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Dalyvių ir svečių registracija prasi-
dės 23 d., penktadienį, 15 val. Anykš-
čių kultūros centre (AKC). Ji tęsis ir 24 
d., šeštadienį, nuo 9 val. ryto. 

Oficialioji suvažiavimo dalis:
liepos 24 d. 15 val. Bendrijos suva-

žiavimo posėdis AKC salėje: ataskaitos 
ir pranešimai, pasisakymai, valdybos 
rinkimai. Posėdžiui baigiantis nuo 17 
val. – jaunųjų Anykščių krašto talentų 
koncertas.

liepos 25 d. 11 val. Naujosios Bendri-
jos valdybos posėdis AKC posėdžių 
kabinete.

VI Pasaulio anykštėnų suvažiavimas 
vyks tradicinės Anykščių Miesto šventės 
metu, taip pat per Šv. Onos atlaidus. 

Išsamesnė informacija apie visus 
renginius bus pateikta vėliau mūsų 
internetinėje svetainėje www.anykste-
nai.lt, bendrijos mėnraščio “Pasaulio 
anykštėnas” specialiame liepos mėne-
sio numeryje (jis bus dalijamas suva-
žiavimo dalyviams ir svečiams), rajono 
savivaldybės internetinėje svetainėje 
www.anyksciai.lt.

Konkrečius asmeninius prašymus ar 
siūlymus galima pateikti, paskambinus 
bendrijos telefonu +370-381-51784, 
mob. tel. +370-647-18248, parašius 
laišką el. paštu: p.anykstenai@gmail.
com ar paprastą laišką adresu: Pasau-
lio anykštėnų bendrija, A. Baranausko 
a. 2, LT-29132 Anykščiai. 

Pageidaujantiems galime padėti 
užsisakyti viešbutį.

Laukiame smagiai nusiteikusių, su 
idėjomis ir pasiūlymais, pasirengusių 
visokeriopai garsinti ir turtinti gimtąjį 
kraštą!
Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba 
bendrijos anykščių kolegija

Rimantas Vanagas

nesaPnuotas triumfas?

Knygynai verste užversti knygų. Tarp jų 
apstu akį veriančio, superviršeliais, auksi-
nėmis raidėmis atausto šlamšto, tačiau esa-
ma ir tikrų aukso grynuolių. Iš visų pasau-
lio šalių! Ir, žinoma, savų, lietuvių autorių. 
Knygos bičiulių euforiją prigesina nebent 

Šventosios užtvanka prie Kavarsko
Juozo Polio nuotrauka

V Pasaulio anykštėnų suvažiavimo 2007 m. veidai ir nuotaikos... 
Nuotrauka iš PA archyvo

knygos blizgesys 
ir skurdas

kainos, tačiau juos bent iš dalies gelbsti 
knygų mugės, kuriose net vertingą kny-
gą įmanu nusipirkti už įkandamą sumelę. 
Pagaliau, kad ir nelabai turtėjančios, skai-
tytojų laukia bibliotekos. Knygų triumfo 
metas?  

Šią mintį paremtų ir mūsų laikraštis. 
Kone kas mėnesį skelbiame vis kitas švie-
žiai išleistas anykštėnų knygas knygeles. 
Žinoma, jų vertė labai nevienoda, bet argi 
gali būti kitaip masinės savilaidos laikais, kai 
autorius už nuosavus ar asmenine iniciaty-
va sumedžiotus pinigus gali išsileisti bet ką? 
Juo labiau, kad rėmėjui kartais išties sunku 
susigaudyti, kas ko vertas... 

Kaip šį faktą bevartaliotume, nusiminti 

nevertėtų: kūrybinis pradas visuomet pra-
našesnis už griaunamąjį, ardomąjį! Argi ne 
gražu, kai, tarkim, tūlas pensininkas, užuot 
(pagrįstai!) sriūbavęs dėl apgailėtinos pen-
sijytės, eiliuoja apie savo vaikystę, dekla-
ruoja meilę gimtinei ir savo artimui. Arba 
kai mokinukas, užuot mechaniškai, pusiau 
gulom maigęs kompiuterio ar televizoriaus 
pulto mygtukus, idant pamatytų ar sužino-
tų kokią šlykštynę, kantriai ieško gražiausių 
žodžių apie mamą ir tėvynę Lietuvą...  

O dar prasmingiau, kai aukštos kvalifi-
kacijos muziejininkai, istorikai, kraštotyri-
ninkai, literatai dovanoja mums kruopščiai 

Tęsinys 2 psl.

Kaip žalias volas verčias laikas, –  
rodmuo, kad keičiasi ne tik vanduo, – 
su juo ir mes, ir mes, ir mes, 
savom vagom, sava žeme
kasmet giliau besruveną,
namo su meile pareiną!..

šių metų liepos 23-25 d. 
anykščiuose vyks 

vi Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimas 

“su šventĄja 
širdy” 

mielasis anykštėne!
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Savivaldybės tarybos, komisijos, o ir 
pavieniai verslininkai atakuojami atkaklių 
niekrašių? Remiamos pažintys, pavardės, 
ėdrūs projektų „rykliai“, o ne tikslingi bei 
kraštui prasmingi darbai? Čia galėtų pagel-
bėti tam tikra sistema. Kodėl, pvz., Knygos 
mieste neįsteigus Knygos rėmimo fondo? Į 
jį suplauktų dabar beveik nekoordinuoja-
mos, neretai veltui švaistomos nemenkos 
lėšos. Neutrali žinovų komisija  nuspręs-
tų, kieno ir kokius projektus remti, kurios 
knygos meniškos, informatyvios, iš tiesų 
svarbios mūsų kraštui, o kurios skirtos tik 
šeimos ratui ar asmeninei autoriaus tušty-
bei patenkinti. 

Stabtelkime dar ties vienu pasiūlymu. 
Prieš kelerius metus Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininkas prof. A.Tyla paskati-
no rengti knygą „Anykštėnai“, kurioje būtų 
mūsų krašto žymiausių žmonių portretai, 
įdomūs bei vertingi prisiminimai. Pradžią 
kaip paprastai padarė muziejininkai, kartu 
su Pasaulio anykštėnų bendrija 2005 m. 
išleisdami knygą „Čia liko mano širdis... 
Anykštėnai apie Anykščius“. 

Šis leidinukas iš rengėjų pareikalavo 
nemenkų pastangų bei rūpesčių, ypač 
pasigesta atrankos kriterijų. Įgytoji patirtis 
neturėtų nueiti perniek, čia vėlgi būtų gali-
ma siekti sistemos. Pavyzdžiui: parengus 
vieną tęstinį projektą (bibliotekos, muzie-
jaus ar kieno kito, sąlyginiu pavadinimu 
„Anykštėnai“), atsirastų galimybė leisti seri-
ją pažintinių, dokumentinėm nuotraukom 
iliustruotų knygų apie kraštui labiausiai 
nusipelniusias, iškiliausias praeities, o gal 
ir nūdienos asmenybes. Dabar ši medžiaga 
išsibarsčiusi po įvairius leidinius, laikotar-
pius, jei kas jau buvo išleista, tai gana atsi-
tiktinai, jubiliejų progom. 

Argi ne keista, kad turtinga istorija, turis-
tinių objektų gausa garsėjanti kurortinė vie-
tovė iki šiol neturi knygelių apie lietuviško 
vyno karalių Balį Karaziją, nepaprasto švie-
sumo kunigą Juozapą Čepėną, prelatą Sta-
nislovą Kiškį, lakūną Paulių Šaltenį, visoje 
šalyje garsius mūsų krašto vaikus – aktorius, 
menininkus, mokslininkus, sportininkus? 

Jau reiktų pagalvoti, kaip tinkamiau 
pagerbus Anapilin išėjusių Kęstučio Arlaus-
ko, Antano Paulavičiaus, Juozo Šiaučiulio 
atminimą – kaip kitaip, jei ne išleidžiant 
geriausių jų kūrinių rinktines? Susilaukę 
pritarimo ir palaikymo, vertingus fotogra-
fijų albumus galėtų išleisti Kazimiero Stro-
lios, Algimanto Žižiūno talento gerbėjai.           

Ir pabaigai… Šiemetinėje Vilniaus kny-
gų mugėje dėmesį patraukė nemenka 
ekspozicija su užrašu “Kaišiadorys”. Pir-
moji mintis – kažkokia tenykštė leidyklė-
lė bando iškišti savo produkciją… Tačiau 
malonios moteriškaitės maloniai paaiškino 
atstovaujančios visam Kaišiadorių rajonui 
ir pardavinėjančios visas kaišiadoriečių 
ar apie Kaišiadoris išleistas knygas! “Negi 
jums apsimoka? – neištvėrę paklausėme. – 
Juk vieta tokioje parodoje brangiai kainuo-
ja!” Moterys nesutriko: ”Mes jau šešti metai 
šitaip, ir nesiskundžiam!”       

Beliko pasvajoti, jog kada nors res-
publikinėje mugėje pamatysime ir užrašą 
„Anykščiai“ – po šimts pypkių, mes juk 
turime daug daugiau ko parodyti, kuo pasi-
didžiuoti, nei dažnas šalies rajonas!

išlukštentus prisiminimus, albumus. Tai 
sakydamas, pirmiausia omeny turiu mūsų 
muziejaus darbuotojų parengtus didelės 
išliekamosios vertės leidinius apie Anykš-
čių praeitį, A.Baranauską, A.Vienuolį-
Žukauską, J.Biliūną.  Džiugina ir pavieniai 
entuziastai, kone visą gyvenimą gludiną 
savo gimtųjų kaimų ar miestelių „biogra-
fijas“. 

Sverdami „fizinį“ knygų derlių, galė-
tume džiaugsmingai trinti delnus. Ir pasi-
daro dar labiau gaila, kad anykštėnai 
neįgyvendino savo seno ketinimo miesto 
centre pastatyti paminklą Knygai – vainiką 
visiems didiesiems mūsų krašto rašytojams 
bei literatūrinėms tradicijoms, visiems jau 
čia pastatytiems paminklams. Sumanymas 
buvo logiškas ir išskirtinai originalus: pana-
šaus ansamblio neturėjo (ir iki šiol neturi) 
nė vienas šalies miestas. Gal dar nereikėtų 
palaidoti senos geros idėjos – ir kas nors 
kada nors ją įgyvendins?

situacija neįkvePianti... 

Paminklas Knygai dar nepastatytas 
„nugriuvo“, matyt, neatsitiktinai: jo vietoj 
atsistojo paminklas Laisvei. Nors ir nelabai 
„anykštėniškas“, nors ir nelabai tinkamoj 
aplinkoj, iš principo jis nenuneigiamas. 

Nuostabą ir nerimą kelia kitas kuriozas. 
Knygos verčiasi iš spaustuvių ir leidyklų kaip 
Islandijos lava, pasiūla kur kas didesnė už 
paklausą, o štai auklėjamąjį, šviečiamąjį, dva-
singąjį knygos įvaizdį XXI amžiaus pradžios 
padangėje gaubia vis tirštesnės ūkanos. 

Iš laikraščių ir žurnalų kaip pavasario 
sniegas sutartinai ištirpo literatūrinės rubri-
kos, knygų recenzijos, grožinė kūryba. Iš 
daugelio kultūros įstaigų repertuaro dingo 
literatūriniai vakarai, juos pakeitė moka-
mi koncertai, šou renginiai, susitikimai su 
visokiais uždarbiautojais ir miglų pūtėjais, 
projektėliai, kuriais patogu greitai gauti ir 
taip pat greitai „suvirškinti“ gautas lėšas.    

Situacija, švelniai tarus, neįkvepianti... 
Dažnas lietuvis, išgirdęs žodį „Anykščiai“, 
iškart prisimena didžiuosius mūsų plunks-
nos meistrus. Klasikų lopšys, Šiaurės Atė-
nai, Lietuvos Veimaras... Tai didelė krašto 
garbė ir neįkainojamas turtas, maitinantis 
mūsų protus ir širdis jau ne vieną šimtmetį. 
Anykščiams suradome netgi skambų įvar-
dijimą: Baranausko miestas. Deja... 

Vis dažniau renkamės ne gyvenimą su 
knyga, o kur kas lengvesnį kelią: žymių vardų 
deklaravimą, stebėtinai surandamus vis kito-
kius jubiliejus. (Vienas smailaliežuvis meras 
netgi leido sau pajuokauti, girdi, anykštėnai 
labiau myli ne gyvus žmones, o numirėlius). 
Paviršutiniškumas, skubėjimas „atsižymėti“, 
smulkių, nepakankamai akcentuotų renginu-
kų gausa vis akivaizdžiau kaišo koją natūra-
liai kultūros tėkmei ir jausenai. 

O juk literatūrinė tradicija gyva tada, 
kai ji tęsiama ne tik prisiminimais ar minė-

knygos blizgesys 
ir skurdas
Atkelta iš 1 psl.

jimais, ne tik atvažiuojantiems autoriams 
ar atlikėjams mokamais honorarais, bet 
ir šiandienos Anykščių kūrybine mintimi, 
prasmingu vietos menininkų bendravimu, 
talentų puoselėjimu ar bent elementaria 
pagarba.  Pvz., ar kas pamena nors vieną 
solidesnį literatūrinį renginį – tarkim, dabar-
tinių anykštėnų rašytojų kūrybos vakarą? O 
apskrities centre Utenoje per visą jos egzis-
tavimo laiką ar buvo koks susitikimas (bent 
pirmai pažinčiai...) su toje pačioje apskrity-
je gyvenančiais rašytojais?

Kad ir kaip skaudu būtų pripažinti, 
knyga net mokyklose, laikytinose šviesos 
ir mokslo šventovėmis, randa vis mažiau 
gerbėjų. Retas jaunuolis išvis beskaito kny-
gas, ji neretam šiandienos mokiniui jau nei 
dovana, nei suvenyras, nei prestižas, nei 
gyvenimo patarėjas ir juolab vedlys! Jei, 
tarkim, anksčiau klestėjo tradicija Naujųjų 
metų ar išleistuvių proga  keistis knygomis, 
dabar jos mokykloje neįpirši nei gąsdinda-
mas, nei graudendamas! 

Paguoda – kad Patys 
galime Pasiguosti

Lietuvoje, kaip ir visame Vakarų pasau-
lyje, jau ne nuo vakar skamba pavojaus 
varpai: SOS, gelbėkime knygą! Nes kaip 
robotas ir jokia kita mašina negali pakeisti 
gyvo žmogaus, taip kompiuteriui ar televi-
zijai toli iki galimybės bet kada ir bet kur 
susirasti reikiamą autorių, atsiversti norimą 
knygos puslapį. Gera knyga – nekintanti 
vertybė, tiksliau pasakius – jos vertė lai-
kui bėgant paprastai tik auga. Be to, kny-
gai nereikia jokių programų, elektros, ją 
patogu skaityti net prie balanos ar žvakės, 
mėnesienoje ar valtyje, palapinėje ar lėktu-
ve. O svarbiausia – ji moko to, kas šiandien 
vis didesnis deficitas: turtingos, vaizdingos 
kalbos, mąstyti ir įsivaizduoti, dovanoja 
išskirtinių patirčių bei dvasinio peno.   

Regis, nelieka nieko kita, kaip iš visų tri-
būnų, sakyklų, nuo aukščiausių kalnų šauk-
ti ir kviesti: žmonės, jeigu turime paskatų 
kliautis senolių išmintimi, išlikti ne kultūros 
vartotojais, o kūrėjais ir mąstytojais, popu-
liarinkime knygą, informuokime apie ją, 
sudominkime ja jaunimą, padėkime skai-
tytojui atskirti pelus nuo grūdų, ieškokime 
efektyviausių ir pigiausių platinimo būdų, 
skatinkime kūrybiškiausius, darbščiausius 
autorius!..

Bet visa tai, suprantu – tik patosas, reto-
riniai raginimai. Be konkrečių idėjų, be 
pasišventusių knygos bičiulių vargu ar ką 
nuveiksim. Ot, jei prie šio užmojo prisidėtų 
ir kūrėjai, ir skaitytojai, ir mokytojai, ir val-
džios bei verslo žmonės! 

Po šimts PyPkių!.. 

Jau žinom, didžiuojamės, kad mūsų 
miestas – lietuviško vyno sostinė. O kodėl, 
pvz., Anykščių nepavertus Knygos miestu? 
Tas pasirinkimas nekainuotų šimtų tūkstan-
čių litų, kaip, tarkim, geidautinas pamin-
klas Knygai, užtat įvaizdis būtų gražus, 
atitinkantis Anykščių dvasią. Ir naudingas: 
važiuoja svečiai, turistai į Anykščius – ir 
žino, kad čia gaus geriausias Lietuvoje 
knygas...  
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anykštėnų 
knygų derlius

Tęsinys. Pradžia – PA Nr. 12 (2008)

Juozas Baltušis iš arti. Laiškai ir kt. 
Sudarytoja Rita Baltušytė. - Kultūros barai, 
2010. -335 p. 

“... žmonėse visuomet reikia ieškoti 
gero, šviesių ypatybių, ir mokėti jas surasti. 
Tuomet ir gyventi pačiam darosi lengviau“. 
Šios eilutės iš rašytojo Juozo Baltušio laiško 
dukrai Violetai 
galėtų būti savo-
tišku vedliu, skai-
tant laiškų rinkinį 
„Juozas Baltušis 
iš arti“.

Rašytojo duk-
ters žurnalistės 
Ritos Baltušytės 
labai apgalvotai ir 
subtiliai pareng-
toje knygoje 
publikuojamas 
gausus epistoli-
nis jo palikimas 
– laiškai pirmajai žmonai Vandai, dukroms 
Ritai ir Violetai, anūkei Akviliai, mamai ir 
seseriai Marytei, antrajai žmonai Monikai 
Mironaitei, literatei Birutei Nenėnienei ir 
kt. Anot „Pratarmės“ autoriaus Petro Bra-
žėno, šie laiškai „papildys prieštaringą ir 
spalvingą Juozo Baltušio paveikslą, padės 
geriau perprasti istorinį laiką, rasti atsaky-
mus į kadaise iškilusius ar dabar kylančius 
klausimus“.

Labai šiltas, su baltušiško humoro doze 
talentingai parašytas sudarytojos „Dukters 
laiškas“ primena Juozo Baltušio populiaru-
mą, atskleidžia dvejones, atrenkant laiškus 
publikavimui, kai „kovėsi žurnalistė ir duk-
tė“, apėmus baimei, kad „parodytas iš taip 
arti mylimas žmogus neteks privatumo“.

Laiškuose – Juozo Baltušio ir jo artimų-
jų gyvenimas, tarpusavio santykiai, buities 
rūpesčiai, kurių didžiausias rikiuotojas ir 
sprendėjas dažniausiai būdavo pats rašy-
tojas. Skaudžiausios jam vaikų auklėjimo, 
jų moralės problemos, noras, kad nenu-
eitų klystkeliais, todėl  pamoko juos iš 
savo gyvenimiškos patirties („nereikia 
žmonių niekinti“, „žmonėms reikia ati-
duoti visą save“, „be darbo nieko doro 
nebus“, „atsistok ant savo kojų ir pagy-
venk“).

1940 -1990 metais rašytuose laiš-
kuose daug įdomių tam laikotarpiui 
būdingų detalių –  mados, nepritekliai, 
kelionių sunkumai, pramogos, vertybių  
keitimasis, meno, literatūros pasaulio 
naujienos ir t.t.

Anykščiai knygoje minimi ypač  daž-
nai. Anykštėnai čia ras faktų apie rašy-
tojų jubiliejus, šventes, žmones. Neat-
sitiktinai pačioje pirmoje nuotraukoje 
–  Juozas Baltušis ir Petras Vasinauskas, 
apsupti minios, per Arklio dienos šventę 
Niūronyse 1978 m. Anykščiuose, Rašy-
tojų gatvėje gyveno Juozo Baltušio taip 
mylėtos mama ir sesuo Marytė, čia prie-

bėgos nuo miesto triukšmo ir populia-
rumo ieškodavo jis pats ir visa gausi jo 
šeima, čia rašė „Parduotų vasarų“ antrą-
ją dalį. Anykščiuose jam buvo suteiktas 
Garbės piliečio vardas, vėliau sukėlęs 
daugybę audringų diskusijų.

Laiškuose artimiesiems rašytojas guo-
džiasi silpna sveikata, dažnokai nusivilda-
mas spec. ligoninės medikais, ieškodamas 
homeopatų pagalbos ar liaudies medici-
nos patarimų. Nemažai vietos skirta daug 
nervų suėdusiam santykių aiškinimuisi (ir 
aiškinimui) tarp šeimos moterų, iš kurių, 
pasak dukters Ritos, „nė viena negalėjo 
pasigirti labai lengvu charakteriu“. 

Dažnai save vadinęs „tik eiliniu lite-
ratūros darbininku“, savo kūrybą vertino 
kritiškai, apie viską turėjo savo nuomonę, 
taikliai ir su humoru mokėjo ją išdėstyti ir 
apginti, sužavėti auditoriją, o net ir vulga-
riausius puolimus priimti stoiškai.

Laiškai parašyti sodria, išraiškinga kal-
ba, įtaigiai, skiriant adresatui daug dėme-
sio ir laiko. Perskaičius galima išsklaidyti 
sudarytojos baimę dėl privatumo nete-
kimo. Laiškai drąsiais, dažnai netikėtais 
potėpiais papildo ir pagilina rašytojo ir 
žmogaus Juozo Baltušio paveikslą. 

Vida ZASIeNė

Osvaldas Janonis. Surdegis 1510-1940 
metais. - Utena: UAB „Utenos spaustuvė“, 
2010.- 290 p.

Prof. O. Janonio knygos apie istorine 
praeitimi garsėjantį Surdegį kantriai laukė 
surdegiečiai, gerai žinoję, kad jų kraštietis 
mokslininkas, pirmasis Vaclovo Biržiškos 
premijos laureatas, beveik 40 metų rin-
ko medžiagą šiam leidiniui. Knyga buvo 
labai laukiama L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje, ypač jos Kraštotyros ir lei-
dybos skyriuje, kurio darbuotojos ruošė 
projektus knygos leidybos finansavimui, 
nuoširdžiai bendravo su mokslininku, ne 
kartą aptarinėjo knygos rengimo spaudai 
reikalus...

Knygai išleisti vis trūko lėšų. Laimė, 
atsirado rėmėjų, autorius knygoje juos 
pagerbdamas išvardijo: UAB „Jaros sau-
ga“, UAB „Ukmergės versmė“, UAB 
„Anykščių energetinė statyba“ ir šios įmo-
nės generalinis direktorius Alvydas Biti-
nas, Troškūnų seniūnija ir seniūnė Janina 
Dilienė, kraštietis Kazys Rožanskas. Soli-
džią pinigų sumą paaukojo ir pats profe-
sorius O. Janonis. Šiais metais biblioteki-
ninkių projektui pinigų skyrė ir Anykščių 
rajono savivaldybė. Ši knyga, išleista 500 
egz. tiražu, tikrai verta dėmesio, joje  daug 
įdomios, vertingos informacijos ir netgi 
unikalių faktų.

Knygos autorius  jau pačioje pratarmė-
je suintriguoja skaitytojus: „Nerasime Lie-
tuvoje kitos tokios vietovės, kurios vardas 
būtų susijęs su tokiais garsiais įvairių laikų 
politikos veikėjais, kaip Didieji Lietuvos 
kunigaikščiai ir Lenkijos karaliai Žygi-
mantas Augustas bei Augustas II, pirma-
sis Rusijos imperatorius Petras I, Vilniaus 
generalgubernatorius Michailas Murav-
jovas-Korikas, Šiaurės Vakarų krašto vir-
šininkas, inžinierius-generolas Konstanti-
nas Kaufmanas ar dailininkais - Bizantinės 
tapybos profesoriumi Vasiljevu, piešėju 

Aleksandru Adamovu, graveriais eduar-
du Dammulleriu, Laurentijumi Seriakovu, 
dailininke ekspresioniste Mariana Veriov-
kina. O kokia Lietuvos vietovė amžiams 
įrašyta į stačiatikių kalendorių? Kaip 
suprantate, čia turimas omenyje Anykš-
čių rajono Surdegio miestelis. Jo vardą 
pasaulyje išgarsino Surdegio Dievo Moti-
nos ikona. Jos pasirodymas tapo dingstimi 
1627 metais įsteigti stačiatikių vyrų Šv. 
Dvasios vienuolyną, kuris veikė iki 1915 
metų. (...)

Daug žinių iš miestelio istorijos „išbars-
tyta“ Lietuvos ir Rusijos periodikoje, dar 
daugiau jų laukia tyrinėtojo įvairiuose 
archyvuose ir bibliotekų rankraštynuose...“

Kilęs iš Svėdasų seniūnijos Netikiškių 
kaimo, mokęsis Vertimų, Andrioniškio, 
Surdegio, Troškūnų mokyklose, Osvaldas 
dar vaikystėje pradėjo domėtis Surdegio 
krašto istorija. Tam jį paskatino mama 
Verutė Genčiauskienė, dirbusi bibliote-
koje ir rinku-
si kraštotyrinę 
medžiagą, rašiu-
si bibliotekos ir 
miestelio istori-
ją. Sūnus neat-
sitiktinai ir pats 
pasirinko biblio-
tekininko kelią.

Prof. O. Jano-
nis 1997 ir 2003 m. išleido dvi knygelės „Iš 
Surdegio praeities“ laidas. O naujojoje kny-
goje „Surdegis 1510-1940 metais” paban-
dyta pirmą kartą sistemingiau nušviesti 
miestelio istoriją, detaliau atskleisti kai 
kurias temas, pateikti daugiau archyvinės 
medžiagos, iliustracijų.

Knyga pradedama skyriumi „Surdegio 
vardo kilmė ir miestelio administracinė 
priklausomybė“, toliau seka skyriai „Sur-
degio dvaras“, „Gyventojai“, „Socialinė 
pagalba“, „Koplyčių, cerkvių statyba“, 
„Stačiatikių vienuolyno istorijos bruožai“. 
Labai įdomūs skyriai, pasakojantys apie 
Surdegio Šv. Dvasios vienuolyną. Iš visos 
Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir kitų vie-
tovių  į Surdegį buvo atsiunčiami atgai-
lai prasikaltę vienuoliai... Verti dėmesio 
ir pasakojimai apie surdegiečius Romos 
katalikus, stačiatikių ir katalikų kapines, 
pieno perdirbimo dirbtuvę, jaunimo pasi-
linksminimus ir vakarus, švietimo įstaigų 
veiklą, „pavasarininkų“, jaunųjų ūkininkų 
ratelio, šaulių bei kitų tarpukario visuo-
meninių organizacijų veiklą. Prieduose 
pateikiamas per 300 įrašų turintis biblio-
grafinis sąrašas ir Surdegio Dievo Motinos 
ikoną garbinanti giesmė - malda rusų kal-
ba - akatistas. Knygą puikiai papildo gau-
sios iliustracijos.

Prof. O. Janonis, dovanojęs skaityto-
jams tokį išsamų leidinį apie Surdegio 
kraštą, ateityje galėtų pradžiuginti ir antrą-
ja šios knygos dalimi. Mat, kol spaudai 
buvo ruošiama knyga, archyvuose ir peri-
odikoje buvo surasta naujų duomenų, 
dokumentų iš Surdegio krašto praeities. 
Be to, išleistoje knygoje apžvelgiamas lai-
kotarpis iki 1940-ųjų metų, o nuo to laiko 
surdegiečių  pragyventi beveik  septyni 
dešimtmečiai taip pat jau tapę istorija.

Vytautas BAGDONAS
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turtėjame iš nematomos malonės...

Indrė Dulevičiūtė

...Netekusi vilties atrasti ramybę ir pasto-
vumą, panorau turėti SAVO butą. Buto 
pirkimas būtų buvęs nepaprastai didelis 
projektas visam gyvenimui. Vis dėlto nesi-
ryžau. Supratau, kad Lietuvoje man nepa-
vyks tiek uždirbti. 

Tad beveik vienintelė mintis buvo lėk-
ti į Norvegiją užsidirbti. Anksčiau buvau 
gyvenusi Norvegijoje porą metų, mokė-
jau kalbą ir turėjau keletą gerų pažįstamų. 
Parašiau porą laiškelių Norvegijoje gyve-
nančioms draugėms. Viena jų atrašė: tuoj 
pat atvažiuok, mums trūksta darbo rankų 
senukų slaugos namuose! 

Užgniaužusi kvėpavimą perskaičiau 
laišką. Tai buvo sausio 5 diena. Sausio 
27-ąją aš jau gėriau kavą Jurgos ir jos vyro 
Hanso Arės jaukiuose namuose, esančiuo-
se beveik vidury Oslo. Jau po kelių dienų 
Jurga mane nusivedė į savo darbą. Dar po 
kelių dienų turėjo įvykti pokalbis su darb-
daviais. Jis, rodos, praėjo mano naudai.

Bet vieną dieną Jurga ir Hansas Arė 
pasakė, jog darbdaviai nenorį manęs pri-
imti, nes neturiu darbo leidimo. Tad ėmiau 
naršyti po internetą, tikėdamasi kuo grei-
čiau gauti kitą darbą. Iš pradžių buvo 
nejauku, nes didžiausia pasiūla buvo vady-
bininkams, inžinieriams ir medikams, o aš 
tokio išsilavinimo neturėjau. Nudžiugau 
radusi skelbimą: „Moki rusų kalbą? Ateik 
pas mus!“ 

Po kelių skambučių nuvykau pokalbiui 
su įdarbinimo agentūra, o dar po poros – su 
kompanijos vadovybe. Grįžtant iš pirmojo, 
skambino Savivaldybės bokštų varpai, ir 
mano širdis jautė, kad jau turiu darbą. Dar-
bą, kurio norėjau kur kas labiau, nei to su 
senukais. Koks darbas? Ogi telefonų kom-
panijos „Lebara“ klientų aptarnavimas. 
Nebuvau girdėjusi tokios kompanijos, ja 
naudojasi daugiausia pigių skambučių į 
užsienį ieškantys imigrantai, kurių čia neįti-
kėtina gausybė. Reklamoje ant tramvajų ir 
reklaminių stendų šypsojosi rytietė moteris, 

įsisupusi į margus oranžinius bei rožinius 
apdarus. Širdyje buvo šviesu, ramu dar ir 
dėl to, kad Jurga pasakė: būk pas mus, kol 
rasi darbą ir įsitvirtinsi.  

Ilgai laukti nereikėjo. Gavau atsakymą 
iš „Lebaros“, kad esu įdarbinta ir mokytis 
pradėsiu po... dešimties dienų. Ir mano 
džiaugsmams dar nebuvo galo!

“norvegiškieji tėvai”

Nežinau, ar galiu juos vadinti savo drau-
gais, nes jie mano tėvų amžiaus. Net nepa-
menu, kas pirmieji praminė juos mano 
„norvegiškaisiais tėvais“. Jų dėka Norve-
gijoje nesijaučiu vieniša, jaučiu, jog turiu 
čia savo šeimą. Jie visada skambina, rašo 
elektroninius laiškus ir rūpinasi, kaip aš 
gyvenu, ar nenuobodžiauju. O šį kartą jie 
mane pakvietė į Žiemos šventę, vyksiančią 
mažame kaimyniniame miestelyje. 

Dar 2003 m. į Anykščių muzikos moky-
klą iš mažo Norvegijos kalnų miestelio Os 
atvyko pora norvegų muzikos mokytojų. 
Mane pakvietė pabūti vertėja. Bevaikš-
čiodami po miestelį, atklydom į Anykščių 
Koplyčią. Vienas svečių buvo nustebintas, 
kokia tai ypatinga vieta, ir – kokia akustika! 
Jis savajame Os miestelyje vadovavo vyrų 
chorui. Aš užsidegiau entuziazmu, sakau, 
būtinai atvežkit čia savo chorą, jūs privalo-
te čia koncertuoti! 

Tai išsipildė po trejų metų. Susidrauga-
vo ne tik Os ir Anykščių muzikos moky-
klos, bet ir Os vyrų choras ir Anykščių 
bažnytinis choras Salve Cantus. Vienas iš 
Os vyrų choro koncertų vyko Koplyčioje. 
2008 metais Os vyrų choras pasikvietė 
Salve Cantus paviešėti Norvegijoje. Tuo-
met vykau ir aš kartu, vėl kaip vertėja. 
O kai į Os nuvyko Anykščių muzikos 
mokyklos vaikai, susipažinau su Peru 
ir jo žmona Klara, jie mane vežiojo po 
apylinkes, vaišino pietumis. Nepaisant 
amžiaus skirtumo, mums buvo labai len-
gva bendrauti, tiesiog būti kartu. Tad ir 
dabar, jų pakviesta savaitę paviešėti, 5 

valandas šiaurės kryptimi dundėjau lyg 
namo...

riorus martnan šventėje

Šventė Riorus Martnan vyksta kasmet 
kovo mėnesį Riorus miestelyje, kuris yra 
UNeSCO paveldo sąraše. Tuo metu ten 
gausu įvairių renginių, atvirų meno paro-
dų senuose pastatuose ir lauko mugė, kur 
gali įsigyti avių ir ožkų kailių, briedienos 
ir elnienos gaminių, medinių rakandų, 
papuošalų. Miestelis tam labai tinkamas, 
dviejose pagrindinėse gatvėse išsirikiavę 
spalvoti mediniai namai, kurių niekam 
neleista perdažyti ar be leidimo remontuo-
ti. Visi gyventojai vieni kitus pažįsta, gurkš-
noja kartu kavą, šnekučiuojasi. Prie atvirų 
arklidžių stoviniuoja jų savininkai, netrūks-
ta, žinoma, ir turistų, specialiai atvykusių į 
šią žiemos šventę.

...Didžiules roges traukė arkliai, jau 
buvo tamsu, kelią nušvietė fakelai, ant 
rogių  skambėjo varpeliai. Taip ir tilindžia-
vome snieguotomis gatvėmis, užsikloję 
šiltais avių kailiais ir garsiai dalinomės išgy-
venimais. Žiūrėdami į vakaro žvaigždes 
sakėme, jog galėtume niekada  negrįžti 
namo, tik visą gyvenimą važinėtis ir važi-
nėtis tomis rogėmis... Jomis džiaugėsi ir 
spalvotųjų namukų gyventojai: praskleidę 
langų užuolaidas, jie su vaikais ant rankų 
mojavo mums, pravažiuojantiems. 

Tačiau mane labiausiai sušildė ir šven-
tiškai nuteikė toks atsitikimas. Kartą Peras 
parnešė paštą, vienas laiškas buvo man, be 
adreso, tik “til Indre“. Su didžiausiu smalsu-
mu atplėšusi voką, radau jame laišką bei... 
1000 kronų. Net apmiriau. Tai buvo laiškas 
nuo mano bičiulio, vieno iš Os vyrų choro 
narių, seno poeto Bjorno. Jis atsiuntė naują 
savo eilėraščių, kupiną džiugesio, kad vėl 
atvykau Norvegijon. O tie pinigai – dova-
nėlė, nes aš juk esanti be pajamų... 

Širdis tiesiog uždainavo: „Švęsk!“  Tad 
sekančią dieną mugėje nusipirkau lamos 
vilnos megztinį (kurį visi po šiai dienai 
giria) ir šiaurės beržo auskarus bei paka-
buką, tokias miniatiūrines širdeles. Laisvė 
pirkti mielus daiktus mane džiugino kaip 
mažą vaiką, aš jaučiaus tiesiog laiminga. 

gera ten, kur jauku

Norvegijoje labai daug jaukumo. Gali-
ma net kalbėti apie jaukumo kultą. esu 
sutikusi norvegų, kurie pasijuokia iš savęs: 
„Taip, pas mus viskas turi buti jaukuuu“. 

Visa, kas tik gali būti jauku, dažnai mini-
ma kasdienėje kalboje: jei gavai mielą dova-
ną – kaip jauku! Jei sulaukei malonių svečių 
– kaip jauku! Jei visą dieną praleidai slidinė-
damas, tai namo važiuoji jaukiai leisti laiko. 
O norvegų namai dažniausiai labai jaukūs: 
pušaitės akmeniniuose šlaituose, pievutės 
su pavėsinėmis, gėlės, gražios užuolaidėlės 
languose, lemputės viduje ir prie namų. Jei 
tai miesto ar priemiesčio gatvelė, tai jautiesi 
lyg spalvotų namukų šalyje. 

Os miestelis išsidėstęs dideliame slėny-
je. Pro man skirto kambario langą mačiau 
anapus slėnio stūksantį kalną, kartais den-
giamą debesų, kartais žibantį vakaro tro-

Norvegiškas efektas: pasaulio vaizdas priklauso nuo to, kokiu kampu į jį pažvelgsi…
Rūtenio Vanago nuotrauka
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Turbūt dėl to, kad čia patiriu žymiai 
mažiau įtampos ir baimės, mano draugai 
iš Lietuvos, matydami mano nuotraukas, 
internete sako: “Indre, tu kažkokia pasikei-
tusi, atsipalaidavusi“.

Viena iš linksmesnių akimirkų darbe 
būna tada, kai skambina lietuviai. Mes 
pagalbą klientams teikiame keletu kalbų, 
bet lietuviškos linijos nėra, tad lietuviai 
dažniausiai renkasi kalbėti rusiškai arba 
angliškai (iš akcento visuomet juos atpažįs-
tu). Ir kai įvedu jų telefono numerį, matau 
vardą, pavardę, ir sakau: „Toliau kalbėkime 
lietuviškai“. Išgirstu nuostabą arba sutriki-
mą, bet dažniausiai reakcija būna džiugi ir 
atsisveikiname jau kaip draugai. 

miela...

Man sunku palyginti lietuviškus ir norve-
giškus naktinius klubus, nes iš manęs labai 
menka klubų lankytoja. Tik galiu palyginti 
su lietuvių diskoteka čia, Norvegijoje. Kai 
nuėjome nutarę pabūti su lietuviais, tai 
pavyko pabūti  tarp lietuvių, bet ne su lie-
tuviais. Visi susimetę į būrelius, tuntelius, 
snapo neįkiši. Tad pabuvome, pašokome 
su savimi ir netrukus išsiskirstėme. 

Nusivylę užsukome į norvegišką klu-
bą. Ten iš karto buvome pagauti bendros 
nuotaikos šokti, linksmintis su norvegais ir 
kitų tautybių jaunuoliais, visokio amžiaus 
šėliotojais...

Štai toks vaizdelis iš Norvegijos: jauku, 
miela... Visi draugai Lietuvoj sako: negrįžk, 
čia baisu. Iš tiesų, esi ten, kur tavo darbas, 
kuris tave maitina ir teikia pasitenkinimą. 
Gyvenimas, matyt, nudangina tave ten, kur 
labiausiai auga ir turtėja tavo siela, ir duo-
da tai, ko tau, kaip asmenybei, labiausiai 
reikia. Bet štai eina paskutinės dienos atos-
togų Lietuvoje – ir galvoju, iš kur paimti tos 
išminties ir stiprybės ramiai išvažiuoti? Ne, 
ramiai neišvažiuosiu. Nes brangi kiekviena 
minutė tiesiog žingsniuojant gimto mieste-
lio gatvėmis. Aš čia esu. Brangūs žmonės, 
kurie gyvena iš to, ką turi, ir turtėja ne iš 
gerovės, o iš nematomos malonės. Jos 
labiausiai ir linkiu sau.

belių langais. Norvegijoj labai populiaru 
turėti trobeles, kur jie gali pasiilsėti nuo 
miesto, ar kalnuose, ar prie jūros. Vienos 
būna įrengtos su elektra, televizija, van-
dentiekiu, o kitos neturi jokių patogumų, 
tiesiog pastatytos šalia šaltinio, vakarais 
apšviečiamos žvakėmis. Tiesiog viskas pri-
klauso nuo poilsiautojų poreikių. 

Peras ir Klara turi „setrą“ – vasaros trobe-
lę, kurioje gyvenama, kai gyvuliai ganosi 
kalnuose. Jie, kaip ir daug kas regione, turi 
keliasdešimt avių, kurios su visomis kaimy-
nų avimis išgenamos vasarai į  kalnus. Bet 
setroje jie mielai leidžia laiką ir žiemą. Vie-
nintelis laikas, kai negali ten nuvažiuoti, tai 
tirpstant sniegui, nes kelias į kalną labai sta-
tus ir tiesiog nepravažiuosi. Jų setroje nėra 
televizijos, tačiau rytais klausėmės radijo. 
Šaldytuvas arba lauke, arba po grindimis. 
Kambaryje kailiais klotos lova, sofa, supa-
ma kėdė, kur Peras skaito laikraščius. Mes 
su Klara labiau mėgstame skaityti knygas. 

Kai pirmą kartą atvykau setroje praleisti 
savaitgalio ir įžengiau į virtuvėlę, pagalvo-
jau: ir ką mes čia veiksim dvi dienas? Du 
kambariai ir plynas kiemas už durų. Bet 
netrukus supratau, kodėl Klara ir Peras 
čia stengiasi kuo ilgiau pabūti. Jaukumas, 
ramybė, tyla,  o visas pasaulis su savo rei-
kalais ir įvykiais – toli... Nenuostabu, kad 
žmonės čia pasisemia jėgų iš gamtos kas-
dienybei, į kurią paskui reikia grįžti. 

nePažinota kasdienybė

Prasidėjo apmokymas būsimajame dar-
be. Iš karto supratau, kad viena savaitė – 
labai trumpas laikotarpis. Su kita mergaite 
juoduke buvome supažindinamos su dau-
gybe sistemų, kuriomis reiks naudotis dar-
bo metu. Ir man sekėsi!

Išskyrus keletą darbdavio pastabų, per 
pusmetį nesulaukiau jokių priekaištų. 
Stebėjausi ir tebesistebiu,  kokia nuosta-
bi atmosfera vyrauja mūsų darbovietėje. 
Nors sėdžiu šonu į dvi komandos vadoves, 
nejaučiu nerimo, kad galbūt nepakanka-
mai gerai dirbu. Skirtingai nuo  savijautos 
Lietuvoje, darbe nejaučiu įtampos. Net jei  

nepakankamai gera statistika (kiek skam-
bučių atsakei, kaip efektyviai atsakinėjai į 
klientų elektroninius laiškus ar kiek užre-
gistravai naujų klientų), nesijauti kaltas, nes 
pastaba pasakoma lyg tarp kitko, lengvai ir 
net žaismingai. Tarpusavio santykiai grin-
džiami pasitikėjimu. 

Kol klientai neskambina, ir šiaip rames-
nę akimirką, aptarinėjame pirkinius, kelio-
nes, vaikinus, skamba juokas. Kontoroje 
nuolat skamba juokas, ir niekas jo netildo. 
Bendravimas vyksta laisvai, netgi per Face-
book, kurio niekas neliepia išjungti. Daug 
kas laiko įsijungęs Youtubą. Pas mus Lie-
tuvoje tokie dalykai buvo neįmanomi, nes 
„tai trukdo darbui“. O čia svarbu darbo 
rezultatai, visa kita – tavo reikalas! O kai 
atmosfera darbe teigiama, tai, be abejo, 
jaučia ir mums skambiną klientai.  

Dauguma kolegų užsienietiškos kilmės, 
bet jau seniai gyveną Norvegijoje, kai kurie 
iš jų čia gimę ir net nemoka savo gimto-
sios kalbos. Tad Jorną ir Kristianą, „tikrus“ 
norvegus, vadinu mūsų tautine mažuma. 
Didžiausią procentą sudaro lenkės, keletas 
yra iš Somalio, pora iš Makedonijos, po vie-
ną iš estijos ir Moldovos, viena komandos 
vadovių - indė, mano komandos vadovė iš 
Rusijos (atvykusi čia būdama 11 metų, tad 
dvikalbė) ir viena iš Baltarusijos. 

Šiaurietiškas peizažas kelia nuotaiką pasako-
jimo autorei…

Kalnai, sniegas, slidės – džiaugsminga Norvegijos kasdienybė!..
Nuotraukos iš I.Dulevičiūtės asm. archyvo

Bergeno veidrodis: gilu akiai, gilu minčiai…
Viltės Vanagaitės nuotrauka
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Laikraštį remia:  
darius gudelis (Vilnius)
gregory fridberg (Izraelis)

Antanas Drilinga

1. skalbėjos

Anykščiai, Anykšta, ai! nykštį
Šitaip sumušė – net gražu,
Ir ne kraujas ant žemės trykšta –
Trykšta sula iš  beržų,

Ir jau toks pavasaris stoja,
Kad nebetelpa niekas krantuos; 
Paskutinės lydekos Šventojoj
Išnerš, kol nuseks vanduo,

O pavasariui įpusėjus,
Susirinks ant žalios žolės
Gražiausios pasauly skalbėjos
Ir žlugtą ilgai velės, 

Ir žiūrės į mėlyną vandenį,
Ir lyg veidrody Anykštoj
Matys, kaip jaunystė sklando
Paukštele padangėj aukštoj.

2. gegutės kukavimas

Rodos, gražiai gyventa,
Rodos, gražiai raudota,
Gimusiems padainuota,
Mirusiems pagiedota,

Upėje kojos mazgota,
Paupiai ašarom aplieta, 
Šitiek amžių kentėta,
Šitiek amžių mylėta,

Savam – širdis atverta,
Svetimam – varteliai atkelta, 
Ir laukta aušrelės prie vartų,
Rodos, buvo ne veltui;

Balti bijūnai pražydo, 
Marga paukštelė pragydo:
Argi tikėtas ko kito,
Argi norėta ko kito? – 

Tegu pliuškenas Šventoji,
Tegu vinguriuoja Šventoji,
Tegu žaliajam beržely
Amžinai gegutė kukuoja.

3. sustojimas Prie šventosios

Eina poetai per žemę,
Sustoja palei Šventąją,
Palei Šventąją sustoja
Ir susidūmoja:

Kodėl gi eita per žemę,
Kodėl subadytos kojos,
Kodėl ant širdies prisirinko
Tiek žemės dulkių?

Gal imti ir pasilenkti,
 Ir nuskandinti upėj
Kaip lauko akmuo apsunkusią
Gyvenimo pilną širdį?

Bet taip pagalvoję, vėl eina
Per žemę poetai ir neša,
Ir neša toliu kaip akmuo
Apsunkusią savo širdį,

Ir nedrįsta jos niekas palikt, 
Tik sustoję ilgai dūmoja,
Ko eita per žemę, kodėl 
Apdulkėjusią širdį skauda;

O upelė Šventoji teka,
Per slenksčius šokinėja
Ir savo šnekėjimu guodžia
Dūmojančius poetus.

Iš knygos „Žmonės prie vieškelio“

Anykštėnai rašytojai – PAB III suvažiavimo 2000 m. svečiai. Iš dešinės: A.Baltakis, A.Drilinga, 
V.Kiaušas-Elmiškis, V.Račickas, K.Arlauskas, V.Račkaitis, R.Vanagas. 
Algimanto Žižiūno nuotrauka

Pavasario grafika: kas buvo ir kas bus...
Silvijos Mažeikytės nuotrauka

vardai ir datos
GEGUŽĖ
1 d. Sukanka 50 metų, kai II Svirnuose gimė 

verslininkas ir visuomenininkas, mecenatas 
kęstutis Pakeltis. Mirė 2004 m. Anykščiuose.

7 d. Sukanka 60 metų, kai Jurbarke gimė 

tautodailininkas medžio drožėjas Pranas 
Petronis. Gyvena Laičiuose.

10 d. Sukanka 85 metai, kai Juostininkuo-
se gimė žurnalistas Zenonas baltušnikas. 
Gyvena Kaune.

16 d.  Sukanka 75 metai, kai Plikiškiuo-
se gimė rašytojas, poetas ir publicistas 

antanas drilinga. Gyvena Vilniuje.
17 d. Sukanka 85 metai, kai Butėnuose 

gimė mokslininkė biologė, zoologė janina 
PrŪsaitė. Gyvena Vilniuje.

19 d. Sukanka 50 metų, kai Anykščiuo-
se gimė operos režisierius ir pedagogas 
nerijus Petrokas. Gyvena Vilniuje.

trys akimirkos anykščiuose
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Anykščių kultūros centras 
ir skyriai  

1 d. 10 val. Andrioniškio sk. Šventinis 
koncertas, skirtas Motinos dienai „Tau, 
brangioji mama”.                                                                                      

1 d. 12 val. Svėdasų sk. Susitikimas su 
televizijos serialo “Naisių vasara” kūrėjais. 
Roko grupės „Perkūno sakmė” koncertas.  

1 d. 13 val. Leliūnų sk. Kraštiečių sambū-
ris „Vilties yra”.                                            

1 d. 15 val. Skiemonių  sk. Popietė vai-
kams  „Tau, mama, mūsų šypsena”.                                                                                                                              

1 d. 16 val. Susitikimas su televizijos 
serialo „Naisių vasara“ kūrėjais. Roko gru-
pės „Perkūno sakmė“ koncertas (AKC).

1 d. 18 val. Kavarsko sk. Ažuožerių sk. 
dramos kolektyvo spektaklis V. Kupšio “Jau-
nikio medžioklė”, skirtas Motinos dienai.         

2 d. 10 val. Traupio sk. Koncertinė pro-
grama  „Tu pati gražiausia, mama”.                

2 d. 11.30 val. Svėdasų sk. Ažuožerių 
sk. jaunimo grupės spektaklis R. Kašausko 
komedija „Vaiduokliai vienkiemyje”, skir-
tas Motinos dienai.  

2 d. 12 val. Troškūnų sk. Šventinis 
koncertas, skirtas Motinos dienai „Gėlės 
mamai”.

2 d. 15 val. Burbiškio sk. Koncertas, skir-
tas Motinos dienai „Tau, mamyte”.              

5 d. 14 val.  Mačionių  sk. Popietė Moti-
nos dienai „Mylėsiu tave visada”.                                          

5 d. 18 val. Vakaras  „Krenta žemėn 
žvaigždė“, skirtas S.Anusevičiaus atmini-
mui (AKC).

7 d. 17 val. Šventinis koncertas, skirtas 
liaudiškų šokių kolektyvo „Vijurkas“ (vad. 
J.Šimkienė) kūrybinės veiklos 25 metų 
sukakčiai (AKC).

9 d. 14.30 val. Kurklių sk. Šeimos šventė. 
Vaikų dramos kolektyvo spektaklis „Linai, 
merga ir velnias”, konkursai, žaidimai.     

15 d. nuo 12 val. Andrioniškio sk. Rengi-
nys „Pasitikim vasarą Andriusostinėje”.

22 d. 16 val. Panevėžio muzikinio teatro 
vakaras:  J.S.Bacho „Kavos kantata“ ir G.B. 
Pergolezi opera „Tarnaitė-ponia“ (AKC).

23 d. 19 val. Ažuožerių sk. Šeimų rengi-
nys „Šauni šeimyna“.

28 d. 16 val. Koncertas „Timpt saulutę 
už kasų, pilna sauja spindulių“ (AKC).

29-30 d. Tarptautinis dainavimo konkur-
sas „Baby sing Anykščiuose “ (AKC).

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus  

Koplyčioje: 1 d. 18 
val. Koncertas „Skaidrus 
melodijos švytėjimas – 
Tau, mama“. At li kėjai: 
aktorė G. Ur bonaitė, 
dainininkė I. Ulevičiūtė, 
pianistė G. Zalatorienė.

14 d. 18 val. A. 
Mamontovas. ,,Akustinis 
koncertas”. 

22 d. 18 val. Koncertas. Dalyvauja: Klai-
pėdos muzikinio teatro solistas D. Afanas-
jevas, pianistė G. Zalatorienė, Anykščių 
koplyčios moterų choras „Godos“ (vad. G. 
Kovaitė), koncertmeisteris S. Aglinskas.

29 d. 18 val. Chorinės muzikos kon-
certas „Dainos sparnais per šimtmečius“. 
Dalyvauja: Kauno miesto mišrus choras 
„Saluto“.

Nuo gegužės 8 d. veiks V. Stankaus tapy-
bos darbų paroda.

B.Buivydaitės muziejuje 15 d. nuo 10 
val. Tradicinė Meistrelio kūrybos diena 
„Lėlių karalystė“.

Sakralinio meno centre - 18 d. Meno 
naktis.

21 d. Anykščių muzikos mokyklos moks-
leivių fortepijono muzikos koncertas.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
gegužės mėn. Bibli-

otekos salėje „Tekantys 
paveikslai“ - I. Urbona-
vičiūtės-Bumblauskienės 
fotografija ir V. Lietuvnin-
ko poezija.

5 d. 11 val. Vaikų lite-
ratūros skyriuje diskusija  
„Kaip bendrauti be pykčio?“

13 d. 17 val. Bibliotekos salėje – anglų 
rašytojo G. Swift romano „Vandenų žemė“ 
pristatymas. Svečiuose: vertėjas, literatūros 
kritikas L. Jonušys, poetas, vertėjas L. Katkus.

27 d. 10 val. Išvyka į vaikų lopšelį darželį 
„Žilvitis“. Improvizuoti skaitymai „Knyga – 
nuoširdžiausias draugas“.

                             ***
6-8 d. Anykščių baseine ,,Bangenis“ 

vyks Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis  
,,Anykščiai-2010“. (Ažupiečių g. 2, Anykš-
čiai)

gegužės mėnesio renginiai

Daugiau kaip 40 metų Jonas Junevičius 
nesiskiria su fotoaparatu, jo objektyvas 
yra užfiksavęs daugybę vaizdų ir žmonių. 
Visiems anykštėnams J. Junevičius  pirmiau-
sia yra žinomas kaip fotožurnalistas, kurio 
nuotraukas matome kiekviename rajono lai-
kraščio numeryje. Ir taip jau kelintas dešim-
tmetis. Dauguma tų „darbinių“, reportaži-
nių Jono nuotraukų tapo istorinėmis, jose 
primirštų renginių momentai ir veidai tų 
personalijų, kurių jau nebėra tarp mūsų.

Tačiau J. Junevičius ne tik anykštėnų foto-
metraštininkas, jis ir fotomenininkas. Daly-
vaujantis parodose, savo nuotraukomis lai-
mintis prizines vietas, išleidžiantis albumus. 
Pakiliai nuteikia jubiliejinė J. Junevičiaus dar-
bų paroda Anykščių koplyčioje. Ji įvardinta 
žodžiu „Tėkmė“. Taigi laiko tėkmėje matome 
sustabdytas akimirkas, kasdienybės momen-
tus. Džiugu, Jono fotoobjektyvas dažniausiai 
būna nukreiptas į šviesos akimirkas, o tenai, 
kur šviesa, randi ir grožį, ir poeziją...

Kiekvienoje šioje parodoje eksponuo-
jamoje nuotraukoje jauti tą šviesos galią ir 
viršenybę prieš tamsą. Saulėlydžio gaisų 
nuspalvinta padangė, vakaro žarų apgaub-
ti paukščiai, atspindžių žaismas (Iš ciklo 
„Vakaro paukščiai“), nuo ryto saulės spin-
dulių skaidrėjantis rūkas, pavasario lietaus 
nuplauta skaistauja žydinti obelis, liepsnoja 

„tėkmė“: 
akimirkų šviesa

raudoniu rudenio medžiai, spindintys upės 
vingiai, boluojantis kelias... Visose peizaži-
nėse nuotraukose – įvaizdinta mintis, emo-
cija. Žiūri į jas ir tarsi girdi skambantį eilė-
raščio posmą.

Daug šviesos ir nufotografuotuose kvar-
cinio smėlio kloduose, atodangose, tuose 
praėjusių erų saulėtuose rašmenyse (Iš ciklo 
“Smėlis“).

Parodoje eksponuojami  ir išraiškin-
gi portretai, žmonių veiduose prabėgusių 
metų pėdsakai, susimąstymas, šypsena. 
Šilti šitie portretai, juose galima įžvelgti ir 
Būties džiaugsmo atšvaitus. Įvairina parodą 
ir tokios nuotraukos, kur fotografas sustabdė  

buities, kasdienybės akimirkas. Tie pagauti 
momentai, netikėti rakursai nebetelpa į foto-
žurnalistikos rėmus, tai nuotraukos – meta-
foros, momento įspūdis.

Fotomenininko pastabumą gamtos gro-
žiui liudija ir gėlių „portretai“, subtiliai, su 
meile Jono nufotografuoti lauko ir miško 
gėlių žiedai. Jie ir nuotraukose gyvi, kupini 
šviesos, į gėlę pro objektyvą žvelgta norint ir 
su kitais pasidalinti atradimo džiaugsmu.

Pažintis su J. Junevičiaus meninės foto-
grafijos „Tėkmė“ paroda lankytojus praturti-
na šviesiais įspūdžiais, giedrina dvasią.

Vygandas RAČKAITIS

Ralis „Pekinas – Paryžius“ Biržynėje.
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Valentino Žalkausko piešinys

kePurė
(pagal Vitaliją Balaišytę)

Prie medžiotojų namelio rinkosi medžiotojai. Oras geras. 
Visų nuotaika pakili. Nusimatė puiki medžioklė.

Vienas iš jų atėjo su nauja kepure. Norėdamas atkreipti 
kitų dėmesį, sako:

– Ot, mesiu kepurę, kas į ją pataikys, tam pusę litro sta-
tau! 

Ir metė kepurę aukštyn.
Šovė keli, bet nė vienas nepataikė. 
– Sakiau, kad nepataikysit, – glostydamas kepurę, didžia-

vosi jos šeimininkas. 
– O ar galėtumėt dar kartą mesti? – nedrąsiai tarė jauniau-

sias, ką tik į būrelį priimtas medžiotojas.
Kodėl gi ne ? Ir švystelėjo į orą gražiąją kepurę dar kartą. 

Kai ji nukrito ant žemės, jaunasis medžiotojas ją taip „suvar-
pė“, kad galvai ji tikrai nebetiko.

– Ką tu padarei, ką tu padarei!! – šaukė senasis medžio-
tojas.

– Laimėjau pusę litro, – ramiai atsakė taiklusis medžio-
tojas. – Juk nesakei, kada šauti: ar kai kepurė bus viršuj, ar 
apačioj...

naujausias išradimas 

Pagyvenęs medžiotojas ryte kraunasi kuprinę ir ruošiasi į 
medžioklę. Žmona pastebi, kad jis elgiasi kažkaip neįprastai. 
Lyg kažko jaudinasi. Per ilgai toje kuprinėje kuičiasi. Moteris 
nebūtų moteris, jei savo intuicijai nepaklustų, ir sako:

– Gal galėtum, brangusis, prieš išeidamas, vandens iš šuli-
nio parnešti?

Vyras, aišku, griebė kibirą ir pro duris. Tuo tarpu žmona 
spėjo patikrinti kuprinę. Be įprastinių medžioklės reikme-
nų, termoso, „plečkutės“, aišku, aptiko ir kai ką neįprasto. 
Iš karto net nesuprato, kas tai. Mat, garbaus amžiaus žmo-
nės tokiais daikčiukais tikrai ne(be)sinaudoja. Net pauostė, 
pakramtyt norėjo... O, dangau, stvėrėsi už galvos, juk tai – 
tikrų tikriausias „sargis“.

Kai įėjęs vyras pamatė perbalusią, drebančiom rankom ir 
žodžio nebeištariančią žmoną, iš karto viską suprato. Norėjo 
paaiškint, bet žmona buvo kurčia ir nebyli. Žmogeliui net 
baisu pasidarė. Ir purtė, ir glostė, ir žolelių arbatos siūlė. Vel-
tui. Ji – nė krust. Tik lūpos pamėlo. Ne juokais išsigandęs, 
žmogus stvėrė telefoną, norėdamas iškviesti greitąją. Tik jam 
ištarus „alio, greitoji?“, ačiū Dievui, prasiveržė „vulkanas“! 
Žmona paraudo, ėmė jį talžyti, klykti, priekaištauti, gėdinti. 

Atrodė, kad tai truks visą amžinybę. Aišku, medžioklė 
nuėjo šuniui ant uodegos. Ir tik tada, kai žmona, visa išse-
kusi, klestelėjo į fotelį, žmogelis dar kartą pabandė ramiai 
paaiškinti:

– Brangute mano, tu ne taip supratai. Tai – naujausias 
medžiotojų išradimas. Labai paprastas, bet efektyvus. Kai 
eini per mišką, nuo medžių krinta sniegas. Jo gali pakliūti į 
šautuvo vamzdį. Tokiu atveju šūvio metu lauk bėdos. Vamz-
dis deformuosis, o gali ir blogiau baigtis. Taigi, kad būtų sau-
gu ir patikima, ant šautuvo, kartoju, ŠAUTUVO, vamzdžio 
užmaunamas „sargis“!..

Nežinia, ką tuo metu galvojo žmona. Bet kad moteris pati-
kėtų tokiais dalykais, turėtų savo akimis pamatyti tas apsau-
gos priemones medžioklės reikmenų parduotuvėje...

Pamoka godišiui

Kaip medžiotojai dalinasi laimikį? Ogi labai paprastai: 
mėsytę sukapoja ir padalina į tiek lygių dalių, kiek tą die-
ną buvo medžiotojų. Vienas jų nusisuka, nežiūri. Kitas beda 
pirštu į mėsos porciją, o anas ištaria bet kurio medžiotojo 
vardą. Na, pvz.: Jonas, tai jam ir atitenka. Petras – ta dalis 
bus jo, ir t.t.

Bet vienas to būrelio medžiotojas visą laiką bambėdavo. 
Tai jam pliki kaulai pakliuvo, tai – viena taukinė... Žodžiu – 
visiems pakliūdavo kas geriausia, o jam, „vargšeliui“ – kas 
prasčiausia. Ir taip kiekvieną kartą. Nusibodo medžiotojams 
vis ta pati ir ta pati jo dainelė. Nutarė pamokyti.

Po vienos sėkmingos medžioklės, kai jau visi skirstėsi išsi-
dalinę laimikį, keli draugai susimirksėjo ir, pasiviję amžinai 
„nuskriaustąjį“, sako:

– Brolau, na tikrai, tiek metų kartu medžiojam, o tau su 
tomis laimikio dalybomis vis nesiseka. Štai, imk kaip kom-
pensaciją, gerų dešrų pasidarysi, – ir padavė didįjį „maksi-
minį“ maišelį.

Veizolus išpūtė žmogus. Bet godumas nugalėjo. Stvėrė 
maišelį, kuris pasirodė gana sunkus besąs, ir net nepadėko-
jęs nuskubėjo namų link.

Bet pusiaukelėj kažko sunerimo. Kažkoks įtarimas sukir-
bėjo. Labai jau norėjo į maišelį žvilgtelėti. Tik kad jau prie-
tema buvo – ką ten beįžiūrėsi.

Neramia širdim namus pasiekė. Į trobą iškart nėjo. Pirmiau 
tvartelin užsuko. Kad, niekam nematant, galėtų į maišelio 
vidų žvilgtelėti. Na, žinoma, kitaip ir būti negalėjo! Maišelis 
buvo pilnut pilnutėlis šerno žarnų.

Neaišku, ar teisingai suprato žmogus bičiulių pokštą, bet, 
kasdamas šį „laimikį“ po obelim, tikrai džiaugėsi, kad nei 
žmona, nei vaikai to nematė. Būtų užjuokę...

gŪsis 
(pagal Sergejų Jovaišą)

Kurklių pamiškėj vakarėja, saulė lenda už medžių viršūnių. 
Visą pasaulį, taigi ir mane, apsemia ramybė, snaudulys. Pastatęs 
šautuvą į bokštelio kampą, atsiremiu rankom atbrailos ir nejučia 
pradedu sūduriuot. Ir vis jaučiu tą palaimingą ramybę, kurios 
nesudrumsčia joks vėjelis, joks krebštelėjimas...

Staiga ties dešiniąja ausim – ūžt! Grįždamas į tikrovę, nuste-
bau, iš kur tas gūsis, kas jį sukėlė? Nepatenkintas pasuku galvą į 
dešinę – ir staiga tiesiai prieš save pamatau didžiules akis! Mūsų 
žvilgsniai susitiko – gal per sprindį nuo nosies tupėjo pelėda! 
Spoksojom vienas į kitą kaip nebyliai, aš netgi mačiau pelėdos 
akių raineles... 

Paukštis ištvėrė gal penkias sekundes – nusisuko ir taip pat 
tyliai dingo. O aš žiūrėjau pavymui ir galvojau apie mažą siurpri-
zą, kurį šį vakarą man dovanojo miškas...


