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Mūsų bendrijos misija – glaudinti 
pasaulio anykštėnus. Tai įmanoma įvai-
riais būdais, paprasčiausias ir populia-
riausias – renginiai, svarbių sukakčių 
minėjimai. Taip kuo puikiausiai veikia 
galingas Vilniaus anykštėnų sambūris, 
ir ačiū už tai jam, o ypač – energinga-
jai Ritai Virbalienei. Profesoriai, daktarai, 
iškilūs menininkai, žymūs politikai – tai 
vis Vilniaus anykštėnai, paverčiantys lyg 
ir formalius renginius prasmingais bei 
dvasingais. Vilniečių iniciatyva ir jų dėka 
Anykščių anykštėnai išlydėjo į Euroviziją 
Jeronimą Milių, stebėjo tarnybinių šunų 
pasirodymus, o per šią šventę džiaugiasi 
gavę brangių dovanų – vidurmažių kau-
tynes ir teatralizuotą ugnies šou.        

Anykščiuose, kur  v i s i  gyventojai 
anykštėnai, truputį kitaip. Renginių, 
skirtų anykštėnams, čia tokia pasiūla, 
kad kartais sunku net fiziškai juos visus 
aplankyti. Todėl nevyriausybinei organi-
zacijai rungtis su biudžetinėmis kultūros 
įstaigomis, bent mano supratimu, naivo-
ka ir pernelyg pretenzinga. 

Mes pasukome kiek kita kryptimi. 
Jau penkti metai veikia internetinė 

svetainė, informuojanti apie svarbiausius 
Anykščių ir anykštėnų gyvenimo įvykius. 
Svetainės sumanytojas bei vienintelis jos 
tvarkytojas – Tautvydas Kontrimavičius. 
Ketvirti metai to paties žmogaus iniciaty-
va ir dėka “internautai” randa du svarbius 
žinynus – Anykščių krašto vietovardžių 
ir personalijų, sudarančių solidžią ir vis 
turtėjančią Anykščių krašto enciklope-
diją. Dabar joje – per 800 vietovardžių 
ir apie pusantro tūkstančio personalijų. 
Šie duomenys vertingi, naudingi visiems, 
besidomintiems krašto praeitimi ir asme-
nybėmis, o ateityje jų vertė, be abejo, 
tiktai kils. Be to, svetainė užregistravusi 
ir palaiko ryšius su maždaug 350 inter-
netinės visuomenės narių. Tai vėlgi labai 
konkretus ir svarus darbas, įkvepiantis 
viltį, kad modernusis ir patriotiškasis jau-
nimas vis aktyviau įsijungs į mūsų ben-
drijos veiklą. 

Kita per ataskaitinį laikotarpį nusibrėž-
ta ir išbandyta kryptis – partnerystė su kul-
tūros įstaigomis. Bendradarbiaudami kitų 
įstaigų projektuose, nemokamai gaudami 
sales, aparatūrą ir visa kita, mes puikiau-
siai galime generuoti ir skleisti savo ben-
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drijos įdėjas, tapti renginių dalyviais ir 
išsiversti su minimaliom lėšom. Tai įrodė 
sėkmingas bendras projektas su Kultūros 
centru, kai anykštėnams pristatėme dai-
nininkę Aušrą Cicėnaitę ir vietos meni-
ninkų darbų parodą bei koncertą. Pasau-
lio anykštėnai bedradarbiavo su Kultūros 
centru ir inscenizuodami pjesę “Taraldis 
prisikėlė”, parodytą Vilniuje, Rašytojų 
sąjungos klube, Ukmergėje vykusioje 
teatrų apžiūroje, pernai per Miesto bei 
“Bėk bėk, žirgeli” šventes. Kultūros cen-
tras pagelbėjo mums rengiant originalią 
dailininkės Ingos Dargužytės kūrinių par-
odą. 

Ypatingo susidomėjimo susilaukė kar-
tu su biblioteka vykdytas projektas, skir-
tas Juozo Baltušio 100-mečiui. Renginys 
buvo vykęs, sukėlė rezonansą šalies mas-
tu. Dar vienas sėkmė – jaunos rašytojos 
Jurgos Žąsinaitės “atradimas” ir – vėlgi 
kartu biblioteka – jos pirmojo romano 
“Akmeniniai Avondalio namai” prista-
tymas Koplyčioje. O kartu su Izraelio 
fotomenininku  Gregory Fridbergu bibli-
otekoje surengėme gražią jo fotografijų 
parodą “Lietuva – mano pirmoji meilė”, 
su ja nuvažiavome į Vilnių ir Ukmergę. 

Kas jau neišvengiama mūsų bendrijos 
darbe, tai neišvengiama – jubiliejai ir, 
deja, laidotuvės. Po du kartus – Vilniuje 
ir Anykščiuose – garbingų sukakčių pro-
ga sveikinome Gražiną Ručytę-Landsber-
gienę, profesorius Antaną Tylą ir Algirdą 
Čižą, Vilniuje sveikinome Kazį Rožanską 

ir Antaną Drilingą, Anykščiuose – Vygan-
dą Račkaitį. Septynis kartus man teko 
pasijusti ir etatiniu nekrologų rašytoju bei 
skaitytoju.

Jaučiu pataloginę alergiją bet kokiems 
posėdžiams, ypač biurokratiniams, tačiau 
kas suskaičiuos, kiek dešimčių ar šimtų 
valandų per trejus metus teko atsėdėti? 
Guodžia tik tai, kad Bendrijos atstovų, 
dalyvaujančių įvairiose komisijose, balsų 
kartais būdavo įsiklausoma. Regis, ben-
drom jėgom pagaliau pavyko įgyvendinti 
seną PAB iniciatyvą įsteigti literatūrinę 
Antano Baranausko premiją. 

Praeitame suvažiavime buvo nutarta 
leisti mėnraštį. Tautinių mažumų ir išei-
vijos departamentas, parėmęs šį projek-
tą, perspėjo, jog bandymų kituose rajo-
nuose leisti panašaus pobūdžio leidinius 
būta, tačiau dar niekam nepavyko, net ir 
kai jie buvo leidžiami tiktai kas ketvirtį. 
Tad ar mums su savo skurdžiom lėšom ir 
rajoninio lygmens pajėgom užteks para-
ko kas mėnesį parengti, išleisti, išplatinti 
ir gauti lėšų vis kitam numeriui? 

Likimo ironija: šiandien rankose laiko-
me jau dvigubą 30-31 numerį, o paties 
departameno jau nebėra nė ženklo… 

Truputėlį apie laikraščio “virtuvę”. Pra-
dėjome nuo nulio, t.y. nuo pavadinimo, 
bendros koncepcijos, maketo. Redakci-
nis darbas neįmanomas be kompiuterio 
ir automobilio. Kompiuterį padovanojo 
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manyčiau, naudingi pasakojimai iš Pran-
cūzijos, Vokietijos, Luksemburgo, Airijos, 
Egipto, Norvegijos, kitų šalių. Neturėjo 
likti nepastebėti ir žymių žmonių atsaky-
mai į redakcijos klausimą “Kodėl jaunieji 
išeiviai turėtų grįžti į Lietuvą?”, nes atsakė 
tokie autoritetai, kaip premjeras Vytau-
tas Kubilius, europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis, poetas Justinas Marcinkevi-
čius, prof. Algirdas Avižienis, meno globė-
ja bei žinoma visuomenės veikėja Beatričė 
Kleizaitė-Vasaris. Sudėtingiausia buvo su 
lėšom, dažnai nežinojom, ar kitą mėnesį 
dar išeisim. Laimė, mus po truputį rėmė – 
kol gyvas buvo – minėtas Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentas, rajono savi-
valdybė. Šia proga negaliu nepasidžiaugti 
dalykiškais, savitarpio supratimu paremtais 
ryšiais su rajono savivaldybe: išleidome 
“Pasaulio anykštėno” numerius, skirtus 
Miesto ir “Bėk bėk, žirgeli” šventėms, ji 
daugiau ar mažiau, bet visada parėmė 
mūsų projektus. Leisdami laikraštį, nuo-
lat bendradarbiavome su A.Baranausko 
ir A.Vienuolio-Žukausko memorialiniu 
muziejum, Anykščių urėdija, o su Turiz-
mo informacijos centru išleidome specialų 
turizmo reklamai skirtą laikraštį.    

Pagalbon atėjo ir kai kurie verslininkai, 
ypač prieš krizę. Pravertė ir praeitam suvažia-
vimui išleistas fotoalbumas “Puokštė Anykš-
čiams”. Atsirado pavienių rėmėjų. Ypač 
nudžiugino sutartis, pasirašyta su vilniške 
informacijos firma, kuriai vadovauja anykštė-
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Anykščių kolegijos narys Vytautas Bernata-
vičius, automobilis buvo ir tebėra, žinoma, 
savas. Nuolat operatyviai ir kvalifikuotai 
talkino Tautvydas Kontrimavičius, Vygan-
das Račkaitis.

Labai geranoriškai mus spausdino Vil-
niaus anykštėnas Petras Kalibatas. Kai 
reikėdavo, tiražą  iššokdindavo per naktį. 
Savivaldybės vairuotojai, atlikdami kitas 
užduotis, paprašyti nė sykio neatsisakė 
atvežti laikraščių. Juos kaip švietėjišką 
labdarą dalinome rajono bibliotekoms, 
mokykloms, verslo įmonėms, seniūnijoms, 
siuntinėjome Vilniaus, Kauno, Panevėžio 
anykštėnų sambūriams, pageidaujantiems 
asmenims, tarp jų ir į užsienį. Dar neiš-
spausdintas laikraštis atsirasdavo mūsų 
internetinėje svetainėje, tad jį galėjo skaity-
ti ir jaunimas, išsibarstęs po pasaulį – jeigu, 
žinoma, norėjo. 

Bet svarbiausia, suprantama, turinys. 
Mes būtume niekų verti, jeigu neskiepy-
tume meilės savo gimtinei, nesirūpintume 
savo krašto istorijos populiarinimu, žymių 
žmonių atminimu, kultūros paveldo sklai-
da, jaunosios išeivijos likimu, apskritai lie-
tuvių tautos išlikimu. Redakcinės grupės 
pagrindinis rūpestis buvo pritraukti kuo 
daugiau jaunimo, padėti jam susiorien-
tuoti šiandininėse peripetijose, todėl ieš-
kojom jaunųjų išeivių, gyvenančių užsie-
nyje, ir skleidėme jų patirtį. Taip atsirado, 

nas Darius Gudelis. Pasinaudodamas proga, 
noriu nuoširdžiai padėkoti ir kitiems mūsų 
laikraščio geradariams: prof. A. Avižieniui, 
kun J.Jasėnui, verslininkui J.Dailydei, kana-
dietei E.Karosienei, K.Laskauskui iš Baltimo-
rės, izraeliečiui Gr.Fridbergui, Seimo nariui 
A.Baurai ir kt., o taip pat asmenims, pasky-
rusiems mūsų bendrijos veiklai 2% nuo savo 
pajamų mokesčio. 

Dėkoju ir visiems laikraščio autoriams, 
rašiusiems, fotografavusiems, piešusiems 
be jokio honoraro, apskritai buvusiems per 
tuos nepilnus trejus metus greta, drauge. 
Ypač dėkoju Bendrijos pirmininkui Antanui 
Tylai, nepasidavusiam jokioms intrigėlėms, 
neprarasdavusiam savitvardos, bet visada 
surasdavusiam gerą, šiltą žodį.  

Mes didžiuojamės, kad mums už laikraš-
tį dėkojo Pasaulio lietuvių išeivijoje vys-
kupas Paulius Antanas Baltakis, kad mus 
noriai skaito kai kurie Seimo nariai, kad 
gauname gražių atsiliepimų iš visai nepa-
žįstamų žmonių. 

Man, kaip bendrijos sekretoriui, didžiau-
sias džiaugsmas buvo bendrauti su žmonė-
mis ir pagal išgales padėti jiems. O kreiptasi 
buvo dėl daug ko: dėl žemės grąžinimo, dėl 
paramos išleisti knygai, kažkas ieškojo anykš-
tėno adreso, telefono, kažkas prašė atsiųsti 
reikalingą knygą ar surasti vaikystės draugą, 
kažkam reikėjo rekomendacijos, kažkam – 
moralinės paramos ar užuojautos… 

O kaip redaktoriui man buvo malonu 
dalinti sunkmetyje laikraštį, o į klausimą, 
kiek jis kainuoja, atsakyti: nieko! Ir matyti, 
kaip žmogus nustemba – ir taip pat džiau-
giasi…
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brangūs ir mylimi 
anykštėnai,

negalėdama atvykti į 6-ąjį anykštėnų 
suvažiavimą, pasidžiaugti ir pabendrauti 
kartu su jumis, rašau šį trumpą laiškelį ir 
noriu Jus visus pasveikinti šios Anykščių 
iškilmingos šventės proga ir palinkėti gra-
žiausios sėkmės ir toliau džiaugtis, nenuils-
tamai darbuotis savo tėviškėje ir puošti ją 
savo darbais, kad kiekvienas jos kampelis 
būtų pats gražiausias ir švytėtų meile, kuri 
yra nenugalima.

Šiuos žodžius rašau su širdgėlos kupi-
na širdimi, nes noras pabūti kartu su jumis 
yra nenugalimai stiprus, rodos, nebetelpa 
mano širdyje.

Dvidešimt mano gražiausių pavasarių 
prabėgo ten – Anykščiuose, prie Švento-
sios kranto. Rodos, ir dabar jaučiu, sėdė-
dama ant akmens, malonų jausmą, įmer-
kusi kojas Šventosios upės vandeny.

Artėjant II pasauliniam karui, gavę ates-
tatus, paskubomis palikome gimnazijos 
suolus, palikau savo brangiausius šeimos 
narius, Anykščius. Besitraukdama pės-
čiomis su čemodanėliu rankose perėjau 
vokiečių subombarduotu tiltu. Eidama kita 
puse Šventosios, ilgai atsigręždama vis žiū-
rėjau į bažnyčios bokštus ir ten, kur stovė-
jo mano gimtasis namelis. Ne man vienai 
riedėjo ašaros, ne man vienai, žinau, plyšo 

iš skausmo širdis, nors tada galvojom, kad 
sugrįšim namo, praėjus karo frontui. Deja, 
netikėjom, kad būsim išstumti į nežinią.

Likimas mus stūmė ir stūmė tolyn. Karo 
audrą sutikom Vokietijoj, ketverius metus 
praleidom ten, pavargę ir alkani. Prieš per-
žengdami sieną į Vokietiją, susituokėm 
su mokytoju Jurgiu Karosu Šeduvoje, nes 
pasitraukėm kartu. Vokietijoje gimė Algir-
das ir Gailutė. Sūnus buvo 3 metų, Gailu-
tė 1,5 metų, kai išplaukėm laivu į Kana-
dą, nes ten gyveno mano tėvas, ir jis mus 
išsikvietė į tą „laimės“ šalį, kur ir šiandien 
gyvenu.

Ašaros bėgo upeliais, ir tuo drumzlinu 
vandeniu laisčiau svetimą juodą žemę, 
vargą vargau, kaip ir Jūs visi, likę savo 
tėvynėje, nuo pavergėjų smurto. Nors ir 
laisvėj gyvenau, kančią nešiau dvigubą, 
nes palikau Jus visus, savo brangiausius 
šeimos narius, savo gimtąjį miestą Anykš-
čius ir Šventosios pakrantes. Jūs ten buvote 
visi kartu, o aš viena, vedžiodama savo 
atžalėles už rankyčių, stengiausi, kad jie 
nebūtų alkani, kad mokėtų savo lietuvių 
kalbą ir išmoktų mylėti Tėvynę Lietuvą 
nors iš tolo. Būdama varge, nepalūžau, 
dar labiau mylėjau ir mokiau mylėti savo 
vaikus. Išmokau mylėti žmones, juos gerb-
ti. Vargas man davė jėgų mylėti Dievą, 
suteikė stiprybės man ir vaikams.

Tik tas supras, kas neteko tėvynės ir, tikiu, 
gyveno tokiais pat  jausmais kaip ir aš.

Jaunime, mylėkite tėvynę, ji garbinga, 
graži ir didinga. Nepalikite jos, ji laisva rei-

kalinga Jūsų pagalbos darbuose. Varguose 
vaitoja didelė dalis pasaulio, ieško laisvės, 
o Jūs ją turite.

Sveikinu visus ir esu su Jumis! 
emilija karosienė
Kanada, Edmontonas

Jeigu mes tebegyvename ant Šventosios 
kranto, vadinasi, laimėjome ir šias grumty-
nes?.. 
Rasos Bražėnaitės nuotrauka
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Savo gimtąjį Anykščių kraštą daž-
nai aplanko nuo 1960 metų gyvenantis 
Vokietijoje Bronislavas Pajarskas. Dau-
gelis iki šiol prisimena šio baltabarzdžio 
įspūdingo stoto vyriškio modernių tapy-
bos darbų personalinę parodą Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukaus-
ko memorialinio muziejaus salėje 1992 
metais Pasaulio anykštėnų suvažiavimo 
metu. Išraiškingiausią paveikslą „Anykš-
čių šilelis“ ir dar keletą darbų jis po par-
odos padovanojo muziejui.

Šią vasarą Br. Pajarskas vėl atvyko ne 
tuščiomis, atvežė ilgai saugotas šeimos 
relikvijas – savo tėvo, 1941 metų birže-
lio sukilimo dalyvio, Pravieniškių lagerio 
kalinio Prano Pajarsko portretą, kurį dai-
lininkas pieštuku nupiešęs už du kepaliu-
kus forminės duonos. (Portreto kampely-
je esantis autografas „P.Aleksandravičius 
1947 VII 15 Pravieniškės“ dar laukia 
tolesnės išsamios  menotyrininkų kon-
sultacijos dėl autorystės patikslinimo). 

Gyvieji 
beatričės angelai
Kun. JUSTAS JASĖNAS

Ėmė ir suskrido daugybė – miriadų 
miriadai angelų į Sakralinio meno cen-
trą. Nusileido jie į kalvotąsias Anykščių 
platumas, ir dabar jau čia apsigyvens. 
Gal jie įsikurs ir mūsų gyvastyje, mūsų 
kasdienybėje? Būtų gerai, gal tuomet ir 
mūsų žingsniai, ir mūsų pastangos sutvir-
tėtų? Reikės bendradarbiauti nuo šiol su 
tais Dievo siųstaisiais. Gal jie padės kūry-
biškai gyventi, nesipykti, nerungtyniau-
ti, bet vieni kitiems pagelbėti, paremti, 
ranka rankon dirbti, džiaugtis, be jokių 
prieskonių ramiai žvelgti į akis šalia 
esančiam. Galėjo jie įsikurti ir kokiame 
kitame mieste, bet kad jie savo spar-
nais ir pačiu buvimu apkabino Anykš-
čius – Dangaus dovana, tik dar labiau 
sustiprinanti tai, ką puoselėjame, tai, ką 
saugome, tai, ką kilnaus ir gražaus atei-
tyje sukursime. Galiausiai, tai pozityvus 
žvilgsnis, prisilietimas prie krikščionijos 
šaknų, draugystė su liturgija, Bažnyčios 
tradicija, šv. Raštu, alternatyva jau esan-
čioms velnių ir raganų galerijoms. Tegul 
dabar ir angelai būna, klesti, matom mes 
juos, matys ir kiti, ir gal bus geriau.

Pririnko visokių tų angelų Beatričė 
Kleizaitė - Vasaris. Jie mediniai, akmeni-
niai, moliniai, stikliniai, įsprausti vitražan 
ir kitokie – gieda giesmes gyvenimui ir, 
atrodo, tobuliausiai džiaugiasi ne tuo, 
kad kažką gali, bet tuo, kad iš viso jie 
yra. Žvelgi į juos ir be jokių išsigalvoji-

mų jauti pulsuojančią gyvastį, gyvybės 
skaidrumą, plevenančią šilumą. Pri-
mena jie ir mus – liūdnus, pamaldžius, 
šlovinančius, ieškančius, pykstančius... 
Dabar bent į angelus galėsim atsiremti! 
Jie kartu ir didesni už mus – nurodantys, 
nukreipiantys, perspėjantys, saugantys, 
skraidantys pulkais ir po vieną, dalyvau-
jantys dangiškojoje Bažnyčioje, o kartu 
ir žvelgiantys į mus. Angelai gieda tam, 
kuris juos sutvėrė, groja arfomis ir pučia 
trimitus sujudindami visas Dangaus aukš-
tybes.

Glausdamiesi prie Beatričės dova-
nų, susitinkame ir su sakraliniu liaudies 

paveldu, su amžinu žmonių bandymu 
įsiskverbti į dvasinę tikrovę, su dabarties 
menininkų kūriniais, besistengiančiais 
nusakyti anapusybę, bet kartu labai pri-
menančiais mus pačius – žaismingus, 
nemokančius, besiilginčius ir nuolatos 
laukiančius. Tie angelai ir lietuviški, ir 
užsienietiško braižo bei natūros, bažny-
tiniai ir kartu pasaulietiški, bet visada išti-
kimi savo paskirtajai misijai – būti Dievo 
pasiuntiniais, žinios nešėjais, palydėto-
jais taku. Jie – tokie tikri, buitiški ir būtiš-
ki, nelaikini, raginantys pasitikėti, pasi-
kliauti. Norisi su jais susidraugauti, norisi 
pasikalbėti apie Dangų ir Žemę.

B.Kleizaitė - Vasaris Sakralinio meno centrą sugebėjo paversti angelų buveine.
Antano Verbicko nuotrauka

tėviškėno dovanos muziejui Anykščių praeities tyrinėtojus taip pat 
sudomino nuotrauka iš Pajarskų šeimos 
albumo, kurioje užfiksuotos mitingo 
miesto aikštėje 1919 metais akimirkos – 
priekyje dūdų orkestras, minioje moterys 
baltomis skarelėmis, skrybėlėti ir kepu-
rėti vyrai, aukštai  iškelti plakatai „Šalin 
lenkai okupantai, šalin kolčakininkai, 
laukan lenkų šnipus, mirtis išdavikams“. 
Mitinge dalyvavo ir Bronislavo mama 
Julijona Pajarskienė. 

Vienos anykštėnų šeimos istorijos fak-
tai prasmingai  įsiliejo į krašto istoriją.
vida Zasienė

Vokietijoje gyvenantis anykštėnas Br. Pajars-
kas kupinas ne tik šviesių prisiminimų apie 
gimtinę, bet ir noro pradžiuginti ją.
Rasos Bražėnaitės nuotrauka

Laikraštį remia:  
anykščių 
rajono savivaldybė
darius Gudelis
antanas tyla 
jonas staškevičius 
                             (Kanada)
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Šventoji Pesliuose geso tyliai, lėtai, be 
vėjo ir menkiausio garso. Gyvi liko tik kva-
pai – pušų sakų, laužo nuodėgulių, pelynų 
ir tiesiog vakaro... Nusiplūkę per ilgą dieną, 
vaikai smigte smigo į miegmaišius. Galėjau 
numanyti, kad jie ir sapnuodami šokinėja per 
kupstus, vaikosi driežiukus, skabo rūgštynes, 
traukia rainus ešeriukus, taškosi upėje. 

Aš irgi bandžiau merktis, tik nieko neišėjo. 
Ilgokai ignoruotos, galvon vis atkakliau spie-
čiais spraudėsi vis tos pačios mintys, o kartu 
ir nerimas, manyčiau, apimantis kiekvieną 
plunksnos artoją,  „prinokusį“ naujai knygai. 
Kompiuteris – galingas ramstis, bet visos į jį 
prikimštos citatos, išrašai, nuorašai, pasako-
jimai, juodraštiniai apmatai, schemos taip ir 
liks negyvu balastu, jei jų nesulydys vieno 
žmogaus protas ir širdis. Šiuo atveju tas žmo-
gus – aš, tad kaipgi užmigsi?!.

Atmintyje vienas po kito keitėsi gamtos 
vaizdai, mirgėjo niekados nematytų, tik iš 
nuotraukų ir kitų liudijimų pažįstami žmonių 
veidai ir vardai, iki panagių ištyrinėtos situaci-
jos. Štai vienas vyras bėga, kitas šaudydamas 
vejasi, bėglys šoka upėn ir jau sužeistas plau-
kia, iš paskutiniųjų kapstosi iki ano kranto, 
galva čia išnyra, čia vėl išlenda, rankos jau 
graibosi ajerų, bet... Aname krante šienavęs 
ir viską matęs žmogus atkiša dalgį, atstumia 
bėglį – ir kūnas kaip rąstas nuplaukia pasro-
viui...

šiapus ir anapus laiko

Košmaras! Gera pasakyt: rašyk knygą apie 
savo kaimą. Apie bet kokį kitą – prašom, pri-
kasei geldą žvyro, ir sijok per sietą, atrinkinėk 
aukso smilteles, ogi čia! Čia tas pat, kas trau-
kyti savo gyslas… Nei nuo ko pradėt, nei ką 
teist, nei ką iš viso sakyt… Juo labiau, kad visa 
tai – tolima praeitis, virtusi dulkėm ir sama-
nom, o aš ne aiškiaregys, o taip nesinorėtų 
likti vien pliku ir pilku aprašinėtoju, pašaliniu 
stebėtoju! 

Štai už palapinės, už žmonių rankomis 
sodinto ir jau mišku virtusio pušyno, slūg-
so nuo vaikystės pažįstamos kapinaitės, ant 
paminkliukų – ne šiaip ryškūs skaičiai, o vis 
kitokio gyvenimo, likimo kodai, – ką turėčiau 
padaryti, kad juos įspėčiau ir nieko neįžeis-
damas bei nepažemindamas atverčiau? Juk iš 
kurios pusės bežiūrėsi, jie visi – savi... O nak-
čia visko taip skausmingai daug – ir širdgėlos, 
ir užspaustos meilės, ir šviesos ilgesio! Bet 
kaip susitapatinti su kitų žmonių laiku, kad jis 
taptų tavuoju?..              

Gulėjau ir galvojau, galvojau ir gulėjau, ir 
jokia ezoterija, jokios anomalijos su sentėvių 
vėlėmis ar pranašiškais sapnais, dievaž, man 
nerūpėjo. Tik visą laiką jaučiau, tarsi kokia 
tamsi, nebyli siena stovėtų už manęs. Nuo 
upės pusės pro palapinės audeklą sunkėsi 
blausi mėnesiena, stengiausi įsivaizduoti, 
kaip pro sustingusius debesėlius ir pakrantės 
gluosnių šakas įdėmiai žvelgia mėnuo...  Pas-
kui kažką išgirdau, tai buvo lyg atsargūs žings-
niai, lyg vėjelio šnarėjimas pažeme. Neištvė-
ręs pasikėliau ant alkūnių, atsegiau palapinės 
durelių kabliukus – ir sustingau...

Tiesiai priešais mane, aikštelės viduryje, 
ant suoliuko sėdėjo pagyvenęs vyras, maišė 
žarijas pagaliu ir tarsi kažko laukė. Jis buvo 
apsirengęs uniforminiu gydytojo frenčium, kai 
pasisuko mano pusėn, mėnesienoje sublyk-
čiojo apdovanojimai, vieną jų netgi atpaži-
nau – tai buvo šv.Anos IV laipsnio ordinas, 
duodamas ne tik už karinius, bet ir civilinius 
nuopelnus... Man nebeliko nieko kita, kaip 
išeiti iš palapinės ir pasisveikinti. 

– Mėnesiena grožitės ar ko laukiat? 
– Ir taip, ir taip... Argi ne jūs esat žmogus, 

norėjęs nors akimirkai atsidurti būtajame lai-
ke? Štai ir atsidūrėt...

Vyras kalbėjo ramiai ir noriai, tarsi seniai 
būtų laukęs progos išsipasakoti. 

– Man pačiam keista... – sutrikęs atsilie-
piau. – Niekaip negaliu suprasti, kodėl jaučiu 
tokią didžiulę nostalgiją laikams, kurių nema-
čiau...

Nepažįstamasis atlaidžiai šyptelėjo, lyg 
būtų išgirdęs tai, ko tikėjosi. Akimirką patylė-
jęs, atsargiai pastūmė rūkstantį nuodėgulį ant 
žarijų: 

– Žmonės klysta manydami, kad neįmano-
ma nukeliauti į praeitį. Tas laikas pats ateina 
pas tave, kai esi tam pasiruošęs, ir nereikia 
jokių triukų, spiritistinių seansų, laiko mašinų, 
– ateina pats!.. Galėsi apsilankyti bet kokiame 
amžiuje, bet kokioje valstybėje, susitikti su bet 
kokiais žmonėmis, kalbėti bet kokia kalba – 
jei, kartoju, esi tam gerai pasiruošęs...

Žiūrėjau į vyrą ir galvojau, kas jis? Kur galė-
jau būti jį matęs? Tuo tarpu vietoj laužo žarijų 
plaukte išplaukė staliukas su virduliu, arbatos 
puodukais ir sidabro šaukšteliais, o šalia paju-
tau kažką stovint. Atsisukau. Mudu su nepa-
žįstamuoju sėdėjom parke, po milžinišku 
ąžuolu, pro aikštelę apsupusių berželių šakas 
bolavo medinio dvarelio langai. Čia pat stūk-
sojo paminkliukas – akmeninis pergamento 
lapas užriestais galais su įrašu ir geležiniu kry-
žium viršuje. „A.A. JAN MOYGIS. Peterburgo 
imperatoriškojo universiteto studentas mirė 
1863 m. birželio 14. 22 metų“ – bylojo lenkiš-
ki žodžiai. Šitą užrašą buvau seniai išmokęs, 
nes paminkliukas stovi Peslių kapinaitėse. Čia 
jį atvežė sovietmečiu, kai „Laisvės“ kolūkis 
kaimyninėse Zaviesiškėse statėsi fermas ir 
nebeliko vietos ne tik akmeniui, bet ir galin-
gam ąžuolui. Ir tada man viskas nušvito. 

– Jūs – daktaras Tadas Anupras? Jūsų nuo-
trauką neseniai parsivežiau iš Panevėžio kraš-
totyros muziejaus... O šį paminklą pastatėt 
savo brolio Jono atminimui? 

– Teisingai. Aš dažnai čia ateinu, ypač 
pavargęs ar nusiminęs. Ir brolis Ambraziejus, 
dvarely tebegyvenantis, čia dažnai pasėdi. Ir 
mano vyresnėlis sūnus Jonas, jau teisininkas, 
mėgsta šitą vietą, vadina ją dvasios užuovėja... 
Beje, sūnų pakrikštijau savo brolelio vardu; 
visas jo vardas buvo Jonas Evangelistas Ado-
mas... Liudvika Liucija, mano žmona, tam 
pritarė, nes jos tėvas Mykolas Eidrigevičius 
taip pat dalyvavo 1863 metų sukilime. Prisi-
menu, kokiu pasiryžimu žaižaruodavo brolio 
akys, kai sugrįžęs iš Peterburgo – Vilniaus ir 
Varšuvos universitetai buvo uždaryti po anks-
tesnio sukilimo – sakydavo: „Garbingas žmo-
gus – išdidus žmogus! O ar gali Lietuvos bajo-
ras jaustis išdidus, jeigu jo tėvynė nelaisva, jos 
šaknys trypiamos ir kapojamos kardais? Negi 
nematot: paniekintos, pažemintos net mūsų 
upės, miškai ir piliakalniai, jie tyliai šnibžda 
mums, ką turėtume daryti... Ir mes darysim! 
Karta po kartos bangomis daužysim imperijos 
pamatus, jeigu reikės – ir savo krauju paplau-

Rimantas Vanagas
Iš spaudai rengiamos knygos “Peslių 

akademija”

Šventoji nuo Abromiškių kalno. 1956. Nuotr. iš V.Kiškytės - Nakutienės albumo
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sim! Grius vienąkart Rusija ir jos kraugeriai 
carai, o Lietuva vėl atsistos ant kojų, išsities ir 
susigrąžins senovės didybę!” 

– Nepavydžiu jūsų brolio likimo, bet kaip 
ir jūs žaviuosi idealizmu, patriotizmu. Deja, 
mano laikais… 

– Numanau… Bet štai pastoviu namie prie 
Jono portreto, pamatau laisvės troškimais spin-
dintį jaunuolio veidą… Arba atvažiuoju į Zavi-
šiškes, tėvo paliktan dvarelin, pasėdžiu prie 
Šventosios, Susienos, išgirstu brolio žodžius – ir 
atsigaunu! Ryžtinga, jaunatviška auka suteikia 
stiprybės ir vilties! Kaip ten vienas žymus žmo-
gus pasakė? „Miršta idėjos, už kurias nemiršta 
žmonės“. Už tėvynės laisvę daug kas nedve-
jodamas gulė ant aukuro. Ukmergės apskrity 
„metežnikai“ laikėsi bene ilgiausiai. Ginklų 
beveik neturėdami, nieko – ištiesintas dalgis 
buvo pirmutinis sukilėlio ginklas... 

– Dovanokit, bet niekaip negaliu nepa-
klausti... O kaipgi žuvo brolis Jonas? Visokių 
versijų prisiskaičiau, visokių spėlionių. Vieni 
teigia, kad buvęs kazokų pikėmis užbadytas 
mūšyje prie Giedraičių, kiti – netoli gimtųjų 
Zavišiškių... 

– Taip... Istorija savaime neužsifiksuoja, o 
žmonės gali užrašyti kaip jiems parankiau... 
Istorija kaip ir dabartis ar ateitis – kuriama, ji 
visada yra kažkieno versija... Insurgento Edvi-
no Vžesnievskio būrys turėjo apie 100 vyrų, 
net 30 dvarininkų, tarp jų buvo ir Jonas. Šitie 
sukilėliai jautėsi narsiai, nes buvo deramai 
apsiginklavę, turėjo gerų arklių. Būrys kilno-
josi tarp Troškūnų, Lėno ir Siesikų miškų nuo 
vienos daržinės prie kitos; kad suklaidintų 
kariuomenę, kai kurias daržines įrengė tyčia, 
prikrovė šieno – nors šalia pievų ir nebuvo... 
Sukilėliai su rusų ulonais susidūrė prie Troškū-
nų, buvo permušti į dvi dalis, vienas sparnas 
norėjo užsukti į Pienionių dvarą – nespėjo... 
Keli sukilėliai pateko į nelaisvę, daug jų žuvo 
laukuose, tarp jų – ir Jonas... Niekas nepasa-
kys, kur jis užkastas. Laimė, tėvas jau buvo 
miręs, nesužinojo sūnaus tragedijos... 

Tadas Anupras užsimerkė. Išgirdau balsą, 
žemą, žemesnį nei žemė, tačiau nebuvau 
tikras, jog dainuoja būtent mano pašnekovas. 
Balsas tyliai, lėtai slydo pro paupės alksnius, 
paparčius, samanas ir mūsų kojas, paliesda-
mas šilko plunksnomis, ir aš pagalvojau: gal 
tai paukštis iš paryčio ūko?  

Vyžais kojas mes apavį,
Pačias, vaikus išbučiavį,
Ei berneliai, ei krūvon,.
Eisim vainon mes švinton.
Kalinauskas visus veda,
Ponus cario visur karia,
Ir kazokus sukapojo,
Kapų šilėj pakavojo.
Švintų žemį pabučiuosim,
Niekam, niekam neatduosim,
Savo krauju palaistysim,
Jei reiks, galvas paguldysim.
Balsui nutilus, kurį laiką nieko nemačiau, 

tik tirštą ūkaną. Persibraukiau plaštaka akis, ir 
pilkoji skraistė prairo. Tadas Anupras klausi-
mai žiūrėjo į mane. Aš tariau: 

– Daug kas šiandien pasakytų: skambūs 
žodžiai, gražbylystė, patetika! Ar verta aukoti 
gyvybę dėl kažkokių abstrakčių idealų? Sąži-
nę trupučiuką užspaudus, prie visų valdžių  
įmanoma verstis, o tai vis geriau nei kapo 
duobė... 

– Duobė dar būtų nieko!.. – su kartėliu 
iškošė Tadas Anupras. – Kad labiau įbaugintų, 
Muravjovas sukilėlių vadus ne šaudė, o viešai 

korė. Didžiavyrius! 
– Skaičiau, jog anuo dramatišku laiku 

netrūko keisčiausių grimasų ir kuriozų... Antai 
Antanas Baranauskas, Kauno kunigų semina-
rijos profesorius, juokavo: korikas Muravjovas 
pats būtų pasikoręs, jei būtų sužinojęs, jog 
netyčia pasitarnavo lietuvių kalbai! Po suki-
limo jis uždraudė seminarijoje vartoti lenkų 
kalbą, liepdamas pakeisti ją rusų kalba, blo-
giausiu atveju – lietuvių. Šitaip norėjo pasity-
čioti iš lietuvių: juk neįmanoma „barbarų kal-
ba“ dėstyti jokio mokslo, juo labiau – subtilios 
homiletikos! Tačiau Muravjovas nežinojo, 
jog seminarijoje esama mylinčių prigimtinę 
kalbą, puikių jos mokovų. Baranauskas lie-
tuviškai parašė ne tik pamokslų sakymo, bet 
ir lietuvių kalbos gramatikos kursą, netgi ėmė 
rinkti medžiagą lietuvių tarmių mokslui!    

– O! – loštelėjo Tadas Anupras. – Mano 
tėvui patiktų ši istorija…

Pašnekovo paakintas, prisiminiau dar vie-
ną, tik jau liūdnesnį, sukilimo Anykščių krašte 
atgarsį. Anykštėno Juozapo Motiejaus Puli-
ko 6 asmenų šeimą ištrėmė į tolimą Rusijos 
guberniją vien todėl, kad tėvas slapstė maiš-
te dalyvavusį 15 metų sūnų ( o kuris tėvas 
būtų neslapstęs?!). 21-erių metų Konstantinas 
Povilonis iš Elmininkų su artimaisiais buvo 
pėsčiom varomas  į Tomsko guberniją; užėjo 
šalčiai, susidėvėjo apavas, ir Kostas suspardy-
tas liko pagriovy. Čia jį leisgyvį atrado Kamen-
kos šventikas, išgydė, bet vaikinas dar dešimt 
metų, prisiminęs tėvynę, puldavo ant žemės ir 
graudžiai raudodavo...    

– Tai argi galima visa tai užmiršti? Šitokias 
kančias dėl laisvės?! 

Tadas Anupras užsikosėjo, o kai paga-
liau nusiramino, regis, visą pasaulį užliejo 
tyla. Prasminga, iškilminga... Joje pasigirdo 
lyg tolimas griausmas, lyg varpų gaudesys, 
Šventąja atplaukiantis gal nuo Kavarsko, gal 
nuo Anykščių, o gal ir nuo Užpalių: din dan, 
din dan... Ką jie bylojo: pradžią ar pabaigą, 
atsisveikinimo gedulą ar prisikėlimo šventę?.. 
Aidesiams nutilus, Tadas Anupras tęsė: 

– Ar nemanai, tamsta, kad laimė visada 
būna praeity? Tik po kurio laiko suprantam, 
kada buvom laimingi... Štai aš dabar sėdžiu 
ir galvoju: Maigiai buvo laimingi tom aki-
mirkom, kai visi savi susieidavom, svajojom, 
tikėjom, juokavom, meldėmės, turėjom ko 
laukti... Kai visi galvojom apie tą patį – apie 

ilgaamžį, galingą Lietuvos valstybės ąžuolą!.. 
Ar dar tebestovi Siesikų dvare tas tuščiavidu-
ris ąžuolas, tas baublys, kuriame kunigas nuo 
kazokų buvo pasislėpęs? 

– Nežinau...
Tadas Anupras nieko nepasakė, tik palin-

gavo galva ir ėmė maišyti arbatą. Ant sidabri-
nio šaukštelio aiškiai pamačiau monogramą 
su išplėtota M raide – Maigių herbu. Jo pavel-
dėtojas susimąstęs pašiaušė ūsą:

– Kaip visa tai niekingai menka ir laiki-
na – mados, titulai, imperijos, pinigai. Tėvy-
nė – štai kas  amžina! Švenčiausias idealas, 
altorius! Kaipgi tu, žmogau, gali išsižadėti 
arba neginti to, kas tave pagimdė, išpenėjo, 
kur kiekvienam žingsny – tavo protėvių takai 
ir balsai? Kur kiekvienoj paukščio gūžtoj, kie-
kvienam urvely – nuo vaikystės girdėtos gies-
mės ir pasakos?.. Žuvis, žvėris, vabalas, ir tas 
atskiria, kur namai, jei gyvas, visada sugrįžta, 
šliaužte paršliaužia... 

– Dabar mes pirmiausia galvojam kiekvie-
nas apie save...

– Aš ilgai ir giliai studijavau mediciną, 
tačiau vis tiek sakau: ne mirtis viską sunaikina, 
o užmarštis! Todėl visą gyvenimą renku senie-
nas, akmenis, tempiuos juos iš  kelionių, puo-
šiu alėjas ir takus. Jie man padeda nusiraminti, 
kad ne viskas prapuola, prisiminti, kad atėjau iš 
toli toli, iš protėvių lopšio, pasaulio, kuris tikrai 
buvo... O mano tėvas, Kazimieras Maigys... 

Aš krūptelėjau, apsidairiau. Būna sapnų, kai 
žinai, kad sapnuoji. Ir būna tokios nemigos, 
kai manai nemiegąs, nors iš tikrųjų... Nebū-
čiau galėjęs staiga atsakyti, iš kur pas mane 
atėjo ką tik regėti vaizdai, girdėti žodžiai, bet 
jei jau mane užplūdo aiškiaregystės – tebū-
nie... Mielai susitikčiau su dar vienu istoriniu 
asmeniu - pirmuoju tautosakos rinkėju mūsų 
krašte! 

Įsitempęs klausiausi, bandžiau ką nors 
įžvelgti prieblandoj. Deja: pro siaurą pala-
pinės plyšelį švietė tik rausvas ryto dangaus 
pakraštys, žemėliau migloje raivėsi Šventoji. 
Žarijos pajuodusios ir atvėsusios, jokio ąžuo-
lo, suolelio. Tebeskambėjo Tado Anupro 
žodžiai, tebebolavo jo veidas, bet... 

Ne be apmaudo atsidusau. Sykiu jaučiausi 
taip, tarsi būčiau išsivadavęs iš ilgai kankinu-
sių gniaužtų. Lyg mano eldija būtų išsliuogus iš 
siauro upelio į plačią, vandeningą upę... Dabar 
jau žinojau, kaip ir kur man toliau irtis!

Tadas Anupras Moigis Paminklas J.Moigiui Peslių kapinėse.
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Antanas Baranauskas. Kelionė Petabur-
kan. – Anykščiai: UAB “Savas takas” ir 
Ko, 2010. – 83 p.  

Anykščių muziejininkai kūrybingai 
pratęsė praėjusių metų darbus. 2009 m. 
išleistas jubiliejinis A. Baranausko „Anykš-
čių šilelis“ (150-osios parašymo metinės) 
su dailininko 
Prano Lapės 
iliustracijo-
mis, Viktori-
jos Daujoty-
tės, Nijolės 
Tu mėnienės, 
V i n c o      
M a c i ū -
no  palydi-
m a i   s i a i s 
žodžiais. Pir-
mą kartą kūrinys pateiktas ir įdainuotu 
pavidalu. Gi šiais metais muziejininkių 
Rasos Bražėnaitės ir Skaidrės Račkaity-
tės iniciatyva pirmą kartą atskirai (iki šiol 
buvo publikuojamos tik atskiros giesmės) 
išleista A. Baranausko 14-os giesmių, 
parašytų kaip kelionės laiškai, poema 
„Kelionė Petaburkan“. Poemai paaiški-
nimus parengė ir komentarą parašė dr. 
Brigita Speičytė. Pasak jos, „gromata 
Antano“ pasirodo kaip unikalus XIX a. 
vid. asmens savivokos, vertybinių nuosta-
tų, keliavimo patirties liudijimas. Bara-
nausko laiškų poema atskleidžia raiškią 
politinę, kultūrinę ir emocinę šios kelio-
nės topografiją. Kartu pateikta žinių apie 
1830-1836 m. nutiestą traktą Varšuva – 
Sankt Peterburgas, kuriuo poetas kaip tik 
ir keliavo. Leidinys praturtintas ir XIX a. 
pab. XX a. pr. nuotraukomis ( iš Varšuvos 
nacionalinės bibliotekos, A. Baranausko 
ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio, 
Lietuvos dailės, Utenos krašto, Zarasų 
krašto muziejų, Jono Pleckevičiaus asme-
ninio archyvo bei Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto rankraštyno), kurios 
leidžia pažvelgti į to meto Peterburgą, 
Anykščius, kelioninį diližaną, prie trakto 
stovėjusias „kašarkas“, „stražarkas“, paš-
to stotis, karčemas... Leidžia pažvelgti ir 
į patį gyvenimą – kelionę. Visi tie vaiz-
dai mums priartina Baranausko asmenį, 
primena jo kelionės įspūdžius – nežino-
mybę ir atradimus. Poema turi ir „antrąjį 
kvėpavimą“ – CD, giesmes „Sudiev, Lie-
tuva“, „Nu, Lietuva, nu, Dauguva“, „Šir-
dį man Lietuva...“ (fragmentas) įgiedojo 
Anykščių senųjų giesmių ir dainų ansam-
blis „Volupis“ (vad. Violeta Juciuvienė).

Grožio ir mielumo pojūtį sustiprina 
įdėtas jauno susimąsčiusio Baranausko 
portretas (dail. T. Kulakauskas, 1953 m.), 
kišeninis knygos formatas, blizgus virše-
lis, o jame langas, viliojantis pažvelgti 

anykštėnų 
knygų derlius

gelmėn, praeitin. Knygelė išoriniu ir vidi-
niu vaizdo ir prasmės „rūbeliu“ skatina 
ne vien griebti ją godžiai skaityti, bet pir-
miausia leidinėlį priglausti prie širdies. 
Tik paskui skaityti, mąstyti, o galbūt ir 
keliauti... Norisi pagirti dizaino ir make-
to darbus atlikusią Giedrę Ringelevičie-
nę, UAB „Savas takas“ ir Ko bei pačius 
muziejininkus – naujai pasirodžiusi 
„Kelionė Petaburkan“ išduoda, kad dirbta 
ir mąstyta tariantis, įsiklausant, svarstant 
kaip kelionę labiau priartinti prie mūsų 
kasdienybės, kad pasitelktas naujumas ir 
kūrybiškumas, kad knygelė gimė vienu 
ir bendru įkvėpimu. Muziejininkų dėka 
vėl grįžta A. Baranauskas ir jo kūryba, 
vėl veriasi unikalus gyvumas, kai matai, 
skaitai ir dar girdi tas mažas nuotrupas 
iš kelionės į didelį miestą – Peterburgą. 
Tad ir norisi dabar skonėtis tąja kelionės 
tikruma, kur patirtis gyva, kur lydi viso-
kie žmonės ir visokia bei nuolat kintanti 
aplinka, kur pasitinka jauno Baranausko 
žvilgsnis. Gyvas Baranauskas, nes vėl 
bandom jį skaityti naujai ir iš naujo, vėl 
jį surasti, gyvas ne tik prie klėtelės, gyvas 
ir tuomet, kai ieškom, kai mąstom, kai 
susitinkam, kai ieškom būdų susikalbė-
ti ir dalintis tuo, kas brangu buvusiems, 
esantiems ir būsimiems.

Kun. Justas JASĖNAS

Antanas Baranauskas. Anykščių šile-
lis. Arūnas Vilkončius. Tapyba. – Vilnius: 
UAB „Petro ofsetas”, 2010. – 40 p. 

Prieš Miesto šventę pasirodęs spalvin-
gas leidinėlis išskirtinis jau vien todėl, kad 
šiuokart A.Baranausko poemą “Anykščių 
šilelis” iliustravo ne pirmąkart brandžia 
kūryba džiu-
g i n a n t i s 
anykštėnas 
dailininkas 
Arūnas Vil-
k o n č i u s , 
beje, augęs 
šilelio pašo-
nėje, miški-
ninko šei-
moje. Arūno 
šilelis nuaustas iš sodraus, originalaus 
virpesių ir spalvų žaismo, tapytas ne tiek 
akimi, kiek nuojautom ir vizijom. Kiek čia 
šviesos ir gyvybės! Ištisinė gamtos šventė, 
puota… Manyčiau, jog šis leidinys, iškart 
tapęs daugelio geidžiamu Anykščių suve-
nyru, vertas platesnio aptarimo bei giles-
nio menotyrininkų įvertinimo.

Arnas PALUBINSKAS 

Sakralinio meno centras. Monsinjoro 
Alberto Talačkos meno kolekcija (atvi-
rukų rinkinys). – Anykščiai: UAB „Petro 
ofsetas“, 2010.

Pasaulio anykštėnų VI suvažiavimo ir 
Anykščių miesto šventės proga pasiekė 
dar viena gera žinia – Sakralinio meno 
centras visuomenei pristatė pirmąjį savo 
leidinį – 50-ties atvirukų rinkinį „Mon-
sinjoro Alberto Talačkos meno kolekci-
ja“ (parengė R. Babelienė, redaktorės R. 
Bra žėnaitė ir S. Račkaitytė, nuotraukos H. 
Sakalausko, S. Danilevičiaus, G. Juodėno, 

į anglų kalbą vertė A. Vitkūnas). Reikia tik 
pasidžiaugti pirmuoju tokiu gražiu, pavy-
kusiu  ir išbaigtu Sakralinio centro darbuo-
tojų sumanymu – estetiškai, kruopščiai ir iš 
širdies pristatyti mons. A. Talačkos kolek-
ciją – įvairia technika menininkų sukurtus 
paveikslus (nuo sakralinių figūrų iki gam-
tos kaitos pajautų), gobelenus, vitražus, 
skulptūrėles, kryžius, ikonas ir kt. Turbūt 
tik Dangui reikia dėkoti, kad po ilgų del-
simo metų 2009 m. liepą duris vėl atvė-
rė istorinė A. Baranausko parapijos salė, 
kurioje ir įsikūrė Sakralinio meno centras, 
priglaudęs ne tik mons. A. Talačkos kolek-
ciją, bet  ir B. Kleizaitės - Vasaris angelus. 
Šio centro darbuotojos – R. Babelienė, R. 
Tulušienė ir kitos deda pastangas, kad ši 
erdvė iš esmės liktų sakralinė, kad čia galė-
tų skambėti iš tikėjimo išplaukę žodžiai, 
patirtys, muzika, kad čia būtų galima 
pabūti su kūrėjais, su jų menu, kad čia 
būtų galima prisiliesti prie krikščioniškųjų 
vertybių per 
kalbą, žvilgs-
nį, per meno 
kūrinį. Tad 
norisi joms ir 
linkėti visa-
da mokytis 
s a k r a l i n i o 
subt i lumo, 
m o k y t i s 
nebijoti likti 
kultūros lau-
kuose.

M i n ė t a s 
leidinys dar 
sykį parodo, 
kokią bran-
gią dovaną Anykščiams ir anykštėnams 
yra palikęs mons. A. Talačka. Smagu, 
kad dabar ją galima visą pamatyti, susi-
pažinti ne tik buvojant Sakralinio meno 
centre, bet ir vartant naująjį atvirukų rin-
kinį. Tebus tai kiekvienų namų žinia apie 
tai, ką turime, kuo džiaugiamės, kur žiū-
rime ir kaip vis labiau sugebame turtinti, 
turtėti ir kūrybiškai kurti savąją kasdie-
nybę. Dėkingumo nusipelno ir Lietuvos 
dailės muziejaus direktorius Romualdas 
Budrys bei menotyrininkė Dalia Taran-
daitė, kurie parengė ir pristatė mons. A. 
Talačkos meno kolekcijos ekspoziciją. 
Taip pat norisi padėkoti Vilniaus paveiks-
lų galerijos vedėjui Vytautui Balčiūnui 
ne tik už Sakralinio meno centro Anykš-
čiuose įkūrimo idėją, bet ir už visas kul-
tūrines iniciatyvas, kurios suteikia gyve-
nimui žavesio ir šviežumo. Atvirukų 
rinkinį praturtina V. Balčiūno žvilgsnis į 
mons. A.Talačkos biografiją bei asmeny-
bės bruožus, D. Tarandaitė išsamiai apta-
ria Monsinjoro dailės kūrinių kolekciją, 
detalizuoja kiekvieną meno kūrinį, nupa-
sakoja siužetą, pateikia biografinių žinių 
apie menininkus.  Pradėti rimti Sakralinio 
meno centro darbai ir idėjos tebus visada 
šviesios, tebus tinkama atmintis, pagar-
ba žmonėms, kultūrai ir vidinei žmo-
nių savasčiai, kurią jau du tūkstančius 
metų formuoja ir įkvėpia krikščioniškojo 
pasaulėvaizdžio reliktai ir jų šiandieninis 
buvimas.

Kun. Justas JASĖNAS
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Anykščių kultūros centras 

ir skyriai  
1 d. 9 val. Mokslo ir žinių dienai skirtas 

rytmetis „Sveika, mokykla”, Anykščių KC 
Andrioniškio sk.

1 d. 9 val. Rugsėjo 1-osios šventė, AKC 
Skiemonių sk.

1 d. 10 val. Sveikinimai mokiniams ir 
mokytojams „Su rugsėjo 1-ąja”, AKC Trau-
pio sk.

1 d. 20 val. Diskoteka jaunimui, AKC, 
mažojoje salėje. Bilieto kaina 5 Lt. 

11 d. 14 val. Senjorų vakaras „Laiko var-
tus atvėrus...”, AKC Leliūnų sk.

24 d. 18 val. Tradicinė šventė „Pabū-
kime kartu”. Teatro kolektyvo spekta-
klis G. Mareckaitės „Kaip surasti šeimos 
laimę”,AKC Troškūnų sk.

25 d. 14 val. “Vaižgantinės” Malaišiuo-
se, AKC Vaitkūnų sk.

25 d. 16 val. Modelių atranka, AKC

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
rugsėjo 6 d. - spalio 

6 d. Viešosios biblio-
tekos salėje (J. Biliūno 
g. 35) Jauna fotografi-
ja: Anykščių J. Biliūno 
gimnazijos moksleivės 
Dianos Motekaitytės 
fotografijų paroda

15 d. 15 val. Viešosios bibliotekos salėje 
(J. Biliūno g. 35) susitikimas su fotoparo-
dos autore Diana Motekaityte.

16 d. 12 val. Vaikų literatūros sky-
riuje (Paupio g. 10) Viktorina „Pirmasis 
visu balsu prabilęs: Martynui Mažvydui 
– 500“

25 d. 11 val. Viešosios bibliotekos salėje 
(J. Biliūno g. 35) „Metai ant smilgos“. Susi-
tikimas su 80-metį mininčia pedagoge, 
tautodailininke, literate, kraštotyrininke 
Veronika Dikčiuviene. Poezijos rinkinio 
„Apmąstymų duona“ pristatymas.

ruGsėjo mėnesio renGiniai

Maloniai Jus ir Jūsų artimuosius kviečia-
me į tradicinį respublikinį renginį – „Vaiž-
gantines“, kuris įvyks 2010 m. rugsėjo 25 
d., šeštadienį, Anykščių rajono Svėdasų 
seniūnijos Malaišių kaime – lietuvių lite-
ratūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-
Vaižganto gimtinėje.

Renginys prasidės 14 val.
Visi susirinkę paminėsime labai senos 

sėlių gyvenvietės – Malaišių – 755-ąsias 
metines, pagerbsime žymiojo krašto švie-
suolio Juozo Tumo-Vaižganto atminimą.

Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvos 
žurnalistų sąjunga paskelbs devintąjį lite-
ratūrinės Vaižganto premijos laureatą, kurį 
Malaišiuose ir pagerbsime. Taip pat bus 
įteikta Svėdasų seniūnijos įsteigta antroji 
Vaižganto mažoji premija „Už kūrybinius 
nuopelnus Svėdasų kraštui“.

Veiks parodos, linksmins meno kolekty-
vai. Po renginio pabendrausime prie suneš-
tinių vaišių stalo po Malaišių klevais.

Tądien nuo 11val. iki renginio pradžios 
bus galimybė aplankyti netoliese, Kunigiš-

vardai ir datos
RUGSĖJIS
16 d. Sukanka 60 metų,  kai. Miškalau-

kyje (Kauno r.) gimė sporto organizato-
rius, sunkiosios atletikos treneris algirdas 

kviečiame į 
„vaižgantines“!

kių kaime veikiantį Svėdasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejų, apžiūrėti atnaujintas eks-
pozicijas.

„Vaižgantines“ organizuoja: Svėda-
sų seniūnija, Svėdasų krašto (Vaižganto) 

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus 

iki rugsėjo 15 d. 
Sakralinio meno centre 
dailės paroda „Baroko 
ekspresijos“ (iš Lietu-
vos dailės muziejaus 
ir nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės 
muziejaus fondų).

iki 2011 birželio 
27 d. Sakralinio meno 
centre paroda „Tradi-
cinė lietuvių liaudies skulptūra“ (iš Lie-
tuvos dailės muziejaus rinkinių).

iki rugsėjo 6 d. Anykščių koplyčioje 
Romualdo Inčirausko kūrybos jubiliejinė 
paroda.

nuo rugsėjo 11 d. Anykščių koply-
čioje Yevgeniy Fridlin (Kazachstanas) 
tapybos darbų paroda. Paroda veiks iki 
spalio 17 d.

ANANKA. Gyvena ir dirba Anykščiuose.
17 d. Sukanka 70 metų, kai Andrioniš-

kyje gimė pedagogas ir profesinio ugdy-
mo veiklos organizatorius bronislavas 
rimkus. Gyvena ir dirba Kupiškyje.

20 d. Sukanka 80 metų, kai Anykš-

čiuose gimė žurnalistas ir publicistas 
aleksandras keZys. Mirė 2001 m. Vil-
niuje, ten ir palaidotas.

26 d. Sukanka 85 metai, kai Kavarske 
gimė rašytojas prozininkas ir vertėjas leonas 
keblas. Gyvena Jusiuose (Švenčionių r.).

Kartais užtenka vienos akimirkos, vieno žodžio, vieno žvilgsnio, kad pagautum visos didin-
gos šventės dvasią…  
Rasos Bražėnaitės nuotrauka

Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio anykštėno“, paremkite jį! 
Atkreipiame įmonių, firmų, privačių asmenų dėmesį: reklamuokitės 
mūsų laikraštyje! Jį gauna ne tik visos rajono mokyklos,  bibliotekos, 
kitos kultūros įstaigos, stambesnės verslo įmonės, bet ir anykštėnai, 

gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 
154280763, registracijos adresas: LT29111 Anykščiai, J. Biliūno g. 35; 
atsiskaitomoji sąskaita SEB banke (kodas 70440) Nr.  LT21 7044 0600 
0214 7203. 

Ačiū!

muziejus, Vaižgantiečių klubas „Pragie-
drulys“, Anykščių kultūros centro Vaitkū-
nų skyrius

Smulkesnė informacija teikiama mob. 
tel. +371~68233024.
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****
Susitinka du anykštėnai. 
– Kaip gyveni? 
– Gerai! 
– O ko taip juokiesi? 
– Ai, prisiminiau algą – ji tokia juokin-

ga!.. 

****
– Kairiakrantės Šventosios laukia gran-

diozinis projektas. O ko laukia nesulaukia 
dešinysis krantas su Žvejų gatve, Vienuolio 
takais, Puntuko broliu, Karalienės liūnu? 

– Dalgio...

****
– Jūs verkiat, kad Anykščiuose nebėra 

(iš kačių gyvenimo)

jaunimo. Pažiūrėkit, kiek vien Šventojoje 
maudosi!

Iš tiesų… Pažiūrėkim, paskaičiuokim, 
kas gi susirinko vienoje maudykloje. Štai 
vasaros anykštėnė Indrė, atvažiavusi atos-
togų pas senelius iš Londono. Štai Ieva ir 
Martynas, atkakę iš Norvegijos aplankyti 
tėvų. Štai kaimynų dukra, parlėkusi iš Ispa-
nijos. Štai Viltė su dukrele, vyrą laikinai 
palikusi Miunchene… Tikrai, kiek gražaus, 
sveiko jaunimo dar turime!.. 

****
– Ar žinai tokią vietą, kur visko būtų 

labai daug, viskas būtų labai malonu ir 
viskas – nemokamai?

– Neįsivaizduoju... Šiais laikais... 

Nerealu!
– Labai realu! Ta vieta – Šventoji. Nuei-

ni prie jos – vandens kiek nori, maudykis 
kiek tinkamas, o nuostabiausia – veltui!..  

****
Kas nematė Šventosios, tam ir Nevėžis 

upė!

****
Dvi senos draugės po ilgesnio nesima-

tymo gurkšnoja arbatą, šnekučiuojasi. Vie-
na sako:

– Per atostogas taip atitrūkau nuo vis-
ko, kad nieko nebežinau: nei kur gyvenu, 
nei kur dirbu, nei kas esu… Dovanok, bet 
užmiršau ir tavo vardą, – ar negalėtum pri-
minti? 

Draugė pagalvojo, pagalvojo ir sako:
– Ar jau dabar, iš karto?..

****
– Ką veikei per atostogas?
– Nieko gero. Žaidžiau nacionalinį žai-

dimą.
– Nemaniau, kad moki krepšinį…
– Ne krepšinį ir žaidžiau.
– Tai ką – futbolą?
– Baik. Pjoviau žolę…
Parengė Motiejus Starkakumpis

Silvijos Mažeikytės nuotraukos


