
1

Pasaulio anykštėnas
Pasaulio anykštėnų bendrijos almanachas 
kiekvienam, laikančiam save anykštėnu

2011 m. Nr. 2 (38)

  3 Laimė anykštėnu būti. Redaktoriaus žodis 
  

ANYKŠTIETIŠKOS PATIRTYS  
SIMBOLIAI. HERBAI

4  Tautvydas Kontrimavičius. Įprasminta savojo laiko idėja. 
         Anykščiai. Andrioniškis. Debeikiai. Kavarskas. Skiemonys. Svėdasai. Traupis. Troškūnai. Viešintos. 

NAMAI. MUZIKA NAMUOSE
10 Muzikos garsai talento užuovėjoje. 
 Iš skambančių prisiminimų apie Anykščius ir anykštėnus.
15 Antanas Gražys. Muzikantėlis.
16  Tautvydas Kontrimavičius. Prigimties skambesio ilgesys.

DVARAS. PIENIONYS
20  Stanislovas Kiškis. Iš Pienionių praeities.
22 Arimeta Vojevodskaitė. Tikrųjų Pienionių beieškant.
26 Jonas Glemža. Pienionių parko raidos bruožai.
30 Mano prosenelis – Pienionių sodininkas. 
 Iš Stasės Kisielienės, Vlado Ginočio, Kotrynos Ginotienės ir Kazimieros Nemanienės 
 prisiminimų apie Pienionių dvarą.
32 Vytautas Bagdonas. Senojo dvaro atgimimas.

GIMINĖ. GLIAUDELIAI
34 Remigijus Bimba. Žodis apie mūsų giminę.
38 Nuo pirmosios iki aštuntosios kartos. Biografijų apžvalga.
48 Remigijus Bimba. Susitikome, kad nebeišsiskirtume.

DRAUGYSTĖ. PAVYZDYS
50  Mokytojo pagarba rašytojui. Iš Mato Grigonio atsiminimų.
52 Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Dieviškoji likimo ranka. 
56 Jurga Žąsinaitė. Palinkėjimas beldžia į širdį.
58 Audronė Berezauskienė. Bibliotekininkai paklūsta gimtinės traukai.

KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UKMERGĖ
64 Raimondas Guobis. Ukmergės miestelis bruku brukavotas...
65 Juozas Budrevičius. Kareiviškų dienų aidai.
68 Neužmirškite būti ŽMONĖMIS. Iš Antano Biliūno rankraščių.
71  Ona Sazonovaitė-Čugunova. Lenkiu galvą prieš jo pagarbą žmonėms.
72 Algirdas Ražinskas. Lyg romantiškos meilės aidas... Rudens romansas.
74 Ukmergiškių kūrybos židinyje.  
 Gintautas Stankaitis. Poetą nužudančios akys. Paskutinis žodis. 
 Teisininko prisiminimai: „Kodėl, Untanai, nerašai?”. Sėlių mergaitei. 
 Zita Butkutė. Laiškas draugui. 
 Bronislava Šermukšnytė-Seneckienė. Ligonio pavasaris. Medicinos sesuo. 
 Vincas Lukša. Mamai. „Lakštingalos dainoj tiek jaudulio prižerta...”  
 Algirdas Ražinskas. Iš mano laiškų-dienoraščių. 
 Albinas Kuliešis. Anykščių klevai.
78  Ukmergiškiai Anykščiuose. Biografijų kronika.
81  Anykštėnai Ukmergėje. Biografijų kronika.

ATSIVĖRIMAI 
84 Stanislovas Petraška. Mano namų pasakos.



2

  PASAULIO ANYKŠTĖNAS 
  ISSN 2029-4077
 © Pasaulio anykštėnų bendrija 

Redakcija: A. Vienuolio g. 4, 
LT-29147 Anykščiai 
Tel. +370-687-90933 
Redaktorius Tautvydas Kontrimavičius
El. paštas: anykstenai@gmail.com 
Interneto svetainė www.anykstenai.lt 

Maketavo Algimantas Kleiva
Spausdino  
UAB ,,Petro ofsetas“, 
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius
Tel.   +370-5-273 33 47, 
faks. +370-5-273 31 40
El. p. priemimas@petroofsetas.lt 
Interneto svetainė  www.petroofsetas.lt
Užsak. Nr. 97. Tiražas 500 egz.

PASAULIO ANYKŠTĖNAS        2011 m. Nr. 2 (38)

GIMTINĖS ŽENKLAI
88 Anykštėnų kultūros akiratis.  
 2011 m. balandžio – 2011 m. rugsėjo kultūros kronika: faktai ir atspindžiai.  
100 Anykštėnų džiaugsmai.
106 Anykštėnų svečiai. 
111 Anykštėnų knygų derlius.
116 Anykštėnų sukaktys. 2011 m. lapkritis – 2012 m. balandis. 
119 Atsisveikinome.
120 Anykščių kuntaplis. 
120 Rezonansas.

2011 m. baigiantis Anykščiuose pradedamas įgyvendinti projektas „Mano kultūros dienoraš-
tis. Anykščiai“, kuris pristatys 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinę kaip šiuolaikinį meną kuriančio 
jaunimo, bendraujančio realioje ir virtualioje erdvėse, patirčių miestą.

Visus metus Anykščiuose tęsis etninio, pilietinio ir literatūrinio diskurso renginių programa, o 
virtualiojoje platformoje www.manotinklas.lt formuosis jos atspindys. Žinią apie kultūros sos-
tinę jau skleidžia jos ambasadoriai, o apie projekto veiklas ir sėkmes pasakos videosavanoriai.

ANYKŠČIAI – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinė

Gediminas GELGOTAS, Kultūros 
sostinės ambasadoriaus Naujų Idėjų Ka-
merinio Orkestro (NI&Co) vadovas:

„Buvimas Lietuvos kultūros sostine 
– tai laikas, kuomet kraštas turi galimy-
bę atskleisti, puoselėti ir pateikti visa tai, 
ką turi geriausio. Laikas, kuomet sufor-
muojama arba naujai išryškinama krašto 
vizitinė kortelė. Kartais tai svarbu net ir 
pačiai krašto bendruomenei – atsigręžti, 
prisiminti visa tai, kas yra to regiono es-
minės vertybės, pamatai. Kaip tik todėl 
ir rengiame projektą „Anykščiai NI&Co 
akimis“, kurio metu stengsimės parodyti 
neatrastas, o kartu ir žinomas Anykščių 
vietas – tačiau kitaip“.

Mindaugas NEFAS, istorikas, Anykščių – 2012-
ųjų metų Lietuvos kultūros sostinės ambasadorius:  

„Ar gali augti medis be šaknų? Manau, kad ne. 
Kiekvienas žmogus turi savas šaknis, kurios yra jo šei-
ma ir vieta, kurioje jis gimė, augo, subrendo, svajojo, 
patyrė pirmuosius skaudulius ir džiaugėsi laime po 
gimtinės dangumi. Mano draugai dažnai juokauja, jog 
jei tikrai viskas yra taip, ką aš pasakoju apie Anykščius, 
– tai jie yra svajonių kraštas. 

Mes galime parodyti Lietuvai, kad Anykščių var-
das visų pirma asocijuojasi ne su vynu, o su nuostabia 
gamta bei pasakiškais kultūriniais renginiais: bardų ir 
klasikinės muzikos festivaliais, mūsų tautos ir Valstybės 
istorijos puoselėjimu, laisvės kovų atmintimi bei vi-

suomet optimistiš kais 
žmo nėmis. Turi me is-
torinį šansą sus tiprinti 
Anykščių dvasią! 

Man svarbiausias 
šūkis, kuriuo visada va-
dovaujuosi: „Atiduok 
Tėvynei, ką privalai!“ 
Su šiuo šūkiu mūsų 
laisvės kovotojai kovė-
si už laisvą Lietuvą, o 
šiandien aš vadovau-
juosi juo, kurdamas 
savo sėkmingą Lietuvą 
ir sėkmingus Anykš-
čius“. 

Gabrielė GRIAUZDAITĖ, VGTU stu-
dentė, projekto „Mano kultūros dienoraš-
tis. Anykščiai“ videosavanorė: 

„Nuo pat vaikystės esu susijusi su mu-
zika. Šeimoje tėtis muzikuoja, pati baigusi 
muzikos mokyklą, groju trimis instrumen-
tais ir dainuoju. Mėgstu lankytis įvairiuose 
koncertuose, festivaliuose – nuo klasikinės 
muzikos iki „ROKO NAKTŲ“. 

Studijuoju kūrybines industrijas, todėl 
būtent ši sritis man yra labai aktuali. Daly-
vavau tarptautinėje konferencijoje, kurioje 
pristatėme darbą – interaktyvų koliažą. 
Ketinu lavintis šioje srityje, man bus labai 
gera praktika, be to, galėsiu pasidalinti ir 
savo patirtimi“.

„Sukurk ir parodyk“, „atsiversk dienoraštį“, „pažiūrėk, ką aš veikiu“, „dalyvauk ir laimėk“, „pasikalbam :)“... 

Atrask visa tai virtualiojoje Lietuvos kultūros sostinės erdvėje  www.manotinklas.lt !
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Sveiki sulaukę antrojo „Pasaulio 
anykštėno“ almanacho – šiemet aptuku-
sio, per šimtą puslapių svorio priaugusio, 
todėl ir retesnio svečio Jūsų namuose.

Tai, kas dar taip neseniai staigmena 
buvo, dabar jau kasdienybe tampa – 
atrodo, tik taip ir turi būti, kitaip nebeį-
sivaizduotume. „Pasaulio anykštėnas“ 
pasirinko savo kryptį ir stilių: rašys apie 
Anykščių krašto žmones istorijos vėjuose 
ir skersvėjuose, keliuose ir klystkeliuose, 
šiapus ir anapus mūsų laiko. 

Kokie tie žmonės – „Pasaulio anykš-
tėno“ herojai? Jau penkerius metus kaup-
damas anykštėnų biografinius duomenis, 
rinkdamas mūsų krašto žmonių veiklos 
atspindžius ir lipdydamas iš jų kuo pil-
nesnius portretus, nuolat susiduriu su 
dilema: kur ta riba, ties kuria vienas ar 
kitas žmogus anykštėnu tampa. Mažiau-
siai abejonių, kai gimimo dokumentuose 
įrašomas koks nors Anykščių krašto vie-
tovardis, – tačiau ir tas įrašas ne kiekvie-
nam yra brangus ar įsimenantis, o kitam 
ir vieneri kūdikystės ar intensyvaus dar-
bymečio metai, praleisti Anykščių krašte, 
yra be galo svarbūs, tiesiog lemtingi.

Todėl „anykštėno“ sąvoka labai 
dažnai peržengia pirmojo įspūdžio, šį 
žodį išgirdus, ribas. Anykštėnu pačia 
plačiausia prasme tampa bet kuris žmo-
gus, kurį likimas bloškia rašyti Anykščių 
krašto istoriją – kartais visą prasmingą 
jos puslapį, kartais tik vieną fragmen-
tišką eilutę, užuominą. Galbūt ne kie-
kvienas paskui tą savo indėlį ir įsimena, 
tačiau krašto metraštis be jo liktų skur-
desnis, pilkesnis. 

Kiekvieno anykštėno indėlis – lemtis, 
mat tie pėdsakai, kurie buvo ar dar bus 
palikti Anykščių krašte, visam gyvenimui 
ir net ilgiau tampa kiekvieno iš mūsų da-
limi. Jie nedingsta, kaskart prisimenami 
ir turi įtakos darbams, poelgiams ir net 
charakteriui pasireikšti dažnai toli nuo 
Anykščių krašto.

Todėl ir šiame almanacho numeryje 
anykštietiškosios gijos driekiasi labai toli 
– ne tik geografiškai, bet ir laike. Tarp 
daugiau kaip pustrečio šimto Gliaude-
lių giminės palikuonių tik maža dalis 
šiandien prisipažintų laikantys save 
anykštėnais. Tačiau visi jie, kokiomis 
pavardėmis besivadintų, yra tos pačios 
vienos šeimos, prieš porą šimtmečių 
gyvenusios Klykūnuose, Rubikių eže-
ro pakrantėje, palikuonys. Ir jų noras 
semtis giminiškosios tvirtybės iš savo 
protėvių anykštėnų yra itin žavus ir už-
krečiantis. Iš Anykščių krašto išaugusi 
plati ir stipri Gliaudelių giminė savo 
bendrystės pavyzdžiu dar ne vieną gi-

PASAULIO
ANYKŠTĖNAS

Gimė 2008 m. sausį kaip Pasau-
lio anykštėnų bendrijos mėnraštis. 
Per trejus metus buvo išleisti 36 jo 
numeriai. Nuo 2011 m. pertvarky-
tas į kultūros istorijos ir visuomenės 
raidos almanachą, išeina pavasarį 
ir rudenį. 

Leidžiamas bendradarbiaujant 
su A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialiniu muzie-
jumi, Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešąja biblioteka, T. Mikeliūnaitės 
Anykščių kraštotyros draugija, Vil-
niaus anykštėnų sambūriu.

2011 m. antrojo numerio au-
toriai ir bendradarbiai: Vaidotas 
Aukštaitis, Rita Babelienė, Vytautas 
Bagdonas, Audronė Berezauskie-
nė, Remigijus Bimba, Rasa Bražė-
naitė, Vaclovas Bražėnas, Romual-
da Bražėnienė, Raimondas Guobis, 
Danutė Karčemarskienė, Albinas 
Kuliešis, Violeta Matelienė, Aušra 
Miškinienė, Audronė Pajarskienė, 
Vygandas Račkaitis, Romualdas 
Rakauskas, Algirdas Ražinskas, 
Milda Telksnytė, Rimantas Vana-
gas, Vida Zasienė, Jurgita Žąsinai-
tė-Gedminienė.

Leidinyje panaudotos A. Bara-
nausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus fondų (su-
trumpintai – VŽM) nuotraukos.

Leidinį remia:
Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas, publikacijų ciklui 
„Anykštietiškos patirtys“ skirtos pa-
ramos dydis 2011 m. – 12.000 Lt. 

Anykščių rajono savivaldybė, 
skirtos paramos dydis 2011 m. – 

3.000 Lt.
Vilniaus anykštėnai

Darius Gudelis,
Petras Kalibatas

ir visi „Pasaulio anykštėno” 
skaitytojai.

minę, nuo tėvonijos plačiai pasklidusią, 
gali šiuolaikiškam bendravimui įkvėpti. 

Kaimynystės temą šiame almanacho 
numeryje savitai atskleidė ukmergiškiai, 
tiesiantys stipriausias literatūrinio bendra-
vimo gijas tarp gretimų rajonų. Ir jei šios 
gijos vis stiprės ir į kultūrinės bendrystės 
virves ims vytis, tarsi pančiais vidurio 
Aukštaitijos regioną ims kaustyti, – tai bus 
pirmiausia nuoširdžiai ir be išankstinių 
įsipareigojimų draugaujančių anykštėnų 
ir ukmergiškių literatų didžiausias nuo-
pelnas. Visais laikais kelias iš Anykščių į 
Europą tik pro Ukmergę vesdavo – kodėl 
gi ir dabar šiuo keliu anykštėnams nepra-
dėjus dažniau minti?

Po to, kai po Anykščių kraštą pasklido 
pirmasis „Pasaulio anykštėno“ almana-
chas, labiausiai nudžiugino vienos anykš-
tėnės namuose ant kasdieninio stalo jau 
kelintą mėnesį gulintis  jo egzempliorius. 
Ponia Eugenija prisipažino, kad jo tiesiog 
negalinti į šalį padėti – tai su svečiais, tai 
su giminaičiais vis apie jį kalba pasisuka. 
Malonu pritarti šiai anykštėnei: „Juk čia – 
mūsų gyvenimo dalis, mūsų istorija!“ 

Tikiu, kad viena ar kita „Pasaulio 
anykštėno“ iš užmaršties išgriebta žinia 
paskatins atidžiau pažvelgti į Anykščių 
krašto turtus. O jie su kiekviena čia gyve-
nančių ir šio krašto labui dirbančių žmo-
nių karta vis kaupiasi, gausėja – tik reikia 
noro ir progos šiais krašto kultūros isto-
rijos klodais pasidžiaugti ir juos tikruoju 
auksu pavadinti.                                   

Redaktorius
Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Laimė anykštėnu būti

Povilo Šiaučiūno ekslibrisas.
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SIMBOLIAI. HERBAS

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Herbo kilmę liudija šio termino reikšmė, išlikusi kai kurio-
se kalbose: lenkų „herb“, vokiečių „Erbe“ iki šiol reiškia pa-
likimą. Herbas visame pasaulyje yra žinomas kaip valstybės 
ar kito teritorinio vieneto, organizacijos ar giminės skiriamasis 
ženklas, perduodamas iš kartos į kartą kaip paveldimasis sim-
bolis. Jis vaizduojamas vėliavose, monetose, antspauduose, jo 
atvaizdų sutinkama ant pastatų, buities reikmenų ar knygose.

Viename iš seniausių žinomų herbų prieš 4,5 tūkst. metų 
šumerai vaizdavo liūto galvą. Vėliau senovės Egipte herbuose 
buvo vaizduojama gyvatė, Romos imperijoje išpopuliarėjo 
erelis, o Atėnų polis į šiuolaikinę heraldiką atvedė pelėdą. 
Viduramžiais riterių herbai liudijo jų kilmę ir nuosavybę, jie 
tapo paveldimi ir pabrėžė privilegijuotą kilmingųjų padėtį vi-
suomenėje. 

Seniausiu herbu Lietuvoje laikomi Gediminaičių stulpai, 
tapę Gediminaičių dinastijos herbu XIV a., ir Dvigubas kry-
žius – Jogailos ir Jogailaičių simbolis nuo XIV a. pabaigos. 
Nuo XIV a. Lietuvos miestams kartus su Magdeburgo teisėmis 
buvo suteikiami ir herbai.

Herbai nuo seniausių laikų iki šiol kuriami pagal griežtas 
heraldikos taisykles. Svarbiausioji herbo dalis yra skydas, ku-
ris gali būti suskaidytas laukais. Skydas spalvinamas viena iš 
septynių heraldikoje dažniausiai vartojamų spalvų (du meta-
lai – auksas ir sidabras bei penkios spalvos: raudona, mėlyna, 
žalia, purpurinė ir juoda) ir puošiamas simboliniais 
piešiniais – skydo figūromis. Heraldikoje naudoja-
mos dviejų rūšių figūros: heroldinės – įvairūs geome-
triniai motyvai ir mobiliosios – daiktai, žmonių, žvė-
rių, fantastinių būtybių atvaizdai, apskritai visa tai, ką 
tik sukūrė gamta, žmogus ar žmogaus fantazija. 

Kiekvienas herbas pagal senovinę heraldikos tra-
diciją yra blazonuojamas. Herbo blazonavimas yra 
jo turinio aprašymas pagal heraldikos taisykles. Taip 
aprašytą herbą galima atkurti net ir neturint tikslaus 
jo atvaizdo.

„Perskaityti“ herbą lengviau nei jį pažinti. Heral-
dikos specialistai pataria labai atsargiai aiškinti vieną 
ar kitą herbo simbolį. Heraldikoje kiekviena spalva 
turi kelias ar net keliolika prasmių – ir negalima visų 
jų suteikti vienam herbui. Pavyzdžiui, jei kalbame 
apie sidabrą (baltą spalvą), tai ji reiškia ir mėnulį, ir 
perlą, dar pirmadienį, vandenį, dorumą, skaistybę. 
Ne mažiau visiškai skirtingų prasmių turi ir kitos spal-
vos. Herbo simboliką visada reikia sieti su konkretaus 
herbo kilme ir jo pasirinkimo motyvais.

„Šiuolaikinė Lietuvos heraldika yra daugelio 
žmonių kūrybos rezultatas. Vienas idėjas pasiūlo vie-
tos atstovai, kitas – herbus kuriantys dailininkai, He-
raldikos komisijos nariai. Geram herbui sukurti reikia 
laiko, kantrybės ir, suprantama, žinių“, – rašė Heral-
dikos komisijos pirmininkas Edmundas Rimša paly-
dimajame žodyje „Lietuvos heraldikos“ II tomui.

ANYKŠČIAI

Herbo aprašymas. Sidabriniame lauke, pakelto, ban-
guotais kraštais mėlyno pleišto viduryje, ant rudo arkinio 
tilto fragmento, kylančio iš mėlynos skydo papėdės, sto-
vinti Šv. Jono Nepomuko figūra su juoda sutana, biretu 
ir batais, sidabriniu veidu ir rankomis, kamža ir rudu ap-
siaustu. Dešinėje rankoje šventasis pakėlęs laiko juodą 
kryžių, ant kurio yra sidabrinis Nukryžiuotasis, o kairėje 
– žalią palmės šakelę. Aplink šventojo galvą išdėstytos 5 
sidabrinės žvaigždutės. Skydo šonuose aplink jį dvi, apa-
čioje raudonu kaspinu surištos, rudos šakelės su žaliais 
lapais ir raudonais vaisiais.

Herbo kilmė ir simbolika. 1792 m. sausio 17 d. pa-
skutinis Abiejų Tautų Respublikos karalius Stanislovas 
Augustas (1732-1798) suteikė Anykščiams miesto teises 
ir herbą. Tame pirmajame istoriniame miesto herbe buvo 
pavaizduotas savivaldos išvakarėse Anykščiuose pasta-
tytas tiltas per Šventosios upę, papuoštas tiltų globėjo 
ir sergėtojo nuo vandens nelaimių Šv. Jono Nepomuko 
(1340-1393), paskelbto šventuoju 1729 metais, statula. 
Privilegijoje buvo iškilmingai rašoma: „... O kad tas mies-
tas, antspauduodamas tiek teismo, tiek miesto valdymo 
reikalų išrašus ir oficialius raštus, patirtų tikrą garbę, su-
teikiame jam tokį herbą, koks čia matyti nupieštas, tai yra 
trijų arkų tiltą per upę, vadinamą Šventąja, virš kurio stovi 
šv. Jono Nepomuko statula. Šį herbą leidžiame tam mies-
tui naudoti antspauduose ir visokiuose ženkluose“. Nors 
po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 m. 
Anykščiai vėl neteko miesto teisių, tačiau šis heraldikos 
simbolis išliko kaip istorinis ženklas.

XX a. antrojoje pusėje, kai Lietuvoje ėmė populia-
rėti heraldikos simboliai, 1970 m. buvo bandyta atkurti 
Anykščių herbą, remiantis XVIII a. pabaigos istorine tra-

Įprasminta savojo laiko idėja
Herbas – teisės aktų nustatyta tvarka sukurtas ir 

patvirtintas valstybės, apskrities, savivaldybės, miesto, 
miestelio ar kaimo skiriamasis ženklas, skirtas simboli-
zuoti ir išskirti subjektą, kuriam jis sukurtas.

Iš Lietuvos Respublikos Valstybės herbo, kitų herbų ir 
herbinių ženklų įstatymo
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dicija, tik šventojo figūrą pakeičiant mergina, laikančia 
dešinėje rankoje leliją, kairėje – atverstą knygą (autorius 
– dailininkas Vytautas Kalinauskas). Šis herbas, kaip ir kiti 
atnaujinti ar senieji Lietuvos  heraldikos simboliai, tais 
pačiais metais buvo uždraustas naudoti, todėl netapo po-
puliarus. 1987-1988 m. Respublikinė heraldikos komisija 
peržiūrėjo visus 1968-1970 m. sukurtus miestų herbus ir 
daugiau kaip 20 iš jų pripažino taisytinais. Tarp tokių ne-
vykusių herbų pateko ir atnaujintasis Anykščių simbolis. 
Kraštotyrininko ir istoriko Sauliaus Nefo iniciatyva 1988 
m. pavasarį Anykščiuose kilo bendruomenės diskusija 
apie svarbiausio heraldikos simbolio poreikį, istorinio 
herbo atkūrimą ar naujo herbo kūrimą, iki 1988 m. ru-
dens anykštėnų bei specialistų nuomones publikavo rajo-
no laikraštis „Kolektyvinis darbas“. 

„Kokio miesto herbo norėtumėte? Tiesa, šiuo klausimu 
yra keletas „bet”. Visų pirma būtina atsižvelgti į istorinį 
miesto herbą. Vargu ar vertėtų jį visai atmesti. Antra – šv. 
Jono Nepomuko problema. 1970 m. Respublikinė heral-
dikos komisija ir rajono vadovai nutarė statulą pakeisti. 
Jei ir dabar anykštėnai laikosi šios nuomonės – tebūnie 
taip. Tik reikėtų konkrečiai numatyti, kuo pakeisti senąją 
statulą, išdėstyti pakeitimo motyvus. Mano nuomone, rei-
kia stengtis kiek galima mažiau nutolti nuo istorinio her-
bo”, – taip atvirame laiške anykštėnams 1988 m. balandį 
rašė Respublikinės heraldikos komisijos narys Edmundas 
Rimša.

Ši diskusija Anykščių herbo tema buvo pirmasis lais-
vos minties proveržis Anykščiuose, sutapęs su Sąjūdžio 
veiklos pradžia ir net jį aplenkęs. Ji baigėsi visuomenės 
apsisprendimu atkurti istorinį Anykščių miesto herbą 
kaip palikimą, kurio atsisakyti įgaliojimų niekas nesu-
teiks. 

Vėliau tas pats heraldikos specialistas E. Rimša rinki-
nyje „Anykščiai : istorijoje, literatūroje, atsiminimuose“ 
1992 metais rašė: „Anykščių herbas, kaip ir kiti XVIII a. 
pabaigos herbai, nupieštas 
gan realistiškai: jei nuimtume 
šv. Jono Nepomuko statulą, 
liktų gražus peizažas. Kita 
vertus, tai vienas įdomiausių 
to laiko herbų ir bene vienin-
telis tokios kompozicijos her-
bas Europoje, jei neskaitytu-
me pagal Anykščių privilegiją 
nukopijuoto Pilviškių miesto 
herbo. 

Kiekvienas herbas yra savo 
meto kūrinys. Jame įprasmin-
ta idėja buvo gerai supranta-
ma amžininkams ir, be abejo, 
turėjo ryšį su pačiu miestu. 
(...) Apskritai galima tvirtinti, 
kad Anykščių herbo idėja kilo 
vietoje, tarp pačių miestiečių. 
Jo simboliką nulėmė dvi pa-
grindinės aplinkybės: naujo 
šventojo Jono Nepomuko 
populiarumas ir savivaldos 
išvakarėse mieste atsiradęs 
svarbus objektas – tiltas per 
Šventąją.“

Herbo įteisinimas. Atnau-
jinto Anykščių herbo etaloną 
parengė dailininkė Laima Ra-
monienė. 1992 m. lapkričio 4 
d. šį herbą patvirtino Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji Ta-
ryba – Atkuriamasis Seimas.

ANDRIONIŠKIS

Herbo aprašymas. Mėlyname lauke tupinti sidabrinė 
pelėda. Jos snapas ir nagai auksiniai. Sidabrinėje skydo 
galvoje raudonas įžambusis (Šv. Andriejaus) kryžius. 

Herbo kilmė. Kalbininkų teigimu, miestelio, išaugu-
sio XVII a. prie Griežos ir Šventosios santakos, pavadini-
mas kilo nuo Andrionio ar į jį panašių asmenvardžių, o 
Andronis savo ruožtu kilo nuo itin populiaraus Andrie-
jaus vardo trumpinio Andriaus. Manoma, kad miestelio 
užuomazga prasidėjo nuo Andrioniškio dvaro, prie ku-
rio vėliau atsirado smuklė su nakvynės namais, pasta-
tyta bažnyčia. Andrioniškis ypač garsus savo gyventojų 
inteligentiškumu ir tautiškumu, kuris išryškėjo per 1830-
1831 m., 1863-1864 m. sukilimus, po pastarojo buvusį 
spaudos draudimo laikotarpį ir po Antrojo pasaulinio 
karo prasidėjusį lietuvių partizaninį judėjimą, nukreiptą 
prieš sovietų okupacinį režimą

Istorinio herbo Andrioniškis niekada neturėjo. XXI a. 
pradžioje andrioniškiečiai rinkosi simbolius, kurie garsi-
na miestelį ir jį supančius kaimus, iš pradžių kalbėdami 
apie kelis galimus herbo motyvus: Šv. Andriejaus kry-
žių, pelėdą, vieną seniausių pasaulyje žinomų achon-
dritų – meteoritą, 1929 m. nukritusį netoli Andrioniškio, 
ir sielius, kuriuos Andrioniškio apylinkių vyrai plukdy-
davo Šventąja iki Jonavos, o vėliau Nerimi iki Kauno. 
Dažniau minėtas išminties, dvasinių žinių lobynas, vis 
prisimenant Andrioniškio apylinkes XIX a. pabaigoje iš-
garsinusią Stanislovo Didžiulio (1850-1927) biblioteką. 

Be to, Lietuvos Andrių sostine save tituluojantis mies-
telis yra ir Palatavio piliakalnio pašonėje, todėl ypač 
didžiuojasi istorikų versija apie tai, jog čia XIII a. bu-
vęs karūnuotas Mindaugas, o šią iškilmingą ceremoniją 
organizavęs Livonijos magistras Andrius fon Štirlandas 
savo apsilankymu galbūt ir paliko šiam vizitui atminti 
vardą kaip dovaną Andrioniškiui. 
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Po diskusijų nuspręsta mėlyname lauke vaizduoti si-
dabrinę pelėdą, o į sidabrinę skydo galvą įdėti heroldinę 
figūrą – raudoną įžambųjį kryžių, dar kitaip vadinamą 
Šv. Andriejaus kryžiumi, kuris simbolizuotų miestelio 
vardą. Toks simbolių ir spalvų parinkimas geriausiai re-
prezentuoja Andrioniškio miestelį, svarbiausius jo isto-
rijos momentus ir kultūrą. 

Herbo simbolika. Pelėda jau nuo Antikos laikų žino-
ma kaip graikų išminties deivės Atėnės Paladės paukštis, 
kuris laikomas tamsą perskrodžiančio mokslo simboliu. 
Kita pelėdos simbolikos reikšmė sąlygota paukščio ypa-
tybės budėti naktimis, kas ją daro panašią į sargyboje sto-
vinčius kareivius. Andrioniškio atveju pelėda geriausiai 
atspindi jo gyventojų inteligentiškumą, mokslo sklaidą 
ir sugebėjimą jį ginti. Šią reikšmę sustiprina skydo mėly-
na spalva, simbolizuojanti dvasingumą ir ištikimybę. 

Herbe panaudota pasaulio heraldikoje populiari 
dviejų garbingųjų heroldinių figūrų – kaspinų kombi-
nacija, sudaranti taip vadinamą Šv. Andriejaus kryžių. 
Šv. Andriejus – pirmasis Jėzaus mokinys ir vienas iš 12 
apaštalų, kuris skleisdamas krikščionybę mirė kankinio 
mirtimi ir buvo nukryžiuotas ant X formos kryžiaus. Dėl 
to Šv. Andriejaus kryžius ne tik rodo miestelio varda-
žodžio kilmę, bet jis savo netiesiogine prasme tampa 
ir andrioniškiečių pasiaukojančios veiklos – mokslo ir 
švietimo sklaidos, lietuvybės, tautiškumo ir nepriklauso-
mybės puoselėjimo, už ką būdavo praliejamas ir žmo-
nių kraujas, – simbolis. Šią reikšmę pabrėžia raudona 
Šv. Andriejaus kryžiaus spalva.

Herbo įteisinimas. Andrioniškio herbo etaloną paren-
gė dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis. Šį herbą 
2011 m. balandžio 19 d. dekretu patvirtino Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

DEBEIKIAI 

Herbo aprašymas. Mėlyname lauke kylantis sidabri-
nis žirgas su auksinėmis kamanomis.

Herbo kilmė. Istorinio herbo Debeikiai niekada netu-
rėjo. XX a. pabaigoje debeikiečiams renkantis simbolius, 
kuriais garsus miestelis ir jį supantys kaimai, buvo prisi-
minta, kad šių apylinkių žmonės nuo senų laikų vertėsi tik 
žemdirbyste, svarbiausias jų pagalbininkas buvo arklys, 
o XX a. pirmojoje pusėje debeikiečiai labiausiai garsė-
jo meile čia auginamiems žirgams. Todėl žirgas ir buvo 
pavaizduotas naujajame miestelio herbe, kurio pirmąjį 
projektą dailininkas Raimondas Miknevičius pasiūlė dar 
1996 m. 

Herbo simbolika. Mėlyna skydo spalva herbe simbo-
lizuoja sąžiningumą ir ištikimybę, sidabrinė – kilnumą ir 
nekaltumą, auksinė – kilmingumą ir galią. Žirgas heraldi-
koje reiškia laisvę, intelektą, sėkmę, jis yra simbolis, kuris 
vienija drąsą, jėgą ir greitį.

Herbo įteisinimas. Debeikių herbo etaloną parengė 
dailininkas Raimondas Miknevičius. Pakoreguotą projek-
tą 2002 m. rugpjūčio 21 d. patvirtino Lietuvos Respubli-
kos Prezidentas Valdas Adamkus. 

KAVARSKAS

Herbo aprašymas. Mėlyname lauke ant žalios išgaub-
tos papėdės vertikaliai įsmeigtas aukso spalvos kalavijas ir 
abipus jo aukštyn puslankiais trykštantys sidabriniai lašai.

Herbo kilmė. Istorinio Kavarsko heraldikos simbolio 
iki XXI a. pradžios rasti nepavyko, todėl miestui jo ben-
druomenė nusprendė kurti naują herbą. Jis atspindi šio 
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krašto legendą, kuri byloja, kad Kavarską galėtų valdyti tik 
tas galiūnas, kuris pajėgtų ištraukti giliai į žemę įsmeigtą 
kardą. Kai toks stipruolis atsiradęs ir kardą iškėlęs, tuoj toje 
vietoje iš žemės ištryškęs stebuklingas šaltinis, sruvenantis 
iki šiol. Kavarskas garsėja iš Šventosios atodangų trykštan-
čiomis versmėmis, ypač Šv. Jono šaltiniu, išsiveržusiu ne-
toli bažnyčios, todėl ir miesto herbe pavaizduotas į žemę 
įsmeigtas kalavijas ir iš po jo trykštanti vandens versmė. 

Herbo simbolika. Mėlyna spalva herbe simbolizuoja 
ištikimybę ir sąžiningumą, žalia – laisvės ir augmenijos spal-
va, sidabrinė – tyrumo ir vandens spalva, o auksinė – kilmės 
ir galybės simbolis. Kardas heraldikoje simbolizuoja teisingą 
ir kilnų garbės siekį, pasirengimą ginti savo kraštą.

Herbo įteisinimas. Kavarsko herbo etaloną parengė 
dailininkas Rolandas Rimkūnas. 2005 m. sausio 6 d. her-
bą dekretu patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus.

SKIEMONYS

Herbo aprašymas. Žaliame lauke auksinis banguotas 
stulpas.

Herbo kilmė. Prie Luknos upelio, įtekančio į Nevėžos 
ežerą, įsikūrusių Skiemonių vardas kildinamas iš žodžio 
„skemas“, reiškiančio miško kirtimą. Galimas daiktas, 
kad iš šio žodžio atsirado Skemonio pavardė, o nuo jos 
daugiskaitos formos – ir gyvenvietės pavadinimas. Seno-
ji Skiemonių istorija išsamiai netyrinėta ir neaiški, žinios 
apie Skiemonių praeitį iki XVII a. – nepatikimos, jas pati-
krinti patikimais šaltiniais šiuo metu neįmanoma. Mieste-
lio dvasinį gyvenimą turėjo paįvairinti tik XVII a. antrojoje 
pusėje čia įsikūręs tėvų augustijonų – reguliariųjų atgailos 
kanauninkų, dar vadinamų baltaisiais augustijonais (nuo 
abito) vienuolynas. Jis veikė iki 1831 m. sukilimo. Rusijos 
imperijos valdymo metais Skiemonys priklausė Ukmergės 
apskrities Kurklių, po to Alantos valsčiams. Administraci-
nio centro funkcijas įgijo tik XX a. pradžioje, kai kūrėsi Ne-
priklausoma Lietuvos valstybė. Jie tapo valsčiaus centru, 
kuris iš pradžių priklausė Utenos, nuo 1947 m. Anykščių 
apskritims. Po 1950 m. sovietinės administracinės refor-
mos Skiemonys virto Anykščių rajono apylinkės centru, o 
atkūrus Nepriklausomybę, 1995 m. tapo Anykščių rajono 
savivaldybės Skiemonių seniūnijos centru.

Istorinio herbo neturėję Skiemonys naujo reikšmingo 
šio krašto simbolio paieškas pradėjo tik XXI a. pradžioje 
vietos bendruomenės iniciatyva. Svarstant galimus jo sim-
bolikos variantus, vietos atstovai pažymėjo, kad „niekur 
daugiau Lietuvoje, gal tik prie Stelmužės, nėra tokio vin-
giuoto kelio, kaip apie Skiemonis“. Siekiant atsispindėti šį 
vietovės ypatumą, iš pradžių buvo siūlyta vaizduoti vin-
giuotą kaspiną iš vieno skydo kampo į kitą, vėliau bandy-
ta tą vingį parodyti skersai skydo. Galiausiai iš šio krašto 
kilęs dailininkas grafikas Rimantas Tumasonis-Adominis 
2005 m. pasiūlė herbui naudoti garbingąją heroldinę fi-
gūrą – stulpą, o jį pritaikant prie kalvoto Skiemonių kraš-
tovaizdžio ir vingiuotų kelių, – pasirinkti banguotą stulpą. 
Toks herbo variantas ir buvo pateiktas heraldikos specia-
listams, bet galutinio bendruomenės ir komisijos sutarimo 
iškart pasiekti nepavyko.

Prie to paties projekto buvo grįžta ir jis vėl peržiūrėtas 
tik 2011 m. pradžioje. Pavasarį Respublikinė heraldikos 
komisija patvirtino dailininko projektą. Skiemonių herbas 
yra vienintelis Anykščių krašto heraldikoje, kur panaudo-
tos vien tik garbingosios heroldinės figūros.

Herbo simbolika. Banguotas stulpas turi keletą reikš-
mių: jis rodo ir vietovės kelių vingiuotumą, ir primena pro 
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Skiemonis tekantį Luknos upelį, ir miestelio vardo pirmąją 
raidę S. Jis priklauso vadinamų „kalbančių“ simbolių gru-
pei. Skiemonių herbo spalvos artimai susijusios su vieto-
vei parinkta simbolika: per gražius Skiemonių apylinkių 
miškelius ir klonius (žalia) vingiuoja kelias (auksas). Žalia 
spalva heraldikoje reiškia ne tik augmeniją, bet ir grožį, 
viltį, džiaugsmą, sveikatą, o auksas arba geltona spalva 
yra Saulės, šviesos, kilnumo ir dorumo spalva. 

Herbo įteisinimas. Skiemonių herbo etaloną parengė 
dailininkas Rimantas Tumasonis-Adominis. 2011 m. ge-
gužės 17 d. herbą dekretu patvirtino Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

SVĖDASAI

Herbo aprašymas. Dygliuota linija perkirstame skyde 
dvispalvis varpas: jo viršus mėlynoje skydo galvoje auksi-
nis, apačia sidabrinėje širdyje mėlyna.

Herbo kilmė. Istorinio herbo neturėję Svėdasai nau-
jai kuriamam heraldikos simboliui pasirinko garsiausią 
šio krašto legendą apie Alaušo ežere, tyvuliuojančiame 
miestelio pašonėje, kitatikių paskandintą katalikų bažny-
čios varpą. 

Mat esą kadaise Radvilos, kuriems nuo XVI a. priklau-
sė Svėdasų dvaras, siekdami savo valdinius paversti pro-
testantais ir tūždami ant vis dar gajos katalikybės, šiame 
ežere nuskandinę katalikus į pamaldas kvietusį bažnyčios 
varpą. Tačiau net ir toks iššūkis neatbaidęs katalikų nuo jų 
tikėjimo – jį stiprino net ir nuskandinto varpo gausmas. Ši 
legenda aprašyta ir garsiausio visų laikų svėdasiškio, lietu-
vių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto 
(1869-1933) „Pragiedruliuose“. 

Herbo simbolika. Mėlyna spalva Svėdasų herbe sim-
bolizuoja dangų (orą), auksinė – kilmingumą ir galybę, o 
sidabrinė – vandenį. Kaip heraldikos simbolis panaudotas 
varpas liudija bažnyčios jėgą ir galią, gausmo sklidimo 
atstumu saugo žmones nuo nelaimių (piktųjų dvasių).

Herbo įteisinimas. Svėdasų herbo etaloną parengė 
dailininkas Rolandas Rimkūnas. 2002 m. gruodžio 19 d. 
herbą dekretu patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus. 

TRAUPIS 

Herbo aprašymas. Sidabriniame lauke žalias šerinės 
kalnarūtės keras. 

Herbo kilmė. Istorinių duomenų, kad Traupis kada 
nors būtų turėjęs vietovės heraldinį simbolį, iki XXI a. pra-
džios nebuvo aptikta. Traupio bendruomenei nusprendus 
parengti ir patvirtinti miestelio herbą, Heraldikos komi-
sijoje kartu su seniūnijos atstovais buvo svarstyti galimi 
naujo herbo simboliai ir nuspręsta jame pavaizduoti retą 
Traupyje augančią, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytą še-
rinę kalnarūtę – augalą, esantį ties išnykimo riba, vieną 
rečiausių Lietuvoje paparčių. Tai papartinių klasės spori-
nis induotis, kalnarūtės genties augalas. Jis aptinkamas ir 
saugomas tik keliose Lietuvos vietose, tarp jų – ir ant Trau-
pio kapinių senosios akmenų mūro tvoros. Tik kalnuose 
aptinkamą augalą, jį aptikusio ir atpažinusio gamtininko 
Sigučio Obelevičiaus nuomone, į Traupį atpūtė vėjas, toli 
nešiojantis jo sporas iš artimiausių nuo Lietuvos Skandina-
vijos ar Tatrų kalnų.

Herbo simbolika. Augalija pasaulio simbolikoje įkū-
nija gamtos kuriamąsias galias, mirtį ir atgimimą, metų 
laikus ir pasaulio vystymąsi laike. Šerinė kalnarūtė, kaip ir 
kiti paparčiai, pasak legendų, pražysta tik kartą per šimtą 
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metų ir žydi tik vieną Šv. Jono naktį. Tam, kas rastų žiedą, 
išsipildytų visi norai. Todėl papartis heraldikoje – magiš-
kas svajonių išsipildymo simbolis. Gėlių kalboje papartis 
įkūnija nuoširdumą. Sidabrinė skydo spalva herbe simbo-
lizuoja dorą ir skaistumą, ji taip pat yra ir vieno iš visa-
tos elementų – vandens spalva. Žalia – tai laisvės, grožio, 
džiaugsmo, sveikatos, vilties ir augmenijos spalva. 

Herbo įteisinimas. Traupio herbo etaloną parengė 
dailininkas Rolandas Rimkūnas. 2008 m. rugpjūčio 25 
d. dekretu šį herbą patvirtino Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas Valdas Adamkus.

TROŠKūNAI

Herbo aprašymas. Auksiniame lauke juodas puolan-
tis šernas su sidabrine iltimi ir akimi.

Herbo kilmė. Istorinio herbo archyvuose neradę troš-
kūniečiai XX a. antrojoje pusėje buvo beveik pasirinkę 
dailininko Arūno Tarabildos, iš Andrioniškio kilusios dai-
lininkės Domicėlės Tarabildienės sūnaus, 1968 m. rugsė-
jo 17 d. Heraldikos komisijai pasiūlytą heraldikos simbolį 
– dažniausiai sutinkamą Troškūnus nuo senų senovės su-
pančių miškų žvėrį šerną. 

Tačiau tokiai dailininko idėjai nepritarė Troškūnų vi-
suomenei komisijoje atstovavusi mokytoja Ona Bartulytė, 
todėl jos svarstymas buvo atidėtas. Netrukus dailininkas 
A. Tarabilda mirė, o naujo varianto nebespėta pasiūlyti, 
nes 1970 m. Heraldikos komisijos veikla valdžios buvo 
uždrausta. Taip Troškūnų herbas ir liko nebaigtas kurti ir 
nepatvirtintas. Prie tos pačios idėjos buvo grįžta tik XXI a. 
pradžioje – ir šįkart troškūniečiai deramai pagerbė vieną 
žymiausių Lietuvos heraldikos kūrėjų A. Tarabildą, priim-
dami ir tęsdami jo projektą. 

Herbo simbolika. Juoda spalva herbe liudija atsargu-
mą ir išmintį, sidabrinė – tyrumą. Vienas populiariausių 
simbolių Europos heraldikoje šernas yra bebaimio vyriš-
kumo, pasiryžimo ir narsos ženklas, nors jis dažnai sieja-
mas ir su vietos gyvūnija, o puolantis gyvūnas apskritai 
liudija nuolatinį pasirengimą atremti priešą. 

Herbo įteisinimas. Troškūnų herbo etaloną parengė 
dailininkas Rolandas Rimkūnas. 2003 m. birželio 2 d. šį 
herbą dekretu patvirtino Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Rolandas Paksas.

VIEŠINTOS

Herbo aprašymas. Mėlyname lauke skrendantis sida-
brinis balandis auksiniu snapu ir nagais, kojomis nešantis 
sidabrinę knygą, kurios viršelyje auksinė aštuonkampė 
žvaigždė.

Herbo kilmė. Istorinio herbo neturėjusio Viešintų 
miestelio bendruomenė XXI a. pradžioje kaip ryškiausią 
savo krašto simbolį pasirinko apylinkių šviesuolius, XIX a. 
pabaigoje ir XX a. pradžioje lietuviškos spaudos draudi-
mo laikais aktyviai skleidusius lietuvybę. Viešintų kraštas 
garsus knygnešiais ir nacionalinio išsivaduojamojo judė-
jimo veikla. 

Herbo simbolika. Mėlyna spalva herbe liudija ištiki-
mybę, sidabrinė – tyrumą ir teisumą, auksinė – kilmingu-
mą ir galybę. Balandis heraldikoje yra tyrumo ir nuolan-
kumo simbolis. Aštuoniakampė žvaigždė yra atgimimo, o 
siejama su knyga – žinojimo, išsilavinimo simbolis.

Herbo įteisinimas. Viešintų herbo etaloną parengė 
dailininkas Arvydas Stanislovas Každailis. 2006 m. lapkri-
čio 30 d. jis buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Prezi-
dento Valdo Adamkaus dekretu. n


