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Esminė šio projekto ypatybė ir išskirtinumas nuo 2008 m. gy-
vuojančioje „Lietuvos kultūros sostinių“ tradicijoje – virtualiosios 
platformos svarba. Įprastosios ir netradicinės Anykščių krašto kultū-
ros ir meno erdvės 2011-2012 m. bus išplėstos į virtualiąsias erdves 
per naują interaktyvią prieigą www.manotinklas.lt ir anksčiau susi-
formavusias socialinių tinklų bendruomenes. Ši interaktyvioji kultū-
ros erdvė skirta jaunimo kultūrinių patirčių, kūrybinių išgyvenimų, 
ieškojimų ir atradimų, susijusių su įgyvendinamu projektu, sklaidai, 
neformaliam virtualiam kūrybingo jaunimo bendravimui ir bendra-
darbiavimui.

Projekto pagrin-
diniais veikėjais taps 
grupė savanorių jau-
nuolių, kurie ugdys 
asmeninius vertinimo 
įgūdžius, įvairiai fik-
suodami savo tiesio-
ginį kaip Anykščių 
krašto kultūros rengi-
nių dalyvių arba ne-
tiesioginį stebėtojų ir 
žiūrovų dalyvavimą 
Anykščių krašto kul-
tūroje. Dalindamiesi 
savo mintimis, išgy-
venimais, patirtimis, 
jie kurs neformalų ir 
provokuojantį ben-
dravimui jaunimo 
kultūros sklaidos tin-
klą realioje ir virtua-
lioje erdvėje. Virtu-
aliosios platformos 
turinį portale www.
manotinklas.lt suda-
rys šie Anykščių kraš-
to kultūros pažinimo 
dienoraščiai, taip pat 
transliacijos iš Anykš-
čių kultūros erdvių ir 
renginių, interviu su 
jaunaisiais kūrėjais, 
naujienos apie jau-
nųjų kūrėjų veiklas, 
jaunimo kultūros ka-
lendorius, jaunųjų 
kūrėjų blog‘ai, jauni-
mo kultūros forumas, 
interaktyvios parodos, 
konkursai ir kt.

Projekto metu 
atsiskleidęs jaunimo 
požiūris į kultūrą, jau-
nosios kartos lūkesčiai 
vėliau bus analizuo-
jami ir apibendrinami, o išvados leis prognozuoti Anykščių krašto 
kultūros plėtros galimybes. 

Konkrečiose kultūrinėse projekto veiklose dalyvaus tarptautiniai 
partneriai, kurie padės kurti kūrybingo jaunimo bendruomenę, ap-
jungiančią ne tik Anykščių krašto jaunimą, pasklidusį po visą pasau-

Anykščiai – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinė
Anykščių rajono savivaldybė, laimėjusi Lietuvos 

Respublikos kultūros ministerijos skelbtą „Lietuvos 
kultūros sostinės-2012“ konkursą, pradeda realizuoti   
„jaunosios kultūros ir meno“ projektą „Mano kultū-
ros dienoraštis. Anykščiai“.

lį, bet ir užsienyje bei Lietuvoje gyvenančius jų draugus, kūrybiškai 
aktyvius jaunuolius. 

Pagrindinės projekto veiklos – tai jaunosios lietuvių kartos tiks-
liniai sambūriai Anykščių krašto kultūrinėse erdvėse, fizinis dalyva-
vimas ir virtualioji partnerystė portale www.manotinklas.lt, jaunimo 
projektai, populiarinantys tradicines ir atrandantys naujas erdves. 

Projektas bus įgyvendinamas trim krašto kultūrai būdingais dis-
kursais: etniniu, pilietiniu, literatūriniu. Vienijantis projekto akcen-
tas – jaunimo kultūros ir meno dienos Anykščiuose „Atsivėrimai“ 
2012 m. liepos pabaigoje, skatinančios kuriantį Lietuvos jaunimą, 
vienijamą virtualiosios platformos ryšiais, atverti savo kūrybinius ir 
meninius gebėjimus realiose ir netikėtose Anykščių erdvėse: dailės 
kūriniai šviečiančiuose reklaminiuose stenduose, styginių koncertas 
siuvykloje dirbančioms moterims, šokis prekybos centre, eilių skai-
tymas poliklinikoje ir pan. 

Asmeninis santy-
kis, tiesioginis dalyva-
vimas jauno žmogaus 
kūrybos atsivėrimo aki-
mirkoje lems stiprius 
išgyvenimus, skatins 
bendrystės jausmą tarp 
„duodančio“ ir „iman-
čio“ kultūrą. Tokiu 
būdu Anykščiai taps 
miestu-galerija, viena 
migruojančia koncerti-
nė scena. Jaunimo kul-
tūros ir meno dienose 
su savo projektų pri-
statymais kviesime da-
lyvauti visas buvusias 
Lietuvos kultūros sos-
tines: Zarasus, Plungę, 
Ramygalą ir Šilutę. 

Įgyvendinus šį pro-
jektą, Lietuvos kultūros 
sostinės sąvoka per-
žengs XX a. tradicijos 
rėmus – geografines 
ir fizinio dalyvavimo 
ribas, bus išplėstos 
tautinės kultūros įtakos 
galimybes geografiškai 
nevaržomoje lietuvių 
bendruomenėje, o 
nacionalinės kultūros 
lobynas, kurį reprezen-
tuoja Anykščių krašto 
kultūros paveldas, at-
sivers jaunajai lietuvių 
kartai jai priimtinomis 
priemonėmis. 

Įgyvendinti tokį 
projektą skatina ir 
noras suteikti jau-
niesiems jo daly-
viams įgūdžių ir 
motyvacijos aktyviai 
ir šiuolaikiškomis 
bendravimo formo-
mis keistis patirtimis, 

nuomonėmis ir vertybėmis, mokytis vieniems iš kitų, kurti kar-
tu. Projektu siekiama, kad virtuali jaunimo kultūros platforma 
www.manotinklas.lt toliau gyvuotų kaip vertingas kultūros 
informacijos, jaunimo kultūrinių iniciatyvų, kūrybinių atradi-
mų, bendrystės centras.

GimTinės žEnKLAi. DiDžioJi žiniA
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Nuo 2010 m. liepos iki 2011 m. vasaros sakralinio meno centre eksponuojama 
paroda „Tradicinė lietuvių liaudies skulptūra“ (iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių).

Nuo 2010 m. rugsėjo 19 d. iki 2011 m. sausio 15 d. sakralinio meno centre 
buvo eksponuoti lietuvių išeivijos kūriniai 
iš parodos „Dovana nepriklausomai Lietu-
vai“ bei garsioji dailininko Adomo Varno 
istorinė drobė „mindaugo karūnavimas“. 

2010 m. liepą-lapkritį L. ir s. Di-
džiulių viešosios bibliotekos salėje veikė 
Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės viešosios 
bibliotekos fotografo Virginijaus Benašo 
fotografijų paroda „Apie Ją“.

2010 m. nuo rugsėjo 11 d. iki spa-
lio 17 d. Koplyčioje-kamerinių menų 
centre veikė Yevgeniy Fridlin (Kazachsta-
nas) tapybos paroda.

2010 m. nuo spalio 1 iki lapkričio 
vidurio svėdasų bibliotekos meno galeri-
joje buvo eksponuojama Utenos skiauti-
ninkų klubo „VoRė“ kūrinių paroda „Kartą... džinsai...“

2010 m. spalio 2 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre – vokalinės muzikos kon-
certas „nubudimas“. Atlikėjai: Judita Leitaitė (mecosopranas), nijolė Ralytė (fortepijo-
nas), Robertas Beinaris (obojus).

2010 m. spalio 7-8 d. Anykščiuose vyko tradicinė Knygos šventė „Tik širdis vis 
trokšta kurti...“, kurią vainikavo iškilmingas spalio 8-osios vakaras Anykščių Šv. mato 
bažnyčioje, kur buvo įteikta pirmoji Antano Baranausko literatūrinė premija laureatui 
Pauliui V. subačiui.

2010 m. spalio 8 d. Koplyčioje-ka-
merinių menų centre savo antrąją eilėraš-
čių knygą „Tau, mieloji“ pristatė anykštė-
nas žilvinas Pranas smalskas. 

2010 m. spalio 15 d. iškilmingai pa-
žymėtas Raguvėlės pagrindinės mokyklos 
100-metis. 

2010 m. spalio 16 d. Koplyčioje-ka-
merinių menų centre lietuviškos kameri-
nės muzikos koncertą surengė atlikėjai: 
Valstybinis Vilniaus kvartetas ir solistė Bi-
rutė Vainiūnaitė (fortepijonas), koncertą 
vedė Augustinas Vasiliauskas.

2010 m. spalio 19 d. sakralinio 
meno centre koncertavo Baritonų trio – Kauno muzikinio teatro solistai Benjaminas 
želvys, Danielius Vėbra ir Gediminas maciulevičius.

2010 m. nuo spalio 20 d. iki lapkričio 3 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos sei-
mo rūmų parodų galerijoje, veikė anykš-
tėno tautodailininko Jono Tvardausko 
(1938-2010) kūrybos paroda. 

2010 m. spalio 23 d. Anykščiuose 
surengta tradicinė rudens derliaus šventė, 
pirmą kartą papildyta kultūros ir meno 
programa tema „obuolys – sodų kara-
lius“. 

2010 m. nuo spalio 23 d. iki lap-
kričio 23 d. Koplyčioje-kamerinių menų 
centre veikė Jūratės mykolaitytės tapybos 
paroda.

2010 m. spalio 29 d. Lietuvos bibli-
otekininkų draugijos Anykščių skyriaus 
senjorų bibliotekininkių klubas „Laikas“ 
Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje šventė 15-ąjį gimtadienį.

2010 m. lapkritį Anykščių rajo-
no savivaldybės administracija, tęs-
dama likviduotos Utenos apskrities 
viršininko administracijos pradėtus 
darbus bei pasinaudodama Europos 
Sąjungos parama, baigė įgyvendinti 
projektą „Utenos apskrities pilia-
kalnių sutvarkymas ir pritaikymas 
turizmo reikmėms“. 2009-2010 m. 
sutvarkyta 15 piliakalnių – po tris 
penkiose Aukštaitijos savivaldybė-
se, tarp jų – Liudiškių, Palatavio ir 
Svirnų (Žiogų) piliakalniai Anykščių 
rajone. Pristatant baigtus darbus, 
išleistas ir išplatintas informacinis 
leidinys.

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas prof.  habil. dr. Antanas 
Tyla, duodamas interviu Lenkijos 
lietuvių žurnalui „Aušra“, pasvei-
kino šį leidinį jo 50-mečio proga. 
Atsakydamas į klausimą, kokie 
„Aušros“ straipsniai vertingiausi 
pažintine prasme Lietuvos skaityto-
jui, A. Tyla teigė, kad vertinga visa 
informacija apie to krašto lietuvių 
kultūrinę, pedagoginę, visuomeni-
nę raišką. „Jūsų žurnalas tradiciškai 
apie tai informuoja, kalbina žmo-
nes, atskleidžia jų savivoką, mąsty-
seną. Kartais apmaudu, kad tokios 
savimonės raiškos negalima užtikti 
kur nors Vidurio Lietuvoje“, – sakė 
žymus mokslininkas.

Šalies pedagoginėje bendruo-
menėje nuo 2010 m. rugsėjo svars-
tomas Lietuvių kalbos bendrosios 
programos projektas kilstelėjo 
Anykščių krašto literatūros paveldo 
vertę. Į diskusijų akiratį pateko An-
tano Žukausko-Vienuolio apsaky-
mas „Paskenduolė“ kaip siūlomas 
įtraukti į privalomąją lietuvių kalbos 
vidurinio ugdymo programą dėl sa-
vižudybių prevencijos.

Gruodžio 8 d. Vilniuje, Justino 
Vienožinskio dailės mokykloje, pas-
klido 1965-1994 m. ten mokytoju 
dirbusio Vytauto Šerio (1931-2006) 
dvasia. Iš Anykščių krašto kilusio 
menininko atminimą jo 80-mečio 
proga geriausiai pagerbė jo mokinių 
kūrybos paroda, kurioje dominavo 
ryškus mokytojo braižas. „Pama-
čius juos draugėje, įspūdis stiprus 
– medinukai, susiglaudę mokyklos 
koridoriuje, pasišiaušę šiurkščiomis 
faktūromis, išsikėtoję grubiomis, 
tvirtomis formomis, atrodė tarsi koks 
gyvastingas pagoniškas miškas, įtai-
giai kalbąs su žiūrovu „šeriška“ dro-
žyba. Žvelgdami į juos, bandėme 
įsivaizduoti, kaip kadaise atrodė V. 
Šerio pamoka – pulkelis mokinių 
skaptuoja medžio gabalus, mosuo-
dami kirvukais...“ – savaitraščio „Li-
teratūra ir menas“ 2011 m. vasario 
25 d. numeryje apie tai rašė Kristina 
Stančienė.

Anykštėnų kultūros akiratis
2010 m. spalio - 2011 m. kovo kultūros kronika: faktai ir atspindžiai

Prie A. Varno istorinės drobės „Mindau-
go karūnavimas“ J. Biliūno gimnazijos 
gimnazistai Benita Kiliutė ir Kasparas 
Kazlovas demonstravo karališkuosius 
drabužius. Rasos Bražėnaitės nuotr.

Ž. P. Smalskas poezijos knyga „Tau, 
mieloji“ elegantiškai kreipėsi pirmiau-
sia, žinoma, į moteris. Rasos Bražėnai-
tės nuotr.

Prie J. Tvardausko drožinių Seime – 
tautodailininko artimieji ir jo draugai 
anykštėnai. Tautvydo Kontrimavičiaus 
nuotr.
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Gruodžio 14 d. Valstybinis 
turizmo departamentas prie Ūkio 
ministerijos paskelbė tradicinio 
konkurso „Sėkmingiausias 2010 
metų turizmo projektas“ rezultatus 
ir laureatais pripažino du Anykščių 
krašto nominantus. Trečiąsias vie-
tas laimėjo Angelų muziejus – tarp 
nekomercinių turizmo rinkodaros 
projektų ir „Anykštos“ leidžiamo 
žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
projektas “Aukštaitijos maršrutais” 
– tarp žiniasklaidos projektų, pri-
stačiusių vietos turizmo galimy-
bes.

Lietuvos Mokslų akademijoje 
Vilniuje 2010 metų Vlado Jurgu-
čio premija įteikta prof. habil. dr. 
Antanui Tylai. Mokslininkas ją pel-
nė už monografiją „Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės iždas per 
dvidešimtmetį karą (1648-1667)”. 
Metinis premijos fondas 50 tūkst. 
litų padalintas perpus dviems lau-
reatams.

„Jei tau atrodo, kad trūksta 
pasitikėjimo valdžia, – pirmiausia 
keiskis pats: neapykantą savyje 
pabandyk meile pakeisti, labiau 
pasitikėk šalia esančiu žmogumi, 
pagaliau – Lietuvos partizanais, 
tremtimi, Sausio 13-osios auka. 
Žiūrėk – ir valdžia tuomet taps ge-
resnė. Kol man atrodys, kad aplink 
tik visi blogi mane gerą skriau-
džia, nieko gero ir nebus“, – taip 
anykštėnus gerumo pojūčių mokė 
politikos apžvalgininkas, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo akto 
signataras Rimvydas Valatka, gruo-
džio 16-ąją dalyvavęs „Civitas“ 
klubo sambūryje.  

Minėdamas poeto ir vyskupo 
Antano Baranausko (1835-1902) 
108-ąsias mirties metines, Lenki-
jos lietuvių žurnalas „Aušra“ 2010 
metų 24-ajame numeryje apžvel-
gia šios iškilios asmenybės gyve-
nimo ir kūrybos kelią, akcentuoja, 
kad „seiniškiams ji – ypatinga, nes 
čia jis, tarnavęs paskutinį gyveni-
mo penkmetį, pasiliko amžiams, 
čia jo kapas, čia vyskupui stovi 
paminklas“. Šia proga prisimena-
ma, kad 62 metų A. Baranauskas 
Seinuose 1897 m. buvo pirmasis 
vyskupas, kuris į tikinčiuosius iškil-
mingai prabilo lietuviškai, jo atna-
šaujamos pamaldos trukdavo 3-4 
valandas, o pamokslai, sakomi lie-
tuviškai ir lenkiškai, 2-3 valandas – 
tiek katedroje, tiek ir vizituojamose 
parapijose. 

Vytauto Didžiojo Karo muzie-
jus Kaune 2010-aisiais numizma-
tikos rinkinius papildė anykštėno 
relikvijomis. Į šio muziejaus fondą 
artimieji perdavė Vietinės rinktinės 
karių sąjungos nario Antano Paula-
vičiaus (1924-2008) gautus apdova-
nojimus. 

2010 m. lapkritį Anykščių L. ir s. 
Didžiulių viešosios bibliotekos muzikos 
ir meno skaitykloje veikė Kavarsko viduri-
nės mokyklos mokinių aplikacijų paroda 
„nature morte“ (paruošė mokytoja Kristi-
na striukienė).

2010 m. lapkričio 6 d. įvyko Anykš-
čių literatų klubo „marčiupys“ ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas. Klubas padėkojo 
dešimtmetį jo koordinatore dirbusiai Ritai 
Tulušienei, kuri perėjo į kitą veiklos sritį. 
Perrinkus klubo tarybą, jos nariais tapo 
Algirdas Ražinskas, Liudvika Danielienė, 
Aušra motekaitienė, Algirdas Gogelis, Da-
lius Baltranas, Aldona Širvinskienė, Veronika Dikčiuvienė ir Aušra miškinienė,  klubo 
koordinatore patvirtinta Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios bibliotekos Įvaizdžio kū-
rimo skyriaus vedėja Aušra miškinienė. susirinkime buvo nuspręsta tęsti kasmetinius 
tradicinius klubo renginius, kuo daugiau dėmesio skirti klubo narių kūrybos leidybai, 
leisti knygas-sąsiuvinius keletu dešimčių egzempliorių tiražu, dažniau rengti išvažiuo-
jamąsias kūrybos popietes.

2010 m. lapkričio 9 d. popietę į Bro-
nės Buivydaitės namelį ant Šaltinio upelio 
kranto susiėjęs būrelis Anykščių senjorų 
autentiškoje aplinkoje pasklaidė senas 
nuotraukas, prisiminė savo jaunystę ir XX 
a. vidurio Anykščius. 

2010 m. lapkričio 10 d. svėdasų 
bibliotekoje anykštėnas žilvinas Pranas 
smalskas pristatė antrąją savo poezijos 
knygą „Tau, mieloji“. susitikimą vedė Al-
dona Širvinskienė, skambėjo svėdasiškio 
bardo Algimanto Barono dainos.

2010 m. lapkričio 12 d. sakralinio 
meno centre, kur eksponuota garsioji A. 
Varno istorinė drobė „mindaugo karūnavimas“, prasidėjo pokalbių Lietuvos valstybės 
istorijos temomis ciklas „susitikimai prie Karaliaus mindaugo“. Pirmajame susitikime 
– diskusijoje apie rekonstrukcinę archeologiją „Ar mums dar reikia medinės Vorutos pi-
lies?“ dalyvavo archeologais prof. dr. Albinas Kuncevičius ir doc. dr. Gintautas Zabiela 
bei istorikas Tomas Baranauskas.

2010 m. lapkričio 12 d. Koplyčio-
je-kamerinių menų centre anykštėnus 
džiugino liaudies instrumentų ansamblis 
„Vaivora“: Lina naikelienė (i kanklės), Ais-
tė Bružaitė (ii kanklės), Aušra Juškevičienė 
(bosinės kanklės), Algirdas Jedemskis (bir-
bynė, lumzdelis), Eugenijus Čiplys (birby-
nė, lumzdelis), solistai irena milkevičiūtė 
(sopranas) ir Dainius Puišys (baritonas) 
bei aktorė Gražina Urbonaitė. Programo-
je, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės 
20-mečiui, skambėjo lietuvių autorių kū-
riniai. 

2010 m. lapkričio 12 d. Arklio mu-
ziejaus Legų sodyboje niūronyse surengta 
konferencija-seminaras „sentikiai ir rač-
dirbystė Lietuvoje“, skirta sentikių Lietu-
voje 300-osioms metinėms. savo amatą 
rodė anykštėnas račius mironas Zelevas, 
skambėjo sentikių giesmės ir istoriniai pra-
nešimai. 

2010 m. lapkričio 13 d. Koplyčioje-
kamerinių menų centre koncertavo fortepi-
joninis trio „FortVio“. Kamerinės muzikos 
koncerte dalyvavo atlikėjai indrė Baikštytė 
(fortepijonas), ingrida Rupaitė (smuikas) ir 
Povilas Jacunskas (violončelė), programą 
komentavo pianistė Jonė Punytė. 

2010 m. lapkričio 19 d. popietė sakralinio meno centre buvo skirta monsin-
joro Alberto Talačkos 89-osioms gimimo metinėms. Jo Ekscelencija Kauno arki-

„Obuolys – sodų karalius“ stebino po 
miestą važinėjančia milžiniška pinti-
ne. VŽM nuotr.

B. Buivydaitės namelyje Anykščių sen-
jorai prisiminė savo jaunystę ir XX a. 
vidurio Anykščius. VŽM nuotr.

Koplyčios svečiai – liaudies instrumen-
tų ansamblis „Vaivora“. VŽM nuotr.

Sentikių Lietuvoje 300-osios metinės 
subūrė į Niūronis amatininkus, giedoto-
jus, tradicijų žinovus. Mindaugo Karče-
marsko (VŽM) nuotr.
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Baigiantis 2010-iesiems, Vil-
niaus centre,  Gedimino prospekto 
ir Totorių gatvės sankirtoje (Totorių 
g. 2/8) lankytojus pakvietė atnaujin-
tas ir modernizuotas Pinigų muzie-
jus, išsidėstęs penkiose salėse per 
du aukštus. Čia galima susipažinti 
su pasaulio pinigų ir bankininkystės 
istorija, Lietuvos pinigais, bankinin-
kystės raida mūsų šalyje nuo pirmų-
jų kredito įstaigų atsiradimo iki šių 
dienų. Tai interaktyvus muziejus, 
pritaikytas ne tik pasyviai apžiūrėti 
ekspoziciją, bet ir pačiam aktyviai 
dalyvauti pažinimo procese. Mu-
ziejaus ekspozicijose pasakojama ir 
apie anykštėnus, savo veikla pratur-
tinusius pinigų istoriją: apie pirmo-
sios Lietuvos banko valdybos narį, 
valdybos pirmininko pavaduotoją 
Adomą Prūsą (1878-1939), kilusį iš 
Grikiapelių, eksponuojami anykš-
tėno skulptoriaus Antano Žukausko 
(g. 1939 m.) projektai bei jo sukurtos 
apyvartinės Lietuvos monetos.

Pirmajame 2011 m. numeryje 
savaitraštis „Šiaurės Atėnai“ toliau 
publikuoja Sigito Gedos užrašus „Ei 
varnalėša!“, kur poetas „išgriebia“ 
ir anykštietiškąsias patirtis. S. Geda 
rašo „Apie anonimus“: „1990-ieji. 
Anykščiuose „Santaros-Šviesos“ 
suvažiavimas (Pasaulio lietuvių ra-
šytojų suvažiavimas – red.). Pirmi-
ninkauja išeivis Horstas Žibas (V. 
Adamkaus draugas). Po pranešimo 
sako: „Dabar klausimai“. Iš pirmos 
eilutės žmogus paduoda popierėlį. 
H. Ž. Paskaito ir meta į šiukšliadė-
žę: „Dabar Lietuvoj demokratija, 
Tai reiškia: visi kalba savo balsu ir 
klausia savo klausimus“. Atsistoja 
drebantis žmogutis...“

„Valdas Papievis naujausiu ro-
manu pratipena pro lietuvių literatū-
ros lauką, įnešdamas šiek tiek melan-
choliškumo ir lyrizmo bei nepažinto 
savęs konstravimo elementų. O ir 
ėjimas lietuvio sielai, kad ir ne spar-
tus, reikalingas“, – rašo Vakarė Sma-
leckaitė savaitraščio „Literatūra ir 
menas“ sausio 14 dienos numeryje, 
recenzija „Eiti – mano namai“ prista-
tydama naująjį iš Anykščių kilusio, 
Paryžiuje gyvenančio ir kuriančio 
V. Papievio romaną „Eiti“, pretenda-
vusį tapti 2010 metų knyga. O Erika 
Drungytė, į tą patį romaną pažvelg-
dama savaitraščio „Nemunas“ 2011 
metų 5-ajame numeryje, lygina jį su 
ant liežuvio lėtai tirpstančiu šokola-
du, vadindama be galo grakščiu ir 
poetišku: „Tai ramaus ir oraus žiūrė-
jimo į tave supantį pasaulį būsena. 
Buvimas ir mėgavimasis tuo, kas yra 
čia ir dabar. Kad ir kaip būtų keista, 
lietuvio ėjimas Provanso žeme labai 
primena kokį nors Rytų vienuolio 
keliavimą be tikslo, tiesiog stebint ir 
priimant, perkošiant visa per minčių 
rėtį ir neužstringant“.

vyskupas metropolitas sigitas Tamkevi-
čius sJ skaitė paskaitą „Laisvės dovana 
ir jos iššūkiai dabartinėje Lietuvoje“. 
Koncerte „Pagarbinkim Lietuvą“ lietu-
vių kompozitorių vokalinius kūrinius 
atliko Kauno Vytauto Didžiojo univer-
siteto muzikos akademijos Dainavimo 
katedros studentai. Po koncerto – Šv. 
mišios už monsinjorą Albertą Talačką 
Anykščių Šv. mato bažnyčioje.

2010 m. lapkričio 19 d. iškilmin-
gai paminėtas Andrioniškio bibliotekos 
60-metis.

2010 m. lapkričio 20 d. Anykščių 
Antano Baranausko vidurinė mokykla 
šventė savo 30-metį ir ta proga pakvietė 
visus savo mokinius ir mokytojus senjo-
rus. mokyklos bendruomenė iškilmin-
gam jubiliejaus vakarui susitiko Anykš-
čių kultūros centro salėje. 

2010 m. lapkričio 21 d. Troškūnuo-
se pagarbiomis iškilmėmis paminėtas 5 
šaulių: Jono Budrevičiaus, Petro Liktoro, 
Antano miškeliūno, Petro Tunkevičiaus 
ir Antano žarskaus, 1920 m. lapkričio 
21 d. paguldžiusių galvas už nepriklau-
somą Lietuvą susirėmime su puolančia 
lenkų kariuomene, žūties 90-metis.

2010 m. lapkričio 21 d. Anykščių kultūros centre koncerto „Auksiniai Lie-
tuvos balsai“ išskirtinėje programoje skambėjo gražiausi operų, operečių ir miu-
ziklų fragmentai, kuriuos atliko ona Kolobovaitė (sopranas), Liudas mikalauskas 
(bosas), Egidijus Bavikinas (tenoras) ir džiazo pianistas Paulius Zdanavičius.

2010 m. lapkritį-gruodį Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraš-
totyros ir leidybos skyriuje organizuota literatūros ir nuotraukų paroda „Knygne-
šiui, bibliofilui stanislovui Didžiuliui – 160 metų“.

2010 m. lapkričio 24 d. Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios bibliotekos salė-
je – susitikimas su žurnaliste ir debiutuojančia rašytoja saule sakalauskaite-Pau-
liuviene ir jos pirmojo romano „sudužusių širdžių diena“ pristatymas.

2010 m. lapkritį-gruodį svėdasų bibliotekos meno galerijoje veikė dailės 
paroda, skirta svėdasų bibliotekos 70-mečiui.

2010 m. lapkričio 26 d. Kultūrinių 
tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykš-
tė“ – popietė „Ramybėje su savimi“, su-
sitikimas su asmeninio ugdymo trenere 
Agne Zinkevičiūte.

2010 m. lapkričio 27 d. sakralinio 
meno centre – antrasis renginys iš ciklo 
„susitikimai prie Karaliaus mindaugo“. 
Pokalbyje-konferencijoje „nepriklauso-
mos Lietuvos atžalyno lemtis“ su partiza-
ninių kovų Anykščių krašte liudininkais 
dalyvavo Lietuvos Respublikos seimo 
narė Auksutė Ramanauskaitė-skokaus-
kienė, Lietuvos genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro direktorė Teresė Birutė 
Burauskaitė, Anykščių Garbės piliečiai 
Prima Petrylienė ir prof., habil. istorijos 
dr. Antanas Tyla, istorikas Gintaras Vai-
čiūnas, atkurtosios Algimanto apygar-
dos partizanų vadas Jonas Kadžionis-
Bėda. Pokalbiui pasibaigus surengta jo 
dalyvių ir svečių pagarbos ir atminimo 
išvyka į Algimanto apygardos vado An-
tano slučkos-Šarūno (1917-1949) žūties 
vietą Butkiškyje, susitikimas su istorinių 
įvykių liudininkais. 

Anykščių koplyčioje – fortepijoninis trio 
FortVio. VŽM nuotr.

A. Baranausko vidurinė mokykla 30-
metį palydėjo ir teatralizuota programa 
Anykščių kultūros centre. Audronės Pa-
jarskienės nuotr.

Aukštaitijos partizanų vado A. Slučkos-
Šarūno žūties vietoje – gyvųjų pagarba 
ir prisiminimai. Prie atminimo pamin-
klo pirmąkart atgabentas ir valstybinis 
apdovanojimas – Vyčio Kryžiaus ordi-
no Didysis kryžius. VŽM nuotr.
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Lietuvos rašytojų sąjungos mėn-
raščio „Metai“ 2011 m. pirmajame 
numeryje publikuojami 22 metų 
anykštėnės Rasos Milerytės eilėraš-
čiai. 2008 m. Jono Biliūno gimnazi-
ją baigusi jaunoji kūrėja studijuoja 
Vilniaus universitete lietuvių filologi-
ją, šio universiteto studentų kūrybos 
konkurse „Filologijos ruduo‘2010“ 
poezijos sekcijoje laimėjo I vietą. 
Tame pačiame mėnraščio numeryje 
Jonas Šlekys recenzuoja Alfo Pakė-
no sudarytą rinkinį „Neužmirštamas 
Vaižgantas : atsiminimai, esė, laiš-
kai“ (2009 m.), siūlydamas pagal-
voti apie pakartotinį, „papildytą ir 
deramai parengtą“ jo leidimą 2013 
m. – J. Tumo-Vaižganto 80-ųjų mir-
ties metinių proga.

„Lietuvių kalbos dalykas XI-XII 
klasėse yra visiškai likviduotas – lie-
tuvių kalbos dalyko šiose klasėse 
nebus mokomasi“, – savo išgyve-
nimais su savaitraščio „Dialogas“ 
skaitytojais dalijasi prof. habil. dr. 
Arnoldas Piročkinas. Komentuo-
damas Lietuvių kalbos vidurinio 
ugdymo bendrosios programos 
projektą, mokslininkas apgailestau-
ja, kad iš vyresniųjų klasių lietuvių 
literatūros programų išmesta nea-
bejotino klasiko Antano Vienuolio 
kūryba, reprezentuojama tik vienu 
kitu kūrinėliu žemesnėse klasėse. 
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad 
„reikėtų pagaliau atidžiau peržiū-
rėti ir įtrauktų į privalomųjų autorių 
sąrašą kuriuos ne kuriuos kūrinius. 
Pavyzdžiui, nebūdamas priešiškai 
nusistatęs Vaižganto „Dėdėms ir dė-
dienėms“ – kūrinys geras, bet jis vie-
nodai priimtinas ir bolševikinei lite-
ratūrologijai, ir programos projekto 
autoriams! – tautinio auklėjimo po-
žiūriu teikčiau mokykloje nagrinėti 
jo „Pragiedrulių“ dalį – „Gondingos 
kraštą“.

Lietuvos istorijos laikraštis 
„Voruta“ vasario 5 d. numery-
je pateikia anykštėno Vygando 
Račkaičio recenziją „Durbės 
mūšis romano puslapiuose“. Jos 
autorius, pristatydamas lietuvių 
istorinio romano žanro raidą, 
istorikę ir politologę Ingą Bara-
nauskienę (anykštėno istoriko 
Tomo Baranausko žmoną), per-
nai išleidusią romaną „Durbės 
mūšis. Nepasidavę lemčiai“, 
gretina su Vincu Pietariu, Petru 
Tarasenka ir Rimantu Marčėnu 
– žymiausiais šios krypties roma-
nistais. Pasak V. Račkaičio, I. Ba-
ranauskienė, ieškodama istorijos 
šaltiniuose neatskleistų žemaičių 
nepaklusnumo vokiečiams prie-
žasčių, bando iš esmės aiškintis, 
kas suformavo „lietuvio gentinį 
kodą – tą sugebėjimą kritiniu 
momentu pakelti galvą, susimo-
bilizuoti, nepasiduoti lemčiai“.

2010 m. lapkričio 27 d. svėdasuose 
su dainomis ir dovanomis iškilmingai pa-
minėtas svėdasų bibliotekos 70-metis.

2010 m. lapkričio 27 d. Koplyčio-
je-kamerinių menų centre choras „salve 
Cantus“ paminėjo savo kūrybinės veiklos 
20-metį.

2010 m. lapkričio 26-28 d. Koply-
čioje-kamerinių menų centre ir sakralinio 
meno centre vykęs kino festivalis „E-Dox 
Fiesta“ rodė dokumentinius filmus – Eu-
ropos kino akademijos laureatus, nomi-
nantus bei pretendentus į šį prestižinį kino 
apdovanojimą. Šia proga Anykščiuose 
viešėjo vienas labiausiai Europoje vertina-
mų dokumentinių filmų autorius marcelis 
Lozinskis, anykštėnams buvo parodyti ir trys jo trumpametražiai filmai.

2010 m. lapkričio 30 d. socialiniame tinklalapyje Facebook startavo puslapis 
„Paliesk Angelą“ – Anykščių sakralinio meno centro Angelų muziejaus virtualaus 
projekto dalis. Jame ėmė kauptis Lietuvoje ar svetur viešosiose erdvėse nufoto-
grafuoti angelai, pasakojimai apie juos. „Prisijunkite – palieskime Angelą kartu!“ 
– kviečia naujasis langas į Angelų pasaulį.

2010 m. gruodžio 1 d. Anykščių kultūros centre koncertavo valstybinis choras 
„Vilnius“ su muzikine programa „Lotynų Amerikos melodijos ir ritmai“.

2010 m. gruodžio 3 d. sakralinio 
meno centre – trečiasis vakaras iš ciklo 
„susitikimai prie Karaliaus mindaugo“. 
Anykštėnai ieškojo Lietuvos valstybin-
gumo ištakų ir Lietuvos stiprybės šaltinių 
kartu su istorinio romano „Durbės mūšis. 
nepasidavę lemčiai“ autore inga Bara-
nauskiene ir istoriku, senosios Lietuvos 
istorijos tyrinėtoju Tomu Baranausku. 

2010 m. gruodžio 3 d. Anykščių 
kultūros centre viešėjo dainininkas Romas 
Dambrauskas su nauja jubiliejinių metų 
savo dainų programa.

2010 gruodžio 3 d. Koplyčioje-Ka-
merinių menų centre anykštėnai bibliotekininkai subūrė L. ir s. Didžiulių viešosios 
bibliotekos bičiulius-skaitytojus į tradicinį nominacijų vakarą „Esi šalia“ ir naujomis 
knygomis apdovanojo apie 60 skaitytojų, kurie 2010-aisiais šventė savo jubiliejus.

2010 m. gruodžio 4 d. Koplyčioje-Kamerinių menų centre – muzikos garsų ir ta-
pybos spalvų  vakaras. Tapybos spalvos – Arvydas Kašauskas, muzikos garsai – Kauno 
vokalinis ansamblis „namų muzika“. nuo 2010 m. gruodžio 4 d. iki 2011 m. sausio 
10 d. – Arvydo Kašausko tapybos paroda.

2010 m. gruodžio 4 d. A. žukausko-
Vienuolio memorialiniame name-muzie-
juje vyko prisiminimų popietė „spindulia-
vęs dvasiniu pakilumu...“, skirta architekto 
Vytauto Gabriūno (1930-1992) – J. Biliū-
no antkapinio paminklo, A. Vienuolio 
paminklo skvero ir kelių kitų Anykščių 
kultūros objektų projektų kūrėjo – 80-me-
čiui. Dalyvavo architekto žmona Eleono-
ra Gabriūnienė, sūnus Tadas Gabriūnas 
su žmona Jūrate, architektą pažinoję bei 
jo kūrybinius pėdsakus Anykščiuose bran-
ginantys anykštėnai. 

Nuo 2010 m. gruodžio 6 d. iki 
2011 m. sausio 6 d. L. ir s. Didžiulių 
viešosios bibliotekos salėje veikė jaunųjų 
anykštėnų menininkių Justės Šiaučiūnaitės ir Aretos Rupinskaitės darbų paroda „Just 
and Art“, buvo eksponuojami tapybos ir dekupažo darbai, rankų darbo atvirukai ir 
vėriniai.

2010 m. gruodžio 9 d. Anykščių miesto centre, priešais Kultūros centrą, įžiebta 
miesto Kalėdų eglė.

Savo bibliotekos 70-ąjį jubiliejų pasi-
tikusios svėdasiškės bibliotekininkės 
(iš kairės) Dalia Paulavičienė, Violeta 
Gliaudelienė, Elena Bublienė ir Asta 
Medinienė bei didysis jubiliejaus tortas. 
Raimundo Kovo nuotr.

Kūrėjų šeimų susitikimas Sakralinio 
meno centre: Inga ir Tomas Baranauskai 
su Milda Telksnyte ir Vygandu Račkai-
čiu. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

V. Gabriūno šeimos nariai ir muzieji-
ninkai stabtelėjo architektą menančioje 
Anykščių vietoje – jo iniciatyva atsira-
dusiame ir jo suprojektuotame A. Vie-
nuolio paminklo skvere. VŽM nuotr.

Anykštėnų kultūros akiratis
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Kultūros ir meno mėnesinio žur-
nalo „Kultūros barai“ 2011 m. pir-
majame numeryje iš Skiemonių ki-
lęs istorikas Jonas Rudokas svarsto, 
pasak jo straipsnio antraštės, „Kaip 
išsiskyrė kaimynų keliai“, analizuo-
damas Lietuvos ir Baltarusijos istori-
nį santykį nuo karaliaus Mindaugo 
laikų iki šių dienų. Jis primena ir 
glaudžiausią anykštėnų ryšį su kai-
mynais baltarusiais – „Steponas Kai-
rys, vienas iš mūsų socialdemokratų 
lyderių, buvo vedęs baltarusių poe-
tę, visuomenės veikėją Aloizą Paš-
kevič-Ciotką“. J. Rudokas primena, 
kad S. Kairys 1917 m. spalį dalyva-
vo derybose su baltarusių atstovais 
dėl Lietuvos paramos kuriant Balta-
rusijos Liaudies Respubliką.

Vasario 1-osios dienraštis 
„Respublika“ pristatė sausio 11-
ąją 90-ojo jubiliejaus sulaukusį 
habilituotą edukologijos daktarą 
profesorių Leoną Jovaišą. „Jį, bai-
gusį gimnaziją ir Berlyno universi-
teto vokiečių kalbos kursus, brolis 
Česlovas, geležinkelietis, atlydėjo 
į Vilnių, prie Švietimo ministeri-
jos, ir stumtelėjo pro duris. Įėjo 
ir išsyk gavo darbą Anykščių pro-
gimnazijoje“, – rašoma dienraščio 
publikacijoje, primenant pirmąją 
mokslininko darbovietę. 1942-
1943 m. vokiečių kalbos anykš-
tėnus mokęs būsimasis profesinio 
orientavimo sistemos kūrėjas pe-
dagoginei veiklai atidavė daugiau 
kaip pusę šimtmečio, išaugino du 
sūnus mokslininkus – Vilniaus uni-
versiteto istorijos fakulteto dekaną 
Eugenijų Jovaišą ir psichologijos 
daktarą Tomą Jovaišą, džiaugiasi 
anūko fotomeno verslininko Ma-
riaus Jovaišo veiklos sėkme.

Vasario 10 d. į Kauno mies-
to Rotušę sukvietusi menininkus, 
Kauno meno kūrėjų asociacija iš-
kilmingai apdovanojo 2010 metų 
laureatus. Tarp trijų apdovano-
tųjų – iš Medžiočių (Anykščių r.) 
kilęs 81 metų skulptorius Leonas 
Strioga, kuris buvo apdovano-
tas už pastarųjų metų kūrybinius 
pasiekimus, už pernai surengtas 
devynias personalines parodas. 
Menininkas, sulaukęs įvairių 
svarių nacionalinių įvertinimų, 
po šio apdovanojimo džiaugėsi, 
kad buvo prisimintas ir Kaune. Ši 
premija kukli – tik tūkstantis litų, 
tačiau apdovanoti laureatai sakė, 
kad ji labai miela, nes skiriama 
objektyviau, kandidatus atrenka 
kūrybinių sąjungų deleguoti pro-
fesionalai.

Leidykla „Metodika“ išleido 
dalį Senekos „Laiškų Lucilijui“ 
– „Kruopščiai atrinktus laiškus 
siekiantiems darninti ir tobulinti 

2010 m. gruodžio 11 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertą iš ciklo 
„muzikos ruduo 2010“ anykštėnams surengė Domas Jakštas (violončelė) ir Kristina iva-
nauskaitė-Jucienė (fortepijonas), skambėjo Vytauto Laurušo, Anatolijaus Šenderovo ir 
užsienio kompozitorių instrumentiniai kūriniai – pjesės ir sonatos. 

2010 m. gruodžio 12 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas kalėdi-
nis labdaros koncertas, kurį globojo Anykščių meras sigutis obelevičius. Klasikos 
kūrinius atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir Anykščių muzi-
kos mokyklos istorinės muzikos grupė „Pavana“, istorinius šokius demonstravo 
istorinių šokių studijos „Baltoji pavana“ šokėjų pora Auksė Drūsytė ir Tadas Pil-
kauskas, dainuojamąja poezija žavėjo anykštėnas Vilniaus pedagoginio universi-
teto studentas Liudas Kripaitis.

Nuo 2010 m. gruodžio iki 2011 m. vasaros svėdasų krašto (Vaižganto) muzie-
juje Kunigiškių pradžios mokykloje veikia memorialinė paroda, skirta rašytojo stepo 
Zobarsko 100-osioms gimimo metinėms, kurioje eksponuojamos nuotraukos, knygos 
ir kitokie leidiniai bei įvairūs memorialiniai objektai.

2010 m. gruodžio 17 d. pirmą kartą Debeikiuose įžiebta kalėdinė miestelio 
eglė. moterų veiklos centro vadovės Dianos smailienės iniciatyva gimusi nauja 
debeikiečių tradicija paskatino vietinius vaikus pagaminti žaislų ir jais papuošti 
savo eglutę.

2010 m. gruodžio 19 d. sakralinio meno centre viešėjo Vilniaus Šv. Kryžiaus baž-
nyčios rektorius kunigas Ričardas Doveika, su anykštėnais kalbėjęsis adventine tema 
– „Kelias į Šv. Kalėdas“. Kalėdinį koncertą 
surengė atlikėjai broliai Dainius (smuikas) 
ir Aidas (fortepijonas) Puodžiukai.

2010 m. gruodžio 22 d. sakralinio 
meno centre įteiktos Teresės mikeliūnai-
tės Anykščių kultūros premijos iškiliems 
anykštėnams: pedagogui ir publicistui Juo-
zui Danilavičiui bei žurnalistui ir kraštoty-
rininkui Vytautui Bagdonui. Laureatams ir 
juos pagerbti susirinkusiems anykštėnams 
koncertavo jaunieji Anykščių muzikos 
mokyklos talentai. 

2010 m. gruodžio 26 d., per Ka-
lėdas, svėdasų bibliotekos vaikų klubas 
„Šypsenėlė“ parodė šventinę programą, 
kurioje vaidino ir Bronės Buivydaitės pa-
saką „Lapė gudragalvė“. 

2010 m. gruodžio 26 d. Anykščių 
Šv. mato bažnyčioje jau šeštus metus 
antrąją Šv. Kalėdų dieną surengtas 
šventinis vaidinimas – pasaka „Kodėl 
sugaudė varpai...“ (režisierė Galina 
Germanavičienė). Kalėdines giesmes 
anykštėnams giedojo Kauno muzi-
kinio teatro solistas Tomas Ladiga, 
Anykščių kultūros centro ir Burbiškio 
skyriaus dainininkai, pasakoje grojo ir 
vaidino Anykščių muzikos mokyklos 
mokiniai ir istorinių šokių kolektyvas 
„Baltoji pavana“. 

2010 m. gruodžio 31 d. anykštėnai 
palydėjo besibaigiančius metus kultū-
rine programa: Koplyčioje-kamerinių 
menų centre klausėsi koncerto „Širdis 
pilna ugnies“, kuriame dainavo, vai-
dino ir grojo solistai Gintarė skerytė 
ir Dainius Puišys, aktorė Virginija Ko-
chanskytė ir pianistas Povilas Jaraminas, 
o Kultūros centre populiariųjų melodijų 
pynę iš dainų ir šokių sukūrė anykštėnai 
meno mėgėjai kartu su šventinio vakaro 
vedėjais Vilma Paulauskaite ir Vytautu Germanavičiumi.

2011 m. nuo sausio 6 iki vasario 12 d. Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios bibli-
otekos salėje veikė Lietuvos fotografijos klasiko Romualdo Požerskio fotografijų paroda 
„Lietuva. 1988-1993“. sausio 12 d. surengtas anykštėnų susitikimas su autoriumi.

GimTinės žEnKLAi

2010-ųjų T. Mikeliūnaitės Anykščių kul-
tūros premijos laureatai V. Bagdonas ir 
J. Danilavičius su Anykščių kultūros 
tarybos pirmininku muzikos pedagogu 
Baliu Meldaikiu. VŽM nuotr.

Vaidina Svėdasų bibliotekos vaikų klu-
bas „Šypsenėlė“. Raimundo Kovo nuotr.

Kalėdinę pasaką Anykščių bažnyčio-
je vaidino kelios anykštėnų kartos. 
Audronės Pajarskienės nuotr.
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sielas“. Leidinio sudarytoja Tatja-
na Staškevičienė iš 124 nemarių-
jų Antikos autoriaus tekstų šiam 
leidiniui parinko 51 įdomiausią ir 
populiariausią laišką. Senekos kū-
rybos vertėja, iš Anykščių krašto 
kilusi Dalia Dilytė-Staškevičienė 
palydėjo tokį rinkinį įvadu, jo an-
trašte nurodydama knygos paskir-
tį: „Sielos dulkėms šluostyti“ ir su 
viltimi pridurdama, kad „sugedu-
sių mūsų sielų kamputyje visada 
glūdi kažkoks padorumo, teisin-
gumo, gerumo ilgesys“.

Vasario 15 d. 90-metį pami-
nėjęs Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejus kasmetiniame almanache 
apžvelgia ne tik praėjusių metų 
veiklą, bet ir muziejaus ištakas nuo 
1919 m. Muziejininkai pri simena 
ir anykštėnų įtaką šio muziejaus 
raidoje. Antai 1921 m. vasario 1 
d. į Karo istorijos kolegijos sudėtį 
„Galerijos kovotojų už Lietuvos 
Nepriklausomybę“ skyriaus tvar-
kytoju buvo priimtas kanauninkas 
Juozas Tumas-Vaižgantas. 1922 
m. šis iškilus dvasininkas pašven-
tino senąjį Karo muziejaus bokš-
tą su jame įtaisytu Laisvės varpu 
ir perskaitė „Bokšto pamokslą“, 
o 1927 m. – muziejaus sodelyje 
atidengtus Simono Daukanto ir 
Vinco Kudirkos biustus. 1922 m. 
gegužę parenkant vietą naujo mu-
ziejaus pastato statybai, dalyvavo 
ir savo žodį tarė kitas anykštėnas 
– krašto apsaugos ministras Balys 
Sližys. 1923 m. rudenį B. Sližys į 
Karo muziejų palydėjo Lietuvoje 
viešėjusius JAV karinio jūrų laivy-
no karininkus, o 1924 m. gegužę 
Karo muziejuje jis priiminėjo svei-
kinimus kariuomenei. Iš Anykščių 
krašto kilęs dailininkas Kajetonas 
Sklėrius 1930 m. buvo pakviestas 
į komisiją ir nusprendė pirkti Karo 
muziejui dailininko Jono Mackevi-
čiaus paveikslą „Vytautas Didysis 
prie Juodųjų jūrų“. O anykštėnas 
Petras Biržys 1930 m. parengė 
pirmąją knygelę „Karo muziejus“, 
kurioje buvo pristatyta jau 9 metus 
veikusi įstaiga. 1937 m. du anykš-
tėnai: pulkininkas leitenantas Jonas 
Sližys, tuo metu dirbęs Krašto ap-
saugos ministerijos juriskonsulto 
padėjėju, ir aktorius Kazys Inčiūra 
– buvo išrinkti komisijos, sudarytos 
naujojo muziejaus bokšto Laisvės 
varpams krikštyti, nariais. Ryškiau-
sią pėdsaką Karo muziejaus istori-
joje paliko iš Anykščių krašto kilęs 
kariškis ir archeologas Petras Tara-
senka, kuris 1944 m. gruodžio 3 d. 
buvo paskirtas laikinai eiti tuome-
tinio Kariškai-istorinio muziejaus 
direktoriaus pareigas, o nuo 1945 
m. birželio iki spalio 27 d. buvo šio 
muziejaus direktorius, bet paskui 
buvo atleistas, pradėjus muziejuje 
sovietinius pertvarkymus.

2011 m. nuo sausio 11 iki vasario 10 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre 
veikė skulptoriaus, tapytojo, poeto, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureato Vytauto Šerio (1931-2006) monotipijų paroda „suvaldyta tėkmė“ (dienraš-
čiai)“, skirta kūrėjo 80-mečiui.

2011 m. Sausio 13-ąją Šventosios pakrantėje šalia Anykščių Šv. mato miesto 
mokyklų, įstaigų bei visuomeninių organizacijų atstovai uždegė 14 atminties lau-
žų, taip pagerbdami laisvės gynėjų aukas, prie jų šildėsi prisiminimais ir poetiniu 
žodžiu.

2011 m. nuo sausio 15  iki vasario 10 d. Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje veikė paroda „Jūratė ivanauskienė – 
vertėja, dailininkė, dizainerė“. Joje buvo eksponuojamos šios anykštėnės išverstos 
knygos, jos nupieštos mandalos, taip pat nuotraukos ir kiti dokumentai iš asme-
ninio archyvo.

2011 m. sausio 19 d. svėdasų bibliotekoje surengtas susitikimas su mokslininku 
pedagogu logopedu Juozu Danilavičiumi. Autorius svėdasiškiams papasakojo apie 
naujausią savo pedagoginės išminties knygą „Atsargiai – vaikas“.

2011 m. nuo sausio 19 iki vasario 16 d. sakralinio meno centre veikė medžio 
drožėjo Jono Tvardausko kūrybos paroda 
„Dievdirbio sodas“. sausio 19 d. surengtas 
šios parodos atidarymas ir biografinio al-
bumo „Jonas Tvardauskas. medžio drožy-
ba“ pristatymas, pasidalinta prisiminimais 
apie menininką ir gerą žmogų, bičiulį, 
kolegą. muzikinę renginio programą nu-
spalvino Fridricho Šopeno preliudus mo-
derniąja maniera atlikę saksofonininkas, 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas Petras Vyšniauskas bei 
džiazo pianistas ir kompozitorius saulius 
Šiaučiulis. 

2011 m. sausio 24 d. Kultūros mi-
nisterijoje vertinimo komisija nusprendė, 
kad 2012 metų Lietuvos kultūros sostinė 
bus Anykščiai.

2011 m. sausio 27 d. Anykščių kultūros centre Raigardo Tautkaus Šampaninis 
Kauno choras parodė anykštėnams dviejų valandų koncertinę programą, atskleidusią 
tradicinės chorinės muzikos moderniuosius atspalvius.

2011 m. sausio 29 d. Verslo ir laisvalaikio centre „Keturi kalnai“ vyko tradi-
cinės Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžybos „saltus taurė-2011“. 
Jose dalyvavo 292 šokėjų poros iš 40 Lietuvos sportinių šokių federacijos klubų.

2011 m. vasario 1 d. sakralinio meno centre mokytojas ekspertas, vaikų elemen-
torių autorius, Teresės mikeliūnaitės premijos laureatas Juozas Danilavičius pristatė 
naujausią savo knygą „Atsargiai – vaikas“. Popietėje koncertavo ir eiles deklamavo 
Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos 3 klasės mokiniai.

2011 m. vasario 2 d. svėdasų bibliotekos meno galerijoje buvo atidaryta ir iki 
kovo pradžios veikė anykštėnių audinių paroda – lovatiesės ir juostos. savo kūrybą 
demonstravo audėja Dalia Bernotaitė-Janušienė ir jos mokinės jaunosios Anykščių au-
dėjos: Viktorija Vijeikytė, miglė Belevičiūtė, skaistė stalnionytė ir Viktorija Šiktorova iš 
Antano Vienuolio gimnazijos bei Karolina Burbaitė iš Jono Biliūno gimnazijos.

2011 m. vasario 3 d. muzikos mokyklos salėje su savo gerbėjais susitiko ir bio-
grafinę Remigijos Paulikaitės knygą „Vytautas Tomkus. Aš vis dar Tadas Blinda“ pristatė 
jos herojus aktorius Vytautas Tomkus.

2011 m. vasario 4 d. Anykščių kultūros centre parodyta miuziklo „Roko amžius“ 
premjera. Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio roko muziką papildė jaunųjų 
anykštėnų ekspresyvi vaidyba, o siužeto 
atmosferą – vaizdo projekcijos. Ši premje-
ra yra vienas iš veiklaus Anykščių jaunimo 
įgyvendinamo projekto etapų, rengiama 
miuziklo videoversija bei kino filmas apie 
visas projekto veiklas. Projekto mP3 (mu-
zikinis projektas – Švietimas. Garsas. Vaiz-
das.) pagrindiniai iniciatoriai ir vykdytojai 
– Adas Diržys, Justinas Levandavičius ir 
Algirdas Petronis, jo veiklose dalyvavo per 
50 aktyvaus miesto jaunimo ir jam talki-
nusių suaugusiųjų. 

Į Sakralinio meno centrą susirinkusius 
anykštėnus iš ekrano geraširdiškai pa-
sveikinęs tautodailininkas Jonas Tvar-
dauskas buvo taip arti, tarsi nebūtų pa-
sitraukęs į Amžinybę. VŽM nuotr.

Scenoje – savitas, jaunatviškas, impulsy-
vus „Roko amžius“. Audronės Pajarskie-
nės nuotr.

Anykštėnų kultūros akiratis



98

Dar kartą į V. Papievio roma-
ną „Eiti“ žvelgia literatūros kritikė 
habil. dr. Jūratė Sprindytė „Metų“ 
žurnalo 2011 m. jungtiniame 2-3 
numeryje, kur pastebi, kad „ver-
tingiausias šio romano bruožas 
– V. Papievio atsargiai neriamas 
žmogiškų santykių ažūras, virtu-
oziškai tapomi vidiniai peizažai 
ir būsenos, numanomų, galimų 
ryšio gijų mezgimas, kulminaciją 
pasiekiantis sapne apie nežmo-
nišką sodą – anapusybės metafo-
rą“. Kritikė svarsto, „ar V. Papie-
vis būtų neišvengiamai pasidavęs 
literatūros kismo svaiguliui, jei 
būtų likęs ir kūręs Lietuvoje“, o 
ne Paryžiuje, kur parašytas nau-
jasis jo romanas, ir prisipažįsta: 
„Drįstu manyti, kad taip.“ O apie 
šį romaną kovo pradžioje „Šiaurės 
Atėnuose“ prabylanti literatūrolo-
gė dr. Aušra Jurgutienė pirmiausiai 
išvardija, ko jame nėra: nei dides-
nių visuomeninių ar kultūrinių 
aktualijų, nei intriguojančio pasa-
kojimo, nei privataus flirto ar eg-
zotikos, pridurdama, kad visa tai 
galėtų garantuoti kūriniui rinko-
darinį pasisekimą. „Tai iš šiuolai-
kinio konteksto visiškai iškrintanti 
prozos knyga“, – rašo A. Jurgutie-
nė, skatindama rūpintis šios kny-
gos vertimu ir į užsienio kalbą.

Tame pačiame Lietuvos rašyto-
jų sąjungos mėnraščio „Metai“ 2-3 
numeryje, skiltyje „Apie kūrybą ir 
save“, anykštėnę vertėją Dalią Di-
lytę-Staškevičienę tema „Antikos 
šviesoje“ kalbina vertėja Diana 
Bučiūtė, ieškanti ir anykštietiškų-
jų filologės susidomėjimo Antikos 
kultūra ir literatūra ištakų, atidžiau 
pasižvalganti po mokslininkės 
kilmę ir tobulėjimo kelią. Atsaky-
dama į klausimą, kodėl palinko į 
švietėjišką veiklą, mokslininkė D. 
Dilytė su jai būdingu optimistišku 
šmaikštumu tikina, kad „pasau-
lis yra puikus, jo gelbėti nereikia, 
o štai daugeliui Lietuvos kultūros 
žmonėmis save laikančių asmenų 
nė kiek nepakenktų geresnis ele-
mentarių kultūros dalykų išmany-
mas. Tarkim, toks kaip Vaižganto 
„Pragiedrulių“ veikėjų“. Paklausta, 
kokią sentenciją dažniausiai pri-
simena, D. Dilytė mini vieno iš 
Septynių išminčių sentenciją: „Kas 
lengviausia pasaulyje? – Duoti pa-
tarimus kitam. Kas sunkiausia? Pa-
žinti pačiam save“.

Vasario 18 d. buvo paskelb-
ti 2010-ųjų metų knygos rinkimų 
rezultatai.  Paaiškėjo, kad vaikams 
ir jaunimui kuriantis rašytojas Vy-
tautas Račickas, gimęs ir augęs 
Keblonyse (Anykščių r.), sulaukė 
garbingo jo kūrybos skaitytojų skir-
to įvertinimo: romanas paaugliams 
„Baltos durys“ išrinktas geriausia 

GimTinės žEnKLAi

2011 m. vasario 5 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo instru-
mentinė grupės „subtilu-Z“ (akordeonistai Dmitrijus mihailovas ir Povilas Velikis, 
birbynininkas Laurynas Vaitkus ir perkusininkas Vytautas Švažas). Penkerius me-
tus grojanti grupė pateikė klausytojams savo naująją programą „Trys paslaptys. 
skambesys. Emocija. mintis“.

2011 m. nuo vasario 12 iki kovo 7 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre 
veikė maskvos (Rusija) pedagogės irinos Aleksandrovnos Petrosianc nuotraukų, 
kurias apipavidalino jos Vilniaus grupės mokiniai, naudoję įvairias technikas, par-
oda. Buvo eksponuojami trys originalių kūrinių ciklai: „meilės žemė“, „žemės 
meilė“, „Ruduo Trakuose“. Vasario 12 d. surengtame parodos atidaryme dalyvavo 
dainų autorius ir atlikėjas, aktorius Giedrius Arbačiauskas.

2011 m. vasario 12 d. Anykščių Antano Vienuolio gimnazijoje koncertavo 
grupė „Flamingo“. iš Anykščių kilę atlikėjai pristatė programą „Cover to Cover“, 
kurią sudarė kitų grupių kūriniai, vienaip ar kitaip įtakoję anykštėnų kūrybą.

2011 m. nuo vasario 15 iki kovo pabaigos Anykščių L. ir s. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos salėje buvo eksponuo-
jama Anykščių kūrybos ir dailės moky-
klos moksleivių kūrybos darbų paroda 
„Į šviesą“. 

2011 m. vasario 16 d. svėdasuo-
se, minint Lietuvos Valstybės Atkūrimo 
dieną, surengtas ir svėdasiškio rašytojo, 
knygų leidėjo, vertėjo, visuomeninin-
ko stepo Zobarsko 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimas „Kelrode žvaigžde 
visiems tebūna šventas žodis, šven-
tas jausmas – Lietuva”. Po Šv. mišių 
svėdasų kultūros namuose surengtoje 
atminimo popietėje pranešimą apie 
s. Zobarsko gyvenimą ir kūrybą skaitė 
Vilniaus universiteto docentas Kęstu-
tis Urba, kraštiečio simbolinį grįžimą į 
gimtinę prieš 20 metų prisiminė biblio-
grafas Vytautas Rimša, s. Zobarską kaip 
elementorių kūrėją priminė pedagogas 
Juozas Danilavičius, koncertavo įvairių 
kartų svėdasų meno mėgėjai. 

2011 m. vasario 18 d. Anykščių 
kultūros centre jungtinę programą pa-
rodė Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos cirko 
artistai, daugiausia – įvairių naminių gyvūnų dresuotojai.

2011 m. vasario 18 d. svėdasų bibliotekoje skaitytojai susitiko su šalyje gerai 
žinomu vaistininku, žolininku ir liaudies medicinos ekspertu Virgilijumi skirkevi-
čiumi, kuris 2008 m. buvo išrinktas Lietuvos šviesuoliu nominacijoje „Už šviesą 
provincijoje“.

2011 m. vasario 19 d. sakralinio 
meno centre viešėję dailininkai ir dailės 
pedagogai marijus ir Gediminas Pieku-
rai atidarė iki balandžio 15 d. veikusią 
parodą „Piekurų šeimos portretai“. Ta 
proga surengtas pokalbis apie meną ir 
dvasingumą, koncertavo Anykščių mu-
zikos mokyklos moksleiviai. Visą mėne-
sį veikusioje parodoje buvo eksponuo-
jami brolių marijaus ir Gedimino bei jų 
tėvų – marijos Teresės Rožanskaitės ir 
igorio Piekuro kūriniai: marijaus tapytų 
angelų kolekcija, jo brolio Gedimino 
grafikos ir medžio drožybos darbai, m. 
T. Rožanskaitės erdvinė kompozicija ir 
i. Piekuro impresionistiniai kūriniai. 

2011 m. vasario 22 d. Lietuvos bibliotekose pasibaigus paskutiniam Gusta-
vo „Proto kovų“ žaidimui, paaiškėjo, kad tarp 2099 šalies viešųjų bibliotekų ko-
mandų net trys Anykščių rajono komandos  pateko į pirmąjį šimtuką: Ažuožerių 
bibliotekos „Zaoziorai“ iškovojo antrąją vietą, Viešintų „Barbelotanija“ – 54-ąją, 
o Kavarsko „Šaltinis“ užėmė 99 poziciją.

Sakralinio meno centro svečiai dailinin-
kai (iš kairės) Gediminas ir Marijus Pie-
kurai su jų kūrinių parodos organizatore 
Brone Lukaitiene. VŽM nuotr.

S. Zobarsko šimtmetis palydėtas talen-
tingų svėdasiškių muzikine programa. 
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Kūriniai ir kūrėjai Anykščių kūrybos ir 
dailės mokyklos parodoje. Violetos Ma-
telienės nuotr.
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2010-ųjų metų knyga paaugliams. 
Įžengę pro „Baltas duris“, šią knygą 
skaitantys paaugliai atsiduria savo-
je, jiems gerai pažįstamoje terpėje, 
kuri nėra nekaltai balta. Kūrinys 
įtaigiai atskleidžia šiuolaikinio jau-
nuolio nuopuolio kelią, kuris vedą 
į gilią ir tamsią narkotikų duobę. 
Autorius pasakoja dramatišką mei-
lės istoriją ir kartu teigia, kad ji yra 
neįmanoma, nes meilė, šeimyninė 
laimė ir narkotikai yra absoliučiai 
nesuderinami dalykai.

„Šitos Vytauto Račicko knygos 
nenoriu“, – pareiškė kritikė Emili-
ja Liegutė savaitraščio „Literatūra 
ir menas“ vasario 25-osios nume-
ryje. Taip ji atsiliepė apie šio au-
toriaus romaną paaugliams „Bal-
tos durys“, ką tik tapusį geriausia 
2010-ųjų knyga paaugliams. Pasak 
E. Liegutės, „Vytautas Račickas iš-
sijuosęs propaguoja puskalbę – kai 
kurių žodžių aš nesuprantu, juos 
galima numanyti tik tekste, pavyz-
džiui, prikolas, tūsas, sargis, dile-
riai, barygos...“ Kritikė daro išvadą: 
„Vytautas Račickas, tapęs leidėju, 
liovėsi būti Račicku. Jis rašo tai, ką 
skaito jaunimas. Apie narkotikus“. 
Kai kritikė čia pat pasidalija nuos-
kauda, kad jos vaikaitė per vasarą 
neperskaitė nė vienos knygos, gali-
ma ir apsidžiaugti įtarus – po šios 
publikacijos „Baltas duris“ toji pati 
vaikaitė tikriausiai perskaitys.

„Aš arklys
prunkšdamas nuėjau tolimą kelią.
Ir paklydau, ir nežinau,
kodėl paklydau.
Gal platesniu žingsniu nepajutau
šalimais griovių ir tvorų.
Kaip visa tai atsitinka.
Ir paklydusiems saulė teka.
Ir pro raudoną šviesą žingsniuoju
kaip pro žalią,
pasibaidęs baltos žąsies,
į begalinę laisvę kaip į kalėjimą.“

Šį 1961 m. parašytą dailininko 
Vytauto Šerio eilėraštį savaitraščio 
„Šiaurės Atėnai“ vasario 25-osios 
numeryje pacitavusi literatūrologė 
Audronė Girdzijauskaitė dalijasi 
prisiminimais apie pažintį su šiuo 
menininku, prigimtimi anykštėnu, 
bei nors pavėluotai dėkoja jam už 
portretą, nupieštą po vienintelio 
jųdviejų susitikimo. O prisimin-
dama įsimintiną pažintį su jaunu 
skulptoriumi V. Šeriu jo dirbtuvėse, 
kur turėjo progos pasiklausyti jo 
skaitomų eilių, A. Girdzijauskaitė 
rašo: „Kai pradėjo atsistojęs skaityti, 
jo plaukai, apšviesti iš už nugaros, 
atrodė, dega švelnia ugnimi, lyg ko-
kia aureolė. O balsas po skliautais 
skambėjo lyg atklydęs iš toli toli... 
Tai buvo toks paprastas, atviras ir 
labai skaudus atsiskleidimas. Ir ei-
lėraščiai – tarsi bėgančiojo nelygus 
kvėpavimas“.

2011 m. vasario 23 d. būrelis anykštėnų Anykščių kultūros centre pasižiūrėjo 
naująjį režisieriaus Kristijono Vildžiūno kino filmą „Kai apkabinsiu tave“, leidusį 
patirti 1961-ųjų dvasią Berlyne (Vokietija), kur bando susitikti per Antrąjį pasau-
linį karą išskirti tėvas ir jo duktė. nepasitikėjimu persmelkta ideologijų padalinto 
miesto atmosfera priminė, kokie išgyvenimai gniuždė juos patyrusius žmones, o 
jaunoji kino kūrėjų karta liudijo nekintantį lietuviško kino kūrėjų kruopštumą ir 
kadro preciziškumą. Kino filmo žiūrovai vienoje pirmųjų scenų spėjo pastebėti 
šokių aikštelėje besisukantį iš Anykščių kilusį choreografą ir šokėją Deividą meš-
kauską.

2011 m. vasario 25 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre vyko tradiciniai 
Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios bibliotekos ir literatų klubo „marčiupys“ nak-
ties skaitymai „Kas švyti vasario nakties danguje?“.

2011 m. kovo 3 d. Anykščių vaikų lopšelio-darželio „spindulėlis“ bendruo-
menė šventė 25-ąjį „tortadienį“ – tiek metų ji augina daugiausia Jurzdiko ir Pušy-
no kvartalų mažuosius anykštėnus.

2011 m. nuo kovo 3 iki 31 d. Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios bibliotekos 
Kraštotyros ir leidybos skyriuje veikė paroda „man buvo skirta būti čia...“, skirta 
prozininko ir publicisto Kęstučio Arlausko 75-osioms gimimo metinėms. Joje eks-
ponuotos ne tik autoriaus dovanotos knygos su autentiškomis dedikacijomis, bet 
ir jo kūrinių rankraščių fragmentai, leidę pažvelgti į paslaptingą rašytojo kūrybos 
virtuvę.

2011 m. kovo 6 d. Anykščių kultūros centre surengta tradicinė respublikinė 
liaudies muzikos kapelų šventė „Gaida“. Joje dalyvavo ir anykštėnams koncerta-
vo kapelos „Gryčia“ iš Grigiškių (vadovas Robertas Petkevičius) ir „Jaunimėlis“ iš 
Vilniaus universiteto (vadovas Bronislovas Glovickis), „Jūra“ iš Tauragės (vadovas 
Albinas Rimkus), „Periodas“ iš Varėnos (vadovas Valentinas Taraila), „Punelė“ iš 
Alytaus rajono (vadovas Gintautas Šmitas), „muzikontai iš pa Utenas“ (vadovė 
Rima Garsonienė) ir saviškių, anykštėnų, muzikiniai kolektyvai „Pelyša“ (vadovas 
Vytautas žiukas), „Grieža“ (vadovas Kęstutis Grigaliūnas) ir „Anykšta“ (vadovas 
Jakovas Pustelnikovas), šventėje šeimininkavo gaspadinė Elvyra Raščiuvienė ir 
gaspadorius Gintautas Eimanavičius. Po koncertų prie Kultūros centro suliepsno-
jęs Užgavėnių laužas ir jame supleškėjęs Gavėnas liudijo žiemą besibaigiant.

2011 m. kovo 7 d. Anykščių L. ir s. Didžiulių viešojoje bibliotekoje svečiavo-
si uteniškė poetė, vertėja, aukštaitiško žodžio puoselėtoja Regina Katinaitė-Lum-
pickienė. Bibliotekininkams ji pristatė naujausią, jau antrąją savo poezijos knygą 
„Paraič nama“, parašytą aukštaičių tarme. 

2011 m. kovo 8 d. Traupio biblioteka surengė susitikimą su trimis pedago-
gais ekspertais, moksline pažintine vei-
kla garsinančius mūsų kraštą. naujau-
sias savo knygas traupiečiams pristatė 
mokslininkas pedagogas anykštėnas 
Juozas Danilavičius – pedagoginės pu-
blicistikos rinkinio „Atsargiai – vaikas“ 
autorius ir pedagogas gamtininkas, 
Anykščių rajono meras traupietis sigutis 
obelevičius. Apie kolegos gamtininko 
naująją knygą „Kas po kojomis žaliuo-
ja” mintimis dalijosi pedagogas gamti-
ninkas, Raguvos (Panevėžio r.) gimna-
zijos gyvojo kampelio įkūrėjas ir roplių 
mylėtojas Antanas slučka. 

2011 m. nuo kovo 10 iki balandžio 10 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre 
veikė Anykščių krašto tautodailininkų 
kūrinių paroda. Šiemet 35 autoriai joje 
parodė per 200 įvairaus žanro kūrinių: 
audinių, drožinių, tekstilės ir kalvystės 
darbų. 

2011 m. kovo 11-ąją Lietuvos 
Respublikos seimo rūmuose Vilniuje 
buvo įteikti nacionalinio moksleivių 
piešinių konkurso „Laisva Lietuva“ 
apdovanojimai. Tarp kitų laureatų 
ii laipsnio diplomas buvo įteiktas ir 
Anykščių Antano Vienuolio gimnazi-
jos 4 b klasės moksleivei Emilijai ste-
pukaitei. Jos plakatas buvo išrinktas 

Susitikime su traupiečiais – trys moky-
tojai ekspertai J. Danilavičius, S. Obele-
vičius ir A. Slučka. Ramunės Musteikie-
nės nuotr.

Anykštėnų kultūros akiratis

Tautodailės parodos dalyviams – 
Mindaugo, Danutės ir Kristupo Kar-
čemarskų šeimos muzikinė dovana. 
Roberto Matiuko nuotr.



100

„Šiaurės Atėnų“ savaitraščiui 
sklaidant Sigito Gedos užrašus, juo-
se vis šmėkšteli ir anykštietiškųjų 
akcentų. Kovo 4-osios numeryje S. 
Geda polemizuoja su tais skeptikais, 
kurie tikina, jog nebeverta rašyti – 
esą viskas jau angliškai, prancūziš-
kai, vokiškai parašyta. Poetas taip 
atsikerta: „Jeigu taip būtų galvoję 
mūsų proseniai, neturėtume užra-
šytų savo liaudies dainų, sutartinių, 
patarlių, priežodžių... Nebūtų nei 
K. Donelaičio, nei A. Baranausko... 
Jų laikais jau buvo didelė vokiečių 
literatūra ir t. t. Tiesą sakant, talentas 
neklausia – kurti ar ne, jis veržiasi 
pats. Iš giliausių versmių – motinos 
kalbos“.

Savaitraštis „Literatūra ir menas“ 
kovo 4-osios numeryje suranda 
įspūdingą biografinį leidinį, kuria-
me itin stipri anykštietiškoji dvasia, – 
Alės Rūtos biografinį albumą „Sklė-
riai : iliustruoti prisiminimai“. Elena 
Nakaitė-Arbačiauskienė (g. 1915 
m.), pasakodama apie savo giminę, 
neapsiribojo vien tik ja: „knygoje 
daug istorinių faktų apie karus, ki-
tus istorinius įvykius, mūsų kūrėjus 
Strazdą, Antaną Baranauską, Juozą 
Tumą-Vaižgantą, kitus“ – rašoma 
anotacijoje.

Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto Šiuolaikinės literatūros sky-
rius surengė 2010 m. išleistų knygų 
aptarimą ir išrinko 12 lietuvių auto-
rių knygų, pretendavusių į Meniš-
kiausios 2010 metų knygos titulą. 
Remiantis kūrybiškumo, naujumo, 
savito stiliaus ir puikios kalbos pa-
jautos kriterijais, į šį dvyliktuką pa-
teko ir anykštėno Paryžiuje Valdo 
Papievio romanas „Eiti“, kuriam 
laureatą slaptu balsavimu rinkusi 
Instituto literatūrologų vertinimo ko-
misija ir suteikė tokį titulą. Kovo 9 d. 
šį įvertinimą liudijantį diplomą bei 
instituto skirtą premiją romano au-
toriui įteikė Seimo Pirmininkė Irena 
Degutienė.

„Valdo Papievio diena“ – skel-
bia savaitraštis „Literatūra ir menas“ 
kovo 18-ąją, pasakodamas apie tai, 
kaip kovo 9-ąją buvo pagerbtas 
kūrybiškiausios 2010 metų knygos 
autorius, Paryžiuje kone du dešim-
tmečius gyvenantis anykštėnas. Lai-
kraštis cituoja vakaro vedėją Darių 
Kuolį, pareiškusį, kad „V. Papievis, 
gyvendamas Prancūzijoje, ištobuli-
no savąją lietuvių kalbą taip, kad ja 
gali perteikti subtiliausius sielos vir-
pesius, tad jauniesiems rašytojams, 
besiskundžiantiems, jog senovinė 
mūsų kalba varžanti jų genialumą, 
negalios reikia ieškoti ne joje“. O 
pats V. Papievis prisipažino, kad 
Paryžiuje jam gera, bet nesijaučia 
išvykęs iš Lietuvos...

GimTinės žEnKLAi

vienu iš gražiausių 3-4 klasių mokinių kūrybos pogrupyje. Padėka už moki-
nių parengimą konkursui buvo įteikta ir Emilijos mokytojai ilonai Tartilienei.

2011 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės proga 
Koplyčioje-kamerinių menų centre 
koncertavo Biržų „saulės“ gimna-
zijos mišrus jaunimo choras (choro 
vadovė Danguolė Kazakevičienė, 
koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė), 
o Anykščių kultūros centre – Kauno 
muzikos ansamblis „Ainiai“ su pro-
grama „Visos dainos gintarinės“. 

2011 m. kovo 12 d. svėdasų bi-
bliotekos meno galerijoje atidaryta 
Šiaulių universiteto menų fakulteto 
profesoriaus dailininko Ričardo Gar-
bačiausko tapybos paroda „nerami 
erdvė“, apie savo kūrybą pasakojo 
autorius, poetų eiles skaitė jo žmona 
Šiaulių dramos teatro aktorė Lina Bocytė-Garbačiauskienė.

2011 m. kovo 12 d. kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykštė“ 
lankėsi Kriaunose (Rokiškio r.) gyvenanti Algimanta Raugienė, labiau žinoma 
kaip Kriaunų ragana. istorikė, muziejininkė, ekstrasensė ir žolininkė anykštė-
nams pristatė trečiąją savo knygą – „Į purpurinį dangų su šluotražiu!”

2011 m. kovo 14 d. Anykščių L. ir s. Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
klube „Civitas“ apie politiką tema „Ar vietos savivalda yra politika? Rinkimai. 
Koalicijos dėlionė po jų“ su anykštėnais diskutavo mykolo Romerio universi-
teto docentas politologas Vytautas Dumbliauskas.

2011 m. kovo 16 d. mažieji 
Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios 
bibliotekos skaitytojai Vaikų litera-
tūros skyriuje šventė vaikų rašytojos 
Zitos Gaižauskaitės 60-ąjį gimtadie-
nį. Į šią šventę kaip pagarbos ženklą 
daug kartų su mažaisiais anykštėnais 
bendravusiai poetei Anykščių vaikų ir 
jaunimo užimtumo centro auklėtiniai 
atėjo kaip artistai, pasipuošę jos ei-
lėraščių personažus vaizduojančiais 
apdarais, apie Z. Gaižauskaitę papa-
sakojo ir renginį vedė  Andrius ir Jus-
tas Laurinavičiai. 

2011 m. kovo 17 d. Koplyčioje-
kamerinių menų centre literatūrinę-pramoginę poezijos programą pristatė 
aktorė Virginija Kochanskytė.

2011 m. kovo 18 d. Kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykštė“ 
dramos miniatiūrų ir poezijos vakarą surengė Arvydas Daškus ir aktorė Birutė 
mar. A. Daškus anykštėnams pristatė savo knygą „Likimo praktika. Kelias į 
stebuklą“, kurioje jis atskleidęs gyvybinės energijos paslaptis, moko suvaldyti 
savo likimą, gydyti sielą ir kūną.

2011 m. kovo 19-30 dienomis Anykščių kultūros centro tautinių šokių 
kolektyvas „Gojus“ dalyvavo Tarptautiniame folkloro festivalyje „Al Ramtha 
international Folk Festival“ Jordanijos karalystėje.

2011 m. kovo 19 d. Anykščių sakralinio meno centre skambėjo kompo-
zitoriaus Felikso Bajoro, garsiosios anykštėnų Kairių giminės muzikinių tra-
dicijų tęsėjo, kūrinių premjeros. naujus F. Bajoro instrumentinius kūrinius 
„nežinia“, „Reljefas“, „mįslės“ ir „sideralis“ skambino pianistas Daumantas 
Kirilauskas, programą pristatė muzikologė Rūta Gaidamavičiūtė.

2011 m. kovo 25-26 d. Anykščių kultūros centre surengtas jaunimo eduka-
cinių renginių ciklas „Kuriantis aš“. Jo metu į šio centro sceną grįžo miuziklas 
„Roko amžius“, respublikinio vaikų ir jaunimo teatrų konkurso „Šimtakojis“ 
rajoniniame ture buvo parodyti 4 spektakliai, kuriuos paruošė Anykščių Jono 
Biliūno gimnazijos, Troškūnų ir Ažuožerių dramos studijos, savo menines 
programas pristatė ir kitos Anykščių krašto jaunimo grupės. 

2011 m. kovo 26 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre vyko kamerinės 
muzikos koncertas. solistė natalija Katilienė (sopranas) ir pianistė Eglė Per-
kumaitė atliko XX a. kompozitorių kūrinius.

Bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje – 
vaikų rašytojos Z. Gaižauskaitės gimta-
dienio šventė. Romualdos Bražėnienės 
nuotr.

Anykščių koplyčioje – Biržų „Saulės“ 
gimnazijos choras ir mūsų miesto jau-
nieji dainininkai. VŽM nuotr.
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Gegužė
5-7 d. Tarptautinis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai 
2011“ Anykščių baseine „Bangenis“.
7 d. Traupio mėgėjų teatro kūrybinės veiklos 55-mečiui skir-
tas vakaras „mes su jumis, mieli žiūrovai“ Anykščių kultūros 
centro Traupio skyriuje.
15 d. Tarptautinis modernaus dainavimo atlikėjų festivalis 
„Baby sing Anykščiai 2011“ Anykščių kultūros centre.
21 d. Kultūrinio turizmo projektas „Andriusostinė“ Andrio-
niškyje.
21 d. multisporto ir turizmo varžybos sportininkams ir mėgė-
jams „nykštietiškas triatlonas“ Anykščiuose ir apylinkėse.

Birželis 
1 d. Aukštaitijos akordeonistų festivalis „Tegyvuoja akordeo-
nas!“ Anykščių miesto erdvėse.
4 d. žirginio sporto ir tradicinės kultūros šventė „Bėk bėk, 
žirgeli!“ niūronyse.
8-12 d. 11-oji Lietuvos vaikų ir jaunimo meno terapijos ir 
kūrybinių improvizacijų stovykla-festivalis „Troškimai“ Troš-
kūnuose.
11 d. Tradiciniai Poezijos atlaidai Pagulbyje (molėtų r.), pas 
anykštėną Kazimierą Jakutį, šiemet skiriami aukštaičiui poe-
tui Alfonsui Keliuočiui (1911-1994) pagerbti. 
11-12 d. Etninės kultūros programa „Švintas Untanai, duok 
šymet kū nars gera...“ Troškūnuose.
13 d. Tradicinės Antaninės rašytojo Antano Vienuolio-žu-
kausko memorialinėje sodyboje.
14 d. Valstybinės vėliavos kėlimo ceremonija ir sueiga „Pri-
siminimų vainikas“, skirta didžiųjų tremčių 70-mečiui, prie 
paminklo Laisvei Anykščiuose.
24-26 d. Tradicinė Joninių šventė „Ant šv. Jono, ant Jormar-
kėlio“ Kavarske.
Birželio pabaigoje Vilniuje, Vingio parko kavinėje “Lakštin-
gala”, kaip ir kasmet, – Vilniaus anykštėnų ir visų Vilniaus 
aukštaičių gegužinė.

Liepa
1-6 d. Tarptautinis projektas „nuo senovės iki tikrovės: Pa-
goniškosios kultūros simboliai ir tradicijos šiandienos mėgė-
jų meno šokyje ir šokėjo įvaizdyje“ Anykščiuose.
9 d. Regioninė seniūnijų mėgėjų meno šventė „sveiki, kai-
mynėliai“ svėdasuose. 
15-17 d. Tarptautinis sunkiosios muzikos festivalis „Velnio 
akmuo“ Anykščiuose, Dainuvos slėnyje.
16 d. Atminties valanda „Vieno kelio tiesa“ Anykščių šilely-
je, prie Puntuko akmens.

Anykštėnų 2011-ųjų vasara
17 d. Regioninė mažų miestelių vokalinių kolektyvų ir atlikė-
jų šventė „Dainuok, širdie, gyvenimą“ Anykščiuose.
29-31 d. Anykščių miesto šventės savaitgalis, Šv. onos at-
laidai ir pakermošys. 30 d. – projektas „Šv.ona pati trečioji“ 
Anykščių miesto parke. 29-31 d. – jaunimo kūrybinė labora-
torija „mano naktinis miestas“ Anykščiuose.

Rugpjūtis
13-14 d. Tradicinė 6-oji jaunimo etninės kultūros ir keistojo 
folkloro stovykla-festivalis „Folk-virus“ Troškūnuose.
27-28 d. 4-asis nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis va-
karas“ Anykščiuose, Dainuvos slėnyje.

Rugsėjis
24 d. Respublikinis tradicinis sambūris „Vaižgantinės“ ma-
laišiuose.
28 d. Teatrų šventė „Teatrinis ruduo“ Viešintose. 

Spalis
7-8 d. Tradicinė knygos šventė „Tik širdis vis trokšta kurti... 
(A.Baranauskas)“ Anykščiuose.
14 d. Anykščių kultūros centro kūrybinio sezono pradžios 
koncertas „mes vėl kartu“.
22 d. Rudeninė derliaus šventė Anykščiuose.

...o taip pat Anykščių rajone:
birželį ir liepą – profesionaliosios muzikos festivalis „Rubikiai – dainų krantas“; 
liepą – kūrybinė stovykla-festivalis „Jauni – jauniems“; 
rugpjūtį – tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis Anykščių bažnyčioje, 
  kalnų dviračių maratono taurės varžybos niūronyse, 
  tarptautinis krepšinio turnyras „Centro taurė-2011“ Anykščiuose;
rugsėjį – tarptautinės varžybos riedslidėmis „Baltijos taurės-2011“; 
spalį – virtuali kino mokykla ir filmų sklaida internete „Kino garažas“.
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Dailės galerijos dvasia 
naujame kampe

Antrasis gimtadienis – 2010 metų spalio 1-oji. Tą 
dieną vienintelė Anykščiuose dailės galerija „Kam-
pas“, iki tol nuomojusi privačias patalpas A. Bara-
nausko aikštės kampe, persikėlė ir įsikūrė Anykščių 
koplyčios-kamerinių menų centro rūsyje. 

Šį naują laikiną 
kampą privačiai Rū-
tos ir Valdo Pelegrimų 
galerijai suteikė A. Ba-
ranausko ir A. Vienuo-
lio-žukausko memori-
alinis muziejus, rajono 
savivaldybei leidus, kai 
paaiškėjo, kad nebeiš-
gyvenanti menininkų 
iniciatyva jau gęsta – ir 
anykštėnai vėl gali lik-
ti be galimybių mieste 
nusipirkti dailės kūrinį. 

Kai po metų kitų 
mieste, senosios gimna-
zijos vietoje, bus įreng-
tos Anykščių menų 
inkubatoriaus-menų 
studijos patalpos, gale-
rija „Kampas“ tikriausiai 

ten sulauks trečiojo jai skirto kampo, kur galėtų įsikurti nuolat.
Persikėlimą į Koplyčią galerijos savininkai paženklino te-

atralizuota menininkų, nešinų kūriniais ir plakatais, eisena. 
Kartu į naująją vietą buvo perneštas ir senovinis lagaminas su 
užrašu „Galerijos KAmPAs dvasia“, kuris po įkurtuvių buvo 
atidarytas naujosiose patalpose. Dailės galerijos dvasia iškart 
pasklido tarp pusantro šimtmečio koplyčios ramybę saugan-
čių dvasių, pritapo ir tikriausiai artimiausiu metu nebenorės 
su jomis skirtis. 

-tk

Senjorų jaunystė – 
penkioliktasis gimtadienis

Saulėtą spalio 29 d. priešpietę Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos salėje paminėta Senjorų 
bibliotekininkių klubo 15 metų sukaktis. 

Šventėje dalyvavo aktyviausios klubo narės: stasė Tan-
kūnienė, Janina Tamulienė, stasė Baronaitė, Teresė Pilkaus-
kienė, Bronė Šiaučiulienė, Laima Klimantavičienė, Aldona 
Pilkauskienė, Danutė steponavičienė, Janina Gaižauskienė, 
stasė Pavilonienė ir Regina Bernotavičienė.

Renginio organizatorė Lietuvos bibliotekininkų draugi-
jos Anykščių skyriaus pirmininkė Ligita matulienė džiaugėsi 
renginio dalyviais: „Į šią šventę susirinko gražus būrys mūsų 
buvusių kolegių, kurios savo gyvenimą susiejo su biblioteka.  
Daug nerimo dienų ir naktų paaukojusios darbui biblioteko-

je, jos nepamiršta  
kolegių ir dabar. o 
pamiršti  neleidžia 
prieš 15 metų  įkur-
tas bibliotekininkių 
senjorų klubas. Juk 
daugel metų pra-
leista kartu, yra kuo 
pasidžiaugti, prisi-
minti. ir šiandien 
čia jos susirinko 
įrodydamos, kad 
buvo ir liko biblio-
tekininkėmis“. 

Buvusias koleges sveikino Bibliotekos direktorius Ro-
mas Kutka, metodinio darbo organizatorė Vida Kontri-
mavičienė, buvusios Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
Anykščių skyriaus pirmininkės Audronė Berezauskienė, 
Diana Šermukšnienė ir Rita Tulušienė. Apie klubo veiklą 
kalbėjo klubo prezidentė s. Tankūnienė ir buvusi klubo va-
dovė J. Tamulienė. Renginio dalyvius dainomis linksmino 
Anykščių etnografinis ansamblis „sodžius“ (vadovė Aldo-
na Augulienė). 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriuje 
senjorų bibliotekininkių klubas įkurtas 1995 m. spalio 19 d.  
nuo įkūrimo pradžios organizuojami bibliotekininkių senjo-
rų susitikimai kartą per ketvirtį, minimi jubiliejai, kartu šven-
čiamos įvairios tradicinės šventės. Planuojamos ir organi-
zuojamos išvykos į teatrus, koncertus, muziejus, gražiausias 
sodybas, vasarą – prie jūros. senjoros bibliotekininkės kvie-
čiamos ir į  bibliotekininkų seminarus, dalinasi savo biblio-
tekinio darbo patirtimi. Yra senjorų, kurios dėl pablogėjusios 
sveikatos negali atvykti į susitikimus ir dalyvauti renginiuose, 
tad jos lankomos namuose, su jomis bendraujama telefonu, 
siunčiami sveikinimai paštu. 

2009 m. senjorų bibliotekininkių klubui suteiktas pavadi-
nimas  „LAiKAs:  mokėk gyventi ir nepasenti“. Pavadinimas 
pasiteisino, nes senjoros moka džiaugtis gyvenimu, supranta 
savo vertę, neleidžia sau liūdėti, moka įdomiai leisti laiką, 
o gera nuotaika bei malonia šypsena praturtina ne tik save, 
bet ir kitus.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
Anykščių skyriaus informacija 

Anykštėnų džiaugsmai

Rūta ir Valdas Pelegrimai savo dai-
lės galerijos dvasią pernešė į naują 
kampą sename lagamine. 

Senosios Anykščių koplyčios rūsyje šiuolaikinius dailės ir tau-
todailės kūrinius galima ir apžiūrėti, ir įsigyti. Tautvydo Kon-
trimavičiaus nuotr.

Bibliotekininkių senjorų klubo „Lai-
kas“ jubiliejus tapo geros nuotaikos ir 
būsimo bendravimo užtaisu. Violetos 
Matelienės nuotr.
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Dokumentikos spindesys
2010 m. lapkričio 26-28 d. Anykščių koplyčioje-

kamerinių menų centre ir Sakralinio meno centre su-
rengtas Europos dokumentinių filmų festivalis „E-Dox 
Fiesta“. 

Pirmą kartą Anykščiuose buvo demonstruojama kino do-
kumentika, pretendavusi į aukščiausius Europos kino meno 
apdovanojimus.

Renginį pristatęs jo meno vadovas kino režisierius Arūnas 
matelis kalbėjo, kad sprendimą parodyti naujus geriausius 

Europos dokumenti-
nius filmus – iš viso 10 
kino seansų – būtent 
Anykščiuose pirmiau-
sia lėmė anykštėnų 
dėmesys 2009 metais 
Anykščių bažnyčioje 
rodytam dokumenti-
niam filmui „Didžioji 
tyla“. Pasak A. matelio, 
tuomet šis neįprastas 
kino seansas buvo su-
tiktas labai šiltai ir su-
laukė didelio žiūrovų 
susidomėjimo. 

Todėl anykštėnams 
ir buvo suteikta proga 
pamatyti filmus, kurie 
iki tol dar nebuvo ro-
dyti Europoje – preten-
dentus į 2010 m. euro-
pinį „oskarą“. 

Tris savo trumpametražius filmus anykštėnams pristatė 
pats jų kūrėjas – vienas žymiausių Europos dokumentinio 
kino kūrėjų 70-metis marcelis Lozinskis. Jo filmai „Poste 
Restante“, „89 mm nuo Europos“, „Viskas gali atsitikti“ yra 
pelnę dešimtis prestižiškiausių pasaulinių kino apdovanoji-
mų, o pats m. Lozinskis yra JAV kino Akademijos ir Europos 
kino Akademijos narys, prestižinių kino mokyklų dėstytojas. 
Renginio išvakarėse maestro m. Lozinskis, dėl savo užim-
tumo retai randantis laiko kelionėms net į garsiuosius kino 
festivalius, sakė, kad jį sudomino filmų pristatymas Lietuvoje 
ir ypač Anykščiuose – „miestelyje, kuriame nėra „tikro“ kino 
teatro“.

Festivalio kino filmus žiūrėjo po 60-80 žiūrovų. Kaip po 
renginio spaudai pasakojo A. matelis – tai didelė dokumen-
tinio kino sėkmė, nes būtų buvę apmaudu matyti prie ekrano 
tik keletą žiūrovų.
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Angelų pasaulio burtai
Nuo 2010 m. rudens Anykščių sakralinio meno 

centro Angelų muziejuje rengiamos edukacinės 
programos vaikams ir jaunimui „Angelų burtai“, at-
veriančios pažinimo kelią į slėpiningą gerųjų dvasių 
pasaulį.

 „Kai aš žiūriu į dangų, mano žvilgsnis tampa žydras, kai 
einu žole – žalias. Viskas atsiranda iš stebėjimų. mes viską 
gauname iš gamtos. Kai žvelgiu į vario raudonumu nusida-
žiusius grikių laukus, mano vaizduotėje išnyra raudonas an-
gelas“, – taip apie šio pasaulio atradimą pasakojo tautodaili-
ninkė Rimantė Butkuvė.

Angelas – mistinė būtybė, dangiškų turtų ir Dievo sosto 
sargybinis, dailėje vaizduojamas kaip žmogus su sparnais. 

Angelai dažniausia piešiami gražūs, stiprūs ar taurūs. Edu-
kaciniuose užsiėmimuose pasakojama, kaip angelai skirsto-
mi pagal hierarchiją, kokie jų simboliai ir atributika, globa 
ir reikšmė paveiksluose. Angelų tema labai subtili, o šis žo-
dis – labai jautrus. Tai yra padėkos, dovanos išraiškos, grožį 
ir gerumą atspindintis žodis. žmogus žmogui gali būti kaip 
angelas, kaip apsauga, gerų minčių nešėjas ir artimo širdies 
globėjas. mielas pasveikinimas, parašytas ranka brangesnis 
nei elektroninis atvirukas, ypač jeigu jis pagamintas savo 
rankomis.

Praktinėje programos dalyje jaunieji Angelų muziejaus 
lankytojai, naudodami įvairias priemones, piešia, gamina 
angelų figūrėles, kuria originalius atvirukus, knygų skirtukus. 
Pratybos netradicinėje Angelų muziejaus aplinkoje skatina 
kūrybingumą, meninę saviraišką, ugdo kruopštumą, susitel-
kimą, leidžia pajusti kūrybos džiaugsmą.

VŽM informacija

Tbilisyje veikia 
Vienuolį menanti vaistinė 

2010 m. rudenį po Tbilisį vaikščiojęs rašytojas iš 
Lietuvos Herkus Kunčius stabtelėjo prie vieno namo, 
kurio istorinę svarbą Anykščių kraštui liudija ir užra-
šas lietuvių kalba. O pravėręs jo duris lietuvis pajuto 
ir Gruzijoje saugomą praėjusio šimtmečio pradžios 
dvasią.

„neliko nieko kito, kaip susirasti šalia Laisvės aikštės bu-
vusią oteno vaistinę...“ – taip apie savo klajonių po Gruzijos 
sostinę aplinkybes pasakojo 2010 metų žurnalo „Kultūros 
barai“ 12-ajame numeryje pats Herkus Kunčius. 

spalį, per Lietuvių dienas Gruzijoje, lankydamasis Tbili-
syje, rašytojas nusivylė, radęs remontuojamą Vaizduojamojo 
meno muziejų, kur keti-
no praleisti laisvą valan-
dą, todėl jam ir pasitaikė 
proga apžiūrėti netolie-
se, Leonidzės g. 8, iki 
šiol veikiančią vaistinę. 
Joje daugiau nei prieš 
šimtmetį, 1903-1905 
m., vaistininko padėjėju 
dirbo mūsų literatūros 
klasikas, „Kaukazo le-
gendų“ autorius Antanas 
Vienuolis-žukauskas 
(1882-1957). 

Pasak H. Kunčiaus, 
neseniai suremontuota, 
viduje steriliai išbalinta, 
ši vaistinė pažymėta me-
morialine lenta, kurioje 
gruzinų ir lietuvių kal-
bomis iškalta, kad čia 
išties kurį laiką dirbęs 
Vienuolis. Radęs net ir 
senuosius baldus, H. 
Kunčius, apsauginin-
kui leidus, juos nufo-
tografavo, kad galėtų 
„ne tik prisiminti, bet ir 
kitiems parodyti, koks 
„raudonmedžio rojus“ 
supo mūsų klasiką Tbi-
lisyje“.
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Namas Tbilisyje paženklintas atmi-
nimo lenta su A. Vienuolio vardu.

XX a. pradžios Tbilisio vaistinės 
dvasia išlikusi ir po šimtmečio. 
Herkaus Kunčiaus nuotraukos, 
VŽM kopijos.

Arūnas Matelis, rengiantis Anykš-
čiuose pasaulinio lygio kino pro-
jektus, džiaugėsi anykštėnų dė-
mesiu kino dokumentikos žanrui. 
Audronės Pajarskienės nuotr.



104

Tai, kas Lietuvą nustebino
2011 m. sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dienos 

20-mečio proga, Vilniuje nuo Arkikatedros Gedimi-
no prospektu Seimo link nusidriekė anykštėnų pasiūta 
200 metrų ilgio Lietuvos vėliavos spalvų juosta. 

Ši aidu per visą Lie-
tuvą nusiritusi Anykš-
čių Antano Vienuolio 
gimnazijos mokytojų 
ir mokinių iniciatyva 
tapo vienu ryškiausių 
nacionalinių ženklų, 
kuriais buvo pažymė-
tas Laisvės gynėjų die-
nos 20-metis. 

Vėliavos idėjos au-
torius gimnazijos reži-
sierius Erikas Druskinas 
ir jo pagalbininkas aš-
tuntokas mantas Ra-

gauskas žiemą pasiuvo 200 metrų ilgio ir 4,5 metrų pločio Lie-
tuvos vėliavą. Ji pirmiausia sausio 11 dieną iš gimnazijos buvo 
atnešta į Anykščių Šv. mato bažnyčią ir čia pašventinta, o po 
poros dienų Vilniuje ją nešė 120 gimnazistų ir 10 mokytojų.

savaitraščio „Dialogas“ sausio 20-osios numeris kaip 
svarbiausią žinią pateikė publikaciją „Jaunimas nustebino 
Lietuvą“ su didžiule Trispalvės, nusidriekusios per Gedimino 
prospektą, nuotrauka ir prierašu: „Anykščių Antano Vienuo-
lio gimnazija Laisvės gynėjų dienos 20-mečiui padovanojo 
Lietuvai trispalvę – ilgą, kaip laisvės kelias“ – bei direktorės 
irenos Andrukaitienės, režisieriaus Eriko Druskino ir aštun-
toko manto Ragausko prisiminimais ir įspūdžiais. „Dialo-
gas“ rašė: „ir štai „driokstelėjo“ mūsų jaunimas, pranokęs, 
ko gero, visus lūkesčius. mokyklos – jas šiandien vainoja, 
kas netingi – įskėlė tokią galingą ir viltingą Lietuvos laisvės 
pagerbimo kibirkštį, kad ji sušildė net labiausiai per nelen-
gvą 20-metį sugrubusias širdis“ – ir pateikė pluoštą nuostabių 
atsiliepimų, kuriais tautiečiai užliejo Anykščių A. Vienuolio 
gimnaziją, kurios kūrybingas patriotiškumas, pasak savaitraš-
čio „Dialogas“, šiemet buvo neprilygstamas.

Vasario 21-ąją Anykščiuose viešėjusi Lietuvos Respubli-
kos seimo pirmininkė irena Degutienė prisiminė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio renginius Vilniuje 
2010-aisiais metais, kai Anykščių A. Vienuolio gimnazijos 
mokiniai Gedimino prospektą papuošė šventinėmis moza-
ikomis, bei sausio 13-osios 20-mečio minėjimą šiemet, kai 
tuo pačiu prospektu nusidriekė rekordinio dydžio anykštėnų 
Trispalvė. „Tai, ką jūs darote, mielieji lietuviai, ir kaip gyve-
nate, yra pavyzdys visoms šalies mokykloms, – sakė gimna-
zistams ir jų mokytojams i. Degutienė. – istorinė retenybė 
yra turėti tokią gimnazijos direktorę, Dievo dovaną, Kovo 
11-osios Akto signatarę ireną Andrukaitienę, kuri pati spin-
duliuoja ir perduoda kitiems meilę Tėvynei. Jūs jau pernai 
man tapote išskirtiniais. o kai šiemet, minint Laisvės gynėjų 
dienos 20-metį, Vilniaus Gedimino prospektą užpildėte 200 
metrų ilgio fantastiška, simboline didžiosios pergalės vėliava 
ir su didžia meile Tėvynei savo dvasios šilumą perteikėte ki-
tiems susirinkusiems, buvo nuostabu ir nepakartojama“. 

Gimnazijos direktorei i. Andrukaitienei seimo pirminin-
kė įteikė padėką už gimnazijos bendruomenės neišsenkamą 
entuziazmą organizuojant valstybei svarbių sukakčių minė-
jimą, taip pat apdovanojo padėkomis Trispalvės kūrėjus reži-
sierių E. Druskiną bei aštuntoką m. Ragauską.
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Atvertas Anykščių 
informacijos langas

Į kelionę po Lietuvą išvyko svarbiausia 2011 m. 
Anykščių turistinio sezono naujovė – Anykščių krašto 
turistinius išteklius pristatantis ir turistinį patrauklumą 
didinantis mobilusis „Anykščių informacijos langas“.

Anykščiai yra pirmoji Lietuvos savivaldybė, pradedanti 
naudoti infobusą kaip mobiliąją turistinės informacijos sklai-
dos priemonę. 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-žukausko memorialinis 
muziejus 2010-iesiems baigiantis įsigijo ir Anykščių kraštą 
reprezentuojančio infobuso veiklai pritaikė mikroautobu-
są „Citroen Jumper“. Ši transporto priemonė apipavidalinta 
Anykščių turistinį patrauklumą liudijančiais simboliais, joje 
sumontuota techninė įranga, skirta demonstruoti vaizdo ir 
garso informaciją, paruošta mobiliojo interneto prieiga. in-
fobuse numatyta galimybė įrengti ir pervežti mobiliuosius 
stendus, kuriuose būtų pateikiama informacija turistams apie 
Anykščių krašto kultūros ženklus ir paslaugas.

Vasario 5-ąją išvykęs į pirmąją kelionę po Lietuvą, info-
busas atvėrė Anykščių informacijos langą sartų ežero pa-
krantėje. Ten, kur žiemą susibūrė gausiausios žirgų mylėtojų  
minios, jis nuvežė žinią, kad ir šiemet pirmąjį birželio šeš-
tadienį žirgų sporto gerbėjų lauks niūronys, kur prie Arklio 
muziejaus vyks tradicinė šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ su šia ir 
kitomis gerosiomis Anykščių krašto žiniomis infobusas šie-
met lankysis ir kitose Lietuvos vietose – ten, kur visiems sma-
gu burtis į tradicines lietuviškas šventes.

Vasario 25-27 dienomis tarptautinėje turizmo, sporto ir 
laisvalaikio parodoje  „ViVATTUR 2011“ Vilniuje infobusas 
tapo mažąja Anykščių krašto ambasada, iš kurios pasklido 
žinios apie anykštėnų svetingumą, apie kultūros ir laisvalai-
kio objektų bei renginių gausą ir, žinoma, apie Anykščius 
kaip 2012-ųjų metų Lietuvos kultūros sostinę. Šis informaci-
jos langas kovo pradžioje buvo atvertas ir Kaziuko mugėje 
Vilniuje bei Kazimiero mugėje Kaune.

Šią vasarą infobusas pasitiks Anykščių krašto svečius la-
biausiai lankomose šio krašto viešosiose erdvėse, kur nėra 
alternatyvių turistinės informacijos šaltinių. 

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus informacija

GimTinės žEnKLAi

„Dialogas“, 2011 m. sausio 20-oji.

Naujas ir originalus Anykščių informacijos langas buvo atver-
tas ir Vilniuje, „Litexpo“ parodų centre. VŽM nuotr.
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Svėdasų krašto muziejuje –
šimtmečio aidai

Kunigiškiuose esančiame Svėdasų krašto (Vaižgan-
to) muziejuje veikia paroda, skirta kraštiečio rašytojo, 
vertėjo, knygų leidėjo Stepo Zobarsko (1911-1984) 
100-mečiui. 

Paroda pradedama nuo pirmųjų muziejuje atsiradusių 
stepui Zobarskui skirtų eksponatų. Pirmiausia tai buvo pluoš-
telis s. Zobarsko ir jo artimųjų nuotraukų, gautų iš Utenos 
kraštotyros muziejaus, ir anykštėnų muziejininkų pareng-
tas bei 1991-ųjų sausį išleistas lankstinukas, skirtas rašytojo 
80-mečiui. 

Po 1991-ųjų muziejaus fondai pradėjo sparčiau pilnėti. 
Tuometinio Kauno politechnikos instituto docentas, chemi-
jos mokslų daktaras, dabar jau šviesios atminties Feliksas sta-
niulis, kilęs iš svėdasų seniūnijos Degsnių kaimo, vaikystėje 
pažinojo būsimąjį rašytoją, su juo draugavo. mokslininkas 
muziejui parengė išsamią s. Zobarsko biografiją ir kūrybinės 
veiklos aprašymą, užrašė savo prisiminimus, nufotografavo 
s. Zobarsko atminimui skirtos parodos Kaune eksponatus, o 
nuotraukas atsiuntė muziejui. 

Dabar muziejuje galima pamatyti ir ranka mokykliniame 
sąsiuvinyje užrašytus prisiminimus apie s. Zobarsko vaikys-
tę. Juos padovanojo svėdasiškis literatas ir kraštotyrininkas, 
dabar jau šviesios atminties Jonas Kepalas. 

Daug vertingų eksponatų, primenančių s. Zobarską, mu-
ziejui dovanojo kunigas vienuolis jėzuitas Jonas Kastytis ma-
tulionis sJ. Jo dėka Lietuvoje vėl buvo išleistos kelios s. Zo-
barsko knygos, jas kun. J. K. matulionis dovanojo muziejui. 

Parodoje yra nemažai vertingų eksponatų, atkeliavusių 
į muziejų Kunigiškiuose tiesiai iš JAV. 2010-ųjų rugsėjo 2 
dieną muziejuje apsilankė Aldona Raugalienė iš Waterbury 
(Konektikuto valstija, JAV). Ji gerai pažinojo rašytoją s. Zo-
barską, o ponios Aldonos vyras Jonas Raugalė, miręs 2008 
metų gruodį, buvo kilęs iš to paties svėdasų valsčiaus Pama-
laišio kaimo. Draugystė, užsimezgusi vaikystėje Pamalaišy-
je, J. Raugalę ir s. Zobarską lydėjo visą gyvenimą.

Jau spėjęs išgarsėti novelėmis ir romanais, redagavęs 
žurnalus s. Zobarskas su žmona matilda Zobarskiene (ma-
linauskaite) ir dukra nijole į Vakarus iš Lietuvos pasitraukė 
pokario metais. Kai jie 1947-aisiais atsidūrė JAV, ten anks-
čiau atvykęs ir jau tvirtai įsikūręs J. Raugalė iš karto stepui ir 
jo šeimai suteikė įvairiapusę paramą. s. Zobarskas visas savo 
išleistas knygas visuomet dovanodavo bičiuliui J. Raugalei.

 Aldona Raugalienė, apsilankiusi muziejuje kartu su savo 

sūnumi Jonu – reklamos specialistu ir vaikaite Ana, kurią 
vadina tiesiog onute, padovanojo keletą relikvijų. Tai – s. 
Zobarsko knygos „mėnesienos sėja“, „Ganyklų vaikai“ ir 
„savame krašte“, kurių dvi yra su autoriaus rašyta dedikacija 
savo geriausiam draugui Jonui Raugalei.

Tarp eksponatų, atvežtų iš JAV, yra ir nemažai relikvijų 
– s. Zobarsko laiškų ir nuotraukų, kurias padovanojo anykš-
tėnas mykolas Tunkevičius. Likimas lėmė, kad mykolo sesuo 
Danutė Tytmonienė kiek laiko gyveno JAV, kur rūpinosi su-
negalavusio Kazimiero Kulikausko-Kulo sveikata. Šis tautie-
tis artimai bendravo ir su s. Zobarsku, ir su J. Raugale. Kai 
seserį Danutę aplankė m. Tunkevičius, jam teko puiki proga 
susipažinti ir su svetinga, nuoširdžia Raugalių šeima.

Paroda s. Zobarsko 100-mečiui muziejuje veikia iki 
2011-ųjų vasaros, paskui visos knygos, nuotraukos, rankraš-
čių ir laiškų kopijos bei kiti dalykai suras vietą nuolatinėse 
muziejaus ekspozicijose.

Vytautas Bagdonas

Vilniaus anykštėnų 
pagarba Vasario 16-ajai

2011 m. vasario 12 d., artėjant Vasario 16-ajai, Vil-
niaus Signatarų namuose į sueigą susirinkę Vilniaus 
anykštėnų sambūrio nariai pagarbiai prisiminė Lietu-
vai ir Anykščiams reikšmingas datas.

sugiedojus Valstybės himną, oficialiąją minėjimo dalį 
įžanginiu žodžiu pra-
dėjo ir programą vedė 
ilgametė Lietuvos 
valstybinio radijo dik-
torė, lietuvių kalbos 
mokytoja Liudgarda 
Juškaitė-Čepienė. Ji pa-
deklamavo anykštėno 
Antano Paulavičiaus 
eilėraštį ir visus pasvei-
kino su švente.

išsamų pranešimą 
apie lietuvių kelią į Va-
sario 16-ąją ir jos reikš-
mę Lietuvai, taip pat ir 
apie savo tėvelio karininko, rezistento, kovotojo už nepri-
klausomybę, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 
indėlį į laisvę ir nepriklausomybę skaitė jo dukra Auksutė 
Ramanauskaitė-skokauskienė.

Kalbėjęs Vilniaus universiteto doc. dr. Juozas Parnaraus-
kas išreiškė didelį susirūpinimą dėl intensyvėjančios dabarti-
nės lietuvių emigracijos, geriausių specialistų netekties, eko-
nominių sunkumų. Jo nuomone, šiandien nepasiduoti jiems 
įpareigoja Vasario 16-osios iškovojimai ir nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimas.

oficialiąją renginio dalį praturtino muzikinė programa. 
Arijomis iš žinomų operų: Vytauto Klovos „Pilėnų“, Jurgio 
Karnavičiaus „Gražinos“ ir kitų – klausytojus džiugino žino-
mi operos solistai mecosopranas Eugenija Klivickaitė ir bo-
sas Vytautas Bakula. solistams akompanavo Birutė Šernaitė 
– Vasario 16-osios nepriklausomybės akto signataro Jokūbo 
Šerno giminaitė. Vilniaus anykštėnus sužavėjo ir jų atlieka-
mos lietuvių liaudies ir kompozitoriaus Algimanto Raudo-
nikio dainos.

Rita ViRBALienė,
Vilniaus anykštėnų sambūrio pirmininkė

Anykštėnų džiaugsmai

S. Zobarsko atminimo išsaugojimu Svėdasų krašto (Vaižgan-
to) muziejuje 2010-ųjų rudenį domėjosi svečiai iš JAV – Al-
dona Raugalienė su sūnumi Jonu ir vaikaite, jo dukra Ana. 
Vytauto Bagdono nuotr.

Vilniaus anykštėnams dainavo so-
listas Vytautas Bakula, jam akom-
panavo Birutė Šernaitė. Vilniaus 
anykštėnų sambūrio nuotr.
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Prakalbinta vasario 
nakties tyla

Šaltą 2011 m. vasario 25-osios vakarą anykštėnus 
ir svečius pakvietėme į tradicinius šeštuosius nakties 
skaitymus „Kas švyti vasario nakties danguje?“ Koply-
čioje-kamerinių menų centre poezijos posmu ir dai-
nos skambesiu pasišildyti.

Į kvietimą atsiliepė 
Pakruojo, Rokiškio, 
Ukmergės bičiuliai li-
teratai. Posmus Rytų 
aukštaičių mielagėnų 
krašto tarme skaitė sve-
čias iš Vilniaus Gau-
dentas Kurila (Cieskas 
žalbungis). Po Ko-
plyčios skliautais tarsi 
maldos klausėmės ku-
nigo Justo Jasėno eilių. 

svėdasų literatų 
klubui atstovavo Alma 
Švelnienė, „Baltajam 
balandžiui“ – Aldona 
Širvinskienė. Anykš-
čiuose ir „marčiupio“ 
klube praleistų metų 
nepamiršo ir, atvyku-
si į nakties skaitymus, 
išgyvenimais dalijosi 
ilona Bumblauskienė. 

savo kūrybą skaitė Anykščių rajono literatų klubo „mar-
čiupys“ literatai Genovaitė Ražanienė, Eugenija Pilinkienė, 
ona Baliukienė, Dalina Rupinskienė, Danutė Gečytė, Vi-
dmantas Lietuvninkas, Raimondas Guobis, Dalius Baltranas 
ir kiti. 

Aušra motekaitienė nakties skaitymams pasirinko savo 
mamos natalijos Pribušauskienės eiles. Pirmą kartą eiles 

skaitė ir į klubą įsilieti 
pasiprašė anykštėnas 
Romas Glebas. skam-
bėjo dainos Veronikos 
Dikčiuvienės, Zitos 
Butkutės, Aušros mo-
tekaitienės, Vidmanto 
Lietuvninko, Vidman-
to Plėtos, Algimanto 
Barono žodžiais. Jas 
atliko marčiupiečiai A. 
motekaitienė, V. Plė-
ta ir A. Baronas, fleita 
grojo Julija irician.

Kasmet vasario 
dangus šypsosi mūsų 
mielajai, švelniajai, 
jautriajai Eugenijai Pi-
linkienei. Šiemet, nu-
sišypsojęs jai 75-uoju 
gimtadieniu, nakties 
skaitymų dalyvių dė-
mesiu ir pagarba, pra-
žydo pavasario tulpe.

Tą vakarą pasi-
džiaugta Anykštijos 

GimTinės žEnKLAi

au torių kūrybos sutelktinės „marčiupys 2010“ signaliniu 
egzemplioriumi. Lenkiame galvą Algirdui Ražinskui, su-
maniusiam išleisti knygą ir svajonę pavertusiam tikrove. 
Būtų smagu ją anykštėnams ir miesto svečiams pristatyti per 
miesto šventę tradiciniuose pavakarojimuose su knyga.

Džiaugėmės ir mažaisiais bičiuliais samanta motekai-
tyte bei Daumantu žąsinu. Jų švelni šypsena ir molinukai 
pakvietė ir nuteikė poezijos posmu ir dainos skambesiu da-
lintis ligi ryto.

 Aušra Miškinienė,
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 

Bibliotekos įvaizdžio kūrimo skyriaus vedėja, 
„Marčiupio“ klubo koordinatorė 

Vietoj fotoaparato – pieštukas
2011 m. kovo 11-osios išvakarėse Kauno Rotušėje 

meras Audrius Kupčinskas įteikė garbingą apdovano-
jimą – 3-ojo laipsnio Santakos garbės ženklą – archi-
tektui, dailininkui ir paveldosaugininkui Jonui Lukšei.

Vos šiems metams prasidėjus, Kaune vienu metu buvo 
atidarytos dvi šio Kauno anykštėno, kilusio iš Traupio, pie-
šinių parodos. 

Apie 70 Kauno sakralinių pastatų piešinių paroda buvo 
eksponuota Pedagogų kvalifikacijos centre, o Aleksoto se-
niūnijos salėje – beveik šimto kultūros paveldo objektų, 
paminklų ir kitokių vertingų statinių, esančių Aleksote, pie-
šiniai. Visus juos J. Lukšė per kelis dešimtmečius nupiešė ne 
iš nuotraukų ar atvirukų, o iš natūros – pats žvelgdamas į 
pastatus ar jų liekanas. Jo piešiniuose ryški ir tiksli kiekviena 
detalė, pabrėžti architektūriniai niuansai. 

„Piešiniuose atkurti maldos namai sudaro galimybę net 
ir tam, kuris tų bažnyčių nėra savo akimis matęs, įvertinti 
Kauno kultūrinę, religinę įvairovę, pažinti miesto istoriją. iš 
pristatomų bažnyčių dviejų jau nėra, todėl ši paroda – puiki 
proga prisiliesti prie istorijos”, – sakė J. Lukšė. 

Piešdamas paveldo objektus Aleksote, jis fiksavo gynybi-
nius Kauno tvirtovės statinius, tiltus, s. Dariaus ir s. Girėno 
aerodromą, Aleksoto funikulierių, marvos, Tirkiliškių, Fredos 
dvarų pastatus bei jų likučius, įvairių laikų karių kapines, 
Kauno mėsos kombinato vartus, namus, kuriuose gyveno 
žinomi žmonės. „manau, kad nupiešiau viską, kas Aleksote 
yra svarbaus ir vertinga. Jei sužinočiau, kad dar kas nors liko 
pamiršta, būtinai įamžinčiau”, – kalbėjo dailininkas.

-tk

Renginio vedėjai Aušra Motekaitie-
nė ir Dalius Baltranas Koplyčioje 
su kūrė ir palaikė elegantišką kūry-
bos vakaro nuotaiką. Violetos Ma-
telienės nuotr. 

Mažieji literatų bičiuliai Samanta ir 
Daumantas dovanojo nakties skai-
tymų dalyviams savo šypsenas ir 
simbolinius molinukus.

Jonas Lukšė piešinių parodos atidaryme. Modesto Patašiaus 
(lrytas.lt) nuotr.
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Trys baritonai 
(neskaitant pianisto)

Anykščių sakralinio meno centre 2010 m. spalio 
19 d. koncertavo „Baritonų trio”.

Trečią de-
šimtmetį kar-
tu dirbantys 
– Kauno mu-
zikiniame te-
atre sceninius 
vaidmenis ku-
riantys – solis-
tai Benjaminas 
želvys, Da-
nielius Vėbra 
ir Gediminas 
maciulevičius 
daugiau nei 
prieš 16 metų, 
1995-aisiais, 
susibūrė į originalų tercetą. Kaip patys dabar prisipažįsta, 
pasaulinio garso tenorų trio (Lučiano Pavaročio, Plačido 
Domingo ir Chose Karero) populiarumo įkvėpti, ryžosi 
drauge dainuoti kaip trys baritonai. ir nenusivylė – dabar 
šis muzikinis kolektyvas garsus ne tik Lietuvoje, bet ir ke-
liolikoje pasaulio šalių, kur šiems Lietuvos dainininkams 
buvo suteiktos pačios svarbiausios scenos.

Viešąją įstaigą „Baritonų trio” įkūrę solistai yra ir tarp-
tautinio operetės festivalio „operetė Kauno pilyje“ suma-
nytojai ir organizatoriai.

Anykščiuose trys baritonai, talkinami koncertmeisterio 
pianisto, improvizacijų meistro Dainiaus Kepežinsko, at-
liko lietuvių liaudies dainų, populiarių operų ir operečių 
arijų, žinomų miuziklų bei italų kompozitorių dainų re-
pertuarą. 

Koncerto programą pristatinėjęs G. maciulevičius tarp 
savo draugų išskyrė D. Vėbrą – ne tik solistą, bet ir poetą. 
mat jo dėka itališkos dainos koncerte anykštėnams skam-
bėjo ir lietuviškai.

-tk

„Civitas“ – 
apie neišsaugotą Lietuvą

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
2010 m. spalio 28 d. surengta klubo „Civitas“ diskusi-
ja „Kodėl lietuviai neišsaugojo valstybės 1940-aisiais? 
Ar visos to meto pamokos šiandien išmoktos?“, kurią 
vedė istorikas dr. Algimantas Kasparavičius.

Kodėl lietuviai 1940 m. taip lengvai atsisakė 22 metus 
kurtos savo valstybės, o 1945 m. nebeįstengė jos atkurti? 

Šį klausimą lietingą rudens vakarą būreliui anykštėnų – 
nuolatinių „Civitas“ klubo pilietinių sambūrių lankytojų at-
skleidė kartais prieštaringai vertinamas viduriniosios kartos 
istorikas, humanitarinių mokslų, istorijos daktaras Algiman-
tas Kasparavičius.

svečias įrodė: 1938-1940 m. laikotarpiu jau buvo aišku, 
kad lietuviai neteks valstybingumo ne tik dėl tam tikrų ge-
opolitinių priežasčių ir globaliųjų interesų, bet ir dėl laisva 

valia pasirinktų principų savo valstybei konstruoti. „Valstybė, 
kuri nėra orientuota į teisę ir moralę, o tik į jos pačios išsau-
gojimą bet kokia kaina, dažniausiai tiesiog orientuojantis į 
stipriausią išorinę jėgą kaip saugumo garantą, nėra gyvybin-
ga ir perspektyvi“, – aiškino anykštėnams A. Kasparavičius.

istorikas atmetė tradicines Lietuvos valstybingumo pra-
radimo priežastis: Vokietijos ir sovietų sąjungos, taip pat di-
džiųjų pasaulio valstybių – Antrojo pasaulinio karo laimėtojų 
– susitarimus kaip antraeiles Lietuvos valstybingumo praradi-
mo priežastis. svarbiausia nepriklausomos Lietuvos žlugimo 
priežastimi jis įvardijo konjunktūrinės politikos principus, ku-
riais buvo grindžiamas ne tik Lietuvos, bet ir visų trijų Balti-
jos šalių egzistavimas. Pasak A. Kasparavičiaus, neutraliomis 
1938 m. pasiskelbusios Estija, Latvija ir Lietuva tapo pasmerk-
tos, nes taip paskelbė apie savo bejėgiškumą. „Jei mes prisi-
pažįstame, kad nuo mūsų valios niekas nepriklauso – kam 
tuomet išvis bereikalinga tokia valstybė?“ – sakė istorikas.

Kaip vieną iš nepriklausomos Lietuvos griūties priežas-
čių mokslininkas pripažino ir sąmoningą to meto Lietuvos 
visuomenės pasirinkimą. nors iki 10 proc. Lietuvos gyven-
tojų – apie 270 tūkst. žmonių tuo metu priklausė gausioms 
ir aktyvioms patriotinėms visuomeninėms organizacijoms, 
tai tik dangstė nepasitikėjimą esančia padėtimi, tokia valsty-
be, kokia ji susiformavo per 14 Antano smetonos valdymo 
metų. Todėl 1940 m. Lietuvos gyventojų dauguma tik nu-
ščiuvusi kantriai laukė, kas bus toliau, užuot taikiai ar jėga 
iškart bandžiusi priešintis permainoms. istorikas pripažino: 
sovietinė okupacija tuo metu nebuvo vertinama kaip kraštu-
tinis blogis – tai buvo tik viena iš neišvengiamų alternatyvų, 
su kuria buvo siejama ir geresnės ateities viltis.

Lygindamas 
1940-uos ius 
ir 2010-uosius 
metus, dr. A. 
Kasparavičius 
atkreipė dėme-
sį į panašias 
v i s u o m e n ė s 
nuostatas: „mes 
esame tarsi ant 
civilizacijų kal-
nagūbrio, vis 
neapsispręsda-
mi, kuo norime 
būti: bijome 
Rusijos fizinės 
jėgos, bet sten-
giamės atsiri-
boti ir nuo Va-
karų kultūrinės 
aplinkos, tarsi 
galėtume turėti 
savąją, lietuviškąją, civilizaciją“. 

istoriko nuomone, lietuviai ypač daug prarado, maž-
daug prieš porą šimtmečių likę be savo tautinės aristokrati-
jos, kai kilmingoji visuomenės dalis sulenkėjo. Tai paskatino 
visuomenės poslinkį pragmatizmo link, išugdė kantrumo ir 
nuolankumo tradiciją – iki šiol lietuviai linkę verčiau ieško-
ti laimės svetur, užuot sukėlę socialinę revoliuciją ir patys 
sprendę savo problemas.

„Ką gi mums daryti?“ – toks anykštėnų tradicinis klausi-
mas, kaskart iškylantis „Civitas“ sambūriuose, buvo pateiktas 
ir istorikui A. Kasparavičiui. svečias pasiūlė kritiškiau vertinti 
savo aplinką: „Jei mes nuolat būsime patenkinti tuo, ką turi-
me ir kuo esame, jeigu jausimės negalintys nieko pakeisti, ir 
mūsų valstybė nebus stipri, neturės garantuotos ateities“.

-tk  

Anykštėnų svečiai

Anykščiuose dainavusiems trims barito-
nams (iš kairės) D. Želviui, D. Vėbrai ir G. 
Maciulevičiui akompanavo Dainius Kepe-
žinskas. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Algimanto Kasparavičiaus požiūris į neto-
limos praeities Lietuvos patirtis ir glumino, 
ir provokavo mąstyti. Tautvydo Kontrima-
vičiaus nuotr.
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GimTinės žEnKLAi

Monsinjoro gimtadienis – 
su mintimis apie laisvę

Anykščių sakralinio meno centre 2010 m. lapkričio 
19 d., per monsinjoro Alberto Talačkos (1921-1999) 
gimtadienį, Jo Ekscelencija Kauno arkivyskupas Sigi-
tas Tamkevičiaus SJ skaitė paskaitą „Laisvės dovana ir 
jos iššūkiai dabartinėje Lietuvoje“, koncertavo Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos 
Dainavimo katedros studentai. 

„Jei žmogus 
šiandien pats 
mąsto – jis yra 
laisvas ir gali 
susikurti sau 
gerą gyvenimą. 
Tik pamėgin-
kim savo vieto-
je, savo darbe 
patys būti švie-
sos spindulė-
liais“, – taip sa-
kralinio meno 
centre susirin-
kusiems anykš-
tėnams kalbėjo 
buvęs politinis kalinys, dabar Jo Ekscelencija Kauno arki-
vyskupas sigitas Tamkevičius sJ. Garbaus svečio, pirmąkart 
Anykščiuose viešėjusio dar 1957 metais, čia vėl sulaukta ir 
daugiau kaip po pusės šimtmečio, minint monsinjoro Alber-
to Talačkos 89-ąjį gimtadienį.

Paskaitoje apie Laisvės dovaną dvasininkas prisiminė ir 
asmeninius išgyvenimus, kai 1983 m. sovietinio saugumo 
buvo areštuotas ir tuo metu negalėjo nė įsivaizduoti, kad 
jau po septynerių metų Lietuva bus laisva. „Kai mane, par-
važiavusį traukiniu į Vilnių, geležinkelio stotyje pasitiko su 
Trispalvėmis, išgyvenau tikrąjį Laisvės pojūtį. Kai kam nors jį 
tenka išgyventi – tam niekuomet nekils minčių iškeisti laisvę 
į ką nors kitą, bėgti kur nors laimės ieškoti“, – tikino dvasi-
ninkas.

Anykštėnams jis įvardijo tris svarbiausias Laisvės prie-
laidas: tiesą, meilę ir atsakomybę. svečias priminė, kad ji 
niekaip nesuderinama su melu, priešiškumu ar neatsakin-
gumu – tamsos karalystės vėliavomis, kuriomis grindžiama 
nelaisvė.

Pasak s. Tamkevičiaus, tie, kas sovietmečiu Lietuvoje 
jautėsi laisvesni ir sotesni, pirmiausia turėtų prisiminti vergus 
– milijonus žmonių, suimtų ir ištremtų, mitusių atliekomis ir 
dirbusių tik tam, kad kitiems būtų sukurtas geresnis gyveni-
mas. „niekur pasaulyje gėrybės iš dangaus nekrenta – jos 
sukuriamos tik žmogaus protu ir rankomis,“ – sakė svečias.

Laisvės iššūkiu jis pavadino bėgimą iš Lietuvos, pripažin-
damas neišvengiamu tik važiavimą užsidirbti pragyvenimui, 
kai nėra kitokio pasirinkimo. „Kas palieka Lietuvą iš neapy-
kantos savo kraštui – tiems aš pasiūlyčiau pagalvoti: ar jūs 
patys mylite kitus, ar jūs darote jiems gera, jei to paties iš 
kitų ir sau tikitės?“ – kalbėjo anykštėnams Jo Ekscelencija 
Kauno arkivyskupas.

svečias džiaugėsi Anykščiuose sutikęs savo studijų laikų 
draugą Anykščių altaristą Bronių žilinską, geru žodžiu pri-
siminė ir monsinjorą Albertą Talačką kaip vieną šviesiausių 
sovietinio laikotarpio Panevėžio vyskupijos dvasininkų.

Dvasininko mintis apie laisvę sakralinio meno centre 
pratęsė grupė jaunųjų dainininkų iš Kauno. Pirmą kartą už 

Kauno ribų jie prisistatė kaip Vytauto Didžiojo universiteto 
muzikos akademijos Dainavimo katedros studentai – tiesiog 
šio koncerto išvakarėse taip buvo pertvarkytas Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos Kauno fakultetas. Anykštėnams 
dainavo Erika Grigaitytė, Jomantė Šležaitė, ieva Golecky-
tė, tenoras mangirdas Dabkus, baritonai Andrius Apšega ir 
mantas Gacevičius, bosas žygimantas Galinis.

Pasak koncertą vedusios pianistės Audronės Eitmanavi-
čiūtės, studentų repertuare – puikūs, nors ir rečiau atliekami 
lietuvių kompozitorių kūriniai, tarp kurių – ir Vytauto Klovos 
operos „žalgiris“, profesionalumu nenusileidžiančios išgar-
sintiems „Pilėnams“, fragmentai. Koncerte taip pat skambė-
jo Viktoro Kuprevičiaus, Raimondo martinkėno, Audronės 
žygaitytės ir kitų lietuvių kompozitorių vokaliniai kūriniai.

monsinjoro A. Talačkos atminimas tą vakarą buvo pa-
gerbtas ir anykštėnų maldomis Šv. mato bažnyčioje, kur tris 
dešimtmečius aidėjo ir šio iškilaus dvasininko balsas.

-tk

Su fotoaparatu – 
Lietuvos išsivadavimo keliu

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
2011 m. sausio 12 d. buvo atidaryta fotomenininko 
Romualdo Požerskio fotografijų paroda „Lietuva. 
1988-1993“, anykštėnai susitiko ir bendravo su nuo-
traukų autoriumi.

R. Požers-
kio ekspozicija 
„Lietuva. 1988-
1993“ pirmą 
kartą buvo ro-
dyta 2003 me-
tais Burghau-
sen fotografijos 
muziejuje Vo-
kietijoje, vėliau 
keliavo po Lie-
tuvos miestus. 
Jos autorius fo-
tografijos kalba 
pasakoja svar-

biausius įvykius, atspindinčius Lietuvos kelią į nepriklauso-
mybę: Baltijos kelias, Lietuvos kariuomenės atkūrimas, kru-
vini 1991 metų sausio 13-osios įvykiai, Rusijos kariuomenės 
pasitraukimas.

Anykščiuose susitikęs su jaunimu R. Požerskis papasa-
kojo unikalių istorinių nuotraukų atsiradimo istoriją: „Pradė-
jau tą ilgą fotoseriją 1988 metais, baigiau 1993-aisiais, kai iš 
Lietuvos buvo išlydėti paskutiniai sovietinės armijos daliniai. 
Gaudžiau istorines akimirkas visoje šalyje – Vilniuje, Kaune, 
Varniuose, Šiauliuose, Klaipėdoje... Buvo visko: nuovargio, 
baimės, realaus pavojaus gyvybei, šeimos ašarų“.

Jo vaizdų reportaže – ekologiniai žygiai, didieji sąjūdžio 
mitingai, pirmasis paminklas partizanams Varniuose, pirma-
sis Vasario 16-osios minėjimas, Trispalvės pakėlimas, Lais-
vės paminklo ir nežinomo kareivio kapo atstatymas Kaune, 
tremtinių palaikų parvežimas, Baltijos kelias, sausio 13-oji, 
parlamento gynimas ir pagaliau – okupacinės kariuomenės 
išvedimas iš Lietuvos kaip logiškas šio ciklo pabaigos taškas.

„Šioje fotoserijoje nėra tik sąjūdžio gimimo 1988-ųjų bir-
želį – tada buvau Amerikoje – ir Kovo 11-osios akto paskel-
bimo: iš anksto nežinojau, kada tai vyks, todėl nesuskubau 

Anykščiuose S. Tamkevičius prisiminė ir as-
meninius išgyvenimus, susijusius su laisvės 
ir geresnės ateities troškimu. Tautvydo Kon-
trimavičiaus nuotr.

Jauniesiems anykštėnams R. Požerskis pasa-
kojo ir apie profesinę sėkmę, padėjusią lai-
ku atsidurti valstybei lemtingose vietose su 
fotoaparatu. Violetos Matelienės nuotr.
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nulėkti į Vilnių“, –du praleistus istorinius momentus anykštė-
nams įvardijo kaunietis fotomenininkas.  

Pristatydamas parodą Anykščiuose, jis pasakojo ir apie 
įsimintinus tragiškos nakties išgyvenimus: „sausio 13-osios 
naktį pavojaus sirenų gausmas mane užklupo namuose. 
Griebiau fotoaparatus, apraminau verkiančius namiškius ir 
nulėkiau prie Kauno radijo ir televizijos redakcijos. Fotogra-
favau ten susirinkusius kauniečius, statančius barikadas, ir 
lėkiau į Vilnių. Prasidėjo dramatiškas kelių parų maratonas. 
Prie Televizijos bokšto nespėjau. iš parlamento dėl gresian-
čio pavojaus visus fotografus iškrapštė. Tą atmintiną naktį 
pastate pasislėpė fotografas Vilius Jasinevičius. Aš įlindau 
pro tualeto langą. Tuo „įėjimu“ pasinaudojau kelis kartus. 
Paryčiui važiavau į morgą fotografuoti sausio 13-osios aukų, 
paskui vėl grįžau į parlamentą. Prašvitus fotografavau nuo 
stogo. mane įspėjo, kad neužsibūčiau, nes su pakelta kame-
ra esi gyvas taikinys desantininkams.“

Pasak R. Požerskio, šiandien jis jaučiasi laimingas, bū-
damas gyvosios istorijos liudininkas. menininkas mano, kad 
koks tūkstantis jo kadrų turi išliekamąją istorinę vertę.

„R. Požerskio paroda siūlo skaityti reikšmingąjį naujau-
sios 1988-1993 metų Lietuvos istorijos puslapį, kuris vadina-
si išsivadavimas. Tai buvo nepaprastas laikas ne vien Lietuvai 
– griuvo paskutinioji Europoje sovietų imperija. Neįtikėtiną 
istoriją, kaip nedidelė šalis ir tauta išsivadavo, nepraliejusi 
nė lašo prispaudėjų kraujo, nors Lietuvos kraujas buvo pra-
lietas, įtikinamai pasakoja ten dalyvavusių žmonių veidai. Ir 
po pusės šimtmečio okupacijų bei naikinimų jie tebebuvo 
nepraradę orumo, suvokimo, kuo skiriasi gėris ir blogis, sava 
gimtoji žemė ir tolimi svetimi kraštai, pačių valstybė ir sveti-
mos valstybės smurtu primesta melaginga tvarka.

Tuomet Lietuva buvo ypatinga ir siuntė savo vertybinį 
pranešimą kitiems. Jame glūdėjo tiek daug pagrindinių da-
lykų, kurie daro žmogaus gyvenimą vertą pagarbos ir nu-
šviestą vilties, kad pasaulis neišsigims“, – apie šią parodą 
rašė Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo seimo) 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis.

Aušra Miškinienė

Gyvenimas netilpo 
į vieną knygą

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 
2011 m. vasario 3 d. surengtas aktoriaus Vytauto 
Tomkaus susitikimas su anykštėnais bei Remigijos 
Paulikaitės biografinės knygos „Vytautas Tomkus. Aš 
vis dar Tadas Blinda“ pristatymas subūrė anykštėnus į 
Anykščių muzikos mokyklos salę.

„Kartais mieste koks nors vaikas man už nugaros šūkteli 
„Blinda“ – ir neria už kampo. Jam atrodo, kad paerzino, o 
man – malonu, kad ir jis tai žino“, – nuoširdžiai prisipažino 
anykštėnams 70-metis aktorius Vytautas Tomkus, kurį tarp 
daugybės teatre, kine ir televizijoje sukurtų vaidmenų la-
biausiai išgarsino Tadas Blinda. Lietuvos televizijos nuotykių 
seriale tuo metu 32 metų aktoriaus suvaidintas romantiškasis 
herojus iki šiol dažnai tapatinamas su jo atlikėju, nors praėję 
dešimtmečiai aktorių pakeitė beveik neatpažįstamai. 

1961 m. baigęs Lietuvos valstybinės konservatorijos tea-
tro meno fakultetą, 1961-1962 m. V. Tomkus vaidino Šiaulių 
dramos teatre, 1962-1970 m. – Kauno dramos teatre. nuo 
1970 m. iki šiol jis yra Lietuvos nacionalinio dramos tea-
tro aktorius, tik 1993-1999 m. vadovavo jo paties įkurtam 

„Vaidilos“ teatrui. sukūrė apie šimtą įvairių vaidmenų, bet 
didesnę jų dalį – kine. Jis vaidino apie 70 įvairių šalių kino ir 
televizijos filmų, filmavosi įvairiose Europos ir Azijos šalyse 
bei meksikoje.

V. Tomkus prisipažino su liūdesiu žiūrintis senojo filmo 
„Tadas Blinda” kadrus, matydamas, kad daugelio kartu su 
juo vaidinusiųjų jau nebėra tarp gyvųjų. Prisimindamas, kaip 
jaunystėje grimuotojai jam vis piešdavo raukšles ar balinda-
vo plaukus, aktorius sakė dabar visa tai turintis ir be grimo, 
tik į filmavimo aikštelę ar teatro sceną vis rečiau kviečiamas.

Kartą per mė nesį vaidindamas viename teatro spekta-
klyje, likusias dienas jis leidžiantis kaip eilinis pensininkas: 
rytais neskubėdamas keliasi, išgeria kavos ir, žmonos aktorės 
Lilijos mulevičiūtės pasiteiravęs, ką šiandien nupirkti, išeina 
į artimiausią žirmūnų parduotuvę. Kartu su kitais pirkiniais 
parsinešęs didelį butelį stipraus „Blindos“ alaus ir laikraščių, 
kol juos perskaito, tą alų ir išgeria. Popietę jis dar kartą su-
vaikšto iki parduotuvės ir parsineša šįkart jau mažesnį alaus 
butelį vakarui.

senatvės monotoniją jam išblaškė daugiau nei metus tru-
kęs bendravimas su R. Paulikaite, kuri įrašinėjo V. Tomkaus 
prisiminimus ir juos perkėlė į knygą. Pirmosios tuos tekstus 
paskaičiusios moterys – V. Tomkaus sesuo ir duktė – norė-
jusios sulaikyti nuo publikavimo, nes autentiška pasakotojo 
kalba joms pasirodžiusi per daug užteršta svetimžodžiais. 
Bet aktorius nesutikęs daryti kitaip. 

Pasak V. Tomkaus, „gera knyga – tik brangi; ir kodėl gi jos, 
gyvatės, dabar tokios brangios?..“ Anykštėnų paklaustas, ar 
prisiminimai su šia pirmąja knyga jau išseko, aktorius prasita-
rė, kad viso gyvenimo į vieną knygą jis niekaip nesutalpintų. 

Viešėdamas Anykščiuose, aktorius prisiminė čia ne kartą 
filmavęsis ir žavėjęsis gražia aplinka ir gerais žmonėmis, iki 
šiol saugo pačią geriausią nuomonę apie anykštėnus. 

Kartą, bene 1990-aisiais, filmuodamasis Raimondo Vaba-
lo filme pagal marių Katiliškį „miškais ateina ruduo“, Anykš-
čiuose jis susižeidė ir buvo atvežtas į ligoninę, kur turėjo 
praleisti naktį. 

Aktorius neištvėręs – tyliai palikęs palatą ir pabėgęs į 
svečius pas Anykščiuose gyvenantį savo kraštietį, vaikystės 
ir suolo draugą Rimvydą Kuzmą – tuomet buvusį Kelių val-
dybos viršininką. Po smagaus pavakarojimo svetinguose na-
muose rytą į filmavimo aikštelę jis grįžęs kur kas sveikesnis, 
nei būtų prasivartęs palatoje tarp ligonių.

-tk

Anykštėnų svečiai

Aktorius Vytautas Tomkus buvo dosnus, dalydamas autografus 
anykštėnėms, nusipirkusioms jo prisiminimų knygą. Tautvydo 
Kontrimavičiaus nuotr.
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GimTinės žEnKLAi

Neramiosios 
erdvės šviesuliai

Kovo 12-ąją svėdasiškius, susirinkusius į Svėdasų 
bibliotekos Meno galeriją, pasitiko įvairiaspalvės Lie-
tuvos dailininkų sąjungos nario, Šiaulių universiteto 
Menų fakulteto profesoriaus dailininko Ričardo Gar-
bačiausko tapytos drobės. 

Parodoje, pavadintoje „nerami erdvė“, buvo ekspo-
nuojama penkiolika labai savitų, išraiškingų, verčiančių 
susimąstyti tapybos darbų, kuriuose atsispindi ir gamtos 
motyvai, ir žmonių atvaizdai, ir abstrakčios kompozicijos, 
ir romantikos bei optimizmo kupini vaizdai. 

susirinkusius į parodos atidarymą birbynės melodija pa-
sveikino svėdasiškis Utenos A. Šapokos gimnazijos auklėti-
nis, Utenos muzikos mokyklos moksleivis Pijus Vasiliauskas. 
Renginį pradėjusi vyr. bibliotekininkė Elena Bublienė sakė: 
„Šiomis dienomis bibliotekos lankytojus pasitinka šviesių, 
ramių spalvų paveikslais papuoštos meno galerijos sienos, 
užkrečiantys visus pavasarine nuotaika, optimizmu...“ Ji 
taip pat pasidžiaugė bibliotekos rėmėjais kraštiečiais meno 
bei verslo žmonėmis Rūta ir Petru Baronais, kurie padėjo 
įrengti meno galeriją, prisideda prie įvairių renginių orga-
nizavimo, o taip pat tarpininkavo, kad ši profesionaliojo 

meno paroda 
iš Šiaulių atke-
liautų į svėda-
sus.

Pasak Rū-
tos Baronienės, 
profesorius R. 
Garbačiauskas 
jiems dėstė 
universi tete. 
Likimas taip 
pasisuko, kad 
buvę studen-
tai Baronai su 

savo dėstytoju nuoširdžiai bendrauja iki šiolei. Šio žymaus 
menininko darbais ne kartą žavėjosi parodų, plenerų da-
lyviai įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat Lenkijoje, 
Latvijoje, Vokietijoje, Estijoje, Švedijoje. „Kai dailininkui 
užsiminėme apie galimybę surengti parodą svėdasuose, jis 
mielai sutiko. miestų gyventojai meno parodomis jau „per-
sisotinę“, o štai tokia paroda mažame miestelyje – ryškus 
šviesulys provincijoje, neeilinis įvykis“, – kalbėjo kraštietė 
R. Baronienė.

Į tapybos parodos pristatymą atvykęs dailininkas prof. 
R. Garbačiauskas prisipažino, kad jis niekuomet neatsi-
sako dalyvauti parodose, prisidėti prie kultūros plėtojimo 
ir provincijoje. Dailininkas papasakojo apie savo kūrybą, 
atskleidė daugelį menininko „virtuvės“ paslapčių, bet ir 
atsakė į daugelį svėdasiškius dominusių klausimų. Jis yra 
surengęs dešimt personalinių tapybos parodų Lietuvoje ir 
užsienio šalyse, nuo 1982 metų dalyvauja parodose, pro-
jektuose ir pleneruose. Ankstesnio jo kūrybinio etapo dar-
bams būdingas simbolinis žmogaus figūros vaizdavimas 
su siurrealizmo elementais. Vėlesni darbai – abstrakčios 
kompozicijos, inspiruotos gamtos nuotaikų kitimo. Joms 
būdingas natūralių gamtos paviršių – žemės, vandens, 
uolų faktūriškumas, tapybinės kalbos sudėtingumas. Pasta-
ruoju metu autorius vėl sugrįžo prie žmogaus vaizdavimo, 
tame tarpe ir prie žaismingos moterų aktų variacijos. Anot 
dailėtyrininkų, R. Garbačiauskas priklauso taip vadinamai 

koloristinei lietuvių tapybos krypčiai, įnešdamas į ją gaivu-
mo, romantikos ir optimizmo.

Pasak dailininko, į svėdasus jis atvežė savo darbus, su-
sijusius su gamtos tematika, nes čia gyvenantiems žmo-
nėms tokia tema yra artimesnė, pažįstamesnė. Parodos 
autorius prisipažino, kad gamta jam taip pat „prie širdies“, 
gamtos tematika kūryboje užima ypatingą vietą. Tik gamta 
kūrybai gali duoti be galo daug variacijų, kiek čia spalvų, 
vaizdų, mirgėjimų, šviesos žaismo, atspindžių, emocijų. 
studijoje to nepajusi. Todėl profesorius savo studentams 
taip pat rekomenduoja savo kūryboje remtis gamtos įspū-
džiais, gamtos nuotaikų kitimais, „pasikrauti“ gamtos vaiz-
dais, kurie galės sėkmingai materializuotis į kūrinius. Atv-
iraudamas apie savo kūrybinę „virtuvę“, dailininkas teigė, 
kad kiekvienam tapybos darbui reikia atsiduoti visa siela, 
kad vėliau kūrinys suvirpintų kitų širdis. Atsitiktinai užsu-
kęs į studiją ir skubėdamas nieko gero nesukursi. Kartais 
nėra minčių, pradedi nuo mažų dalykų, o po kurio laiko 
tie maži dalykai išsivysto į didelius darbus. Autorius papa-
sakojo ir apie kai kurių tapybos darbų atsiradimą. Antai, 
vaikštinėdamas svėdasų krašte prie Šventosios, susižavėjo 
rudens spalvomis nudažytomis pakrantės žolėmis. Tą vaiz-
dą nufotografavo, o paskui matytą grožį perteikė drobėje. 
Taip atsirado tapybos darbas „Rudenėja“. o kūrinys „Bar-
boros sapnas“ gimė po apsilankymo Vilniaus Bernardinų 
kapinėse. Dailininkui didelį įspūdį padarė seni antkapiai, 
šalia jų augančios žolės, kapų ramybė, mintys apie kadai-
se gyvenusius ir Amžinybėn iškeliavusius žmones. Tapy-
bos darbe „seni vartai“ atsispindi Daugpilyje matytų senų 
vartų vaizdas – su apsilupinėjusiais dažais, surūdijusiomis, 
sutrūnijusiomis detalėmis.

Kai kurie paveikslai, atvežti į svėdasus, dar niekur ne-
eksponuoti, juos pirmieji pamatė būtent svėdasiškiai. o 
štai drobė su mįslingu pavadinimu „nerami erdvė“ keliau-
ja iš parodos į parodą, suintriguojanti lankytojus. ilgokai 
mąstęs, kaip pavadinti savo darbų parodą, prof. R. Garba-
čiauskas nusprendė pasirinkti būtent to paveikslo pavadi-
nimą...

svėdasuose gyvenantis ir kuriantis dailininkas profesi-
onalas Aleksandras Tarabilda, apibūdindamas šiauliečio 
kolegos darbus, teigė, kad jau iš pirmo žvilgsnio tie kūri-
niai paveikia, pavergia, tiesiog nuginkluoja, užkrečia noru 
tapyti.

svėdasiškiai kvietė menininką apsilankyti jų krašte ir 
ateityje, prašė atvežti ir kitokios tematikos darbų. Šiaulietis 
dailininkas tai padaryti pažadėjo.

Tą šeštadienį susirinkusių į svėdasų bibliotekos meno 
galeriją laukė ir kita maloni staigmena. Šalia išraiškingų dai-
lininko prof. R. Garbačiausko paveikslų nuskambėjo poe-
tų Justino marcinkevičiaus, marcelijaus martinaičio ir kitų 
posmai, kuriuos labai nuoširdžiai, įsijautusi skaitė Šiaulių 
dramos teatro aktorė Lina Bocytė-Garbačiauskienė. meni-
ninko žmona  savo apsilankymo svėdasuose aplinkybes 
apibūdino šviesios atminties poeto Just. marcinkevičiaus 
žodžiais: „Kai mane pakvietė apsilankyti svėdasuose, nė 
kiek nedvejojau. Pasielgiau taip, kaip sakydavo garsusis 
poetas : „Aš visuomet važiuoju susitikti, pabendrauti į mo-
kyklas, nedideles erdves ir nenoriu į prašmatnias sales“. 
Šitoje aplinkoje man šilta, gera...“

svėdasų etnografinio ansamblio veteranės dailininko 
Ričardo Garbačiausko ir aktorės Linos Bocytės-Garba-
čiauskienės kūrybiniam „duetui“ bei kitiems svečiams pa-
dovanojo keletą dainų.

Vytautas Bagdonas

Svėdasiškių svečiai – aktorė L. Bocytė-Gar-
bačiauskienė ir dailės pedagogas R. Garba-
čiauskas. Vytauto Bagdono nuotr.
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Politikoje nėra 
geriausio sprendimo

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
2011 m. kovo 14 d. surengta klubo „Civitas“ diskusi-
ja „Ar vietos savivalda yra politika?“, kurią pakurstė 
Mykolo Romerio universiteto docentas politologas 
Vytautas Dumbliauskas.

Po savivaldybės tarybos rinkimų itin sparčiai atslūgs-
tant anykštėnų susidomėjimui politika politologo V. Dum-
bliausko mintys būrelį aktyviausių „Civitas“ klubo lankyto-
jų paskatino tarsi iš viršaus žvilgtelti į politinę kasdienybę. 

Vertindamas save išsikėlusių kandidatų galimybes, po-
litologas sakė, jog išrinkus vos 5 proc. iš tokių „nepartinių“ 
atstovų, jie lemtingų permainų savivaldoje negalės lemti. 
Pasak V. Dumbliausko, atstovaujamoji demokratija be par-
tijų veiklos būtų sunkiai įsivaizduojama, todėl bandymas 
menkinti partijas ir turėti vilčių, kad pavieniui išrinkti tary-
bų nariai išgelbės savivaldybes, būtų neteisinga.

Jis kategoriškai atmetė prielaidas, kad savivaldybėse, kur 
daugiausia svarstomi vietos ūkio ar infrastruktūros klausi-
mai, nėra jokios politikos. Pasak politologo, kai tik yra kelios 
nuomonės ir tenka pasirinkti alternatyvą, pritarti vienokiam 
ar kitokiam sprendimui, – tai ir yra reali politika. „netikėki-
te politikais, kurie sako, kad ieškos ar pasirinks patį geriau-
sią sprendimą – tokio tiesiog negali būti. Jie gali pasirinkti 
tik tokį sprendimą, kurį mato kaip tinkamą – taip, kaip ir 
grybaudami mes renkame tuos grybus, kurie mums tinka, 
o ne lakstome 
po mišką, vis 
ieškodami vie-
no geriausio“, 
– kalbėjo V. 
Dumbliauskas.

ska t i nda -
mas geriau su-
prasti politikus, 
svečias akcenta-
vo, kad kiekvie-
nas žmogus, ku-
ris ryžtasi tapti 
politiku, tai daro 
ne „vardan tos 
Lietuvos“, ne ki-
tiems atstovauti, 
o pirmiausia 
siekdamas reali-
zuoti save šioje 
viešoje veiklos 
srityje. 

Komentuo-
damas Anykš-
čių politinę 
situaciją po naujųjų savivaldos rinkimų, kai buvo viešai 
pareikštas kairiųjų socialdemokratų ir dešiniųjų konser-
vatorių noras dirbti kartu, politologas pripažino, kad tai 
– visam šiuolaikiniam pasauliui būdinga tendencija. „Po-
litikoje mažėja kairės-dešinės vertybių reikšmė bei partijų 
atstovavimas skirtingiems socialiniams sluoksniams, nes ato-
trūkis tarp tų sluoksnių darosi vis mažiau pastebimas. socialinis 
rinkėjų mobilumas, kai jie nebelaiko savęs vien darbininkais ar 
vien darbdaviais, keičia ir partijų principus – visi rinkėjai joms 
tampa vienodai svarbūs“, – aiškino mokslininkas.

-tk  

Anykštėnų svečiai

Muzikinė premjera –
kūrinio gimtinėje

  
2011 m. kovo 19-ąją Anykščių sakralinio meno 

centre kompozitorius Feliksas Bajoras pirmą kartą 
išgirdo kelis jo paties sukurtus fortepijoninius kūri-
nius. Tarp jų – ir pjesę „Nežinia“, kuri buvo parašy-
ta Anykščiuose, kompozitoriaus giminaičių gydytojų 
Rozalijos ir Alfonso Lukoševičių namuose, praėjusio 
amžiaus 7-ajame dešimtmetyje. 

susitikimą 
su kompozito-
riumi F. Bajoru 
ir jo muzikos 
atlikėju pianistu 
Daumantu Ki-
rilausku vedusi 
m u z i k o l o g ė 
Rūta Gaidama-
vičiūtė suskai-
čiavo: iš 268 
kūrinių kompo-
zitorius tik 12 
parašė specia-
liai fortepijonui. Vienas žymiausių XX a. antrosios pusės Lie-
tuvos kompozitorių F. Bajoras išgarsėjo kaip itin sudėtingos 
vokalinės ir orkestrinės muzikos kūrėjas.

Pats 76 metų kūrėjas anykštėnams prisipažino niekuomet 
nevertinęs fortepijoninių kūrinių kaip svarbaus savo kūrybos 
fragmento. Todėl anykštėnų vilionė surengti autorinės mu-
zikos koncertą sakralinio meno centre, kur tėra vienintelis 
muzikos instrumentas – rojalis, kompozitorių suintrigavo. Ši 
idėja ir paskatino surinkti visa tai, ką jis įvairiais gyvenimo 
laikotarpiais yra parašęs šiam instrumentui.

Fortepijoninės muzikos programą specialiai anykštėnams 
paruošė muzikos ir teatro akademijos docentas D. Kirilaus-
kas. Pianistas prisipažino, kad jį užvaldė tiesiog sportinė ais-
tra įveikti itin sudėtingą F. Bajoro kūrinių partitūrą, – reikėjo 
nemažai kantrybės, bet kartu tai suteikė ir malonumo.

ir atlikėją, ir kūrinių autorų vienija anykštietiškosios kil-
mės šaknys. F. Bajoras yra muzikaliosios Anykščių miesto 
Kairių giminės palikuonis, mokytojos Anelės Kairytės-Ba-
jorienės (1898-1988) sūnus, o D. Kirilausko tėvas kilęs iš 
Aknystų kaimo.

Pirmą kartą būtent Anykščiuose nuskambėjo ir nauji, 
2010 metais sukurti F. Bajoro instrumentinės muzikos kū-
riniai – fortepijoninės pjesės „Reljefas“ bei itin sudėtingas, 
didelio pianisto meistriškumo reikalaujantis „sideralis“ 
(„žvaigždėtasis“). Pasak kompozitoriaus, šie kūriniai tiesiog 
gulėjo ir laukė, kol atsiras atlikėjas, kuris jų imsis. 

Pasakodamas apie savo kūrybą, svečias prisiminė, kad 
keletą metų ar net ir dešimtmečius laukti savo muzikinio 
kūrinio premjeros jam jau tapo įprasta. Tai atsitiko su vo-
kaliniais ciklais – tik solistei Giedrei Kaukaitei pasisekė jo 
kūrinius sudainuoti, o kitiems atlikėjams jie dažnai tapdavo 
neįkandamu riešutu. Kai kurie vokaliniai jo kūriniai vyrams 
solistams, sukurti prieš 30-35 metus, tik pastaruoju metu pa-
galiau dainuojami. 

„Jei ką nors nori padaryti – vaikštai su viena mintimi, ma-
žai valgai, bet pagaliau padarai. svarbiausia – norėti, o ne 
sukti galvą, kaip tai sunku padaryti“, – savo kūrybinės sė-
kmės paslaptimis su anykštėnais dalijosi Lietuvos nacionali-
nės premijos laureatas F. Bajoras.

-tk

V. Dumbliauskas skatino anykštėnus gerbti 
politikus bent už tai, kad jie savo laiką skiria 
visuomenei. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Sakralinio meno centre kompozitorius F. Ba-
joras sulaukė savo kūrinių muzikinės prem-
jeros. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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Susemtas Anykščių auksas 
kvarcinio smėlio raštai : albumas / Jonas Junevičius. – 

Vilnius, Spauda, 2010. 88 p.
nufotografuoti smėlį 

– tai kone tas pats, kaip 
bandyti nuotraukoje pa-
vaizduoti laiką. Ko gero, 
reikia sukaupti ne vieną 
dešimtį tūkstančių įvai-
riausių nuotraukų savo 
kūrybiniame archyve, 
kad išdrįstum imtis to, 
kam prieš keletą metų 
ryžosi, o 2010-iesiems 
baigiantis ėmė ir parodė 
anykštėnas Jonas June-
vičius. Tas pats Jonas, 

kurį pamatęs kur nors Anykščiuose be fotoaparato rankose 
pamanyčiau, kad jis į miestą šįkart išėjo nuogas. ir taip – jau 
daugiau nei pusę savo gyvenimo. Bet tik dabar, pagaliau, – an-
trasis jo autorinis fotoalbumas „Kvarcinio smėlio raštai“, skirtas 
Anykščius tikrai ne prasčiau už vyną garsinančiam ir bene 25 
milijonus metų turinčiam smėliui.

sugalvojusiam fotografuoti smėlį, reikia turėti pripažin-
to išdidumo – kitaip kas patikės, kad tai sugebėsi? Bendrovės 
„Anykščių kvarcas“ generalinis direktorius Eugenijus Andrie-
jauskas, matyt, buvo ramus, žinodamas, kad šios verslo įmonės 
simbolis ir duona kasdieninė patenka į patikimas rankas. Jis net 
kukliai pasitraukė į antrąjį planą, su įmonės verslo informaci-
ja prisiglausdamas atskiru sąsiuviniu šalia albumo, leisdamas 
vaizdo menininkui kalbėti apie kvarcinį smėlį jausmų kalba. 

nereikia būti fotomeno žinovu, kad suprastum, jog sun-
kiausia fotografuoti baltą objektą – o kvarcinis smėlis kaip tik 
toks. Tik atrodo, kad jis slūgso ir laukia, kol vėl ir vėl atvažiuos 
Jonas kelis kilometrus nuo Anykščių Ažuožerių link ir prisifo-
tografuos kadrų visam albumui. Kiek kartų buvo važiuota – tai 
saulė dingo, tai ji gelsvai ar melsvai smėlį perdažė, tai darbi-
ninkai pyktelėjo, ko čia pašalinis vis slankioja, o kartą net ir 
klampus smėlis į gelmę Joną siurbti pasikėsino... o kai viską, 
ką per keletą metų sukaupė, pagaliau peržiūrėjo, – devyniolika 
nuotraukų buvo atidėtos atminčiai, kad vienai į albumą būtų 
verta pakliūti.

savo herojų, net jei jis – tik smėlis, būtina pamilti. nes jei tik 
žmogus su fotoaparatu jo nemylės – ir mes į jo kūrybą su mei-
le pažvelgti neįstengsime, nerūpės jo kūriniais gėrėtis. Per patį 
knygos vidurį nusidriekė mylimiausias šio menininko kadras: 
vėjo išgaląsta, iki pat sodriu mėliu paženklintų dangaus aukš-
tybių kylanti kvarcinio smėlio atodanga alsuoja tarsi gyva būtų: 
vėjas kelia baltų dulkių karūną, šlaitu žemyn sruvena smilčių 
upelis, lyg žila barzda driekdamasis... meilė objektui, kurį fo-
tografuoji, kaskart jam gyvybės įkvepia – tarsi atsitiktiniu vėjo 
gūsiu, smėliu nubėgančio voriuko pėdomis, iš paskutiniųjų ša-
knimis į smėlio tėkmę kimbančiu šalpusniu.

Kvarcinis smėlis jau daugiau kaip 75 metus vis baltuoju 
Anykščių auksu vaizdžiai pavadinamas. Prieš dešimtmetį jį iš-
tyrinėję chemikai smiltyse ir tikro aukso dulkių aptiko. Tačiau 
už tas neįžiūrimas dulkes labiau auksu tviska įžvalgaus anykš-
tėno talentas Anykščių krašto gamtos turtus į meno pasaulį per-
kelti, taip jiems tarsi naują vertę suteikti.

Tautvydas konTRiMAVičiuS

Anykštėnų knygų derlius
Apie garsią Sklėrių giminę

Sklėriai : iliustruoti prisiminimai / Alė Rūta. – kaunas,  
naujasis lankas, 2010. 192 p.

žymi išeivijos ra-
šytoja, daugelio poe-
zijos rinkinių, romanų, 
apysakų autorė, santa 
monikoje (Kaliforni-
jos valstija, JAV) gyve-
nanti Alė Rūta (Elena 
Viktorija nakaitė-Ar-
bačiauskienė) išleido 
prisiminimų albumą 
„sklėriai“ ir paskyrė ją 
savo motinai Emilijai 
sklėriūtei-nakienei ir 
jos broliams dailinin-
kui Kajetonui bei kariš-
kiui Alfonsui.

solidžios apimties 
knyga pradedama, ap-

žvelgiant sėlių tautos pėdsakus Aukštaitijoje ir svėdasų krašte, 
svėdasų parapijos Kunigiškių kaimo istoriją, žymių žmonių 
pėdsakus sodiečių gyvenime. Kaip tvirtina rašytoja Alė Rūta, 
jos senelių sklėrių bei motinos gyvenimams šviesėti padėjo, 
vargus pakelti gelbėjo trijų dvasios milžinų šešėliai, jų artuma ir 
kūryba. Šie milžinai – tai trys kunigai: poetai Antanas strazdas 
ir Antanas Baranauskas bei rašytojas, publicistas Juozas Tumas-
Vaižgantas. Rašytojos motina mokėjo daug vyskupo Antano 
Baranausko dainų ir jas mielai dainuodavo. Alė Rūta su pa-
sididžiavimu prisimena, kad A. Baranausko klėtelei nestinga 
dėmesio, kad ji lankoma turistų, o ir pati knygos autorė taip pat 
čia pabuvojo, kai buvo pargrįžusi trumpam į gimtąjį kraštą... 

Daug gražių žodžių knygoje skiriama  kun. Juozui Tumui-
Vaižgantui. Jis, būdamas tik 23 metų kunigas, tuoj po savo 
primicijų svėdasų bažnyčioje pakrikštijo rašytojos Alės Rū-
tos motiną Emiliją sklėriūtę, tapdamas mergaitės krikšto tėvu. 
Tumai gyveno malaišiuose, sklėriai – Kunigiškiuose, kaimus 
teskyrė koks kilometras. Jie nebuvo giminės, bet bičiuliavosi, 
vieni kitus gerbė, vieni pas kitus lankydavosi. Kun. J. Tumas-
Vaižgantas artimai draugavo su dailininku Kajetonu ir pulki-
ninku Alfonsu sklėriais. 

Baigdama prisiminimų knygą, Alė Rūta 2009 m. rašė: 
„mylėjau šeimą ir gimines. Šios knygos tekstą rašiau (prieš 20 
metų) su jau sumenkusiu regėjimu, bet su širdgėla ir kartėliu... 
Rašiau labai asmeniškai, tiesiai kaip buvo...

Vieni rašė apie „sodybų tuštėjimo metus“, o aš rašiau „ap-
sakymą“ apie savo motiną Emiliją sklėriūtę-nakienę, jos seserį, 
brolius ir vaikus; rašiau „vardan tos Lietuvos“. mano mintyse 
ir širdy – tik lietuvių tauta, darbšti ir kūrybinga, jos garbinga ir 
skausminga istorija. Deja! Esame išblaškyti į Rytus ir Vakarus, 
vieni išplėšti nuo savo sodybų į sibirines taigas, o kiti išstumti į 
užjūrius... ir visa – dėl mūsų skirtingų (svetimų!) idėjų...

mūsų duktė Rasa, gimusi svetur, kalbėdavo: „mamyt, 
mums sakydavai, kad visi lietuviai geri!“ Gal taip sakydavau 
iš meilės ir... ilgesio Lietuvai“.  

ilgesys Lietuvai, meilė ir pagarba, patriotiški jausmai gim-
tajam kraštui, Tėvynėje likusiems žmonėms sklinda ir iš nau-
jausios Alės Rūtos  knygos.

Vytautas Bagdonas
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Nostalgiškas pilnatvės atspindys
Jonas Tvardauskas. Medžio drožyba / [parengė Rasa 

Bražėnaitė, Skaidrė Račkaitytė]. – Vilnius, Petro ofsetas, 
2010. 152 p.

Per anksti, per skau-
du, per... Šie apibūdini-
mai pasitiko iš „Petro 
ofseto“ leidyklos cecho 
į Anykščių kraštą atke-
liavusį A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-žukausko 
memorialinio muzie-
jaus leidinį – biografinį 
albumą „Jonas Tvar-
dauskas : medžio dro-
žyba“. 

Tuo metu tebuvo 
prabėgęs vos pusmetis, 
kai į Amžinybę 2010-

ųjų vasarą buvo palydėtas kūrėjas, pasak jaunojo dvasininko 
Justo Jasėno, „grožį buvimui pašaukęs“. Jis išėjo staiga, pa-
likdamas už save kalbėti savo artimuosius, draugus, kūrybos 
bendražygius ir, žinoma, visus savo kūrinius.

iš to kalbėjimo – muziejininkių Rasos Bražėnaitės ir 
skaidrės Račkaitytės sudarytas biografinis albumas, kuria-
me garsiausias, žinoma, medžio drožinių balsas. Tai knyga, 
pradėta ruošti dar tuomet, kai net mintis apie galimą meis-
tro mirtį būtų buvusi tiesiog šventvagiška. ir fizinių galių, 
ir kūrybinių minčių sklidinas anykštėnas Jonas Tvardauskas 
tikriausiai ir pats jautėsi garantuotas, kad netrukus drauge 
su kitais anykštėnais vartys knygą kaip pagarbos ženklą – 
ne savo asmeniui, o talento postūmį kaskart suteikiančiam 
menui.

Lemtis pralenkė – bet per asmenybės talentą girdimos 
meno kalbos nenutildė. Ji tik suteikė šiam pusantro šimto 
puslapių albumui išbaigtumo vertę. nebepasipildys ketvirtį 
amžiaus aprėpęs monumentaliųjų darbų sąrašas, nuslūgs 
spaudos publikacijų upė, nebus perskirstomas kūrybinis pa-
likimas, kuris vienąkart  imtas ir suklasifikuotas pagal šiam 
kūrėjui labiausiai įprastus požymius: bareljefai, praktiškieji 
drožiniai, memorialiniai ženklai...

Tai padariusi menotyrininkė tautodailės žinovė Alė 
Počiulpaitė aprėpė J. Tvardausko gyvenimą ir kūrybą tarsi 
paukštė, sukdama vis platesnius ratus aplinkui seniai ir gerai 
jai pažįstamą menininką. sluoksnis po sluoksnio ji atvėrė jo 
asmenybės bruožus, meninius polinkius, prioritetus ir apsis-
prendimus, kuriant charakteringiausius medžio drožinius. 
Tai, ko negali tiesiog imti ir išvardinti, menotyrininkei pavy-
ko atskleisti per asmeninio bendravimo detales, įsiminusius 
meistro posakius ar pasiteisinimus, pagaliau – per profesio-
naliai įvertintą jo kūrybos rezultatą. 

Į albumą pateko ir prieš 18 metų J. Tvardausko rašyta auto-
biografija, ir jo paties sudarytas kūrinių sąrašas – lyg balsas iš 
Anapus, liudijantis, kaip svarbu visa tai padaryti, nepaliekant 
paskutinei minutei, kuri visuomet liks nenuspėjama. Vardan 
savo vardo atminimo – ir gyvųjų labui, meistrystės garbei. 

Kelionė po Jono Tvardausko drožinių pasaulį kartu yra ke-
lionė po XX a. pabaigos ir XXi a. pradžios Lietuvą – žvelgiant į 
albumo puslapius ir taip pažįstant, kas lietuviams yra brangu, 
svarbu ir gražu. 

Šiuo požiūriu biografinis albumas, kuriame spausdinama 
per du šimtus iliustracijų, yra ne tik anykštėnų, bet ir visų lie-
tuvių šiuolaikinio tautinio identiteto ambasadorius. Knyga, 
pristatanti kūrinių autorių angliškai bei rusiškai, o universalią-
ja medžio drožinio kalba – ir kur kas platesnei auditorijai, yra 
sutverta keliauti ir liudyti, skatinti pažinimą ir supratimą.

-tk

Apie spalvas, laike švytinčias
Marija Anortė Mackelaitė. – Anykščiai, A. Baranausko ir 

A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2010. 68 p.
„Švytinčios asme-

nybės spalvos“ – taip, 
perfrazuojant biogra-
finio albumo teksto 
autorę menotyrininkę 
Dalią Tarandaitę, gali-
ma trumpai apibūdinti 
pirmą įspūdį, kurį pa-
lieka pažintis su vitra-
žo dailininke marija 
Anorte mackelaite. 

Pernai 80-metį 
pasitikusi menininkė, 
dabar kuklioje viena-
tvėje gyvenanti Vilniu-
je, seno daugiabučio 
namo bute, žymiau-
sius savo kūrinius po 
Lietuvą paskleidė tuo-

met, kai Atgimimu dar nė nekvepėjo. Tačiau jos kūrybinė 
mintis jau tuo metu buvo laisva: ir vaizduojant lietuvių na-
cionalinės sakmės herojus Eglę ir žilviną, ir kuriant sakra-
mentus atskleidžiančius vitražus ar rūstųjį Šv. evangelistą 
matą jo vardu tituluotai Anykščių bažnyčiai.

Tikriausiai ta kūrybinė laisvė, išgyventa kaip laimingo 
kelio atradimo būsena, neleido m. A. mackelaitei, kilusiai 
iš Kėdainių krašto, tapti pripažinta sovietinės Lietuvos me-
nininke ir produktyviausiu kūrybos laikotarpiu būti minimai 
šalia kitų Lietuvos vitražo meistrų. Lietuvos kariuomenės 
savanorio Jono mackelos-mackevičiaus duktė, sukūrusi gi-
liai į atmintį įsirėžusius vitražus Druskininkuose, Vilniuje, 
Palangoje ir Klaipėdoje, nuo 1971 m. net keliolikai metų 
savo mintis ir jėgas skyrė Anykščių bažnyčiai puošti. 

1971-1972 m. ji sukūrė trijų dalių bažnyčios fasado 
langų vitražą, dabar vadinamą vargonų vitražu, 1972 m. 
– pirmąjį Lietuvos bažnyčiose sumontuotą stiklo blokų vi-
tražą „Šv. matas“, o nuo 1972 iki 1986 m. dirbo prie de-
šimties Anykščių bažnyčios šoniniuose languose sumon-
tuotų vitražų.  Tarp jų įsiterpė ir keturi sakralinės tematikos 
vitražai, 1974 m. sukurti Kurklių bažnyčiai.

Biografinis albumas, kuriame pačiomis ryškiausiomis 
spalvomis atsiskleidžia m. A. mackelaitės „anykštietiška-
sis“ kūrybos etapas, kartu primena, koks negailestingas 
menininkui laikas. 

nemaža vitražo dailininkės kūrybos dalis, skirta Vil-
niaus ir Palangos kavinėms, nepralenkė amžiumi savo 
kūrėjos. Jau dabar nuostabūs šios menininkės vitražai yra 
sunaikinti ir apie savo būtį mena tik nespalvotomis nuo-
traukomis. 

Užtat Anykščių krašto bažnyčioms atiduoti m. A. mac-
kelaitės gyvenimo metai dabar darosi vis reikšmingesni ir 
tampa lyg Dievo malonė dailininkės amžiaus brandoje. Vi-
tražų spalvų ir formų darna grožisi kelinta anykštėnų karta, 
jie tapo neatsiejama Anykščių bažnyčios meno rinkinio 
dalimi.

ir šis anykštėnių muziejininkių Rasos Bražėnaitės ir 
skaidrės Račkaitytės parengtas leidinys, biografiškai pri-
statantis meno kūrėją, per ištikimybę pasirinktam kūrybos 
idealui tapusią tokia artima Anykščiams, yra pirmiausia 
pagarbos ir padėkos ženklas marijai Anortei mackelaitei. 

Už tai, kad ji padarė tai, ko kiti menininkai tuo metu 
tiesiog neišdrįso, ir dėl to, kad dabar ji tegali vien tik tyliai 
tuo pasididžiuoti.

-tk
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Eilės lyg varpelio skambesys
Stebuklingoji radasta : [eilėraščiai] / Bronė Buivydaitė. – 

Vilnius, Petro ofsetas, 2010. 96 p.
A. Baranausko ir A. 

Vienuolio-žukausko 
memorialinis muzie-
jus paruošė, o „Petro 
ofseto“ leidykla išleido 
rašytojos Bronės Bui-
vydaitės eilėraščių ir 
pjesių vaikams rink-
tinę „stebuklingoji 
radasta“. Šis leidinys 
tyliai priminė ir pager-
bė rašytoją jos 115-ojo 
gimtadienio proga.

„Per visą savo gy-
venimą išsaugojusi vaikišką dvasios tyrumą,“ – taip apie B. 
Buivydaitę yra prasitarusi jos senatvės draugė ir talkininkė 
bibliotekininkė Rožė Klimašauskaitė. Šią rašytojos amži-
ninkės mintį vis prisimindama muziejininkė ir knygelės 
sudarytoja Alma Ambraškaitė parinko tuos kūrinius, kurie 
geriausiai liudija B. Buivydaitės sukauptus dvasios turtus ir 
jos norą pasidalinti jais su vaikais.

Į knygelę pateko ne tik ankstesnėse rinktinėse išėję, bet 
ir niekur nespausdinti eilėraščiai vaikams – iš viso net 31 
sklandus, lengvai įsimenantis ir gaiviu muzikalumu skam-
bantis kūrinėlis. Šalia jų yra ir dvi bene pačios populiariau-
sios šios anykštėnės rašytojos pjesės: „mėlynas drugelis“ ir 
„stebuklingoji radasta“.

Knygą puošusi dizainerė Agnė Jagminaitė susiejo kelias 
vaizduojamojo meno rūšis. 

Eilėraščius švelniais, subtiliais piešiniais iliustravo Anykš-
čių kūrybos ir dailės mokyklos auklėtinė, Jono Biliūno gim-
nazijos i klasės gimnazistė Julija musteikytė. Viršelio atvartai 
atvėrė iki šiol dar mažai pažįstamą ir populiarumu Anykščių 
senamiestyje negarsėjantį  B. Buivydaitės sodybos skulptū-
rėlių parką: čia publikuojamos jame įkurdintų Rūtos indra-
šiūtės ir osvaldo neniškio skulptūrų nuotraukos.

-tk

Nepaliekantis nebaigtų darbų
navickas, Aleksas. Metai – tartum viena diena. – utena, 

utenos spaustuvė, 2011. 116 p.
skaitytojų ranko-

se – literato Alekso 
navicko (g. 1928 m.) 
autobiografinė knyga. 
Prisipažinsime, kad 
ilgokai teko įkalbinė-
ti autorių rašyti šiuos 
prisiminimus. Džiau-
giamės, kad pagaliau 
jis surado laiko atsi-
sėsti prie rašomosios 
mašinėlės ir užrašė tai, 
kas visą laiką buvo jo 
mintyse. Juk niekas ki-
tas negali žinoti apie 
žmogų tiek, kiek žino 
tik jis pats.

Dar 1999 m. savo 

knygos „Pirmosios vagos“ pratarmėje Aleksas rašė: „žmo-
gaus gyvenimo dienos tartum smiltys. Jos nesulaikomai byra 
iš saujos pro suspaustus pirštus. nuskuba praeitin metai ir 
lieka priekyje jų vis trumpesnė atkarpa. skubant gyventi, ne-
sinori palikti nebaigtų darbų...“

Džiugu, kad taip galvodamas Aleksas suskubo papasa-
koti apie save ir savo artimiausius žmones: motiną, tėvą ir 
patėvį, kuris jo gyvenime taip pat turėjo didžiulę įtaką. 

Autobiografinėje literato knygoje skaitytojai ras A. na-
vicko prisiminimus nuo vaikystės iki šių dienų. Šioje kny-
goje dar spausdinami rašytojų Rimanto Vanago, Vygando 
Račkaičio, bibliotekininkės Romualdos Bražėnienės, mu-
ziejininko Tautvydo Kontrimavičiaus,  šviesaus atminimo 
rašytojo Kęstučio Arlausko ir kitų autorių straipsniai apie A. 
navicką. 

Knygos tekstus pagyvina  nuotraukos iš autoriaus šeimos 
albumo bei Anykščių L. ir s. Didžiulių viešosios bibliotekos 
archyvo. Leidinyje pateikiama bibliotekininkės Ligitos ma-
tulienės sudaryta literato gyvenimo ir kūrybos bibliografija.

Audronė BeReZAuSkienė

Su meile – apie mindomą žolę
kas po kojomis žaliuoja / Sigutis obelevičius. – kaunas,  

Lututė, 2011. 280 p.
žinomo šalyje gamtininko, Valdo Adamkaus premijos už 

aplinkosauginę veiklą 
laureato, įvairių gam-
tosaugos draugijų nario 
Anykščių rajono mero 
sigučio obelevičiaus 
parašytų knygų sąrašą 
papildė enciklopedinio 
pobūdžio leidinys „Kas 
po kojomis žaliuoja“. 
Jo įvade autorius labai 
aiškiai apibūdina tokio 
leidinio pasirodymo 
tikslus ir siekius: „išėję 
pasivaikščioti, pave-
džioti šunelį, į žaliuo-
jančius laukus žvelg-
dami pro automobilio 
ar autobuso langą, ei-
dami į darbą ar moky-
klą, kasdien abejingai 
praeiname, o gal ir pri-

siliečiame, užminame dešimtis ar netgi šimtus augalų rūšių, 
kurias kartais net paniekinamai ar iš nežinojimo vadiname 
tiesiog žole, ir nė nesusimąstome apie mūsų žaliuosius drau-
gus, apie jų reikšmę, biologiją, ekologiją (...).

Kitą kartą stabtelkite, pažvelkite po kojomis ir pamaty-
site vaizdą, kasdien vykstančius gamtos stebuklus. Daugy-
bė įvairiausių žolyčių kalasi pro geležinkelio skaldą, ropo-
ja ant įkaitusio asfalto, lenda ir kelia žiedus iš mažiausių 
betono plyšelių, želia ant kasdien mindomų takų ir kiemų. 
Kokie tai augalai? Daugelis numoja ranka manydami, kad 
tai viso labo bjaurios piktžolės ar tiesiog „paprastos žolės“. 
Tačiau paprastų žolių nėra. Visi augalai savaip nuostabūs 
ir įdomūs. Vieni jų kažkada mūsų protėvius gelbėjo nuo 
bado, kiti – šimtus metų gydė, dar kiti – įdomūs savita ir 
nepaprasta biologija...“

Knygoje aprašomi 165 augalai, apibūdinama, kaip 
kiekvienas augalas atrodo, pateikiama jų biologija, papli-
timas, aprašomos vaistinės savybės, naudojimo ypatumai, 
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galima sužinoti ir frazeologinius, liaudyje paplitusius vie-
no ar kito augalo pavadinimus. išsamų, profesionaliai ir 
labai suprantamai, aiškiai ir skaitomai parašytą kiekvieno 
augalo apibūdinimą iliustruoja spalvotos jų nuotraukos, 
jas surinkti padėjo būrys autorių, tarp kurių yra ir s. obele-
vičiaus brolis Kęstutis bei sūnus žygimantas.

Kaip ir anksčiau rašytose knygose sigutis obelevičius ir 
šįkart lieka ištikimas skaitytojui ir nori būti suprastas. nors 
rašo profesionaliai, kvalifikuotai, moksliškai, tačiau kartu 
ir populiariai, paprastai, suprantamai, be jokių įmantrybių, 
vingrybių, daugžodžiavimų.

Perskaičius dar spaustuvės dažais kvepiančią jo knygą 
„Kas po kojomis žaliuoja“, taip ir norisi, žengiant žingsnį, 
vis žiūrėti sau po kojomis…

Vytautas Bagdonas

Tvirtai surišta rinktinė
Marčiupys 2010 : Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ 

narių kūrybos sutelktinė / Sudarytojai Algirdas Ražinskas, 
Rita Tulušienė, dailininkė Loreta uzdraitė. – Anykščiai, Lite-
ratų klubas „Marčiupys“, 2010. 232 p.

„Vienybės galia – tai pats svarbiausias 2010-ųjų metų 
anykštėnų literatų kūrybos rinkinio argumentas, tiesiantis 

kelią pas skaitytoją. 
sutelktinė kurta iš min-
čių, kurios vieningame 
„marčiupio“ kūrėjų 
chore dabar, prabėgus 
pirmajam XXi am-
žiaus dešimtmečiui, 
dažniausiai sukasi, 
skatindamos išgyventi 
bendrus jausmus. Tai 
tarsi drauge patirtas 
savo amžiaus ženklas, 
per atskirų anykštėnų 
mintis vienu kūriniu 
tapęs“.

Tai – kelios mintys 
iš naujosios „marčiu-
pio“ rinktinės anotaci-
jos. Ar verta dar ką nors 
daugiau pasakoti apie 
knygą, kurią drauge 
parašė penkios dešim-
tys anykštėnų? Verčiau 
tik pridurti keletą faktų, 
kurie paskatins žvelgti į 
šią knygą kaip į unika-

lią šio laiko vertybę.
Visi 100 jos egzempliorių, kaip jau tapo įprasta „marčiu-

pio“ leidiniams, bus tomis pačiomis sudarytojo Algirdo Ra-
žinsko rankomis surišti. Jis tiesiog dukart suriša šią rinktinę 
– pirmiausia jos tekstus sudėliodamas, antrąkart – knygai jos 
vertą pavidalą suteikdamas. 

Visi tekstų proza ir eilėmis autoriai savo vietą rinktinėje 
pirmą kartą užėmė šalia bendraamžių – pirmiau vyresniuo-
sius praleisdami, iš paskos jaunesnieji juos palydėdami. 
žvelgdami į sutelktinės turinį, marčiupiečiai dabar savo vietą 
suranda, atsirinkdami, kas vyresnis, kas jaunesnis esą. 

Be to, „marčiupys“ naujojoje sutelktinėje liko kartu su išė-
jusiaisiais – šešių į Amžinybę jau palydėtų autorių kūryba irgi 
publikuojama rinktinėje.

o jei pasižvalgius giliau – tai tarp visų autorių tiek daug ne 

tik kūrybos įkvėpimu, bet ir prigimtimi artimų anykštėnų: savo 
kūrybą čia publikuoja sesutės Grebnickaitės – stanislava Pla-
tūkienė ir Eugenija Pilinkienė, sesutės Butkutės – Zita ir Laima. 
Čia vienas kitą papildo mama Akvilė žąsinaitė-Giliauskienė ir 
jos sūnus Dainius žąsinas, mama natalija Visockytė-Pribu-
šauskienė ir jos dukra Aušra motekaitienė. 

sutelktinė stipri tuo, kad ji sutelkia mintis, kalbėdama vie-
nu stipriu ir išraiškingu balsu. Klausytis choro neretai būna 
maloniau, nei pavienių solistų.

-tk

Praeitis niekada nepraeina
Vanagas, Rimantas. Peslių akademija : regėjimai, išpa-

žintys, versijos : mano mažieji didieji anykštėnai. – Vilnius, 
Petro ofsetas, 2011. 348 p. – (Sieliai; kn. 5).

Perskaičius naujausią mūsų mielojo Rimanto knygą, ši 
mintis apie praeitį manęs vis nepalieka. Tiesiog jaučiu, kaip 
jos autorius, savo aki-
mis nematęs gimtojo 
kaimo, gimęs po ketve-
rių metų, jam sudegus, 
iš archyvinių dokumen-
tų, iš žmonių atminties 
ir iš savo prigimtinių 
nuojautų lipdo pa-
slaptingą jo paveikslą. 
skaitydamas regiu per 
kalną Peslių link atei-
nantį Zavišiškio dvare-
lio šeimininką moigį, 
Šventosios pakrantėje 
prisėdusį ir su žurnalis-
tu besikalbantį lakūną 
Paulių Šaltenį...

Anykščiams seka-
si. mes turėjome A. 
Vienuolį, kuris iš savo 
vaikiškųjų patirčių ir 
nuogirdų rekonstravo gimtųjų Ažuožerių XiX a. pabaigos 
vaizdus. miestas užaugino B. Buivydaitę, kuri pasidalijo as-
meniniais prisiminimais apie jo XX a. pradžią. Dabar jau R. 
Vanagas ieško istorinių dokumentų, laiškų ir juos jungia su 
savo nuojautomis ir rašytojo fantazija. Tiesa, ši knyga, nors ir 
artima kaimų istorijoms, į šią kategoriją nepatenka: ji ne tiek 
padeda sužinoti, kiek suprasti ir pamilti tai, kas pasakojama. 

iš visų jo „sielių“ „Peslių akademija“ yra giliausiai įsi-
skverbianti į vieną vietovę, todėl tikiu, kad ji ne vieną pa-
skaičiusį paskatins domėtis savo šeimos, giminės, kaimo pra-
eitimi – nepraeinančiąja ir nesibaigiančiąja. Tiesiog paimti 
kokį nors dokumentą – archyvinį laišką, žemės nuosavybės 
aktą, gal tautosakos tekstą – ir pabandyti, pasitelkus fantaziją, 
prikelti jo tekstą naujam gyvenimui.

o kad pavyktų padaryti taip, kaip daro Rimantas, reikia 
patirti ir tokių išgyvenimų, kokių jis patyrė. Virpulį sukelia 
knygos epizodai, kur autorius pasakoja, kaip aptiko muzie-
jaus fonduose ir savo senelio drožtų kryžių atvaizdus ar suti-
ko paskutinius gyvus liudininkus, jo senelį pažinojusius, nors 
jo veido jau nebeatmenančius. 

matyt, tokie patyrimai ir pabudino rašytoją kaip tikrą pau-
pių Peslį šioje knygoje taip  patriotiškai jam prabilti „Tėvynė 
– štai kas amžina“.

Antanas VeRBiCkAS

Anykštėnų knygų derlius
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VASARIS
2 d. sukanka 100 metų, kai 1911 m. vasario 2 d. Bečerninkuose 

(Anykščių r.) gimė dainininkė operos solistė Veronika DAGELYTĖ-
VALATKIENĖ. mirė 1956 m. Vilniuje.

3 d. 
sukanka 175 metai, kai 1836 m. vasario 3 d. Liudiškiuose 

(Anykščių r.) gimė kunigas ir poetas Klemensas KAIRYS. mirė trem-
tyje 1864 m. sibire.

sukanka 95 metai, kai 1916 m. vasario 3 d. Adamavoje (Anykš-
čių r.) gimė kariškis aviatorius ir mokslininkas geologas Stasys ŽEIBA. 
mirė 1999 m. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

sukanka 75 metai, kai 1936 m. vasario 3 d. Pavarėse (Anykš-
čių r.) gimė medikė literatė ir kraštotyrininkė Eugenija Veronika 
Grebnickaitė-PILINKIENĖ. Gyvena ir kuria Anykščiuose.

6 d.
sukanka 55 metai, kai 1956 m. vasario 6 d. Šilutės rajone gimė, 

paskui Anykščiuose užaugo pedagogė ekspertė Laima Šeškaitė-
JUZĖNIENĖ. Gyvena ir dirba Anykščiuose.

sukanka 65 metai, kai 1946 m. vasario 6 d. Ukmergėje gimė, 
Kurklių (Anykščių r.) apylinkėse augo mokslininkė kalbininkė litu-
anistė, visuomenininkė Regina Repečkaitė-KOŽENIAUSKIENĖ. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

7 d. sukanka 155 metai, kai 1856 m. vasario 7 d. Vėjeliškiuose 
(Anykščių r.) gimė dvasininkas, kunigas kanauninkas, paskui seinų 
ir Vilkaviškio vyskupas Antanas KAROSAS. mirė 1947 m. mari-
jampolėje, ten ir palaidotas.

11 d. sukanka 85 metai, kai 1926 m. vasario 11 d. marijampolės 
rajone gimė, didžiąją gyvenimo dalį Anykščiuose gyveno ir dirbo pe-
dagogė, tautodailininkė ir dainininkė Jonė Vajėgaitė-MARCIUKIENĖ. 
mirė 2003 m. Anykščiuose, palaidota Anykščių kapinėse.

14 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. vasario 14 d. Varguliuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas istorikas Vytautas SKEBAS. Gyve-
na Vilniuje.

15 d. sukanka 100 metų, kai 1911 m. vasario 15 d. Čiukuose 
(Anykščių r.) gimė pedagogė ir visuomenininkė Faustina Vilytė-
Manelienė-MACKEVIČIENĖ. mirė 1994 m. JAV, ten ir palaidota.

19 d. sukanka 100 metų, kai 1911 m. vasario 19 d. Kanske 
(Krasnojarsko krašte, sibire, Rusijoje) gimė, paskui Griežionėlėse 
(Anykščių r.) augo rašytoja Halina Didžiulytė-MOŠINSKIENĖ. 
mirė 2004 m. san Paule (Brazilija), ten ir palaidota.

20 d.
sukanka 60 metų, kai 1951 m. vasario 20 d. Rokiškyje gimė 

gydytoja Dalia BUTERLEVIČIENĖ. nuo 1979 m. gyvena ir dirba 
Anykščiuose.

sukanka 55 metai, kai 1956 m. vasario 20 d. Juškonyse gimė 
pedagogas Valentinas EISMANTAS. Gyvena ir dirba Utenoje.

25 d. sukanka 115 metų, kai 1896 m. vasario 25 d. spraguityje 
(Anykščių r.) gimė literatas poetas Vytautas KAROSAS. mirė 1967 
m. JAV, ten ir palaidotas.

28 d.
sukanka 90 metų, kai 1921 m. vasario 28 d. Butėnuose (Anykš-

čių r.) gimė istorikė ir bibliografė Ona Pakštaitė-ADOMONIENĖ. 
Gyvena Vilniuje.

sukanka 95 metai, kai 1916 m. vasario 29 d. Bareišėliuose 
(Anykščių r.) gimė tautodailininkas medžio drožėjas Liudas TARA-
BILDA. mirė 2004 m. Anykščiuose, palaidotas Anykščių kapinėse.

KOVAS
4 d.
sukanka 95 metai, kai 1916 m. kovo 4 d. Dobiliškyje (Anykščių 

r.) gimė kunigas Juozas MERKYS. mirė 1983 m. Raguvėlėje (Anykš-
čių r.), palaidotas Raguvėlės kapinėse.

sukanka 75 metai, kai 1936 m. kovo 4 d. Ukmergėje gimė, pas-
kui didžiąją gyvenimo dalį Kavarske gyveno ir kūrė pedagogas ir 
rašytojas Kęstutis ARLAUSKAS. mirė 2009 m. Kavarske, palaidotas 
Kavarsko kapinėse.

Anykštėnų sukaktys sukanka 70 metų, kai 1941 m. kovo 4 d. sindriuose (Anykščių 
r.) gimė poetas, vertėjas Balys SRIUBAS. Gyvena ir kuria Vilniuje.

8 d. 
sukanka 95 metai, kai 1916 m. kovo 8 d. Anykščiuose gimė 

muzikantas fleitininkas ir muzikos pedagogas Liudas SURVILA. 
mirė 1998 m. Vilniuje.

sukanka 60 metų, kai 1951 m. kovo 8 d. Šilalės rajone gimė 
zootechnikas Juozas JUKNIUS. nuo 1986 m. gyvena ir dirba 
Anykščiuose.

sukanka 50 metų, kai 1961 m. kovo 8 d. Dirvoniškyje (Pasvalio 
r.) gimė kunigas Virginijus TAUČKĖLA. nuo 1998 m. iki šiol gy-
vena ir dirba Anykščių rajone, yra Andrioniškio, inkūnų ir Viešintų 
parapijų administratorius.

9 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. kovo 9 d. Gojuje (Anykščių 
r.) gimė mokslininkas inžinierius informatikas Liudvikas BULOTAS. 
Gyvena Vilniuje.

11 d. sukanka 75 metai, kai 1936 m. kovo 11 d. Anykščių rajo-
ne gimė savivaldos organizatorius, buvęs 1900-1995 m. Anykščių 
rajono valdytojas Algimantas DAČIULIS. Gyvena Vilniuje.

12 d. sukanka 60 metų, kai 1951 m. kovo 12 d. Anykščių ra-
jone gimė inžinierius ir verslininkas Valdemaras ZAKARAUSKAS. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

14 d. sukanka 50 metų, kai 1961 m. kovo 14 d. Anykščiuo-
se gimė sportininkas imtynininkas ir sporto organizatorius Evaldas 
MALELĖ. Gyvena ir dirba Klaipėdoje.

15 d. sukanka 65 metai, kai 1946 m. kovo 15 d. narbu-
tuose (Anykščių r.) gimė kultūros organizatorė ir literatė Janina 
ALEKNAVIČIENĖ. Gyvena ir kuria Kavarske.

17 d. sukanka 190 metų, kai 1821 m. kovo 17 d. Anykščių pa-
rapijoje gimė kunigas kanauninkas, teologas Jonas ABELEVIČIUS. 
mirė 1882 m. Vilniuje.

20 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. kovo 20 d. Jonony-
se (Anykščių r.) gimė mokslininkas kelių inžinierius Vaclovas 
Vytautas ŠEŠTOKAS. mirė 1984 m. Vilniuje.

22 d. sukanka 160 metų, kai 1851 m. kovo 22 d. Traupyje 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas gydytojas fiziologas, vienas iš JAV 
medicinos ir eksperimentinės biologijos mokslo kūrėjų Samuelis 
Jamesas MELTZERIS. mirė 1920 m. JAV.

24 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. kovo 24 d. Vaidlonyse 
gimė kunigas kanauninkas Vytautas MASYS. Tarnauja Panevėžyje.

25 d. sukanka 55 metai, kai 1956 m. kovo 25 d. svėdasuose 
(Anykščių r.) gimė verslininkas Rimgaudas MICKUS. Gyvena ir dir-
ba Šiauliuose.

29 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. kovo 29 d. medžiočiuose 
(Anykščių r.) gimė pedagogas ir dailininkas skulptorius, medžio dro-
žėjas Mykolas STRIOGA. Gyvena ir kuria Ukmergėje.

BALANDIS
3 d.
sukanka 150 metų, kai 1861 m. balandžio 3 d. Liepojoje (La-

tvija) gimė žymiausias Anykščių žydų bendruomenės gydytojas 
Hermanas ŠUMACHERIS. mirė 1936 m. Anykščiuose, palaidotas 
Anykščių žydų kapinėse.

sukanka 70 metų, kai 1941 m. balandžio 3 d. skiemonyse 
(Anykščių r.) gimė gamtininkas ir fotomenininkas Kęstutis Kazys 
VERBICKAS. mirė 2006 m. Vilniuje.

9 d.
sukanka 45 metai, kai 1966 m. balandžio 9 d. Anykščiuo-

se gimė verslininkas ir automobilių sporto meistras Arūnas 
STRUMSKIS. Gyvena ir dirba Kaune.

sukanka 85 metai, kai 1926 m. balandžio 9 d. Čikagoje (JAV) 
gimė, paskui Gečionyse (Anykščių r.) užaugo mokslininkas istorikas 
archyvistas Domas BUTĖNAS. mirė 2011 m. kovo 6 d. Vilniuje, 
palaidotas Andrioniškio (Anykščių r.) kapinėse.

10 d. sukanka 100 metų, kai 1911 m. balandžio 10 d. Butė-
nuose (Anykščių r.) gimė ekonomistas verslininkas ir mecenatas 
Aleksandras ŽEMAITIS. Po Antrojo pasaulinio karo emigravo į JAV 
ir ten gyveno, mirė 1993 m. viešėdamas tėviškėje, palaidotas Ute-
noje jo funduotoje Kankinių koplyčioje.

GimTinės žEnKLAi
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11 d. sukanka 55 metai, kai 1956 m. balandžio 11 d. Jany-
džiuose (Anykščių r.) gimė radijo žurnalistė Alma Deveikytė-
VALANTINIENĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

13 d. sukanka 115 metų, kai 1896 m. balandžio 13 d. Usoljėje 
(Rusija) lietuvių tremtinių šeimoje gimė mokytojas ir rašytojas Stasys 
KEBLAS. 1910 m. šeimai grįžus į Lietuvą, didžiąją gyvenimo dalį 
gyveno ir kūrė Kavarske. mirė 1979 m. Vilniuje, palaidotas salto-
niškių kapinėse.

19 d. sukanka 50 metų, kai 1961 m. balandžio 19 d. Gruz-
džiuose (Šiaulių r.) gimė matematikas ir teisininkas, valstybės tarnau-
tojas Pranas ALSYS. Gyvena Anykščiuose, dirba Utenoje.

21 d. sukanka 155 metai, kai 1856 m. balandžio 21 d. Robliuo-
se (Rokiškio r.) gimė, o ištekėjusi Griežionėlėse (Anykščių r.) gyveno 
ir kūrė rašytoja prozininkė, dramaturgė ir publicistė, švietėja ir kul-
tūros organizatorė Liudvika Nitaitė-DIDŽIULIENĖ-Žmona. mirė 
1925 m. Griežionėlėse, palaidota Padvarninkų kapinėse.

23 d. sukanka 125 metai, kai 1886 m. balandžio 23 d. Gude-
liuose (Anykščių r.) gimė knygnešė ir švietėja, tautinio atgimimo ža-
dintoja Kotryna JONELYTĖ-Repčienė. mirė 1970 m. Panevėžyje.

26 d. sukanka 50 metų, kai 1961 m. balandžio 26 d. Pandėly-
je (Rokiškio r.) gimė pedagogas istorikas, nuo 1997 m. – Anykščių 
regioninio parko direktorius Kęstutis ŠEREPKA. Gyvena ir dirba 
Anykščiuose.

28 d.
sukanka 70 metų, kai 1941 m. balandžio 28 d. Pašventyje 

(Anykščių r.) gimė architektas restauratorius Evaldas PURLYS. Gy-
vena ir dirba Vilniuje.

sukanka 75 metai, kai 1936 m. balandžio 28 d. stukony-
se (Anykščių r.) gimė mokslininkas geografas ekologas Juozas 
DUBRA. Gyvena ir dirba Klaipėdoje.

sukanka 85 metai, kai 1926 m. balandžio 28 d. Vatušiuose 
(Plungės r.) gimė miškininkas, pirmasis Anykščių miškų ūkio di-
rektorius Adolfas BULVIDAS. mirė 1997 m. Anykščiuose, čia ir 
palaidotas.

GEGUŽĖ
3 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. gegužės 3 d. Janydžiuose 

(Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius hidrotechnikas Vilius 
ŠULGA. Gyvena Vilniuje.

4 d. sukanka 40 metų, kai 1971 m. gegužės 4 d. Anykš-
čiuose gimė, čia gyvena ir dirba gydytojas ir politikas Rolandas 
JURKĖNAS. 

5 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. gegužės 5 d. Dobilynėje 
(Anykščių r.) gimė pedagogas ir visuomenininkas, Lietuvos Atgi-
mimo veiklos organizatorius Vytautas PALIOKAS. mirė 2001 m. 
Anykščiuose, palaidotas Anykščių kapinėse.

8 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. gegužės 8 d. Barkuš-
kiuose (Anykščių r.) gimė muzikos pedagogas ir chorvedys 
Rimantas VAIGINIS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

9 d. sukanka 60 metų, kai 1951 m. gegužės 9 d. surdegyje 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius statybininkas Valentinas 
SKARŽAUSKAS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

11 d. 
sukanka 130 metų, kai 1881 m. gegužės 11 d. Griežionėlėse 

(Anykščių r.) gimė pedagogas gamtininkas Vytautas DIDŽIULIS. 
mirė 1956 m. Griežionėlėse, palaidotas Padvarninkų kapinėse.

sukanka 130 metų, kai 1881 m. gegužės 11 d. Griežionėlėse 
(Anykščių r.) gimė gydytoja odontologė, poetė Vanda DIDŽIULYTĖ-
Albrechtienė. Buvo vokiečių sušaudyta 1941 m. vasarą Kaizerlin-
go miške prie Panevėžio, ten ir palaidota bendrame aukų kape.

16 d. 
sukanka 80 metų, kai 1931 m. gegužės 16 d. Apykeliuose 

(Anykščių r.) gimė žurnalistas Pranas KEIBAS. mirė 2008 m. Vil-
niuje. 

sukanka 85 metai, kai 1926 m. gegužės 16 d. Latavėnuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius mechanikas Pranas 
BALTAKIS. mirė 2006 m. JAV, palaikai palaidoti Troškūnų kapinėse.

21 d.
sukanka 90 metų, kai 1921 m. gegužės 21 d. Liudiškiuose gimė 

kunigas teologas, monsinjoras Jonas JUODELIS. mirė 2006 m. Pa-
nevėžyje. Palaidotas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-
čios šventoriuje.

sukanka 115 metų, kai 1896 m. gegužės 21 d. Juodupyje 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas veterinaras Juozas MOTIEJŪNAS. 
Po Antrojo pasaulinio karo emigravo į JAV, 1969 m. mirė Čikagoje.

23 d.
sukanka 50 metų, kai 1961 m. gegužės 23 d. Panevėžyje gimė 

dailininkė keramikė Lina BEKERIENĖ. nuo 1987 m. gyvena ir kuria 
Kurklių i kaime (Anykščių r.).

sukanka 60 metų, kai 1951 m. gegužės 23 d. Vilkatėnuose 
(Anykščių r.) gimė pedagogė vadovė Genė Girnytė-LEITIENĖ. Gy-
vena ir dirba Kavarske.

sukanka 35 metai, kai 1976 m. gegužės 23 d. Pumpėnuose 
(Pasvalio r.) gimė, paskui Kurkleliuose (Anykščių r.) užaugo sporti-
ninkas kultūristas ir sporto organizatorius Remigijus BIMBA. Gyve-
na ir dirba Vilniuje.

28 d. sukanka 105 metai, kai 1906 m. gegužės 28 d. Kalčiuose 
(Anykščių r.) gimė teisininkas ir rašytojas Antanas GAILIUŠIS. mirė 
1996 m. Putname (Konektikuto valstija, JAV), palaidotas Putnamo 
Dangaus Vartų kapinaitėse.

30 d. sukanka 55 metai, kai 1956 m. gegužės 30 d. Troškū-
nuose (Anykščių r.) gimė dainininkė solistė Vitalija KIRSTUKAITĖ-
KANČIENĖ. Gyvena ir dirba Klaipėdoje. 

BIRŽELIS
5 d. sukanka 90 metų, kai 1921 m. birželio 5 d. Butėnuose 

(Anykščių r.) gimė mokslininkas miškininkas, ekonomistas ir kultū-
ros mecenatas Zenonas PRŪSAS. Gyvena JAV, ohajo valstijoje.

7 d.
sukanka 105 metai, kai 1906 m. birželio 7 d. maskoliš-

kyje (Anykščių r.) gimė pedagogas ir kraštotyrininkas Juozas 
ŠIAUČIŪNAS. 1928-1941 m. jis gyveno Kernavėje (Širvintų r.) ir 
ten tapo muziejinių tradicijų pradininku, kol buvo ištremtas ir 1943 
m. mirė Rešotų lageryje Rusijoje.

sukanka 35 metai, kai 1976 m. birželio 7 d. Anykščiuose 
gimė choreografė ir sporto organizatorė Neringa Kaulakytė-
UNTULIENĖ. Gyvena Šiaulių rajone, dirba Šiauliuose.

13 d. sukanka 75 metai, kai 1936 m. birželio 13 d. Šlavė-
nuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas biologas agrochemikas 
Jonas MAŽVILA. Gyvena ir dirba Kaune.

14 d. sukanka 105 m., kai 1906 m. birželio 14 d. Desiukiškiuo-
se (Anykščių r.) gimė kariškis Jonas KAPČIUS. Po Antrojo pasauli-
nio karo emigravo į JAV, kur buvo aktyvus išeivijos visuomeninin-
kas. mirė 1994 m. Floridos valstijoje, ten ir palaidotas.

16 d. sukanka 140 metų, kai 1871 m. birželio 16 d. Kurklių 
dvare (Anykščių r.) gimė vargonininkas ir chorvedys Petras SLIŽYS. 
mirė 1961 m. Vilniuje, ten ir palaidotas.

20 d. sukanka 55 metai, kai 1956 m. birželio 20 d. Raguvoje 
(Panevėžio r.) gimė, paskui Troškūnuose (Anykščių r.) užaugo moks-
lininkas biochemikas, pedagogas Arvydas MARKUCKAS. Gyvena 
ir dirba Vilniuje.

21 d. sukanka 90 metų, kai 1921 m. birželio 21 d. medžiuo-
liuose (Anykščių r.) gimė bibliotekininkė ir kraštotyrininkė, buvusi 
Anykščių bibliotekos vadovė Rožė KLIMAŠAUSKAITĖ. mirė 2008 
m. Anykščiuose, palaidota Anykščių kapinėse.

22 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. birželio 22 d. sterkony-
se (Anykščių r.) gimė sportininkė irkluotoja Rita Tamašauskaitė-
RUDAITIENĖ. 

26 d. sukanka 120 metų, kai 1891 m. birželio 26 d. Čiukuose 
(Anykščių r.) gimė mokytojas ir vertėjas Jonas TREČIOKAS. mirė 
1936 m. Šiauliuose, ten ir palaidotas.

29 d. sukanka 50 metų, kai 1961 m. birželio 29 d. Kaune 
gimė architektas, turizmo organizatorius ir literatas Žilvinas Pranas 
SMALSKAS. Gyvena ir kuria Anykščiuose.

LIEPA
1 d.
sukanka 75 metai, kai 1936 m. liepos 1 d. Kurkliuose (Anykš-

čių r.) gimė mokslininkas bibliografas Stanislavas DUBAUSKAS. 
Gyvena Vilniuje.

sukanka 120 metų, kai 1891 m. liepos 1 d. Radeckuose (Anykš-
čių r.) gimė kariškis generolas, buvęs 4-ojo Lietuvos karaliaus min-
daugo pėstininkų pulko vadas Vaclovas GRIGANAVIČIUS. mirė 
1940 m. svirnų dvare, palaidotas Kavarsko kapinėse.
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2 d. sukanka 55 metai, kai 1956 m. liepos 2 d. Anykščiuose 
gimė gamtininkė hidrometeorologė, valstybės tarnautoja Vida 
Šimkutė-AUGULIENĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

6 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. liepos 6 d. Jusiškyje (Anykš-
čių r.) gimė mokslininkas inžinierius ir politikas Aloyzas SAKALAS. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

10 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. liepos 10 d. surdegyje 
(Anykščių r.) gimė aktorius Algimantas MASIULIS. mirė 2008 m. 
Kaune, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

12 d. sukanka 135 metai, kai 1876 m. liepos 12 d. Aniūnuose 
(Anykščių r.) gimė kunigas, Burbiškio parapijos kūrėjas Pranciškus 
ZABIELA. mirė 1936 m. Utenoje, palaidotas Burbiškio kapinėse.

15 d. sukanka 85 metai, kai 1926 m. liepos 15 d. Kana-
pynėje prie surdegio (Anykščių r.) gimė vertėjas ir tekstologas 
Feliksas VAITIEKŪNAS. Gyvena Vilniuje.

19 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. liepos 19 d. Šabaldaus-
kuose (Utenos r.) gimė pedagogė geografė Eugenija Tylaitė-
VINGRIENĖ. Gyvena Anykščiuose.

21 d. sukanka 105 metai, kai 1906 m. liepos 21 d. Vajėšiuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas gydytojas, visuomenininkas Juozas 
MEŠKAUSKAS. mirė 2010 m. indianos valstijoje, JAV.

24 d. sukanka 55 metai, kai 1956 m. liepos 24 d. Anykščių ra-
jone gimė mokslininkė istorikė Aldona PRAŠMANTAITĖ. Gyvena 
ir dirba Vilniuje.

27 d. sukanka 135 metai, kai 1876 m. liepos 27 d. Kunigiškiuo-
se prie svėdasų (Anykščių r.) gimė dailininkas tapytojas akvarelinin-
kas ir dailės pedagogas Kajetonas SKLĖRIUS. mirė 1932 m. Kaune, 
palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

28 d. sukanka 55 metai, kai 1956 m. liepos 28 d. Kaune gimė 
gydytojas ir politikas Ričardas LAPINSKAS. Gyvena ir dirba Anykš-
čiuose.

31 d. 
sukanka 115 metų, kai 1896 m. liepos 31 d. Pavarėse (Anykš-

čių r.) gimė kariškis ir pedagogas, Vyties Kryžiaus kavalierius Kazys 
BULOTAS. mirė 1964 m. Kaune, palaidotas Kauno Petrašiūnų ka-
pinėse.

sukanka 40 metų, kai 1971 m. liepos 31 d. Anykščiuose gimė 
bibliografė ir kultūros organizatorė Ramunė PETUCHOVAITĖ. Gy-
vena ir dirba Vilniuje.

RUGPJŪTIS
1 d. sukanka 60 metų, kai 1951 m. rugpjūčio 1 d. Bikūnuose 

(Anykščių r.) gimė žurnalistas, kraštotyrininkas ir visuomenininkas 
Vytautas BAGDONAS. Gyvena ir dirba Anykščių rajone.

3 d. sukanka 110 metų, kai 1901 m. rugpjūčio 3 d. Kiaušuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas miškininkas Jonas KUPRIONIS. 
Po Antrojo pasaulinio karo emigravęs į JAV, ten gyveno ir mirė 1982 
m. Kalifornijoje, kur ir palaidotas.

8 d. sukanka 60 metų, kai 1951 m. rugpjūčio 8 d. Troškū-
nuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas farmacininkas Valdimaras 
JANULIS. Gyvena ir dirba Kaune.

14 d. sukanka 90 metų, kai 1921 m. rugpjūčio 14 d. Anykščių 
vienkiemiuose gimė dailininkas tapytojas, tremtinys Kazimieras 
TUTKUS. mirė 1992 m. Vilniuje, ten ir palaidotas.

19 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. rugpjūčio 19 d. Akmenė-
je gimė, paskui Anykščiuose užaugo fotomenininkas ir žurnalistas 
Romualdas RAKAUSKAS. Gyvena Kaune, vasaroja savo sodyboje 
Pavarėse (Anykščių r.).

22 d. sukanka 115 metų, kai 1896 m. rugpjūčio 22 d. Liudiš-
kiuose (Anykščių r.) gimė aktorius, muzikantas ir kraštotyrininkas 
Petras BIRŽYS-Pupų Dėdė. mirė 1970 m. Vilniuje, palaidotas sal-
toniškių kapinėse. 

25 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. rugpjūčio 25 d. Troš-
kūnuose (Anykščių r.) gimė literatė poetė Regina Polikevičiūtė-
KARDIŠAUSKIENĖ. Gyvena ir kuria Kaune.

28 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. rugpjūčio 28 d. nagurkiš-
kiuose (Anykščių r.) gimė pedagogas, švietimo organizatorius ir lei-
dėjas Juozas Vytautas STROLIA. mirė 1999 m. Kaune, palaidotas 
Anykščių kapinėse.

RUGSĖJIS
2 d. sukanka 80 metų, kai 1931 m. rugsėjo 2 d. Dabužių 

vienkiemyje (Anykščių r.) gimė pedagogas ir kraštotyrininkas 
Jonas BABDONAS. Gyvena Trakuose.

4 d. sukanka 45 metai, kai 1966 m. rugsėjo 4 d. Burbiškyje 
(Anykščių r.) gimė literatas ir visuomenininkas Dainius ŽĄSI-
NAS. Laikinai gyvena ir dirba olandijoje.

9 d. sukanka 100 metų, kai 1911 m. rugsėjo 9 d. svirnuose 
(Anykščių r.) gimė aktorius ir teatro režisierius Aleksandras KER-
NAGIS. mirė 1980 m. Kaune, gastrolėse. Palaidotas Vilniuje. 

18 d. sukanka 100 metų, kai 1911 m. rugsėjo 18 d. Debei-
kiuose (Anykščių r.) gimė kunigas Jonas ŽVIRBLIS. Po Antrojo 
pasaulinio karo emigravo į Čilę, paskui į JAV, kur tarnavo ir mirė 
1997 m. mičigano valstijoje.

20 d. sukanka 65 metai, kai 1946 m. rugsėjo 20 d. Šei-
myniškiuose (Utenos r.) gimė, paskui didžiąją gyvenimo dalį 
Anykščiuose gyveno ir dirbo bibliotekininkė, kultūros organiza-
torė Birutė Zosė Pakalnytė-Šližienė-BULOTIENĖ. mirė 2008 m. 
Anykščiuose, palaidota Anykščių kapinėse.

22 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. rugsėjo 22 d. marguo-
se (Prienų r.) gimė medikė visuomenininkė Irena Koreivaitė-
PALEVIČIENĖ. Gyvena ir dirba Anykščiuose.

23 d. sukanka 110 metų, kai 1901 m. rugsėjo 23 d. želtiš-
kiuose (Anykščių r.) gimė verslininkas Jonas KARVELIS. Po An-
trojo pasaulinio karo emigravo į JAV, kur gyveno ir mirė 1988 
m. Floridoje.

25 d. sukanka 105 metai, kai 1906 m. rugsėjo 25 d. Vidugi-
riuose gimė rašytojas dramaturgas ir poetas, aktorius ir skaitovas 
Kazys INČIŪRA. mirė 1974 m. Vilniuje, palaidotas Antakalnio 
kapinėse.

26 d. sukanka 140 metų, kai 1871 m. rugsėjo 26 d. Šei-
myniškiuose (Anykščių r.) gimė laisvės gynėjas, Anykščių 
krašto tautinio sąmoningumo žadintojas ir knygnešys Justinas 
BALTUŠKA. 1907 m. nuo carinės Rusijos represijų pabėgo į 
JAV, mirė 1947 m. Čikagoje, ten ir palaidotas.

SPALIS
3 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. spalio 3 d. Užunvė-

žiuose (Anykščių r.) gimė inžinierius geologas Jonas BANĖNAS. 
Gyvena Kaune.

5 d. sukanka 145 metai, kai 1866 m. spalio 5 d. Vanaguose 
(Anykščių r.) gimė knygnešys Simonas BAKANAUSKAS. mirė 
1951 m. navasiolkoje, palaidotas Vanagų kapinėse.

sukanka 85 metai, kai 1926 m. spalio 5 d. Anykščiuose 
gimė dailininkas Bronius PAJARSKAS. Gyvena Vokietijoje.

6 d. sukanka 70 metų, kai 1941 m. spalio 6 d. Čekonyse 
(Anykščių r.) gimė rašytojas prozininkas ir aklųjų veiklos organi-
zatorius Valentinas ZAIKAUSKAS. Gyvena Vilniuje.

10 d. sukanka 95 metai, kai 1916 m. spalio 10 d. svėdasuo-
se gimė, paskui 1964-1999 m. Traupyje tarnavo kunigas, lite-
ratas ir švietėjas Steponas GALVYDIS. mirė 1999 m. Traupyje, 
palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje.

11 d. sukanka 105 metai, kai 1906 m. spalio 11 d. Pavarėse 
(Anykščių r.) gimė mokytojas Jonas ŠLAPŠYS. 1941 m. buvo iš-
tremtas iš Jonavos į sibirą, tolesnis likimas nežinomas.

19 d. sukanka 75 metai, kai 1936 m. spalio 19 d. Kaune 
gimė, paskui Troškūnuose (Anykščių r.) užaugo aktorė Jūratė 
JANKAUSKAITĖ-STANKIENĖ. Gyvena Klaipėdoje. 

20 d.  sukanka 60 metų, kai 1951 m. spalio 20 d. Troš-
kūnuose (Anykščių r.) gimė gydytojas ir sveikatos apsaugos 
organizatorius Regimantas ANDRIŪNAS. Gyvena ir dirba 
Kaune.

26 d. sukanka 125 metai, kai 1886 m. spalio 26 d. svėda-
suose (Anykščių r.) gimė vaistininkas ir švietėjas, savivaldos or-
ganizatorius Antanas TREČIOKAS. mirė 1944 m. Gruzdžiuose 
(Šiaulių r.), ten ir palaidotas.

29 d. sukanka 50 metų, kai 1961 m. spalio 29 d. Anykščiuo-
se gimė verslininkas, turizmo ir kultūros organizatorius, Vytautas 
DUKNAUSKAS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

GimTinės žEnKLAi
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2010 m. spalio 2 d., eidama 62-uosius metus, mirė visuomeni-
ninkė ir mecenatė, Traupio Šv. martyno vaikų šeimynos mama Elena 
Vilkončiūtė-ILGŪNIENĖ (1949-2010).

iš Vičiūnų (Anykščių r.) kilusi 
pedagogė ir ekonomistė E. ilgū-
nienė, gyvenusi ir dirbusi Vilniuje, 
1996 m. kartu su vyru Aleksandru 
nusipirko Traupyje buvusio vaikų 
darželio patalpas ir įkūrė likusių 
be tėvų globos vaikų namus. Ji tuo 
metu surinko 15 likimo nuskriaustų 
vaikų, rūpinosi jais, mylėjo kaip sa-
vus, vienus išleisdavo į gyvenimą, 
jų vietoje globos namuose aug-
davo kiti. mirus Tetai Elenai, kaip 
ją vadindavo vaikai, rudenį antrą 
kartą našlaičiais tapo 10 sodyboje 
gyvenusių vaikų. E. ilgūnienė paly-
dėta į Vilniaus Karveliškių kapines.

Eidamas 102-uosius metus, 2010 m. spalio 27 d. mirė vyriausias 
amžiumi iš Anykščių krašto kilęs dvasininkas, Šiluvos (Raseinių r.) 
parapijos altarista monsinjoras jubiliatas Eduardas SIMAŠKA (1909-
2010).

Gimęs Pasusienio kaime tarp 
Anykščių ir Kavarsko, E. simaška iš 
namų išsinešė didelę meilę Bažny-
čiai ir tarnavo Dievui visu savo gy-
venimu. sovietinis saugumas 1946 
m. suėmė ir pasmerkė dešimčiai 
metų vergystės intos anglių kasyklo-
se. Grįžęs į Lietuvą dar daugiau nei 
dešimtmetį jis negalėjo turėti para-
pijos, tarnavo vikaru ir tik 1970 m. 
pirmą kartą paskirtas klebonu. nuo 
1986 m. iki gyvenimo pabaigos 
E. simaška buvo Šiluvos parapijos 
altarista. 1993 m. jis čia priėmė po-
piežių Joną Paulių ii. monsinjoro E. 
simaškos palaikai palaidoti Šiluvos 
bazilikos šventoriuje.

Eidamas 67-uosius metus, 2010 m. lapkričio 3 d. po sunkios 
ligos Vilniuje mirė lengvosios atletikos treneris, sporto organizatorius 
Rimantas KALIBATAS (1944-2010).

iš žvirblėnų (Anykščių r.) kilęs 
R. Kalibatas, įgijęs kūno kultūros 
mokytojo ir lengvosios atletikos 
trenerio specialybę, dirbo Pane-
vėžyje ir Šiauliuose, kol 1984 m. 
buvo pakviestas į Vilnių, nuo to 
laiko iki gyvenimo pabaigos ugdė 
lengvaatlečius, atstovavusius Lie-
tuvai pasaulyje, tarp jų – ir disko 
metiką Virgilijų Alekną. Lietuvos 
nusipelnęs treneris, Didžiojo Lietu-
vos kunigaikščio Gedimino ordino 
kavalierius R. Kalibatas palydėtas į 
Vilniaus Kairėnų kapines.

Eidamas 105-uosius metus, 2010 m. spalio 21 d. Beverly Šores 
(indianos valstija, JAV) į Amžinybę iškeliavo mokslininkas gydytojas 
Juozas MEŠKAUSKAS (1906-2010).

iš Vajėšių kilęs J. meškauskas,  
nuo 1933 m. buvo diplomuotas 
gydytojas, prieškariu gilinęs medi-
cinos mokslo žinias Austrijoje ir Vo-
kietijoje, iki 1944 m. dirbęs Vytauto 
Didžiojo universiteto medicinos 
fakulteto dekanu. Pasitraukęs į Va-
karus, nuo 1949 m. jis gyveno JAV, 
užsiėmė gydytojo praktika, paren-
gė ir išleido kelias medicinos teori-
jos ir istorijos knygas. Jo laidotuvės 
buvo privačios, palaikai kremuoti, 
artimieji juos ruošiasi atgabenti į 
Lietuvą ir čia palaidoti – tikriausiai 
dr. J. meškausko gimtinėje.

Atsisveikinome 2010 m. gruodžio 3 d., sulaukusi 73-ejų metų, Vilniuje mirė pe-
dagogė, fizikos mokytoja ekspertė Danutė USORYTĖ (1937-2010).

Gimusi ir užaugusi Kavarsko 
priemiestyje, ir po mirties į gim-
tinę grįžusi D. Usorytė įgijo fizi-
kos mokytojos išsilavinimą ir juo 
dalijosi su Lietuvos vaikais. nuo 
1972 m. iki gyvenimo pabaigos 
ji ilgiausiai dirbo Vilniaus 7-ojoje 
vidurinėje mokykloje, žirmūnų 
gimnazijoje. nuo 1994 m. ji buvo 
viena iš respublikinės mokyklos 
„Fizikos olimpas“ steigėjų ir dės-
tytojų, išugdė būrį respublikinių 
ir tarptautinių fizikos olimpiadų 
bei čempionatų laimėtojų. Fizikos 
mokytoja ekspertė D. Usorytė ne vienerius metus buvo įvardinta kaip 
geriausia mokytoja projekte „Geriausi mokiniai renka savo geriausius 
mokytojus“.

2010 m. gruodžio 30 d., eidamas 92-uosius metus, Vilniuje mirė 
žymus XX a. antrosios pusės JAV lietuvių kultūrinės veiklos organiza-
torius, kultūros mecenatas Kazys ROŽANSKAS (1919-2010).

iš sterkiškio kilęs ir 1958-
2001 m. Čikagoje (JAV) gyvenęs 
K. Rožanskas aktyviai dalyvavo 
Amerikos lietuvių bendruomenės 
kultūrinėje veikloje, 1959-1973 
m. buvo JAV Lietuvių bendruo-
menės Kultūros tarybos reikalų 
vedėjas, rūpinosi lietuviškų vado-
vėlių leidyba, platinimu bei siun-
tinėjimu lietuviškoms mokykloms.  
Už lietuviškų knygų platinimą bei 
kultūrinę veiklą JAV K. Rožanskas 
vadinamas „Čikagos knygnešiu“. 
nuo 2001 m. K. Rožanskas gy-
veno Vilniuje, kur pagarsėjo kaip 
kultūrinių iniciatyvų mecenatas. K. Rožanską jo artimieji ir bičiuliai 
po mirties palydėjo į gimtinę ir palaidojo Debeikių kapinėse.

2011 m. vasario 23 d., eidamas 89-uosius metus, Anykščiuose 
mirė tautodailininkas, ateitininkas Algis LADIGA (1922-2011).

Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyvio generolo Kazio Ladi-
gos ir stefanijos Ladigienės sūnus 
Algis Ladiga, antrąją savo amžiaus 
pusę praleidęs Anykščiuose, atsi-
skleidė kaip savamokslis skulpto-
rius, medžio ir akmens skulptūrų 
kūrėjas, daugiausia kūręs antkapi-
nius paminklus, net ir sovietmečiu 
nevengęs juose sakralinių sim-
bolių. A. Ladiga dar spėjo patirti 
anykštėnų pagarbą monsinjorui 
A. Talačkai, pasidžiaugti jo atmini-
mo įamžinimu steigiant sakralinio meno centrą. su žmona marijona 
(1925-2010) du sūnus – valstybės pareigūną Liną ir dainininką Tomą 
– užauginusį A. Ladigą amžinojo poilsio priglaudė Anykščių kapinės.

2011 m. kovo 6 d., eidamas 85-uosius metus, Vilniuje mirė moks-
lininkas istorikas archyvistas Domas BUTĖNAS (1926-2011).

Anykštėnų emigrantų šeimoje 
Čikagoje (JAV) gimęs D. Butėnas, 
šeimai grįžus į Lietuvą, nuo 1933 
m. augo Gečionyse netoli Andrio-
niškio, progimnaziją baigė Anykš-
čiuose. Pokario metais Vilniaus 
universitete jis baigė istorijos studi-
jas ir 1957-1999 m. dirbo Lietuvos 
centriniame valstybiniame istorijos 
archyve, 1961-1987 m. buvo šio 
archyvo direktorius. Lietuvos archy-
vistikos istorijoje aukso raidėmis 
įrašyta D. Butėno iniciatyva atverti 
Lietuvos mokslo studijoms Lietuvos 
metriką – Lietuvos Didžiosios kuni-
gaikštystės dokumentų archyvą. su 
žmona istorike Eugenija (1927-1997) užauginęs sūnus istoriką archeo-
logą Eugenijų ir gydytoją ortopedą Petrą, D. Butėnas kovo 8-ąją buvo 
palydėtas į jo vaikystės parapijos Andrioniškio kapines.
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Pokalbis su Kvailiu Jonu

Balandžio pirmosios išvakarėse teko susitikti su įžymiu 
liaudies bei visuomenės veikėju Kvailiu Jonu ir trumpai, bet 
nuoširdžiai su juo šnektelti.

– Atleiskite už atvirumą, ar jūsų nekompromituoja tokia 
pavardė tarp žmonių?

– ne. Visai nekoketuoja.
– Kodėl?
– Visai paprastai. Anksčiau protingieji pagarsėdavo tarp 

kvailių, o dabar – kvailiai tarp protingųjų.
– Kaip jūs vertinate protą?
– Atsakysiu maždaug taip: jeigu tavęs kas paklaustų, kas 

naudingiau, ar protas, ar begalybė, sakyk, kad begalybė, nes 
ji siekia ir ten, kur protas nutrūksta.

– o! Jums, matau, ir filosofija nesvetima!
– Taip. Kol į ją gilinausi, nieko nesupratau, bet, kai grie-

biausi demagogijos, viskas paaiškėjo...
– Būtent?..
– Jeigu kalbi su protingesniu, duok suprasti, kad jį laikai 

kvailiu, – jis susijaudins ir pasimes, o tada jau lengva bus jį 
suraityti.

– Turbūt sunku suvaidinti protingesnį?
– Visai ne. Tik reikia smarkiai rėkti ir tvirtinti, kad vado-

vaujiesi nurodymais iš aukščiau.
– o jeigu jie neparašyti?
– Parašytus dabar kiekvienas gudruolis perskaitys, o tu 

perskaityk, kas neparašyta!
– Ko reikia, kad žmonės tikėtų tuo, kas neparašyta?
– Baimės, baimės ir dar kartą baimės!
– o kaip ją įvaryti?
– Kiekvienas vadovas turi būti ir liūtu, ir kalakutu, ir mei-

tėliu...
– Kaip tai?
– Liūtu, kad būtų grėsmingas ir išgąsdintų, kalakutu, kad 

atrodytų autoritetingas ir iškalbingas, o meitėliu – kad savo 
svoriu kitus nugultų, o balsu apkurtintų.

– Kokias žmonių savybes labiausiai vertinate?
– Kvailumą, žinoma.
– Kodėl?
– Jau romėnai sakė, kad kvailių skaičius begalinis, o Eraz-

mas... rodos, Ukmergietis, kvailybei net pagiriamąjį žodį pa-
rašė.

– Vadinasi, kvailumas arba, kaip sako liaudis, avinišku-
mas – gera savybė?

– Taip. Avinas tyli ir tada, kai jam vilnas nukerpa.
– Kuo geriau būti: kerpamuoju ar penimuoju?
– negudrus klausimas. Kad būtum nukirptas, reikia, kad 

būtum nupenėtas.
– Aišku. ir dar vienas klausimas: koks jūsų mėgstamiau-

sias poetas?
– Didysis rusų lyrikas, filosofas bei dramaturgas Kozma 

Prutkovas.
– Ką jūs labiausiai iš jo kūrybos vertinate?
– Projektą „Apie vienmintiškumo įvedimą Rusijoje“.
– ir tradicinis klausimas: jūsų ateities planai?
– Įsijungti į „Jedinstvos“ veiklą ir iš visų jėgų kovoti, kad 

balandžio pirmoji būtų paskelbta valstybine ir šios organiza-
cijos švente.

Pokalbį 1989 m. užrašė Tautvydas Kazlauskas (1930-
2010), sutrumpintas tekstas tuomet buvo įkritęs į Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio Anykščių rajono tarybos biulete-
nio „žiburys“ 7-ojo numerio (1989-04-07) pašto dėžutę.

Perskaityk, ką čia aš parašiau...

Viename naujame Anykščių prekybos centre tarp lenty-
nų netikėtai susiėjo dvi pažįstamos anykštėnės. Viena stovi, 
kažkur žiūri, akis į vieną tašką įbedusi... Jau tokia susirūpi-
nusi, kad kita neištvėrė nestabtelėjusi ir nepaklaususi, kas gi 
nutiko.

– Taigi matai, galvoju, ką čia šiandien turėčiau nusipirkti, 
ko čia dar nepamiršus... – savo rūpesčiu pasidalijo mįslingoji 
anykštėnė.

– o tu daryk taip, kaip aš, – viską ant lapelio susirašyk, 
paskui į parduotuvę atsineši, skaitysi ir pirkinius rinksi. ži-
nok, mūsų metuose jau nėra tiek atminties, kad galėtum be 
raštelio apsipirkti eiti, – nuoširdžiai pamokė draugė.

– žinau žinau, ir aš taip visada darau! – netvėrė 
džiaugsmu atkutusi anykštėnė, tokią atviraširdę bendra-
mintę sutikusi. – ir šiandien viską gi susirašiau, tik va – 
namuose ant pianino akinius padėjau ir pamiršau pasi-
imti. Užtat dabar ir bandau prisiminti, kas šitam lapely 
mano pasirašyta...

– Parodyk man, aš gi šiandien su akiniais, perskaitysiu tau. 
Gal kitą kartą man irgi tokios pačios tavo pagalbos reikės, – ir 
abi nebeišskiriamos draugės nuskubėjo pirkinių rinkti. 

Net labai gyvos audėjos

Praėjusią žiemą svėdasų bibliotekos meno galeriją nu-
spalvino subtilūs raštai ir ornamentai – parodoje buvo eks-
ponuojamos lovatiesės ir juostos.

Į galeriją užsukusi garbi svėdasiškių viešnia vertėja Da-
lia Dilytė aiktelėjo, grožybes pamačiusi, palinko prie vienos 
lovatiesės, stabtelėjo prie kitos ir susižavėjusi ėmė klausinėti 
bibliotekininkių:

– o šita audėja, atleiskite... Ji dar gyva? Ar būtų galima 
tikėtis, kad ji ką nors ir dabar išaustų?

– Gyvos, gyvos, net labai gyvos tos audėjos – aštuntokės 
ir devintokės Anykščių gimnazistės! – nė kiek nesuglumusios 
džiugiai pranešė parodos lankytojai svėdasiškės biblioteki-
ninkės. 

Viešnia nuščiuvo, bet po akimirkos netvėrė iš susižavėji-
mo – mat ji nė nedrįsusi pagalvoti, kad šiuolaikinis jaunimas 
galėtų taip jos akis apgauti.

Vienas už visus 
pagal Joną Juodelį

Po karo į svėdasus valsčiaus tarnautoju iš obelių buvo 
atkeltas toks Jonas Paltinas. ir kokių tik pareigų čia jam ne-
buvo sukrauta: ir prievoles registruoti, ir mokesčius rinkti, ir 
nacionalizuotą turtą surašinėti, ir dar visko daug.

Vieną dieną jis turėjo reikalų rajono centre Anykščiuose, 
kol visur apėjo – žiūri, kad jau ir temsta, o iki svėdasų – dau-
giau kaip 20 kilometrų. nakvoti mieste nesiruošia, todėl eina 
tiesiai pas rajono Vykdomojo komiteto pirmininką Traškiną ir 
prašo mašinos, kad jį iki svėdasų parvežtų.

Pirmininkas raukosi: laisvas tik sunkvežimis, kaip čia da-
bar liaudžiai atrodys, kad su „Polutorka“ (pusantros tonos 
keliamosios galios krovininiu automobiliu GAZ-AA – Red. 
pastaba) vieną poną į svėdasus veža. 

Jonas nesuglumo:
– negi mane vieną? Taigi ir mokesčių rinkėjas, ir prievo-

lių administratorius, ir valsčiaus sekretorius važiuos...
Vykdomojo komiteto pirmininko širdis iškart suminkštė-

jo – kaip gi čia visai svėdasų valsčiaus valdybai nepadėsi?.. 
Taip ir išvažiavo į svėdasus sunkvežimis, vienam asmeny 
veždamas ir rinkėją, ir administratorių, ir sekretorių...

GimTinės žEnKLAi


