykščių bažnyčios istorijos tarpsnį, 
savaip svarbų ar įsimintiną, čia taptų 
savarankišku meno kūriniu. Tai ir svar-
biausia tokiam spaudos žanrui, kaip at-
virukų rinkinys. 

Kiek painiavos įneša vien tik sprendi-
mas neakcentuoti chronologinės vaizdų 
tąsos, nenurodyti atvirukų eiliškumo. 
Nežinančiam pastato statybos ir per-
statymo istorijos, sunku sekti ir suprasti 
permainas, kurias atspindi tie vaizdo po-
kyčiai. Šią spragą iš dalies kompensuoja 
atvirukų rinkinio priedai – kunigo Justo 
Jasėno tekstas, bet labiausiai – trumpa ir 
patogi įsiminti bažnyčios Anykščiuose 
istorija, bene pirmą kartą taip tiksliai ir 
aiškiai dėstoma.

tautvydas kontrimavičius  

Rimantas Vanagas. Laiškai iš Pary-
žiaus. Kelionių publicistika. Vilnius: Pe-
tro ofsetas, 2008. 252 p.

„Laiškai iš Paryžiaus“ - knyga, ku-
rią privalu perskaityti kiekvienam savo 
kraštui neabejingam anykštėnui. Ši ke-
lionių publicistika yra įdomi ne tik in-
formatyviuoju aspektu (knygoje patei-
kiama daug faktų, liudijančių apie kitų 
šalių efektyvius sprendimus, akcen-
tuojamos sektinos jų patirtys, gausu 
politinių, istorinių ekskursų), bet ir ori-
ginalia teksto „aranžuote“: pristatačius 
prieš 70 metų rašytus Antano Vienuo-
lio „Laiškus iš Paryžiaus“, antroje kny-

gos dalyje iš to paties pasaulio miesto 
akylai stebimi XXI amžiaus Anykščiai. 
Autorius fiksuoja kilusius įspūdžius, 
reflektuoja 
bei verti-
na visuo-
m e   n i    n e s , 
kul  tū ri  nes, 
isto  rines są-
sajas. Kalbi-
n a m o s 
tokios iški-
lios as me-
nybės, kaip 
L i e t u v o s 
a m b a s a -
dorė prie 
U N E S C O 
Ina Mar-
čiulionytė, 
L i e t u v o s 
ambasadorius Prancūzijoje Giedrius 
Čekuolis, UNESCO Generalinio Di-
rektoriaus pavaduotojas Henrikas Juš-
kevičius, Paryžiuje gyvenantis prozi-
ninkas, vertėjas Valdas Papievis bei 
kt. Šie pokalbiai, diskusijos inspiruoja 
ir paties autoriaus „kibias“, novatoriš-
kas idėjas, galimus sprendimus, kurių 
realizavimas iš esmės pakeistų kultū-
rinio sąstingio užspaustus gimtuosius 
Anykščius. Pateikiami konkretūs, kone 
programiniai pasiūlymai: dėl Žydų mu-
ziejaus, Anykščių municipalinio teatro, 
dėl vyndarystės muziejaus ir kt. Taigi 
R.Vanago „Laiškai iš Paryžiaus“ yra pa-
ryžietiškai mąstančio anykštėno įtaigiu 
žodžiu tiesiamas tiltas tarp dviejų Euro-
pos krantų. Reikia tikėti, jog jis bus ne 
tik pastebėtas, bet ir išbandytas.

Vytautas Bagdonas. „Aš čia gyve-
nau gamtos padavimų įspūdžiais...“  
Leidinys parengtas Vaižgantiečių klu-
bo „Pragiedrulys“. 2008, 19 p.

Vytauto Bagdono nuotrau komis ilius-
truotas pažintinio pobūdžio leidinys apie 
Svėdasų krašto vietas, menančias rašyto-
ją, visuome-
nės veikėją, 
kanauninką 
Juozą Tumą-
Vaižgantą. 
Pate ik iant 
i š s a m i u s 
aprašymus, 
pristatomos 
„deimančiu-
kų ieškoto-
jo“ lankytos, 
mėgtos, kūri-
niuose apra-
šytos vietos. 
Leidinys naudingas tiek šio rytų Aukštaitijos 
regiono nepažįstančiam žmogui, tiek savo 
krašto kultūra besidominčiam anykštėnui.

jurga Žąsinaitė

Tęsinys kitame numeryje
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Vilma Juodelytė

netrūko ir dŽiaugsmo, ir baimės

Švedijoje atsidūriau visai atsitikti-
nai. Dar besimokydamos KTU chemi-
nės technologijos fakultete, būdamos 
nerūpestingos 20-metės, su grupioke 
brandinom mintį ištrūkti į užsienį - 
kur viskas atrodė taip paprasta, len-
gva ir nuostabu. Nusprendėm imti 
aka demines atostogas, eiti į agentūras, 
bendradarbiaujančias su užsienio ša-
limis, metus kokioje nors Skandinavijos 
šalyje padirbėti au-pair (pranc. - „auklė“). 
Buvom susikūrusios viziją, kad toks 
darbas mums labiausiai tiks. 

Kadangi pasirinktoji agentūra bendra-
darbiavo tik su Švedija, kiti variantai 
kaip ir atkrito - neliko iš ko rinktis. Ga-
vom užpildyti anketas, ir ką gi - ilgai 
sėdėti belaukiant telefono skambučio 
neteko (prieš 11 metų niekas mobiliųjų 
dar neturėjo). Nepraėjus nė mėnesiui, 
patenkinta skuodžiau į agentūrą dau-
giau sužinoti apie man siūlomą šeimą 
iš Stokholmo. Aprašymas skambėjo 
idealiai: jaunai šeimai, gyvenančiai 
Stokholmo pasiturinčiųjų priemiesty, 
reikalinga auklė pusės metų dukrelei. 
Nedvejodama sutikau. 

Netrukus paskambino ir ”šeima”. 
Pirmąkart kalbėjau angliškai telefonu, 
o tai visai kas kita, nei atsakinėti „bi-
liūnkėj“ iškaltas temas (pvz., ”London 
is...”), nors anglų kalbos mokytojoms 
S.Bražėnienei, V.Kvedarienei ir P.    
Zukaitei esu tikrai dėkinga, o ir KTU 
buvau baigus dvejus anglų kalbos kur-
sus. Pažadėjo atsiųsti laišką apie save 
su nuotraukom. Sutarėm - rugsėjo 6-ą 
(dar ir dabar atsimenu tą dieną!) mane 
pasitiks Stokholmo uoste. Kaip tarėm, 
taip ir padarėm. Gavau ilgiausią, išsa-
miausią laišką, kuriame buvo išklotos 
tėvų biografijos ir Gabrielės (mano 
būsimos augintinės)  atsiradimo isto-
rija su viena nuotrauka. 

Truputį baugoka buvo dėl kelionės: 
kaip aš tą keltą Taline rasiu, ar jame 
nepasiklysiu? Žinojau, kad suolo drau-
gė Jūratė Karvelytė šio maršruto kelio-
nėse buvo ne naujokė, todėl gavau jos 
„instruktažą“, iš kokio terminalo man 
plaukti, kad netyčia į Suomiją nepa-
pulčiau... Tėvai dėl šio mano sprendi-
mo neabejotinai jaudinosi: tėvas pro-
testavo, mama neišsiduodama liūdėjo. 

Aš gi į gilius sentimentus nesileidau... 
Ir, kaip dabar pagalvoju, tikrai drąsiai, 
lyg užhipnotizuota leidausi į kelionę, 
ne taip jau ir toli - pastudijavus žemė-
lapy, tik anoj pusėj „balos“...

naujų Patirčių laiPteliais

Pasitiko mane Johanas su Gabrie-
le ant rankų (mama Louise su drauge 
dalyvavo buriavimo varžybose -  net 
pirmame susitikime blykstelėjo femi-
nizmo atspindys). Šeimininkas aprodė 
namus, apylinkes, leido paskambint 
namiškiams.        

O po to viskas kažkaip palaipsniui 
rutuliojosi: pradėjau lankyti švedų 
kalbos kursus (vėliau žinias gilinau 
Stokholmo universitete), kartu su Ga-
briele mokėmės švediškai kalbėt. Po 
gero pusmečio, jau manydama gero-
kai pramokusi švedų kalbos, parduo-
tuvėj kažko paklausiau - ir išgirdau... 
anglišką atsakymą; tada supratau, jog 
mano žinios dar menkos, teks, kaip 
sakoma, pašlifuot. Susiradau keletą 
tokio pat likimo draugių. Lankėmės 
įvairiuose renginiuose, parodose, 
muziejuose, koncertuose. Stebėjau 
švediškas tradicijas, su ”šeima” kartu 
lankėm jų giminaičius, draugus, kartu 
atostogavom - jie tikrai labai stengėsi, 
kad aš kuo geriau jausčiausi. Neslėp-
siu: ilgėjausi Lietuvos, šeimos, draugų, 
nekantriai laukdavau laiškų. Ir liūdna 

švediška istorija 
su laiminga pabaiga?

buvo, ir vienatvė kankino. Klausyda-
vausi ”Foje”, ”Aktorių trio”...

Tačiau tie metai skriete praskrie-
jo - kaip nepakartojamos, turiningos 
atostogos. Iš jų bandžiau išspausti 
kuo daugiau. Ir susiklostė taip, kad po 
metų namo nebegrįžau... Mano isto-
rija  - klasikinė auklės istorija su gera 
pabaiga, nes per tuos metus teko su-
tikti ir guosti nemažai apgautų ir ne-
gražiai išnaudojamų auklių.

gatvės šildomos, bet veidai šalti

Prisiminus tuos pirmuosius įspū-
džius, dabar daug kas atrodo tikrai 
naiviai. Vien kiek mūsų Lietuva pasi-
keitė nuo 1997-ųjų: neturėjom tuo-
met nei maksimų, nei akropolių, nei 
kompiuterių, nei mobiliųjų, net banko 
kortelių, o šiandien tiek daug turtuolių, 
su vardiniais drabužiais triukšminguo-
se vakarėliuose... Dabar jau mes net 
ir europiečiai! Taigi išorinis skirtumas 
tarp mūsų (šiuo atveju - švedų ir lietu-
vių) išnykęs arba labai nežymus. 

Anuomet, vos iškėlus koją Švedijos 
žemėje, mane stebino viskas, daug 
kas atrodė pavydėtina ir mums nepa-
siekiama, net neįsivaizduojama: apšil-
domos centrinės gatvės, parduotuvių 
vitrinos, žmonių laisvumas, manda-
gūs vairuotojai, sąžiningos pardavė-
jos, tiksliai pagal grafiką į bet kurį už-
kampį, net ir nakties metu, vykstantis 
visuomeninis transportas, gink Dieve 
vaikų neskriaudžiantys tėvai, į bažny-
čią nevaikštantys tikintieji. 

Tačiau gangreit, tepraėjus gal mė-
nesiui, man krito į akį savotiškas 

Stokholmas ne veltui vadinamas šiaurės Venecija – tiek čia galimybių pasidžiaugti vandens 
vėsa, ypač – nekantriai laukiant pavasario.
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švedų bendravimas. Skolintis cukraus 
pas kaimyną niekas neina. Priimta tik 
sveikintis. O paklausus švedo, kaip 
sekasi, jis visuomet atsakys, jog ge-
rai: skųstis jie nemėgsta. Tai gal ir iš-
ties neblogai, bet... Mane vis labiau 
erzino akivaizdus švedų uždarumas, 
šaltumas. Net nesitikėk, kad tave kas 
traukiny ar autobuse užkalbins - visi 
įkniubę į laikraščius, knygas ar užsi-
dėję ausines gyvena sau vieni... O tas 
nuožmus visko planavimas - be ka-
lendoriaus nė iš vietos, net ir mamai 
ar geriausiai draugei ne visada gali 
laiko atrast - pirma reikia savo grafiką 
peržiūrėt...

Bet vėlgi: pamažu ir man tokia tvarka, 
laikysena pasidarė priimtina, netgi pato-
gi. Juk taip gyvendamas kur kas daugiau 
nuveiki ir dar sutaupai laiko - kam va-
žiuojant į darbą ar grįžtant iš jo spoksoti 
į tuos pačius praskriejančius peizažus? 
O ir iš anksto suplanavus kokį susitiki-
mą, neteks atsiprašinėt, kad vėluoji, būsi 
tam nusiteikęs ir pasiruošęs... 

Jeigu papulsi į švedišką kompaniją - 
nesitikėk, kad būsi vakaro „vinis“, kaip 
pas mus: užsienietis iškart dėmesio 
centre, neriamės iš kailio, kad tik jam 
įtiktume. Pamiršk tai - Švedijoje nie-
kas į tave  nekreips dėmesio, kol pats 
nesiimsi iniciatyvos. Manau, jog tokią 
situaciją nulėmė ilgalaikė švedų poli-
tika imigrantų požiūriu - jų čia apstu, 
apie 14 proc. visų šalies gyventojų. Dėl 
parankios socialinės sistemos, gausių 
garantijų jau nuo 20 amžiaus pradžios 
čia norėjo gyventi nemažai kitataučių.

laisvam gyventi sunkiau...

Panorau ir aš pasijusti savarankiška, 
laisva. Išėjau iš ”šeimos”. Bet gyvent ats-
kirai nebuvo lengva: buvau pripratus 
jaukiai ir saugiai jaustis po šeimininkų 
sparneliu. Bendravau su visai kito 
sluoksnio žmonėmis: pasiturinčiais ir 
išsilavinusiais, galinčiais dažnai keliaut, 
turėt įvairių pomėgių, jaukius namus, 
ne vieną automobilį, jachtą. Nenuosta-
bu, kad ir mano supratimas apie švedus 
buvo gana vienpusiškas. Netrukus su-
pratau, kad ne visiems švedams gyve-
nimas toks saldus bei prašmatnus - tad 
ko benorėti imigrantui? 

Nors švedžių - namų šeimininkių 
- nerasi, norėdami išlaikyti šeimą 
turi dirbti abu tėvai. Daug kam ten-
ka ir nuo atlyginimo iki atlyginimo 
gyvent. Žinoma, užtenka jiems ir 
kelionėms, ir vien makaronų tikrai 
nevalgo. Tačiau daug kas iš tiesų 
kiekvieną mėnesį nekantriai laukia 25 
dienos, kai gaus atlyginimą ir nors tą 
savaitgalį pasijus turtingesni. Jei nori 
ramaus pasivaikščiojimo po miestą ar 
romantiško pasisėdėjimo restorane, 
verčiau rinktis kitą savaitę - mėnesio 
pabaigoj visur bus sausakimša.

Apskritai švedai labai sąžiningi, gal 
kiek naivoki, todėl kai kurie mūsų tau-
tiečiai (ne geriausios reputacijos) tuo 
ir naudojasi. Jaunuoliai savarankiški - 
nesėdi tėvams ant sprando, ima pasko-
las, eina mokytis. Aštuoniolikmečiai 
dar neapsisprendę, kuo ”bus užaugę”, 
todėl ir šeimas kuria žymiai vėliau  - 
30-35-erių metų. Lemia ne diplomai - 
kad gautum padoresnį darbą, nebūtina 

baigti du aukštuosius mokslus. Verti-
nama asmenybė ir, svarbiausia, darbo 
patirtis. 

Švedai dažnai diskutuoja dėl dabar-
tinės kartos ateities. Gimstamumas žy-
miai padidėjęs. Tėvai vadinami ”curling 
tėvais” (curling - škotiškas žaidimas ant 
ledo: du žaidėjai lazdom trina ledą, kad 
čiuožiantis rutulys nuslystų kuo didesnį 
atstumą). Vaikai labai lepinami, jiems 
gyvenimas be rūpesčių: įvairūs būreliai 
keliskart per savaitę, kompiuteriai, 
žaislai, rūbai, vykdomi visi norai. Tačiau 
tuo pačiu švedai rimtai susirūpinę, ar 
atžalos ateityje už tai atsidėkos tėvams 
ir tėvynei?.. 

Kaip bebuvę, Švedija - šalis, be-
sirūpinanti savo piliečiais. Čia apie 
viską viešai diskutuojama, priimami 
nevienareikšmiai sprendimai. Vy-
riau sybė stengiasi rodyti pavyzdį 
savo piliečiams. Net ir aukščiausi 
pa reigūnai, supratę, jog elgėsi negar-
bingai, nedelsdami atsistatydina. Čia 
galvojama apie visus: emigrantus, 
asocialius žmones, jaunas šeimas, 
bedarbius, invalidus, pensininkus. O 
kas ir kur galvoja apie mus, lietuvius, 
gal ir dėl geresnių ekonominių sąlygų 
palikusius tėvynę? Tikrai ne vienam 
emigrantui šie klausimai neduoda 
ramybės. Bet ar tai rūpi Lietuvos vy-
riausybei?

Lietuvis Švedijoje savas nesijaučia 
- tik užsienietis. Todėl visada miela 
sugrįžti i gimtuosius Anykščius, ku-
rie vis gražėja ir nestokoja puikių 
renginių. Dievaž, Anykščiai niekuo ne 
prastesni už dažną senosios Europos 
miestelį!

Kasmet birželio 6 d. Stokholme prie Karališkųjų rūmų iškilmingai minima Švedijos nacio-
nalinė diena.
Nuotraukos iš Vilmos Juodelytės asm. archyvo

Vilma: “Rožės Švedijoje kvepia nė kiek ne 
skaniau, nei Lietuvoje“.
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vardai ir datos
SAUSIS
1 d.:
 - Sukanka 70 metų, kai Kaune gimė rašy-

tojas ir vertėjas vygandas račkaitis. Nuo 
1963 m. gyvena Anykščiuose. Iki 1988 m. 
dirbo Anykščių rajono laikraščio “Kolekty-
vinis darbas” redakcijoje. 1991-1992 m. – 
Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos pirminin-
kas. Parašė knygelių vaikams, kraštotyrinio 
pobūdžio bei gamtos miniatiūrų, eilėraščių 
rinkinių, kartu su žmona Milda Telksnyte – 
dokumentinę apysaką apie J.Biliūną “Į aukštą 
kalną” (1986, 2008), parengė L.Didžiulienės-
Žmonos “Raštų” dvitomį. Iš bulgarų ir rusų k. 
išvertė 15 apysakų, romanų. Nuo 1991 m. 
– savaitraščio vaikams “Kregždutė” redakto-
rius, PAB Anykščių kolegijos narys.

- Sukanka 60 metų, kai Anykščiuose gimė 
pedagogė literatė regina birŽinytė. Nuo 
1974 m. iki gyvenimo pabaigos gyveno 
Kelmėje, parašė   eilėraščių knygas „Takas į 
vienkiemį“, „Tenai, už Kražantės“, „Sutemų 
slėniai“; ketvirtasis rinkinys “Taip lengva” iš-
leistas poetei mirus 1996 m.  

2 d. Sukanka 85 metai, kai Anykščiuose 
gimė chorvedys, poetas ir kompozitorius 
antanas Paulavičius. 1944 metų laisvės 
kovų Anykščių apylinkėse dalyvis ir tremti-
nys. Nuo 2002 m. – Lietuvos Rašytojų są-
jungos narys. Parašė eilėraščių rinkinių, 
apyb raižų apie lietuvių rezistenciją, kelionių 
įspūdžius, romaną “Dievas vaikšto”, heroji-

nę poemą “Partizanas Daumantas”. Lietuvos 
vietinės rinktinės karių sąjungos vadas (2002-
2008). Apdovanotas Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių ir Lietuvos Nepriklauso-
mybės medaliais, ordino “Už nuopelnus 
Lietuvai” Riterio kryžiumi, Lietuvos vietinės 
rinktinės Garbės kryžiumi ir kt. Mirė 2008 
m., palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse-
panteone.

3 d. Sukanka 130 metų, kai Užunvėžiuo-
se (Anykščių r.) gimė inžinierius ir politikas 
steponas kairys. Vienas iš Lietuvos soci-
aldemokratų partijos kūrėjų ir jos idėjinių 
lyderių, Lietuvos Nepriklausomybės akto 
signataras. Senatvę praleidęs emigracijoje, 
mirė 1964 m. Niujorke (JAV). 1996 m. urna 
su jo palaikais perlaidota Kauno Petrašiūnų 
kapinėse. 

6 d. Sukanka 85 metai, kai Pagerklė-
je (Anykščių r.) gimė visuomenininkas, 
neregių veiklos organizatorius mykolas 
POZNANSKAS. 1937 m. netekęs regėji-
mo, nuo 1945 m. iki gyvenimo pabaigos M. 
Poznanskas būrė Lietuvos neregius, vadova-
vo įvairioms jų institucijoms, 1963-1986 m. 
buvo Lietuvos aklųjų draugijos centro valdy-
bos pirmininkas. Mirė 2004 m. Vilniuje.

11 d. Sukanka 80 metų, kai Kavarske 
(Anykščių r.) gimė vienuolis pranciškonas jonas 
šakalys – brolis rafaelis. Nuo 1947 m. gy-
vena JAV ir Kanados vienuolynuose, žinomas 
kaip darbo su jaunimu aktyvistas, publicistas 
ir organizatorius. Reziduoja Šv.Antano pran-
ciškonų vienuolyne Kennebunke (Meino 
valstija, JAV).

13 d. Sukanka 115 metų, kai Šlavė-
nuose gimė mokslininkė agronomė elena 
karosaitė-gimbutienė. Šlavėnų Brazaus-
kų giminės palikuonė buvo pirmoji Lietuvos 
moteris agronomė, XX a. pirmojoje pusėje 
moksline, pedagogine ir visuomenine veikla 
skatinusi sodininkystės ir daržininkystės plė-
trą, moterų aktyvumą. 1944 m. pasitraukusi 
į Vakarus,  gyveno JAV ir mirė 1982 m. Los 
Andžele.

15 d. Sukanka 85 metai, kai Čivyliškyje 
(Anykščių r.) gimė inžinierius ir literatas jonas 
steikūnas. Leidžia poetinius ir publicisti-
nius moralinės tematikos leidinius, yra laiko-
mas naujųjų laikų filosofu-sokratiku.

24 d. Sukanka 80 metų, kai Kurtiniuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkė biologė, bo-
tanikė fiziologė janina gruodienė. Nuo 
1959 m. iki senatvės Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakultete dėsčiusi docentė 
tyrinėjo hormonų įtaką aukštesniesiems au-
galams, išleido mokomųjų leidinių apie au-
galų fiziologiją.

28 d. Sukanka 50 metų, kai Pasvalyje gimė 
inžinierius verslininkas rimas jasiūnas. Nuo 
1985 m. iki šiol gyvena Anykščiuose, yra vie-
nos iš verslo lyderių - UAB “Jarimpeksas” - 
direktorius.

29 d. Sukanka 90 metų, kai Pilviškiuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas agrochemi-
kas antanas serbentavičius. Miškininkas, 
geografas ir agronomas 1962-1989 m. dės-
tė Vilniaus pedagoginiame institute, tyrinėjo 
dirvožemio užterštumą ir jo būklės gerinimo 
galimybes. Mirė 1999 m. 

Prof. Antanas Tyla

Į Anykščių gimnaziją įstojau 1943 m. 
rudenį, vasarą išlaikęs stojamuosius egza-
minus. Pirmokų dvi klasės buvo nukeltos į 
vadinamuosius Avižos, t.y. Avižienio namus 
Jurzdike (kur dabar šarvojimo namai). Gyvenau 
miesto centre. Eidamas į pamokas, susitikda-
vau priešinga kryptimi į centrinius gimnazijos 
pastatus minančius kelis abiturientus. Antanas 
Paulavičius pėdindavo su draugu, berods, su 
Vladu Šližiu, būsimuoju dailininku.Visada 
kažką emocingai pasakodavo savo bendrake-
leiviui. 

Jei kas gimnazijoje vykdavo, Antanas 
būdavo matomas tarp viską mokančių. Įsiminė 
jo vaidmuo direktoriaus Rapolo Šaltenio 
režisuotoje Vaižganto „Pragiedrulių“ insceni-
zacijoje, jo ekspresyvus Napalio monologas. 
Tačiau labiausiai mano akyse Antanas iškilo, 
kai sužinojome, kad mūsų orūs ir sąmoningi 
abiturientai, išskyrus du, išeina savanoriais į 
Lietuvos Vietinę Rinktinę (LVR), vadovaujamą 
gen.Povilo Plechavičiaus. Tuomet visa Lietuvos 
padangė buvo pritvinkusi nerimo. Artėjo fron-
tas, o kartu ir grėsmė, kad į Lietuvą įsiverš so-
vietiniai Rainių žudikai, mūsų tautos gražiausių 
ir reikalingiausių žmonių trėmėjai į Sibirą. 
Pietryčių Lietuvoje lenkų Armija krajova (AK) 
žudė lietuvius mokytojus, policininkus ir kt. 
administracijos pareigūnus, be kurių negalėjo 
funkcionuoti normalus žmonių bendravimas. 

Šių įvykių aidai atsirisdavo ir iki Anykščių. 
1943 m. vasarą miestelyje buvo pašarvotas 
Eišiškėse nužudytas anykštėnas policinin-
kas, buvęs mokytojas Kiaušas. Kitą anykštėną 
policininką, žuvusį nuo akovcų, laidojo 1944 
m. sausį. Sunerimę anykštėnai dar 1943 m. 
lapkritį surengė masinę demonstraciją prieš 
Teherano konferencijos nutarimus, pagal 

neblėstantys
epizodai

kuriuos Lietuva buvo palikta sovietiniams 
okupantams. Demonstracijoje dalyvavo ir 
mano gimnazija, kurios darni rikiuotė, dai-
nuodama „Kulkosvaidžiai, minosvaidžiai ir jų 
daina“, atžygiavo į A.Baranausko aikštę. Buvo 
trečiadienis, turgaus diena, ir žmonių buvo 
suplūdę labai daug. Kalbėjusieji piktinosi so-
vietiniais okupantais, jų teroru.Ypač įtaigiai 
kalbėjo mokytojas Br.Juška. Man, vaikui, didelį 
šįspūdį paliko ir tai, kad aikštė buvo radiofikuo-
ta, oratoriai kalbėjo į ragelį, o balsas sklido iš 
garsiakalbių.

Gimnazijos abiturientų apsisprendimas 
eiti savanoriais man atrodė kaip žinojimas, 
kaip dera elgtis naujų pavojų Lietuvai akivai-
zdoje. Vėliau Antanas rašys: mes tikėjome, 
kad būsime atkuriamos Lietuvos kariuomenės 
karininkai. Gimnazija įvertino jų kilnų 
pasiryžimą: be egzaminų išdavė 8 klasių bai-
gimo pažymėjimus, surengė jiems iškilmingas 
išleistuves. Jos vyko A.Baranausko salėje. Visi 
savanoriai scenoje sudainavo savo dainą, ku-
rios melodiją greičiausiai sukūrė A.Paulavičius, 
o žodžius - savanoris Jonis Riauba: „Oi, gimna-
zija, kokia tu brangi,/aš palieku ją, nes kovon 
žengiu./ Liks tuščia vieta klasėj iš kairės,/Liks 
širdis liūdna, suolo neregės ./Vai neverk, močiut, 
sūnus jei negrįš,/neliūdėk, sesut, laisvė mums 
nušvis“. Dainoje buvo išsakytos savanorių viltys 
ir pasiryžimo motyvai. Abiturientės kiekvienam 
savanoriui įteikė po išsiuvinėtą nosinę. Po kurio 
laiko vėl rinkomės palydėti savanorių, dabar 
jau geležinkelio stotyje.

Nacių okupantai išsigando lietuvių patrioti-
zmo, LVR likvidavo. Dalį savanorių sušaudė ar 
išvežė darbams į Vokietiją, dalis žuvo gindami 
mūsų etnines žemes nuo teroro, dalis išsislapstė. 
Antanas Paulavičius sėkmingai pasitraukė iš 
likviduojamos kariūnų mokyklos ir įsijungė į 
antisovietinį pasipriešinimą. 

Nuotrauka, kurią prieš dvejus metus PAB atsiuntė 
pats A.Paulavičius
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Vytautas Bagdonas

Apie kalbininką prof. Algirdą Julių Greimą  
pasakoja enciklopedijos, ži ny nai, mokslo 
veikalai, įvairios studijos. Bet niekur nera-
sime duomenų  apie jo ryšius su Anykščių 
kraštu. Tačiau Kunigiškiuose esantis muzie-
jus prisimena šį mokslininką, - kodėl?

Kunigiškių kaime nuo neatmenamų 
laikų veikė pradžios mokykla, kurią lankė 
šio ir aplinkinių kaimų vaikai – ištisos 
kartos. Čia  mokėsi ir būsimasis rašytojas 
bei kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas, 
būsimasis akvarelės meistras Kajetonas 
Sklėrius, būsimoji išeivijos rašytoja Alė 
Rūta bei kiti vaikai, vėliau tapę garsiais 
žmonėmis.

Kas kelinti metai Kunigiškių mokykloje 
keitėsi mokytojai, vieni atvažiuodavo, kiti 
išvažiuodavo. Beje, pedagogai gy veno 
tame pačiame mokyklos pastate. Pirmojo 
pasaulinio karo pradžioje čia mokytojavo 
Julius Greimas - mokslininko Algirdo Ju-
liaus  Greimo tėvas. 

Kai per karus, pokarių suirutes tiesiog 
per stebuklą išlikęs medinis dar carizmo 
laikais statytas Kunigiškių pradžios mo-
kyklos pastatas buvo restauruotas, jame 
1987 m. įkurtas muziejus. Atkurtoje se-

kunigiškių  muziejuje - 
garsenybės pėdsakai

no vinėje klasėje - mokykliniai suolai, 
mokymo priemonės, seni vadovėliai, taip 
pat J.Tumui-Vaižgantui ir kitiems žymiems 
kraštiečiams skirtos ekspozicijos. (Savąją 
mokyklą J.Tumas labai rėmė, siuntė knygas, 
mokymo priemones, šelpė pinigais netur-
tingus vaikus, palaikė ryšius su mokytojais. 
Kunigiškių pradžios mokykla 1930 metais 
buvo pavadinta Vaižganto vardu.)

Muziejaus kūrėjai surinko ir šiek tiek 
kraštotyrinės medžiagos apie pirmuosius 
šios mokyklos mokytojus. Besidomint 
apie mokytoją Julių Greimą, pasisekė 
gauti prof.Algirdo Juliaus Greimo adre-
są. Jam parašius į Prancūziją ir paprašius 
prisiminti  savo tėvą - Kunigiškių pradžios 
mokytoją, atsakymo ilgai laukti nereikėjo. 
Šių eilučių autoriui 1991 metų balandžio 
13-ąją profesorius parašė: “Mielas Tautie-
ti, Jūsų laiškas mane pradžiugino: tai prisi-
minimai ir noras priminti mano tėvą, Julių 
Greimą, žuvusį gulage 1941 m.

Gailiuosi tiktai, kad labai mažai galiu 
Jums padėti. Kunigiškių laikai, nors tas 
vardas ir  skamba mano ausyse, tolimi, 
dar prieš mano gimimą...Užtat ir mano 
ryšiai su tuo kraštu taip ir nutrūko, nes 
aš tik iki 10 metų amžiaus mokiausi Ku-
piškyje... Mano tėvas buvo suvalkietis, 
nuo Liudvinavo. Baigęs Veiverių moky-
tojų seminariją, jis neturėjo teisės  dės-
tyti Kauno gubernijoje ir pradėjo moky-
tojauti Lenkijoje. Grįžo į Jūsų kraštus tik 
po 1905 m....Vėliau jis buvo pradžios 
mokyklų inspektoriumi Šiauliuose ir 
Marijampolėje, o išėjęs į pensiją buvo 
išrinktas burmistru Prienuose, iš ten iš-
keliavo į Sibirą...“

Kartu su neilgu laišku prof. Algirdas Ju-
lius Greimas atsiuntė ir savo tėvo didelę 
fotografiją. 

Taigi, Svėdasų krašto muziejuje atsi-
dūrė šis mokslininko rašytas laiškas, jo 
atsiųsta  mokytojo J.Greimo nuotrauka. 
Ekspoziciją papildo laikraščių  publi-
kacijos, pasakojančios apie profesorių. 
Esama ir poros nuotraukų, kurias muzie-
jui dovanojo mokytojo J.Greimo dukra ir 
mokslininko A.J.Greimo sesuo Gražina 
Tupčiauskienė iš Kauno. Vienoje 1933 
m. nuotraukoje nufotografuotas pradžios 
mokyklų inspektorius Julius Greimas, vi-
zituojantis Marijampolės mokyklas. Kitoje 
– sovietmečio laikų – prof. Algirdas Julius 
Greimas su rašytoju Juozu Baltušiu prie 
Vilniaus universiteto...

Prof. Rimtautas Karolis Kašponis, suži-
nojęs, kad buvusioje Kunigiškių pradžios 
mokykloje jau daugiau kaip dvi dešimtis 
metų veikia muziejus, kur išsaugotas čia 
dirbusių pedagogų atminimas, pažadėjo 
dovanoti nuotraukų, įvairios dokumen-
tinės medžiagos apie Greimų šeimą. Ir 
žada šiais metais į Anykščius atvežti ir pa-
rodyti jau spėjusią išpopuliarėti septynio-
likos stendų ekspoziciją „Algirdo Juliaus 
Greimo vaikystė“.

Kunigiškiuose mokytojavęs Julius Greimas. 
Nuotrauka iš Svėdasų krašto (Vaižganto) 
muziejaus fondų.

vasario mėnesio renginiai

Anykščių Kultūros centras
16 d. 16 val. Šventinis koncertas, skirtas 

Lietuvos atkūrimo dienai „Ant tavo aukuro 
mes dedam viską...“ (verslo ir laisvalaikio 
centre „Keturi kalnai“). 

22 d. 14 val. Respublikinė kapelų šventė 
„Gaida tūkstantmečiui“. Užgavėnės („Keturi 
kalnai“). 

Leliūnų sk. 15 d. 14 val.   Šventinis kon-
certas ir vaikų piešinių paroda, skirti Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienai „Tėvyne – 
mes tavo vaikai“. 

Troškūnų sk. 15 d. 12 val. Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos minėjimas koncertas 
„Mūsų Lietuva“(Troškūnų kultūros namai).

21 d. Regioninis vaikų teatrų festivalis 
„Šimtakojis“ (Ukmergėje). Dalyvauja Troš-
kūnų sk. teatro studija „Mes“. 

Svėdasų sk. 16 d. 12 val.  Minėjimas kon-
certas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai „ Dainuokim Lietuvai“.

Kurklių sk. 5 d. 10 val. Tradicinė žiemos 
šventė ( Staškūniškio filiale). 

15 d. 13 val. Koncertas, skirtas  Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai.

24 d. 18 val. Tradicinė šventė „Oi gardūs 
gardūs tie Užgavėnių blynai“.

Burbiškio sk. 16 d. 14 val. Vakaras kon-
certas „Mano Lietuva“, skirtas Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienai paminėti.

24 d. 16 val. Užgavėnių šventė „Žiema, 
žiema, bėk iš kiemo“ (prie Kultūros centro).

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus

Vasario mėn. Anykščių Koplyčioje – J. 
Lučiūno fotografijų „Lietuvos peizažai“ ir 
N. Naruševičienės (Lučiūnaitės) keramikos 
darbų parodos. 

16 d. 12 val. A.Vienuolio-Žukausko 
name muziejuje - Anykščių m. vyr. klasių 
mokinių programa „Čionai Lietuva per am-
žius buvo“, skirta Vasario 16-ajai.

17-20 d. A. Vienuolio-Žukausko name 
muziejuje Anykščių m. jaun. klasių moki-
niams - edukacinė programa „Šviečianti 
trispalvė“, skirta Vasario 16-ajai.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Vasario mėn.  Bibliotekos salėje V. Kazie-

los fotografijų paroda ,,Akmeninė Žemaiti-
ja“.

4 d. Daujočiuose ir Grikiapeliuose A. Vy-
tauto Misevičiaus kūrybos garsiniai skaity-
mai „Aš buvau mažas, visai mažas“ (išvyka 
bibliobusu).

13 d. 16. 30 val. Koplyčioje - Jurgos 
Žąsinaitės knygos „Akmeniniai Avondalio  
namai“ pristatymas. Dalyvauja autorė J. Žą-
sinaitė, rašytojai G. Adomaitytė ir R. Vana-
gas. Renginio partnerė – Pasaulio anykštėnų 
bendrija.

18 d. 12 val. Vaikų literatūros skyriuje - 
viktorina Lietuvos vardo tūkstantmečiui „Ką 
tu žinai apie Lietuvą?“

20 d. 16 val. Bibliotekos salėje - rašytojos 
L.S.Černiauskaitės naujo romano „Benedik-
to slenksčiai“ pristatymas.

20 d. 11 val. Vaikų literatūros skyriuje – 
į Anykščius atkeliavusio Nacionalinės M. 
Mažvydo bibliotekos parengto „Knygų laga-
mino“ pristatymas.

27 d. 18 val. Koplyčioje - nakties skaity-
mai „Kas švyti vasario nakties danguje?“
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Anykščių kuntAplis

Gyvenu Izraelyje, bet esu ukmergietis, taigi anykštė-
nai man – savi žmonės. 

Turiu daug gražių Lietuvos nuotraukų ir prisiminimų 
apie šią šalį. Mus vienija ir šaknys, ir tos pačios vertybės: 
taikos ir harmonijos siekis, supratimas, kad didžiausias 
turtas – žmogus…

Nuoširdžiai -   
Gregory Fridberg, 

Izraelis

iš naujametinių sveikinimų

Gražiausi ir nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai 
Šv.Kalėdų ir N.Metų proga. Tegu laimė ir džiaugsmas 
lygi Jūsų takus ir puošia Jūsų namus!

Nusifotografavau 2008 metų pavasarį savo namų kie-
me, tarp mylimųjų pinavijų…

Emilija Karosienė, 
Edmontonas, Kanada

kerštas

Sėdėti nemokamame supermarketo tua-
lete, vidury dienos užlietam melsvos šviesos 
- neoninėj  mėnesienoj. Neskubėti, atidžiai, 
pasimėgaujant tyrinėti brangias plyteles, 
blizgančius vamzdžius, neginčijamai užsie-
ninį klozetą. Ilgai klausytis kliokiančio van-
dens, dar ir dar kartą jį nuleisti. Maksimaliai 
pasinaudoti tualetiniu popierium, muilais, 
rankšluosčiu. Rankas plautis kelis kartus. 
Pasigėrėti savo atvaizdu plačiame veidro-
dyje. Ir – ramiai, oriai išeiti iš parduotuvės, 
nieko joje nepirkus!

Pasiūla

Akropolis, Babilonas, Eifelis, Big… Už-
ten ka ir Maximos – eini per kelis aukštus ir 
skęste skęsti maisto prekių, žavių daikčiukų 
liū  ne. Štai tau ringės dešrų ir trikampiai sū-
rių, kurių kainą pamačius, seilė nutįsta lig 
že mės, o žvilgsnis - ligi neaprėpiamų tolių, 
tar si spoksotum į kokią nors Afriką ar Naująją 

kaifo variantai Ze landiją. Čia tau kiniški peiliukai, lenkiškos, 
indiš kos arbatos, braziliškos, turkiškos kavos, 
pran cūziški, ispaniški, amerikoniški vy nai, 
kny gos superviršeliais, suvenyrai iš Viet na-
mo, o gal Madagaskaro… Eini ir svaigsti, 
svaig sti ir džiaugies, gyvendamas turtais tvas-
kan čiame laisvajame pasaulyje, kuriame tik 
ranką ištiesk – ir viskas tavo!

Kol staiga supranti: ogi man nieko 
nereikia! Tik juodos duonos, gabaliuko 
sviesto ir tualetinio popieriaus.

geriausias Žanras

Skaitau laikraštį – vagystės, žmogžudystės, 
sapalionės, užgauliojimai, gandeliai. Gaila, 
išsigimė žurnalistika, pageltonavo nuo sąži-
nės cirozės! 

Skaitau humorą. Bukas kaip kirvakotis, ci-
niškas kaip cinkuotas kibiras, neskanus kaip 
čižmas. Chi chi-cha cha, ir vis apie tą kūno 
dalį, kuri arčiau žemės… Autorius neva juo-
kina, o beskaitant ašaros rieda - iš nevilties… 

Skaitau eilėraštį. Trūkt-brykšt vienon pu-
sėn, bac-keberiokšt kiton, kažkokie reginiai ir 
junginiai, kuriuose Egipto piramidės susisie-
kia su kliokiančiu kozetu ar bikini, silikoninės 

krūtys – su radijo antenomis ir šaudančiomis 
mašinomis... Kurgi tas išsvajotasis polėkis, 
subtilūs, pakylėti jausmai, romantika, idea-
lai?..   

Skaitau romaną. O Viešpatie: siaubingiau-
sia, kruviniausia tragedija, o čia dar juodžiau-
sios pagirios, kuriomis herojus jaučiasi virtęs 
viena prakaito liauka... Ir – srautai: pasąmo-
nės, antisąmonės, nesąmonės, erotikos, ezo-
terikos, neurotikos, šizofrenijos, paranojos... 

Skaitau memuarus. Vėl kažkoks drėgnas, 
tamsus kalėjimas, narkotikų prisirijusio dai-
nininko vizijos, begėdiški tituluotos prosti-
tutės prisipažinimai... O kurgi tos tikrosios, 
geidžiamosios laiko patikrintos vertybės, is-
torijos pamokos, sektini herojai? Nenustygs-
tančioji, nepalaužiamoji, aukštybėsna kylanti 
žmogaus dvasia?! 

Žemai nukoręs snapą, atsiverčiu paskutinį 
storo literatūrinio žurnalo puslapį. Skaitau – 
ir pradedu lygiau kvėpuoti: kiek šilumos, pa-
garbos šalia esančiam, tikro graudulio ir savo 
kaltės suvokimo, šviesių epizodų ir prasmin-
gų apibendrinimų, tolerancijos ir kūrėjo as-
menybės bei jo pastangų išaukštinimo! 

Rubikių vilnim užlieja mane toks švelnus 
džiaugsmas ir pasitenkinimas, kad žodžiais 
negaliu apsakyt. Štai kur geriausias žanras! 
Ir kas gi parašė šį nuostabų himną Žmogui? 
Dirst atgal – ogi čia būta nekrologo apie ne-
seniai pasimirusį kolegą…
motiejus starkakumpis


