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Anykštėnai kartu su visa Lietuva, 
su plačiai pasaulyje pasklidusia išei-
vija švenčia Lietuvos tūkstantmetį - 
Millennium Lithuaniae. Savo žemė-
je, kultūros ženklų erdvėje. 

„Litua – prieš tūkstantį metų taip 
parašyta Lietuva, ne vardininkas, kil-
mininkas – Lituae – parašyta ir įrašy-
ta ypatingu laiku, prasidedant antra-
jam mūsų eros tūkstantmečiui; riba, 
reikšminga visos Europos konsolida-
ciniams procesams, tautų ir valstybių 
likimams“ (prof. Viktorija Daujotytė). 
Pirmąjį mūsų valstybės pavadinimą 
suvokiame kaip ypatingai svarbų, at-
verianti mūsų būtį krikščioniškosios 
Europos erdvėje. Didysis jubiliejus 
mus sutelkia ne tik švęsti, bet ir per-
mąstyti, kas svarbiausia, brangiausia 
ne tik Lietuvos, bet ir kiekvienos jos 
vietovės erdvėje, jos kultūrinėje tra-
dicijoje. V. Daujotytės mintim, „Li-
tuae, Litua – 1009 m. Kvedlinburgo 
analų tikrinį žodį atpažįstame ir kaip 
Lietuvą, kaip dabartį, kaip istorijos 
dabar. Lietuvos esamybė – mes, mes 
esantys, įpareigoti ne tik gyventi, 
vartoti, bet ir apmąstyti, suvokti, kas 

lietuvos tūkstantmetis: 
kaip kalnai išaugę amžiai 

pasigirsta iš amžių glūdumos, iš ūkų, 
rūkų, iš Ekleziasto liūdesio dėl žmo-
giškojo pasaulio praeinamybės“.

Kas atsiveria žvelgiant į Anykščių 
krašto kultūrinę erdvę iš Lietuvos 
tūkstantmečio - Millennium Lithu-
aniae – viršukalnės? Kiek suvokta 
šios ypatingos žemės, A. Baranaus-
ko pavadintos žeme „meilės ir šven-
tųjų“, galia, grožis, unikalumas? Kas 
mus įkvepia galvojimui apie Anykš-
tiją, kas skatina susitelkti šios žemės 
kaip Lietuvos kultūros erdvės suoki-
mui, puoselėjimui?

Pirmiausia – Antanas Baranauskas, 
svarbiausias krašto kultūros ženklas, 
neišsenkantis kūrybos ir egzistenci-
nės gelmės šaltinis. Jo “Dainu dai-
nelę“ lietuvių kultūra nuo Maironio 
yra suvokusi kaip tėvynės istorinio 
likimo apmąstymą, kaip bandymą 
paaiškinti, kas esame. Pirmoji mūsų 
visų žinomo, dainuojamo kūrinio 
strofa – „Kalnai ant kalnų, ė ant tų 
kalnų/ Kalnai ir maži kalneliai“ – 
nėra tik gamtovaizdžio apdainavi-
mas. Justino Marcinkevičiaus min-
tim, „tokios aukštos Lietuvos dar 
niekas nėra matęs. Šiose eilutėse ji 
mažiausiai trijų keturių „aukštų“: 

kalnai, ant tų kalnų kiti kalnai, ant jų 
vėl kalnai, o ant šitų kalnų dar maži 
kalnai ir kalneliai. Pirmą sykį mūsų 
poezija pasijuto turinti antrą matavi-
mą, pajėgianti mąstyti apie kraštą ne 
tik į plotį, bet ir į aukštį. Todėl cituo-
tas eilutes, matyt, reikia suprasti kaip 
žodžio pastangas nupiešti ne tiek 
geografinį, kiek dvasinį Lietuvos pei-
zažą, duoti tautos istorinės patirties 
reljefą, kur kaip kalnai vieni ant kitų 
auga amžiai, pripildyti nesunaikina-
mo ir niekuo nepakeičiamo laisvės ir 
laimės siekimo.“

Lietuvos tūkstantmečio jubiliejaus 
metais minime ir „Anykščių šilelio“ 
150 sukūrimo sukaktį ir naujai išgirs-
tame kūrinyje glūdintį mūsų gamtos 
ir sielos balsą. Ne kartą teisingai pa-
galvota, kad galingą „Anykščių šile-
lio“ ošimą virs savo galvos juto visa 
XX amžiaus lietuvių poezija, kad 
prieš pusantro šimtmečio Anykš-
čiuose parašytas kūrinys saugo mus 
ir nuo dabarties negandų, kad kūri-
nyje matome dvi amžinas egzisten-
cijos puses - žydėjimą ir išnykimą 
(Just. Marcinkevičius, V. Kubilius).

Lietuvos tūkstantmečio balsai yra 
persmelkę daugelį Anykštijos kūrėjų 
vaizdinių. Ne tik literatūros, bet ir dai-
lės, muzikos, kitų menų. Kaip pilies 
kuoras ant Liudiškių kalvos, kur palai-
dotas Jonas Biliūnas, stovi akmeninis 
bokštas – vienas gražiausių ir pras-
mingiausių Lietuvos istorijos ir kultū-
ros ženklų. Du bokštai Anykščiuose 
– du svarbiausios kultūrinės tradici-
jos simboliai. Karūnuotieji šimtmetį 
švenčiančios Šv. Mato Evangelisto 
šventovės bokštai – dvyniai, ir J. Bi-
liūno kapo paminklas – lauko baltųjų 
akmenų bokštas, yra kilimo į aukštį, 
į laisvę simboliai. Pirmieji ženklina 
krikščioniškosios tradicijos nemirtin-
gumą, taurų amžinumą, antrasis yra 
meno kūriniuose atsiveriančių kūry-
binių galių didingumo ir nenykstan-
čios vertės simbolis. Žvelkime nuo 
šių savo šventos ir amžinos žemės 
viršukalnių ne tik į praeitį, ne tik į 
kaip kalnus vieną ant kito išaugusius 
amžius, bet ir į ateitį, į antrąjį Lietuvos 
tūkstantmetį, kuris mus duotas, do-
vanotas ne tik gyventi, vartoti, bet ir 
apmąstyti, suvokti, kurti.

Piliakalniai - laiko ženklai, bet ne sustingusio laiko...
Roberto Matiuko nuotrauka
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Lietuvos karaliaus Mindaugo karū-
navimo (Valstybės) dienos išvakarėse 
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 
pagerbti asmenys, nusipelnę Lietuvai, 
tie, kurie, pasak kadenciją baigiančio 
prezidento Valdo Adamkaus, kūrė 
valstybę.

Tarp penkių apdovanotųjų, šia pro-
ga gavusių Lietuvos Didžiojo kuni-

šv. mato šventovė – ir išeivių
anykštėnų pasididžiavimas

Prelatas Jonas Staškevičius

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad Anyk-
ščių Šv. Mato šventovės statinys paskelb-
tas Anykščių krašto nekilnojama kultūros 
vertenybe.

Palikau Lietuvą būdamas 7 m. am-
žiaus, tad atsimenu to meto savo gimtąjį 
kraštą tik paskirais vaizdais bei įvykiais. 
Tais laikais man tėtės, senelio ir prosenelio 
gimtinės pastatai Pavarėse jau man atro-
dė labai dideli, o ką jau bekalbėti apie Šv. 
Mato šventovę, kurioje buvau krikštytas 
ir vėliau su kitu berniuku nešėme gėlių 

krepšiuką aplink šventovę procesijoje, o 
mergaitės iš krepšiuko ėmė gėles ir bars-
tė ant tako prieš nešamą Švenčiausiąjį. Iš 
to meto prisimenu kleboną kun. dr. Juozą 
Čepėną, iš kurio gavau dovanų ir tebe-
turiu knygelę su jo paties įrašu. Taip pat 
prisimenu tuometinį vikarą kun. Juozą 
Merkį bei klierikus Bronių Strazdą ir Joną 
Juodelį, su kuriais ir seselėmis bei gėles 
barsčiusiomis mergaitėmis tebeturiu ben-
drą nuotrauką. 

Buvo džiugu 1978 m. slapta  atvykti į 
Anykščius vėlyvą vakarą, susitikti mons. 
Albertą Talačką ir ankstų rytą pirmą kar-

tą savo gyvenime laikyti Mišias Šv.Mato 
šventovėje. Tos Mišios buvo išskirtinos ir 
tuo, kad tais laikais Lietuvoje jos buvo dar 
laikomos lotyniškai, o pas mus Kanadoje 
– lietuviškai. Kai mons. Talačka sužinojo, 
kad aš su savimi turiu lietuvišką mišiolėlį, 
tai pasiūlė Mišias laikyti lietuviškai!  Taip 
ir padariau, o visuotinėse maldose įsibė-
gėjęs įvardinau ir kreipinį “Lietuvai laisvę 
grąžinti teikis,” į kurį visi dalyviai drąsiai 
atsakė “meldžiam Tave, Viešpatie!”

Lietuvai stebuklingai atgavus laisvę, da-
bar jau eilę kartų esu buvęs Anykščiuose ir 
Šv. Mato šventovėje laikęs Mišias.  Kad ši 
mūsų šventovė yra su aukščiausiais bokš-
tais visoje Lietuvoje – tikrai nežinojau, bet 
tuo didžiuojuosi, o taipgi didžiuojuosi, kad 
mūsų anykštėnai prieš 100 m. tokią įsten-
gė pastatyti! Ta šimtmečio sukaktis man 
primena ir mano a.a. tėtę, kuris gimė 1909 
metais, o taipgi ir Anykščių progimnazijos 
jo klasės draugus: a.a. arkiv. Liudą Povilonį, 
mano dėdę a.a. kun. Joną Staškevičių, ku-
ris mirė Sibire, ir dar Šiluvoje tebegyvenantį 
šimtametį mons. Edvardą Simašką.

Man visada buvo, yra ir bus nepa-
prastai brangi toji didinga Anykščių 
šventovė, kuri taip stropiai prižiūrima ir 
puošiama dabartinio klebono ir dekano 
kan. Stasio Krumpliausko. Brangūs man 
yra ir visi tą šventovę statę bei dabar 
ją nuoširdžiai lankantys bei remiantys 
anykštėnai, kurių jautrią širdį man pri-
mena vysk. Antano Baranausko eilės, 
Antano Žukausko-Vienuolio legendos ir 
Jono Biliūno trumpi ir širdį graudinantys 
apsakymėliai.

Mano linkėjimas, kad anykštėnai ir to-
liau vadovautųsi Baranausko, Vienuolio 
ir Biliūno visus mylinčia ir Dievui atsi-
davusia dvasia, ir kad Šv. Mato šventovė 
taptų visų anykštėnų dvasinės atgaivos 
šerdimi!

lietuvos kankinių šventovė,
mississauga, ontario, kanada

Dailininkui Antanui Žukauskui šį-
met paskirta Vyriausybės premija. Prieš 
dvejus metus 40 metų kūrybos jubiliejų 

dailininko triūsą 
įvertino vyriausybė

Radvilų rūmuose šventęs anykštėnas – 
žinomas subtilių , aukšto meninio lygio 
skulptūrų, monetų autorius, daugelio 
tarptautinių parodų dalyvis. Nedaug 
trūko, kad viena jo skulptūra – “Atgar-
siai” – būtų papuošusi Anykščių mies-
tą… Didžiuojamės Jumis ir spaudžiame 
dešinę, mielas Antanai!
Pa inf.

sveikiname! gaikščio Gedimino ordino Komando-
ro kryžius, yra ir Vilniaus anykštėnas, 
Lietuvos Mokslų akademijos narys 
ekspertas istorikas prof. hab. dr. Anta-
nas Tyla.

Tai jau antrasis aukštas valstybės ap-
dovanojimas, skirtas Pasaulio anykštė-
nų bendrijos pirmininkui. Prieš dešim-
tmetį jis buvo apdovanotas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino or-
dino Karininko kryžiumi.
- anykstenai.lt

A.Žukausko skulptūrinė kompozicija „At-
garsis“ 2007 m. pradžioje buvo sukurta 
Anykščiams, Muzikos mokyklos priei-
goms, papuošti, tačiau miesto vartai šiam 
kūriniui nebuvo praverti.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

Arūno Vilkončiaus nuotrauka
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Šeštas skyrius su muzikos mokytoju Uogintu ir lietuvių kalbos mo-
kytoju Alfonsu Ulčinu. Viduryje – geriausias gimnazijos mokinys 
Zigmas Pilkauskas.1939 m.

iš vieno anykštėno albumo
Šias jau istorinėmis tapusias nuotraukas mums 

at siuntė Kanadoje, Niagara Falls gyvenantis anyk-
š tėnas Juozas Miškinis.

Skulptorius Br. Pundzius su savo padėjėjais.1942 m.

Puntukas dirbant skulptoriui Br.Pundziui.1942 m.

“Puntuko” sporto klubo krepšininkai, vadovaujami Br. Miškinio ir 
remiami Br. Karazijos. Kairėje: Vyt. Baltušis (žuvęs partizanas), ne-
žinomas, Edvardas Aleknavičius, Blažaitis, nežinomas, Civinskis ir 
Stasys Mackevičius iš Kauno, žaidęs Lietuvos rinktinėje.1943 m.

Spakenberg D.P. stovykloje. Iš kairės: Br. Miškinis, nežinomas, Juozas 
Pajarskas, Alfonsas Skrebūnas, Kazys Kareckas, Romas Butkūnas

Anykščių klebonijos verandoje per 1937 metų šv. Onos atlaidus. 
Pirmoje eilėje – Stasė Sebeckaitė, kun. Matas Šermukšnis, klebo-
nas Juozapas Čepėnas, kapelionas Juozas Apanavičius, paskuti-
nėje eilėje stovi kun. Br. Mateika. Su gimnazistėmis nusifotogra-
favo ir 3 klapčiukai: Edvardas Aleknavičius, Juozas Pajarskas ir 
Jonas Repečka.

“Kiškių pyrago” vaidintojai. Viduryje – Onutė Dapkevičiūtė (Dun-
dulienė), ir Juozas Pajarskas – “kiškių motina ir tėvas”. Dešinėje – 
mokyklos vedėjas Jonas Mačeika ir režisierius Celestinas Petrikas. 
1938 m.
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Tęsinys 5 psl.

Silvija Mažeikytė

nesutikau nė vieno 
Pikto žmogaus

Ir anksčiau, ir dabar, nepaisant laikų ar 
santvarkų kaitos, žmonės skirtingi – vieni 
visais laikais buvo ir lieka optimistai, kiti – 
pesimistai. Tai, matyt, pareina nuo paties 
žmogaus, nuo to, ką jis turi savyje nuo pri-
gimties, kokių vidinių nuostatų laikosi, ką 
išspinduliuoja iš savęs. Nes ne tik aplin-
ka valdo žmogų, bet ir pats žmogus turi 
galių daryti aplinką šviesesnę, nuspalvinti 
ją, pagrąžinti. Tuo tarpu pasyvūs žmonės 
- laukiantys, užsikrečiantys negatyviomis 
nuotaikomis kaip virusais. Valstybė, darb-
daviai, artimieji viską už juos turi nuspręs-
ti, pateikti “ant lėkštutės”!

Sveta Smertjeva jau 28-eri metai gy-
vena Anykščiuose, laiko save anykštėne. 
Apie jos fenomenalų sugebėjimą žvelgti 
į pasaulį ir kiekvieną sutiktą plačiai at-
vertomis akimis, su meile ir noru padėti, 
žino daugelis anykštėnų, ir ne tik jie. Kaip 
ši neabejotinai dvasinga ir aštriaregė mo-
teris vertina sklandančią nuomonę, esą 
anykštėnai šalti, nenuoširdūs, gana pikti, 
pavydūs? 

- Nesutikau nė vieno pikto žmogaus, 
specialiai darančio bloga. Jei kartais taip 
ir pasielgia, dažniausiai nebent iš nevilties 
ar bejėgiškumo. Tai liudija ir mūsų krašto 
svečiai, sako: likus 10-15 km iki Anykščių, 
jau mes jaučiame ypatingą aurą! Neatsi-
tiktinai vis daugiau žmonių nori pas mus 
atvažiuoti, čia gyventi.

- Kokie žmonės dažniausiai kreipiasi į 
jus: jauni, seni, mokyti, neišsilavinę?

- Ir tokie, ir anokie. Nes pagrindinė 
problema – ne amžius, žinios ar lytis, o 
- bendravimas. Deja, bendravimo kultūra 
labai prasta, jos, galima sakyti, išvis nėra. 
Lietuvis verčiau tylės dantis sukandęs, 
giliai išgyvens, kaltindamas visus, tik ne 
save. Geriau pabėgs nuo savo problemų: 
kalbės apie kaimyną, žiūrės blogas laidas 
apie svetimą skausmą. O visa tai kaupiasi 
– ir perauga į skausmą, depresiją. Žmo-
nės slepia nuoskaudas, nemoka pasakyt 
- tu mane įskaudinai – ir metų metus tyli. 
Mūsų visuomenėj, deja, nepriimta kalbėt 
nuoširdžiai. O kiti, pvz. rusai, italai, išsisa-
ko ką galvoja, išsilieja. 

širdy visi esame vaikai

Mūsų šeimose vaikai nemokomi, kaip 
turi bendrauti su kitu žmogumi, konstruk-
tyviai su juo kalbėtis. Tėvai arba nuolat 
pykstasi, arba tyli - iki insulto.

Mūsų visuomenėj akivaizdi gimimo, 
gyvenimo ir mirties kultūros stoka. Pra-
dėkime nuo pradžių pradžios - moterų ir 
vyrų santykių. Dabartinis sekso kultas nu-

atgaivos oazės
beieškant

lėmė tai, kad 70% vaikų - a la netyčiukai. 
Neplanuoti, nenumatyti, nelaukti, jiems 
nepasirengta, nepribręsta. Tėvai jauni, 
kūnas, hormonai reikalauja – ir pirmyn! 
Tai atvirai ir agresyviai kultivuoja TV, kita 
žiniasklaida: demonstruojamos gražiau-
sios krūtinės, talijos, kojos ir t.t. O štai kai 
jauna moteris po truputį tampa mama, ji 
iškart pasijunta nesaugi, stresuoja – nes 
jai tokia situacija neįprasta, nepatogi, per 
sunki. Ypač tai akivaizdu pirmąjį nėštumo 
trimestrą. O vaikelis viską jaučia, fiksuoja, 
atitinkamai reaguoja. 

Indijoj, Kinijoj moterys moteris nuo 
mažens mokoma moteriškumo. Iš vyrų 
laukiam šilumos, meilės, dėmesio, o pa-
čios ar skleidžiam savo šilumą? Mūsų 
moterims trūksta moteriškumo, nuo jo 
priklauso ir vyrų vyriškumas. Koks šiuolai-
kinės moters etalonas? Mokyta, turtinga, 
nepriklausoma. Mergaitė, mergina nemo-
koma nei vaikų auginti, nei namų tvarkyti. 
Todėl po gimdymo ir prislegia depresija, 
meilės stoka. Todėl šalyje tiek daug vaikų 
namų. Lietuvių tauta maža - turėtume lai-
kytis visi kartu. Bet ar laikomės? Nėra vals-
tybės politikos, dėmesio vaikams. Vyrauja 
abejingumas – visų visiems.

Kai Sveta ėmė garsėti savo vidinėmis 
galiomis, į ją dažniau kreipdavosi mote-
rys. Tačiau dabar vis dažniau atvažiuoja ir 
vyrų, jaunų ir net iš kitų miestų. Ir ne vien 
todėl, kad jaustųsi paliegę, nelaimingi: jie 
domisi savo misija, gilinasi, klausinėja, 
kodėl aš, kas aš? 

- O gal jie tiesiog gudručiai, norintys 
pasiekti tikslą lengviausiu būdu – gavę ga-
tavą receptą?

- Būna ir tokių. Kad jie nesiektų lengvų 
ir laikinų pergalių, duodu jiems kažką pa-
našaus į namų darbus. Iki kito susitikimo 
padaryk tą, aną, perskaityk, pagalvok, pa-
bandyk. O tada eisim toliau… Neseniai 
Sergejus Strekalovas, mokslininkas iš Sankt-
Peterburgo, vedė asmeninio ugdymo semi-
narus. Bandoma žmogų taip pakonsultuo-

ti, kad jis pats surastų atsakymą į klausimą. 
Dabar pagrindinis dėmesys visuomenėje 
nukreiptas į išorę, vis labiau nuo žmogaus 
nueinama į daiktus. Tai uždaro žmogaus 
galimybes. Mano užduotis - grąžinti žmo-
gų į patį save - kas esi, koks esi? Kiekvienas 
širdyje esame truputį vaikas, o vaikai juk at-
laidūs. Tokie turėtų būti ir suaugusieji. Gy-
venimą reikia gyventi ne kaip vargą, lažą 
ar duoklę, o žaiste žaisti, pasimėgaujant ir 
pasidžiaugiant kiekviena smulkmena, per-
daug visko nesureikšminant. Mačiau, kaip 
močiutė nueina į žaislų skyrių: jai irgi knieti 
lėles paglostyt… Ir tai natūralu.

Pasaulis – vyrų ar moterų?

Svetos Smertjevos nuomone, vyrų ir 
moterų problemos tos pačios, skiriasi tik 
požiūris. Moterys gyvena daugiau jaus-
mais, jų ir jausminės duobės gilesnės. O 
iš gyvenimo greičiau pasitraukia vyrai - jie 
neleidžia sau būti silpni. Bijo ir ginasi ki-
tais būdais: alkoholis, automobiliai, palai-
das gyvenimas. Taip elgdamiesi, jie tarsi 
ginasi, kad nebūtų pažeisti, tačiau neina 
į savo vidų, neįkrenta net į duobę. Vyrai 
tokie suaugę, jiems gėda rodyt jausmus, 
jie nė už ką nenori būti vaikai! O tikrasis 
ryšys su Dievu – būtent per vaiką: įžeistą, 
žaidžiantį, magišką. 

Nuo mažumės pas mus aukštinama pro-
to galia. Viską reikia žinoti, suprasti! O jaus-
ti? To niekas nemoko. Gal 60% moterų yra 
vyriško tipo, todėl nemoka sukurti šeimos.

Geriausias balansas - 51% jausmų ir 
49% proto. Mintis, nepamaitinta jausmų, 
nebus įgyvendinta. Daugelio genijų min-
tys todėl ir liko svajonėmis, kad nutrūko 
grandinė: mintis-jausmas-veiksmas. Apie 
tai reikia tėvams kalbėti. Japonai vaikams 
iki 14-15 metų leidžia viską, todėl jų 
jausmų zona laisva, neužgniaužta. Svar-
biausias akcentas visuomenėj turėtų būti 

Sveta Smertjeva nemoka pozuoti, ji tiesiog tokia – spindinti šiluma…
Iš S.Smertjevos asmeninio archyvo
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Atkelta iš 4 psl.

šeima, santykiai joje. Meilė, pagarba, at-
laidumas, be įtampos, agresijos, tegu ir 
nebylios. Vaikas viską - pagrindines savy-
bes - įgauna širdim, ne protu. Į mokyklą 
ateidamas, jau turi patirtį savo kraujyje ir 
spinduliuoja ją. 

esama tokių oazių…

Girdėti sakant: kad žmonės nejaustų 
dvasinio diskomforto, kad klestėtų santar-
vė, dora ir teisingumas, nereikia galybės 
institucijų, teisių bei draudimų - pakak-
tų dešimties Dievo įsakymų! Tai labai 
paprasta: laikaisi pagrindinių dorovinių 
nuostatų, ir nebaisios jokios pagundos, 
jokie nuklydimai… Ir nereikia jokių vado-
vėlių, jokių patarinėtojų!

Sveta Smertjeva:
- Kodėl gi ne? Esam katalikiškas kraš-

tas, laikykimės, kaip dera katalikams, 
pagrindinių įstatymų – ir gyventi visiems 
bus kur kas lengviau, šviesiau! Deja, pa-
sakyti lengviau nei padaryti… 

Tam tikro žmonių sukurto rojaus žemė-
je pavyzdį, bent jau bendravimo prasme, 
aš radau lankydamasi Kaukaze, profeso-
riaus Michailo Ščetinino įkurtoje meilės 
mokykloj internate. Anksčiau profesorius 
dėstė Maskvos universitete, bet nusivy-
lė ta sistema. Ir štai jau 10 metų veikia ši 
unikali mokykla. Vaikai (amžius įvairus: 
8,13,15,18 metų) į ją priimamai po atran-
kos, bandomojo laikotarpio, išsiskiriantys 
iš kitų tiek teigiama, tiek neigiama prasme. 
Vidutiniokai, vadinamoji „tešla“, mokyklai 
netinka. O sistemos principas toks: patys 
vaikai ugdo vieni kitus. Mokslai įvairūs, 
su meno pakraipa. Dalyko mokomasi tol, 
kol visi jį įsisavina. Todėl vieni stengiasi 
dėl kitų. Vyresni aiškina mažiukams, kad 
ir tie suprastų, bendra energija ir bendri 
interesai įtraukia, suvienija visus. Šioje 
nuostabioje mokykloje mokosi vaikai iš 
viso pasaulio, tarp jų ir 3 iš Lietuvos.

- O kaip išėjus į gyvenimą? Ar tokie au-
gintiniai netampa “baltomis varnomis”? 
Ar jie pajėgūs įveikti realius sunkumus? 

- Kad mokėtų prisitaikyti, vaikai gyvena 
ne uždarą gyvenimą: išeina, slaugo senu-
kus, plauna grindis, siuva, meistrauja, na-
mus stato. Tai tarsi kokia oazė, kur vyrauja 
pagarba: paaugliai tiesūs, šypsosi, žiūri į 
akis. Susitikę tą pačią dieną – žiūrėk, de-
šimt kartų pasisveikins. O gyvenime, pa-
stebėta, jie visapusiški, tvirti, bet ne tipiški. 
Kartais  darbdaviai bijosi juos priimti į dar-
bą – nes jie išskirtinai pasitikintys, stiprūs, 
išdidūs.

daugiau šyPsokimės, juokimės, 
nesidrovėdami žaiskime!

Kad žmogus jaustųsi esąs svarbesnis, 
pastebimesnis, jam paranku greta matyti 
menkesnius, jausti savo pranašumą. Da-
bar ypač akivaizdus toks kitų niekinimas, 
žeminimas, bet kokia kaina. Kai kada blo-
gi jausmai paskatinami ir ne iš blogos va-

lios, pvz., tėvai, lygindami savo vaikus su 
kitais, skatina pavydą. 

Bet svarbiau išmokti priimti kitokį žmo-
gų – kitaip mąstantį, jaučiantį. Mes la-
biau linkę mokyti kitus, netgi vadovautis 
džiunglių instinktais – kad tik išliktume. 
Tuo tarpu  žmogus turi augti savo sąmo-
nėj: kas manyje yra tokio, kas galėtų kelti 
mane aukštyn, paverstų tikru žmogumi? 

Štai moterys dabar turi daugiau laiko 
(buitinė technika, patogumai), tačiau kam 
skiriamas naujai gautas laikas? Tuščioms 
pramogoms, laikiniems malonumams – ar 
pastangoms pažinti save, pažinti iš Dieviš-
kosios prigimties? Daug nereikia – nors 5 
minutes per dieną pamąstykime apie tai. 
Tada dingtų noras vis prašyti Dievo – sau, 
dėl savęs. Juk Dievas per mane gali padėti 
ir kitam žmogui. Ar ne prasmingiau, oriau 
būtų prašyti: Dieve, per mane suteik ki-
tiems gėrį ir ramybę... 

Kunigai pamokslaudami taip pat galė-
tų daugiau orientuoti parapijiečius ne tik 
į amžinąjį gyvenimą, bet ir į kasdienybę, 
į žmogų, galėtų pasakyti: o dabar eikit 
namo, vyrai ir moterys, ir būkit geri vieni 
kitiems! Į sąmoningumą žmonės turi eiti 
per meilę, per tapsmą vaikais. Daugiau 
humoro, šypsenos, atsipalaidavimo. 

Visi viską nori turėti po ranka, bet kam 
mums tiek daiktų? Galbūt su kaimynais 
sutarus galima naudotis vienu siurbliu, 
žoliapjove ir kt.? Svarbu priimti esminį 
sprendimą. Kodėl, tarkim, aš laikau savyje 
užgniaužus nepasitenkinimą savo seseria, 
nesikalbu su ja gal jau 3-eji metai, dėl to 
kankinuos, bet vistiek negaliu jai atleisti, 
- kodėl taip? Tereikėtų pirmai tarti žodį,  
parašyti atviruką, paskambinti, žodžiu, 
pirmą žingsnelį žengti pačiai…

gimti sunkiau negu mirti…

Sveta Smertjeva sako, kad ją labai 
džiugina, kai pavyksta atrasti ir parodyti 
kitam žmogui jo nesėkmių ar nesusipra-
timų priežastis. 

- Netikiu, kad aš ar kas nors kitas galė-
tų pakeisti žmogų, jeigu jis pats to neno-
ri. Bet jeigu nori ir sąmoningai to siekia 

– taip, jis gali pasikeisti! Jei ateina moty-
vuoti žmonės, tada atviresni, sąžiningi, 
paskatina ieškoti iš gilumos, ką pats nuo 
savęs slepia. Kitame pamatom tai, ką mes 
turim, bet nustumiam gilyn.

Nėra pas mus ir mirties kultūros. Pasku-
tinis žmogaus buvimo Žemėje etapas gal 
ir prailgėjo, bet juk visas gyvenimas - tai 
ruošimasis mirčiai. Pasiruošimas - kai 
pradedi ieškoti prasmių, įgyti, įgauti, su-
kurti, mylėti. Su tuo, ką tu sukaupi, ir iš-
eisi toks. Gyvenimas leidžia mokytis, kad 
galų gale stotum prieš Dievą. Tai ir sąly-
goja sveikatą. Vidinės problemos ir veda 
prie ligų, vaistų, kančių. Bet ties išėjimu 
iš kūno viskas nesibaigia. Atėjimas - gi-
mimas - pirmi 7 metai yra patys sunkiau-
si gyvenime. Gimti sunkiau, negu mirti. 
Vaikelis - švarus, tyras, kaip angelas, turi 
prisitaikyti prie šio sunkaus gyvenimo. 
Baltoji mirtis - tai šviesa, išėjimas į meilę. 
Todėl savo artimą paleisti reikia ramiai. 

Čia Sveta prisimena tibetietį gydytoją 
Labsang Rampa, tapusį aiškiaregiu. Kaip 
vienuolyne rūpinosi apeigomis mirštan-
čiajam. Visiems aplink susėdus, meldžia-
masi - reikia žmogui padėti išeiti oriai. O 
kas dabar pas mus padeda žmogui išeiti? 
Dėl to žmonės neišeina sąmoningai iš 
gyvenimo. Vėliau šis žmogus, išvažiavęs 
į Ameriką, parašė daug knygų apie kultū-
rą, gyvenimą. Viena jų - „Trečioji akis“.

Dabar Lietuvoje klesti mirusiųjų kul-
tas. Gyvieji savo gailesčiu ne tik nusia-
lina, bet kiek žmonių žūsta ir nukenčia 
lapkričio pirmąją?

Baigiam kalbą apie globalinius daly-
kus. Daug rašoma apie 2012-uosius me-
tus. Nors mes jau dabar gyvenam apoka-
liptiniam laikotarpyje. Tegu kas trečias ar 
kas penktas žmogus stabtels ir pagalvos: 
kas esu, kur mano vieta. Manoma, kad 
tie miestų vaikai, kurie nestovėjo basi ant 
žemės - asfalto vaikai - tai pusiau gyvi 
žmonės. Tegu jie atsistoja ant žemės - su-
grįžta į save.

Man labai norėtųsi, sako Sveta, kad 
ta vieta, nuo kurios prasidėtų žmogaus, 
visuomenės atsigavimas, būtų Anykš-
čiai.

Žavus Lietuvos ąžuolėli, ar tu užaugsi?..
Vytauto V.Naviko nuotrauka
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brangūs anykštėnai 
ir mūsų miesto svečiai!

Štai ir vėl į mūsų Anykščius atke-
liavo tradicinė Miesto šventė, vėl 
džiaugsimės įvairiais renginiais ir 
reginiais. Šiųmetinės šventės pava-
dinime puikuojasi anykštėno poe-
to ir vyskupo Antano Baranausko 
eilėraščio eilutė: “Čionai Lietuva 
per amžius buvo…”. Tai labai pras-
minga, nes Anykščių šventė vyksta 
tuo metu, kai minime didingą jubi-
liejų - Lietuvos vardo tūkstantme-
tį, kai apmąstome savo valstybės 
istoriją ir didžiuojamės, galėdami 
būti saulėtojo gintaro lašu pasaulio 
mozaikoje…

Kasmet gražėjantys Anykščiai 
Lietuvos vardo tūkstantmetį pa-
sitinka gavę kurortinės vietovės 
statusą, paruošę ir įgyvendindami 
projektus, kurių dėka mūsų my-
limas miestas taps dar jaukesnis 

žodis – nepriklausomos lietuvos 
nepriklausomų anykščių merams

gy ven tojams, įdomesnis turistams 
bei svečiams.

Nuoširdžiai sveikinu Jus vi-
sus ir Jūsų artimuosius Anykš-
čių Miesto šventės proga! Lin-
kiu stiprybės, sveikatos, geros 
nuotaikos, malonių įspūdžių, 
giedrų vasariškų dienų. Būkime 
visi kartu ir džiaukimės gražiąja 
mūsų Anykštija!   

Pagarbiai –
sigutis obelevičius,

anykščių rajono meras

geidžiamo Proveržio link

Tūkstantmečio neaprėpiamy-
bėje mano žingsneliai Anykš-
čių krašte nebūtų verti didesnio 
dėmesio, jei ne Dievo dovana 
ir savotiška privilegija kartu su 
Anykščių krašto mokiniais gilin-
tis į istorinius klodus, džiaugtis su 
anykštėnais - patriotais atgims-

tančia Lietuva ir prisidėti prie 
Nepriklausomybės įtvirtinimo, 
lankantis mūsų rajono kaimų ir 
miestelių bendruomenėse, pa-
justi vieną iš lietuviškų bruožų – 
didelį norą ir ryžtą patiems tvar-
kytis savo gyvenvietėse!

Linkiu anykštėnams veržlumo! 
Tokio, kokį demonstravome Vals-
tybės Atgimimo, valstybingumo 
pagrindų kūrimo metais. 

Linkiu nepailstamai galvoti, 
kaip Anykščių krašto gamtos gro-
žį supynę su literatūrinėmis vers-
mėmis ir istorine praeitimi pasiek-
sime norimą proveržį.

nuoširdžiai – 
saulius nefas

mieli Pasaulio anykštėnai,

Pasveikinkim vieni kitus su 
MŪSŲ miesto švente ir garbingu 
Lietuvos vardo tūkstantmečiu.

Anykščių peizažo fragmentas iš oro baliono
Vytauto Bernatavičiaus nuotrauka 
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Didžiuojuosi, kad mano ša-
knys glūdi gimtuosiuose Anykš-
čiuose. Nuolat prisimenu ir „ser-
gu“ už Jus, gentainius, su kuriais 
kartu augom, dirbom ir šventėm. 
Esu dėkingas visiems Jums už 
neįkainojamą patirtį. Linkiu kie-
kvienam iš JŪSŲ pakelta galva 
priimti iššūkius, tikėti ir kurti.

Kelkim nykščius už Anykščius!
darius gudelis

neišnaudotų 
galimybių miestas…

Kadaise dar jaunas studentas 
buvau Samarkande ir liečiau vė-
sias Šir Dor ir Bibi Chanym me-
dresių sienas, Timūro mauzolie-
jumi ir Ulugbeko observatorijos 
griuvėsiais grožėjausi. Mintys 
tuomet sukosi apie 1,5-2 tūks-
tančių metų senumo istoriją. Jau 
nebelikę buvo ten palikuonių tų 
tautų, kurios šiuos miestus statė  
ir kūrė meną, mokė rašto, moks-
lo atradimais stebino. Nebelikę 
nei užkariautojų kariuomenių, 
nei fanatiškų religijų, deginusių 
bibliotekas, naikinusių mokslą, 
žinias ir ištisas valstybes. 

Mums - tik tūkstantis. Ir tik nuo 
paminėjimo kryžiuočių kroniko-
je skaičiuojamas... O mes tebesa-
me. Kadaise didžiausios Europos 
valstybės trupiniai... Kalba išliko, 
atgijo ir atsinaujina kultūra. Nors 
jau kiti, nebe tie patys, bet vis dar 
esame lietuviai.

Anykščiai man – neišnaudo-
tų galimybių miestas! Čia ir da-
bar, savąja tarme vis prabylantis, 
mano vaikystės ir brandos mies-
tas. Su savais teisuoliais ir pa-
klydėliais, savais žmonių keliais 
ir klystkeliais... Lyg kaimas šalia 
didelio kelio! Pradunda tuo keliu 
progreso traukiniai, prašuoliuoja 
klestėjimo žirgai, o mes vis šalike-
lėje palikti - kaip krizėje, taip kri-

zėje. Ir jei ne garsūs literatūriniai 
velionys, kas ant kalno, o kas sa-
vame sode palaidoti, jei ne dabar 
triūsiantys kultūrininkai, medikai, 
švietėjai, pavieniai verslo žmo-
nės, kas kitas garsintų šio miesto 
vardą? Lyg laikas būtų čia sustojęs 
amžiams... Jei kitų miestų nema-
tei – tai ir Anykščiai šviesulys ryš-
kiausias.

Likimas skyrė man iš čia išplauk-
ti į plačiuosius Lietuvos valstybės ir 
Europos vandenis ir džiaugiuosi, 
kad jis man leido bent ligonine 
Anykščiams atsidėkoti. Deja, tik 
tiek. Daugiau nebuvo leista. 

Tegu antrasis tūkstantmetis čia 
ateina tebeskambant lietuviškam 
žodžiui, dainai, tegu neatpažįsta-
mai pakeičia šitą miestą, jo žmo-
nes, papročius, tradicijas. Nes 

kam kitam gyvenam ir triūsiam 
mes čia ir dabar, jei ne šio krašto 
gražiai ateičiai!

Ar kas kitaip mus atsimins? 
leonas alesionka

mieli anykštėnai,

visada džiaugiuosi, kad gyvenu 
Anykščiuose. Sau ir kitiems lin-
kiu – vertinkime tai, ką turėjome. 
Džiaukimės tuo, ką turime. Aukštai 
iškėlę galvas eikime į priekį. Sieki-
me to, kas kartais gali atrodyti, kad 
nepasiekiama.

Būkime vieningi kaip tuomet, kai 
švenčiant Lietuvos tūkstantmetį kar-
tu su viso pasaulio lietuviais  giedo-
jome Tautišką giesmę.

Su mūsų visų miesto švente.
nuoširdžiai jūsų – 

alvydas gervinskas

Iš kairės: Saulius Nefas, Sigutis Obelevičius, Alvydas Gervinskas, Leonas Alesionka.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotraukos

Darius Gudelis
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Liepos 23 d. (ketvirtadienis)
18.00 val. Sakralinio meno centro atidarymas (Vilniaus g. 

11). Monsinjoro Alberto Talačkos sukauptų  meno vertybių 
pristatymas. Koncertas. Dalyvauja Gospel choras „Sounds in 
G“ (vadovė Kristina Žaldokaitė), sakralinio solinio šokio auto-
rė ir atlikėja Sigutė Sapranavičiūtė ir smuikininkas, respubliki-
nių ir tarptautinių konkursų laureatas Dainius Puodžiukas.

20.00 val. Šv.Mišios už monsinjorą A.Talačką Anykščių  
Šv.apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje.

                        
Liepos 24 d. (penktadienis)
12 val. Respublikinis floristinių kilimų konkursas miesto 

centre
15.00 val. Jubiliejinis režisieriaus literato Algirdo Goge-

lio kūrybos vakaras  „Visas gyvenimas – scena“,  knygos 
„Vilties taku“ pristatymas Anykščių muzikos mokykloje.

16.30 val. Prisiminimų popietė „...Kai atsiveria amži-
nybės akys...“, skirta monsinjoro A.Talačkos asmenybei 
prisiminti Sakralinio meno centre. Dalyvauja dvasininkai 
ir anykštėnai, pažinoję monsinjorą. Smuikininko Dainiaus 
Puodžiuko rečitalis.

18.00 val. Guodos Gedvilaitės ir Guodos Indriūnaitės 
fortepijoninės muzikos koncertas „Guoda  & Guoda“ 
Anykščių koplyčioje - Kamerinių menų centre.

19.00 val. Šv. Mišios Anykščių šv.Mato bažnyčioje už 
Anykščius ir anykštėnus. Po mišių –  muzikos vakaras. Daly-
vauja Anykščių muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.  

21.00 val. Roko muzikos grupės „Arbata“ gyvo garso 
koncertas jaunimui miesto parke. Diskoteka. 

22.00 val. Amerikiečių miuziklo meistrų vakaras Anykš-
čių koplyčioje. Atlikėjai: Jūratė Rudžianskaitė (sopranas), 
John Staniunas (baritonas, JAV), Eglė Perkumaitė (fortepi-
jonas). Vakarą ves muzikologė Audronė Jasinevičiūtė-Iva-
nauskienė. Bilieto kaina 15 Lt.

23.00 val.  Dokumentinio kino valanda „Istorinės kro-
nikos“  A.Baranausko aikštėje.

                         
P a r o d o s  
Liepos 11 d. - rugpjūčio 15 d.
Nomedos Saukienės tapybos darbų paroda Anykščių 

koplyčioje  
Liepos 22 d. - rugsėjo 6 d. 
Anykščiuose gyvenančių ir kuriančių dailininkų – 

„čionai lietuva per amžius buvo…” 
(A.Baranauskas) 

Jūratės Vingrienės, Ritos  Juodelienės, Arūno Vilkončiaus 
– darbų paroda Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje.

Liepos 24 d. - 26 d.
Archeologinių radinių bei fotografijų paroda „ Anykš-

čiai iš laiko gelmių...“ A.Baranausko aikštėje.
Fotografijų paroda „Anykščių bažnyčiai – 100: sustab-

dyta istorija“ Anykščių šv.Mato bažnyčios šventoriuje.
Liepos 25 d. - 26 d. 
Fotostudijos “Geri kadrai“ fotografo Donato Babiansko 

fotografijų paroda „Šių dienų riteriai“ prie A.Baranausko pa-
minklo.

Liepos 25 d. (šeštadienis)
Nuo 9.00 val. Tautodailės dirbinių mugė miesto centre.
10.00 - 13.00 val. S.Dariaus ir S.Girėno gatvėje, prie 

AB „Anykščių vynas“ sporto renginiai:
- 10.00 val.  Krepšinis 3 x 3.
- 11.00 val. Šachmatų, šaškių varžybos.
- 12.00 val. Paspirtukų varžybos.
- 12.00 val. Smiginis.
Nuo 11.00 val. - A.Vienuolio gimnazijos kino kampas 

prie gėlių salono „Lugnė“.
12.00-15.00 val. Bukinistų krantinė prie kavinės „Ban-

gelė“ (knygų mainai, pardavimas, muzikinės ir poetinės 
improvizacijos). Anykščių dailės ir kūrybos mokyklos au-
klėtinių darbų paroda „ Mūsų krašto vaizdai – Lietuvos 
tūkstantmečiui“.

12.00 val. Miesto šventės atidarymas A.Baranausko 
aikštėje. Anykščių miesto Garbės piliečio ženklų įteiki-
mas. Respublikinio floristinių kilimų konkurso dalyvių 
apdovanojimas.

13.00 val. Džiazo muzikos koncertas ant pakylos prie 
upės „Tūkstantmečio upei – Šventajai“. Dalyvauja: sakso-
fonistas Petras Vyšniauskas, džiazo pianistas Saulius Šiau-
čiulis, Anykščių muzikos mokyklos džiazo orkestras (vad. 
Petras Žiukas).

13.00 val. Miesto parke Anykščių krašto vaikų ir jauni-
mo spektaklis – dovana miesto gimtadieniui – „Vienos ka-
ralystės istorija“ pagal Ernsto Teodoro Amadėjaus  Hofma-
no pasaką „Spragtukas ir pelių karalius“ (režisierė Jolanta 
Pupkienė), mėgėjų meno kolektyvų koncertas.

14.00 val. Senamiestyje, Guodos kiemelyje ( S.Daukanto 
g-vė), koncertuoja pianistė Guoda Gedvilaitė ir anykštė-
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miesto šventės 2009 m. liepos 23 - 26 d. programa
nai, tarptautinių konkursų laureatai: Paulina , Guoda, Ta-
das, Dominykas, Milda, Simona, Živilė.

14.30 val. Anykščių koplyčios moterų choro „Godos“ 
(vad. Gražina Kovaitė)  ir draugų koncertas „Vasaros 
motyvai“ant pakylos prie upės.

15.00 val. Klasikinės gitaros stovyklos „Žygis per pen-
klinę“ dalyvių koncertas ant pakylos prie upės.

15.00 - 16.00 val. Jaunimo improvizacijų projektas „Er-
dvė tarp pasaulių...“:

- miesto parke - bendrijos „Anykščių viltis“ spektaklis 
„Metų fantazija“, dalyvaujant Anykščių kultūros centro 
pantomimos trupei „Homo“;

- A.Baranausko aikštėje - estafetinis piešimas „Anykštė-
nų tūkstantmečio medis“.

16.00 val. A.Baranausko „Anykščių šilelio“ jubiliejinio 
leidinio sutiktuvės prie A.Baranausko klėtelės.

17.00 val. Pasaulio anykštėnų bendrijos tarybos posė-
dis Anykščių kultūros centre.

18.00 val. Vakaras, skirtas rašytojo publicisto Vygando 
Račkaičio jubiliejui „70 metų po Ožiaragio ženklu“ ir naujos 
knygos „O saule žeme...“ pristatymui Anykščių koplyčioje. 
Dalyvauja kraštiečiai aktoriai Ferdinandas Jakšys ir Dalia Mi-
chelevičiūtė, Anykščių muzikos mokyklos mokytojai Violeta 
Bugenienė (smuikas), Stasys Aglinskas (fortepijonas).

21.00 val. Regimanto Šilinsko skrabalų muzikos kon-
certas ant pakylos prie upės.

22.00 val. Grupės „Vairas“ koncertas ant pakylos prie upės.
24.00 val. Susikaupimo valanda Anykščių šv.Mato baž-

nyčioje. A.Vienuolio gimnazijos kino kūrėjų studijos ir 
Eriko Druskino filmas „Dvasia, kuri gyva“.

Liepos 26 d. (sekmadienis)
11.00 val. Šv.Onos atlaidai.
14.00 val. Anykščių krašto teatro spektaklis - Rimanto 

Vanago „Taraldis prisikėlė” (režisierius Vytautas Germa-
navičius) Anykščių kultūros centre.

Pernykštės Miesto šventės metu atmintiname renginyje prie 
Klėtelės A.Baranausko “Anykščių šilelį” skaitė ir Generalinis 
miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas. Tąkart svečias sutarė 

Bronius Katiliškis

Šviesaus atminimo monsinjoras Albertas Talačka daugelį metų 
kaupė sakralaus meno kolekciją. Be paveikslų, anykštėnams jis pa-
dovanojo ir unikalią biblioteką, vis didesnės vertės įgyjančių ran-
kraščių. Jei su pastaruoju palikimu dar galėjo susipažinti Anykščių 
viešosios bibliotekos skaitytojai, tai norint išvysti paveikslus, reikė-
jo laukti ypatingos progos… 

O paveikslai, bent nemaža jų dalis, išties vertingi! Apie juos 
rašėme lygiai prieš metus, menotyrininkės Dalios Tarandaitės 
straipsnyje “Mažasis Anykščių Luvras”. Priminsime, jog kolekcijos 
šedevras - XVII a. pabaigos Romos dailininko Karlo Maračio kom-
pozicija “Marijos įvesdinimas į šventyklą”. Vertingas ir Johano Bap-
tisto Lampio sukurtas kunigaikščio Pranciškaus Sapiegos portretas, 
Vilniaus universiteto profesoriaus J. Rustemo sukurtas nežinomo 
vyro portretas, Lietuvos dailės klasikų – A. Žmuidzinavičiaus, K. 
Šimonio, J. Mackevičiaus, Č. Kontrimo ir kt. paveikslai.

Ir štai – maloni, gal net pritrenkianti naujiena: sunkmečiu 
Anykščiuose atidaromas Sakralinio meno centras! Šią idėją “išne-
šiojo” anykštėnas iš Vilniaus - meno žinovas Vytautas Balčiūnas, 
žinoma kultūrininkė Bronė Lukaitienė, kanauninkas Stanislovas 
Krumpliauskas, bibliotekininkai, kiti krašto šviesuoliai. Idėja rado 
atgarsį, susilaukė palaikymo ir  rajono savivaldybėje. Tad: šių metų 
liepos 23 dieną 18 valandą kviečiame Jus į Anykščių sakralinio 
meno centrą!

Ta proga kalbiname Sakralinio meno centro vedėją ritą babe-
lienę ir projekto vadovę bronę lukaitienę. Moterys viena per kitą 
pasakoja, kiek triūso pareikalavo projekto parengimas, temų ir idė-
jų suformulavimas, pastato remonto darbai. 

- Kažin ar labai motyvuota būtų atidaryti vien salę su nuolatine 
ekspozicija paveikslų, tegu ir garsių, vertingų. Žinoma, pagrindinis 
“svoris” atitenka A. Talačkos kolekcijai (iš viso joje apie 40 dar-
bų), tačiau greta veiks ir nuolat besikeičiančios parodos, nekalbant 
apie tai, kad atskiroje patalpoje užteks vietos ir minėtoms monsin-
joro knygoms (jų apie 4000), rankraščiams (pastarųjų apie 400). 
Koncertai, susitikimai, diskusijos… Idėjų ateičiai, planų, ketinimų 

sakralinė erdvė vis didingesnė…

turime tiek daug, kad nepradėsime net pasakoti. Truputį paken-
tėkite, ir mes visa tai išguldysime atskirame straipsnyje… Kol kas 
norėtume akcetuoti tokią mintį. Monsinjoras A. Talačka buvo re-
tos kultūros žmogus, puikiai suprato meno vertę, ir dabar jo bei 
naujojo centro dėka provincijos gyventojai galės susipažinti su vis 
kitokiomis dvasingo meno formomis. Paprastai sakoma: kas ieško 
rimto spektaklio, koncerto, parodos, patys nuvažiuoja į sostinę ar 
net į užsienį! Tačiau tai ne visai tiesa: nuvažiuoti reikia laiko ir 
lėšų, ne kiekvienas išgali, o dabar ir provincijos žmogus savo 
paties gimtinėje galės dirstelti į tikrąsias meno vertybes! Todėl 
sakralinio meno centrą, glaudinantį miestą su kaimu, vertiname 
kaip apskritai meno žingsnį arčiau žmogaus. 

...Iškili šv.Mato bažnyčia su A. Baranausko ir K. Kairio biustais, 
vertingais meno kūriniais bažnyčios viduje ir šventoriuje. Galimas 
daiktas, kada nors bažnyčioje atsiras ir apžvalgos aikštelė (kokia 
panorama atsivertų iš bokšto!), ir kariljonas. Greta – vyskupo A. 
Baranausko paminklas. Greta – Sakralinio meno centras... Pras-
minga kompozicija, graži erdvė vis įspūdingiau atsiveria Anykščių 
širdyje!

dar vienas žingsnis į pasaulį su savo svečiu, Čekijos generalinės miškų direkcijos atstovu 
Vladislavu Sloneku, kad Lietuvos gamtą bei lietuvio dvasią 
šlovinanti poema prabiltų ir čekų skaitytojui. Ir štai maloni ži-
nia: V.Slonekas į šiemetinę Miesto šventę atveža jau savojoje 
šalyje išleistą “Anykščių šilelį”!
Pa inf.

Kazys Šimonis. Ramybė.1966.              
Iš A. Talačkos kolekcijos.
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Rimantas Vanagas

(Pagal Bronės Bičkauskienės pasako-
jimą)

namelis Prie bėgių

Mūsų tėvelis Adomas Kščenavičius buvo 
gimęs 1910 metais. Kai aš buvau vaikas, jis 
dirbo Anykščiuose, prie siauruko - turėjo savo 
ruožą, tikrino bėgius ir pabėgius. Vagonėlį su 
platforma stumdavo Utenos pusėn, ten keis-
davo bėgius, o atgal tas vagonėlis parriedėda-
vo jau be stūmimo – buvo ilga nuokalnė. Tė-
velis buvo ne tik gelžkelio darbininkas, bet ir 
šaulys, todėl prie vokiečių su šautuvu saugojo 
geležinkelį. 

Mūsų šeima, tėvai ir dvi dukros, gyvenome 
namelyje prie pervažos, netoli Anykštos. Dalis 
to pastato likusi ir dabar, tik anksčiau jis buvo 
didesnis: nemažas kambarys ir kažkodėl dar 
didesnė virtuvė. Kieme turėjom sandėliuką ir 
tvartelį. Mama (beje, kilusi iš Daugailių) dirbo 
pašte valytoja, o mudvi su Stase buvom kaip 
ir karvių piemenės – saugojom pagelžkelėj 
karves. Nubėgam, perkeliam į kitą vietą, pa-
matuojam, kad lenciūgas nesiektų bėgių – ir 
dūkstam sau... 

O žaisti buvo ką: čia ir bėgiai, ir stati pakal-
nė, ir Anykšta. Nurinkę akmenukus ir pasidarę 
„taką“, versdavomės kas greičiau kūliais že-
myn ir po vieną, ir po du; po du buvo sunkiau, 
ypač atsidūrus apačioj, bet linksmiau... Pava-
sariais „kasagorai“ mėlynuodavo nuo žibučių. 
Skardyje buvo čiurlių karalystė – kregždės iš 
urvelių šaudydavo pirmyn atgal lyg žaisdamos 
su mumis... Smagu būdavo! Tik ta Stasė vis iš 
paskos ir iš paskos, o ji ketveriais metais jau-
nesnė, vis nespėja... Bet ji baisiai bijodavo var-
lių, tai, kad jos atsikratyčiau, prigąsdindavau: 
nesek mūsų, ten bus daug varlių!..

karas neaPlenkė ir siauruko

Traukinys buvo mums įprastas kaip saulė 
ar debesys: puškuodavo pro šalį kasdien, ir ne 
vienąkart, mintinai žinojom, kada pasirodys 
keleivinis, kada prekinis, kada iš Anykščių, o 
kada iš Utenos pusės. Ypač smarkiai bildė-
davo Utenos pusėn, nes būdavo sunkiai pa-
krautas ir kildavo į kalniuką. Kartais su mama 
važiuodavom į Uteną, žmonių būdavo tiek, 
kad visą kelią prastovėdavom stačios. Užtat 
labai gražu būdavo žiūrėt pro langus: keliui 
nuolatos vingiuojant, atsiveria vis kiti laukai, 
miškeliai, mėlyni ežerų lopai...

Karo metais, prie vokiečių, rusų partizanai 
vieną naktį vadinamuosiuose „kasagoruose“ 
išardė bėgius ir nuvertė traukinuką – vienas 
vagonas visai nugriuvo, kitas nuėjo nuo bėgių. 
Kaimynai, girdėjau, juokėsi:

- Ot durniai, ne tą traukinį nuvertė! Ir dar 
ne ton pusėn! 

Nors vokiečiai niekam neleido arčiau pri-
eit, kas uždraus vaikams spoksoti nuo kitų kal-
niukų? Pamatėm, kad traukiniui iš tikrųjų labai 
pasisekė, nes vagonai nuvirto ne apačion, kur 
status šlaitas ir gilus slėnis, o į griovį kitoj pusėj, 
už kurio buvo skardis. Laimė, tėvas tą naktį 
nedirbo, nebuvo atsakingas už „avariją“.

Traukinys tada veždavo daug ką: kareivius, 

Pagelžkelės 
vaikai

tankus, šarvuočius, pro brezentą ir maskuo-
jančias medžių šakas matydavom iškištus 
vamzdžius. Kad žiemą neužpustytų bėgių, 
gelžkeliečiai pristatydavo sniegatvorių, o kai 
negelbėdavo ir jos, pasiųsdavo vieną garvežį 
su tokiu dideliu plūgu, ir tas kaip buldozeris 
nuvalydavo kelią. Mes, vaikai, bijodavom pri-
sikabinėti prie traukinio, bet vokiškų pfenigių 
ant bėgių vis tiek pridėliodavom – ir sulindę į 
krūmus žiūrėdavom, ar sunkūs metaliniai ratai 
juos nustums, ar suplos. Paprastai suplodavo. 
Rusiškų kapeikų – ne, o pfenigius – labai gra-
žiai ir lygiai!

Ties pervaža bėgiai kaip tik pradėdavo kilti, 
todėl tėvas, grįždamas iš darbo, paprasčiausiai 
nušokdavo nuo vagono laiptelio – ir jau na-
mie! 

mano draugė musia

Gerai prisimenu, kaip vokiečiai siauruku 
buvo privežę rusų „bežencų“ – gal 1942, gal 
1943 metais. Traukinį sustabdė dar prieš tiltą 
– ir netrukus visa pagelžkelė buvo pritupdyta 
moterų, vaikų ir ryšulių. Kitus nuvežė į stotį. 
Žmonės buvo labai nuskurę, sušalę. Kelias 
šeimas priglaudė popas (cerkvė buvo visai 
šalia), gal penkios šeimos susigrūdo pas mus. 
Pradžiai mama atnešė krepšį bulvių, išvirė ko-
šės... Pas mus „bežencai“ pagyveno neilgai, 
gal kelias paras, paskui juos išdalino ūkinin-
kams.

Aš susidraugavau su ruskyte, gyvenusia pas 
popą, mediniame name prie cerkvės (karo pa-
baigoj jame gyveno vokiečių kareiviai, po to 
– rusų). Ją vadino Musia, buvo kokių trylikos 
metų. Iš jos neblogai išmokau rusiškai. Musios 
brolis buvo vyresnis, 16-17 metų, tačiau be 
kojų, vaikščiojo su protezais, jie girgždėdavo. 
Jau po karo juokais išsitraukė kažkur gautą pis-
toletą ir nusitaikė į seserį: “Musia, ruki vverch!” 
Kaip šovė – ir nušovė… Nežinau, kas jam už 
tai buvo, bet ta šeima paskui grįžo namo, į Vi-
tebską.

vokiečius Pakeitė rusai, 
bet baimė liko

Kai tame kaimyniniame name apsistojo 
besitraukiantys vokiečių kareiviai, vienas 
vokietys vis ateidavo pas mus pieno. Ka-
dangi vokiškai mama nesuprato, parody-

davo jai kibirą, rankomis pavaizduodavo, 
kaip melžiama karvė – ir laukdavo. Viskas 
vykdavo taip, tarsi karvė būtų ne mūsų, o 
jo. Kartą jam atėjus mama kepė duoną; vo-
kietys pažiūrėjo, paplekšnojo mamai per 
petį: „Gut, matka, gut!”, bet duonos neėmė. 
Užėjus rusams ir apsigyvenus tame pačia-
me name, kareiviai buvo labai alkani, sute-
mus atbėgdavo pas mus baltom apatinėm 
kelnėm ir marškiniais; jei vienam davei ko 
užvalgyt, žinok: durys neužsidarys...

Geležinkelio tiltas per Šventąją mums 
visada labai rūpėjo, bet šokinėt nuo jo į 
vandenį, kaip daro dabartiniai vaikai, ne-
drįsom – upė tada buvo kur kas gilesnė. 
(Bandančių šokinėti vis dėlto būta... Štai 
Julė Karvelienė-Slavinskaitė paliko tokį 
prisiminimą. Gal kokiais 1935 metais jos 
vyras Balys Karvelis šoko nuo geležinkelio 
tilto, šuolis buvo nesėkmingas – ir galvoje 
trūko gyslutė; Balys dar pragyveno dvi die-
nas, bet mirė. - R.V.)

Traukdamiesi vokiečiai šį tiltą susprog-
dino – nugriaudėjo kaip iš dangaus. Dar 
smarkiau sudundėjo sprogdinant miesto til-
tą (kiek pamenu, buvo rytas), nes geležinkelį 
„perlaužė“ tik vienoj vietoj, kad sustabdytų 
traukinių eismą, o miesto tiltą „nuleido“ 
visą, iš abiejų galų. Ten viena geležinė atra-
ma nulėkė prie Karvelio namo ir atsirėmė 
palangėn, paskui dar ilgai taip stovėjo – iš 
šono žiūrint atrodė, kad laiko langą...

Per Anykščius einant frontui, buvo la-
bai baisu. Mūsų šeima persikėlė į kitą pusę 
geležinkelio, pas Zabielas, tėvas alksnyno 
šlaite prie jų klojimo iškasė bunkerį – pro 
urvą įlįsdavom ir išlįsdavom, o pačios že-
minės viduje mums priklojo antklodžių, ten 
ir miegojom. Viršum galvų kaukė lėktuvai, 
netoli sproginėjo bombos ir drebėjo žemė. 
Bet vos tik mūšis aprimo, senoji Zabielie-
nė pasišovė ravėt daržo. Stora ir nedidukė, 
riste išsirito pro urvą ir puolė prie ežios; tė-
vai rėkia, kad tučtuojau grįžtų, bet argi ji 
klausys? Tuo tarpu netoli sprogo sviedinys, 
skeveldros sužeista Zabielienė pati pradėjo 
rėkt, tačiau gelbėti jos niekas neskubėjo... 
Viskas baigėsi palyginti laimingai, tik aš 
paskui dar ilgai kasdien ramunėlėm plo-
viau jai žaizdą... 

Vis dėlto baisiausia man buvo ne tada, 
Tęsinys 11 psl.

Visą XX a. siaurukas puošė „kasagorus“ ir intrigavo anykštėnus.
Alfredo Motiejūno nuotrauka
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o kai Storių Zabielų Antaniukas (mes tada 
gyvenom Pienionyse) vaikas susirgo dezin-
terija ir, atrodė, tuoj tuoj mirs. Anksti rytą 
vaiką skubiai pakrikštijom (krikštamotė, 
žinoma, buvau aš), nuvežėm į ligoninę, 
ten man davė pipetę ir buteliuką kažkokio 
skystimo, pasakė, kad jei vaikui bus blo-
giau, įlašinčiau kelis lašelius – ir laukčiau, 
kol ateis vaiko motina. O vaikui vis bloga ir 
bloga, o motinos kaip nėr, taip nėr, o vaikas 
jau jau merkiasi... Nežinau, kiek jam tada 
prilašinau tų lašelių, bet išgyvenau tikrą 
košmarą. Ačiū Dievui, motina apie pietus 
vis dėlto pasirodė, o vaikas nenumirė... 

tėvelis išėjo užsiregistruoti...

Tuoj po karo rusai atleido geležinkelie-
čius nuo karinės prievolės, tik liepė jiems 
užsiregistruoti. 1945 metų sausį tėvas, jau-
nas, sveikas, stiprus 35 metų vyras, išėjo re-
gistruotis - ir nebegrįžo. Kažkas paskundė, 
kad prie vokiečių stovėjo su šautuvu... Be 
jokio teismo jį dvi savaites laikė Anykščių 
kalėjime, paskui Utenos, Vilniaus - Lukiš-
kėse. Ten mama dar nuveždavo jam siun-
tinėlių, bet gegužę siuntinio nebepriėmė 
– pasakė, kad vyro čia nebėra. Ir daugiau 
jokių žinių, jokių dokumentų – nei iš tėvo, 
nei iš valdžios. Mama taip ir liko viena su 
mergytėm... 

1948 metais Sibire, Krasnojarsko kraš-
te, atsidūrė prie Kurklių gyvenusi mano 
pusseserė Janina Kščenavičiūtė su seseria 
Leonora ir „buožėmis“ (turėjo apie 40 ha) 
tėveliais; tėvas, Aleksandras Kščenavičius, 
mirė tų pačių metų gruodį.

Gerai prisimenu, kaip kartą – buvo gal 
kokie 1952 metai - su mama ir seseria ėjom 
pas gimines pro Anykščių geležinkelio stotį 
ir pamatėm daug žmonių, išgirdom klyks-
mus ir aimanas. Traukinį iš abiejų šonų 
saugojo rusų kareiviai, neleido artyn pri-
eiti. Paskui sužinojom, kad žmones vežė į 
Sibirą. Mama po to karto liepdavo man ne-

benakvoti namie, eiti pas dėdę Alfonsą... 
Beveik po pusės šimtmečio Lietuvai atga-

vus Nepriklausomybę, kreipiausi į atitinka-
mas instancijas, prašydama duomenų apie 
savo tėvą, kuris „Smetonos valdymo laikais 
buvo šaulių sąjungos narys“. Po pusantro 
mėnesio Iš Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siojo Teismo gavau pažymėjimą, kad „1945 
metų spalio 4 dieną Kščenavičius Adomas, 
Vinco...mirė įkalinime“, mirties vieta – Ko-
mija, Stancija Kožva, Severo-Pečiorskajos 
geležinkelis. Matyt, ir tremty dirbo geležin-
keliečiu ar bent prie geležinkelio. Štai ir vis-
kas, ką pavyko sužinoti apie tėvelį.

autoriaus P.s. 
Duomenų apie tai, kas prieš karą, per jį 

ir po jo vyko Kožvoje, radome internete, 
publikacijoje “Mirusiųjų kelias” (autorius 
pasirašęs pseudonimu). 

“Nuo Kožvos iki pačios Vorkutos 460 
kilometrų ruože pagrindiniai gyventojai 
komiai čia visai negyveno, tik Čibju, Ko-

žvos ir Intos rajonų taigoje kyšojo apsau-
gos ir gręžimo bokštai bei spygliuota viela 
apjuostos zonos. Trasa ėjo neapgyvendin-
tu kraštu, toli nuo susisiekimo kelių. Ke-
lių stygius, pelkės, upeliai trukdė būtinų 
krovinių pristatymą. Kalinius buvo galima 
varyti bet kur, nebūtinai keliu, o didžiulių 
krovinių ant kupros ir arklių nugarų ne-
perneši. Todėl krovinius daugiausia teko 
plukdyti upėmis trumpu navigacijos metu. 
Bekraštėse pelkėse tiesti geležinkelį ypač 
sunku – reikia nesuskaičiuojamų kubinių 
metrų smėlio ir žvyro, o jo, kaip tyčia, arti ne-
buvo. Daugelį milijonų kubinių metrų grun-
to pylimui teko paruošti karjeruose, esan-
čiuose geriausiu atveju už keleto kilometrų, 
o dažniausiai už kelių dešimčių kilometrų. 
Vien atkarpoje Kotlasas-Kožva teko iškirsti 
3 milijonus kubinių metrų miško ir atlikti 
20 milijonų kubinių metrų žemės darbų. 
Žiemą geležinkelį tiesti trukdė geležinkelio 
pylimo iškilos, atsirandančios dėl grunto 
peršalimo ir aukšto paviršutinio vandens. 
Pietiniame ruože žemė po sniego dan-
ga įšaldavo iki 80-120 cm gylio, atvirose 
vietose – iki 220 cm. 1941-1942 metų 
žiemą Kotlaso-Kožvos atkarpoje užregis-
truota daugiau kaip 1300 penkiasdešimt 
penkių kilometrų bendro ilgio iškylų. At-
šilus viršutiniam žemės sluoksniui, grun-
tas ima slinkti, ir žiemą nutiestas geležin-
kelio pylimas tampa kreivas ir kuprotas. 
Šiaurės gamta rūsti. Vasarą kalinius kankino 
uodų ir moskitų debesys, pavasarį ir rudenį 
įgrįsdavo vandens srautai, purvas, pliurza-
lynė ir neišbrendamos pelkės. Žiemą krau-
jas stingo nuo žiaurių šalčių ir pūgų. Tundra 
– visų vėjų pagairė, čia nerasi užuovėjos. 
Šiauriniame ruože spigino 50 laipsnių šal-
čiai, ir dar pučiant vėjui, o pūgos per me-
tus siautėdavo daugiau kaip šimtą dienų. 
Didelis statybos ruožas tęsėsi į šiaurę nuo 
Poliarinio rato, Komijos krašto Bolšezmels-
kajos tundros rajone, tarp 66 ir 68 laipsnių 
šiaurės platumos, ir tarp 63-64 laipsnių 
rytų ilgumos. Metų vidutinė temperatūra – 
7 laipsniai, žemiausia – 54 laipsniai. Pūgos 
siautėja iki 111 kartų per metus. Vėjo grei-
tis siekia iki 30 m/s. Saulė visai nepakyla 
virš horizonto 20 dienų. Vasarą saulė ne-
nusileidžia nuo gegužės 29 iki birželio 16.  
Čia, į šiaurinį statybos ruožą, 1941 metų 
balandį atvežė ir atvarė tūkstančius lietu-
vių. Gyvų išliko vienas kitas”. 

Atkelta iš 10 psl.

Emilijos ir Adomo Kščenavičių vestuvės. 1929 m.

Trys anykštėnės prie senojo tilto per Šventąją: Anelė Pesliakaitė - Motiejūnienė, Bronė Kšče-
navičiūtė, Valė Kuliešaitė. 1953 m. 
Nuotraukos iš Bronės Bičkauskienės albumo
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vardai ir datos

BIRŽELIS
1 d. Sukanka 80 metų, kai Anykščiuo-

se gimė inžinierius kelininkas Henrikas 
jaCkevičius. Garsios Užupiečių Kairių 
giminės palikuonis nuo 1957 m. iki šiol 
gyvena Vilniuje, kelis dešimtmečius vado-
vavo įvairioms kelių tiesimo ir priežiūros 
institucijoms, dabar yra Lietuvos kelininkų 
veteranų klubo „Kelininkas“ pirmininkas.

3 d. Sukanka 75 metai, kai Samanuose 
(Anykščių r.) gimė profesorius bronislavas 
ŠATKAUSKAS. Aukščiausios kategorijos 
gydytojas pulmonologas, 1991-1999 m. - 
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 
klinikų Pulmonologijos ir alergologijos 
klinikos direktorius. Jo ilgametės moksli-
nės ir praktinės veiklos sritis – bronchinės 
astmos diagnostika ir gydymas.

4 d. Sukanka 80 metų, kai Mičionyse 
(Anykščių r.) gimė filologas slavistas Pranas 
gražys. XIX a. rusų literatūros tyrinėto-
jas. Nuo 1966 m. - Šiaulių universiteto 
docentas, filologijos daktaras, vadovėlių ir 
monografijų autorius. 

6 d. Sukanka 80 metų, kai Panevėžyje 
gimė sporto organizatorius, aviamode-
liavimo treneris algirdas kovaliūnas. 
Nuo 1959 m. iki šiol gyvena Anykščiuo-
se. Aviamodeliavimo pradininkas mūsų 
krašte, daugelio atmintinų Lietuvos avia-
cijos istorijos datų Anykščiuose minėjimo 
iniciatorius ir organizatorius.

10 d.:
- Sukanka 70 metų, kai Navariškiuose 

(Anykščių r.) gimė profesorius ekonomis-
tas Povilas vanagas.  Nuo 1970 m. iki 
dėstė Kauno technologijos universitete, 
nuo 1995 m. buvo jo paties iniciatyva 
įkurto Visuotinės kokybės vadybos centro 

Birželio 16 dieną mus pasiekė liūdna 
žinia: Londone mirė dr. Sesilis Helma-
nas, kurio protėviai buvo kilę iš Anykš-
čių ir Kurklių. Medicinos mokslininkas, 
antropologas, rašytojas, eksperimentuo-
jantis dailininkas - tokia reto intelekto, 
gausybe talentų apdovanota buvo ši 
asmenybė. Subtilus, atidus pašnekovas, 
nestokojęs tokio pat subtilaus humoro 
jausmo ir retos informacijos bei pačių 
netikėčiausių pajautų, imponavo dau-
gelį jį pažinojusių žmonių. Jis važinėjo 
po JAV ir Pietų Ameriką, Afriką, daugelį  
šalių, skaitydamas paskaitas apie žmo-
gaus prigimtį ir istorijos bei psichikos 
sąsajas; unikalią patirtį panaudojo kur-
damas originalias noveles, skaitytas per 
BBC radiją, išleistas keliomis knygomis. 

Neatsitiktinai pluoštas S.Helmano 

netekome 
puikaus bičiulio

novelių buvo publikuotas ir Anykščių 
spaudoje: autorius buvo ir nuoširdus 
Lietuvos, Anykščių krašto bičiulis, atvi-
rai ignoravęs bei smerkęs beatodairiš-
kus, kraštutinius lietuvių oponentus. 

Prieš keliolika metų pirmą kartą ap-
silankęs Anykščiuose, pasak jo paties, 
rado čia “siurreealistinį pasaulį”, kur 
žolė iki pusiaujo, kur po kojomis – pro-
tėvių kaulai, upelyje šviečia konservų 
skardinės, o krante hebrajiškus raš-
menis atrajoja karvė… (Plačiau apie 
S.Helmaną esu rašęs 2007 metais iš-
leistoje dokumentinės prozos knygoje 
“Žali žydų plaukai”). Prieš trejus metus 
susitikę Londone, planavome išleisti jo 
noveles lietuviškai… 

Be galo apmaudu ir skaudu, kai pirma 
laiko, vos įpusėjęs septintą dešimtį, mus 
paliko toks dvasingas, su Lietuva gilio-
mis šaknimis susijęs žmogus. Belieka ti-
kėtis, kad anykštėnai anksčiau ar vėliau 
išleis S.Helmano kūrybos rinkinį.

Rimantas Vanagas
Anykščių krašto bičiulis Sesilis Helmanas 
Londono Green parke 2006 m.
Autoriaus nuotrauka

direktorius, Lietuvos kokybės vadybos aso-
ciacijos prezidentas. Mirė 2009 m. birželio 
22 d. Kaune, palaidotas Anykščiuose.

- Sukanka 65 metai, kai Ukmergėje gimė 
inžinierius vadovas alvydas bitinas. Nuo 
1977 m.  gyvena ir dirba Anykščiuose, yra 
AB „Anykščių energetinė statyba“ genera-
linis direktorius, bendruomenės iniciatyvų 
bei renginių rėmėjas.

22 d. Sukanka 65 metai, kai Kraštuose 
gimė mokslininkė filologė, vertėja iš senųjų 
graikų ir lotynų kalbų dalia emilija dilytė 
- staškevičienė. Vilniaus universiteto 
docentė, viena žymiausių Antikos rašytinių 
šaltinių, kultūros ir tradicijų tyrinėtojų bei 
šio istorinio laikotarpio paveldo populia-
rintojų Lietuvoje.

25 d. Sukanka 75 metai, kai Vaitkūnuo-
se (Anykščių r.) gimė technologijos dakta-
ras docentas gvidas kazlauskas. Nuo 
1964 m. iki šiol dėsto Lietuvos žemės ūkio 
universiteto studentams, yra vienas žy-
miausių šalyje darbų saugos specialistų.

LIEPA
6 d. Sukanka 50 metų, kai Troškūnuo-

se (Anykščių r.) gimė teisininkas egidijus 
laužikas. Nuo 1999 m. E. Laužikas yra 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 
skyriaus teisėjas, civilinės teisės teoretikas, 
kodeksų projektų ir pataisų rengėjas, vado-
vėlių studentams teisininkams autorius.

9 d. Sukanka 65 metai, kai Anykščiuose 
gimė kinematografininkas ir kultūros orga-
nizatorius vytautas kažukauskas. Mo-
derniųjų kalėdinių tradicijų Lietuvoje pra-
dininkas, Anykščiuose 1993 m. atidaręs ir 
beveik dešimtmetį išlaikęs Kalėdų senelio 
agentūrą.

13 d. Sukanka 70 metų, kai Anglinin-
kuose (Prienų r.) gimė miškininkas Pranas 
algimantas sebeika. 1974-1987 m. va-

dovavo Anykščių rajono miškų įmonei, 
buvo žinomas kaip didelis gamtos žinovas 
ir mylėtojas. Mirė 1987 m. Anykščiuose.

21 d. Sukanka 55 metai, kai Jakšiš-
kyje gimė sportininkė irkluotoja regina 
baltutytė - mileCkienė. Plaukdama 
aštuonviete valtimi, tapo pasaulio čempi-
one (1981 m.), Lietuvos olimpiečių asocia-
cijos narė. Dirba Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamente.

22 d. Sukanka 100 metų, kai Pasusieny-
je gimė kunigas monsinjoras eduardas si-
maška. Buvęs Lietuvos Prezidento Valdo 
Adamkaus tikybos mokytojas, išgarsėjęs 
kaip puikus pamokslininkas. Nuo 1986 
m. liepos 3 d. iki šiol - Šiluvos (Raseinių 
r.) Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos 
altarista, Raseinių rajono Garbės pilietis.

26 d. Sukanka 85 metai, kai Anykščiuo-
se gimė dailėtyrininkė ona serbentaitė 
- naviCkienė. 1950-1983 m. dirbo Lietu-
vos kultūros ministerijos Muziejų ir kultūros 
paminklų apsaugos valdyboje dailėtyrinin-
ke, tyrė ir registravo Lietuvos miestelių ir 
bažnytkaimių dailės paminklus. Ji ištyrė ir 
aprašė Anykščių rajono bažnyčių saugomą 
kultūros paveldą. Mirė 1999 m. Vilniuje. 

29 d. Sukanka 65 metai, kai Debei-
kiuose (Anykščių r.) gimė kariškis jonas 
andriškevičius. Nuo 1992 m. atėjo į 
tarnybą Lietuvos krašto apsaugos struktū-
rose. 1993-1999 m. buvo pirmasis Lietu-
vos Respublikos kariuomenės vadas, gene-
rolas majoras. 

30 d. Sukanka 55 metai, kai Tiubilyje 
(Krasnojarsko kraštas, Rusija) gimė moks-
lininkas agronomas kęstutis rainys. Bio-
medicinos mokslų, agronomijos daktaras. 
Nuo 1977 m. gyvena Anykščių rajone ir 
dirba Lietuvos žemdirbystės instituto Elmi-
ninkų bandymų stotyje, nuo 1999 m. - šios 
stoties direktorius.
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Vytautas Bagdonas. Nusilenkime 
Vaižganto Žemei... - Utena: UAB “Ute-
nos Indra“, 2009. -152 p.

Apie šviesią Juozo Tumo-Vaižganto 
asmenybę, jo veiklą įvairiausiuose kūry-
bos, kultūros bei visuomenės gyvenimo 
baruose daug kalbėta, rašyta. Tačiau jį, 
lietuvių literatūros klasiką, kunigą, ko-
votoją už Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę, švietėją, kultūros skleidėją, 
lietuvybės puoselėtoją, jaunųjų talen-
tų, „deimančiukų“ ieškotoją, kiekvieną 
kartą atrandame iš naujo, žavimės Vaiž-
ganto darbštumu, energija, ištikimybe 
savo idealams. Toks atradimas ir maloni 
staigmena yra ką tik vaižgantiečių klubo 
„Pragiedrulys“ iniciatyva pasirodęs, Vy-
tauto Bagdono parengtas spaudai albu-
mas „Nusilenkime Vaižganto Žemei“.

„Fotografijų albumas pasirodo labai 
gražaus ir prasmingo jubiliejaus – Lie-
tuvos vardo paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose tūkstantmečio – minėjimo 
metais. Ir tai labai simboliška, nes Lietu-
va Vaižganto kūryboje, jo daugialypėje 
veikloje ir viso gyvenimo kelyje skam-
bėjo kaip malda, kaip pats gražiausias 
žodis. Kur tik likimo vingiai jo neblaš-
kė, kokiose situacijose nepasitaikė pa-
buvoti – visur ir visada Vaižgantas išliko 
tikras lietuvis, lietuvybės puoselėtojas. 
Labai gražiai sutampa šio albumo pa-
sirodymas ir su artėjančiu Juozo Tu-
mo-Vaižganto 140-uoju gimtadieniu“, 
- rašo autorius „Žodyje gerbiamajam 
skaitytojui“.

Šiame albume išspausdinta kelios de-
šimtys archyvinių nuotraukų, surinktų iš 
Lietuvos muziejų, bibliotekų, archyvų, 
privačių asmenų. Jas palydi autoriaus 
tekstai. Chronologine tvarka pateiktose 
nuotraukose matome Vaižgantą dar mo-
kinį, o paskui dalyvaujantį įvairiose vei-
klose srityse, susitikimuose su valstybės ir 
kultūros veikėjais, tarp giminių bei savo 
krašto žmonių. 
Nemažai foto-
grafijų, kurio-
se užfiksuoti 
paskutiniųjų 
Vaižganto gy-
venimo metų 
m o m e n t a i , 
jo laidotu-
vės. Matome 
Vaižgantą ir 
d a i l i n i n k ų 
karikatūrose, 
draugiškuose 
šaržuose, skai-
tome jo rankraščių faksimiles, jaudinan-
čius testamento žodžius.

Albume gausu ir šių dienų nuotraukų 

anykštėnų 
knygų derlius

– gimtojo Juozo Tumo-Vaižganto krašto, 
Malaišių, Kunigiškių, Svėdasų vaizdų, 
tradicinių Vaižganto skaitymų bei kitų 
renginių, švenčių, minėjimų momentų. 
Nuotraukose pagerbti į Vaižganto atmi-
nimą atvykusieji žymūs Lietuvos žmo-
nės, kultūros, visuomenės veikėjai, dva-
sininkai, Vaižganto premijos laureatai,  
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus 
lankytojai.

Leidinio pabaigoje džiugina pluoš-
tas meninių Vytauto Bagdono nuotrau-
kų, kviečiančių pavaikščioti Vaižganto 
Žeme, pasigrožėti Svėdasų krašto gam-
tovaizdžiais. Šiose nuotraukose daug 
poezijos, autoriaus meilės jį supančiai 
aplinkai.

Reprezentacinis, turintis išlieka-
mosios vertės albumas „Nusilenkime 
Vaižganto Žemei“ išleistas Ameriko-
je gyvenančio svėdasiškio dr. Zenono 
Prūso lėšomis. Rengiant leidinį spaudai 
paramą teikė JAV veikiančio Lituanisti-
kos tyrimo  ir studijų centro direktorius 
profesorius Jonas Račkauskas. Paruo-
šiant archyvines nuotraukas spaudai 
talkino skaitmeninės fotolaboratorijos 
vadovas Arūnas Aviža. O kad pasirodė 
toks reikšmingas leidinys, skaitytojus 
pasiekė ne vienerius metus brandintas 
sumanymas, visų pirma reikia dėkoti 
albumo autoriui, Vaižganto muziejaus 
įkūrėjui ir vadovui, žurnalistui Vytautui 
Bagdonui.

vygandas račkaitis

Vygandas Račkaitis. O saule žeme... 
Impresijos. - Utena: UAB „Utenos 
spaustuvė“, 2009. – 88 p.

Su pilna sėtuve Dievo grūdų, be 
„gegutpinigių“, bet turtingas, kalbinan-
tis Gabietėlę, Žemyną ir Perkūną, seniai 
atėjęs, nededantis taško ir nepasirašantis 
– toks šį sykį 
savo impresijų 
k n y g e l ė j e 
V.Račkaitis 

T r u m p u 
žodžiu, gilia 
mintim auto-
rius vis nepa-
liauja ieškojęs 
savo šventojo 
k e t v e r t o : 
Meilės, Ilge-
sio, Tikėjimo 
ir Vilties. 
Rodos, kad 
rašytojo gyvenimas ir kūryba sudaro 
vientisą tekstą, nelyg kasdienybė ir me-
nas įgautų vienas kito bruožų. Dažni 
mitologiniai ir tautosakiniai įvaizdžiai 
impresijose tampa ne puošniais orna-
mentais ar daugiaklodžiais simboliais, 
bet autentiška kalbančiojo žosme, ta-
rytum atgytų primiršta, į kraują persi-
smelkusi protėvių tarmė: „Grįski, krivi, 
iš kvepiančių dūmų tiltą vyčio vėlei. 

Taisyk kelią ligi pačios padangtės. Te-
palydi sesių raudos tarytum rypuojančios 
paukštės. Ir nuplasnoja nurasotos 
ašaromis <...> Iš kurios pusės papūs vie-
sulas į mano Gyvybės medį? Ar sugrąžins 
mane į Pradžią?“ Knyga su begale 
klausimų ir abejonių („Kur tu, Išminties 
paukšte, kiekvieną žodį paverčianti gėle 
ir širdin pasodinanti?..“ ar „Nejaugi šitiek 
ėjus ir klaidžiojus teks grįžti į dulkę...“), 
be kategoriškų teiginių ir neiginių, kny-
ga, kuri ne tiek pasakoja, kiek mėgina 
mus pačius išgirsti. Tą suvoki, perskaitęs 
paskutinę impresiją, prasidedančią be 
pradžios ir pasibaigiančią be pabaigos: 
„...nededu taško ir nepasirašau. <...> 
Tegu rašo...“. Tai ima aiškėti ir įsigilinus į 
knygelės pavadinimą „O saule žeme...“ – 
jo įrėmintos prasmingai gula klausiančios 
ir klausančios autoriaus mintys. Taigi nuo 
saulės iki žemės klausykime savęs, klau-
sykim ir galbūt pavyks išgirsti. 

jurga žąsinaitė

Rimantas Vanagas. Uždegti spindulį: 
likimai ir paralelės. – Vilnius: Petro of-
setas, 2009. – 240 p.

Šviežutėlė Rimanto Vanago dokumenti-
nės prozos knyga “Uždegti spindulį” netu-
rėtų nuvilti nei naujos mokslinės informa-
cijos, nei Lietuvos istorijos įvykių prasme. 
Nuo pirmų puslapių užsimezga šiaipjau 
tokioms knygoms nelabai būdinga intriga: 
jaunas, savimi pasitikintis, karjeros laiptais 
sėkmingai kopiantis sovietmečio moks-
lininkas atsiranda Paryžiuje, prie SSRS 
ambasados, viršum kurios durų atidi akis 
pastebi išlikusius Vyčio pėdsakus… Toliau 
prasideda labai patriotiškai nusiteikusio, 
jau garbaus amžiaus sulaukusio Amerikos 
lietuvio dienoraštis, pasakojantis ne tik apie 
1918-1920 metų Nepriklausomybės ko-
vas, bet ir apie 
tą patį Paryžių, 
tą patį Vytį… 
Vienam knygos 
herojui vis vai-
denasi pavasa-
rinio polaidžio 
apsemti laukai 
ir kelionės lo-
viu iki tolimų 
horizontų, kitas 
gi nuolat regi 
raitelį išsitar-
šiusia raudona 
barzda – Lietuvos savanorį, kurio, deja, 
laukia perdėm tragiškas likimas… Origi-
nali kompozicija, praeities autentika plius 
šiandienio mokslo (lazerinių technologijų), 
švietimo aktualijos, Pasvalio, Biržų, Anykš-
čių krašto detalės (viena herojų pora slapta 
susituokia Svėdasų bažnyčioje) prikausto 
skaitytojo dėmesį, paperka netikėtais paly-
ginimais ir pilietine aistra. 

rimgaudas kalpokas
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Stanislovas Pumputis

Nuvilnijus Tūkstantmečio šventei Vil-
niuje, iš jos grįžę anykštėnai – Kultūros 
centro tautinių šokių ansamblis “Gojus” 
(vadovė Jūratė Uselienė) ir Koplyčios - 
Kamerinių menų centro moterų choras 
“Godos” (vadovė Gražina Kovaitė), atro-
dė, ne pasakoja savo įspūdžius, o seka 
stebuklinę pasaką. Tiek būta nuostabių 
išgyvenimų, akimirkų! 

Vienas dėstė buvęs labai nustebintas, 
kad vilniečiai svečiams rodę neįtikėti-
ną pagarbą ir paslaugumą (net privatus 
automobilis dykai nuvežęs kur reikia!), 
kitam įstrigo šlapi nuo džiaugsmo ašarų 
užsienio lietuvių veidai, trečias porino, 
jog nuostabiausi buvę ne šventės daly-

tebevirpantys aidai…

viai, o žiūrovai, nes jie ir ploję, ir šokę, ir 
dainavę kartu. Apskritai patriotizmo ban-
ga, sako, buvo pakilusi taip aukštai, kad 
priminė Sąjūdžio laikus…

Joana Misiūnaitė ir Andrius Bačiulis – 
“Gojaus” šokėjai, abu studentai: pirmoji 
– Vilniaus kolegijos antrakursė, antrasis – 
Vilniaus Gedimino technikos universite-
to antro kurso magistras. Abu vienas per 
kitą štai ką papasakojo: 

“Nors formaliai jau nebesame anykštė-
nai, bet mus vis tiek tebešaukia ir tebesie-
ja Anykščiai… Kai vyko eitynės, žiūrovai 
taip plojo, šaukė “bravo!” anykštėnams, 
kad mes savo ausimis netikėjom… Im-
ponavo skoningai ir turtingai pasipuošęs 
Vilniaus – pats kaip karalystė: tiek vėlia-
vų, spalvingų drabužių! 

Repeticijos nebuvo lengvos, ėjom kaip 
į darbą… Bet visi – ir vyresnio amžiaus 
šokėjai, ir jaunesnio – jautėmės savi, rei-
kalingi. Saulės kaitrą švelnino malonus 
bendravimas, šypsenos. Visus buvo ap-
ėmęs bendras jausmas, gal net euforija, 
kad darome gražų ir kilnų darbą, kad 
visiems to labai reikia… Tą įspūdį su-
stiprino dalyvio kortelė, su kuria galėjai 
nemokamai važinėti miesto transportu, 
ir sutiktų žmonių veidai… Naktys buvo 
neįtikėtinai trumpos! Po alinančios re-
peticijų dienos vakare, atrodo, jau krisi 
negyvas, o ne – kaip tik vakare atsipalai-
duoji, vėl gali juokauti ir šokti…

Šokis mums savaime malonus – todėl 
ir šokame. Žinoma, šiuokart reikėjo ne 
tik nemaišyti žingsnių, bet ir atsiminti, 
kuriame taške reikiamu momentu turi 
atsirasti – atmintis visą laiką buvo įtemp-
ta, vis galvojai, kad turi pataikyti į savo 
kvadratą, tašką… Bet vėlgi - tai buvo šau-
nu, nes jauteisi esąs bendro organizmo 
dalelė, nuotaikingo, žaismingo, pakiliai 
nusiteikusio… Dalelė Lietuvos, dalelė tė-
vynės. Tokio jausmo anksčiau niekad ne-
buvome patyrę. Mes jautėm garbę, kad 
dalyvaujame tokio masto šventėje, kuri 
greitai nebepasikartos. Pagaliau – didžia-
vomės esą ne iš bet kur, o iš Anykščių! 

Jei jau prabilome apie Anykščius… 
Koks jau ten atstumas nuo sostinės – 100 
kilometrų! O Anykščiuose tikrai gražu, 
gera. Norėtųsi čia gyventi, bet iš ko? Kur 
dirbti? Pensininkai užėmę vietas, jauni-
mas sėdi be darbo, pagal specialybę jo 
negausi – tai ir traukia iš Lietuvos. Gaila, 
kad šitaip. Ne iš gero gyvenimo taip. Mes 
patys suprantam, kad svetimame krašte 
niekas mūsų nelaukia, nei šeimos, nei 
draugai, nei prisiminimai, bet ką daryti? 

Gaila, kad ir tokių minčių kyla po 
Tūkstantmečio šventės. Bet gal šventės 
tam ir reikalingos, kad turėtume galimy-
bę palyginti jas su kasdienybe?..”

„Godos“ ne tik godoja Anykščių moterų rūpestėlius, bet moka ir pasidžiaugti, ypač - Vilniuje, neprilygstamoje šventėje!
Gražinos Kovaitės nuotrauka

„Gojus“ Vilniuje buvo jau daugeliui žinomas...  
Joanos Misiūnaitės nuotrauka
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rugPjūčio mėnesio renginiai

Anykščių kultūros centras ir skyriai  
15 d. Jaunimo etninės kultūros ir keis-

tojo folkloro festivalis „Folk-virus“ (Troš-
kūnų skyrius).

15 d. Kraštiečių susibūrimas. Žoli-
nės šventė „Apsijuoskim žiedų vainiku“ 
(Burbiškio skyrius).

22 d. 14 val. Jubiliatų diena „Kada 
plaukai šerkšnu sužvilga“ (tęstinis rengi-
nys jubiliatams, kuriems sukaks 50, 60, 
70, 80, 90 m.) (Skiemonių skyrius).

22 d. 15 val. Tradicinis kraštiečių 
sambūris „Visada, visada namo sugrį-
šim“ (Debeikių skyrius).

23 d. 12 val.  Baltramiejaus atlaidai 
(Debeikių skyrius).

29 d. Utenos apskrities muzikuojan-
čių šeimų suėjimas „Slauni giminėla“ 
(Ažuožerių skyrius).

Anykščių Koplyčioje
Nuo rugpjūčio 22 dienos atidaroma Algirdo 
Petrulio tapybos paroda.

Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio anykštėno“, paremkite jį! Atkreipiame 
įmonių, firmų, privačių asmenų dėmesį: reklamuokitės mūsų laikraštyje! Jį gauna 
ne tik visos rajono mokyklos,  bibliotekos, kitos kultūros įstaigos, stambesnės vers-
lo įmonės, bet ir anykštėnai, gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei įvairiose 
užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, registra-
cijos adresas: LT29111 Anykščiai, J.Biliūno g.23; atsiskaitomoji sąskaita SEB banke (ko-
das 70440) Nr. LT21 7044 0600 0214 7203.                                                         Ačiū!

2009 m. rugsėjo 20 d. kviečiame 
į Svėdasų kraštą prisiminti ir pagerb-
ti kraštietį lietuvių literatūros klasi-
ką, visuomenės veikėją kanauninką 
JUOZĄ TUMĄ - VAIŽGANTĄ jo 
140-ųjų gimimo metinių proga.

Nuo 11 val. Svėdasuose tituliniai 
šv.Mykolo atlaidai, Svėdasų šv.Arkangelo 
Mykolo parapijos bažnyčioje ta proga 
bus aukojamos šv.Mišios.

Laikraštį remia:
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
Darius Gudelis
Seimo narys Antanas Baura
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius 
emeritas Algirdas Avižienis
Anykščių rajono savivaldybė

kviečiame 
į „vaižgantines“!

Nuo 13 val. „Vaižgantinės“ Vaižgan-
to gimtajame Malaišių kaime.

Programoje:
Prisiminimų ir apmąstymų valanda 

„Visą gyvenimą degęs ir savo tautą į 
šviesą ir tiesą kvietęs...“, skirta Vaižgan-
to 140-osioms gimimo metinėms. 

Tradiciniai „Vaižganto skaitymai“ - 
„Ieškokime Vaižgantiškų „deimančiu-
kų“ savyje ir šalia savęs...“

Tradicinės literatūrinės Vaižganto pre-
mijos, įsteigtos Lietuvos rašytojų sąjun-
gos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos, įtei-
kimas, naujojo laureato pagerbimas.

Žurnalisto Vytauto Bagdono fotogra-
fijų albumo „Nusilenkime Vaižganto 

Žemei...“ sutiktuvės Malaišiuose.
Taip pat galėsime apžiūrėti fotogra-

fijų parodas, pabendrauti prie kavos ar 
arbatos puodelio po rudenio spalvomis 
padabintais Malaišių klevais, pasiklau-
syti kaimo kapelos koncerto. 

 
Organizatoriai:
Asociacija Vaižgantiečių klubas 
„Pragiedrulys“,
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus,
Svėdasų seniūnija,
Lietuvai pagražinti draugija,
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius
Projektą remia 
Anykščių rajono savivaldybė

Algirdas Gogelis

Tada tik bus 
Rojus šioj žemėj
Kai dangus apklos mūsų pasaką
Piktieji pražus
Gerieji sveikins
Mūsų žemiškos meilės tąsą

Blaškysiuos nakty
Dienoj suklupsiu
Širdy nešiosiu ugniavietę
Savo skausmą į audrą įsukęs
Bėgsiu į tamsią aklavietę
Aš išvysiu vėl skaisčiąją saulę
Jei meilėje gimtų apgaulė

Degs saulėtekiai
Be saulėlydžių
Kasdieną skambės
Baltosios naktys
Lėks pro mane metai ir mėnesiai
Širdys nestos niekad plati
Šildys net šaltas mėnuo
Kol meilėje švęsime kiekvieną dieną

nežemiška kasdienybė

Dangaus skliautelį
Paskutinį kartą
Praplėšęs verkiančio pasaulio langą
Išvysiu savo širdimi
Bučiuosiu tavo ašarotą ranką 

Atslinks gūdi
Šalta sielos ramybė
Taip mūsų meilė nukeliaus į amžinybę...

Iš kn. „Išpažįstame šį jausmą 
ir meile vadiname“

Grožis sugeba rasti sau vietą visur: šalia, ant ir po, viduje ir išorėje, akmenyje ir medžio žievėje…
Vytauto V.Naviko nuotrauka
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Rūtos Martoranos piešiniai

Dangira Nefienė

Visų pirma, erdvės vertikalė yra hori-
zontali, tačiau nėra plati, viskas vyksta 
miško erdvėje.

Šitokia senos moteriškės invazija tarsi 
įrodo mūsų gyvenimo laikinumą.

Segmente kalbama ilgais sakiniais, iš 
to galime spręsti, kad rašytojas turi daug 
ką pasakyti.

Matydami ją prisimins lotynišką pa-
saką „memento mori“.

J. Biliūnas pasirinko vidinės prozos 
vaizdavimą.

J. Biliūnas kūrinius rašo psichologine 
srauto forma.

Tikrovė yra pasislėpusi vidiniame 
žmogaus pasaulyje.

Jos akyse beribė erdvė, kurioje nieko 
negalima rasti, tik tuštumą.

Žmogus su tokiomis negyvomis aki-
mis nebeturi nei vilties, nei širdies.

Nerimo motyvas pereina ir į antrą 
pastraipą kartu prisijungdamas ir išgąstį, 
kurį sukelia moteriškė.

Šioje pastraipoje pradedamas kurti 
jausmų vyksmas.

Toliau erdvė susitraukia iki senolės, 
tačiau ties ja nesustoja ir toliau traukia-
si iki jos akių, ten stabtelėjęs autorius 
erdvę vėl plečia.

Namo kertė pirmasis nelaimės simbo-
lis, nes ir už jo į mišką atėjo nelaimė.

Staiga Biliūnas sujaukia vyraujan-
čią erdvę ir nuotaiką, atsiveria antra-
sis segmentas.

Už miško vyrauja blogis, o tekste yra 
meninių priemonių.

Maksimalių siekių žmogui nesvarbu 

ak, tie mūsų gudragalviai…
(“Auksinės” mintys iš abiturientų rašinių)

priemonės pasiekti tikslą, tad ir Oną 
Duonutę vedė ir įkalino dvasiniame ka-
lėjime vien tam, kad Lietuva neprarastų 
savo žemių.

Moteris turi būti saugoma ir mylima 
skirto tam tikro vyro, kurį paskyrė Die-
vas.

Valdovas, kaip ir jo dvasinės verty-
bės, grimzta į tuštumą ir liūdesį.

V. Krėvė – XX a. rašytojas, savo raštais 
sukūręs Lietuvos istoriją.

Prieš tapdamas poetu garsusis Mai-
ronis dirbo mechaniku dirbtuvėse, nes 
buvo baigęs mechanikos mokslus. Kai 
jam tai nusibodo, įstojo į universitetą ir 
tapo poetu.

Kumelys pasileido kulminacijos link.
Autoritetas žmogaus gyvenimui duo-

da vertikalųjį matmenį.
Autoritetas yra atšvaistas.
Autoritetas yra visuotinis ekonominis 

procesas.
Net žymaus žmogaus plaukus parda-

vinėja, nebežino, kaip žmonėms sme-
genis susukti.

Rėza buvo Donelaičio žmona.
Šis įvykis tarsi klystkelis, bet su savo 

nauda.
Antrame plane plačioji lauko erdvė 

tampa vertikali – nuo medžių viršūnių 
iki atsiminimų, skrendančių mėnesie-
noje.

Išanalizavę J.Biliūno ištrauką galime 
įžvelgti nemažai ezopijos.

Biliūnas pirmasis įkūrė realizmo ter-
miną.

Apie jo apdarus užsimena tik senas 
jo paties apynasris, su kuriuo jis buvo 
rastas pagriovyje ant galvos.

Melas – progresyvi kalbos dalis.
Džiaugsminga nuotaika esti tik pas 

kumelį.
Tarp kumelio ir šeimininko tikra meilė, 

nes jie metasi vienas kitam ant kaklo.

IŠTAISYTI  SAKINIUS
1. Jos vaikiškas ir linksmas charakte-

ris taip pat apibūdinamas gamtos dėka.
2. Mėgo gamtos nuostabius vaizdus 

pabrėžti savo kūriniuose.
3. Iš pradžių autorius pasakoja tarsi 

viską stebi iš šalies.
4. Margutis  yra nacionalinis  simbo-

lis.                
5. Danguje  matosi  didelis  mėnulis, 

apšviečiantis  žvaigždes. 
6. Jis iš tikrųjų humanistas, nes jis iš 

tikrųjų gailėjo vargšės katytės kančių.
7. Pirmoje pastraipoje aprašoma dar 

gyvos katytės istorija, o septintoje   jau 
nušautos, dar baisesnės nei prieš tai.

8. Būdamas dviejų metų jis jau kažką 
nužudė ir labai taikliai pataikė į tą katy-
tę, todėl tas  šūvis buvo toks laimingas.

9. Jo kūriniuose atvaizduoti niūrūs 
vaizdai rodo, kokią didelę pergalę yra 
pasiekęs mūsų garsus žmogus.

10. Poemoje platų ir gilų atspindį 
rodo lietuvių baudžiauninkų arba būrų 
gyvenimas.

11.”Metuose” vaizduojami ir sąmo-
nėjančių būrų vaizdai.

12.”Metų” poema apčiuopiama kaip 
žemė ir duona , kaip geležinis valstiečio 
darbo įrankis.

13. Monikos Kairienės kelionė drie-
kiasi per kaimą.

14. Miesto šaknys taip pat yra iš kai-
mo.

15. Juk tiek gyvenimo išblaškytų žmo-
nių neranda savo užuovėjos gyvenime.

16. Apsakymo ištraukoje atsisklei-
džia V.Krėvės požiūris į kaimo žmogų, 
jo poetizavimas.

17. Jis piešia gamtos paveikslą viso-
mis spalvomis ir atspalviais, kol pagaliau 
įgyja reikiamą atspalvį savo eilėraščiui.

18. M.Martinaičio eilėraštis – 
skaidrus, perregimas, laikomas tik nuo-
taikos, kuri kyla iš ypatingo žmogaus 
artumo laukui.

19. Jo vidinė būsena šokinėja tai 
aukštyn, tai žemyn.


