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PA SAUL IO

būkime geruoju…
Per Anykščius tekanti upė, Šven-

tąja vadinama, mena kažkokį ilga-
amžį sruvenantį dieviškumą, kuris 
jungia abiejų Šventosios krantų 
anykštėnus ir primena, kad mes tikrai 
esame sukurti į Dievo paveikslą ir 
panašumą, nes vieni be kitų apsieiti 
negalime. O tai juk ir atspindi patį 
Dievą, kuris niekada nėra vienišas, 
bet trys savo tarpe bendraujantieji 
ir neišskiriami Asmenys. Todėl Jie 
taip vienas kitą myli, vienas kitam 
padeda, vienas už kitą aukojasi. O 
iš Apreiškimo žinome, kad Jie auko-
jasi ir už sukurtąjį laisvavalį žmogų 
bei jo pasaulį. Tai liudija mūsų pa-
kelių Rūpintojėlis – žmogumi tapęs 
Dievo Tėvo Sūnus.

Nenuostabu, kad ir mes, Švento-
sios pakrančių anykštėnai, savo mal-

Mūsų numylėta upė Šventoji, 
žali jos krantai vėl sulaukė gau-
sybės savo vaikų. Bet mus jun-
gia ne tik vandens gysla, ne ji 
viena verta “šventosios” vardo. 
Šventa mums ir Anykščių krašto 
žemė, ir gimtoji lietuvių kalba, 
ir dvasia, įkvepianti mus mylė-
ti, glaustis, padėti vienas kitam, 
darbuotis Tėvynės gerovei. 

Dar kartą būkite pasveikinti 
“SU ŠVENTĄJA ŠIRDY”!  
Pab anykščių kolegija

sveiki atvykę į Pasaulio anykštėnų vi suvažiavimą 
ir miesto šventę “su šventąja širdy”!

Pasaulio anykštėnai!
Mes ir vėl, jau šeštą kartą, per Šv. 

Oną susirenkame į Pasaulio anykštė-
nų bendrijos suvažiavimą. Gimtasis 
kraštas ne tik brangus, bet jis nepaliau-
jamai traukia prie savęs, nuolatos apie 
save primena anykštėnų kasdieniu 
ūkiniu, kultūriniu, dvasiniu gyvenimu 
ir jo paveldu. Kartu susirinkę, mes vėl 
turime galimybę susitikti savo arti-
muosius, gimines, pažįstamus ir visus 
tuos, kurie kuria šiandieninį Anykščių 
krašto gyvybingumą ir saugo jo au-
tentiškumą. Tarpusavio bendravimas 
yra didelis, tikriau – pats didžiausias 
Bendrijos turtas. Suvažiavimo metu 
pagal galimybes susitiksime ir susi-
pažinsime su anykštėnų inteligentijos 
darbu bei kūryba.

Sveikinu visus Pasaulio anykštėnų 
VI suvažiavimo dalyvius. Lietuva ir 
mes minime Nepriklausomybės at-
kūrimo 20-metį ir pergalės Žalgirio 
mūšyje 600-metį. Su šiais įvykiais 
susiję ir mūsų Anykščiai. Prisiminki-
me ir pagerbkime tų dviejų pergalių 
didvyrius!

Geros nuotaikos ir malonių įspū-
džių!
antanas tyla, 
Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininkas

Aloyzo Janušio nuotrauka

domis per tą Rūpintojėlį palaikome 
ryšius su visų amžių Anapus iškelia-
vusiais saviškiais, ir tuo pačiu, nors ir 
po visą pasaulį išblaškyti, bendrau-
jame čia, žemėje, nepamiršę vieni 
kitų, nepamiršę savo protėvių žemės 
ir Šventosios. Tai dieviškos Meilės 
atspindys, kuriuo nejučiom mylime 
vienas kitą, mylime savo tėvelius, 
senelius, prosenius, brolius, seses ir 
visą savo giminę. Tokią meilę aiškiai 
liudija ir dabartinis jau  Šeštasis pa-
saulio anykštėnų suvažiavimas. Tai 
mūsų tvirtas žodis visam pasauliui, 
kad mes nesame vieniši, kad vieni 
be kitų gyventi negalime, ir kad visi 
norime, kaip mano giminėje sako-
ma, “būti geruoju”. O tai jau ir yra 
žemėje besikuriantis dangus.
anykštėnas prel. jonas staškevičius  
Kanada
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Pasaulio anykštėnai: nuo v iki vi suvažiavimo
2007 m. liepa. Pasaulio anykštėnų V suvažiavimas subūrė 

Lietuvoje ir užsienyje gyvenančius įvairių kartų kraštiečius, 
o Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius (dešinėje) ir Pa-
saulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Antanas Tyla pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį. 

2007 m. liepa. Anykščiuose, miesto parke, pradėtas sodinti 
Pasaulio anykštėnų ąžuolynas.

2007 m. gruodis. Pasaulio anykštėnų bendrijos kultūrinių 
iniciatyvų rėmėjas tautodailininkas Jonas Tvardauskas pelnė 
Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros premiją. Ta proga 
Anykščių bažnyčioje jį pasveikino kitas šios prestižinės premi-
jos laureatas ir kūrybos bendražygis, akmens tapybos meistras 
Stanislovas Petraška. Abu žymiausi Anykščių tautodailininkai 
nebesulaukė 2010-ųjų vidurvasario – iš tos pačios Anykščių 
Šv. Mato bažnyčios buvo palydėti į amžinojo poilsio vietas 
Anykščių kapinėse. 2008 m. sausis. Pasaulio anykštėnų bendrija išleido pirmąjį 

laikraščio „Pasaulio anykštėnas“ – periodinio leidinio kiekvie-
nam, laikančiam save anykštėnu, numerį. Šis laikraštis, skirtas 
pastoviųjų vertybių sklaidai ir anykštėnų bendruomenę vie-
nijančių projektų garsinimui, jau pustrečių metų kiekvieną 
mėnesį platinamas spausdinta ir elektronine forma vien tik 
leidybos rėmėjų dėka.  

2008 m. sausis. Bendrijos tęsiamas renginių ciklas „Atsivė-
rimai“ skatina anykštėnus parodyti Anykščių bendruomenei 
savo pomėgius, laisvalaikio kūrybą ar dar nepažintus sugebė-
jimus. Skulptorius, paminklo Laisvei Anykščių centre autorius 
Vilniaus anykštėnas Vladas Vildžiūnas Koplyčioje surengtoje 
parodoje atsiskleidė kaip meninės fotografijos meistras.  

2008 m. vasaris. 
Nuolatinė Bendrijos 
kultūros programų da-
lyvė Vilniaus  anykš-
tėnė pianistė Gražina 
Ručytė - Landsber-
gienė Anykščiuose 
paminėjo savo kūry-
binės veiklos 70-metį 
– tiek laiko prabėgo 
nuo pirmojo viešo 
jos koncerto Anykš-
čių bendruomenei 
1938-aisiais, minint 
Vasario 16-osios akto 
20-metį.
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2009 m. liepa. Pirmaisiais Anykščių rajono Garbės piliečiais 
tapo Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas prof. Antanas 
Tyla, Bendrijos Anykščių kolegijos narys rašytojas Vygandas 
Račkaitis ir jo žmona rašytoja Milda Telksnytė.

2008 m. balandis. Kauno ir Anykščių anykštėnai, drauge 
susibūrę memorialiniame kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto 
bute, diskutavo apie istorinę Anykščių ir Kauno ryšių tradiciją 
ir jos tąsą, drauge pagerbė Vaižganto atminimą prie Kauno 
Vytauto Didžiojo bažnyčios.   

2008 m. birželis. Veikliausia Bendrijos šaka Vilniaus anykš-
tėnų sambūris garsėja smagiais susibūrimais, vis plačiau pa-
skleidžiančiais žinią apie darniai bendraujančius kraštiečius. 
Svarbiausią Vilniaus anykštėnų tradiciją kasmet burtis per 
Atvelykį, pasidalinti svarbiausiomis mintimis ir susitikti su 
Anykščių anykštėnais, išplėtė nauja iniciatyva – kasmet birže-
lį švęsti Aukštaičių Jonines, į jas kviečiant ir kitus Vilniuje vei-
kiančius Aukštaitijos kraštiečių sambūrius. Žolynų paslaptis 
aukštaičiams atskleidžia nuolatinė tradicinių Joninių dalyvė 
Vilniaus anykštėnė biologijos daktarė Jonė Vaičiūnienė.

2009 m. birželis. Niūronyse, Arklio muziejaus klojimo tea-
tro scenoje, – „Taraldis prisikėlė“. Jungtinėmis anykštėnų vai-
dybos mėgėjų pajėgomis sukurtas spektaklis pagal R.Vanago 
kūrinį atskleidė XX a. pirmosios pusės Anykščių bendruome-
nės aistras ir tapo ryškiausia paskutinių trejų metų insceniza-
cija mūsų krašte.

tautvydo 
kontrimavičiaus
tekstas 
ir nuotraukos 

2009 m. liepa. Pasaulio anykštėnų bendrijos siekis atverti 
visuomenei Monsinjoro Alberto Talačkos palikimą – kultūros 
vertybių lobyną tapo realybe, kai Anykščiuose, istorinėje pa-
rapijos Vysk. A. Baranausko salėje, įsikūrė ir savo veiklą išplė-
tojo Sakralinio meno centras.

2009 m. rugsėjis. 
Pasaulio anykštėnų 
bendrija pasitiko ir po 
gimtąsias Šventosios 
pakrantes palydėjo iš 
Izraelio su fotografijų 
paroda „Lietuva – mano 
pirmoji meilė“ atvykusį 
fotomenininką Gregorį 
Fridbergą. 

2009 m. lapkri-
tis. Prisiminti savo 
80 metų gyveni-
mo kelią į gimtinę 
drauge sugrįžusius 
profesorius, habili-
tuotus daktarus Al-
girdą Čižą (kairėje) 
ir Antaną Tylą Pa-
saulio anykštėnų 
bendrija grąžino į 
vaikystę – priėmė 
į jiems įprastą mo-
kyklinį suolą.
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liepos 22 d., ketvirtadienis 
17 val.  Šventosios upės kairiojo kranto projekto darbų 

pradžios įamžinimas
18 val. Angelų muziejaus atidarymas Sakralinio meno 

centre ( Vilniaus g. 11, su kvietimais)
21 val. Kino filmo ,,Zero 2“ demonstravimas Dainuvos 

slėnyje (pro automobilio langą)

liepos 23 d., penktadienis
10-20 val. Floristinių kilimų kūrimas miesto centre
13 val. Jono Bagdono knygos „Jonas Kuprionis - miškinin-

kas“ pristatymas Anykščių miškų urėdijos salėje (Vilniaus g. 
101)

15 val. Parengiamasis naujos kultūros strategijos forumas 
Sakralinio meno centre (SMC, Vilniaus g. 11)

15-20 val. Pasaulio anykštėnų registracija prie Anykščių 
kultūros centro (AKC, A. Baranausko a. 2)

17 val. Iškilmingas Anykščių rajono tarybos posėdis 
SMC

18 val. Koncertas „Šviesūs muzikos atspalviai“ SMC. 
Dalyvauja dainininkai Rasa Juzukonytė ir Tomas Tuskenis, 
akomponuoja Ugnė Antanavičiūtė 

20 val. Pavakarojimas su knyga. Anykštėnų išleistų kny-
gų: Osvaldo Janonio „Surdegis 1510-1940 metais. Laikai ir 
žmonės“, Anykščių krašto tremtinių ir politinių kalinių pri-
siminimų rinkinio „Gyvoji atmintis“, Mildos Telksnytės ir 
Vygando Račkaičio istorinio romano „Daumanto kalavijas“ 
bei apysakos „Kamanė Dūzgalė“ pristatymas A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kiemely-
je  (A. Vienuolio g. 4)

22 val. Naktinis koncertas ,,Viva klasika“ Anykščių  Ko-
plyčios parke (Vilniaus g. 36). Dalyvauja Gintarė Skerytė 
(sopranas), Dainius Puišys (baritonas), Andrius Kulikauskas 
(akordeonas) ir kamerinis ansamblis Intermezzo (meno vad. 
Lionius Treikauskas)

23.30 val. Onos Pajedaitės fotografijų virtuali paroda 
„Justinas Marcinkevičius“ A.Baranausko aikštėje

liepos 24 d., šeštadienis
nuo 9 val. Tautodailės, amatų ir prekybos mugė miesto 

centre ir parke
9-15 val. Pasaulio anykštėnų registracija prie AKC (A. Ba-

ranausko a. 2)
10-15 val. Sportinės rungtys, varžybos ir atrakcionai 

miesto parke: krepšinis, tinklinis, šaškės, šachmatai, smigi-
nis, paspirtukai, ėjimas vandens paviršiumi, profesionalios 
kariuomenės amunicijos demonstracija. Miesto centre Eu-
ropos parlamento palapinė (viktorinos, dėlionės, prizai)

11 val. Miesto šventės atidarymas A. Baranausko aikštėje. 
Po atidarymo iškilmių – Panevėžio „Žaliojo“ choro koncer-
tas (vad. Ugnė Audejeva), floristinių kilimų konkurso rezul-
tatų paskelbimas 

11.30-15 val. Senovės karybos ir amatų šventė, skirta 
Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms, kairiojoje Šventosios 
upės krantinėje tarp tilto ir bažnyčios. Dalyvauja Senovės 
baltų kovų brolija „Vilkatlakai“, folkloro grupė „Sedula“ 
(vad. Daiva Steponavičienė-Rugiaveidė), Vilniaus puodžių 
cechas

13 val. Romualdo Inčirausko kūrybos jubiliejinės parodos 
atidarymas Anykščių  Koplyčioje. 

13 val. Koncertinė programa Guodos kiemelyje, S. Dau-
kanto g. Koncertuoja I vietų ir Grand Prix laimėtojos pianis-
tės Guoda Indriūnaitė ir Simona Cimbalistaitė, savo pasakas 
skaito Austėja Šmigelskaitė (koncerto meno vad. Irena Mel-
daikienė)

Pasaulio anykštėnų vi suvažiavimas ir 
miesto šventė „su šventąja širdy” 2010 m. liepos  22-25 d.

15 val. Pasaulio anykštėnų VI suvažiavimas „Su Šventąja 
širdy“ Anykščių kultūros centre (A. Baranausko a. 2). Mu-
zikos mokyklos mokinių – tarptautinių konkursų laureatų 
koncertas, Anykščių muzikos mokyklos džiazo orkestro 
(vad. Petras Žiukas) pasirodymas kartu su saksofonininku 
Petru Vyšniausku bei džiazo pianistu, kompozitoriumi Sau-
liumi Šiaučiuliu

koncertai miesto parke:
15 val. „Šokim, trypkim, padainuokim“. Dalyvauja 

Anykščių kultūros centro kolektyvai: „Vijurkas“(vad. Jūra-
tė Šimkienė), „Gojus“(vad. Jūratė Uselienė), „Saulašarė“ 
ir „Gojelis“ (vad. Irma Baukytė), „Varius“(vad. Rimvydas 
Griauzdė) ir kt. 

16 val. „Kiek spalvų – tiek žiedų“. Dalyvauja Anykščių 
kultūros centro kolektyvai „Puella“ ir „Tabalai“ (vad. Rūta 
Aglinskienė), „Verpetas“ (vad. Stanislava Bilevičienė ir Juo-
zas Pratkelis), „Vija“ (vad. Jūratė Šimkienė)

17 val. Kapelų „Grieža“(vad. Kęstutis Grigaliūnas) ir 
„Anykšta“ (vad. Jakovas Pustelnikovas) koncertas

18  val. A. Baranausko knygos „Kelionė Petaburkan“ pri-
statymas prie A. Baranausko klėtelės. Dalyvauja aktorius 
Ramūnas Abukevičius ir Anykščių senųjų giesmių ir dainų 
ansamblis „Volupis“ (vad. Danutė ir Mindaugas Karčemars-
kai, Violeta Juciuvienė)

19 val. Džiazo koncertas „Improvizacijos spalvos liau-
dies muzikos ir Renesanso šokių labirintuose” miesto parke. 
Dalyvauja Anykščių muzikos mokyklos senosios muzikos 
ansamblis „Pavana“ (vad. Lina Pipirienė) kartu su džiazo 
pianistu ir kompozitoriumi Saulium Šiaučiuliu, saksofoni-
ninku Laimonu Urbiku bei Kultūros centro istorinių šokių 
studija „Baltoji pavana“ (vad. Jūratė Uselienė)

20 val. Vilniaus anykštėnų sambūrio dovana – teatrali-
zuotos viduramžių kautynės miesto parke. Dalyvauja „Vi-
duramžių pasiuntiniai“

21 val.  Kastyčio Kerbedžio ir grupės „Saulės kliošas“ va-
karo koncertas bei „Viduramžių pasiuntinių“ teatralizuotas 
ugnies šou miesto parke. Po koncerto šventiniai fejerverkai 
(fejerverkus dovanoja UAB Zala Arms). Iki 1 val. – jauni-
mo diskoteka, didžėjai: Laurius - Going Up Dj’s (Vilnius) ir 
Moxy Holeg  (Vilnius)

Parodos viešosiose vietose: Nepriklausomybės 20-mečiui 
skirta paroda prie paminklo Laisvei, Anykščių dailės mo-
kyklos darbų paroda „Anykščių krašto bažnyčios“ miesto 
centre prieš Sakralinio meno centrą, Klaipėdos anykštėnės 
Eglės Vilkončiūtės-Šenavičienės meninių vėžlių kolekcija ir 
Kauno anykštėnės Mildos Kiaušaitės fotoparoda „Varno pa-
sakos“ Anykščių kultūros centre (A. Baranausko a. 2)

 
liepos 25 d., sekmadienis
8 val., 10 val., 19 val.  Šv. Mišios Anykščių Šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčioje
11 val. Panevėžio miesto solistų kvarteto „Bell Canto“ 

koncertas Šv. Mato bažnyčioje
12 val. Šv. Onos atlaidai. Iškilmingos Šv. Mišios Anykščių 

Šv. Mato bažnyčioje. Giedos Vilniaus arkikatedros bazilikos 
jaunimo choras (vad. Violeta Savickaitė-Paciūnienė) ir ka-
merinis choras „Salve Cantus“ (vad. Rimvydas Griauzdė)

14 val. Pakermošys. Viešintų klojimo teatro spektaklis ko-
medija pagal K. Būgą ir M. Palionį  „Dėdė atvažiavo“ (rež. 
Vytautas Germanavičius) AKC (A. Baranausko a. 2)

P.s. švenčių dienomis sakralinio meno centras dirbs 
nuo 10 iki 24 val. 
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Pasaulio anykštėnų bendrija
– plėtodama kartu su nepriklausoma lietuva gi-

musią visų kraštų anykštėnų bendravimo tradiciją,  
– ištikimybės gimtinei saitais siedama anykš-

čiuose ir svetur gyvenančius anykštėnus,
– skatindama anykštėnus palikti savo minčių ir 

darbų pėdsakus gimtinėje,
– stiprindama teigiamą viešąjį anykščių įvaizdį 

lietuvoje ir pasaulyje, 
tęsia tris kryptis savo veiklai plėtoti:

1. anykštėnai – anykštėnams
Bendrija numato:
* išplėtoti anykštėnų bendravimo ir keitimosi in-

formacija sistemą, kad ji leistų sekti gimtojo krašto 
kaitą ir joje dalyvauti, taip realizuojant asmeninį in-
teresą;

* tęsti Pasaulio anykštėnų namų kaip informacinio ir 
kultūrinio centro Anykščiuose kūrimo idėją, kaupti jiems 
kūrybinį bei meninį pasaulio anykštėnų palikimą;

* talkinti anykštėnams, kurie siekia pažinti savo tėviš-
kę ir giminę, pagelbėti jiems atkurti kitokius laiko ištir-
pintus ryšius. 

Pasaulio anykštėnų bendrijos veiklos krypčių 2010-2013 m. projektas

2010 m. liepos 16 d. Lucke (Ukrainoje), istorinėje pi-
lyje, įvyko 600-ųjų Žalgirio mūšio metinių minėjimas. 

Šaltiniai liudija, jog Žalgirio lauke kovojo ir Lucko pul-
kas, vadovaujamas lietuvių kilmės kunigaikščio Fiodoro 
Ostrogiškio. Lucko ir visos Voluinės gyventojai ir šiandien 
tebelaiko Vytautą savo herojumi. Ypač jiems svarbus  Eu-
ropos monarchų suvažiavimas, 1429 m. įvykęs Lucko 
pilyje. Jame dalyvavęs Romos imperatorius ir Vengrijos 
karalius Zigmantas I, kiti Europos galingieji pasiūlė LDK 
didįjį kunigaikštį Vytautą karūnuoti Lietuvos karaliumi. 

Mums, anykštėnams, šis renginys įdomus ir dar vie-
nu aspektu. PA jau yra pasakojęs apie Kijevo leidyklos 
„Baltija-Druk” vyr. redaktorių anykštėną Virginijų Sro-
lią, Anykščių krašte medžio paminklais įamžinusį kelias 
gimtosios apylinkės kapinaites bei pirmųjų savanorių 
atminimą. Dabar jis su žmona, leidyklos direktore Rūta 
Malikėnaite, kultūros draustiniui „Senasis Luckas” pado-
vanojo XVII a. nežinomo dailininko nutapyto Vytauto 
Didžiojo portreto fotokopiją (originalas saugomas Vil-
niaus paveikslų galerijoje, matmenys 180 cm x 110 cm). 
Nuo šiol Lucko svečiai šį portretą galės matyti pastovio-
je ekspozicijoje Švitrigailos bokšte. Renginyje dalyvavo 
Voluinės gubernatorius V. Klimčiukas, Lietuvos ambasa-
dorius Ukrainoje P. Vaitiekūnas, kiti garbingi asmenys.

Vertėtų priminti ir tai, jog būtent Lucko kryžius puošia 
Lietuvos Respublikos Prezidento Vytauto Didžiojo or-
diną – svarbiausią Lietuvos Respublikos ordiną, įsteigtą 
1930 m. minint Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties me-
tines.  
Pa inf. 

2. anykštėnai – anykščiams
Bendrija pasirengusi:
* suteikti sąlygas įvairiose srityse dirbantiems anykš-

tėnams dalyvauti visuomeniniuose, kultūriniuose ir 
ūkiniuose Anykščių krašto plėtros procesuose, laiku pa-
reikšti savo nuomonę ir pasidalinti profesine patirtimi;

* kaupti ir platinti informaciją apie anykštėnus, kurių 
veikla stiprina Anykščių krašto – reikšmingą kultūrinę 
tradiciją ir kultūrinio turizmo potencialą turinčios vieto-
vės – reputaciją;

3. anykštėnai – lietuvai ir pasauliui
Bendrija įsipareigoja:
* įtraukti pasaulio anykštėnus į „tinklinės Anykštijos“ 

kultūrinę bendruomenę, skatinant savo intelektualiniu ir 
materialiniu indėliu, gyvenant ir dirbant toli nuo gimi-
nės, turtinti gimtąjį kraštą;

* skleisti pasaulio anykštėnų mažųjų bendruomenių, 
susibūrusių kitose šalies vietovėse ir užsienio valstybėse, 
veiklos patirtį, skatinti jų iniciatyvas;

*skatinti anykštėnus panaudoti savo asmeninę įtaką 
gyvenamojoje ar veiklos aplinkoje ir skleisti žinias apie 
progresyvias permainas Anykščių krašte, formuoti tei-
giamą nuomonę apie Anykščius kaip apie patrauklią ir 
viliojančią susipažinti Lietuvos vietovę.

anykštėno dovana luckui
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Rimantas Vanagas

Dažnai apie gimtojo krašto meilę mes 
kalbame tiems ir su tais, kurie ir taip ją myli, 
kuriems tikrai nebereikia nieko aiškinti, 
įrodinėti. O kokiais žodžiais turėtume 
kreiptis į jaunus žmones, besidairančius 
anapus horizonto? Ką jiems pasiūlyti, kuo 
sudominti, kad tėvynės savoka nebūtų, 
kaip leido sau suformuluoti tūlas išeivis, 
“dirbtinė”? Kad jaunųjų lietuvaičių laimės 
nenusineštų, anot Pauliaus Širvio, “tolimi 
vaivoriniai miškai”?

Tiesa labai paprasta: negalima, neįmanoma 
pamilti to, ko nepažįsti, didžiuotis tuo, ko nesi 
net girdėjęs ar matęs. O ar mūsų atžalynas 
pakankamai susipažinęs su gimtojo krašto 
istorija, įžymių anykštėnų gyvenimais, dar-
bais ir kūryba? Ar pažįsta savo miestą ir jo 
apylinkes, upelius ir ežerus, girias ir istorines 
vietas, turi savo mėgstamus takus, kalnelius, 

anykščių 
akademija? 

miškelius, akmenis? 
Koncertėliai, šou spektakliukai, kuriais 

nūnai užpilta visa šalis, dažnai tėra žiūrovui 
lengvas (o valstybei nepigus), vartotojiškas 
laiko praleidimas be jokių vidinių pastangų. 
Vienkartiniai, pramoginiai renginiai negali 
palikti gilesnių dvasinių išgyvenimų, ne-
formuoja mąstančių, harmoningų as-
me nybių, lietuviškumo, tautinio orumo. 
Knygos? Jas skaito vis mažiau, pėsčiomis 
keliauja vis rečiau, daugelio augalų ir 
paukščių (o ką bekalbėti apie žvaigždes!) 
vardų nebežino… Ypač stebina, kad labai 
daug jaunųjų anykštėnų nėra skaitę nei 
A.Vienuolio “Iš mano atsiminimų”, nei 
B.Buivydaitės autobiografinių apysakų, 
kuriose kiekviena eilutė dvelkia gyva 
Anykščių istorija… O kuris išvardintų bent 
po tris žymesnius anykštėnus istorikus, dai-
lininkus, skulptorius, dainininkus, muzi-
kantus? Kultūros paveldas – išvis kažkas 
archaiška ir niekam nereikalinga...

“Gimtinės mokslo” (tai, žinoma, są-
ly ginis pavadinimas), nuotrupomis dės-
tomo bendrojo lavinimo mokyklose, ne 
tik neužtenka – kaip oro trūksta! Todėl 
ir šovė galvon mintis: o kodėl garsiaja-
me garsenybių, plačiai deklaruojamų 

kultūrinių, literatūrinių tradicijų krašte 
neįgyvendinus niekur dar negirdėto patrio-
tinio projekto – neįsteigus …Anykščių aka-
demijos? Specialių, prestižinių ilgalaikių 
kursų, kuriuos išklausęs, jaunas žmogus 
pradėtų suvokti, kokį turtą jis paveldėjo jau 
gimdamas – ir ką verta išsaugoti bei palikti 
savo vaikų vaikams? Ar bent prisiminti kaip 
savastį triūsiant svečiuose kraštuose? 

Tokiuose kelerių metų kursuose geolo-
gai, miškininkai, lituanistai, istorikai, 
kult ūrologai, literatūros kritikai, meno-
tyrininkai ir kt. žymūs atskirų sričių spe-
cialistai, kurių gausu Pasaulio anykštėnų 
bendrijos sąrašuose, pateiktų bent jau 
įtaigią apžvalgą būtiniausių su mūsų kraštu 
tiesiogiai susijusių žinių, be kurių vadintis 
anykštėnu būtų jei ne gėda, tai bent jau 
nekuklu… Tokius kursus, žinoma, galėtų 
lankyti ir smalsesni vyresnio amžiaus 
žmonės, o juos išklausiusieji gautų sim-
bolinį Anykščių akademijos diplomą. 

Ir visa tai, suprantama, būtų ne dėl skam-
baus pavadinimo ar gražaus popieriaus 
lapo, o kad prasmingiau ir perspektyviau 
panaudotume stiprias anykštėnų pajėgas 
visos Anykštijos ir Lietuvos labui.

Kaip manote – ar tai realu?

Esu anykštėnė, mūsų namas buvo “ant 
kalno”, Vienuolio gatvėje. Jau senokai 
gyvenu Kaune. Neseniai mūsų  sambūrio 
vadas Valerijonas Senvaitis davė man 
krūvelę “Pasaulio anykštėnų”, tai dabar 
kasvakar skaitau, skaitau, skaitau. Net 
neįsivaizduojat, kokį gerą darbą darot, 
leisdami šį laikraštį! Kaip gera prisiminti 

mielas „Pasaulio anykštėne“!
vaikystę ir jaunystę, rasti pažįstamų veidų, 
vardų, vaizdų. Ir juokiuos, ir apsiverkiu… 
Linkiu Jums sėkmės, Jūs – stebuklas!

Atsidėkodama siunčiu Jums nuotrauką, 
kurioje – Anykščių vaikų darželis 1946 m. 
prieš išleidžiant vaikus į mokyklą. Jis buvo 
įsikūręs mediniame name prie bažnyčios, 
dešinėje pusėje prie įėjimo į šventorių 

Nuotrauka iš V.Velbasytės-Kaunienės albumo

(paskui tas pastatas buvo nugriautas). Vir-
šutinėje eilėje pirma iš kairės – Galina 
Žukauskaitė, A.Vienuolio-Žukausko įdu-
kra. Šalia jos – Danguolė Vilimaitė. An-
troje eilėje trečia iš kairės – aš pati, Vanda 
Velbasytė. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės 
– Rimas Vilimas. Mūsų čia daug, gerai pa-
žiūrėję, gal atpažinsime save ar savo vai-
kystės draugus?

Vanda Velbasytė-Kaunienė 
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Silvija Mažeikytė 

Taip jau susiklostė, kad anykštėnė 
Eglė Vilkončiūtė-Šenavičienė „nutūpė“ 
Klaipėdoje. Baigusi Anykščių J.Biliūno 
vidurinę mokyklą, po to Šiaulių peda-
goginį institutą, ištekėjo už gražuolio 
jūreivio, buvusio klasės draugo Stasio 
Šenavičiaus. Vos prabėgus mėnesiui po 
vestuvių, vyras išplaukė į jūrą... Sunkiai 
priprato Eglė prie pajūrio vėjų, nepatiko 
šaltis, dargana. Tai ne Anykščių šilelio 
pušynai ir čia pat, netoli girininkijos sro-
venanti Šventoji! Jau nešiodama pirma-
gimį, vaikščiodama jūros pakrantėmis 
susimąstydavo, kur papuolusi?! Gal dėl 
to – neatsitiktinai – Šilė ir Audrius gimė 
Anykščiuose.

Daug laiko prabėgo, vaikai užaugę, 
savo šeimas sukūrę, jau ir 4 anūkai ūg-
telėję. Eglė dabar edukologijos magistrė, 
šeimos santykių specialistė. Viskas būtų 
gražu, tik nebėra šalia Stasio. Paskuti-
niuosius 3 metus dirbęs Raudonojoje 
jūroje laivo kapitonu, Stasys sugrįžo jau 
sirgdamas ir pasiliko šilelio pušų pavė-
syje. 

Chemikės ir miškininko duktė visada 
domėjosi gamta. Kasryt, nusimaudžiusi 
jūroje, važiuodavo dviračiu į darbą. Ir 
dabar, grįžusi į Anykščius, skuba pūkš-
telti Šventojon, turi savo mėgstamą salą 
upėje.

Kai vaikai buvo dar maži, gyvūnų 
parduotuvėje nupirko du balinius vėž-
liukus. Kaip dabar atsimena: po 90 ka-
peikų kainavo. Visiems buvo džiaugsmo 
žiūrint, kaip abu susiglaudę po radiato-
riumi miegodavo – mėgo šilumą. Arba 
dar: kaip kopūstlapius iš rankos imdavo 
ir patyliukais juos žiaunomis trindavo, 
vandenį gerdavo. Šarvai jų kieti, nulieti 
apytikriai iš 60-ties tvirtų plokštelių, nu-
plovus po čiaupu, net žvilga. Rytą, tik 
atsibudus, jau girdėti: kabarkšt, kabarkšt 
ateina per kambarį. Bet atsitik tu man: 
betyrinėdamas balkono „teritoriją“, vie-
nas ėmė ir iškrito, iš trečio aukšto. Eglė 
keliais apėjo balkoną, net verkė. O vėž-
lys dingo, ir porelės nebėr...

eglė – vėžlių karalienė...

Bet „vėžlių tema“ iš Eglės gyvenimo 
nepasitraukė! Grįžęs iš Raudonosios jū-
ros, Stasys pasakojo: kartkartėm iš po jų 
laivo išnirdavo trys dideli jūriniai vėž-
liai. Gal jie gyveno netoliese, o gal po 
laivu?

Eglė sužinojo, kad vėžliai – labai seni 
gyvūnai, jų amžius siekia per 200 mln. 
metų, tačiau mūsų dienų sulaukė ne ką 
tepakitę. Senosiose kultūrose vėžlys – 
šeimos, ištikimybės ir ilgaamžiškumo 
simbolis. O kai kurių tautų (keltų, indė-
nų, romėnų, graikų, japonų, kinų, indų) 
mituose ir pasakose vėžlys – išminties, 
pastovumo, ištvermės pradas. O čia dar 
jubiliejaus proga žentas Arnas Gudina-
vičius padovanojo keramikinį sprindžio 
dydžio vėžlį... 

Taip atsirado pirmasis kolekcijos 
eksponatas. Per 10 metų jų susikaupė 
apie 400: nuo 1 cm dydžio (pakabukai, 
auskarai) iki 0,5 m. Antai stiklinis vėž-
lys didesnis už katę... Eglė turi metali-
nių, keramikinių, medžiaginių vėžlių, 
kiti padaryti iš brangių akmenų: rožinio 
kvarco, nefrito, onikso, turkio, karneo-
lio, juodojo gintaro. Tai ir papuošalai, 
ir žvakidės, ir laikrodžiai, ir paveikslai, 
visokios smilkalinės, peleninės, dėžu-
tės. Šilė parvežė vėžlių, sukurtų iš Etnos 
ir Vezuvijaus ugnikalnių lavos. Audrius, 
grįždamas iš misijos Moldovoj, kiekvie-
ną kartą mamai atgabendavo vis kitokį, 
dar nematytą vėžlį. 

Eglė didžiuojasi keramikės Živilės 
Bardzilauskaitės-Bergins sukurtu vėžliu-
ku iš porceliano, papuošto aukso dulkė-
mis, graiko Georgiou Bros rankų darbo 
vėžliais iš alebastro, šiaulietės kerami-
kės Dalios Stanišauskienės  žvakide, 
Ritos Valaikienės keraminiu paveikslu, 
Sigutės Ach ženklu „Vėžlys“. Įspūdingi 
Žemaitijos tautodailininko Z. Slušnio 
medinis, Petro Žitkevičiaus keramikinis 
vėžliai, palangiškės Aldonos Grundie-
nės sukurta švilpynė. Ir t.t., ir t.t.

Anūkai nuo mažens pamėgo močiu-
tės vėžlius. Bėga iš pasivaikščiojimo 
ir jau iš tolo šaukia, kad toji greičiau 
įjungtų dainuojantį vėžlį. O tas lė-
tai iškiša galvą ir pradeda... angliškai 
dainuoti! Jei, dainelei pasibaigus, pa-
pliaukšėsi delnais – vėl pradės dainuo-
ti. Tiesa, kartais kolekcija ir nukentėda-
vo nuo vaikų ar katino smalsumo, bet 

kiek suteikė visiems džiaugsmo!
Neseniai Eglės kolekcija – apie 

300 vėžlių – buvo rodoma Klaipėdos 
I.Simonaitytės bibliotekos muzikos sky-
riuje. Net pati kolekcionierė nustebo, 
sulaukusi tokio didelio susidomėjimo, 
tiek gražių atsiliepimų. 

– O dar keisčiau, kad, išvežus eks-
ponatus į parodą, namie jų dar liko 
pilna spinta... Kaip liga dabar man tie 
vėžliai! – juokėsi Eglė, kraudama savo 
numylėtinius parodai Anykščiuose – 
Pasaulio anykštėnų VI suvažiavimo 
dalyviams.

Nuotraukos iš E.Vilkončiūtės-Šenavičienės 
asm.archyvo

anykščių kultūros centre miesto šven-
tės ir Pasaulio anykštėnų suvažiavimo die-
nomis bus rodoma klaipėdos anykštėnės 
eglės vilkončiūtės-šenavičienės meninių 
vėžlių kolekcija.

Eglė Vilkončiūtė-Šenavičienė savo vėžlius 
jau rodė klaipėdiečiams.
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1941-ųjų birželį okupacinė sovietų 
valdžia iš Anykščių ištrėmė ne tik ne-
mažai lietuvių, bet ir 10 žydų šeimų. 
Tarp jų buvo ir Danielis Einhornas, gy-
venęs Biliūno gatvėj, toj vietoj, kur da-
bar savivaldybė. Turėjo šešias karves, 
arklį, vežimą. Jo “nusikaltimas” – kad 
1918 m. savanoriu išėjo ginti Lietuvos 
nepriklausomybės, kovėsi prieš bolše-
vikus. Net 1990 meais, būdamas jau 
90-metis, Danielis didžiuodamasis 
kartojo: 1-oji pėstininkų divizija, Ge-
dimino pulkas, 1-asis batalionas, 3-oji 
kuopa… Jam atrodė privalu kariauti už 
savo ir savo tėvų tėvynę Lietuvą… 

Einhornų 4 asmenų šeima (be to, žmo-
na dar laukėsi…) iš pradžių atsidūrė Alta-
jaus krašte, Barnaūle. Dukra Pesia gimė 
jau traukinyje – tremtinė nuo gimimo 
dienos… Po metų barža Lenos upe nu-
plukdė Einhornus ir kitus likimo brolius 
prie Laptevų jūros, į “Trofimovskij rybza-
vod”. Nepaisant tragiškų aplinkybių, Pe-

nijolė sivickas grožėjosi šventąja

Prieš dvejus metus pasakojome (PA, 
2008, Nr. 9-10) apie Kolumbijoje gy-
venančios skulptorės, buvusio Bogotos 
mero Antano Mockaus motinos Nijolės 
Sivickas tėvus – pokary Anykščiuose 
dirbusį ginekologą, teismo medicinos 
ekspertą Antaną Sivicką ir jo žmoną 
Eleną. Šių metų liepos pirmojoje pusėje 
Anykščiuose lankėsi pati Nijolė su arti-
maisiais: dukra endokrinologe Ismena, 
vaikaičiais Antanu ir Gantu, studijuo-
jančiais Paryžiuje. Svečiai (beje, pui-
kiai kalbantys lietuviškai) aplankė A.ir 
E. Sivickų kapus, stebėjosi, kaip gražiai 
anykštėnai prižiūri savo artimųjų am-
žinojo poilsio vietas. Sutikti Pasaulio 
anykštėnų bendrijos atstovų, kolum-

biečiai pasigrožėjo Šventąja, aplankė 
Puntuką, Laimės žiburį, A.Baranausko 
klėtelę, S.Petraškos kūrinių ekspoziciją. 
Apžiūrėjusi pastarąją, N.Sivickas paste-
bėjo, kaip vis dėlto svarbu dailininkui 
turėti savitą technologiją. 

Ką tik į Kolumbijos prezidentus kan-
didatavusio A.Mockaus motina džiau-
gėsi, kad jos namai, rinkimų metu buvę 
kariuomenės apsupty, tebestovi kaip 
stovėję, o svarbiausia – kad sūnus iš-
liko gyvas. Kolumbija yra Kolumbija, 
ten daug kas kitaip… Jai patiko, kad 
Lietuvoje žmonės nėra taip akivaiz-
džiai susiskirstę į socialinius sluoksnius, 
bendrauja vieni su kitais, nėra abejingi 
dėl Lietuvos ateities. 85-erių metų daili-

ninkė (daugiausia kurianti iš oranžinio 
Andų molio) paliko įrašą muziejaus 
svečių knygoje. 

Ši viešnagė privertė dar kartą pagal-
voti, ar Anykščiuose, su kuriais “kraujo 
linija” susijusi garsioji Pietų Amerikos 
menininkė, negalėtų atsirasti ir būti sau-
gomi nors keli jos kūriniai? Lietuvoje 
ligi šiol niekas nieko panašaus neturi… 
Pa inf.

Pesia iš einhornų giminės sia augo linksma, ryžtinga, užsisipyrusi, 
tačiau nuo bado taip išseko, kad pasidarė 
labai pikta, net ėmė kandžiotis…  

Sibiro golgotą perėjusi, jau senokai 
gyvenanti Izraelyje, Pesia su anūke Dana 
šių metų liepos pradžioje viešėjo tėvo 
gimtuosiuose Anykščiuose. Moteris gy-
vai domėjosi Lietuvos gyvenimu, stebėjo 
Mindaugo karūnavimo šventę, pasakojo, 
kad jau atidavusi dokumentus Lietuvos 
pilietybei gauti… Ji buvo įsitikinusi, kad 
lietuviai – darbštūs, kantrūs žmonės, to-
kiems krizės nebaisios… Viešnia prane-
šė, kad prieš porą metų, lankydamasis 
pas sūnų Pietų Afrikos Respublikoje, 
netikėtai pasimirė buvęs Anykščių žydų 
draugijos Izraelyje ilgametis pirmininkas 
Mendelis Orlovikas. Pesia Einhorn taip 
pat apgailestavo, kad anykštėnus žydus 
Izraelyje jau galima suskaičiuoti ant pirš-
tų, kad šįmet ji nespėsianti dalyvauti Pa-
saulio anykštėnų bendrijos suvažiavime. 
Užtat pažadėjo kitąmet būtinai atvykti į 
Anykščių miesto šventę!   
Pa inf.

Pesia Einhorn į tėvo gimtinę šįkart atsivežė 
anūkę Daną.
Artūro Šajevičiaus nuotrauka

„Uoliam tautiečiui iš Anykščių“ pats kan-
didatas į Kolumbijos prezidentus 2001 m. 
dovanojo kolumbietišką skrybėlę, šįmet – 
rinkiminius marškinėlius 

Nijolė Sivickas ne tik Kolumbijoje gimusius 
sūnų bei dukterį, bet ir savo vaikaičius iš-
mokė lietuviškai

Ismena Mockutė-Peres, jos sūnūs Gantas ir 
Antanas su močiute, meiliai vadinama „Ni-
jolyte“, Anykščiuose šių metų liepą
Silvijos Mažeikytės nuotraukos
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Ramūnas Vaivada
anykščių kultūros centre miesto šventės ir Pasaulio anykštėnų 

suvažiavimo dienomis veiks mildos kiaušaitės meninių fotografi-
jų paroda „varno pasakos“.

Milda gimusi Kaune, užtat jos tėvelis poetas Vidmantas Kiau-
šas-Elmiškis šio pasaulio šviesą išvydo ne bet kur, o pačiame Bur-
biškio dvare! Mat, anuomet (kalbame apie 1952-uosius) jame 
gyveno ir kelių mokytojų šeimos. Svajojęs tapti žurnalistu, Vid-
mantas kažkodėl ėmė studijuoti elektrotechniką, po trijų semestrų 
ją metė, tada jau “galutiniškai” pasirinko lituanistiką. Vyras, tėvas, 
jei linksmiau – dvimetrinis… 

Šių metų liepos pradžioje jo dvidešimtmetė atžalėlė Milda, ne 
bet kaip sukiojanti fotoaparatą ir neginčijamai poetiškos sielos, 
parašė tokią autobiografiją:    

„Gimiau praeitame amžiuje, saulei vos pradėjus brėžti pirmąjį 
lanką karščiu raibuliuojančiame dangaus skliaute. Pakirdau drauge 
su paukščiais rytą, toli nuo miškais gauruotų Anykščių kalvų, vin-
giuotų kelių ir siaurų keliukų. Toli nuo ūkininkų, su šunimis akylai 
saugančių fotoaparatų išgąsdintas žalmarges, toli nuo miglose rū-
kuojančių arklių siluetų. Mano gyvenimas prasidėjo Kaune. Čia aš 
mokausi, fotografuoju, rašau apie tai, kas svarbu, o kartais nelabai.

Sykį sapnavau žalia žole apsidangsčiusią kalvą, saulės spindu-
lius, įkypai krintančius ir it brangakmeniais nubarstančius upės 
vingius. Aš pažinojau tą vietą, nors nebuvau ten buvusi. 

Nors esu tik antros kartos anykštėnė, tačiau vos išvydusi 
savo sapną jį atpažinau. Atradau, kad tai tikra. Anykščiuose. 
Burgundiško vyno rytai, miškais gauruotos Anykščių kalvos, 
žvejų valtys ir vingiuoti keliukai... Čia mano kraštai. Tebūnie 

„esu antros kartos anykštėnė“ tokie visi mano kraštai“.
Gi apie savo sukurtą meninių fotografijų ciklą „Varno pasakos“ 

jaunoji autorė pasakė štai ką:
„Gyvenime tikiu dviem dalykais – amžina kaita bei amžinu pa-

stovumu. Žmogus yra tarytumei upė – visąlaik bekintą aplinkybės, 
vis tolyn plukdomi vandenys mus kiekvieną akimirką paverčia 
kitais, lygiai kaip krantai ar tėkmės kryptis nulemia mūsų savastį, 
neleisdami būti palaikytais ar pasivadinti jau kita upe.

Jaučiuosi per jauna, kad pasakočiau apie vietas, kur manęs nėra. 
Esu sklidina klausimų, o ne atsakymų. Tad ir „Varno pasakos“ – tai 
mitai ir sykiu tikri pasakojimai apie man brangias vietas, pasaulį, 
kuris slepiasi po racionalaus proto luobu. Senosiose Šiaurės Ame-
rikos indėnų kultūrose varnas – pasaulio sutvėrėjo, pirmojo pro-
tėvio simbolis. Tuo tarpu man visa žmogaus ar žmonijos istorija 
– tai jo esaties dalis, vidinis Varnas, nepažintas ir neištyrinėtas „aš“, 
begalinis ir visad kintantis.

Šių  metų gegužės 28-29 d. Italijo-
je, Grado mieste, įvyko II tarptautinis 
jaunųjų pianistų konkursas. Jame daly-
vavo vienintelis lietuvis – Paulius Raš-
kevičius iš Anykščių. Paulius mokosi 
Anykščių muzikos mokykloje ketvirtoje 
klasėje. Jį moko fortepijono mokytojas 
Stanislovas Aglinskas. Konkursas vadi-
nosi Premio “Isola del Sole”. Dalyvavo 
120 vaikų iš įvairių šalių. Paulius savo 
grupėje pelnė antrą vietą. Tai dar kartą 
įrodo, kiek daug pasiekusi anykštėniška  
fortepijono mokykla.
Pa inf.

jaunojo 
anykštėno sėkmė

mielieji,
Priimkite mano nuoširdžius linkė-

jimus, susirinkę iš plataus pasaulio į 
Anykščius. Esu dėkingas už pakvietimą 
rengėjams ir pavydžiu tiems, kurie suva-
žiavime dalyvaus. Nepamirštami man 
tie suvažiavimai, kuriuose man teko da-
lyvauti. O dabar amžius slegia pečius ir 
verčia būti arčiau dabartinių namų. Bet 
mintimis aplankau Anykščius kiekvieną 
rytą, nes miegamajame kambaryje rė-
muose kabo didelė nuotrauka, daryta 
iš lėktuvo. Taigi dieną pradedu Anykš-
čiuose. 

Viso geriausio – 
kęstutis laskauskas,
baltimorė, jav

Vakaro malda

Sapnuoti smėlynus I
Sapnuoti smėlynus II
Iš fotoparodos „Varno pasakos“.
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Mindaugas Nefas 

svajonė – Pasaulio „stogas“...

Ar kada nors esate svajoję užlipti ant 
pasaulio „stogo“, užsimerkti, ištiesti ran-
kas ir pajusti sklindančią energiją? Gal-
būt daugelis netiesiogiai, tačiau kažkur ir 
kažkada esame apie tai pagalvoję. Tačiau 
kur rasti pasaulio „stogą“? 

Atsakymo į šį klausimą jau ne viene-
rius metus ieško Anykščių kultūros cen-
tro tautinių šokių ansamblis „Gojus“, va-
dovaujamas Jūratės Uselienės. Nuo pat 
kūrybinės veiklos pradžios „Gojus“ akty-
viai skleidžia tautinio šokio idėjas ne tik 
gražiojoje Lietuvoje, tačiau ir užsienyje. 
Latvija, Lenkija, Vokietija, Austrija, Bel-
gija, Italija, Kroatija, Portugalija, Jorda-
nija, Turkija. Aplankytų valstybių sąrašą 
šiais metais „Gojaus“ šokėjai papildė dar 
vienu „laimikiu“ – ypatingos egzotikos 
šalimis Indija ir Nepalu. Atrodytų, nere-
ali vadovės ir entuziastingų šokėjų idėja 
surasti pasaulio „stogą“ šiose egzotiškose 
šalyse buvo tarsi miražas, tačiau nenu-
maldomas troškimas pamatyti, pajausti, 
išgirsti ir parodyti Lietuvą pasauliui buvo 
stipresnis.

katmandu egzotika: 
sveiki atvykę be bagažo!

Lietuvoje prasidėjus kalendoriniam 
pavasariui, kovo mėnesį, 19 ansamblio 
šokėjų ir muzikantų išvyko į tolimąjį Ne-
palą dalyvauti 5-ajame tarptautiniame 
folkloro festivalyje, kuriame ansamblis 
„Gojus“ pirmą kartą atstovavo Lietuvai. 
Pasinaudodami proga, anykštėnai pasi-
baigus festivaliui aplankė Indiją. 

lietuviška trispalvė 
Himalajų viršukalnėje

Kelionė iš Lietuvos į Nepalo sostinę 
Katmandu nėra paprasta, tenka skristi 
du kartus persėdant – Helsinkyje ir De-
lyje. Kelionę apsunkina ne tik netrum-
pas laikas lėktuve, tačiau ir įvairiausios 
„tvarkos“ oro uostuose. Pasiekę Indiją, 
šokėjai iš karto pajuto atsidūrę kitame 
pasaulyje: vietoje žieminio lietuviško oro 
pasitiko karštis, kardinaliai skirtinga kul-
tūra bei dar viena staigmena: anykštėnai 
sužinojo, jog dėl įvairiausių aerouosto 
politikos niuansų savo bagažo Katman-
du negaus... Egzotika egzotikai, tačiau 
atsidurti Nepale be bagažo nėra pats ma-
loniausiais dalykas. Šią problemą kaip 
įmanoma greičiau stengėsi išspręsti festi-
valio organizatoriai, mus pasitikę plačiai 
šypsodamiesi bei karališkai pagerbdami. 

Nepalas – Azijos valstybė, įsikūrusi Hi-

malajų kalnuose, ribojasi su Indija bei Ti-
betu. Ilgą laiką Nepalas buvo karalystė ir 
tik 2007 m. tapo demokratine respublika. 
Žodis „demokratija“ šioje pasaulio daly-
je turi visiškai skirtingą prasmę ir prak-
tinį veikimą, tačiau vis dėlto valdymas 
priklauso tautai. Padėtis valstybėje nėra 
rami, čia vis dar nereti streikai ir  Nepalo 
komunistų partijos (maoistų) susirėmimai 
su kitaminčiais, Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija nerekomenduoja vykti į šią 
šalį, tačiau...

Nepalas – viena skurdžiausių pasaulio 
šalių, joje gyvena 28 milijonai žmonių, 
apie 50 % gyvena žemiau pasaulinės 
skurdo ribos. Taigi atvykęs į Nepalą pa-
junti, ką reiškia civilizacijos santykis su 
žmonių gyvensena, papročiais. Toje pa-
čioje gatvėje gali pamatyti iš molio drėb-
tą ir šiaudiniu stogu dengtą trobelę, o 
kiek tolėliau – šiuolaikinį mūrinį pastatą 
su elektra.

Netrukome įsitikinti, jog nepaliečiai 
svečią pasitinka kaip karalių, nepapras-
tai nuoširdi sutikimo ceremonija nupūtė 
visą kelionės nuovargį. 

kuo skiriasi nePalas 
nuo lietuvos?  

Tik atvykę pastebėjome, kad beveik 
visi žmonės šypsosi ir atidžiai stebi atvy-
kėlius. Mums egzotika jie, o mes egzoti-
ka jiems... Nepalo miestų gatvės primena 
didžiulį skruzdėlyną, kur visi skuba, kru-
ta. Pagrindinė kelių eismo taisyklė – garso 
signalas, tai jis sprendžia kam važiuoti, o 
kam ne. Nenaudosi garso signalo – neva-
žiuosi, todėl triukšmas gatvėse didžiulis, 
aplinkui daugybė žmonių, zujančių mo-
tociklų, gatvės primena nuolatinį  turgų, 
visai šalio kelio dulkių debesyje pardavi-
nėjama žuvis, mėsa, vaisiai ir daržovės. 
Mus tai stebino, o vietiniai savo gyveni-
mo kitaip nė neįsivaizduoja. 

Nepale didžioji dalis žmonių neišsila-
vinę, neraštingi, tai puikiai atsispindi jų 

Nepalo kaimelyje puikiai dera kasdienis gyvenimas ir ilgaamžė kultūra. 

Anykštėnai panoro įsiamžinti prie Pocharos ežero, saugomo Himalajų viršukalnės.
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kasdienybėje. Aplinkui kalnai šiukšlių, 
žmonės paprasčiausiai nesupranta, jog 
plastmasinės šiukšlės taip greitai kaip ba-
nano žievė nesuyra... Mokyklas, kurių di-
džioji dalis privačios, lanko tik nedidelė 
dalelė vaikų, kiti gi pasmerkti gyvenimo 
mokyklai. Nepaisant didžiulio skurdo, 
visi mokinukai dėvi mokyklines unifor-
mas, taip rodydami pavyzdį kitiems, net 
ir tiems lietuviams, kurie mėgsta skųstis 
viskuo – pradedant lietumi, baigiant ko-
lūkių griūtimi. Nepalo žmonių paprastu-
mas įkvepiantis.

Vaikštant miestų gatvėmis atrodo, jog 
visi miesto gyventojai išėję į jas, niekas 
nesėdi namuose. Žinoma, Nepalo sosti-
nė Katmandu gerokai skiriasi nuo regio-
ninių miestų, kuriuose lankėmės. Festiva-
lio metu turėjome galimybę susipažinti 
ne tik su šalies sostine, tačiau ir nemažai 
pakeliauti vingiuotais, banguotais, įspū-
dingais ir net pavojingais Nepalo keliais. 
Kelionės šioje šalyje varginančios, keliai 
nėra beviltiškai prasti, tačiau jie driekiasi 
per kalnus, taigi greitis minimalus. Prie 
kelionės vargų prisideda nuolatinis su-
pimas ir šokinėjimas, trukdantis ilsėtis ir 
mėgautis kelione. Tačiau patarlė, kad šuo 
ir kariamas pripranta, Nepale pasitvirtino 
gana greitai...  

galima Pasijusti 
ir Holivudo žvaigždėm...

Festivalio organizatoriai siekė, kad 
svečius, atvykusius iš įvairiausių pasaulio 
kampelių, pamatytų kuo daugiau nepa-
liečių, todėl buvo sumanytas turas po šalį. 
Autobusų vilkstinės su dalyvių delegaci-
jomis iš Lenkijos, Ispanijos, Prancūzijos, 
Slovakijos, Olandijos, Bulgarijos, Bangla-
dešo, Indijos, Slovėnijos ir Lietuvos kelio-
nei paskirdavo visą dieną ir dažnai galuti-
nis tikslas būdavo pasiekiamas tik naktį. 

Po varginančios kelionės rytojaus 
dieną laukdavo pasirodymai – eisenos 
ir koncertai Nepalo miestuose. Kiekvie-
name mieste buvome pasitikti ir išlydė-
ti vis kitaip, bet nuoširdžiai ir svetingai. 
Ypač įstrigo tos vietos, kuriose daugiau 
nei 90 % vietos gyventojų nebuvo matę 
baltaodžių, o juo labiau – gražiųjų lie-
tuvaičių. Nedaug trūko, kad pasijustu-
me Holivudo žvaigždėm!..  Į kiekvieną 
dalyvį nuolat nukreipta daugybė akių, 
kiekvienas nori tave pašnekinti, paduoti 
ranką, prisiliesti, nusifotografuoti. Nors 
žmonės pinigų pertekliumi pasidžiaugti 
tikrai negali, tačiau dažnas turi mobilųjį 
telefoną su vaizdo kamera. Eisenų metu 
pilnos gatvės stebėdavo iš tolimųjų kraš-
tų atvykusius dalyvius ir stebėjosi ne tik 
odos spalva, tačiau sudėjimu, ūgiu, dai-
nomis, muzika ir šokiais. Koncertuose 
pasitikdavo tūkstantinės žiūrovų minios, 
jos karštai palaikydavo užsienio delega-
cijas ir tiesiog pašėldavo išgirdusios Ne-
palo tradicinę muziką. 

Kelionės po Nepalą metu anykštėnai 

turėjo įspūdingą progą paminėti mūsų 
Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 
20-metį Himalajų apsuptyje. Kovo 11 d. 
rytą, kai Lietuvoje dar buvo naktis, „Go-
jaus“  nariai  pakiliai ir džiaugsmingai 
sutiko šventinį rytą giedodami Tautišką 
giesmę bei rankose spausdami lietuvišką 
Trispalvę. Simboliška, jog praėjus 20 metų 
po išsivadavimo iš sovietinės sistemos, šią 
sukaktį galėjome minėti toli nuo namų ir 
taip skleisti žinią apie mažą, tačiau nuos-
tabią šalį – Lietuvą. Nepaisant didžiulio 
atstumo nuo  Lietuvos, patirtas jausmas 
neišblės ilgai – jautėmės esą visi kartu... 

Įdomu, PersPektyvu...

Nepalas – daugiakultūrė šalis, tai lemia 
religinė gyventojų priklausomybė. Di-
džioji dalis išpažįsta induizmą, likusioji – 
budistai; krikščionių bendruomenė labai 
menka. Mūsų viešbučio kieme stovėjo 
vienos iš dievybių garbei skirtas altorėlis, 
miestuose nemažai šventyklų. Ypatingai 
įdomus paprotys, atspindintis žmonių 
pasaulėžiūrą, yra mirusiųjų pagerbimas. 
Nors šiandien daugelis lietuvių pasakys, 
kad mūsų proprotėviai buvo deginami, 
tačiau vargu ar žino Sovijaus sakmę. 

Nepale gyva sakmė apie dievybę, kuri 
pasirinko geriausią kelią į kitą gyvenimą 
siekiant reinkarnacijos – deginimą. Ne-
paliečiai mirusiuosius degina specialiose 
šventyklose ir apeigų vietose ant šventos 
upės kranto. Deginimo ceremonija nepa-
prastai įsimenanti ir gili, mums neįprasta 
ir galbūt netgi baugi, ypač todėl, kad ją 
teko stebėti naktį. Tačiau svarbiausia, jog 
mirusieji į kitą gyvenimą išlydimi pagar-
biai ir sakraliai. 

Lankantis svečiose šalyse, daugelį pa-
prastai domina tradicinė šalies virtuvė. 
Nepaliečiai mėgsta daug ir įvairių pries-
konių, jais gardina visus savo patiekalus: 
žuvį, vištieną, ryžius, mėsą ir t.t. Lietuviš-
ki skrandžiai šį išbandymą  be didesnių 
nuostolių išlaikė. Prieš išvykstant į Ne-
palą, ansambliečius neramino perskai-
tyti straipsniai apie graužikus ir vabalus, 
nuolatinius viešbučių palydovus, tačiau 
šių sutikti, ačiū Dievui, taip ir neteko...

Grįžęs iš Nepalo, paragavęs lietuviškos 
duonos ir įkvėpęs lietuviško oro, „Gojus“ 
jau pradėjo planuoti naują egzotišką, kol 
kas dar svajonėse plevenančią kelionę, 
skelbiant pasauliui Lietuvos ir Anykščių 
vardus bei populiarinant lietuvių kultūrą 
margajame pasaulyje. 

Kalnų valstybėje gausu religinių motyvų. 
Autoriaus nuotraukos

Milda Kaklauskaitė su nepaliete. Kaip ir visame pasaulyje, Nepale moterys nori būti gražios. 
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Ona Voverienė. Žymieji XX amžiaus 
Lietuvos mokslininkai. – Vilnius: Moks-
lo aidai, 2009. – 638 p.

Prof. habil. dr. Ona Voverienė – 
viena žymiausių dabarties mokslinės 
bibliografijos specialisčių. Jos knyga 
apie praėjusio amžiaus Lietuvos moks-
lininkus – savo-
tiška Lietuvos 
mokslo garbės 
knyga. Joje pa-
teikta 91 Lietu-
vos mokslinin-
ko biografija. 
Keturi iš jų yra 
savo šaknimis 
a n y k š t ė n a i : 
1) žymus JAV 
kompiu te r ių 
s p e c i a l i s t a s 
prof. dr. Al-
girdas Avižie-
nis, pirmasis atkurto Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius; 2) matematikas, 
pedagogikos istorikas Algirdas Povilas 
Ažubalis; 3) istorikas, Lietuvių Katalikų 
mokslo akademijos akademikas prof. 
habil. dr. Antanas Tyla, Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos pirmininkas; 4) istorikė 
teologė doc. dr. Aldona Pajedaitė-Va-
siliauskienė. Dar du – pedagogas prof. 
habil. dr. Leonas Jovaiša ir muzikolo-
gas, Lietuvių Katalikų mokslo akademi-
jos akademikas prof. habil. dr.  Vytautas 
Landsbergis, Sąjūdžio ir Atkuriamojo 
seimo pirmininkas, Europos parlamen-
to narys yra kitaip susiję su Anykščiais: 
pirmasis jaunystėje juose mokytojavo, 
antrasis yra Anykščių „žentas“...  Taigi 
Anykščiai – ne vien garsių literatūros 
klasikų gimtinė. Anykščių žeme vaikš-
čioję žmonės įeina ir į šlovingą Lietuvos 
mokslo istoriją, atsistodami prie tokių 
XX a. Lietuvos mokslo įžymybių, kaip 
archeomitologijos pradininkė prof. dr. 
Marija Alseikaitė-Gimbutienė, garsie-
ji kalbininkai profesoriai Kazimieras 
Būga bei Jonas Jablonskis... Ir dar gali-
ma būtų išvardinti per 80 knygoje apra-
šytų garbių asmenybių. 

Rasa GEDMINIENė

Jonas Kuprionis miškininkas. Suda-
rytojas Jonas Bagdonas. – Vilnius: AB 
„Spauda“, 2010. – 475 p.

„Skiriu savo motinai Teklei Kupriony-
tei, visoms Motinoms ir Sesėms, nuau-
dusioms iškilioms asmenybėms šviesų 
Taką“, – tokia dedikacija ženklina šitą 
išvaizdžią ir neploną knygą, kurioje su-
darytojo J.Bagdono surinkti straipsniai, 
dokumentai, laiškai, nuotraukos pasa-
koja apie praėjusio amžiaus pradžio-
je Kiaušų kaime gimusį Joną Kuprionį 
– miškininką,   mokslininką, žurnalis-
tą. Čia randame ir kitų autorių atsimi-
nimus apie šią nusipelniusią mokslui 

anykštėnų 
knygų derlius

ir kultūrai asmenybę. Jonas Kuprionis, 
iškilus mūsų tėviškėnas, buvo prisimin-
tas panašioje 2006 m. pasirodžiusioje 
knygoje „Jonas Kuprionis skautas“, kur 
publikacijos ir nuotraukos liudijo, kaip 
jis augo ir brendo aktyviai dalyvauda-
mas toje organizacijoje.

Tik J.Kuprionio artimųjų pastangų, 
rūpesčių dėka išvydo dienos šviesą šitie 
du kapitaliniai leidiniai, laikytini ir ra-
šytiniais paminklais šviesiam išėjusiojo 
Anapilin atmi-
nimui. Daug 
kruopštaus dar-
bo, kantrybės ir 
laiko prireikė 
J.Kuprionio sū-
nėnui pedago-
gui J.Bagdonui, 
užsibrėžusiam 
peržiūrėti ar-
chyvus, bibli-
otekų fondus, 
surinkti visą su 
dėde susijusią 
medžiagą. Nepagailėjo lėšų knygų lei-
dybai J. Kuprionio dukros Dalia, Da-
nutė, sūnus Algis.

Pasklaidęs arti 500 šitos monogra-
fijos puslapių, susipažinęs su publi-
kacijomis, negali nesidžiaugti taurios 
J.Kuprionio asmenybės veikla ir tuo, 
kad šis Anykščių krašto sūnus mylėjo 
Tėvynę, žmones ir jį mylėjo žmonės, 
jis įvardinamas ir kaip gėrio sėjėjas.

Knyga prasideda paties J.Kuprionio 
analitiniu straipsniu „Miškas ir lietu-
vis“, miškininko J.Kučinsko įdėmia 
J.Kuprionio gyvenimo kelio ir darbų 
apžvalga „Profesorius Jonas Kuprionis 
(1901 08 03 – 1982 07 08)“. Toliau 
kone 200 puslapiuose skelbiamas rašy-
tinis J.Kuprionio palikimas – straipsniai, 
surinkti iš prieškario Lietuvos ir Ameri-
kos lietuvių spaudos, ištraukos iš laiš-
kų. Įdomu skaityti miškininkų, draugų, 
artimųjų atsiminimus apie J.Kuprionį. 
Itin šilti sūnėno, dukterų, sūnaus bei 
buvusių kaimynų prisiminimai. Knygo-
je gausu ir nuotraukų.

Pabaigoje – bibliografijos ir pavar-
džių rodyklės. Bibliografijos sudaryto-
jas stropiai suregistravo 1925-1982 m. 
spaudoje skelbtus J.Kuprionio straips-
nius (per 600 pozicijų!). Tasai rašytinis 
palikimas pasižymi tematikos įvairove, 
atskleidžia ne tik profesinius interesus, 
bet ir aukštą tautinę bei pilietinę savi-
monę. 

Profesionaliai parengta knyga „Jonas 
Kuprionis miškininkas“ išryškina taurią 
mūsų tėviškėno asmenybę bei tikrąsias 
jo veikla įprasmintas vertybes.

Vygandas RAČKAITIS

Veronika Dikčiuvienė. Apmąstymų 
duona. – Anykščiai: Literatų klubas 
„Marčiupys“, 2010. – 100 p.

Ne vienas lietuvių poetas bandė 
japonų lyrikos miniatiūrines formas – 
haikų ir tankų žanrus. Į šios lyrikos ypa-
tumus – didžiulį minties ir jausmo tūrį 
keliose eilėraščio eilutėse, gilią poteks-
tę nusakytame vaizde, minties suges-
tyvų punktyrą ir užuominos erdvę tarp 
eilučių – atkreipė dėmesį ir mūsų lite-

ratai. Tad nieko nuostabaus, kad nese-
niai pasirodęs Veronikos Dikčiuvienės 
poezijos rinkinys „Apmąstymų duona“ 
prasideda keliais trumpučių trieilių 
– haikų ciklais. Perpratusi  šito žanro 
ritminę discipliną, kiekvieno žodžio 
svarbą itin glaustoje kompozicijoje, 
autorė sugebėjo keliais štrichais  įvaiz-
dinti mintį, siekti jausminės kulminaci-
jos, pasirinktą raiškos formą susieti su 
savo aplinkos ir gyvenimiškos patirties 
realijomis. Pvz.: „Anykščių  bokštai/ 
mano visas pasaulis./ Duona  ir žodis./ 
Per grikių lauką/ brido vienatvė namo. 
/ Ašara saujoj...“

Kitose Veronikos Dikčiuvienės rinki-
nio „Apmąstymo duona“ dalyse, pava-
dintose „Tylos kalba“, „Paskutinė laiko 
atkarpa“, jau tradiciniai verlibru rašyti 
eilėraščiai. Tai autorės lyrinis dieno-
raštis, įspūdžiai, apmąstymai. Vyrauja 
realybės padiktuotos temos: skubantis 
laikas, gyvenimo laikinumo samprata, 
vis trumpėjanti kelio distancija, išban-
dymai ligomis, 
kanč iomis . . . 
Tas minorines 
nuotaikas pra-
sklaido Kūrėjo 
duotos būties 
džiaugsmas ir 
gamtos grožis, 
šviesūs prisimi-
nimai. 

Veronika Dik-
čiuvienė  anykš-
tėnams labiau 
žinoma kaip 
tautodailininkė, 
tad nėra staigmena rinkinio pabaigoje 
skaitytojams pateiktos 22-jų autorės ta-
pybos darbų reprodukcijos. Lyriškas ir 
jos teptukas, spalvomis išsakantis jaus-
mą, nuotaiką kiekviename peizaže ar 
portrete. Yra keletas paveikslų, kuriuos 
gal galima  pavadinti impresionistiniais 
– alegoriniais. („Varpų žūtis“ ,“Laiko tė-
kmė“, „Popierinis laivelis“, „Gyvybės 
galia“, „Paukščių  kelionė“, „Praraja“ ir 
kt.). Juose ne tik spalvos, vaizdai, bet ir 
užšifruota mintis.

V.Dikčiuvienės knyga „Apmąstymų 
duona“ džiugins ir brandžia poezija, ir 
subtiliais paveikslais. 

Vygandas RAČKAITIS

Irma Randakevičienė. Reanimacijos 
palata. Roma-
nas. – Vilnius: 
Tyto Alba, 2010. 
– 284 p. 

Knygos auto-
rė – jauna teisi-
ninkė, moksli-
ninkė. Šiuokart 
ji debiutuoja 
kaip literatė, 
pasirinkusi in-
triguojantį, bet 
kartu ir gana 
rizikingą kelią – 
meniniu žodžiu 
papasakoti apie pacientų išgyvenimus 
rajono ligoninės reanimacijos palatoje. 
Įdėmesnis skaitytojas anykštėnas iškart 
atpažins kai kuriuos mūsų miestelio 
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vaizdus, personažus – ir pasakys: tai juk 
Anykščiai, nors ir neįvardinti! Net keis-
ta, kodėl tas miestelis paliktas be vardo? 
Nudžiugs skaitytojas – ar nusivils atpaži-
nęs?.. Palikime tai spręsti jam pačiam.     

O kol kas pasiduokime neskubraus pa-
sakojimo tėkmei – ir pamažu susipažin-
kime su žmonėmis, patyrusiais insultą, 
infarktą, komą, paskutinių stadijų vėžį. 
Tragiškos, psichologiškai įdomios, kai 
kada ir linksmos situacijos, – kaip sako-
ma, juokas ir ašaros – greta. Autorės po-
zicija humaniška: ji nekankina skaitytojo, 
versdama jį įsijausti į ligonio vaidmenį, o 
leidžia likti stebėtoju, vertintoju. Tikslius 
pastebėjimus keičia ilgoki aprašymai, 
pastaruosius – pikantiški išsireiškimai 
ir detalės. Įspūdis toks, tarsi autorė per-
pasakotų kažkieno kito, ne savo pačios 
patirtį, ne tiek skaudžią, kiek pagaulią. Ji 
nevengia šaržo, anekdotiškų nutikimų, 
gana laisvo traktavimo bei komentavimo 
– ir tai leidžia priskirti šią knygą relaksa-
cinio pobūdžio literatūrai.   

Ramūnas VAIVADA 

Jonas Danauskas, Rimantas Vanagas. 
Broli žaliašaki... Medžiai Anykštijos so-
dybose. - Vilnius: Standartų spaustuvė, 
2010. – 64 p.

Gausiai iliustruoti leidiniai mūsų die-
nomis ypač populiarūs: patraukliai pa-
teikta pažintinė informacija, reklama 
kraštui, akiai 
maloni dovana, 
suvenyras sve-
čiui. Problema 
tik viena: kaip 
surasti nišą gau-
sybės albumų 
albumėlių jū-
roje? Pripažin-
kime, jog tarp 
jų nestinga ir 
menkaverčių, 
įdomių tik autoriams... 

Šiomis dienomis pasirodęs fotoal-
bumas „Broli žaliašaki...“, regis, nieko 
nekartoja, niekam nemina ant kulnų... 
Leidinio įkvėpėjas – šalyje garsus den-
drologas Sigutis Obelevičius (kad jis dar 
ir Anykščių rajono savivaldybės meras, 
šiuokart, matyt, ne taip svarbu). Prityrusi 
gamtininko akis Anykštijos peizaže įžvel-
gė nemažai visų pastebimo, tačiau ma-
žai kieno supratingiau įvertinamo grožio: 
sumaniai, išradingai tvarkomas sodybas, 
nepamainomus jų „gyventojus“ – mūsų 
„žaliašakius brolius“. Kai kuriuos jų ap-
lankė žinomas fotomenininkas, „žaliųjų 
teritorijų“ žinovas Jonas Danauskas ir 
anykštėnas rašytojas Rimantas Vanagas: 
pirmasis kraipė objektyvą, antrasis – 
plunksną... 

Taip per kelerius metus gimė spal-
vingi fotopasakojimai apie paprastus ir 
nepaprastus, svetimžemius ir savus, įno-
ringus ir nuolankius augalus, žmogaus 
rankų, minties bei jausmo galia prikeltus 
naujam gyvenimui. Šis bendras darbas 
turėtų būti naudingas visiems, neabejin-
giems gamtai, paskatinti sodybų šeimi-
ninkus kūrybai, kad šie nepaliautų gra-
žinę savo buitį bei visą Anykščių kraštą.

Pranas JANKAUSKAS

Rimantas Vanagas
1972 metais dar visai “žalias” “Jaunimo 

gretų” žurnalistas atvyko į Nidą, pasiklausi-
nėjo, kas iš čionykščių žvejų vertas plunks-
nos? Visi kaip susitarę siūlė jauną žveją 
Alvydą Kazlauską, išgyvenusį skaudžią šei-
myninę dramą (po gimdymo žmona Raja 
liko invalidė), bet nepalūžusį, auginantį du 
sūnus, ant rankų nešiojantį savo žmoną… 
Taip gimė apybraiža “Ošia marios, ir plau-
kia gyvenimas…” 

Jau tada sužinojau, kad Alvydo gimtinė 
– Pumpučių kaimas Anykščių rajone, deši-
niajame Šventosios krante. Pirmą klasę lan-
kė Kavarske – kasdien po 2 km pirmyn at-
gal. Sunkūs buvo tie metai Lietuvos kaime: 
nei ramybės, nei duonos, nei pinigų. Tėvo 
draugas parašė laišką iš Kuršių nerijos: at-
važiuok, nėra kam žuvį gaudyti! Buvo gal 
kokie 1951-1952 metai. Tėvas išvažiavo, 
iš tikrųjų gavo neblogai apmokamo darbo, 
butą. Netrukus į Preilą persikėlė visa Kaz-
lauskų šeima. Alvydas čia ne tik užaugo, 
bet ir pats tapo žveju, sukūrė šeimą. Nuo 
1980 metų gyvena Nidoje.     

Ir štai, praėjus 38 metams nuo pirmojo 
mudviejų susitikimo, 2010-ųjų gegužę, Al-
vydą randu Nidos kiemelyje prie taisomo 
medinio laivo. Tas pats saulėje ir druskinga-
me vėjuje įrudęs veidas, ta pati plati šypse-
na. Valtyje džiūvo šviežiai sugauta lašiša… 

– Kaip gyveni? – paklausiau, lyg būtu-
me išsiskyrę prieš savaitę ar mėnesį. – Juk 
dabar esate, taip sakant, savarankiški, gas-
padoriai… 

– O, labai daug kas pasikeitė! Vos spėju suk-
tis… – paprastai prabilo ir Alvydas, nepakel-
damas galvos nuo virinamos geležtės. – Anais 
laikais žvejybą tvarkė, algas mokėjo, laivus ir 
inventorių davė valdžia. Mūsų reikalas buvo 
tik mesti ir traukti tinkles, gaudykles. Dabar 
viską reikia pirkti, gauti, pasidaryti, pasitaisyti 
pačiam. Esu visų amatų meistras! Ir gerai – ir 

Nidos žvejys Alvydas Kazlauskas nepamiršo esąs anykštėnas...
Silvijos Mažeikytės nuotrauka

alvydas iš nidos

kai kada siutas paima. Štai nepasitaisysiu val-
ties – rytoj neišplauksiu į marias, o išplaukti 
būtinai reikia, tinklai palikti. Neseniai atsitiko 
nelaimė – pametėm sraigtą, o kur gauti naują? 
Gauti dar gautum, bet kiek užmokėsi? Tai ir 
krapštausi prie seno. Dabar dažniau plaukiam 
į jūrą. Žuvies dar yra: uotų, plekšnių, strimė-
lių, lašišų, nors geresnės vietos prie Klaipėdos, 
Palangos, Šventosios, tik mums jau per toli… 
Marios seniai nebe tokios žuvingos, bet vis dar 
sugaunam ešerių, karšių, starkių, lydekų, un-
gurių, vėgėlių. Turime nuolatinių supirkėjų, jie 
rūko žuvį, atiduodam apdorojimo įmonėms. 
Per metus maniškė 4 žmonių brigada pagau-
na apie 30 tonų. 

– O šeima? Sūnūs, žmona?  
– Vienas sūnus, Vitalis, pagyveno Angli-

joj, grįžo: namie geriau. Jis ir kitas sūnus, 
Laimis, dirba su manim. Visokių buvo 
momentų… Štai žmona užsispyrė pastatyt 
Nidoje namus invalidams – ir pastatė! Kas 
galėjo patikėt, kad vos paeinanti moteriškė 
sugebėtų “išmušti” milijonus… O kai vienu 
metu išvis norėjau vilku staugt, abu pen-
kiom parom išlėkėm į Budapeštą. Kelionė 
buvo puiki, pailsėjom, bet… per tą laiką 
kažkas pavogė mūsų tinklus… Taip ir gyve-
nam. Nei mes turtuoliai, nei mes elgetos: 
štai žmona automobilį nusipirko... 

– Gimtinės nebeprisimeni? 
– Prisimenu, ir dar kaip! Pumpučiai ne 

tik į pasą – į širdį įrašyti… Seniai bebuvau, 
reiktų aplankyti! Tik vis tie darbai…

Laikraštį remia:  
anykščių 
rajono savivaldybė
darius gudelis (Vilnius)
valdemaras burauskas
                        (Anykščiai)
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Pirmomis liepos mėnesio dienomis 
Anykščius apskriejusi žinia apie medžio 
drožėjo, skulptoriaus, kryžiadirbio Jono 
Tvardausko netikėtą, tragišką mirtį prislėgė 
daugelio anykštėnų širdis. Vanduo  pasi-
glemžė jo gyvybę...

vardai ir datos

LIEPA
6 d. Sukanka 75 metai, kai Nauso-

dėje gimė dailininkė keramikė danutė 
laurenčikaitė. Mirė 2002 m. Kaune.

7 d. Sukanka 85 metai, kai Galvy-
džiuose gimė fotomenininkė, portreto 
meistrė ona Pajedaitė. Gyvena ir ku-
ria Vilniuje.

10 d. Sukanka 55 metai, kai Naujuo-
siuose Elmininkuose gimė inžinierius 
kelininkas virgaudas Puodžiukas. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

14 d. Sukanka 70 metų, kai Vaiveriš-
kiuose gimė mokslininkas inžinierius 
mechanikas jonas adamonis.

15 d. Sukanka 70 metų, kai Anykš-
čiuose gimė žurnalistas ir publicistas 
vladas butėnas. Mirė 2009 m. Vil-
niuje, palaidotas Vilniaus Karveliškių 
kapinėse.

16 d. Sukanka 120 metų, kai Spraguityje 
gimė kompozitorius ir chorvedys juozas 

karosas. Mirė 1981 m. Vilniuje.
17 d. Sukanka 55 metai, kai Ukmer-

gėje gimė pedagogas, švietimo organi-
zatorius alvydas kirvėla. Gyvena ir 
dirba Svėdasuose.

23 d.:
- Sukanka 55 metai, kai Anykščiuose 

gimė dvasininkas, kunigas kanauninkas, 
teologijos ir teisės daktaras robertas 
Pukenis. Gyvena ir dirba Kaune bei 
Panevėžyje.

Sukanka 60 metų, kai Janonyse 
gimė inžinierius ekonomistas energeti-
kas vidmantas jankauskas. Gyvena 
ir dirba Vilniuje.

Sukanka 65 metai, kai Galvydžiuose 
gimė mokslininkė istorikė, visuomeninin-
kė aldona Pajedaitė-vasiliauskienė. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

RugPJūTIS
2 d. Sukanka 65 metai, kai Keblony-

se gimė mokslininkė matematikė vilia 
Paškevičiūtė-svetulevičienė. Gyve-
na ir dirba Vilniuje.

10 d. Sukanka 90 metų, kai Kremen-
čiuge (Ukraina) gimė, paskui Anykš-
čiuose augo dailininkas, dailės pedago-
gas ir publicistas rudolfas baranikas. 
Mirė 1998 m. Santa Fe (JAV).

11 d. Sukanka 70 metų, kai Jokūba-
voje gimė mokslininkas inžinierius ir 
išradėjas vytenis albertas zabukas. 
Gyvena ir dirba Klaipėdoje.

13 d. Sukanka 80 metų, kai Storiuose 
gimė literatė, tautodailininkė ir kraštoty-
rininkė veronika švejytė-dikčiuvienė. 
Gyvena ir kuria Anykščiuose.

25 d. Sukanka 100 metų, kai Šilagaliuo-
se gimė dvasininkas, vienuolis, arkivysku-
pas liudvikas Povilonis. Mirė 1990 m. 
Kaune, palaidotas Marijampolėje. 

26 d. Sukanka 65 metai, kai Anykš-
čiuose gimė mokslininkė ekonomistė 
ona gražina bielinytė-rakauskienė. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

28 d. Sukanka 60 metų, kai Anykš-
čiuose gimė skulptorius, metalo daili-
ninkas ir dailės pedagogas romualdas 
inčirauskas. Dirba ir kuria Telšiuose.

kūrėjo dvasia lieka darbuose

Netekome talentingo, kūrybingo, darbš-
taus ir doro žmogaus. Dalindamiesi netek-
ties skausmu su Jono Tvardausko žmona, 
dukromis, broliu bei kitais gentainiais, pa-
lydėję velionį į paskutinę kelionę vis dar 
negalėjome susitaikyti su mintimi, kad jau 

niekada nesusitiksime Jono, nematysime 
jo giedro veido ir kiekvienam  pažįstam 
skirtos šypsenos, nebūsime jo pakalbinti. 
Keturiasdešimt metu Jonas Tvardauskas 
vaikščiojo Anykščių gatvėmis, čia buvo jo 
pastogė, čia užaugo jo dukros, čia jį surado 
kūrėjo pašaukimas, čia jis atgulė amžino 
poilsio...

Likome be tautodailininko Jono Tvar-
dausko, tokio Anykščiams būtino ir savo. 
Žinoma, prisiminimuose tie, kurie bendravo 
su Jonu, nors trumpam atšauks jį iš Anapus, 
matys jį gyvą, gal net mintyse su juo kalbė-
sis. Ilgai reikėtų vardinti Jono Tvardausko 
darbus – drožinius, bareljefus, skulptūras, 
stogastulpius, esančius įvairiose Lietuvos 
vietose – skveruose, aikštėse, šventoriuose, 
kapinėse, pastatų interjeruose, atsidūrusius 
ir užsienyje – Amerikoje, Čekijoje, Esti-
joje. Jonas Tvardauskas daug metų buvo 
svarbiausių liaudies meno parodų dalyvis, 
dalyvaudavo ir medžio drožėjų stovyklose, 
pleneruose, tarptautiniuose simpoziumuo-
se. Jis respublikos drožėjų konkurso pres-
tižinės Liongino Šepkos  ir Teresės Mike-
liūnaitės premijų laureatas. Šiemet turėtų 
pasirodyti Anykščių muziejininkų parengta 
spaudai knyga – albumas, kur rasime dau-
gumos Jono Tvardausko darbų nuotraukas, 
skaitysime menotyrininkės Alės Počiulpai-
tės pastebėjimus apie šio mūsų tautodai-
lininko talento ypatumus, darbų pobūdį, 
asmenybės bruožus. 

„Dievas davė Jonui Tvardauskui talentą 
medžiui drožti, davė atkaklumo ir kantry-
bės tą talentą puoselėti ir darbais jį kitiems 
parodyti“, – tokiais žodžiais studijos autorė 
užbaigia savo įžvalgas. Gaila, kad pats Jo-
nas Tvardauskas šito leidinio nebesulaukė.

Jį mums dar ilgai primins drožiniuose, 
skulptūrose, bareljefuose ir kituose dar-
buose išlikusi kūrėjo dvasia, rankų šiluma. 
Jausime ir drožėjo išsakytą meilę Lietuvai, 
savo tautiečiams.

Vygandas RAČKAITIS

Aloyzo Janušio nuotrauka
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šv. CeCilijos konservatorijoje
...Zabielaitė Ona studijuoti į Romą atvy-

ko 1923 m., kur įstojo į Šv. Cecilijos konser-
vatoriją, prof. E. Ghibaudo dainavimo klasę. 
Konservatorijoje studijavo penkerius metus 
ir ją baigė 1928 m., gerai išlaikiusi baigia-
mąjį specialybės egzaminą (7/10). Baigusi 
konservatoriją, O. Zabielaitė iki 1931 m. 
liko gyventi Italijoje, kur, kaip yra žinoma, 
dainavo kai kuriuose operos teatruose.

Studijų metais, be paskaitų Šv. Cecilijos 
konservatorijoje, O. Zabielaitė lankė priva-
čias pamokas pas teatro dirigentus, su ku-
riais rengė operų partijas. Ypač reikšmingos 
dainininkei buvo pamokos pas Victor De 
Sabata – kompozitorių, garsų to meto di-
rigentą, dirigavusį Šv. Cecilijos akademijos 
orkestrui ir kt.

Studentė O. Zabielaitė dalyvavo tik vie-
name prof. E. Ghibaudo klasės studentų 
koncerte, įvykusiame 1928 m. gegužės 12 
dieną, kuriame atliko tris kūrinius: Scarlatti 
„Toglietemi la vita ancor“, Pjieroto ariją iš 
G. Donizetti operos „Linda di Chamounix“ 
ir „Moters ar angelo balsą“ iš A.Ponchielli 
operos „Gioconda“. Šį koncertą plačiau 
analizavęs Romos dienraštis „Il Giornale 
d‘Italia“ 1928 m. gegužės 15 d. numeryje 
rašė: „Šv. Cecilijoje profesorė E. Ghibaudo 
pristatė savo dainavimo klasės studentes. 
Būrys studenčių ir, svarbiausia, visos pui-
kiai pasirodė (...). Penktakursės Zabello 
Anna, Medori Nerina, Massara Izabella ir 
Guerrini Maria apdovanotos gražiais, pui-
kios mokyklos išlavintais balsais. Koncertas 

lietuvė ieško lietuvės pėdsakų

Pernai metų pabaigoj, lapkričio 21 d., sukako 100 metų, kai gimė ona zabielaitė-karve-
lienė (anna zabello), prieškary italijos ir graikijos operos teatrų dainininkė, pokary – vil-
niaus konservatorijos dėstytoja. jos ir jos vyro jono karvelio, anykščių malūno bei elektrinės 
bendrasavininkio, nepaprastiems likimams paskyriau „sielių“ serijos knygą „malūnininkas 
ir mėnuo“ (2005). Pro karvelių namą, ir šiandien žaliuojantį ant šventosios kranto, pačioj 
a.baranausko tilto pašonėj, kasdien praeina šimtai anykštėnų, tačiau tik retas bežino, kokia 
europos garsenybė čia dar taip neseniai gyveno...

nenorėdamas kartoti, kas jau buvo sudėta knygon, pateikiu muzikologės solveigos mi-
chelevičiūtės-vaitkienės kiek sutrumpintą straipsnį.   
rimantas vanagas

pasibaigė ilgais plojimais, skirtais prof. E. 
Ghibaudo ir kvarteto iš Zandonai operos 
„Francesca da Rimini“ atlikėjoms“.

Tos pačios dienos (1928.05.15.) Romos 
dienraštis „Il Piccolo“ štai kaip pristatė šį 
koncertą: „Šv. Cecilijos konservatorijoje, 
dalyvaujant gausiai ir elegantiškai publikai, 
įvyko profesorės Edvige Ghibaudo klasės 
studentų koncertas. Nėra prasmės liaup-
sinti šios išskirtinės pedagogės mokymo – ji 
garsi ne tik Italijoje, bet ir užsienio muzi-
kiniame gyvenime. Protingai parinkta pro-
grama, skrupulingai parengtos mokinės iš 
tiesų visiškai patenkino publiką ir susilaukė 
karštų ovacijų.

Vyresniųjų kursų studentės – panelės 
Farroni, Pedrini, Mirabelli, Brione – puikiai 
dainavo, susilaukdamos karščiausių aplo-
dismentų. Taip pat ponia Zabielaitė, galin-
gas kontraltas, panelė Medori, apdovanota 
ryškiais vokaliniais duomenimis (...). Publi-
ka karštai sveikino garsiąją profesorę ir jos 
mokines.“

Jau minėjome, jog O. Zabielaitė tik 1931 
m. sugrįžo į Lietuvą. Baigusi Šv. Cecilijos 
konservatoriją, trejus metus dainininkė 
gyveno Italijoje. Tuo laiku ji yra dainavusi 
Romos Adriano, Kremonos, Čivitavekijos 
teatruose. Šios žinios mus pasiekė iš pačios 
dainininkės, jos vyro pasakojimų (...).

 Net ir grįžusi į Lietuvą, O. Zabielaitė ne-
nutraukė ryšių su dainavimo profesore. Te-
atro, muzikos ir kino muziejuje, O. Zabie-
laitės-Karvelienės fonde, saugomas vienas 
profesorės E. Ghibaudo rašytas laiškas O. 

Italijoje gyvenanti muzikologė S.Vaitkienė ne vieną mėnesį praleido tenykščiuose archy-
vuose, tyrinėdama anykštėnės O.Zabielaitės-Karvelienės pėdsakus. Mums atsiųstoje nuo-
traukoje ji nusifotografavusi su dukra Justina ir sūnumi Karoliu
Nuotrauka iš S.Vaitkienės asm. archyvo

Zabielaitei, kuriame jaučiamas profesorės 
rūpestis buvusia studente. Profesorė visada 
domėjosi savo buvusių studentų veikla ir 
prašydavo parašyti jai naujienas. Galbūt 
todėl, kad E. Ghibaudo neturėjo šeimos, ji 
didelį dėmesį skyrė savo klasei ir studen-
tams.

adriano teatre 
Kol kas negalime tiksliai pasakyti, ku-

riais (1928 ar 1929) metais Adriano teatre 
(iš pradžių vadintas Politeama Adriano, ati-
darytas 1898 m. Iki XX a. II pusės šis 5000 
vietų teatras buvo didžiausias Romoje. Čia 
1905m. savo operoms dirigavo P. Mas-
cagni.) debiutavo Šv. Cecilijos auklėtinė, 
dainininkė O. Zabielaitė. Teatro, muzikos 
ir kino muziejaus dainininkės fondo doku-
mentuose parašyta, jog „Romos Adriano 
karališkajame teatre“ ji debiutavo1928 m. 
A.Ponchielli operoje „Gioconda“. 1930 
m. lapkričio 2 dienos savaitinis leidinys 
„Rassegna melodrammatica“ taip pristato 
dainininkę: 

„Profesorės Ghibaudo, dėstančios gar-
bingoje karališkoje Šv. Cecilijos konservato-
rijoje Romoje, mokinė. Pirmą kartą pasirodė 
sostinės Adriano teatro scenoje, atlikdama 
Akląją „Giocondoje“. Susilaukė greito pri-
pažinimo ne tik dėl tinkamos vaidmens 
interpretacijos, bet ypač dėl sodraus meco-
soprano. Po Ponchiellio operos A. Zabello 
dainavo Čivitavekijoje – taip prasidėjo jos 
daug žadanti karjera. Be „Giocondos“, jos 
repertuare - operos „Trubadūras“, „Aida“, 
„Amico Fritz“, „Kaukių balius“, „Rigoletto“, 
„Chenier“ ir „Samsonas ir Dalila“; pastaroji 
jai itin tinka, nes Zabello žemos natos pasi-
žymi nepaprasta jėga“.

mokytojos edwige gHibaudo 
laiškas onai zabielaitei

Roma 1938 (?).09.18.
Brangioji Anna,
Grįžusi iš atostogų, radau tavo laišką ir 

labai apsidžiaugiau, po daug laiko gavusi 
žinutę iš tavęs. Man malonu, kad tu pralei-
dai šiek tiek laiko poilsiavietėje, visiškoje 
ramybėje; tai padeda nervams, kurie šian-
dienos gyvenime yra visada pavargę. Ma-
nau, kad kol kas tu neatitolsi nuo Lietuvos. 
Reikia pirma pažiūrėti, kaip susiklostys 
politiniai reikalai. Šis erzinantis momentas 
pilnas įtampos ir netikrumo. Vis tikiuosi tai-
kaus sprendimo, kuris sugrąžintų žmonių 
gyvenimą į normalias vėžes.

Mano mokinys, kuris laimėjo Vienos 
premiją, Italijoj negauna jokio kontrakto. 
“Vežime iš Tespi“ (taip būdavo vadinamos 
skrajojančios trupės – S.M.-V.) atliko šaluti-
nį vaidmenį ir yra labai nusiminęs.

Stamm sugrįžo į Graikiją ir, rašo man Tina, 
kad greitai susituoks ir daugiau nebegrįš. Tina 
man rašo ir apie motiną, kad jai vienos akies 
katarakta ir todėl labai nervinga.

Džiaugiuosi, kad Vienoje tu laimėjai di-
plomą; tai vertingas pripažinimas. Linkiu 
tau nuveikti ką nors gero Vienoje ar kitam 
teatre; tavo pastovumas ir tavo savybės to 
nusipelnė ir tikiuosi, jog likimas pagaliau 
bus tau palankus.

Apie mane nieko naujo. Daug dirbu ir 
tai yra viskas, ko noriu.

Brangioji Anna, rašyk man visada savo 
naujienas, kurių aš laukiu. Visi tave atsi-
mena ir perduoda tau linkėjimus, o aš tave 
karštai apkabinu.

Edwige Ghibaudo
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„atskira resPublika“
Likimas lėmė, kad, būdama dar mo-

kinė, vasarom talkinau mamai, dirbu-
siai poilsio namuose „Šilelis“. Paskui ir 
pati čia darbavausi – bibliotekoj, klube. 
Anykščiuose triukšmas, dulkės, o šilelio 
pakrašty – ramu, žalia! Kita respublika! 
Anykščių privalumus įvertino ir mūsų 
svečiai ne tik iš Lietuvos didmiesčių, bet 
ir iš Maskvos, Leningrado. Oras šviežias, 
gaivus, upelė švari, maistas skanus, o ke-
lialapiai – neįtikėtinai pigūs! Vienintelė 
problema – kaip juos gauti… 

Mūsų, darbuotojų, akyse kūrėsi ir geso 
atostogų romanai, pačiom netikėčiau-
siom spalvom pražysdavo garsenybės. 
Pvz., pas mus mėgo ilsėtis dainininkas 
Vincentas Kuprys su egzotiškąja grai-
ke Melita Diamandidi, pianistė Žaneta 
Noreikienė su dainininku Eugenijum 
Vasilevskiu, poetas Henrikas Čigriejus, 
pianistė Živilė Karkauskaitė. O kas tik ne-
koncertuodavo! Chorai, orkestrai, Dalios 
ir Povilo Mataičių etnografinis ansamblis, 
susitikimai su aktore Vaiva Mainelyte, re-
žisierium Gyčiu Lukšu ir kt.… Tik žiūrėk, 
klausykis – ir akim bei ausim klapsėk!

armėnas kostia  
Ypač mūsų poilsio namus mėgo armė-

nas Kostia. Kasmet jis ir pradeda, ir užbai-
gia sezoną… Pramoko lietuviškai, buvo 
galantiškas, tikras džentelmenas, ypač su 
moterimis, tarp jų ir dirbančiomis virtu-
vėje… Mokėjo išbristi iš bet kokios balos. 
Štai aš ekskursijoms pasikviečiu du auto-
busus, tačiau atvažiuoja vienas minkštas, 

iš kurorto prisiminimų
(pagal Dijaną Petrokaitę)

o kitas kietas. Nemalonu, aš net apsiver-
kiau, nes kas gi už tuos pačius pinigus no-
rės daužytis kietuoju?! Čia į pagalbą ne-
tikėtai atskubėjo Kostia. Nepatenkintiems 
ekskursantams jis ėmė rėžti pamokslą:

– Ką, jums sunku vieną kartą gyveni-
me pasėdėti ant kietesnės kėdės? Šitaip 
gražu aplinkui, šitaip gera, o jūs gadinat 
nuotaiką sau ir kitiems dėl niekų, – gėda, 
draugai piliečiai, gėda!..

Ir taip toliau… Konfliktas baigėsi tuo, 
kad kietasis autobusas kaipmat buvo “su-
komplektuotas”…

Armėnas Kostia, suprantama, rėžė 
sparną apie moteris, šitą meną jis išma-
nė ypač puikiai ir subtiliai. Jei Anykščių 
“kavalieriai” vakarais lipdavo “pas pa-
nas” per balkonus, pro langus, tai Kos-
tios kambario durys visada buvo atlapos, 
jame laukdavo vaišėmis nukrautas stalas 
su anų laiku deficitais – šviežiais vaisiais 
ir daržovėmis, kava, griliažiniais saldai-
niais, ikrais… Įdomiausia, kad visas šitas 
gėrybes jis gaudavo Anykščiuose!

milijonierius
Poilsio namus nuolat “kratydavo” vi-

sokios komisijos: reikėjo rodyti planus, 
albumus, ataskaitas, organizuoti sparta-
kiadas, soc.lenktynes, važinėti į kvalifi-
kacijos kėlimo kursus… Kartą aukštas 
pareigūnas iš Vilniaus perspėjo, kad pas 
mus norėtų pasisvečiuoti milijonierius iš 
Amerikos. Tarėmės su viršininkais, tarė-
mės viruvėj, klube: ar įtiksim?!

Ir štai atvyko pats milijonierius, Antanas 
Mikalajūnas. Jis paprašė aprodyti Anykš-

čius, nuvežti prie Puntuko, A.Baranausko 
klėtelės. Buvo lyriškos sielos: kiekvienam 
žingsny deklamavo eiles, citavo poetus… 
Ir amerikoniškai aktyvus: filmavo, norėjo 
šokti, dainuoti… Visus šiuos norus ne-
sunkiai įvykdėm. Bet štai svečias pareiškė 
nenorįs jokių kavinių, restoranų – norįs 
pagyventi lietuviškoje šeimoje! Kaip ir ga-
lima buvo tikėtis, administracijos darbuo-
tojų akys nukrypo į Petrokų šeimą, kuriai 
“Šilelis”– antrieji namai… 

Ką darysi, kviečiamės garbųjį tautietį 
pas save. Ir vėl neramu: kuo vaišinsim? 
Juk kiekvienas gardesnis kąsnelis – defi-
citas… Nusprendėm pavakaroti brolio 
Broniaus sodo namelyje. Svečias sutiko, 
bet iškart pareiškė:

– Valgyt nieko daugiau nenoriu, tik 
virtų bulvių su pasukom! 

Lengviau atsidusom, o paskui susi-
žvalgėm: o kurgi gausim tų pasukų?! 

Gavom. Bet po pasukų svečias jau 
šveitė ir skilandį, ir visa kita. Galvojom: 
bet ir keistumas gi tų milijonierių!..

ir vėl…
Poilsio namuose dažnai vasarodavo 

anuomet labai garsi aktorė Kazimiera 
Kymantaitė. Buvo šokiruojančiai atvira 
ir tiesi. Kartą ji dalyvavo poilsiautojams 
skirtoje programoje. Užlipusi į sceną, ne-
tikėtai smarkiai pakėlė sijoną:

– Matot, kokie mano batai?! Visos mote-
rys į koncertus ateina su bateliais ant aukštų 
kulniukų, o štai aš apsiaviau vyžomis! Nes 
man labiau rūpėjo ne ant scenos užlipti, o 
šileliu iki Puntuko pėsčiai nueiti…

Kitą kartą… Anykštėnų darželiuose žy-
dėjo bijūnai, o šilelyje vyko dainų šventė. 
Vėlų vakarą, liepsnojant laužams ir slėnį 
semiant sutemoms, prie upės pasirodė Ka-
zimiera. Ji buvo apsirengusi ilga iki žemės 
suknele, panašia į kimono. Nė akimirkos 
nesvarsčiusi, nusimetė rūbą ir nuogut nuo-
gutėlė įbrido į vandenį. Kai garbioji viešnia 
nusimaudė ir vėl apsirengė, pakvietėme 
ją į savo kompaniją, pavaišinome. Aktorė 
mielai sutiko, pasipasakojo labai mėgs-
tanti čia atostogauti, nuolat atvažiuojanti 
į Anykščius, o maudytis apsirengusi kaž-
kokiais skudurais negalinti, nes tai būtų 
nepagarba šventam vandeniui. 

Galiausiai Kazimiera ėmė ruoštis namo; 
kad būtų saugiau jai ir ramiau mums, pasi-
siūlėme palydėti. Viešnia apsidairė nelabai 
žvitriu žvilgsniu, bet parodė pirštu į išna-
šiausius vyrus – režisierių Algimantą Go-
gelį bei milicijos darbuotoją Robertą Gre-
bnicką: “Ir tas su raudonais marškiniais!” 
Su bet kuo ji nenorėjo eiti… Vyrai nulydėjo 
aktorę iki poilsio namų. Kambario duris ati-
darė jos giminaitė; pamačiusi Kazimieros 
eiseną, beviltiškai skėstelėjo rankomis, loš-
telėjo atbula ir atsirėmė sienos: 

– Ir vėl!..

Iš Anykščių krašto padavimų: „Anksti rytą ateinu į pliažą. O jergau! Ar čia 
raganų, ar velnių suvažiavimo būta? O gal ateiviai iškylautojus pagrobė, kad 
nusiaubtoj plynėj liko vien buteliai, skėčiai, kaklaraiščiai ir skrybėlės?..”
Valentino Žalkausko piešinys


