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GIMTINĖS  ŽENKLAI

Anykštėnų kultūros akiratis
2011 m. balandžio – 2011 m. rugsėjo kultūros kronika: faktai ir atspindžiai

Iki 2011 m. balandžio 10 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre buvo ekspo-
nuojama Anykščių krašto tautodailės paroda.

2011 m. balandžio 1 d. Anykščių kultūros centre surengtas Svajonei skirtas 
koncertas „Svajonių Simfonija“. Jame dalyvavo Saulės Broliai (Saulius ir Donatas 
Petreikiai), Kamilė ir Mantas, Tomas ir Ugnė bei kamerinis „Orkestrėlis“.

2011 m. balandžio 1 d. Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje koncerta-
vo Andrius Rimiškis.

2011 m. balandžio 2 d. Kaune pasibaigusiame tarptautiniame jaunųjų atlikė-
jų klasikinės muzikos konkurse „Kaunas Sonorum“ Anykščių muzikos mokyklos 
pianistas Paulius Raškevičius (mokytojas Stasys Aglinskas) tapo 3-osios vietos lau-
reatu. Konkurse varžėsi 375 dalyviai, tarp jų 130 jaunųjų muzikantų iš 15 užsie-
nio šalių.

2011 m. balandžio 2 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre – kamerinės mu-
zikos koncertas „Pavasaris koplyčioje“. Koncertavo Robertas Beinaris (obojus), 
Gediminas Kviklys (fortepijonas) ir Martynas Beinaris (baritonas), kurie atliko vo-
kalinę ir instrumentinę muziką, sukurtą nuo XVII a. iki mūsų dienų.

2011 m. balandžio 3 d. Anykščių kultūros centre vyko Respublikinis sportinių 
šokių konkursas „Anykščių pavasaris 2011“, kuriame dalyvavo 158 šokėjų poros 
iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Molėtų, Kėdainių, Visagino ir Anykščių.

2011 m. balandžio 6 d. Anykščių kultūros centre mažuosius anykštėnus links-
mino cirkas „ARINO“ su dresuotų gyvūnėlių, fokusų, iliuzijos, ekvilibristų ir jogos 
menų programa bei  linksmaisiais klounais Nikolia ir Guziku.

2011 m. balandžio 6 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų 
literatūros skyriuje paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena, su mažaisiais skai-
tytojais susitiko ir bendravo įvairių populiarių knygelių herojai, o A. Baranausko 
vidurinės mokyklos mokytoja Elena Bražiūnienė su mokiniais parodė inscenizuo-
tą ištrauką iš Renatos Šerelytės knygelės „Krakatukų jūra“.

2011 m. balandžio 6 d. atstovauti jauniesiems anykštėnams Lietuvos moks-
leivių parlamente buvo išrinktas Antano Vienuolio gimnazijos moksleivis, pirma-
klasis gimnazistas Jonas Deveikis. Jis buvo vienas iš septynių kandidatų, kuriuos 
rajono mokyklose išrinko moksleiviai, o lemtingą sprendimą balsuodami priėmė 
patys kandidatai, slaptai balsuodami iš savo tarpo išsirinkę patį geriausią atstovą į 
šalies moksleivių parlamentą.

2011 m. balandžio 6 d. Anykščių kultūros draugijos „Meno atodanga“ pirmi-
ninke išrinkta žinoma kultūros organizatorė Bronė Lukaitienė.

2011 m. balandžio 7 d. rašytojo A. 
Vienuolio-Žukausko 129-ojo gimtadie-
nio proga prie jo kapo ir paminklo gė-
lių nuo dėkingos gruzinų tautos padėjo 
Gruzijos ambasadorius Lietuvoje Geor-
gijus Kerdikošvilis. Viešėdami memo-
rialiniame rašytojo name, diplomatas 
ir jo žmona Inga Kerdikošvili gimtąja 
kalba garsiai skaitė anykštėno rašytojo 
„Kaukazo legendų“ ištraukas.

2011 m. balandžio 8 d. Anykš-
čiuose viešėję Lietuvoje reziduojantys 
užsienio šalių diplomatai keliavo siau-
rojo geležinkelio traukiniu iš Troškū-
nų į Anykščius, stotyje susipažino su 
siauruko muziejinėmis ekspozicijomis 
ir išbandė turistines pramogas, prie A. 
Baranausko klėtelės skaitė „Anykščių 
šilelio“ vertimus į kitas kalbas, domėjosi 
lietuviškais amatais ir etnokultūrinėmis 
tradicijomis Arklio muziejuje Niūrony-
se.

2011 m. balandžio 8 d. Svėdasų 
bibliotekoje surengta Tarptautinės vaikų 
knygos dienos minėjimo šventė: akty-

Gruzijos ambasadorius Lietuvoje G. Ker
dikošvilis smalsiai apžiūrinėjo Angelų 
muziejaus ekspoziciją. Foto: TK.

Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių 
diplomatai Anykščių geležinkelio stotyje 
pasivėžino rankine drezina. Foto: TK.

Balandžio pradžioje pasirodęs 
Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero drau
gijos ketvirtinio žurnalo „Šaltinis“ šių 
metų pirmasis numeris su skaitytojais 
sveikinasi Seinuose stovinčio Antano 
BARANAUSKO paminklo atvaiz
du, o vienoje iš publikacijų kunigas 
Domininkas Valentis pasakoja apie 
tai, kaip 1975 m. Seinuose surengė 
lietuviškas pamaldas ir pirmą kartą 
po A. Baranausko mirties 1902 m. į 
tikinčiuosius Seinų katedroje kreipėsi 
lietuviškai. D. Valentis rašo: „... O aš 
lietuvių kalba sakiau pamokslą, pir
mą kartą po Baranausko. Nežinau, 
ką kalbėjau. Buvau taip susijaudinęs, 
kad vargu, ar šnekėjau sąmoningai. 
Kažin, ar kas suprato, ką mano širdis 
byloti norėjo. Nežinau, ar sugebėjau 
išsakyti viską, kas mano širdį slėgė. 
Bet kalbėjau lietuviškai – tai puikiai 
prisimenu, ir žmonės meldėsi, giedo
jo lietuviškai“.

Balandžio pradžioje Švietimo ir 
mokslo ministerijos įsteigtos Vaikų 
literatūros premijos 2010 m. lau
reatu tapo iš Anykščių krašto kilęs 
rašytojas Vytautas RAČICKAS. Jo 
knygos gerai pažįstamos vaikams ir 
paaugliams, knygų rinkimuose jos 
nuolat patenka tarp populiariausių. 
Šio rašytojo romanuose gvildena
mos aktualios dabarties gyvenimo 
problemos, šeimos konfliktai, kartais 
išoriškai nepastebimi, bet įsisprau
džiantys augančio ir bręstančio 
vaiko, paauglio atminties ir jausmų 
kloduose. Naujausioje V. Račicko 
knygoje „Baltos durys“ kalbama 
apie vieną skaudžiausių problemų 
– narkotikus. 

Balandžio 7-ąją Vilniuje, Uni
versiteto kavinėje, Lietuvos Respu
blikos Vyriausybės 2010-ųjų metų 
kultūros ir meno premijos laureatė 
vertėja ir Antikos kultūros žinovė 
Dalia DILYTĖ-STAŠKEVIČIENĖ pa
kvietė savo bičiulius pasišnekučiuo
ti prie vyno taurės apie kultūros ir 
natūros santykį. Pasak šio vakaro 
iniciatorės, „Dievas sukūrė gamtą 
(natūrą), o žmogus, vykdydamas 
įvairiopą praktinę ir teorinę veiklą, 
suformavo reiškinį, vadinamą kultū
ra. Tai ką gi mes, žmonės, veikiame 
šiame pasaulyje? Ar mūsų sukurti 
dalykai prilygsta Dievo kūrybai? Gal 
mūsų veiklos prasmė yra formuoti 
tautos veidą, jos tapatybę? Į išvar
dytuosius ir šimtus neišvardytųjų 
klausimų kiekvienas turime savo 
atsakymą“. Prašymą pasidalyti sa
vaisiais atsakymais D. Staškevičienė 
iškart palydėjo perspėjimu: „Nors 
planuojamas vakarėlis ir susijęs su 
šiokia tokia mano asmenine proge
le, primygtinai ir kategoriškai prašy
čiau nesveikinti, nesakyti jokių tostų 
ir apskritai nekalbėti apie mane.”
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GIMTINĖS ŽENKLAI. DIDŽIOJI ŽINIAviausi mažieji bibliotekos skaitytojai sulaukė prizų, buvo pristatyta Lietuvos vaikų 
išrinkta geriausia 2010 metų vaikiška knyga – Rimanto Černiausko „Vaikai ir vai-
duokliai“, vaidinamas spektakliukas „Vaikai ir vaiduokliukai“.

2011 m. balandžio 8 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje su-
sibūręs „Civitas“ klubas klausėsi humanitarinių mokslų dr. Solveigos Daugirdaitės 
paskaitos „Ką kalba ir ko nekalba šiandieninė lietuvių literatūra“.

2011 m. balandžio 8 d. Anykščių kultūros centre koncertavęs Žvaigždžių 
kvartetas (Viktoras Malinauskas, Vytautas Šiškauskas, Asta Bagdonavičienė ir Vol-
demaras Frankonis) pristatė naują dainų albumą „Laimės aidai“.

2011 m. balandžio 9 d. Stakių kaimo Laumės klėtyje tautodailininkė ir lite-
ratė Danutė Gečytė surengė tradicinius pavasario kūrybos skaitymus „Iš širdies į 
širdį“.

2011 m. balandžio 9 d. Anykščių kultūros centre surengta vyresnio amžiaus 
pramoginių šokių kolektyvų šventė „Pavasaris Anykščiuose“. Dalyvavo Jonavos 
kultūros centro senjorų šokių kolektyvas, Vilniaus Kirtimų kultūros centro senjorų 
pramoginių šokių kolektyvas „Volta“, Kupiškio kultūros centro senjorų sportinių 
šokių klubas „Amrita“, Lazdijų kultūros centro šokių kolektyvas, Panevėžio ben-
druomenių rūmų šokių grupė „Miestelėnai“, Vilkaviškio kultūros centro sportinių 
šokių kolektyvas „Juventa“, Vilniaus miesto senjorų sportinių šokių klubas „Atgai-
va“, Anykščių kultūros centro šokių kolektyvas „Gojus“, Anykščių pramoginių 
šokių kolek-tyvas „Saltus“, Raseinių pramoginių šokių kolektyvas ir kiti kolekty-
vai, svečiavosi šokėjų pora aktorė Ineta Stasiulytė ir Vilniaus anykštėnas Deividas 
Meškauskas.

2011 m. balandžio 10 d. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje susibūrę anykštėnai 
pasitiko knygą „Marija Anortė Mackelaitė“ ir jos heroję dailininkę – šios šventovės 
vitražų kūrėją, klausėsi knygos teksto autorės menotyrininkės Dalios Tarandaitės 
pasakojimo apie XX a. 8-9 dešimtmečiais Anykščiuose nušvitusias šios meninin-
kės vitražų spalvas. 

2011 m. balandžio 14 d. Duobulės miške netoli Niūronių prie atminimo kry-
žiaus, pastatyto partizanų žūties vieto-
je, istorinių įvykių liudininkai ir Anykš-
čių A. Baranausko vidurinės mokyklos 
mokiniai pagerbė lygiai prieš 60 metų 
šioje vietoje žuvusių partizanų Antano 
Bagočiūno-Dūmo, Vytauto Pačinsko-
Audros, Alberto Pakenio-Jūreivio, Justi-
no Puodžiūno-Šerkšno, juos gelbėjusių 
Onos ir Emilijos Mieliauskaičių bei sun-
kiai sužeisto ir nebepasveikusio Povilas 
Budreikos-Debesies atminimą.

2011 m. balandžio 14-30 dieno-
mis Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos 
skyriuje veikė Svėdasų bibliotekininkių 
Elenos Bublienės ir Violetos Gliaude-
lienės parengtų kraštotyros darbų paroda „Juos išaugino Svėdasų žemė“, joje 
eksponuotas kraštotyros dokumentų rinkinys apie Svėdasų kraštą ir jo žmones: 
biomedicinos mokslų daktarą Juozą Lapienį, mokslininką bibliotekininką-biblio-
grafą Vytautą Rimšą, tapytoją Joną Rimšą, dailininką ir poetą Donatą Šilinį, aktorių 
Ferdinandą Jakšį, meno mylėtoją, literatę Ireną Guobienę, tautodailininką šviesios 
atminties Zenoną Valuntą ir kitus.

2011 m. balandžio 14 d. Anykščių kultūros centre spektaklį „Dobilėlis pen-
kialapis“ pagal Balio Sruogos to paties pavadinimo komediją vaidino Panevėžio 
teatro „Menas“ aktorių kolektyvas.

2011 m. balandžio 15 d. Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos bendruome-
nė paminėjo 5 metų sukaktį, kai vidurinė mokykla tapo gimnazija.

2011 m. balandžio 15 d. įregistruota visuomeninė organizacija Skautų klubas 
„Vis budžiu“, vienijantis Svėdasų krašto skautus.

2011 m. balandžio 15 d. Sakralinio meno centre Anykščių jaunimo organi-
zacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ surengė labdaringą aukcioną, kuriame buvo 
parduodami jaunųjų anykštėnų dailės ir fotografijos kūriniai, koncertavo grupė 
„Kalno kokybė“, miuziklo „Roko amžius“ dalyviai ir kiti atlikėjai. Dalis aukcio-
ne surinktų lėšų buvo skirta Jokūbavos vaikų šeimynai, kitomis paremti jaunieji 
Anykščių menininkai.

2011 m. balandžio 16 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre – Susikaupimo 
valanda. Jos metu Kauno kvartetas (Karolina Beinarytė, Dalia Terminaitė, Eglė Kar-
žinauskaitė ir Saulius Bartulis) atliko Jozefo Haydno kūrinį „Septyni paskutiniai 
Jėzaus Kristaus žodžiai“.

2011 m. nuo balandžio 16 iki gegužės 20 d. Koplyčioje-kamerinių menų 

Istorijos pamokoje prie kryžiaus žuv u-
siems partizanams – laisvės gynėjo Le
ono Kaladės liudijimai moksleiviams. 
Foto: Audronė Pajarskienė.

Balandžio 8-osios Lietuvos rašy
tojų sąjungos savaitraštis „Literatūra 
ir menas“ grįžta prie Kūrybiškiau
sios 2010-ųjų knygos – rašytojo Val
do PAPIEVIO romano „Eiti“. Justina 
Karalevičiūtė publikacijoje „Eiti, 
bet taip ir neateiti“ svarsto: „Žodžiu 
„eiti“ atskleidžiama visa žmogaus 
esmė – eiti per gyvenimą, stebint 
visą aplinkui, kartais leistis būti pa
vežamam kitų, kad suprastum, jog 
tas skubėjimas yra ne tai, ko tau rei
kia, eiti ir apgalvoti, kodėl esi čia, 
kam reikia viso šito kartojimosi. (...) 
Knygoje nepateikiama atsakymų, 
kodėl reikia eiti, kam eiti, už ką. Bet 
gera literatūra ir neduoda atsaky
mų, ji turi kelti klausimus ir skatinti 
skaitytoją mąstyti. Tačiau gaila, kad 
šioje knygoje neradau nieko nau
jo – tokie egzistenciniai apmąsty
mai būdingi daugeliui rašytojų. (...) 
knyga prie manęs neatėjo, dėl to šis 
romanas nejudinamas gulės mano 
lentynoje. Bet, kaip mėgstu sakyti, 
nėra prastų knygų, yra tik netin
kamas laikas jas skaityti. Gal šiuo 
atveju buvo būtent taip?“

Kauno kultūros ir meno savai
traštis „Nemunas“ jungtiniame 13-
14 numeryje pasakojo apie tai, kaip 
Kaune, Vytauto Didžiojo bažnyčio
je, buvo paminėtos kanauninko ir 
rašytojo Juozo TUMO-VAIŽGAN
TO vardinės: „Šį kartą Juozapinių 
svečiai – Vaižganto giminaičiai: ra
šytojo sesers Marijonos anūkė Irena 
Nakutytė-Bartusevičienė, Marijonos 
sūnaus Antano anūkas Valentinas 
Pesliakas (...) V. Pesliakas penkerius 
metus po kruopelytę rinko, kaupė, 
kūrė ir „augino“ J. Tumo-Vaižganto 
giminės genealoginį medį. Dabar 
jau žinome, kad Vaižganto senelio 
vardas buvo Matas, o senelės – Ona. 
Medžio šaknys siekia 1730 m., o 
šakos išsišakojusios po viso pasau
lio dangumi – Vaižganto giminaičių 
yra ne tik Lietuvoje, bet ir Ameriko
je, Prancūzijoje, Anglijoje.“ 

Šv. Velykų išvakarėse balan
džio 23-osios „Utenos apskrities 
žinios“ publikavo Zarasų vikaro, o 
širdimi vis dar anykštėno Justo JA
SĖNO šventinius apmąstymus „Dėl 
džiaugsmo apstybės“, kuriuose vėl 
ir vėl nušvinta jauną dvasininką ly
dintys ir įkvepiantys Anykščių kraš
to vaizdiniai: „Sugrįžta į atmintį ir 
visi mediniai šventieji, statulėlės. 
Jie juk irgi padeda mums gyventi. 
Kaip juos apkabinti? Į tą patį pri
sikėlimą, man regis, atlydi ir Be
atričės Kleizaitės-Vasaris angelai 
Anykščių sakralinio meno centre, 
Liongino Šepkos giedantys paukš
čiai Rokiškyje (juk kūrinija taip pat 
laukia prisikėlimo...), šviesus Jono 
TVARDAUSKO veidas... Rašau ir 
imu suvokti, iš kažkokių mažų ap
gailėtinų šukių, prisilietimų suside
da gyvenimas“.



90

GIMTINĖS ŽENKLAI

centre buvo eksponuojama Priit Pajaus (Estija) tapybos darbų paroda.
2011 m. nuo balandžio 19 iki gegužės 18 d. Sakralinio meno centre veikė Lino 

Brogos (1925-2005) sakralinio paveldo 
fotografijų paroda, buvo eksponuotos 
34 nuotraukos: įvairiose Lietuvos vieto-
se XX a. viduryje fotografuoti nykstantys 
koplytstulpiai, kryžiai, Rūpintojėliai. Ją 
atidarant, balandžio 19 d. koncertavo 
LNK televizijos talentų šou „2 minutės 
šlovės“ finalininkė solistė Lidija Gurova 
iš Visagino, parodą pristatė nuotraukų 
autoriaus žmona Romana Brogienė.

2011 m. balandžio 19 d. Anykščių 
kultūros centre Rebus teatras pristatė 
spektaklį pagal Pauliaus Širvio poeziją 
„Velnioniškai vienas...“ (režisierius Jo-
nas Buziliauskas).

2011 m. balandžio 26 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriuje su A. Baranausko vidurinės mokyklos antrokais susitiko 
jauna rašytoja, vaikiškų pasakų knygelės  „Smagiosios Pelytės Smailytės istorijos“ 
autorė Jurga Sakalauskaitė.

2011 m. balandžio 27 d. Svėdasų krašto literatai ir dailiojo žodžio mylėtojai 
susirinko į literatūrinę popietę „Atgaiva sielai“ Svėdasų bibliotekoje. Eiles skaitė 
Aldona Širvinskienė, Danutė Pošiūnienė, Irena Guobienė, Alma Švelnienė, Judita 
Švelnytė, Violeta Gliaudelienė, Raimondas Guobis ir  Onutė Jėckienė, kuri taip 
pat grojo akordeonu ir dainavo savos kūrybos dainas bei Svėdasų himną.

2011 m. balandžio 27 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje  
savo dailės ir poezijos knygą „Baltoji 
vilkė“ ir kompaktinę plokštelę „Miškų 
dvasia“ pristatė vyresniosios kartos es-
trados dainininkė Lilijana Ablėnaitė, 
susitikti su anykštėnais atvykusi kartu 
su trim jos įkurto ir vadovaujamo pagy-
venusių žmonių klubo „Salve“ tautinės 
dainos ansamblio „Volungė“ narėmis. 

2011 m. balandžio 29 d. Koply-
čioje-kamerinių menų centre surengtas 
Aušros Motekaitienės kūrybos vakaras-
koncertas „Kelias vis bėga į tylą...“, ku-
riame koncertavo A. Vienuolio gimnazi-
jos ir A. Baranausko vidurinės mokyklos 
muzikiniai kolektyvai bei solistai.

2011 m. balandžio 29 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje Vilniaus anykštė-
nų sambūris per tradicinį Atvelykį aptarė naujausius leidinius, džiaugėsi Anykščių 
A. Vienuolio gimnazijos ketvirtokų, ku-
riuos paruošė mokytojos Asta Laskaus-
kienė ir Vilija Mikučionytė, koncertine 
programa.   

2011 m. balandžio 29 d. Anykščių 
kultūros centre surengtas šventinis kon-
certas „Tu mano pirmas žodis“, skirtas 
Mamyčių dienai. Tai buvo paskutinis 
kultūros renginys šio centro salėje, kuri 
po to keliems mėnesiams buvo uždary-
ta renovacijai.

2011 m. gegužės mėnesį Anykščių 
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje buvo eksponuo-
jama lėlių paroda „Lėlė Glaustukė“. Per 80 lėlių parodai pasiuvo Anykščių vaikų 
darželių „Žilvitis“, „Eglutė“, „Spindulėlis“ ir „Žiogelis“, Kavarsko ir Viešintų ikimo-
kyklinio ugdymo skyrių bei Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vaikučių 
auklėtojos.

2011 m. gegužės 2 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos salėje 
atidaryta ir iki gegužės 19 d. veikė iš Viešintų kilusios Vitalios Pavinkšnytės-Bieliū-
nienės tapybos darbų paroda „...uždariau duris į praeitį...“, kūrinių autorė pristatė 
ir savo poezijos posmus.

2011 m. nuo gegužės 2 iki birželio 20 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-

Lilija Ablėnaitė džiugino gerbėjus sa vo 
balsu ir posmais. Foto: Violeta Mate lie nė.

Atvelykio šventėje Vilniaus anykš tė nus ste
bino A. Vienuolio gimnazijos ket vir tokų 
klasės koncertinė programa. Foto: TK.

Prieš pusšimtį metų Lietuvos pakelėse 
stovėję koplytstulpiai ir kryžiai išliko tik 
Lino Brogos nuotraukose, kurios eks po-
nuotos Sakralinio meno centre. Foto: 
TK.

Kauno savaitraštis „Nemunas“ 
jungtiniame 15-16 numeryje pasa
koja apie Juozo TUMO-VAIŽGAN
TO muziejuje atgaivintą „Juodąją 
vakarienę“, jau ketvirtą pavasarį 
surengtą prieš Velykas ir tapusia 
šio Kauno muziejaus švente. „To
kia vakarienė kanauninko Tumo 
laikais atrodė kitaip: paskutinį va
karą prieš Prisikėlimą po išpažin
čių klausymo į kleboniją susirink
davo dvylika kunigų, apsirengusių 
juodomis sutanomis. Vaižgantas 
būdavo tryliktas. 

Tamsūs kunigų drabužiai ne
didelėje valgomojo erdvėje suda
rydavo juodumo įspūdį, todėl ši 
vakarienė su pasninko valgiais ir 
įvairiomis kalbomis apie kūrybą, 
kultūrą bei eilėraščių skaitymu pa
vadinta juodąja“. 

Šiemet kartu su Kauno dvasi
ninkais vakarieniavo ir aktorė Kris
tina Kazakevičiūtė, įsijautusi į Juo
zo Tumo sesers Marijonos anūkės 
Joanos Nakutytės vaidmenį – skai
tė jos atsiminimus apie dėdę. O 
Kauno dramos teatro aktorius Al
binas Budnikas, režisieriaus Gyčio 
Padegimo fantasmagorijoje „JAH“ 
vaidinantis Vaižgantą, pasidalijo 
pirmųjų premjerinių spektaklių 
įspūdžiais ir prisiminė jaudulį, kai 
sužinojo apie jam skirtą Vaižganto 
vaidmenį spektaklyje.

Kultūros ir meno mėnesinio 
žurnalo „Kultūros barai“ 4-ąjame 
numeryje šiaulietis muziejininkas 
Almantas Šlivinskas pasakoja apie 
Liudviką JAKAVIČIŲ-LIETUVANĮ, 
pasak autoriaus, – „šiaučių, kriau
čių ir tarnaičių“ prusintoją, Mikal
dos pranašysčių leidėją. Anykštė
nę Honoratą GRIMAŠAUSKAITĘ 
vedęs, Anykščiuose senatvę pasi
tikęs ir 1941 metų vasarą čia mi
ręs L. Jakavičius XX a. pradžioje 
buvo ryški teatro ir leidybos srities 
asmenybė, kurios reikšmė lietuvių 
kultūros raidai iki šiol dar neišna
grinėta ir neįvertinta. 

Publikacijos autorius L. Jaka
vičių pristato kaip stambiausią 
privatų leidėją prieškario Lietuvo
je, ypač ilgai išlaikiusį lietuviškų 
kalendorių leidybos monopolį – 
kone pusę šimtmečio. 

1938 m., perleisdamas pelnin
gą verslą jaunam konkurentui, L. 
Jakavičius rašęs: „Šiandien man 
jau 68 metai. Jei aš dar kiek gy
vensiu, tai bent pasilsėsiu. Juk nuo 
mažens iki šiol aš negyvenau, o tik 
su visokiu piktu kovojau: su mūsų 
tautos ir savo asmens priešais... 
Nors rusams baudas mokėjau ir jų 
kalėjimuose sėdėjau, bet teisybės 
niekur ir niekad nenutylėjau...“.
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sios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje nuo veikė literatūros, nuotraukų 
ir rankraščių paroda „Didžiulių giminės moterys“, skirta Liudvikos Didžiulienės-
Žmonos 155-osioms ir Vandos Didžiulytės-Albrechtienės 130-osioms gimimo 
metinėms paminėti.

2011 m. gegužės 3 d. Anykščių muzikos mokyklos salėje bibliotekininkų 
kvietimu viešėjo ir su anykštėnais bendravo žurnalistas ir rašytojas Algimantas 
Čekuolis, pristatęs naujausias savo publicistikos knygas bei dalijęsis kūrybiniais 
sumanymais.

2011 m. gegužės 3 d. Sakralinio meno centre Anykščių muzikos mokyklos 
mokytojos metodininkės Lina Pipirienė ir Irena Meldaikienė surengė koncertą 
„Smuikas, fortepijonas ir pavana“, skambėjo jų mokinių atliekami kūriniai, grojo 
tarptautinių konkursų laureatas senosios muzikos ansamblis „Pavana“.

2011 m. gegužės 4 d. Sakralinio meno centre koncertavo pianistas, respu-
blikinių ir tarptautinių konkursų laureatas Daumantas Kirilauskas. Svečias grojo 
Ludwigo van Beethoveno kūrinius.

2011 m. gegužės 7 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas festivalio 
„Violino, violo, violoncello“ koncertas, kuriame Kauno Juozo Gruodžio konser-
vatorijos styginių orkestras (vadovė Kristina Domarkienė) ir solistai smuikininkai 
atliko įvairių epochų instrumentinių kūrinių programą.

2011 m. gegužės 11 d. Svėdasų bibliotekoje vyko Utenos krašto poetų kū-
rybos rinkinio „Rudens taku“ pristatymas, su svėdasiškiais bendravo šios knygos 
sumanytojas ir leidėjas uteniškis poetas Vytautas Kazela.

2011 m. gegužės 16-18 d. Sakralinio meno centre surengta rajono abiturientų 
dailės brandos egzamino kūrybinių darbų paroda.

2011 m. gegužės 17 d. Anykščių senamiestyje surengta tradicinė Meistrelio 
menų ir kūrybos diena, dėl prasto oro 
persikėlusi į Koplyčią-kamerinių menų 
centrą. Visų trijų miesto mokyklų pra-
dinukams net triskart buvo parodytas 
lėlininkės ir režisierės Mildos Norvai-
šaitės-Daubarės spektaklis „Raudon-
kepuraitė“, kuriame vaidino apie 20 
Anykščių mokinių. 

2011 m. gegužės 18 d. Anykščių 
jaunimo asociacijų sąjunga „Apskritasis 
stalas“ surengė projektą „Savanoriauti 
apsimoka“. Jo metu daugiau kaip 150 
jaunuolių iš Utenos, Ignalinos, Visagino 
bei Anykščių visą dieną dirbo ir disku-
tavo ne tik apie savanorystės idėją, bet 
ir apie tai, kiek pačiam jaunuoliui yra 
svarbi ir reikalinga savanoriška veikla. Projektą baigė jaunimo muzikos grupių 
koncertas Vyskupo skvere.

2011 m. gegužės 19 d. Sakralinio meno centre atidaryta ir iki liepos 10 d. 
veikė dviejų dailininkų: tekstilininkės 
Jadvygos Gervytės-Tvarijonavičienės 
gobelenų ir akvarelės bei keramiko Juo-
zo Adomonio kūrybos paroda. Ta proga 
Anykščiuose populiariosios klasikos ir 
lietuviškų miuziklų melodijų koncertą 
surengė solistė Vaida Genytė, akompa-
navo pianistas Feliksas Zakrevskis.

2011 m. gegužės 21 d. Ažuože-
rių kultūros namuose vyko muzikuo-
jančių šeimų sambūris-šventė „Žydint 
sodams“, kuriame savo muzikinius 
gebėjimus parodė keturi šeimyniniai 
kolektyvai iš Anykščių ir Ukmergės ra-
jonų bei Panevėžio, o konkurso nugalė-
tojais tapo Jūratės ir Romo Mikštų šeimos duetas iš Ažuožerių.

2011 m. gegužės 21 d. Anykščių ir Andrioniškio apylinkėse Marijus Rindzevi-
čius su draugais surengė pirmąsias Anykščių krašte sportines ir pramogines lenk-
tynes. „Nykštietišką triatloną“ važiuodami dviračiais, plaukdami baidarėmis ir 
bėgdami išbandė per 100 jo dalyvių iš visos Lietuvos, tačiau dėl vieno iš varžovų 
tragiškos žūties varžybos liko nebaigtos.

2011 m. gegužės 21 d. Andrioniškyje paskelbta turistinio sezono pradžia, su-

Anykštėnų kultūros akiratis

Spektaklio „Raudonkepuraitė“ Anykš čių 
kop lyčioje atlikėjai ir žiūrovai – Anyk š-
čių miesto moksleiviai. Foto: Danutė 
Kar čemarskienė.

Keramiką Juozą Adomonį Anykščiuose 
pas veikino ir jo jaunystės bendramokslė 
anyk štėnė mokytoja Aldona Kulytė. 
Foto: TK.

„Vaikai, gelbėkit Lietuvą!“ 
– šiuos paskutinius priešmirti
nius kanauninko Juozo TUMO-
VAIŽGANTO žodžius „Nemuno“ 
17-ajame numeryje primena Alfas 
Pakėnas, publikacijoje „Sustabdy
ta Vaižganto amžinybės akimirka“ 
pasakojantis, kaip Kaune, Vaiž
ganto muziejuje, buvo paminėtos 
šios iškilios asmenybės 78-osios 
mirties metinės. Liūdnos sukakties 
proga susirinkę Kauno kultūros 
bendruomenės atstovai, Vaižgan
to giminaičiai pasklaidė 1933-ųjų 
spaudą, kur buvo rašyta apie pas
kutiniąsias dvasininko gyvenimo 
dienas ir mirtį, aptarė ir po mirties 
jo atminimą gaubiančią legendą – 
palaikų amžinojo poilsio vietos pa
slaptį. „Nemunas“ taip pat praneša, 
kad paskutinį balandžio šeštadienį 
Kauno Ąžuolyne Lietuvai pagra
žinti draugijos nariai pasodino 9 
ąžuoliukus šios draugijos kūrėjams 
atminti, tarp jų – ir Vaižganto ąžuo
liuką. Medelis augdamas primins, 
kaip 1921 m. balandžio 23 d. J. 
Tumo-Vaižganto bute buvo įkurta 
ši viena reikšmingiausių prieškario 
Lietuvoje aplinkos tvarkymo ir puo
selėjimo organizacijų. 

„Septyni šimtai skroblo sodinu
kų, 4 metus augę Anykščių miškų 
urėdijos medelyne, gegužės 6-ąją 
persikėlė į jiems skirtą vietą – 30-
ies arų sklypą netoli šios urėdijos 
Troškūnų girininkijos. Pirmasis 
skroblynas Anykščių rajone augs 
šalia juodalksnio ir vinkšnos sėkli
nių plantacijų, kur po 4-5 metų tiki
masi rinkti šių lapuočių medžių sė
klas“, – 5-ajame šių metų numeryje 
rašo Lietuvos miškininkų sąjungos 
žurnalas „Mūsų girios“. Tradicinės 
skilties „Miškas ir visuomenė“ pu
blikacijoje „Anykštėnai gimtinėje 
pasodino skroblyną“ pasakojama ir 
apie tai, kad „Tarptautiniais miškų 
metais pasodinti simbolinį ir iš da
lies eksperimentinį skroblyną gim
tajame krašte buvo pakviesti Pa
saulio anykštėnų bendrijos nariai ir 
aktyviausias šios bendrijos sparnas 
– Vilniaus anykštėnų sambūris“. 
Žurnale taip pat kviečiama aplan
kyti Troškūnų girininkijoje įrengtą 
miško muziejų bei prie jos kuriamą 
arboretumą, užsimenama, kad „už
sukusieji į girininkiją kaskart nu
stemba, kad pažintis su miškininkų 
saugomais ir gausinamais gamtos 
turtais yra nemokama“.

Žurnalas „Moteris“ gegužės 
mėnesio numeryje pasakoja apie 
dailininkės Rūtos MARTORANOS, 
Anykščiuose vis dar prisimenamos 
kaip Rūtos Smalskienės, laimės paieš
kas, nuvingiavusias maršrutu Anykš
čiai-Nica-Gvadelupa. Prisimindama 
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rengta šventė „Pasitikime vasarą Andriusostinėje“, kurios metu koncertavo Anykš-
čių krašto meno mėgėjų kolektyvai.

2011 m. gegužės 21 d. Didžiulių memorialinėje sodyboje Griežionėlėse 
įvyko pirmoji Vaikų poezijos šventė „Po Meilės sparnu...“, kurią Anykščių ra-
jono mokyklų pradinių klasių mokiniams parengė L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Vaikų literatūros skyrius.

2011 m. gegužės 21-22 dienomis Gitanos Mileikaitės kaimo turizmo so-
dyboje „Geras“ populiaraus TV kanalo „Travel Channel“ kūrybinė grupė iš 
Didžiosios Britanijos kūrė Lietuvą pristatančio televizijos filmo fragmentą. Šis 
filmas per 5 metus pasklis po 117 pasaulio šalių, kur matomos šio TV kanalo 
laidos.

2011 m. gegužės 24 d. Anykščių muzikos mokykloje pirmąjį autorinį ins-
trumentinės muzikos koncertą anykštėnams surengė jaunoji pianistė Milda 
Daunoraitė (mokytoja Irena Meldaikienė).

2011 m. gegužės 25 d. Anykščių 
ligoninės Vaikų ligų skyriuje buvo su-
rengtas Anykščių muzikos mokyklos 
jaunųjų atlikėjų koncertas ligoniams ir 
juos gydantiems medikams.

2011 m. nuo gegužės 27 iki bir-
želio 20 d. Koplyčioje-kamerinių 
menų centre veikė Anykščių kūrybos 
ir dailės mokyklos absolventų diplo-
minių darbų paroda.

2011 m. gegužės 28 d. Svėdasų 
kultūros namuose Svėdasiškių ben-
drija „Alaušas“ ir Svėdasų folkloro 
ansamblis surengė Svėdasiškių tarmės 
vakarą. 

2011 m. gegužės 28 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas tarp-
tautinių dainavimo konkursų „Baby Sing“ laureatų koncertas „Nuo baroko iki 
džiazo“. Dainavo Kamilė Petrauskai-
tė, Gabrielė Mantuškaitė, Panevėžio 
kolegijos studentai bei anykštėnai at-
likėjai.

2011 m. birželio 1 d. Anykščių 
parke buvo atidarytas Vaikystės mies-
tas, vyko sportinės varžybos, koncer-
tai, piešinių ant asfalto ir kiti pramogi-
niai konkursai, skirti Vaikystės dienai. 
Ta proga buvo pristatyta Anykščių – 
2012 metų Lietuvos kultūros sostinės 
emblema ir apdovanotos geriausias 
jos idėjas konkurse pasiūliusios moks-
leivės.

2011 m. birželio 1 d. Anykščiuo-
se, Vyskupo skvere prie A. Baranausko 
paminklo, vyko Aukštaitijos krašto res-
publikinis akordeonistų festivalis „Te-
gyvuoja Akordeonas!“ Anykščių mu-
zikos mokyklos akordeono mokytojų 
Ritos Uturytės, Renatos Juodelienės ir 
Reginos Gurklienės iniciatyva sureng-
toje muzikos šventėje dalyvavo 113 
moksleivių ir 19 mokytojų iš Vilniaus 
miesto bei Panevėžio, Zarasų, Mari-
jampolės, Kupiškio, Rokiškio, Biržų, 
Pasvalio ir Anykščių rajonų, koncerta-
vo akordeonistų duetai, ansambliai ir 
orkestrai. 

2011 m. birželio 2 d. Kultūrinių 
tradicijų studijoje „Anykščių vaivo-
rykštė“ surengta šventė vaikams „Ką 
darau, kad būčiau sveikas“, kurioje 
svečiavosi aktorė ir režisierė Birutė 
Mar ir aktorius Ainis Storpirštis.

Jaunoji smuikininkė Viktorija Banelytė 
džiu gina mažuosius Anykščių ligoninės 
pa cientus. Foto: Rita Babelienė.

L. ir S. Didžiulių viešosios biblio te-
kos Vaikų literatūros skyriaus bib liote-
kininkės per Vaikystės šventę miesto 
par ke tapo pasakų personažais. Foto: 
Violeta Matelienė.

Anykščių – 2012-ųjų metų Lietuvos 
kul tūros sostinės emblemai sukurti pa-
grindinę idėją pasiūlė dvylikametė 
anykštėnė Gabrielė Čypaitė (stovi už 
vėliavos pirmoji iš kairės). Foto: TK. 

Anykščiuose prabėgusius metus, Rūta 
pirmiausiai mini mokyklos pantomi
mos teatrą ir judesio teatrą „Sentio“ 
kaip kolektyvą, kuriame šoktų, kur
tų, bendrautų mankštintųsi įvairios 
moterys. „Sukūrėme kelis judesio 
spektaklius su profesionaliais akto
riais, vieną – su šviesaus atminimo 
Algimantu MASIULIU“, – pasakoja 
šiuo metu egzotiškoje Gvadelupos 
saloje, mažesniame nei Anykščių ra
jonas Prancūzijos užjūrio regione Ka
ribuose, gyvenanti ir dailės mokytoja 
dirbanti menininkė.

Žurnalo „Liaudies kultūra“ an
trasis numeris tarp leidinių pristato 
ir albumą „Jonas TVARDAUSKAS. 
Medžio drožyba“. Kaip rašo istorikė 
ir menotyrininkė dr. Skaidrė Urbo
nienė, šios knygos įžanginio teksto 
autorė dr. Alė Počiulpaitė „gerai pa
žinojo meistrą“, todėl labai jautriai 
ir kartu tiksliai apibūdino jo asme
nybę ir kūrybą. Be to, įvado tekstą 
labai pagyvina įterpti pačio meistro 
vaikystės prisiminimai, mintys apie 
savo darbus“. Recenzijoje primena
mi ir A. Počiulpaitės žodžiai, kad ši 
knyga yra ne tik Jono Tvardausko 
kūrybos liudytoja, bet ir paminklas 
jam – visų mylimam, gerbiamam 
žmogui, įdomiam ir brandžiam me
nininkui.

Rašytojas apie rašytoją – taip 
trumpai gali būti įvardinta „Litera
tūros ir meno“ gegužės 13-osios 
numerio publikacija „Lūžęs nepalū
žęs“, kurioje Vytautas Bubnys pasa
koja apie savo bendravimą su Juozu 
BALTUŠIU, apie tyliai paminėtą jo 
80-metį Sąjūdžio šešėlyje 1989-ai
siais ir apie idėją kada nors pastatyti 
paminklą J. Baltušiui Kupiškyje, kur 
jau stovi paminklas jo literatūriniam 
herojui piemenėliui. V. Bubnys pri
sipažįsta laukiantis 2016-ųjų metų, 
kai praeis 25 metai po J. Baltušio 
mirties ir, vykdant jo priešmirtinę 
valią, pagaliau bus galima atversti 
po daug dešimtmečių rašytus die
noraščius ir prisiminimus. „Tada gal 
ir Vilnius viešai prisimins, kam pri
klauso XX a. antrosios pusės pati iš
kiliausia lietuviškosios prozos aukš
tuma“, – svarsto V. Bubnys.

„Nemuno“ 18-asis numeris užsi
mena apie tai, kad Anykščiuose irgi 
susidomėta idėja, kuri jau įgyven
dinta Kaune ir Šiauliuose, – atidengti 
viešą miestų-partnerių herbų eks
poziciją. Draugiškų miestų stendų 
idėjos autoriumi savaitraštis pristato 
kaunietį gidą Chaimą Bargmaną, 
kuris pirmiausiai įrodė Kauno miesto 
savivaldybei, kad tokio stendo mies
tui reikia, paskui įtikino idėjos svarba 
ir Šiaulių miesto savivaldybę, o dabar 
sudomino ir Vilnių bei Anykščius. 
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2011 m. birželio 4 d. Niūronyse su-
rengta respublikinė žirgų sporto ir tradi-
cinės kultūros šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ 
Joje lankėsi ir savo 2000 kilometrų isto-
rinį žygį Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės teritorija pristatė 2010-ųjų vasarą 
iki Juodosios jūros žemaitukais nujojęs 
verslininkas Giedrius Klimkevičius su 
draugais, buvo parodytas teatralizuotas 
lietuvių darbų ir apeigų ciklas „Rugio 
dalia Saulės rate“ (režisierė Galina Ger-
manavičienė), koncertavo Kazimieras 
Jakutis-Pagulbis su romantinio roko 
grupe, tradicinės muzikos kolektyvai iš 
Ciesvainės (Latvija), Vilniaus ir Klaipė-
dos. Tautodailininkai medžio drožėjai sukūrė skulptūrinį ansamblį, kuris Arklio 
muziejaus teritorijoje primins į Amžinybę išėjusį jų bendražygį Joną Tvardauską 
(1938-2010).

2011 m. birželio 4 d. Arklio muziejuje Niūronyse atidaryta ir du vasaros mė-
nesius veikė skulptoriaus Edvino Kruminio (Latvija) ir fotomenininkės Normantės 
Ribokaitės (Dusetos, Zarasų r.) kūrinių paroda žirgo tema.

2011 m. birželio 5 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas koncertas, 
skirtas Tėvo dienai. Koncertavo Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“ 
(meno vadovas ir vyr. dirigentas Romas Makarevičius).

2011 m. birželio 7 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas Medardo 
Čoboto Trečiojo amžiaus universiteto choro (vadovė Lilijana Zarankienė) koncer-
tas ,,Senjorų jaunystės aidai“.

2011 m. birželio 11 d. rytą Anykščių miesto parke karatė klubas „Danas“ su-
rengė anykštėnams pirmąją rytmetinę mankštą ir vėliau kvietė reguliariai mankš-
tintis visą vasarą.

2011 m. birželio 11-12 d. Troškūnuose vyko tradicinis meninis-kūrybinis pro-
jektas – tarptautinė vaikų ir jaunimo 
Meno terapijos ir kūrybinių improvi-
zacijų stovykla-festivalis „Troškimai”. 
Troškūnuose vaidino ir grojo vaikų 
ir jaunimo kolektyvai iš Aukštaitijos, 
koncertavo Čiurlionio kvartetas ir kiti 
profesionalūs atlikėjai, buvo parodyta 
Panevėžio J. Miltinio gimnazijos pa-
rengta poetinė kompozicija „Mano 
broli, girdi?“, kankliavo Užpalių (Ute-
nos r.) jaunimo ansamblis „Pasagėlė“ 
(vadovė Lina Neseckienė).

2011 m. birželio 12 d. Troškūnuo-
se paminėtas miesto gimtadienis, buvo 
švenčiami tradiciniai Šv. Antano atlai-
dai, ta proga mieste surengta Eucharistinė procesija ir smetoniškasis kermošius, 
etnokultūrinė programa „Švintas Untanai, duok šymet kū nars gera”. 

2011 m. birželio 12 d. surengta tradicinė Antaninių šventė prie Antano Ba-
ranausko klėtelės –   literatūros vakaras „Per prisiminimų marias“. Jame dalyvavo 
Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, romano „Marios vandens“ auto-
rė Aldona Ruseckaitė, aktorė Vilija Grigaitytė, aktorius bardas Henrikas Savickis.

2011 m. birželio 14 d. Anykščiuo-
se pagarbiai paminėta Gedulo ir vilties 
diena bei pirmosios tremties į Sibirą 
70-metis. Prie paminklo Laisvei miesto 
centre pakilus vėliavai, iškilmės persi-
kėlė į Anykščių geležinkelio stotį, kur 
buvo atidengta memorialinė lenta di-
džiosioms netektims ir trėmimams at-
minti, o A. Baranausko vidurinės moky-
klos bendruomenė riedmenų paviljone 
surengė Gyvosios atminties valandą.

2011 m. nuo birželio 16 iki rugsėjo 
30 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos salėje veikė fotoparoda 
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2000 kilometrų iš Lietuvos iki Juodosios 
jūros, o iš ten – ir į Niūronis, į šventę 
„Bėk bėk, žirgeli!“, žemaitukais atjojo 
istorinio žygio dalyviai. Foto: TK.

Tremčių 70-metį buvę tremtiniai ir mok-
s l eiviai paminėjo Anykščių siaurojo ge-
ležinkelio stotyje, bildant istoriniam vagonui 
ir aidint vilties giesmėms. Foto: TK.

Stovykloje-festivalyje „Troškimai“ – 
jaunimo muzikos įvairovė Troškūnų 
vienuolyno kiemelyje. Foto: Arūnas 
Giraitis.

Lietuvos savivaldybių asociacijos 
savaitraštis „Savivaldybių žinios“ ge
gužės 19-osios numeryje apžvelgė, 
kas svarbaus įvyko šalies savivaldy
bėse per 2007-2011 m. kadenciją. 
Šioje apžvalgoje įvardinti ir svarbiau
si Anykščių pokyčiai: 2007 m. liepos 
11 d. Anykščių miestui buvo suteiktas 
kurortinės teritorijos statusas, 2008 
m. spalio 2 d. Anykščių savivaldybės 
spaudos atstovui Vytautui BAGDO
NUI buvo įteikta Jono Vileišio pre
mija, tais pačiais metais įsteigta žur
nalistams, rašantiems apie savivaldą. 
2009-aisiais Anykščiai liko antrojoje 
vietoje, renkant tų metų Lietuvos kul
tūros sostinę, o 2010-aisiais Anykš
čiams sukako 570 metų.

Birželio 9-ąją savaitraštis „Dialo
gas“, reaguodamas į Lietuvos lenkų 
politikų pareiškimus dėl varžomo 
tautinių mažumų švietimo, primena 
ir cituoja rašytojo Antano VIENUO
LIO pasisakymą Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios tarybos sesijoje 1957 m. 
kovą, likus keliems mėnesiams iki jo 
mirties. Tuomet rašytojas ir deputa
tas atvirai kėlė klausimą dėl lietuvių 
ir lenkų mokyklų Vilnijoje ir tvirtino, 
kad „lenkiškųjų mokyklų tinklas pla
ningai ir nuosekliai plečiamas lietuvių 
gyvenamuose plotuose ir toliau. Toliu 
būdu daugelis lietuvių norom neno
rom verčiami savo vaikus, nemokan
čius lenkiškai, leisti į lenkų mokyklas, 
kuriose atkakliai jiems kalama, jog jie 
esą ir turi būti lenkais“. Rašytojas iš 
Aukščiausiosios tarybos tribūnos tuo
met klausė: „Tai kuriam gi reikalui da
bar dirbtiniu būdu ir per prievartą vėl 
atgaivinamas čia lenkiškas klausimas 
ir sudaromos priežastys kilti nesuta
rimams tarp lietuvių ir lenkų? Kieno 
naudai lietuviams masiškai steigia
mos lenkiškos mokyklos?“

Birželio 10-ąją savaitraštyje „Lite
ratūra ir menas“ Maironio lietuvių li
teratūros muziejaus direktorė Aldona 
Ruseckaitė džiaugiasi sulaukusi do
vanos, skirtos jaunojo poeto Vytauto 
Mačernio (1921-1944) 90-mečio 
sukakčiai. Vilniuje gyvenanti poeto 
sužadėtinė, visą gyvenimą sauganti 
ištikimybę jaunystėje žuvusiam V. 
Mačerniui, Bronė VILDŽIŪNAITĖ 
perdavė muziejui pluoštą dokumen
tų ir memorialinių daiktų, kuriuos ji 
saugojo ilgus dešimtmečius. Tarp tų 
dovanų – ir tuščia pageltęs vokas, liu
dijantis anykštietiškąją V. Mačernio 
meilės kilmę: „M. M. Bronei Vildžiū
naitei, Anykščiai, Lagedžių kaimas 
– V. Mačernis, Žemaičių Kalvarija, 
Šarnelė“. Pasak publikacijos auto
rės, „antspaudas išblukęs, bet data 
nesvarbi – galima pasakyti – tai buvo 
Meilės metai, nes ką gi reikštų tos dvi 
raidės M. M.?“ Prisimindama istorijos 
mokytoją B. Vildžiūnaitę, su kuria su
sipažino prieš tris dešimtmečius, A. 
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„Tremties vaikai. 1941-1952 metai“. 
Joje buvo eksponuojamos nuotraukos iš 
anykštėnų tremtinių ir politinių kalinių 
asmeninių archyvų.

2011 m. birželio 16 d. vakare Dai-
nuvos slėnyje buvo surengtas vasaros 
kino festivalio „Sidabrinės gervės nak-
tys“ kino vakaras, kurio metu rodyti 
nauji lietuviški filmai, juos pristatinėjo 
kino kūrėjai ir aktoriai.

2011 m. birželio 19 d. tradicinė-
je vasaros estradoje ant Rubikių ežero 
kranto ties Mačionimis prasidėjo 6-asis 
profesionalios muzikos festivalis „Rubi-
kiai – dainų krantas“. Įžanginiame kon-
certe dalyvavo solistas Tomas Ladiga, 
Anykščių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Vytautas 
Žiukas), obojų kvintetas (vadovas Robertas Beinaris), perkusinis ansamblis „Taba“ 
(vadovas Saulius Auglys) ir Sauliaus Šiaučiulio džiazo kvartetas, koncertą vedė 
aktorius Jonas Čepulis.

2011 m. nuo birželio 21 iki liepos 31 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje veikė autografuotų knygų ir fotografijų 
paroda „Žymūs Anykščių krašto bibliotekininkai“. Paroda priminė ir pagerbė su-
kaktis: mokslininko bibliografo ir pedagogo Stanislavo Dubausko, kilusio iš Kur-
klių, 75-metį, bibliotekininkės-bibliografės anykštėnės Ramunės Petuchovaitės 
40-metį bei šviesios atminties bibliotekininkės Rozalijos Klimašauskaitės 90-ąsias 
gimimo metines.

2011 m. birželio 22 d. Anykščiuose vyko Lietuvos mokslų akademijos diena.
2011 m. birželio 22 d. atidaryta nauja lauko kultūros erdvė – Senamiesčio 

terasa prie Sakralinio meno centro. Ta proga surengtas profesionaliosios muzi-
kos festivalio „Rubikiai – dainų krantas“ 
atgarsių koncertas, kuriame grojo kom-
pozitorius ir džiazo pianistas Saulius 
Šiaučiulis, obojaus virtuozas Robertas 
Beinaris, perkusinis ansamblis „Taba“ 
(vad. S. Auglys) bei Anykščių muzikos 
mokyklos pučiamųjų  instrumentų or-
kestras (vad. V. Žiukas).

2011 m. nuo birželio 23 iki liepos 
26 d. Koplyčioje-kamerinių menų cen-
tre veikė Vidmanto  Zarėkos tapybos 
darbų paroda. Atidarant šią parodą, 
birželio 23 d. koncertavo Kauno miesto 
mišrus choras „Kamertonas“ (meno va-
dovas ir dirigentas Kęstutis Jakeliūnas).

2011 m. birželio 23-osios naktį Da-
nutės Gečytės „Laumės klėtyje“ Stakių 
kaime surengti kūrybos skaitymai „Žo-
džiai tyloje“: su pabraidymais Variuje, 
su eilėmis prie ąžuolo ir klėtelėje, bet be 
alkoholio, jie tęsėsi iki aušros ir baigėsi 
maudynėmis Šventojoje saulei tekant.

2011 m. birželio 23 d., Joninių išva-
karėse, laužai liepsnojo ir etnokultūri-
nės programos surengtos Andrioniškyje 
ir Burbiškyje, Svėdasuose ir Skiemo-
nyse, Debeikiuose ir kitose Anykščių 
krašto vietose. Tą vakarą naujus spektaklius parodė dramos mėgėjų kolektyvai: 
Troškūnuose buvo suvaidinta I. Radojevo pjesė „Moterys“, o Ažuožeriuose – Vi-
jūno „Medinė piela“.  

2011 m. birželio 24 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas penkio-
likmetės anykštėnės Samantos Veršelytės autorinių dainų koncertas „Grįžti į na-
mus...“.

2011 m. birželio 24-26 d. Kavarske vyko Joninių renginių ciklas „Ant Šv. 
Jono, ant Jomarkėlio”: sportinės varžybos, vakaruška, moderniojo folkloro kolek-
tyvo „Aisva” iš Jonavos koncertas.

Anykščių senamiestyje atverta vasaros 
renginių erdvė – Angelų muziejaus 
terasa. Foto: TK.

Koplyčios erdvę virpina Kauno mišrus 
choras „Kamertonas“. Foto: Danutė 
Karčemarskienė.

Parodą „Tremties vaikai“ atidarė Anyk-
ščių Garbės pilietė, buvusi politinė ka-
li nė Prima Petrylienė (centre). Foto: Vio
leta Matelienė.

Ruseckaitė pasakoja, kad „moteris yra 
uždara, be galo taktiška, sakykime – 
paslaptinga, ji teigia, kad tai esąs jo ir 
Vytauto gyvenimas, apie kurį skelbtis 
niekada nenorėjusi. Tačiau V. Mačer
nio knygų sudarytojams visada padė
davo, atverdama savo archyvą, sutiko 
publikuoti jai rašytus meilės laiškus“. 

Lietuvoje vis prisimenant, kad 2011-
ieji – Laisvės gynimo ir didžiųjų netek
čių atminimo bei Holokausto aukomis 
tapusių Lietuvos gyventojų atminimo 
metai, Lietuvos istorijos laikraštis  „Voru
ta“ paskelbė 1941-ųjų birželio sukilimo 
70-ųjų metinių minėjimo istorinę svar
bą pagrindžiantį Pasaulio anykštėnų 
bendrijos pirmininko habilituoto istori
jos daktaro profesoriaus Antano TYLOS 
tekstą „Birželio politinis sukilimas už 
Nepriklausomą Lietuvą: prieš bėgantį 
ir ateinantį okupantus“.  „Birželio suki
limas buvo sunkus ir rizikingas Lietuvos 
piliečių mėginimas atkurti Lietuvos vals
tybę esant Lietuvoje dviems okupuo
jančioms valstybėms: panikiškai bėgant 
sovietinės imperijos jėgoms ir pergalin
gai žygiuojant Vokietijos kariuomenei. 
Sukilimas buvo politiškai ir organiza
ciniu požiūriu pribrendęs kaip lietuvių 
politinės valios pareiškimas ir politinio 
pasitikėjimo savo jėgomis aktas“, – is
torijos faktų grandinę apibendrina A. 
Tyla.  Jis teigia, kad Birželio sukilimas ir 
Birželio 23 d. deklaracija buvo lietuvių 
tautos ir Lietuvos piliečių valstybinės sa
vimonės, sovietinio okupacinio režimo 
ir aneksijos bei nacių okupacijos atme
timo aktas, paneigiantis sovietinės pro
pagandos skleidžiamus paistalus apie 
savanorišką nepriklausomybės atsisa
kymą ir įsijungimą į sovietinę imperiją. 
„Sukilimo prieš sovietinius okupantus 
idėja išliko gyva sovietinės reokupaci
jos laikotarpiu. Ją tęsę Lietuvos Laisvės 
Kovotojai – partizanai, intelektualinės 
rezistencijos kovotojai, Lietuvos Laisvės 
Lyga, Lietuvos Sąjūdis, užbaigęs sukili
mo idėjos įgyvendinimą Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės atkūrimo aktu. Taip 
mes ir šiandien jaučiame Birželio su
kilėlių buvimą kartu su mumis“, – rašo 
mokslininkas.

Savaitraštis „Nemunas“ birželio 
16-22 d. numeryje Vytauto Kazie
los publikacija „Antakalnio vigilijos 
Juknėnuose“ pasakoja apie devin
tojo Antano Miškinio literatūrinės 
premijos laureato poeto Algimanto 
BALTAKIO apdovanojimo iškilmes 
per Sekmines. Save kukliai A. Miš
kinio mokiniu vadinantis A. Baltakis, 
2010-aisiais išleidęs lyrikos rinktinę 
„Antakalnio vigilijos“, premijuotas už 
aukštaitiškos dvasios puoselėjimą po
ezijoje. „Nemunas“ rašo, kad „mate
rialiąją premijos dalį laureatas žadėjo 
skirti poilsiui Nidoje, o atminimui 
liks tautodailininko Prano Kaziūno 
išdrožta pelėda“.
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2011 m. birželio 30 d. Koplyčio-
je-kamerinių menų centre svečiavosi 
aktorius bardas Andrius Kaniava su au-
torinių dainų koncertu „Muzika mūsiš-
kiams“.

2011 m. birželio 30 d. Anykščiuose 
viešėjęs Bogotos (Kolumbija) universi-
teto profesorius, buvęs šios šalies sosti-
nės meras Antanas Mockus susitiko su 
savo bičiuliu rašytoju Rimantu Vanagu, 
apžiūrėjo Antano Baranausko klėtelę ir 
paliko įrašą jos svečių knygoje, užsuko 
prie Puntuko ir aplankė savo senelių 
medikų Antano ir Elenos Šivickų kapą Anykščių kapinėse.

2011 m. liepos 1 d. akcinės bendrovės „Anykščių vynas“ kolektyvas kartu su 
kitais anykštėnais minėjo vyndarystės tradicijų Anykščiuose 85-metį.

2011 m. liepos 4 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo žymus 
Prancūzijos fleitininkas Jeanas Ferrandis. Jo fleitos melodijos skamba garsiausiose 
pasaulio scenose, o Lietuvoje jis grojo ir Šv. Kristoforo kameriniame orkestre.

2011 m. liepos 6 d. Anykščiuose ryškiais muzikos akcentais paminėta Mindau-
go karūnavimo-Valstybės diena. Miesto 
parke surengtas tarptautinio projekto 
„Nuo senovės iki tikrovės: pagoniško-
sios kultūros simboliai ir tradicijos šian-
dienos mėgėjų meno šokyje ir šokėjo 
įvaizdyje” baigiamasis koncertas „Su 
Lietuva širdy“, kuriame dalyvavo Seinų 
(Lenkija), Maduonos (Latvija), Raplos 
(Estija) ir Anykščių mėgėjų  meno ko-
lektyvai ir atlikėjai. Jų pasirodymą pra-
tęsė elektroninės muzikos koncertas, 
kurio programoje buvo keturių ekspe-
rimentinių projektų (ambient industrial) 
iš Vilniaus pristatymas, dalyvavo GIR-
NŲ GIESMĖS, MORRIGUN, GANZER 
MASCHINE ir SKELDOS. 21 val. anykštėnai, susibūrę prie paminklo Laisvei, kartu 
su visa Lietuva ir pasaulio lietuviais sugiedojo Tautišką giesmę.

2011 m. liepos 9 d. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre surengtas 
susitikimas su rašytojais Milda Telksnyte ir Vygandu Račkaičiu, pristatyta jų gyve-
nimą ir kūrybą apžvelgianti knyga „Anykščių dvasios saugotojai“.

2011 m. liepos 9-10 d. Naujuosius Elmininkus, Leliūnus ir Svėdasus aplankė 
ir H. K. Anderseno pasaką „Skiltuvas“ 
vaidino šią vasarą per Aukštaitiją ke-
liaujantis Panevėžio lėlių vežimo tea-
tras (vadovas Antanas Markuckis).

2011 m. liepos 10 d. Koplyčioje-ka-
merinių menų centre surengtas Vilniaus 
Montessori metodo centro Suzuki smui-
ko klasės koncertas, skambėjo klasikos 
ir šiuolaikinių kompozitorių kūriniai 
smuikininkų ansambliui, kuriuos atliko 
Jelenos Gliaudelienės vadovaujamas kolektyvas.

2011 m. liepos 15 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre paminėtos Gusta-
vo Mahlerio 100-osios mirties metinės, 
koncertinėje programoje „Keliaukime 
kartu“ dainavo Rita Preikšaitė, fortepi-
jonu skambino Raminta Neverdauskai-
tė, Almos Mahler dienoraščio ištraukas 
skaitė Diana Sakalauskaitė.

2011 m. liepos 16 d. vakare prie 
Puntuko akmens surengta Atminties va-
landa „Vieno kelio tiesa“ S. Dariaus ir 
S. Girėno skrydžiui per Atlantą atminti, 
dainavo Kauno muzikinio teatro solis-
tas Liudas Mikalauskas, šoko Anykščių 
kultūros centro šokių kolektyvai.

Anykštėnams dainuoja aktorius bardas 
Andrius Kaniava. Foto: Danutė Kar-
čemarskienė.

Anykščių krašto keliais atriedėjo vaikų ir 
suaugusiųjų laukiamas Panevėžio lė lių 
teatro vežimas. Foto: Raimundas Kovas.

Anykščių šaulių pagarba didvyriams la-
kū nams ir jų žygdarbio atminimą sau-
gančiam Puntukui. Foto: TK.

Tautišką giesmę Anykščių centre su
tartinai giedojo būrys jaunų ir solidaus 
amžiaus anykštėnų. Foto: TK.

Mėnesinis žurnalas „IQ“ birželio 
numeryje kalbina Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininką Antaną A. Jony
ną ir šalia kitų temų teiraujasi jo nuo
monės apie Valdo PAPIEVIO romaną 
„Eiti“, pripažintą geriausia 2010 metų 
knyga. „Kokią vietą lietuviškame 
kontekste užima rašytojai emigran
tai?“ – klausia žurnalo kultūros ap
žvalgininkė Goda Šileikaitė. „Labai 
džiaugiuosi V. Papievio romano sė
kme, nes tai iš tiesų gera knyga. – pri
pažįsta A. A. Jonynas. – Bet kažkokios 
„emigrantiškos“ kūrybos šiandien 
neišskirčiau. Nesvarbu, kur rašytojas 
rašo, Pietų Afrikoje ar Anykščiuose 
– svarbiausia, kad rašo ir tai daro lie
tuviškai. (...) Žmogus, rašantis lietuvių 
kalba, bet kur rašo lietuvių literatūrą. 
(...) Bet jeigu žmogus nori ir sugeba 
save išreikšti kita kalba – tai tik jo ap
sisprendimas ir valia. Ir kuo daugiau 
pageidaujančių jį savintis, tuo jis, ma
tyt, gali jaustis reikalingesnis“.

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraš
čio „Metai“ 7-ajame numeryje Vilman
tė Levanavičiūtė tyrinėja VAIŽGANTO 
„Pragiedrulius“ ir dalijasi atradimais, 
kurie iki šiol lietuvių literatūros kriti
koje likdavo nepastebėti. „Vaižganto 
kūrinys paremtas principine nuostata, 
kad žaidybiškumas, veiklos malonu
mas, džiaugsmas yra būtinas žmogaus 
darbų, drauge ir kultūros kūrimo aksti
nas – vien gryno pragmatizmo neuž
tenka“, – rašo jaunoji literatūrologė, 
literatūros antropologijos ir kultūros 
magistrė. Studijoje „Žmogaus imtynės 
su gamta: Vaižganto „Pragiedrulių“ 
kultūra“ V. Levanavičiūtė plėtoja jau 
anksčiau literatūrologų atskleistą vaiž
gantiškąjį žmogaus vidinio pasaulio ir 
gamtos vienovės dėsnį, bandydama 
paaiškinti „Pragiedrulių“ paantraštinės 
„kovos dėl kultūros“ kaip kovos su sąs
tingiu kilmę ir turinį. Pasak autorės, tą 
kovą „paskatina noras įveikti nuobodu
lį, kylantį dėl pasyvaus bendruomenės 
prisitaikymo prie aplinkybių. Gamtos 
ritmas diktuoja žmogaus gyvenimo 
ritmą, o šis veikia pirminę bendruome
nės kultūrą“.

„Tautodailės metraštis“ 20-ajame 
numeryje pasakoja apie Aukštaitijos 
tautodailininkus ir išsamiau pristato 
anykštėno Stanislovo PETRAŠKOS 
akmens tapybą. Menotyrininkė dr. 
Jolanta ZABULYTĖ, išsamiai apžvel
gianti visą originalios meno techni
kos kūrėjo kelią, pastebi, kad „pei
zažuose ir kaimo vaizduose, miesto 
panoramose ir siužetinėse kompozi
cijose dažnai naudojamas „Paukščio 
žvilgsnio“ ar nuo aukšto kalno žiūros 
taškas, suteikiantis kompozicijoms 
monumentalumo ir atveriantis pla
čius horizontus su dramatiškai išsi
driekusiais debesų kuokštais ar giedra 
ramybe dvelkiančiu dangum. Labiau
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2011 m. liepos 16 d. Anykščių vaikus aplankė per Lietuvą keliavusi vaikų 
piešinių paroda „Ant ratų“, ieškanti mažųjų talentų. A. Baranausko aikštėje vaikai 
piešė tema „Bičiulystė“, pažino įvairias piešimo technikas.

2011 m. liepos 14-17 d. Dainuvos slėnyje trečią kartą vyko sunkiosios muzi-
kos festivalis „Velnio akmuo“, sulaukęs rekordinio 2 tūkst. žiūrovų dėmesio.

2011 m. liepos 17 d. Leliūnų kultūros namuose aštuntą kartą vyko romansi-
nio ir vokalinio dainavimo šventė-konkursas „Dainuok, širdie, gyvenimą!“, kuria-
me dalyvavo 13 kolektyvų iš Ukmergės, Kėdainių, Rokiškio, Utenos ir Anykščių 
rajonų. Konkurso nugalėtojais tapo Kavarsko kultūros namų moterų romansinio 
dainavimo ansamblis, Leliūnų mišrus vokalinis ansamblis ir Kriaunų (Rokiškio r.) 
vyrų vokalinis ansamblis.

2011 m. liepos 22 d. Anykščiuose rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevi-
čius ir Turkijos Muglijos provincijos Dalamano municipaliteto meras Sedatas Yil-
mazas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, numačiusią bendradarbiavimo galimy-
bes verslo, turizmo ir kultūros srityse. Dalamanas lietuviams labiausiai žinomas 
tarptautiniu oro uostu, kuris aptarnauja Marmario turistinį regioną.

2011 m. liepos 23 d. Vaitkūnuose surengtas Svėdasų krašto talentų sambūris 
„Ieškokime deimančiukų savyje ir šalia savęs“.

2011 m. liepos 27 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre flamenko ir tango 
koncertą surengė iš Ispanijos, Vokietijos, Austrijos bei Rusijos vasarą grįžę ryškiausi 
jaunieji Lietuvos instrumentinės muzikos talentai Žilvinas Brazauskas (klarnetas), 
Andrius Masilionis (flamenko gitara), Jonas Kublickas (klasikinė gitara), Dmitrijus 
Berezinas (violončelė), Rūta Skudraitė (fortepijonas), Beata Preisaitė (fleita), Algir-
das Šochas (smuikas) ir vokalistė Brigita Bublytė. Skambėjo A. Piazzollos, M. D. 
Pujol, R. Galliano, R.Dyenso, D. L. Simpsono ir I. Stravinskio kūriniai.

2011 m. liepos 27 d. A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muzieju-
je surengta medžio drožėjo Jono Tvardausko (1938-2010) atminties valanda.

2011 m. liepos 28 d. A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muz-
iejuje vyko vakaras „Laiko srovės apšviestas“ su anykštėnu Aloyzu Janušiu ir jo 
pirmuoju fotoalbumu „Švytėjimas“.

2011 m. liepos 28 d., prasidedant Anykščių miesto šventei, surengta popietė, 
skirta 2011-iesiems – Laisvės gynimo 
ir didžiųjų netekčių bei Holokausto 
aukomis tapusių Lietuvos gyventojų at-
minimo metams. Jos metu prie pamin-
klo Laisvei A. Baranausko aikštėje 
atidaryta Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro nacio-
nalinio mokinių konkurso „Lietuvos 
kovų už laisvę ir netekčių istorija“ 
laureatų darbų paroda „Piešiu istoriją“, 
Šventosios pakrantėje vyko Liudijimų 
valanda „1941-ųjų birželį anykštėnai 
irgi sukilo prieš bėgantį ir ateinantį 
okupantą“, paskui surengtas Atminties žygis prie holokausto aukų kapų memo-
rialo Liudiškių kalvos papėdėje, kur pagerbti 1941-ųjų vasarą žuvę anykštėnai.

2011 m. liepos 29-31 d. Anykščiuose vyko miesto šventė „MŪSŲ LAIKĄ 
SKAIČIUOJA ŠVENTOJI“. Tą savaitgalį Anykščių miestą papuošė Respubliki-
nio floristinių kilimų konkurso dalyvių kūriniai, Anykščių rajono Garbės pilietės 
vardas suteiktas Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vadovei Evgenijai 
Baltronienei, susibūrė ir perspektyvinį bendradarbiavimą aptarė jaunieji Anykščių 
krašto menininkai, surengta plati kultūrinių renginių programa.

2011 m. liepos 29 d. Miesto šventės programoje Koplyčioje-kamerinių menų 
centre atidaryta ir iki rugpjūčio 22 d. 
veikė dailininkės Zitos Inčirauskienės 
jubiliejinė paroda „Kaligrafija 
tekstilėje“, koncertavo Kauno vokalinis 
ansamblis „Acusto“ (vadovas Kęstutis 
Jakeliūnas), savo lopšyje – Okuličiūtės 
dvarelyje 25-metį paminėjęs Anykščių 
literatų klubas „Marčiupys” pristatė 
kūrybos sutelktinę „Marčiupys 2010“, 
prie Sakralinio meno centro veikė 
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos 
auklėtinių ir mokytojų paroda „An-
gelo interpretacijos dailėje“. Tą vakarą 

Liudiškių pušys liudija anykštėnams apie 
šiame priemiestyje nutrūkusią Anykščių 
žydų bendruomenės istoriją. Foto: TK.

„Marčiupio“ klubo narių kūrybos sutel-
k tinės sudarytojas Algirdas Ražinskas 
bu vo papuoštas ąžuolo lapų vainiku. 
Foto: Violeta Matelienė.

siai stebina ir žavi Petraškos dėmesys 
smulkioms, fotografiškai tikslioms de
talėms: akmens miltų ažūru kruopš
čiai perteiktos lapuočių, spygliuočių 
medžių lajos, belapių šakų ir kamie
nų raštai, jų atspindžiai vandenyje...“

Tame pačiame „Tautodailės me
traštyje“ menotyros dr. Vytautas Tu
mėnas straipsnyje „Medžio skulptorius 
Jonas TVARDAUSKAS iš arti“ pasakoja 
apie 2006 m. darytą vaizdo interviu, 
kai prieš kamerą šis Anykščių krašto 
menininkas atvirai kalbėjo apie savo 
gyvenimą, kūrybą, tautodailininkų 
šiokiadienius. Publikacijos autorius 
tvirtina, kad J. Tvardauskas „atstovauja 
konservatyvesnei, klasikinei tautodailės 
krypčiai. Jis buvo vienas ryškiausių me
džio drožybos tradicijų puoselėtojų – 
skulptūroje ir kryždirbystėje bei naujo
viškų raiškos pavidalų kūrėjas“. Pasak 
V. Tumėno, J. Tvardauskas „su didele 
dvasios jėga prabilo kaip išsimokslinęs 
liaudies, kaimo kultūros talentas – jo 
stiliui, drauge su jautria ir smulkia for
mų estetika, būdinga beveik apeiginis 
detalių ir atributų tikslumas, konkretu
mas, taip pat išpuoselėtas vaizdų litera
tūriškumas, pasakojamasis pobūdis ir 
iliustratyvumas“.

Rugpjūčio 4 d. dienraštis „Lietu
vos žinios“ pristatė JAV gyvenančią 
ir kuriančią dailininkę Saulę Kon
tvainytę-Piktys – iš Anykščių krašto 
kilusios garsios dailininkų šeimos 
Domicėlės ir Petro TARABILDŲ 
anūkę. Jos kūryba – kelių dešimčių 
tapybos drobių ir akvarelių paroda 
„Strėlė ir keturi elementai“ – buvo 
eksponuota Kauno A. Žmuidzinavi
čiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje. 
Kaip rašo žurnalistė Nijolė Storyk 
publikacijoje „Sugrįžimo dovana 
mamai – akvarelės“, „vos per keletą 
statinių toje pačioje gatvėje, kurioje 
yra muziejus, stovi buvę menininkų 
Tarabildų namai. Šiuos sovietai na
cionalizavo, o dabar juose gyvena 
svetimi žmonės“.

Anykščių krašto savaitraštis „Šile
lis“ rugpjūčio 5 d. numeryje publika
vo šio leidinio redaktorės Audronės 
PAJARSKIENĖS publicistinį vedamą
jį „Apie laiką...“, kuriame jautriai ir 
įžvalgiai įvertinta prieššventinė pa
garbos krašto istorijai popietė, šiemet 
pradėjusi Anykščių miesto šventę. 
„Prisipažinsiu, į jokią kitą straipsnio 
formą, kaip tik tarp daugtaškių, ne
galėjau sudėlioti vieno iš labiausiai 
man į smegenis „kirtusio“ praėjusios 
šventinės savaitės renginio... Net ne 
renginio – ženklaus brūkšnio asme
niniame patyrime. Ir labai siauro bei 
neryškaus punktyro visame miestą 
krėtusios šventinės karštligės žemė
lapyje. Dėl ko šiuo atveju labiausiai 
ir gaila...“ – rašė A. Pajarskienė apie 
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Kultūros centre buvo parodytas judesio 
ir šokio spektaklis „Kasdien dėl kažko 
aš mirštu“ (režisierė Eglė Špejeraitė), o 
prie Šventosios ir namo Tilto g. 2, XX 
a. pirmojoje pusėje priklausiusio Karve-
liams, surengtas muzikos ir literatūros 
vakaras „Sakmė apie meilę“, skirtas 
atminti Europoje garsią dainininkę 
Oną Zabielaitę-Karvelienę (Aną Za-
bello) ir verslininką Joną Karvelį, namas 
paženklintas atminimo lenta.

2011 m. liepos 30 d. Miesto šventės 
programoje pakylose miesto centre ir 
parke koncertavo Rytų Aukštaitijos big-
bendas (vadovas Kęstutis Grigaliūnas) 
ir solistė Valentina Jaronskaja, Kauno 
vokalinis ansamblis „Acusto“ (vadovas 
Kęstutis Jakeliūnas), romansų atlikėja 
Liubovė Nazarenko, Ukmergės kultūros 
centro Šventupės filialo šeimyninis 
ansamblis „Šermukšnėlė“ (vadovai 
Daiva ir Kazimieras Šermukšniai) bei 
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“, 
o Anykščių kultūros centro kolekty vai 
surengė koncertą „Sveikinam Anyk-
ščius“ ir paruošė teatralizuotą projektą 
„Šv. Ona pati trečioji“ (režisierė Galina 
Germanavičienė, muzikos kompozici-
jos autorius Stasys Aglinskas). Anykščių 
muzikos mokykloje surengtas šios 
mokyklos auklėtinių ir Petro Geniušo 
koncertas „Fortepijoninės muzikos 
magija“, Senamiesčio terasoje koncer-
tavo ansamblis „4 Tango“, šoko Edu-
ardo Gimenezas ir Brigita Urbietytė. Koplyčioje-kamerinių menų centre rašytojas 
anykštėnas Rimantas Vanagas pristatė naujausią savo knygą „Peslių akademija”, 
prie A. Baranausko klėtelės buvo surengti poemos „Anykščių šilelis“ skaitymai 
įvairiomis lietuvių tarmėmis. Sakralinio meno centre buvo atidaryta klasicizmo 
dailės paroda iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų, ją pristatė 
šio muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis. Mieste veikė jaunųjų kūrėjų paro-
dos, instaliacijos, viešosiose erdvėse buvo vaidinami šiuolaikinio teatro spektak-
liai.

2011 m. liepos 31 d. po Šv. Onos atlaidų iškilmių Šv. Mato bažnyčioje slėnyje 
prie Šventosios šalia bažnyčios Anykščių dramos mėgėjai vaidino spektaklį 
„Visi nuo Šventosios“ pagal rašytojo Rimanto  Vanago pjesę „Taraldis prisikėlė“ 
(režisierius Vytautas Germanavičius).

2011 m. rugpjūčio 7-8 d. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje vienuoliktą kartą 
surengtas tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis. Jame dalyvavo 17 jaunųjų 
vargonininkų iš Lenkijos, Rusijos bei JAV, vargonavo ir pats festivalio iniciatorius 
ir direktorius prof. Jozefas Serafinas.

2011 m. rugpjūčio 10 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo tele-
vizijos projekto „Lietuvos talentai“ nugalėtojas, Londono karališkosios muzikos 
akademijos studentas akordeonistas Martynas Levickis.

2011 m. nuo rugpjūčio 13 iki rugsėjo 30 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos Kraštotyros ir 
leidybos skyriuje veikė Anykščių 
kraštotyros leidinių paroda „Gimtinė“, 
kurioje buvo eksponuojamos paskutin-
iojo dešimtmečio anykštėnų išleistos 
kraštotyros knygos.

2011 m. rugpjūčio 19 d. Koplyčioje-
kamerinių menų centre koncertavo 
Naujų Idėjų Kamerinis Orkestras 
(NIKO), vadovaujamas kompozitoriaus 
ir dirigento Gedimino Gelgoto. Kon-
certo programą sudarė autoriniai G. 

Mokslininkų, susirinkusių prie klėtelės 
tarmiškai skaityti A. Baranausko „Anyk-
ščių šilelį“, nebyliai klausėsi ir bronzoje 
sustingęs poemos autorius. Foto: TK.

Scenoje istorinio Karvelių namo kieme 
atgimė Ona Zabielaitė-Karvelienė ir jos 
vyras, prieškario Anykščių verslininkas 
Jonas Karvelis. Jų paveikslus insceniza
cijoje sukūrė operos solistė Eugenija 
Klivickaitė ir muziejaus direktorius An
tanas Verbickas. Foto: TK.

NIKO smuikininkę Juliją užbūrė šla-
man tis kukurūzų labirintas Šeimyniškių 
kai mo lauke. Foto: NIKO.

liepos 29-osios popietę muziejininkų 
iniciatyva vykusį atminties žygį, ėjusį 
per tris 1941 metų stotis – trėmimai 
šalies vaikų piešiniuose, anykštėnų 
sukilimas prieš bėgantį ir ateinantį 
okupantą bei trumpas stabtelėjimas 
prie holokausto aukų memorialo Liu
diškių kalvos papėdėje.  „Gailėjausi 
tų, kurie nedalyvavo šiuose trijuose 
sustojimuose ties Anykščių istorija, 
nes jokiuose vadovėliuose profeso
rius Antanas TYLA dar nėra surašęs, 
kiek anykštėnų ir kodėl 1941 me
tais stojo į sukilėlių gretas, kaip iš 
Anykščių traukėsi sovietinė armija 
ir įžygiavo fašistinės Vokietijos ka
riuomenė ir kokiomis mintimis bei 
laukimu tuomet gyveno paprastas 
Bičionių kaimo vyriokas...“ – publi
kacijoje teigė jos autorė. Ji prisipa
žino su nuoskauda galvojusi apie 
tuos, kurie praleido laiką išgirsti gyvą 
žodį: „Kaip ir praleido laiką stabtelėti 
tyloje ties kukliu akmeniu Liudiškių 
kalvos papėdėje, ženklinančiu vietą, 
kur lygiai prieš 70 metų buvo užkas
ta veik ne pusantro tūkstančio sušau
dytų Anykščių gyventojų. Tai buvo 
beveik pusė tuo metu mūsų mieste 
gyvenusių vyrų, moterų, vaikų,  tu
rėjusių tik vieną bendrą bruožą – jie 
buvo žydai... Ilgesingas vienišo trimi
to garsas nuščiuvusioje miško tyloje. 
Sukauptos istorinės tiesos skausmas 
rašytojo Rimanto VANAGO poe
tiniuose žodžiuose... Ir paslapčia 
braukiama ašara už laiką. Laiką, ku
ris praėjo, kurį praleidome, kuris bus 
be mūsų...“

Rugpjūčio 12-osios „Šiaurės Atė
nai“ skelbia Jurgos ŽĄSINAITĖS re
cenziją „Tarp dokumentinės prozos ir 
poezijos“, kuria pristatoma Rimanto 
VANAGO knyga „Peslių akademija: 
regėjimai, išpažintys, versijos“. Re
cenzijos autorė teigia, kad „R. VANA
GO knyga verčia daug ką apmąstyti, 
atsisakyti pasenusių nuostatų, „savai
me aiškių“ tiesų. Prie tokios knygos 
dera prieiti tik susikūrus itin pozityvių 
lūkesčių horizontą, kad įstengtum su 
skaitomu tekstu užmegzti prasmingą 
dialogą, kad pajėgtum suvokti ne tik 
praeities, istorijos, bet ir laiko esmę“. 
Pasak J. Žąsinaitės, „kuriamas pasa
kojimas tarytum padeda ištrūkti iš lai
ko pančių, iš savotiško inertiškumo į 
visai kitą plotmę, nesusijusią su laiko 
jungu, visiškai neistorišką, sakytume, 
sakralią. Tai paliudytų gal ne visai iš 
Peslių, bet tikrai iš Anykščių krašto 
akademijos išėję ir sykiu su peslie
čiais, neišskiriant, žinoma, ir knygos 
autoriaus, šventais pašventupiais vis 
tebeklajojantys Antanas BARANAUS
KAS, Antanas VIENUOLIS, kažkur 
aukštai padangėj vieno žymiausių 
Lietuvos lakūnų Juozo Namiko lėk
tuvu skraidinamas Juozas TUMAS-
VAIŽGANTAS“.
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Gelgoto kūriniai. Šis koncertas pradėjo jaunųjų menininkų projektus, skirtus 
Anykščiams – 2012 metų Lietuvos kultūros sostinei, tarp kurių – ir NIKO muz-
ikos ir vaizdo siužetai netikėčiausiose Anykščių krašto erdvėse įvairiais metų 
laikais.

2011 m. rugpjūčio 20-21 d. Anykščių miesto jaunieji muzikantai bei jaunimo 
organizacijų susivienijimas „Apskritasis stalas“ Varkujų kaime surengė muzikos 
festivalį „Ryk 11“. Jame skambėjo įvairių stilių roko, elektroninė bei popso muzi-
ka, festivalio dalyviai galėjo ir patys improvizuoti kartu su festivalio atlikėjais.

2011 m. rugpjūčio 22 d. prasidėjo ir visą mėnesį tęsėsi Angelų muziejaus 
organizuotas skulptūros ir tautodailės pleneras Anykščių senamiestyje. Jo metu 
keliolika menininkų iš įvairių medžiagų kūrė savo vaizduotės angelus.

2011 m. rugpjūčio 23 d., Anykščių centre prie paminklo laisvei, minint Balti-
jos kelio ir Juodojo kaspino dieną, smuikavo anykštėnė Greta Bučinskaitė, muzi-
kinio išsilavinimo siekianti Londono Karališkojoje muzikos akademijoje.

2011 m. rugpjūčio 23 d. Anykščių sakralinio meno centre koncertavo Kauno 
vaikai, įvairius muzikos kūrinius groję fortepijonu, violončele, lumzdeliu ir gitara, 
fortepijonu skambino juos subūrusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė 
ir Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos dėstytoja Jūratė Šleinytė.

2011 m. nuo rugpjūčio 24 iki rugsėjo 28 d. Anykščių koplyčioje-kamerinių 
menų centre eksponuota fotomenininko Romualdo Rakausko jubiliejinė fotografijų 
paroda „Variaus apžavai“. 

2011 m. rugpjūčio 26-27 d. Anykščiuose vyko tradicinis, jau 4-asis naciona-
linis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“. Du vakarus Dainuvos slėnyje koncer-
tavo jaunieji ir žinomi dainuojamosios poezijos atlikėjai tarp kurių buvo ir kantri 
muzikos atstovas Virgis Stakėnas, savo eiles skaitė poetas Rimantas Vanagas. Festi-
valio programoje Koplyčioje-kamerinių menų centre aktoriai Birutė Mar ir Aleksas 
Kazanavičius vaidino spektaklį „Jis ir Ji“ pagal Jono Biliūno laiškus žmonai Julijai, 
Sakralinio meno centre vyko muzikos ir skaitymų popietė: Vytautas V. Landsbergis 
skaitė pasaką suaugusiems „Rudnosiukas“, koncertavo jaunoji bardė anykštėnė 
Samanta Veršelytė su broliuku Domu.

2011 m. rugpjūčio 28 d. per Anykščių rajoną driekėsi krepšinio žygio „Varom 
už Lietuvą“ maršrutas. Per visą šalį varo-
mas kamuolys, kurį Anykščiuose pasit-
iko ir perėmė legendinis krepšininkas 
Sergejus Jovaiša, keliavo Anykščių 
gatvėmis ir Kalitos kalno šlaitais, aplankė 
Anykščių krepšinio patriarchą trenerį 
Povilą Kūgį, mieste vyko pramoginiai ir 
sportiniai krepšinio renginiai.

2011 m. rugsėjo 1 d. Anykščių 
centre, prie paminklo Laisvei, Anykščių 
jaunimo verslumo centras organiza-
vo renginį „Varom į mokyklą“, kurio 
metu vyko konkursai, mugė bei kitos 
jaunatviškos pramogos.

2011 m. rugsėjo 3-4 d. Trakinių 
kaime vyko Tėvynę mylinčių žmonių 
sambūris „Trakinių partizanai 2011“, 
kurį kasmet organizuoja Lietuvos 
šaulių studentų korporacija „Saja“ ir 
anykštėnai šauliai. Trakinių miške jo da-
lyviai įsirengė tikrą partizanišką bunkerį, 
diskutavo Lietuvos laisvės kovų atmint-
ies temomis, žiūrėjo naują Vytauto V. 
Landsbergio dokumentinį filmą „Parti-
zano žmona“.

2011 m. rugsėjo 8 d. Anykščių 
kultūros centre koncertavo indiškos 
muzikos grupė „Šanti”, grojusi iš Indijos 
atsivežtais instrumentais ir propagavusi 
Sahadži jogą.  

2011 m. rugsėjo 9 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas 
improvizacijų vakarėlis, kuriame anykštėnai susitiko ir bendravo su fotomenin-
inku, parodos „Variaus apžavai“ autoriumi Romualdu Rakausku. Instrumentinės 
muzikos koncertą menininko 70-mečio proga surengė „Duo Strimaitis“ – smuiki-
ninkas Aidas ir pianistė Eglė Strimaičiai.   

Pergalių krepšinio arenose lyg mūšio 
laukuose Lietuvai linkėjo Anykščių ba
joras Nykštys – Vytautas Germanavičius. 
Foto: Dalina Rupinskienė.

„Trakinių partizanai“ susipažino ne tik 
su pokario istorija ir patirtimis, bet ir su 
šių metų „Misija: Sibiras“. Foto: Mind
augas Nefas.

Lietuvos savivaldybių asociacijos 
leidinyje „Savivaldybių žinios“ pa
skelbta žinia apie tai, kad Anykščiuo
se buvo išleistas Kultūros ir turizmo 
žemėlapis, skirtas Anykščiams kaip 
2012 m. Lietuvos kultūros sostinei. 
Rašoma, kad jame pateikta informa
cija, apie aktyvias pramogas, edu
kacines programas, kaimo turizmo 
sodybas, turistinius maršrutus.

Mėnraštis „Metai“ 8-9 numeryje 
pasakoja, kaip Maironio lietuvių litera
tūros muziejus Kaune praėjusią vasarą 
šventė 75-metį ir mini anykštietiškuo
sius literatūrinius motyvus. Mat muzie
jininkus pasveikinęs Kauno anykštėnas 
skulptorius Leonas STRIOGA sukakties 
proga dovanojo „dailiai skaptuotą Jono 
BILIŪNO galvelę“, o tarp kitų meno 
pasaulio įžymybių į tribūną buvo kvie
čiamas ir rašytojas Juozas TUMAS-
VAIŽGANTAS...

Lietuvos istorijos laikraštis „Voru
ta“ rugpjūčio 20-osios numeryje pa
sakoja apie biografinį rinkinį „Anykš
čių dvasios saugotojai“ ir šios knygos 
pristatymą Anykščių vaikų ir jaunimo 
užimtumo centre. Straipsnio auto
rius Vytautas RIMŠA, pasakodamas 
apie Mildos TELKSNYTĖS ir Vygan
do RAČKAIČIO gyvenimą ir kūrybą 
apžvelgiantį leidinį, akcentuoja, kad 
„abiejų autorių kūryboje dominuo
ja labai kilnūs, humaniški ir sektini 
idealai; giliai psichologiški ir logiškai 
pagrįsti yra jų siužetai; knygose vyrau
ja subtilus lyrizmas ir gilus, filosofinis 
gamtos grožio pajautimas. Visa tai il
gainiui pelnė jiems daugelio skaityto
jų simpatijas.“ V. Rimša publikacijoje 
taip pat pasidžiaugia, kad Anykščių 
vaikų ir jaunimo užimtumo centro 
„darbuotojai ir visuomenininkai ypač 
daug dėmesio skiria meniniam, esteti
niam ir dvasiniam vaikų ugdymui, in
telektualios asmenybės formavimui“, 
o šio centro projektuose svarbi vieta 
tenka kultūros renginiams, kuriuose 
kalbama apie meninę kūrybą, litera
tūrą, rašytojus, knygas, skaitymą.

Kultūros ir meno žurnalas „Kul
tūros barai“ jungtiniame vasaros 7-8 
numeryje prisimena prieš 120 metų 
Druskininkuose gimusį pasaulinio 
garso skulptorių litvaką Žaką Lipši
cą kaip anykštėno skulptoriaus Vla
do VILDŽIŪNO įkvėpėją ir kritiką. 
Publikacijoje „Žakas Lipšicas že
miečiams“ pasakojama apie abiejų 
menininkų susirašinėjimą praėju
sio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje 
ir teigiama: „Vladui Vildžiūnui su 
savo įkvėpėju ir kritiku susitikti, 
deja, neteko. Tačiau po keleto metų 
įvyko simbolinis abiejų menininkų 
susitikimas – Franklino D. Murphy 
Skulptūrų sode stovi dvi Lipšico 
skulptūros ir viena Vildžiūno“.
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Anykštėnų kultūros akiratis

2011 m. rugsėjo 16 d. Sakralinio meno centro terasoje buvo atidaryta paroda 
„Anykščių krašto kryždirbystė: Troškūnų seniūnija“. Joje buvo pristatyti Anykščių 
kultūros centro ir Pasaulio anykštėnų bendrijos organizuotos ekspedicijos metu 
užfiksuoti vertingesni ir įdomesni Troškūnų seniūnijos kapinių, pakelių paminklai 
bei praėjusios vasaros ekspedicijos akimirkos.

2011 m. rugsėjo 17 d. per Anykščių kraštą nusidriekė Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio bei Anykščių ir Utenos politinių kalinių ir tremtinių iniciatyva surengto 
žygio Vytauto apygardos partizanų takais maršrutas. Apie 500 žygio dalyvių iš 
visos Lietuvos aplankė Vytauto apygardos partizanų žūties vietas bei kitus Laisvės 
kovų įvykius ženklinančius paminklus ir kryžius, meldėsi Skiemonių bažnyčioje, 
ilgėliau stabtelėjo prie paminklų Anykščiuose ir Debeikiuose.

2011 m. rugsėjo 18 d. per Kauną nusidriekė 387 metrų ilgio Trispalvė – 
Anykščių A. Vienuolio ir Utenos „Saulės“ gimnazijų bendras kūrinys. Rekordinę 
Lietuvos vėliavą Europos krepšinio čempionato pabaigos proga nešė per 1000 
žmonių, tarp jų – ir krepšinio legenda Sergejus Jovaiša.

2011 m. rugsėjo 19 d. Svėdasų kultūros namuose surengtas projekto 
„Pax et bonum“ gyvos muzikos koncertas, kuriame dalyvavo solistai Judita 
Leitaitė, Nelė Paltinienė ir Liudas Mikalauskas bei flamenko šokėja Beatričė 
Tomaševičienė, koncertą vedė aktorė Virginija Kochanskytė ir kunigas Arūnas 
Peškaitis OFM. 

2011 m. rugsėjo 19 d. Sakralinio 
meno centre vyko Angelų kūrėjų šventė 
„Angelas menininko kūryboje“, veikė 
plenero darbų vienos dienos paroda, 
koncertavo Anykščių muzikos mokyk-
los pučiamųjų instrumentų orkestras 
(vadovas Vytautas Žiukas).

2011 m. rugsėjo 22 d. Sakralinio 
meno centre surengtas tą dieną 10-
metį šventusios pianistės vunderkindės 
Mildos Daunoraitės jubiliejinis kon-
certas, kuriame skambėjo klasikiniai ir 
šiandienos kompozitorių fortepijoninės 
muzikos kūriniai. Gimtadienio svečiai 
suvalgė tortą, žiūrėjo tą vakarą rodytą 
Lietuvos televizijos laidą „Vunderkin-
dai.lt“, kurioje dalyvavo ir Milda.

2011 m. rugsėjo 23 d. Anykščių 
sakralinio meno centre religijos 
istorikė Aldona Vasiliauskienė pristatė 
monografiją „Monsinjoras Petras 
Baltuška“, apie savo dvasinį ryšį su 
Anykščiuose jaunystėje vikaravusiu 
dvasininku pasakojo Anykščių dekanas 
kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas 
ir Spitrėnų (Utenos r.) parapijos klebo-
nas Povilas Klezys.

2011 m. rugsėjo 24 d. Maleišiuose 
surengtos tradicinės Vaižgantinės. J. 
Tumo-Vaižganto gimtajame kaime 
pagerbtas 10-asis literatūrinės Vaiž gan-
to premijos laureatas Liudvikas Ja ki-
mavičius ir Mažosios Vaižganto pre mijos 
laureatas dr. Juozas Lapienis, atidengta 
medžio drožėjo Aleksandro Tarabildos 
sukurta skulptūrinė kompozicija „Dėdės 
ir dėdienės“, pasodintas ąžuoliukas 
Vaižganto įkurtos Lietuvai pagražinti 
draugijos 90-mečiui atminti. 

2011 m. rugsėjo 25 d. Niūronių 
hipodrome ir apylinkėse vyko Lietu-
vos kalnų dviračių maratonų taurės 
paskutinis, 5-asis etapas, subūręs 600 
dalyvių. Varžybas jiems organizavo ir 
sporto treneris anykštėnas Bronius Vit-
kūnas.

Maleišiuose atidengta skulptūrinė 
kom pozicija Severiutės ir Mykoliuko 
ro mantiškajai meilei atminti. Foto: TK.

Menininkai Rūta ir Valdas Pelegrimai 
angelų kūrėjų plenero parodoje grožisi 
Virginijos Juršienės keramika. Foto: TK.

Mildos Daunoraitės 10-asis gimtadienis 
– su draugais ir muzika. Foto: TK. 

Reaguodamas į Lenkijos paribyje 
su Lietuva įvykusius chuliganiškus 
proveržius, kai buvo užteplioti lietu
viški užrašai, europarlamentaras Vy
tautas Landsbergis portale www.alfa.
lt rugpjūčio 23 d., susirūpinęs dėl vys
kupo Antano BARANAUSKO pamin
klo prie Seinų katedros, samprotavo: 
„Ko gal reiktų, tai Seinuose ir Punsko 
krašte, lenkų policijai padedant, pa
saugoti vyskupą Antaną Baranauską 
ir karių kapus Berznyke; o lenkiškom 
spalvom užtepliotų lentelių verčiau 
nė nevalyti. Tegul pabūna kaip nau
jųjų laikų paminklas“.

„Tai pareisite vienąkart iš Paryžiaus 
namo?“ – klausia rašytojo, geriausio 
2010 metų lietuvių romano „Eiti“ auto
riaus Valdo PAPIEVIO žurnalo „Moteris“ 
žurnalistė Virginija Majorovienė. Šio žur
nalo 2011 m. rugsėjo numeryje rašytojas 
pasakoja: „Ilgai kartodavau: „Šie metai 
Paryžiuje – paskutiniai“. Dabar supratau, 
kad nebereikia taip sakyti, nes „pasku
tiniai“ tęsiasi ir tęsiasi. Nelabai ką savo 
gyvenime planuoju. Leidžiu įvykiams 
tekėti kaip Vilnelės vanduo. Jis srūva ir 
srūva. Tebūnie. Kur nuplukdys, taip ir 
bus. Taip, čia yra šiokia tokia prabanga. 
Ne kiekvienas žmogus gali ją sau leisti, 
tačiau dėl to tenka kai ką paaukoti“.

Mėnesinio žurnalo „Aukštaitiškas 
formatas“ 9-ajame numeryje kalbina
mas skulptorius Leonas STRIOGA pri
sipažįsta, kad iš Anykščiuose stovinčių 
skulptūrų jam labiausiai patinka V. Vil
džiūno „Sparnuotoji figūra“ – pamin
klas Laisvei A. Baranausko aikštėje. „Ją 
kritikuoja, kad yra labai nekonkreti, bet 
ji yra dvasia, turi gilų dvasinį tūrį... Aš su 
pačiu V. Vildžiūnu kalbėjau, kai ją darė. 
Jis sakė, kad kai kam gali pasirodyti, jog 
skulptūra eklektiška. Bet kodėl eklektika 
natūralūs lietuviški rieduliukai? Nors gal 
kai ką aplinkui skulptūrą reikėtų keisti“, 
– pasakoja žymusis menininkas.

Savaitraštis „Nemunas“ pagar
biai mini savo ilgametį bendradarbį, 
70-metį pasitikusį fotomenininką ir 
žurnalistą Romualdą RAKAUSKĄ. 
Rugsėjo 8-14 d. numerį atveria jo 
nuotrauka iš ciklo „Variaus apža
vai“, pristatoma Anykščiuose vei
kianti šio ciklo paroda, o rugsėjo 
15-21 d. numeris pasakoja apie at
naujintą R. Rakausko ir R. Požerskio 
albumo leidimą „Legendiniai Žalgi
rio vyrai“. Pristatydamas R. Rakaus
ko nuotraukų, darytų XX a. 9-ajame 
dešimtmetyje, reikšmę, žurnalistas 
Ferdinandas Kauzonas rašo: „Žalgi
rio“ atgimimas buvo tikra Sąjūdžio 
generalinė repeticija. Būsimi vado
vai pamatė, jog tautą galima paža
dinti. Drįsčiau sakyti, Lietuvos pilie
čiais tapome ne tada, kai gavome 
lietuviškus pasus, o kai išdrįsome 
garsiai skanduoti LIETUVA!“

n
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GIMTINĖS ŽENKLAI

Moksleiviai prakalbino senelius
2011 m. balandžio pradžioje baigėsi praėjusią žie-

mą vykęs Lietuvos moksleivių rašinių konkursas „Pra-
deda pasakoti seneliai...“, o geriausių kūrinių autoriai 
sulaukė dovanų.

Šį konkursą rašytojos Bronės Buivydaitės 115-osios sukak-
ties proga surengęs A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus sulaukė daugiau nei 700 laiškų, ku-
riuose – nuoširdūs, šilti, jautrūs pasakojimai apie senelius. 
Konkurso dėka jo dalyviai ne tik daug sužinojo apie savo 
senelius, jų gyvenimus ir išgyvenimus, bet ir mokėsi pakal-
binti, išgirsti, išklausyti, pajusti, atsiminti, kitiems papasakoti. 

Visiems dalyvavusiems mokiniams bei jų mokytojoms 
muziejus elektroniniu paštu išsiuntė Dalyvio bilietą, suteikusį 
teisę 2011 m. nemokamai aplankyti visus Anykščių krašto 
muziejus. 

O geriausių rašinių autoriai paskelbti šio Lietuvos 
moksleivių konkurso laureatais: 

1-4 klasių mokiniai: šešiametė Luka Kašytė, kurią ugdo 
viešoji įstaiga „Ruduo-pavasaris“, pirmaklasis Haroldas 
Mockus iš Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos bei ket-
virtokai Radvilė Blažytė iš Alvito (Vilkaviškio r.) pagrindinės 
mokyklos,  Arūnė Lunevičiūtė iš Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos ir Rokas Rinkūnas iš Panevėžio 9-osios vidurinės 
mokyklos; 

5-8 klasių mokiniai: penktokas Arnas Borodinas 
Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos, šeštaklasė Gabi-
ja Jokubauskaitė iš Akmenės rajono Ventos gimnazijos, sep-
tintokai Šarūnas Vaitkevičius iš tos pačios Ventos gimnazijos 
ir Sigitas Ladyš iš Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, o taip 
pat kolektyvinio Endriejavo (Klaipėdos r.) vidurinės mokyk-
los moksleivių darbo autoriai septintokai Indrė Bieliauskytė, 
Mantas Einikis, Gintaras Jokubauskas, Laura Kalikaitė, Simo-
na Leonauskaitė, Vytautas Lengvinas, Gabrielė Narvilaitė, 
Vilius Stanevičius, Lukas Stulpinas, Aleksandra Šatkutė, Vik-
torija Šatkutė, Vita Vainiūtė  ir jiems talkinęs vienuoliktokas 
Evaldas Vaitkus;  

9-12 klasių mokiniai: pirmaklasis Palangos senosios 
gimnazijos gimnazistas Andrius Kleiva, dešimtokės Simona 
Kurkauskaitė iš Panevėžio „Žemynos“ vidurinės mokyklos ir 
Agnė Mišeikaitė iš Gausantiškių (Jurbarko r.) Antano Valaičio 
pagrindinės mokyklos bei vienuoliktokai Inga Kalvaitytė 
iš Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos bei Ieva 
Lukoševičiūtė iš Vilniaus „Ryto“ vidurinės mokyklos.   

Visi šiems moksleiviai gavo Anykščių muziejaus dovaną 
– nemokamą kelionę (su dar vienu draugu ar šeimos nariu) 
vieninteliu Lietuvoje Siauruku, kuriuo vaikystėje važiavo ir 
rašytoja Bronė Buivydaitė! 

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

Anykštėnų džiaugsmai

Lietuvai atvėręs Japoniją
Balandžio 21 d. Vilniuje, Mokslų akademijos Vru-

blevskių bibliotekoje iš Japonijos atvykusi žurnalistė 
Kumiko Hirano pristatė savo knygą „Saka-no ue-no 
Japonija“ („Japonija ant kalvos“), kuri japonams at-
skleidžia iš Anykščių krašto kilusio Stepono Kairio as-
menybę. 

Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, 
vienas iškiliausių XX a. pirmosios pusės Lietuvos politikų S. 
Kairys (1878-1964), daugiau nei prieš šimtmetį parašęs tris 
knygeles apie Japoniją, XXI a. pradžioje tapo nauju Lietuvos 
ir Japonijos istorinės bendrystės simboliu.

1906 m. Dėdės slapyvardžiu jis išleido pažintines kny-
geles „Japonija 
seniau ir dabar“, 
„Kaip japonai gy-
vena dabar“ ir „Ja-
ponų konstitucija“. 
Iš Anykščių krašto 
kilęs tuo metu dar 
27 metų studen-
tas S. Kairys buvo 
pirmasis lietuvis, 
gimtąja kalba taip 
išsamiai pristatęs 
savo tautiečiams 
egzotišką Rytų šalį, 
kurios nebuvo savo 
akimis matęs.

„Tos trys mažy-
tės knygelės prieš 
dvejus metus mane 
atvedė į Lietuvą ir 
paskatino daugiau 
sužinoti apie tą 
jauną žmogų, kuris 
su tokia meile rašė 
apie jam visiškai 
nepažįstamą kraštą“, – pasakojo į Lietuvą vėl atvykusi žur-
nalistė K. Hirano.

S. Kairį kaip žmogų, nutiesusį neįkainojamą tiltą tarp 
dviejų tolimų šalių, japonams pristatanti K. Hirano pasakojo, 
kad ją ypač sužavėjo lietuvio įžvelgti japonų būdo bruožai: 
„Japonai neprašo Dievo pagalbos – jie stengiasi viską savo 
jėgomis padaryti. Jie niekada nepamiršta šypsotis ir yra labai 
drąsūs“. Pasak žurnalistės, dabar, kai visas pasaulis išgyvena 
dėl Japoniją 2011 m. kovo 11-ąją ištikusios nelaimės, prieš 
šimtmetį lietuvio pateiktas Japonijos įvaizdis yra ypač tikslus 
ir teisingas.

Japonijos ambasadorė Lietuvoje Miyoko Akashi pripaži-
no, kad japonų žinios apie Lietuvą labai ribotos – jie žino 
vienintelį diplomatą Chiyunę Sugiharą, XX a. viduryje rezi-
davusį Kaune ir pasaulyje išgarsėjusį nekaltų žmonių gelbė-
toją. Todėl dabar, kai ruošiamasi minėti Lietuvos ir Japonijos 
diplomatinių santykių atkūrimo 20-metį, atskleistas dar vie-
nas istorinis faktas, pasak ambasadorės, neabejotinai prisidės 
prie abiejų šalių bendradarbiavimo skatinimo.

Stepono Kairio fondo atstovas Seimo narys Juozas Olekas 
atkreipė dėmesį, kad trys kuklios S. Kairio knygelės apie Ja-
poniją – ne vien tik lietuviams su šia tolima šalimi susipažin-
ti. „Tai – Stepono Kairio paieškos, kokią Lietuvą reikia kurti. 
Japonija, tuo metu kaip tik laimėjusi karą prieš Rusiją, jam 
buvo įkvepiantis pavyzdys“, – sakė J. Olekas.

O kitas Stepono Kairio fondo atstovas profesorius Saulius 
Sondeckis, vaikystėje asmeniškai bendravęs su S. Kairiu, kiek 
laiko gyvenusiu jo tėvų namuose Šiauliuose, sakė, kad dide-
lė garbė visai Lietuvai, jei Japonijoje bus žinomas ir brangi-
namas lietuvio atminimas. 

-tk

Japonijos ambasadorė M. Akashi (de
šinėje) ir žurnalistė K. Hirano domė
josi Mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekoje saugomais retais spaudi
niais, kuriuose irgi aptiko japoniško
sios tematikos. Foto: TK.
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Iš tylos – žodžio aidas
Balandžio 29-osios vakarą pilnutėlė Anykščių ko-

plyčios-kamerinių menų centro salė drauge su literate 
Aušra Motekaitiene jautriai pasibeldė į tylą. Pamąsty-
mai apie tylą ir tyloje subrandintą žodį pakvietė visus 
kartu pabūti Aušros kūrybos erdvėje – ten, kur iš čia ir 
dabar tvyrančios bendros tylos gimsta žodis ir muzika. 

Tyla sušvito jau pirmojoje vakaro dainoje „Kelias vis 
bėga į tylą...“, kurią 
atliko muzikos ir žo-
džių autorė A. Mote-
kaitienė.

Aušrai nėra dai-
nos, gražesnės už 
lopšinę, kurią dai-
nuoja mama. Sušil-
dyta motinos širdies, 
suteikianti tokį mielą 
švelnumą... Širdelėje 
vėl skambėjo lopši-
nė – A. Motekaitie-
nės „Lopšinę sūnui“ 
autorei dainuoti pa-
dėjo vaikystės drau-
gė Renata Gogelytė-
Raugalienė. 

„Nepalik, beldžias žodis į tylą...“ – šįsyk į Aušros tylą 
pasibeldė literatės Zitos Butkutės baltas angelas. Jos žodžiais 
sukurtą dainą „Baltas angelas“ Aušra atliko kartu su R. Go-
gelyte-Raugaliene, fleita grojo Aistė Ilčiukaitė.

Aušra jaučia gilią pagarbą savo giminės šaknims, sten-
giasi nepamiršti ir išsaugoti atmintį. Ji sukūrė dainą savo ma-
mos Natalijos Pribušauskienės žodžiais „Prosenelės kraite-
lė“. Tai tarsi mažytė kelionė į praeitį, kai dar buvo auginami 
linai, verpiama ir audžiama. Dainą kartu su Aušra atliko jos 
dukros Samanta ir Monika.

Vakaro metu dvi A. Motekaitienės dainas pagal Bernar-
do Brazdžionio eiles atliko Antano Vienuolio gimnazijos 
pradinukų ansamblis, vadovaujamas Daivos Diržienės, jos 
kūrybos dainas dainavo ir Antano Baranausko vidurinės 
mokyklos mokytojų ansamblis, kuriam vadovauja Gitana 
Balčiūnienė. Tą vakarą buvo daug lietaus: šilto, gaivaus, 
pavasariško. Lietaus temą tęsė Monika Motekaitytė ir An-
tano Vienuolio gimnazijos pradinukų ansamblis su A. Mo-
tekaitienės daina „Lietau, lietau, tave matau“ pagal Janinos 
Degutytės eiles. 

Tarsi himnas šeimai nuskambėjo A. Motekaitienės sukur-
ta baladė „Moko akmenys“, kurią atliko autorė, fleitininkė 
A. Ilčiukaitė ir gitaristai Adas Diržys ir Justinas Levandavi-
čius. Buvo  prisimintas ir padavimas, kuriame pasakojama, 
kaip akmenų Mokų šeima sumaniusi persikelti į kitą vietą, 
mat jiems nepatikę, kad kaimo vaikai juos daužo. Akmenys 
ir išplaukę skersai Tauragno ežerą. Mokienė perspėjusi vyrą, 
kad tik jis plaukdamas neatsigręžtų. Mokas plaukęs pirma ir 
vis klausęs žmonos: „Ar plauki?“ Trečią kartą klausdamas, 
jis atsisukęs, ir Mokienė nuskendusi. Mokas su vaikais per-
sikėlęs per vandenį, ir visa šeima ant kranto iki šiol tebelau-
kianti motinos. 

Su pirmuoju kūrybos vakaru Aušrą sveikino, kūrybinės 
ugnelės ir išlikti jautriai, jausmingai, svajingai, romantiškai 
ir tikrai – tokiai, kokią pažįstame ir mylime šiandien, linkėjo 
Antano Vienuolio gimnazijos, kurioje Aušra dirba mokyto-
ja, direktorė Irena Andrukaitienė, Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka, draugai, bi-
čiuliai, artimieji.

Aušra MIŠKINIENĖ 

Aušra Motekaitienė su dukra Sa
manta šiemet dalyvavo ir „Pagulbio 
atlaidų“ muzikinėje programoje. 
Foto: TK.

Sugrįžo gimtinės želdinti
Gegužės 6 d. Pasaulio anykštėnų bendrijos ir akty-

viausio jos sparno – Vilniaus anykštėnų sambūrio at-
stovai prie Troškūnų girininkijos pasodino 700 skroblo 
sodinukų, porą dešimčių retų rūšių medžių ir krūmų 
arboretume, papildė rododendryną.

Tai bus pirmasis ir vienintelis Anykščių rajone skrobly-
nas. Skroblai, kurių natūralaus paplitimo šiauriausia riba yra 
maždaug už  100 kilometrų piečiau Anykščių, anykštėnams 
kol kas yra egzotiškas augalas. Tačiau šio krašto miškininkai, 
pavartę senesnių laikų dokumentus, aptiko, kad skroblai gre-
timos Kavarsko girininkijos miške kadaise jau buvo auginti. 
Dabar jie turi vilčių, kad suaugę skroblai ims ir patys paplis, 
išplėsdami gamtos įvairovę.

 „Skroblai – vieni lengviausiai formuojamų mūsų krašto 
medžių, iš jų lengviausia kurti bet kokias formas, sodinti ir 
karpyti labirintus“, – džiaugėsi kraštiečių miškininkų suma-
nymu ir savo gimtinėje skroblyną sodinti padėjęs iš Troškū-
nų kilęs dendrologas, Vilniaus savivaldybės administracijos 
Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas 
Stackevičius. 

Vilniaus anykštėnai – dažni svečiai Troškūnų girininkijoje, 
kur veisiami ne tik sėkliniai ir eksperimentiniai miško plotai, 
bet ir kuriamas arboretumas. Todėl ir šįkart, atvykę į gimtinę, 
kraštiečiai pasodino įvairių retų augalų: gelsvažiedį tulpme-
dį, įvairių veislių putinų, hortenzijų, bankso pušų. Naudoda-
masis proga, A. Stackevičius pasidalijo žiniomis, kaip geriau 
paruošti duobę vienam ar kitam augalui, kaip juos perkelti 
iš vazono į duobę, kaip suformuoti kraterį aplink sodinuko 
kamieną. 

Vilniaus anykštėnai, sambūrio pirmininkės Ritos Virbalie-
nės paskatinti, ir patys atvežė bei papildė naujais sodinukais 
jų anksčiau įveistą rododendryną. Jame seniau sodintos aza-
lijos svečius šį pavasarį pasitiko jau žiedais apsipylusios.

Arboretumo sumanytojas Anykščių miškų urėdas Sigi-
tas Kinderis prisimena, kad tas žemės plotas tarp Troškūnų 
girininkijos ir miestelio būtų tapęs kieno nors privačiomis 
valdomis, gal kas nors dabar čia bulves augintų. „Galėjome 
sodinti mišką – bet kad jis gi iš kitos pusės prie girininkijos 
glaudžiasi. Taip ir kilo mintis verčiau prie girininkijos paso-
dinti arboretumą – visuomenės pažintiniams tikslams skirtą 
sumedėjusių augalų rinkinį“, – pasakojo miškų urėdas.

Ateityje tarp ūgtelėjusių augalų nusidrieks takai, kuriais 
vaikščios girininkijos svečiai, atvykę pasigrožėti augmenijos 
įvairove. Jų ir dabar nestinga, nes Troškūnų girininkijoje vei-
kiantį Anykščių miško muziejų, šalia įrengtą pažintinį miško 
taką bei besistiebiantį arboretumą gausiai lanko ir mokslei-
vių, ir suaugusiųjų grupės. 

tk

Kaskart, atvykę į svečius pas miškininkus, Vilniaus anykštė
nai papildo naujais augalais jų pačių kuriamą rododendry
ną. Foto: TK.
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Vaikų poezija istorijos glėby
Ypatingai giedrą šeštadienį, gegužės 21-ąją, Anykščių 

L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 
skyrius organizavo pirmąją Vaikų poezijos šventę. Ji vyko 
Griežionėlėse, ten, kur XIX a. gyveno šviesi, prasmingą 
tautos istorijos atkarpą sukūrusi Didžiulių šeima.

Žiedais apsipylu-
sios alyvos ar žalias 
smi dras tebesaugo 
pri siminimus apie 
tai, kaip XIX a. 8-10 
dešimtmečiais Di džiu-
lių dvare lis buvo tapęs 
lietuviškos spaudos 
ir knygnešių centru, 
kiek čia pėdų įmynė 
mūsų tautos istorinių 
asmenybių, kokį ryškų 
taką literatūroje paliko 
Liudvika Didžiulienė-

Žmona – pirmoji lietuvė moteris beletristė... 
Gražias mintis skaitome apie literatūrinius vakarėlius Li-

udvikos Didžiulienės-Žmonos kūrinėlyje „Ką aš beatmenu“: 
„Dukart per savaitę būdavo literatiški vakarėliai: vienądien 
didiesiem, antrądien mažiesiem. (...). Ir aš rašau, ė parašius, 
paskaitau visiem vaikam, tai ir jiem užeina ūpas, ir jie rašo. 
Parašau dramą ar komediją. Jie tuojau pasirūpina padaryt 
man malonumo – pavaidina. (...).“

Daugiau kaip pusę šimto mažųjų anykštėnų į Griežionėles 
atvežė bibliotekos užsakytas autobusas, o viešintiškiai atmynė 
dviračiais. A. Baranausko vidurinės mokyklos trečiaklasiai at-
vyko su mokytoja Elena Bražiūniene, A. Vienuolio gimnazi-
jos mokytoja Jolita Karosienė čia palydėjo savo trečiokus, o 
Viešintų bibliotekininkė Jolanta Mameniškienė – aktyviausius 
bibliotekos skaitytojus. Ažuožerių, Kurklių, Staškūniškio, 
Šerių, Traupio bibliotekininkės Daiva Agafanovienė, 
Danguolė Kavaliauskienė, Gražina Adomavičiūtė, Virgin-
ija Jakučionienė ir Ramunė Musteikienė atvažiavo su savo 
bibliotekų jaunaisiais knygų bičiuliais.

Didžiulių palikimo saugotoja muziejininkė Jolita 
Janukėnienė jauniesiems šventės dalyviams papasakojo 
apie šioje sodyboje sukauptas dvasines vertybes, parodė vi-
sas kamarėles, kur saugomos šeimos relikvijos, unikaliąją 
knygnešių slėptuvę. Vaikai turėjo progos ir patys vaidinti 
knygnešius, slepiančius lietuvišką spaudą, žandarą ir jo paka-
likus, įnirtingai ieškančius draudžiamos literatūros. Kai kam 
buvo smalsu atsiklaupti ant žirnių, kad pajustų daraktoriškos 
mokyklos bausmės „saldumą“.

Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkių Ramunės 
Bražiūnienės, Rimvydės Urbonienės ir Vaidos Antanavičiūtės 
pakviesti, vaikai pradėjo skaitymėlius – lyg margaspalvę 
tautinę juostą audė iš lietuvių rašytojų poezijos posmų, skirtų 
Tėvynei, mamai, tėčiui, močiutei, sesei, broliui, iš dainelių, 
smuikelio melodijų, meniškų kūrinėlių improvizacijų... 
Šioje simbolinėje juostoje labai gražiai įsikomponavo vaikų 
kūrybinės išraiškos perliukai, o svarbiausia – nuoširdumo 
ataudėliai. Vaikai vieni kitus pamokė nuotaikingų žaidimų, 
o A. Baranausko vidurinės mokyklos trečiokai – maldelės, 
kurią jie kartoja nuo pirmosios klasės: „Būk geras medžiui, 
paukščiui ir gyvuliui, žmogui ir žemei. Būk geras“.

Baigiantis šventei, vaikai sugalvojo savo literatūrinius 
slapyvardžius, žąsies plunksna juos užrašė ir paliko saugoti 
muziejui.

Romualda BRAŽĖNIENĖ

Momentiniai 
Damutės eilėraščiai

Gegužės 31-osios popietę būrelis anykštėnų aplan-
kė Kališkų kaime netoli Kurklių gyvenančią vyriausią 
Anykščių krašto kūrėją, 85-uosius įpusėjusią Domicė-
lę Juodžiūnaitę, klausėsi jos naujausių eilėraščių.

Kaip prisiminė rašytojas Vygandas Račkaitis, viešnagių 
„pas Damutę“ tradicija gimė dar iki 1980-ųjų. Kolūkietę, 
laisvą minutę ėmusią užrašinėti eiles ir jas pirmiausia 
parodžiusią tuomet Anykščiuose leisto „Kolektyvinio darbo“ 
žurnalistams, laikraštis netrukus įsileido į savo puslapius, o 
jos namuose ėmė svečiuotis ir kiti kūrybos mylėtojai: redakci-
jos darbuotojai Milda Telksnytė ir V. Račkaitis, mokytoja Ona 
Šakėnienė, radijo žurnalistė Veronika Dikčiuvienė.

O paskutinius penkiolika metų pas D. Juodžiūnaitę 
dažniausiai lankosi ir Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ 
kūrybinės bendruomenės nariai. Jos sodyboje esantis kone 30 
metrų aukščio kalnelis, į kurį pačiai Damutei tampa vis sunk-
iau įkopti ir Virintos slėnio panorama grožėtis, tapo tradicinių 
poezijos skaitymų vieta.

Keturias savo kūrybos knygas išleidusią D. Juodžiūnaitę 
V. Račkaitis vadina liaudies dainų kūrėja, tvirtindamas, kad 
jos eiliavimai itin artimi ilgainiui bevarde tampančiai liaudies 
kūrybai. 

„Kai buvau jaunesnė, vis sakydavau: jei žmogui jau 60 
metų, tai jis labai senas – o aš tai jau tikrai tiek daug nesu-
lauksiu. Dabar likau paskutinė iš visos penkių vaikų šeimos 
– ir vis dar mane čia užlaiko...“ – pasakojo D. Juodžiūnaitė. 
Giminaičių talkinama, ji užsiaugina daržovių, prižiūri 
tradicinių kaimo gėlių darželį, dar neseniai ir pievas pati 
nusišienaudavo. Dabar ji prisipažįsta tampanti sveikesnė, jei 
namuose svečių, jos vienatvę išblaškančių, sulaukianti.

Senolė guodėsi, kad nauji jos posmai vis sunkiau į kūrybos 
sąsiuvinį įsilieja: laiko kūrybai yra, žiūrėk, jau ir sukasi gera 
mintis, bet kol prisiruošianti ją užrašyti – prapuola kažkur tos 
momentinės eilės, išsiblaško atmintyje, taip ir lieka tik miglo-
tas jų prisiminimas. 

Damutė vis prisimena savo jaunystės kaimyną, iš Bimbų 
kaimo kilusį medžio drožėją Povilą Papšį, porą metų už ją 
vyresnį ir nuo vaikystės su negalia iki šiol Jurbarke gyvenantį. 
„Be galo didelės dvasios“ žmogumi jį vadinanti poetė sakė 
kartais su juo pasikalbanti telefonu: „Abu pašūkaujam...“ 

D. Juodžiūnaitė perdavė Angelų muziejui Anykščiuose P. 
Papšio 1968 m. išdrožtą ir jai asmeniškai dovanotą medinį 
angelą su įrašu „Taika nugalės“, iki šiol saugotą kaip brangią 
namų relikviją.

-tk

Didžiulių sodyboje Griežionėlėse 
jaunieji anykštėnai vaidino, žaidė ir 
skaitė mėgstamiausius poezijos pos
mus. Foto: Romualda Bražėnienė.

Svečiuose pas D. Juodžiūnaitę – anyk štėnai Algirdas Ra žin skas, 
Rita Tulušienė, Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis. Fo to: TK.
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Mokslo elito postūmiai
Birželio 22 dieną Anykščiuose surengta Lietuvos 

mokslų akademijos diena. „Proto antplūdis“ – taip 
juokais Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
pavadino keliolikos akademikų, mokslo ir mokymo 
institucijų vadovų susitikimus su įvairiomis anykštėnų 
bendruomenės grupėmis. 

Pagal Anykš-
čių ir Mokslų 
akademijos ben-
dradarbiavimo 
sutartį pirmąkart 
surengtas toks 
bendruomenės 
atstovų ir moksli-
ninkų susitikimas 
buvo orientuotas 
į kryptį „Anykš-
čių prioritetas ir 
galimybės – kul-
tūrinis turizmas“. 

Į Anykščius 
atvykęs Mokslų 
akademijos Pre-
zidentas prof. 
Valdemaras Ra-

zumas priminė anykštėnams 70-metį šiemet švenčiančios 
mokslo institucijos kelią bei jo šiuolaikinį vingį – siekį labiau 
populiarinti mokslą, skleisti visuomenėje žinias apie Lietu-
vos mokslininkų veiklą ir taip stiprinti mokslo prestižą. 

Atskirose darbo grupėse mokslininkai dalijosi žiniomis, ver-
tinimais bei nerimu dėl ateities, aptardami kultūros ir švietimo, 
verslo, žemės ir miškų ūkio, sveikatos apsaugos sritis. Antai 
prof. Eugenijus Jovaiša akcentavo sisteminio istorijos mokymo 
spragas, atsirandančias nuo vidurinės mokyklos, prof. Dainora 
Pociūtė-Abukevičienė aiškino principus, kuriais remiantis per-
tvarkomas lietuvių literatūros mokymas, kad pasaulio literatū-
ros istorija būtų pažįstama per lietuvių literatūros raidą.

Prof. Rimantas Rudzkis, balansuodamas ties pesimizmo 
riba, su anykštėnais dalijosi Lietuvos ekonomikos raidos pro-
gnozėmis pasaulio ūkio kontekste, o prof. Remigijus Ozolin-
čius stengėsi išsklaidyti mitus, lydinčius Lietuvos miškinin-
kystę ir miškų priežiūrą.

Svečiai aplankė svarbiausius Anykščių turizmo objektus 
– Antano Baranausko klėtelę, siaurojo geležinkelio ir Ange-
lų muziejus, išbandė vasaros rogučių trasą, dalyvavo naujos 
Anykščių kultūrinės erdvės – Senamiesčio terasos atidarymo 
koncertinėje programoje. Mokslo institucijų atstovai žavėjosi 
unikaliais tautodailininko Stanislovo Petraškos (1935-2009) 
akmens tapybos kūriniais, tarp kurių stebėjosi aptikę ir pa-
skutinį menininko darbą – spėtus įamžinti akmens dulkėmis 
dar tik baigiamus statyti Valdovų rūmus. 

LMA ir Anykščių rajono savivaldybės vadovai sutarė, kad 
bendradarbiavimas artimiausiu metu plėtosis konkrečiose 
srityse, kurios aktualios kultūrinio turizmo strateginę raidos 
kryptį pasirinkusiems Anykščiams. Kaip vieną iš konkrečių 
žingsnių mokslininkai minėjo galimybę siekti Antano Ba-
ranausko vardo UNESCO sudaromame Europos literatūros 
šedevrų sąraše, kur Lietuvai kol kas atstovauja vienintelis 
Kristijonas Donelaitis.

Anykštėnų ir mokslininkų dialogą tęsia atsakomasis vi-
zitas į Vilnių su kultūrine programa bei konkretūs projektai 
įvairiose mokslo srityse.

-tk

Anykščių šilelis – 
vieta pramogauti

Anykščių miesto pakraštyje, Šventosios pakrantėje, 
birželio pabaigoje įrengtas ir pradėjo veikti turistinių 
pramogų objektas – Dainuvos nuotykių slėnis. Šeši 
įvairaus sudėtingumo kliūčių ruožai sumontuoti 2-14 
metrų aukštyje tarp Anykščių šilelio senpušių šalia 
Dainuvos slėnio, kuriame jau keliasdešimt metų ren-
giamos masinės anykštėnų šventės.

„Tikiu, kad 
ši pramoga bus 
dar vienas pre-
tekstas atvykti į 
Anykščius ir čia 
praleisti savo 
laisvalaikį“, – 
kviesdamas į 
Anykščių šilelio 
pavėsį, sakė šį 
atrakcioną įsi-
rengusios ben-
drovės „Deiva-
na“ direktorius, 
netoli šio slėnio 

užaugęs 28 metų anykštėnas Deividas Dilys, jau garsinantis 
Anykščius ir kukurūzų labirintais. 

Iki 30 metrų iškilusios Anykščių šilelio pušys, prie kurių 
pritvirtintos kliūčių ruožų konstrukcijos, pasak Anykščių miš-
kų urėdo Sigito Kinderio, tikrai mena po Anykščių šilelį vaikš-
čiojusį jauną poetą Antaną Baranauską – joms ne mažiau 
kaip pusantro šimto metų. Tačiau dabar šis miškas saugo tik 
labai laikiną senatvės grožį – pušys jau peraugusios, jos net 
nustojo brandinti kankorėžius, vienintelė ūkiška išeitis būtų 
jas tik kirsti ir veisti mišką iš naujo. Tačiau taip pertvarkyti prie 
miesto prigludusį šilelį kol kas nesiruošiama – kol medžiai 
stovės žali, jie tarnaus nuotykių ieškotojams.

Vienas iš įdomiausių nuotykių slėnio elementų – beveik 
300 metrų ilgio skrydis lyno keliu į kitą Šventosios upės kran-
tą. Jį išbandęs Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius 
sakė, kad tokia pramogų vieta labai darniai įsilieja į Anykščių 
kaip kurortinės vietovės lankomų objektų kompleksą, pra-
plėsdama turistų amžiaus ir pomėgių ratą.

Dainuvos nuotykių slėnis tapo ir pirmuoju nauju turistų 
traukos objektu šalia kairiajame Šventosios krante Europos 
Sąjungos lėšomis rengiamo pėsčiųjų ir dviračių tako, kuris 
ateityje susies ir daugiau laisvalaikio objektų. 

Kol kas šios pramogos, reikalaujančios jėgos, vikrumo bei 
ištvermės, įrengtos kiek didesniame nei hektaro plote. Tačiau 
jau numatyta erdvė ateityje jas išplėsti dukart. 

-tk

Prie A. Baranausko klėtelės (iš kairės) 
Mokslų akademijos prezidentas prof. 
Valdemaras Razumas, Anykščių meras 
Sigutis Obelevičius, Mokslų akademi
jos sekretorius prof. Domas Kaunas ir 
ekonomistas prof. Rimantas Rudzkis. 
Foto: TK.

Anykštėnas Deividas Dilys tiki, kad nuo
tykių slėnis prie Šventosios kvies jaunimą 
dažniau užsukti į Anykščius. Foto: TK.
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Kunigiškiuose žėrėjo 
„deimančiukai“

Liepos 23-osios popietę Svėdasų krašto (Vaižgan-
to) muziejus, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir 
Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius sukvietė 
Svėdasų krašto talentus ir jų gerbėjus į ketvirtą vasarą 
rengiamą tradicinį sambūrį „Ieškokime „deimančiu-
kų“ savyje ir šalia savęs“.

Senajame Ku-
ni giškių pradžios 
mo kyklos pastate 
veikiančiame Svė-
dasų krašto (Vaiž-
ganto) muziejuje 
ekspozicijas tądien 
pakeitė ta len tingų 
meistrų dar  bų paro-
dos. Iri na Gudelienė 
iš Daujočių atvežė 
savo tapytus Svė-
dasų krašto vaiz-
dus bei tapybos 
ant akmenėlių 
dar  belių. Aktyvi 
Grikiapelių kaimo 
bendruomenės narė 

Nijolė Braukylienė parodą papuošė originaliais šiaudiniais so-
dais ir kitokiais rankdarbiais, Elvyra Kaušpėdienė iš Daujočių 
pradžiugino megztomis margaspalvėmis pirštinėmis ir 
kojinėmis, įvairiausių nėrinių spalvingumu, raštų margumu 
stebino kunigiškietės Aldona Baltuškienė, svėdasiškės Vitalija 
Matiukienė ir Birutė Giedraitienė ir kitos Svėdasų krašto mo-
terys. 

Nuo talentingų moterų neatsiliko ir vyrai. Svėdasiškis 
Algimantas Baronas džiugino parodos lankytojų akis tekin-
tomis iš medžio tulpėmis, Anykščių technologijos mokyklos 
dėstytojas tautodailininkas Bronius Budreika atsivežė daug 
meninės kalvystės darbų: žibintų, žvakidžių, „saulučių“. 

Renginio vedėja ir viena pagrindinių tradicinio 
sambūrio organizatorių Aldona Bagdonienė linkėjo visiems 
svėdasiškiams „būti pilkoje kasdienybėje spindinčiais, gėrį ir 
grožį aplinkui dalijančiais „deimančiukais“, nuolat prisim-
inti žymiojo kraštiečio Vaižganto išsakytus žodžius: „Tikras 
kūrėjas, idėjos gimdytojas, kuria laisvėje ir nelaisvėje, klėty ir 
prieklėtyje, nes turi kurti, nes negali nekurti: kas sieloje susi-
daro, turi pasireikšti...“

Svėdasų krašto talentų koncertą solo trimitu pradėjo 
vaitkūnietis Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos mok-
sleivis Deimantas Dragančukas. O svėdasiškė dainininkė ir 
muzikantė, dainų kūrėja, talentų sambūrio seniūnė Onutė 
Jėckienė pateikė malonią staigmeną: atliko pačios sukurtą 
„Deimančiukų himną“.

Porą dainų, pritardamas gitara, koncerte sudainavo bar-
das Algimantas Baronas, moksleivė Erika Žilytė iš Aulelių 
kaimo pagrojo akordeonu, svėdasiškis Mindaugas Antanėlis 
pravirkdė armoniką, Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis 
grojo lūpine armonikėle, o garbaus amžiaus jo tėvas Bronius 
Neniškis skambino šviesios atminties svėdasiškio Juozo Lašo 
pagamintomis kanklėmis. 

Pirmą kartą dalyvavusiems talentų sambūrio dalyviams 
buvo įteiktos spalvingos Dėkavonės, o ankstesnių sambūrių 
dalyviams – prisiminimui darytos bendros nuotraukos. 

Vytautas BAGDONAS

Šv. Pranciškus Latavėnuose
Rugpjūčio 20 d. Latavėnų kaime Panevėžio vys-

kupas Jonas Kauneckas pašventino stogastulpį su Šv. 
Pranciškaus skulptūra ir kryžiumi, kuris iškilo vyskupo 
pranciškono Pauliaus Antano Baltakio OFM gimtojoje 
sodybvietėje. 

Septynių metrų 
auk ščio kompoziciją iš 
vientiso ąžuolo kamie-
no išskobė anykštėnas 
tautodailininkas Va-
lentas Survila. Naują 
krašto kultūros istorijos 
ženklą savo lėšomis 
pastatė Kijeve (Ukraina) 
gyvenantis ir dirbantis 
verslininkas leidėjas 
Virginijus Strolia, kilęs 
iš gretimo Piena-
galio kaimo. Tai – jau 
šeštasis jo inicijuotas 
panašus meno kūrinys, 
praturtinantis Troškūnų 
apylinkių kraštovaizdį. 

Į šias iškilmes, 
skir tas jo gimtinei 
paženklinti, iš JAV 
atvykti negalėjęs soli-
daus amžiaus, 87-uo-
sius metus einantis 
garbus dvasininkas P. 
A. Baltakis OFM, 1984-2003 m. vadovavęs visos išeivijos 
lietuvių sielovadai, atsiuntė asmeninę padėką renginio or-
ganizatoriams. Vyskupas joje rašo: „Ypatinga pagarba Jums, 
mielas istorike p. Virginijau, šio prasmingo projekto (Kryžių-
koplytstulpių kelio) sumanytojau, iniciatoriau ir finansuoto-
jau. Iki sovietmečio Lietuva buvo žinoma kaip kryžių kraštas... 
Tikintis lietuvis kryžiais-koplytstulpiais pažymėdavo džiugius 
ir tragiškus, svarbius tautos ir savo asmeninio gyvenimo 
įvykius. Kryžiais-koplytėlėmis lietuvis reiškė padėką Dievui, 
puoselėjo viltį gražesnio rytojaus... Tad tikrai džiugu, kad 
mūsų mielas Istorikas ėmėsi iniciatyvos atgaivinti šią gražią 
lietuvišką krikščionišką tradiciją“.

Baltakių šeima Latavėnuose užaugino 11 vaikų, iš kurių 
penki jau palydėti į Amžinybę, vyskupas reziduoja JAV, o dar 
penki gyvena Lietuvoje. Šios XX a. viduryje išblaškytos, bet 
Tėvynės neišdavusios giminės likimas liudija kelias okupacijas 
per trumpą laiką išgyvenusios Lietuvos dalią. Baltakių vardu už 
pagarbą gimtinei Latavėnuose dėkojo Vilniuje gyvenantis vysk-
upo brolis mokslininkas geologas Vytautas Baltakis. 

Vyskupo pranciškono P.A.Baltakio atminimą jo gimtinėje 
pagerbęs Lietuvos pranciškonų provincijos ministras brolis 
kun. Astijus Kungys OFM Latavėnuose sakė, kad naujasis 
ženklas bus tikras išbandymas vietos žmonėms: ar kaskart, 
praeidami pro pakelės kryžių, jie stabtels ir nukels kepurę, ar 
su derama pagarba jį prižiūrės. 

Dėkodamas iniciatyviems savo parapijos žmonėms, 
Troškūnų klebonas kanauninkas Saulius Filipavičius jau 
planuoja, kad 2014 metais šiose apylinkėse, netoli Troškūnų 
vienuolyno, bus surengti pirmieji Anykščių krašte Europos 
piligrimų žygiai. Dvasininkas tikisi, kad iki to laiko iškils dar 
keletas naujų šio krašto tautodailės ir religinių simbolių, ku-
rie pažymės 10-15 kilometrų dienos žygio maršrutą.
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Bronius Neniškis prakalbino Juozo 
Lašo pagamintas kankles. Foto: Vytau
tas Bagdonas. Stogastulpį su kryžiumi pašventino 

Panevėžio vyskupas J. Kauneckas, 
už jo – V. Strolia, S. Filipavičius, 
rašytojas R. Vanagas ir kun. A. 
Kungys OFM. Foto: TK.
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Miško upelio burtai
„Variaus apžavai“ – taip pavadinta garsaus fo-

tomenininko Romualdo Rakausko paroda, skirta jo 
70-mečiui, visą 2011-ųjų rugsėjį buvo eksponuojama 
Koplyčioje-kamerinių menų centre, iš kur pradėjo 
kelionę po Lietuvą. Kaip ir Variaus tėkmė, įsiliejanti į 
Šventąją ir nutekanti į Baltiją, ši paroda tekės per Lie-
tuvą, reprezentuodama dvi vertybes: Anykščių krašto 
gamtą ir ją sugebančio parodyti žmogaus talentą.

Daugiau kaip 
ketvirtį amžiaus 
kiekvieną vasarą 
p r a l e i d ž i a n t i s 
Niūronių kaimo so-
dyboje R. Rakaus-
kas tik priartėjęs prie 
70-mečio atrado čia 
pat, šalia jo namų, 
tekančio Variaus 
upelio grožį. Tad 
tas 17 kilometrų per 
Ramuldavos girią 
vinguriuojantis upe-
liukas, iki šiol buvęs 
tik vaizdingu fonu, 
jam fotografuojant 
„Pavasario mer-
gaites“ ar „Laimin-
guosius“, pagaliau 

tapo pagrindiniu naujo fotografijų ciklo herojumi. 
Žavėdamiesi fotomenininko atverta laukinės gam-

tos spalvų ir formų įvairove, anykštėnai juokauja, kad R. 
Rakauskui nebereikia nei populiarių asmenų veidų, nei jau-
nyste trykštančių nuogų kūnų – jis pagaliau sulaukė tokios 
kūrybinės brandos, kad gali fotografuoti ir Aukštaitijos upelį, 
jo nuotraukos vis vien bus įspūdingos ir populiarios. 

„Šitos nuotraukos skatins stabtelti ir susimąstyti, o tai 
bus itin pozityvus momentas mūsų skubančioje vartotojų 
visuomenėje, tokių akimirkų mums taip trūksta“, – pripažino 
parodą apžiūrėjęs smuikininkas Aidas Strimaitis, kartu su 
žmona pianiste Egle skyręs R. Rakauskui muzikinę dovaną.

Pasveikinti draugo į Anykščius atvykęs būrys kolegų 
iš savaitraščio „Nemunas“ redakcijos skyrė sukaktu-
vininkui šmaikščią odę: „Te visi Anykščiai girdi plakant 
grafo karštą širdį!..“ Žinodami fotomenininko ištikimybę 
krepšiniui, jie dovanojo sukaktuvininkui vardinius Kauno 
„Žalgirio“ marškinėlius su 70-uoju numeriu, o aktorė Olita 
Dautartaitė jam sudainavo ir pažadėtuosius romansus.

Tuo tarpu anykštėnai, lygindami R. Rakauską fotografi-
joje su Justinu Marcinkevičiumi ir Vaižgantu literatūroje, 
ypač stengėsi nuteikti jį naujiems darbams. Fotomenin-
inko bendramokslis rašytojas Vygandas Račkaitis ragino 
jį vėl kurti fotonoveles, Rimantas Vanagas, dovanod-
amas plunksnakotį, tiesiog įpareigojo rašyti juo eiles, o 
muziejininkai dalijosi viltimi, kad po penkerių metų R. 
Rakauskas savo nuotraukomis iliustruos ir A. Baranausko 
„Anykščių šilelį“.

Tačiau artimiausius metus fotomenininkas praleis ties 
„Variaus apžavais“. Tęsdamas pradėtą ciklą, 2012-aisiais 
R. Rakauskas ketina išleisti fotoalbumą, kuriame steng-
sis sutalpinti apie 150 gražiausių kadrų iš tų, kurie jam 
atsivėrė prieš akis, klajojant palei Varių. 
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Senamiestyje gimė angelai
Rugpjūčiui baigiantis Anykščių senamiestyje, An-

gelų muziejaus kiemelyje, iš dulkių ir drožlių išniro 
pirmieji angelai. Taip prasidėjo ir visą mėnesį tęsėsi 
Lietuvos skulptorių ir tautodailininkų pleneras, kurio 
dalyviai įvairia maniera ir iš įvairių žaliavų kūrė savo 
vaizduotėje regimus angelus, kad papildytų Angelų 
muziejaus ekspoziciją 15 šiuolaikinio meno kūrinių. 

Iš Anykščių krašto 
kilęs ir Kaune gyv-
enantis Nacionalinės 
kultūros ir meno pre-
mijos laureatas skulp-
torius Leonas Strioga 
jam būdinga kapo-
tine technika iš beržo 
trinkos iškirto „Viską 
girdintį angelą“. Šia 
kū rybos maniera 
su žavėjęs ir kitus 
anykštėnus, paskui jis 
mokė valdyti kirvuką 
ir kurti savo angelus. 

Anykščių krašto 
tautodailininkai me-
džio drožėjai rin kosi 
kitokią medieną ir 
joje ieškojo savojo an-
gelo. Pranas Petronis 
skobė angelo siluetą 

iš liepos kamieno, Valentas Survila kirto ąžuolinį klūpantį 
angeliuką. Atskiras ąžuolines detales savo angelui nudai-
lino skulptorius Valdas Pelegrimas. Jis ir šiame plenere liko 
ištikimas savo kūrybos manierai – jo drožiami angelų silu-
etai paskutiniais metais atpažįstami kaip vienas iš Anykščius 
reprezentuojančių simbolių, nes sklinda kaip populiarios 
anykštėnų dovanos svečiams.

Tuo tarpu buvęs L. Striogos mokinys, jaunystėje jo paska-
tintas drožti medį, anykštėnas Robertas Matiukas šįkart sukūrė 
angelą-varpinę, kurio širdies vietoje įtaisė varpelį. Kaip 
žaliavą šiam drožiniui jis panaudojo Anykščių bažnyčios 
bokšte, prie varpų, visą šimtmetį buvusio senojo perdengin-
io sijos fragmentą, kuris vasarą buvo išpjautas, keičiant 
bokšto konstrukcijas ir ten montuojant laiptinę į rengiamą 
apžvalgos aikštelę. Atidžiai apžiūrėjęs pušinę trinką, meis-
tras suskaičiavo rieves ir nustatė, kad pušis augo ne mažiau 
kaip šimtmetį, kol ties XIX ir XX a. sandūra buvo nupjauta 
bažnyčiai statyti. 

Plenere dalyvavo ir savo angelus muziejui sukūrė medžio 
drožybos meistrai skulptoriai Kęstutis Krasauskas ir Saulius 
Milašius, tautodailininkai Saulius Lampickas, Adolfas Teresius ir 
Arvydas Petrulis. Muziejaus ekspoziciją praturtino metalo dai-
lininkas Romualdas Inčirauskas, keramikai  Virginija Juršienė, 
Lina Bekerienė, Skaidrė Račkaitytė ir Vytautas Valiušis.

Rugsėjo 19-ąją Angelų muziejuje trumpam susitiko visi per 
mėnesį Anykščių senamiestyje gimę angelai bei būrys jų kūrėjų. 
Pasak skulptoriaus K. Krasausko, kaskart, kuriant angelą, kalba 
širdis, o jis gimsta tik tada, kai tam ateina laikas. Menininkai 
prisipažino, jog kaskart gaila skirtis su angelu, kurio unikalus 
atvaizdas visuomet būna artimesnis už kitus kūrinius, tačiau 
jau pastebėjo, kad angelai pas juos neužsibūna – vos sukurti, 
iškart veržiasi ieškoti naujų savo namų.
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Robertas Matiukas angelą-varpinę 
skobė iš pušies, augusios Anykščių 
apylinkėse prieš porą šimtmečių. 
Foto: TK.

Du 70-mečiai anykštėnai fotomeni-
nin kai, gyvenantys Niūronyse ir pas -
taruoju metu fotografuojantys Anyk-
ščių kraštovaizdžius, A. Janušis ir R. 
Rakauskas. Foto: TK.
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Anykštėnų svečiai
Prie Vienuolio – 
su Gruzijos spalvų žiedais

Balandžio 7-osios vidurdienį Gruzijos Respublikos 
ambasada Lietuvoje porai valandų iš Vilniaus persi-
kėlė į Anykščius. Šios šalies ambasadorius Georgijus 
Kerdikošvilis su žmona Inga ir kitais ambasados dar-
buotojais pagerbė rašytojo Antano Žukausko-Vienuo-
lio (1882-1957) atminimą šio lietuvių literatūros kla-
siko gimtadienio proga.

„Kol Li-
etuvoje bus 
nors vienas 
gru   zinas, ši 
tradicija ba-
landžio 7-ąją 
pa gerbti Vie-
nuolį išliks“, 
– iš kil   mingai 
p a   r e i š k ė 
anyk štėnams 
Gru zijos val-
stybės atsto-
vas. Būtent G. 
Kerdikošvilis, 
prieš dvejus 
metus tapęs 
ambasado-
riumi, savo 
i n i c i a t y v a 
ir pradėjo 
pagarbiai minėti „Užkeiktųjų vienuolių“ ir kitų Kaukazo 
legendų autoriaus gimtadienį, vadindamas anykštėną 
rašytoją didžiausiu kultūriniu Lietuvos ir Gruzijos saitu.

Šios viešnagės metu svečias buvo pavadintas Lietuvos ir 
Gruzijos draugystės angelu ir apdovanotas Valdo Pelegrimo 
išdrožta angelo figūra. 

G. Kerdikošvilis užsiminė apie tai, jog rengia Anykščiams 
keletą staigmenų. Jo iniciatyva Gruzijoje renkama išsamesnė 
istorinė medžiaga apie jauno lietuvių rašytojo ir vaistininko 
A. Žukausko gyvenimą Kaukaze XX a. pradžioje, palikusį itin 
ryškų pėdsaką jo kūryboje. 

Gruzijos ambasada taip pat ruošiasi atidaryti keletą 
Garbės konsulatų Lietuvoje – pirmiausiai Kaune, o vėliau ir 
Anykščiuose.

Pasak ambasadoriaus, didžiausias jo noras – kad kiekvi-
ename Lietuvos miestelyje kur nors plevėsuotų ir Gruzijos 
vėliavėlė. Jį pradžiugino žinia, kad Anykščių A. Vienuolio 
gimnazijoje ji matoma nuolat.

Šios viešnagės proga memorialiniame rašytojo A. Vien-
uolio name itin iškilmingai skambėjo gruzinų kalba – G. 
Kerdikošvilis ir kiti ambasados atstovai garsiai skaitė į gruzinų 
kalbą išverstus A. Vienuolio kūrinių Kaukazo tematika teks-
tus.

Gruzijos ambasados delegacija padėjo gėlių ir pagerbė 
malda A. Vienuolio kapą, nacionalinių spalvų – baltos ir rau-
donos – gėlėmis papuošė rašytojo paminklą Anykščių cen-
tre, aplankė Sakralinio meno centrą ir Angelų muziejų.
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Apie buities kraštotyrą
Balandžio 8-ąją „Civitas“ klube Anykščių L. ir S. 

Didžiulių viešojoje bibliotekoje viešėjusi humanita-
rinių mokslų daktarė Solveiga Daugirdaitė kartu su 
anykštėnais svarstė, kodėl vieni šiuolaikinės lietuvių 
literatūros kūriniai pripažįstami vertingais, o kiti iš-
kart yra pasmerkti užmarščiai.

Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos 
instituto Šiuolai-
kinės literatūros 
skyriaus vyresnioji 
mokslo darbuoto-
ja, anykštėnės bio-
logijos mokytojos 
Elenos Sirgedienės 
dukterėčia S. Dau-
girdaitė dalyvauja 
ir balsuoja, nuo 
2003 m. kasmet renkant Kūrybiškiausią praėjusių metų kny-
gą. Lygindama šio konkurso nominantų dvyliktukus ir laure-
atus, ji atkreipė dėmesį, kad pernai tokį titulą gavęs anykštė-
nas Valdas Papievis yra pirmasis lietuviško romano autorius, 
kurio knyga „Eiti“ sulaukė tokio literatūros mokslo atstovų 
pripažinimo: iki šiol balsų dauguma tekdavo poezijos, nove-
lių, esė rinkiniams.

Pasak S. Daugirdaitės, šiuolaikinė literatūra vis labiau pa-
sižymi polinkiu į dokumentiką, ji linkusi piešti pasaulį kaip 
vientisą, be geografinių ribų. Mokslininkė apgailestavo, kad 
lietuvių literatūrai trūksta gerų dokumentikos tyrinėjimų. Ta-
čiau ji atkreipė dėmesį, kad literatūra susigrąžina iki šiol pra-
rastomis laikytas temas ir formas: kelionių aprašai ar laiškai 
vėl, kaip ir senovėje, tampa literatūra.

Anykštėnų paklausta, ką laiko talentingiausiais šių dienų 
literatūros kūrėjais, S. Daugirdaitė pirmiausiai paminėjo Ma-
rių Ivaškevičių ir Sigitą Parulskį. Tačiau ji iškart suabejojo ir 
jų literatūrinės veiklos tęstinumu, prisiminė ir Antano Bara-
nausko precedentą: „Jaunystėje parašai „Anykščių šilelį“ – ir 
paskui jau gali imtis kitų darbų...“

Vertindama literatų, nepretenduojančių į profesinio meis-
triškumo aukštumas, kūrybą, S. Daugirdaitė buvo kategoriš-
ka: „Jokių iliuzijų dėl jų poezijos išlikimo. Labiausiai lietu-
viams kenkia romantiškoji tradicija: rašyti eilėmis – tauru, o 
užrašinėti atsiminimus – nelabai...“ Pasak mokslininkės, jei 
kiekvienas norintis palikti savo kūrybos vaisių rimtai ir sąži-
ningai parašytų savo atsiminimus, jie būtų unikalūs – tai, ko 
niekas daugiau už juos nepadarytų. Tačiau norint tam ryžtis, 
pasak S. Daugirdaitės, pirmiausia reikia savo vertės suvoki-
mo, nelaikyti savęs pakelės akmenėliu: „Net ir buvusios ko-
lūkio melžėjos prisiminimai apie savo gyvenimą yra vertybė 
pasaulio mastu – taip, kaip dabar vertinami, pavyzdžiui, ra-
šytojos Žemaitės autobiografiniai tekstai“.

Autentiškus asmeninius patyrimus „buities kraštotyra“ 
pavadinusi anykštėnų viešnia skatino nedelsti ir fiksuoti vis-
ką, kas siejasi su Lietuvos gyvenimu iki 1990-ųjų. Pasak S. 
Daugirdaitės, jau dabar nebeįmanoma išgirsti senosios šiukš-
liavežės signalo, tokio įprasto daugiabučių namų kiemuose, 
bet pasilikusio vien tik atmintyje.
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Gruzijos diplomatas Georgijus Kerdikošvilis į 
Anykščius pirmą kartą atvyko su žmona Inga. 
Foto: TK.
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Saldus gurkšnis 
iš kūrybos versmės

Balandžio 10-ąją, praėjus 25-eriems metams, 
Anykščių Šv. Mato bažnyčios vitražų kūrėja dailinin-
kė Marija Anortė Mackelaitė vėl įžengė į miesto šven-
tovę ir pažvelgė į vis ryškiau švytinčias savo kūrinių 
spalvas.

1971-1986 
m. ši vilnie-
tė menininkė, 
bendraudama 
su Anykščių 
klebonu Al-
bertu Talačka 
ir jo pakviesta, 
papuošė 14 vi-
tražų Anykščių 
bažnyčios lan-
gus, dar 4 vi-
tražus tuo metu 
sukūrė ir Kur-
klių bažnyčiai. 
Šie sakralinio 
pobūdžio kūri-
niai, sovietme-
čiu nesulaukę 
viešosios meno 
bendruomenės 
dėmesio, ilgainiui tapo reikšmingiausia vitražo dailininkės 
kūrybinio paveldo dalimi.

Tuo metu, kai 50-metė menininkė pusiau slapčia ji rinko 
spalvas ir simbolius Anykščių bažnyčiai, kiti Lietuvos vitražo 
dailininkai dažniausiai pelnė pripažinimą, kurdami sovietine 
simbolika persmelktas kompozicijas. Todėl M. A. Mackelaitė 
dabar susijaudinusi dėkojo anykštėnams, kurie paruošė ir iš-
leido jos gyvenimą ir kūrybą pristačiusį autorinį albumą. 

Mat jos kartos vitražo meistrai galėdavo save pristatyti vi-
suomenei autoriniu albumu tik sulaukę įvertinimo Valstybine 
premija – ir tai knygą apie save jie išleisdavo tik savo lėšomis. 
Todėl A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus iniciatyva pirmą kartą išsamiai pristatyti Lietuvai 
šią menininkę jai buvo jaudinanti staigmena.

Viešnia aplankė Sakralinio meno centrą ir Angelų muzie-
jų, o po ilgos pertraukos vėl įžengusi į bažnyčią, saugančią 
ir branginančią jos kūrinius, minutei sustingo prieangyje, 
pakėlusi akis ir žvelgdama į stiklo blokų vitražą „Šv. evan-
gelistas Matas“.

M. A. Mackelaitės keturiolikos metų kūrybos laikotarpį, 
dovanotą Anykščiams, popietės bažnyčioje metu apžvelgė 
menotyrininkė Dalia Tarandaitė. Ji priminė ir lemtingą liki-
mo ženklą, liudijusį, jog Anykščių šventovė tiesiog laukė 
šios menininkės vitražų: „Šv. Mato“ montavimo išvakarėse 
kilusi audra su visais rėmais išvertė senąjį langą virš paradi-
nių bažnyčios durų, tad rytą atvykusiems meistrams teliko 
tik atsivėrusioje angoje sumontuoti meno kūrinį. Pasak me-
notyrininkės, šis stiklo blokų vitražas buvo pirmasis toks Lie-
tuvoje, sumontuotas bažnyčioje, ir iki šiol išliko vienintelis, 
kuris yra lango angoje, matomas natūralios dienos šviesos 
apšviestas.

Prisimindama savo ankstesnius apsilankymus Anykš-
čiuose ir bažnyčioje, M. A. Mackelaitė prisipažino, kad neli-
ko jokių pažinčių su to meto anykštėnais. Vengdama galimų 
kliūčių, sovietmečiu puošusi bažnyčią menininkė stengėsi 
likti Anykščiuose nematoma ir nepažįstama, todėl ir baigus 
darbą su šiuo miestu jos niekas daugiau nesiejo.
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Aprašius mirtį, laikas juoktis
Gegužės 3-ąją Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios 

bibliotekos kvietimu su anykštėnais skaitytojais susiti-
ko žurnalistas ir rašytojas Algimantas Čekuolis. Muzi-
kos mokyklos salėje jo gerbėjams tiesiog buvo ankšta, 
o autografus svečias dalijo kone visą valandą.

„Būtų nepagarba jums, jei dešimtą kartą atvykęs į 
Anykščius kalbėčiau tą patį, ką jau esu sakęs, arba tai, ką 
šnekėjau Lietuvos televizijos laidoje“, – prisipažino 80-uo-
sius einantis žurnalistas tarptautininkas, jau 16 metų vedan-
tis autorinę Lietuvos televizijos pokalbių laidą ir pripažintas 
vyriausiu pasaulyje tokios laidos vedėju.

Savo žiniomis ir iškalba A. Čekuolis šįkart pabandė 
įrodyti, kokie požymiai liudija, jog dabartinė karta gyvena 
didelio civilizacijos raidos lūžio laikotarpiu. Pasak svečio, 
bendravimo, maitinimosi, net kariavimo permainos, paste-
bimos visame pasaulyje, keičia nuo pat žmonijos atsiradimo 
susiformavusias tradicijas ir reikalauja gyventi kitaip. „Nėra 
jokių ateities garantijų – kaskart mes kalame savo ateitį ki-
taip, iš naujo, todėl nebeliko ir saugumo jausmo, laisvė nere-
zervuoja jokių patogesnių vietų. Todėl sunkiausia užduotimi 
tampa susiplanuoti savo gyvenimą ir valdyti patį save“, – 
tikino svečias.

Kalbėdamas apie lietuvių emigracijos problemą, A. 
Čekuolis ragino jos nesureikšminti: emigracijos reiškinys 
būdingas kiekvienai tautai ir kiekvienam istorijos laikotar-
piui, tačiau jos pasekmės nebūna pražūtingos. „Nusken-
dus „Titanikui“, žuvo dauguma juo plaukusių emigrantų iš 
Skandinavijos, iš kur tuo metu žmonės itin gausiai emigravo. 
Tačiau ateina laikas – ir emigrantai patys įsitikina: norint ge-
rai gyventi, visur reikia dirbti“, – aiškino apžvalgininkas.

Pristatydamas šiemet išleistą autobiografinės publicis-
tikos knygą „Šešios progos numirti“, A. Čekuolis pasakojo 
įsivaizdavęs, kad tai bus jo paskutinė knyga – apie ką gi dar 
būtų galima rašyti, parašius apie mirtimi alsavusias situaci-
jas? Tačiau leidykla „Alma littera“ jau perspėjo: „Nedrįsk 
nerašyti!“ ir užsakė naują knygą. Tad neturėdamas kitos 
išeities jis nusprendęs, jog tik juokas, sąmojis gali eiti paskui 
mirtį, todėl dabar ruošia naują rinkinį „Kronika ir šypsenos 
(iš kelionių vadovų užrašų)“, kur ketina papasakoti daug 
linksmų istorijų, nutinkančių lietuviams keliaujant įvairiose 
pasaulio šalyse.

Jaunos anykštėnės paklaustas, ar tiki į Dievą, A. Čekuolis 
į šį klausimą atsakė klausimu: „Ar dar turite nekaltybę?“ Jis 
prisipažino esąs įtakingas visuomenėje žmogus, tad į tokius 
klausimus, kurie jį iškart susietų tik su apibrėžta visuomenės 
grupe, pavyzdžiui, tikinčiaisiais arba ateistais, jis stengiasi 
neatsakinėti, niekam neaiškina nei religinių, nei politinių 
simpatijų.
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M. A. Mackelaitė (centre), vėl žengda
ma į Anykščių bažnyčią, neslėpė jaudu
lio. Foto: TK.
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GIMTINĖS ŽENKLAI

Skulptorius konstruoja žirgus
Birželio 4 d., per tradicinę šventę „Bėk bėk, žirge-

li!“ Arklio muziejuje Niūronyse skulptorius iš Latvijos 
51 metų Edvinas Kruminis pakvietė į savo autorinę 
parodą, kurioje kiekviename kūrinyje – ne kas kitas, 
tik arklys.

Nuo 1983 
m. parodose 
sa vo arklius, 
g i m  s t a n č i u s 
iš įvairiausių 
m e  d ž i a g ų , 
demonstruojan-
tis kaimyninės 
šalies meninin-
kas pastaruoju 
metu geriau ži-
no mas Estijoje, 
kur jau keliolika 
me  tų nuolat 
da  lyvauja akm-
ens ir metalo 
skul  ptūros sim-
po ziumuose. 
Jis pelnė pri-
pažinimą ir 

keliose Europos šalyse bei JAV, kur eksponavo savo darbus, 
kaskart nustebdamas, kiek juos įkainoja me no žinovai. E. 
Kruminio ark liai į Lie tu vą atvežti pir mąkart.

„Man būtų keista, jei tokia teminė paroda būtų ekspon-
uojama kurioje nors miesto meno galerijoje: ateini iš gatvės 
– ir tave kažkodėl arkliai pasitinka. Užtat čia, kur žmogus 
atvažiuoja nusiteikęs domėtis arkliais, be to, manau, juos 
ir mylintis, lai jis grožisi ir mano sumanymais“, – pasakojo 
Niūronyse viešėjęs menininkas, Latvijoje žinomas ir kaip 
patyręs monumentalių skulptūrų restauratorius.

Jis atsisakė siūlymo paženklinti savo darbus etiketėmis su 
pavadinimais. Pasak autoriaus, kiekvienam ir taip bus aišku, 
kad visur – arkliai, o jei kažkas įžvelgs ir gilesnių idėjų – lai 
jos būna asmeniniai, o ne menininko įpiršti atradimai.

Antai iš medžio drožlių masyvo išskobtas arklys atrodo 
tarsi siekiantis sriūbtelėti gurkšnį vandens. E. Kruminis juoka-
vo, kad tai – tarsi simbolinis troškulys, kasmet kankinantis 
po Joninių – didžiausios ir audringiausiai švenčiamos latvių 
šventės.

Medieną, metalo lakštus, vamzdžius ar strypus, net 
klijuotą fanerą ar presuotas drožles kaip žaliavą skulptūroms 
kurti naudojantis Latvijos menininkas ragino parodos lanky-
tojus nebijoti prisiliesti prie jo kūrinių, net užlipti ant jo 
arkliukų-sūpynių.

Parodoje buvo eksponuojamas ir iš statybinės armatūros 
strypų suvirintas arkliukas, skirtas suaugusiesiems, norinti-
ems pajausti natūralų jojimo pojūtį: sėdus į šio meno kūrinio 
balną, tampri konstrukcija atgyja tarsi gyvas ir nenuspėjamas 
žirgas.

Jau pirmąją parodos eksponavimo dieną E. Kruminis 
sulaukė prašymo parduoti šias sūpynes. Užuot skurdinęs 
ekspoziciją, menininkas verčiau išmatavo savo kūrinį, 
pasidarė jo brėžinį ir už 600 eurų (2 tūkst. litų) pažadėjo su-
kurti jo antrininką. Tačiau jis neabejoja, kad naujas žirgelis 
įgys ir kitokių bruožų – kaip tampa unikalus ir kiekvienas jo 
rankose gimstantis arklio atvaizdas.

-tk

Rašytojai patinka 
kurti gyvenimus

Birželio 12-ąją kartu su anykštėnais tradicines An-
tanines Anykščiuose, ant rašytojo Antano Vienuolio 
kalnelio, paminėjo ir Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus direktorė rašytoja Aldona Ruseckaitė. Vieš-
nia ir ją palydėję aktoriai Vilija Grigaitytė ir Henrikas 
Savickis pristatė naujausią, jau devintąją savo knygą 
– romaną „Marios vandens“.

Literatūros 
vakaras „Per 
p r i s im in imų 
marias“ isto-
rinėje vietoje, 
prie Antano Ba-
ranausko klėte-
lės, buvo skirtas 
pasižvalgyti ne 
tik po romano, 
ką tik įvertinto 
23-ąja Gabrie-
lės Petkevičai-
tės-Bitės litera-
tūrine premija, 
puslapius.

Jis paskatino 
anykštėnus min-
timis pavartyti ir 
savo atminties 
knygą, palygin-
ti ten likusius 
įrašus su tomis 
mintimis, ku-
rias originaliai 
susiejo naujojo 
romano autorė.

Pasak A. Ruseckaitės, jos romane yra tikras laikas ir tikra 
istorija – tik veikėjai ir įvykiai išgalvoti. Rašytoja prisipažino, 
kad jai labai malonus pats procesas – kurti žmonėms jų gy-
venimus.

Romane „Marios vandens“ ji pasakoja apie tai, kaip po 
daugelio metų susitinka klasės draugai ir, laisvai bendraudami 
bei auklėtojo vis paakinami, prisimena įvairius reikšmingiau-
sius savo gyvenimo tarpsnius, skirtingai susiklosčiusius liki-
mus, dalijasi svajonėmis ir lygina jas su realybe. Tiek atskirų 
klasės draugų, tiek bendri išgyvenimai persipina tarpusavyje, 
matomi skirtingų žmonių akimis ir paverčia tradicinį kaskart 
vis nuobodesnį senų draugų sambūrį savojo laiko panorama.

„Nėra jokios prarastosios kartos – kiekvienam žmogui 
tenka bet kuriuo laiku nugyventi savo gyvenimą“, – tvirtino 
A. Ruseckaitė anykštėnams, kartu prisipažindama, kad pir-
majam savo romanui, sekančiam paskui smulkesnio žanro 
prozos ir poezijos rinkinius, kaip moralinę atramą panaudo-
jo Senekos citatas iš jo „Laiškų Lucilijui“.

Senekos pravardę turėjęs klasės auklėtojas kiekvieną pa-
moką pradėdavo kokia nors Senekos citata – ir jos paskui 
lydėjo jo auklėtinius visą gyvenimą, tai patardamos, tai nura-
mindamos, tai pripažindamos lemties neišvengiamybę.

„Jei kas nors, paskaitęs mano romaną, paims į rankas ir 
Senekos „Laiškus Lucilijui“, man bus tik komplimentas“, – 
sakė anykštėnams citatų meistre kritikų pripažinta rašytoja A. 
Ruseckaitė.
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Lauko gėlių puokštė žadino rašytojos A. 
Ruseckaitės prisiminimus. Foto: Rasa Bra
žėnaitė.
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Anykštėnų svečiai

Gyvenanti be baimės, 
bet atsargiai

Birželio 21-ąją antrą kartą savo gyvenime Anykš-
čiuose viešėjo žinoma JAV lietuvių rašytoja 61 metų 
Eglė Juodvalkė. Moteris čia atvyko pasidalinti patirti-
mi, kad liga, apribojanti galimybes, nėra tragedija, dėl 
kurios reikėtų neapkęsti savo gyvenimo.

Anykščių koplyčioje rašytoja susitiko su anykštėnai dia-
betikais – dalyvavo Anykščių diabeto klubo „Ateitis“ sam-
būryje. Pasak šio klubo pirmininko Marijono Pribušausko, 
susirinkti ir pasikalbėti ne tik apie ligas ir naujus vaistus, bet 
ir praplėsti kultūrinį akiratį, susitinkant su įdomiais svečiais, 
tampa nauja klubo tradicija.

Ir E. Juodvalkė jau kelis dešimtmečius gyvena su ta pa-
čia liga, kaip ir jos pasiklausyti surinkę šiaip retai į kultūros 
renginius išeinantys anykštėnai. Šįkart ji dosniai dalijosi savo 
asmenine patirtimi, tačiau pripažino: „Ačiū Dievui, gimiau 
ne tokioje šalyje, kur sergantis diabetu žmogus visuomenėje 
pripažįstamas neperspektyviu“.

Pabėgėlių iš Lietuvos, susipažinusių stovykloje Vokietijo-
je, duktė Eglė Juodvalkytė gimė jau Čikagoje, ten pat gyvena 
iki šiol. Ji baigė filologijos studijas, daug metų dirbo lietuviš-
kose radijo laidose, nuo 1972 m. išleido kelias poezijos ir 
prozos knygas, yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Viešnagės metu Anykščiuose pasklido prieš dešimtmetį 
išleista jos atsiminimų knyga „Cukraus kalnas, arba Lietuvės 
cukrininkės nuotykiai Amerikoje ir kitose egzotiškose šaly-
se“, pasakojanti apie galimybes gyventi net ir slegiant dia-
beto naštai, bei jos naujausia poezijos knyga „Sakalai naktį 
nemiega“. E. Juodvalkė prisipažino, kad ji mieliau gyventų 
Lietuvoje, čia ji kasmet praleidžia kelis pavasario ir rudens 
mėnesius. Tačiau ilgiau čia pasilikti nedrįsta. 

Rašytoja prisipažino tiesiog esanti atsargi, branginan-
ti savo sveikatą, nes žinanti, kad Lietuvoje žiemą ir vėl ją 
kankins nevalytos gatvės, slidūs šaligatviai. Ji vieną kartą jau 
patyrė penkių kaulų lūžį, žino, kaip sunku tokias traumas 
diabetikai išsigydyti, todėl tiesiog vengia bet kokios rizikos.

Užtat kiekvieną vasarą ji keliauja per savo protėvių kraš-
tą: lankosi motinos gimtajame Šiaulių krašte, tėvo tėviškėje 
prie Zarasų, prižiūri prosenelių kapus. 
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Vaižganto ironijos įkvėptas
Rugsėjo 24-ąją Maleišiuose, dvasininko ir rašytojo 

Juozo Tumo-Vaižganto gimtojoje sodybvietėje, ąžuo-
lo lapų vainiku buvo pagerbtas dešimtasis Vaižganto 
literatūrinės premijos laureatas – 52 metų poetas ir 
publicistas Liudvikas Jakimavičius. 

Šią premiją už geriausią 
literatūros ir žurnalistikos 
dermę praėjusių metų kū-
ryboje skiriančios Lietuvos 
rašytojų ir Lietuvos žur na-
listų sąjungos šiemet su-
laukė šešių pretendentų. 
L. Jakimavičius, išleidęs 
rašinėlių knygą „Vamzdis“, 
šįkart nurungė kitus, į šią 
premiją pretendavusius.

Po gelstančiomis lie-
pomis Maleišių senkaimyje 
jis kantriai pustrečios va-
landos lūkuriavo, kol išseks 
kitos į Vaižgantines susirinkusių svečių kalbos ir pagaliau ateis 
laikas prabilti apie Vaižganto premiją. Pagaliau sulaukęs pro-
gos tarti savo žodį, L. Jakimavičius iškart prisipažino esąs toks 
pat ironikas, koks ir Vaižgantas buvęs. Todėl jis pirmiausia 
dėkojo „sėliams“, kantriai sulaukusiems jo inauguracijos pre-
mijos laureatu, ir lyg tarp kitko prisiminė, kad trumpumas yra 
genialumo motina.

„Įsipareigojęs kiekvieną savaitę parašyti po rašinėlį, kuri-
am kaskart reikėdavo sugalvoti naują temą, užsikroviau sau 
sunkią užduotį. Todėl turiu dėkoti savajam laikui, kuris vis 
dar neišsivadėjo nuo pat Sąjūdžio laikų, nes jei nebūtų naujų 
konfliktų, mano rašinėliai būtų ėmę kartotis“, – apie knygą 
„Vamzdis“, atvedusią jį iki premijos, pasakojo laureatas. 

Šių metų jubiliejinės Vaižgantinės, pažymėjusios 
Vaižganto įkurtos Lietuvai pagražinti draugijos 90-metį bei 
„Vaižganto skaitymų“ 20-metį, paliko ryškų pėdsaką klasiko 
gimtinėje. Šalia jo sodybvietės iškilo ąžuolinė skulptūra, 
kurioje svėdasiškis medžio drožėjas Aleksandras Tarabilda 
išskobė Vaižganto „Dėdžių ir dėdienių“ personažus Severiutę 
ir Mykoliuką bei aibę kitokių ženklų ir simbolių, primenančių 
šį literatūros kūrinį. „Tai mūsų lietuviškoji Romeo ir Džiuljetos 
istorija“, – taip įamžintus Vaižganto herojus apibūdino 
kraštietis aktorius Ferdinandas Jakšys.

Tai – pirmasis akcentas būsimajame skulptūrų parke, 
kurį sumanė nenuilstantis Svėdasų krašto kultūrinių tradicijų 
kūrėjas dr. Juozas Lapienis. Iki šiol jo iniciatyva skulptūrine 
kompozicija jau buvo paženklintas Maleišių kaimo 750-me-
tis, Tumų sodybvietėje iškilo masyvus kryžius. Už kūrybinius 
nuopelnus Svėdasų kraštui J. Lapienis šiemet buvo apdovano-
tas Svėdasų seniūnijos įsteigta Mažąja Vaižganto premija.

Vaižgantinėms išleistas Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gim-
nazijos moksleivės Simonos Bagdonaitės albumas „Padangių 
egzotika fotografijose“, surengtos dvi jos tėčio, Svėdasų krašto 
(Vaižganto) muziejaus vedėjo Vytauto Bagdono fotografijų 
parodos, priminusios „Vaižganto skaitymų“ tradiciją bei 
Vaižganto lankytas ir pamėgtas vietas Svėdasų krašte.

Svečiams koncertavo Svėdasų kultūros namų folklorinis 
ansamblis, jaunosios Anykščių fleitininkės bei ansamblis „Di-
emedis“ iš Utenos. Svečiams pavaišinti Vaižganto giminaitis, 
jo sesers Marijos anūkas Vytautas Nakutis iškepė aviną, o 
nuolatinis renginių rėmėjas ūkininkas Vytautas Šlikas garbin-
giausius svečius apdovanojo duonos kepalais.

-tk
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si juodais drabužiais, nes anoniminis skambutis pranešė, kad 
sūnus nušautas…

Ir kai 2010-aisiais Nijolė su vaikaičiais lankėsi Anykščiuo-
se, į klausimą, ką ji išgyveno per prezidento rinkimus, motina 
vien atsiduso:

– Laimė, kad liko gyvas...
Taigi toks nuostabus žmogus iš tokio tolimo pasaulio – ant 

Šventosios kranto! Susėdus už stalo, dabar jau paties kandida-
to į prezidentus klausiu, ką Kolumbijos Žaliųjų partijos lyderis 
manąs apie paskutiniuosius rinkimus? Atsakė maždaug taip:

– Buvo labai sunku. Norėdami man pakenkti, oponentai 
atvirai melavo, šmeižė. Tai nebuvo garbinga kova. Vis dėlto 
už mane balsavo apie trečdalis rinkėjų, daugiausia jaunimas, 
miestų gyventojai. Kaimo vietovėse balsai buvo renkami bau-
ginant, papirkinėjant, įrodinėjant, kad pilietinį karą galima lai-
mėti tik kariaujant. Aš gi labiau pasikliauju žmogaus proto ga-
liomis, švietimu, visų socialinių sluoksnių bendradarbiavimu. 
Nesunku suprasti, kam ir kodėl mano pažiūros nepatiko... Ta-
čiau rinkimai man buvo naudingi daugeliu požiūrių, ir vienas 
iš jų – pavyko suburti jauną, energingą komandą, kuri dažnai 
veikė savo iniciatyva, nelaukdama štabo nurodymų. Studentai 
daug nuveikė, darbuodamiesi internete, mano žmona Adriana 
lemtingais momentais taip pat lyg netyčia atsirasdavo šalia ir 
būtinai paremdavo. Neatsitiktinai ir dabar ji čia, su manimi: 
ji ne tik dviejų mano vaikų motina, gyvenimo draugė, bet ir 
bendramintė… Gerbdama mano tėvus ir mano tautą, vadina 
mane lietuviškai – Antanu, ne kokiu nors Antonio, o mudviejų 
dukrelių vardai – Dalia ir Laima…

Laiko svečiai turėjo nedaug. Kambaryje stačiomis sudai-
navę Antano užvestą lietuvišką dainą, suskatome į ekskursiją, 
tegu ir neilgą. Pirmas punktas – A. Baranausko klėtelė. Nors 
darbo diena buvo jau pasi-
baigusi, laimei, muziejuje dar 
pavyko rasti direktorių Antaną 
Verbicką. Direktorius ne tik 
papasakojo klėtelės istoriją, 
aprodė Stanislovo Petraškos 
paveikslus, bet ir atitempė se-
novinį stalą, ant kurio atversto-
je atsiliepimų knygoje garbusis 
svečias įraitė savo įrašą.

Netrukus, pliaupiant lietui, 
Antanas jau sodino gėles ant savo senelių, palaidotų senosio-
se Anykščių kapinėse, kapų. Pokario anykštėnai gerai pamena 
teismo ekspertizės gydytoją Antaną Sivicką ir jo žmoną Eleną, 
gyvenusius Šaltinio gatvėje. Beje, kapus svečiai rado ne tik pri-
žiūrėtus, bet ir nuskerusius gėlių žiedais: čia dažnai lankosi se-
nosios E. Sivickienės bičiulės mokytojos Janinos Kaušpėdienės 
dukra vaikų gydytoja Ledina Kaladienė. Išsiėmus žvakes paaiš-
kėjo, kad per tą skubėjimą nepasiėmėm degtukų. Antanas be 
skėčio nužingsniavo su žvake prie kito kapo, ant kurio spingso-
jo žiburėlis, ir atsinešė liepsnelę. Vaizdas buvo kone mistiškas: 
eina per kapines keistas žmogus baltais drabužiais, lietus varva 
jam nuo plaukų ir švarko, o delne – amžinoji šviesa…

Garsiai sukalbėję „Tėve mūsų“ lietuvių ir ispanų kalbomis, 
nuvykome prie Puntuko akmens; tik čia Antanas Mockus su-
žinojo, kad jį iš Kauno atlydėję du jauni vyrai Justinas ir Nari-
mantas yra jo artimi giminaičiai… Mockų pora noriai ir ilgai 
fotografavosi prie akmens.

Jau temo, svečiai sujudo skubintis namo, tačiau Antanas 
užsispyrė dar valandžiukę pabūti Anykščiuose. Prieglobstį 
radome „Keturių kalnų“ restorane, kurio padavėjos nemur-
mėdamos gal pusantros valandos laukė mūsų vakarienės 
pabaigos. Kalbėjomės apie viską: Lietuvą, Kolumbijos ateitį, 
jaunimo emigraciją – ir apie tai, kad dar būtinai susitiksime!

Rimantas VANAGAS

Tarytum iš kito pasaulio
Būna dienų, kurias netikėtai, bet ilgam atmintin 

įrėžia vienas vienintelis žmogus, nutikimas. Šiais me-
tais man tokia diena tapo birželio 30-ji, kai, popiet 
skubiai susiruošęs meškerioti, staiga pamačiau Žvejų 
gatve atpėdinantį Antaną Mockų.

Taip, tą patį Anta-
ną Mockų, kuris nese-
niai kandidatavo į Ko-
lumbijos prezidentus, 
o prieš tai buvo beveik 
10 milijonų gyvento-
jų turinčios sostinės 
Bogotos meru! Ir štai 
jis, niekam nieko ne-
pranešęs, ateina pa-
šventupiu, toks ramus, 
baltais marškiniais – 
kaip koks Džavahar-
lalas Neru… Su visa 
palydovų svita, tarp 
kurių iškart atpažinau 
jo žmoną Adrianą. 
Apstulbęs pagalvojau: 
netiesa, kad nebūna 
stebuklų!

Paskutinįkart Anta-
ną mačiau lygiai prieš 
dešimt metų, kai apie 
du mėnesius gyvenau 
Bogotoje pas jo mo-
tiną skulptorę Nijolę Sivickas. Gerai pamenu, kaip mudu su 
Nijole pirmąsyk nuvykome į jos sūnaus rezidenciją. Antaną 
radome besitreniruojantį – bėgantį besisukančia juosta. Atro-
dė sportiškas, jaunatviškas, imponavo didelės žydros akys, to-
kios neįprastos Kolumbijos didmiesčio džiunglėse. Parodžiusi 
į kolumbietišką skrybėlę, kabančią ant sienos, Nijolė trumpai 
drūtai pareiškė:

– Dovanok ją mano svečiui! Jis lietuvis kaip ir tu!
Bogotos meras nė nemirktelėjęs įvykdė šį motinos norą. 

Paskui jis aprodė namus, paveikslus, tarp kurių buvo ir motinos 
kūrinių. Nijolė pastebėjo, jog vieną paveikslą reiktų patraukti 
kiek į kitą vietą. Maniau, Antanas pažadės atsižvelgti į moti-
nos pageidavimą, ir reikalas tuo pasibaigs, tačiau ne: akimirkai 
atsiprašęs,  atsinešė elektrinį grąžtą, viens du išgręžė skylutę 
motinos nurodytoje vietoje ir nušluostė, nupūtė dulkes nuo 
parketo… Vakarienę ruošė pati Adriana, Antano žmona. Sū-
puodama ant rankų kūdikį, ji tuo pačiu metu spėjo jį čia pat 
pažindyti ir dar paglostyti vyro petį, pakštelti jam žandan…

Kitą kartą ėmiau iš Antano interviu. Pasaulyje garsus ma-
tematikos ir filosofijos daktaras, Kolumbijos universiteto profe-
sorius lėtai, tačiau be galo kantriai visą vakarą dėstė man savo 
teorijas apie matematinius žmonių bendravimo modelius, apie 
nestandartines permainas, kurių jis ėmėsi tapęs Bogotos meru, 
kovodamas su transporto kamščiais, žmogžudystėmis, skurdu. 
Jau iš jo motinos pasakojimų žinojau, kad Antanas dėl origi-
nalių poelgių yra ne tik labai mėgstamas žiniasklaidos, bet ir 
garsėja nepaprastu darbštumu, sąžiningumu. „Jis kaip ir aš, – 
kalbėjo Nijolė, – idealistas, darboholikas, vakare vos laikosi ant 
kojų. Bet tarnyba, aukštom pareigom niekada nepasinaudojo 
savo ir savo šeimos naudai, turtų nesusikrovė, iš darbo net trin-
tuko namo nėra parsinešęs…“

Pilietinio karo draskomoje Kolumbijoje Antanui ne sykį 
buvo grasinta susidorojimu, o kartą motina jau buvo apsirengu-

Antanas Mockus su žmona prisėdo 
ant A. Baranausko klėtelės prieklėčio 
akmens. Foto: Narimantas Kutka.
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Talentas pamatyti 
kuriančią moterį

Pajedaitė, Ona. Kuriančios moterys : 1976-1996. – Vil-
nius : Petro ofsetas, 2011. – 160 p.

Į sunykusią 
gimtinę Galvydžių 
kaime netoli Svėdasų 
fotomenininkė Ona 
Pajedaitė (g. 1925 
m.) dabar dažniausiai 
iš Vilniaus tik minti-
mis grįžta. Tačiau 
ka s  kart pasidžiaugti 
anykštėnams, ką gero 
nuveikusi, garbioji ir 
energingoji kūrėja, so-
lidžią metų naštą tie-
siog ignoruojanti, nie-
kuomet nepamiršta. 

Ir šįkart, rugpjūčiui įpusėjus, ji tiesiog pro 
pravažiuojančio autobuso duris kyštelėjo naują savo 
fotografijų albumą „Kuriančios moterys“ su autografu. Vėl 
nustebindama tuo tik jai įprastu lengvumu, padedančiu 
gyventi, kurti, nuoširdžiai džiaugtis ir kitus džiuginti savo 
kūrybos vaisiais.   

Albume – per 140 asmenybių portretų. „Tai man pats 
brangiausias fotoalbumas...“ – tarsi prataria jo autorė, 
viršelyje anonsuodama šį sumanymą. „Moterys! Veiklios, 
darbščios, kūrybingos – kiek daug jos gali. Kaip pratur-
tina, pagražina, papuošia mūsų gyvenimą. Jaučiu pareigą 
apie jas priminti visuomenei. Pusė jų – buvo mano arti-
mos bičiulės, padėjusios patarimais, pamokymais... Kita 
pusė – pažįstamos iš pagarbaus atstumo...“ – šios albumo 
autorės mintys tarsi atsako į visus klausimus, galinčius 
kilti, užmetus akį į naująją jos knygą.

Moterys, kurių vardai liudija XX a. pabaigos Lietuvos 
istoriją. Visos jos buvo nufotografuotos 1976-1996 metais 
– tą dvidešimtmetį, kai vienos jau žvelgė į savo gimtinę 
Lietuvą patirties raukšlių gaubiamomis akimis, gi kitos dar 
tik tryško jaunatvišku entuziazmu ir daug žadančiomis 
viltimis. 

Moterys darbe, laisvalaikiu, pozuojančios ar nė 
nenutuokiančios, kad į jas nukrypo O. Pajedaitės fotoob-
jektyvas. 

Kone pusšimtis jų daugeliui pažįstamos iš prozos, 
poezijos, literatūros kritikos kūrinių. Dar kelios dešimtys 
aktorių, muzikių, mokslo ir politikos atstovių, keliolika 
dailininkių. Ir, žinoma, viena fotomenininkė, neatsiejama 
nuo šios kuriančių moterų plejados, – autoportrete šio al-
bumo viršelyje.

Pareiga priminti visuomenei apie moteris kūrėjas at-
likta su kaupu – moterys ne tik prisimintos, įtaigių portretų 
dėka jos tampa artimos, pažįstamos, na, tiesiog savos. 

O dar tas valiūkiškasis laikas – prisipažinkim, juk taip 
smalsu žvelgti į nuotraukas, sustabdžiusias gerai žinomos 
moters gyvenimo akimirką prieš 20-30 metų, ir lyginti ją 
su šiandiena, svarstyti, kokie bruožai lydi asmenybę visą 
gyvenimą, kokie prarandami ar naujai išryškėja.

-tk

Savitas laiko atspindys
Janušis, Aloyzas. Švytėjimas : [fotografijų albumas] / su-

darė Tautvydas Kontrimavičius. – Anykščiai : A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2011. – 96 
p., iliustr.

Fotografijų albu-
mas visada pirmiausia 
yra meno leidinys. To-
dėl ir Aloyzo Janušio 
kūrybos rinktinę sklai-
dau, žvelgdamas į jo 
nuotraukas kaip į me-
ninius vaizdus. 

Tačiau manęs ne-
apleidžia kita mintis: 
šiame albume vis dėlto 
įspūdingiausia jo do-
kumentika. Mat auten-

tiškosios detalės, užfiksuotos prieš kelias dešimtis metų, yra 
neįkainojamos vertės: kur dabar beįstengtum nufotografuoti 
prie vikšrinio traktoriaus susėdusias moteris baltomis skare-
lėmis?.. Arba – Anykščių pieninės griuvėsius vidury miesto? 
Tos pačios pieninės, kurioje gaminti ledai ir man vaikystėje 
buvo skaniausi pasaulyje?..

Todėl Aloyzas mane įtikina, kad dokumentinis kadras, 
pasidengdamas prabėgusių metų aukso dulkėmis, irgi įgy-
ja meninį svorį, iš laikraštinio tampa albuminiu. Jei nejaus-
čiau to svorio, sakyčiau, kad laikraštinių vaizdų albume 
daugoka, bet dabar pajuntu, kad tai – tiesiog simboliškas 
Anykščių laiko atspindys – net su tais klasikiniais „poka-
zuchos“ rakursais. Vien tik Žemiečių gatvės panorama ko 
verta – tiesiog visa to mūsų jaunystės gyvenimo, papročių 
ir įpročių išklotinė!..

Sudarytojo valia Aloyzas Janušis šiame albume priverstas 
atsiskleisti kaip visų žanrų meistras: ir peizažais, ir portretais, 
ir dokumentine fotografija... Realiai taip nebūna – fotome-
nininkas gali būti stipriausias tik kurioje nors srityje. Mano 
nuomone, albumo autorius yra stipresnis peizažais, jis – ben-
drųjų planų meistras: koks turtingas jo sodybos žydėjimas, 
kokie erdvūs Rubikiai!.. Albume publikuojamos peizažų pa-
noramos didina leidinio vertę, leisdamos patirti kadro erdvę 
ir gamtos jėgą.

Tačiau šalia – toks geras ir tikras Rimantas Vanagas, iš 
portreto žvelgiantis, kad imu galvoti, ar esu kur matęs sė-
kmingesnį bandymą nufotografuoti anykštėną rašytoją. O 
dar tie keli senieji anykštėnai – jų ne per daug, ir todėl jie 
tampa tokie svarbūs ir įsimenantys.

Betgi Aloyzas – dar ir lyrikas, poetas, nepailstantis gro-
žio ieškotojas! Mat ir tie keli kadrai, tarsi netyčia įkritę tarp 
juos beveik nustelbiančios, stipriai akcentuotos autentiškos 
dokumentikos ir publicistikos, išduoda jo gebėjimą dalintis 
jausmu, įtraukti į vaizdo emocinę terpę.

Aš irgi vis ruošiausi pasidairyti po Niūronis ir pasirinkti 
kokių natiurmortų, aplinkos detalių. Dabar verčiu Aloyzo 
albumo puslapius – ir ką gi: jis spėjo aptikti kaip tik tokius 
kadrus, kokius aš įsivaizdavau, bet dar nespėjau jų užfiksuo-
ti, – tiesiog šįkart aplenkė mane!..

Ačiū, Aloyzai, kad nepamiršai nufotografuoti ir mūsų 
Niūronių arklių – jie tokie svarbūs Anykščių krašto simboliai, 
kad aš nenustebčiau, jeigu savo herbe anykštėnai šv. Joną 
Nepomuką nuo tilto ant žirgo kada nors persodins...

Romualdas RAKAUSKAS
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Po tikros poezijos ženklu
Račkaitis, Vygandas. Nuo rudens lig rudens : [eilėraš-

čiai]. – Utena : Utenos spaustuvė, 2011. – 114 p., iliustr.
Šią vasarą pasiro-

džiusi nauja Vygando 
Račkaičio knyga „Nuo 
rudens lig rudens“ vėl 
nudžiugino skaitytoją, 
mėgstantį aforistinį 
kalbėjimą apie gamtą 
ir žmogaus egzisten-
ciją. Nors ją sudaro 
skirtingo žanro kū-
riniai – trumpų eilė-
raščių ciklas „Vakaro 
paukščiai“ ir nemažas 
pluoštas impresijų 
„Po Ožiaragio žen-
klu“ („Latavos dieno-
raštis“) – bet ir šioje 
knygoje autorius lieka 
ištikimas sau – grožisi 
pasaulio derme, ypač 
Latavos žemės besi-
keičiančia gamta, kur 
„pušų stuomenys it 

aukso stygos tarp dangaus ir žemės“, kur „vėjas ritmingai 
banguoja nubolėjusias smilgas“, kur „voratinklių lopšiuose 
bunda vorai keliauninkai, kai jiems ima skambinti „dirvi-
nių katilėlių varpeliai“... O paskui nusileidžia „tokia tyla, 
kad, regis, tuoj išgirsi savosios žemės pulsą“. Ne tik stebi, 
bet ir fiksuoja, kokius jausmus, pagavas, nuotaikas kelia 
žmoguje gamtos metamorfozės.

Rudenėjančioje gamtoje rašytojas įžvelgia Būties laiki-
numą, negailestingą tėkmę laiko, kuris „labiausiai negaili 
grožio“: „baigia nurengti medžius“, „laumžirgiai nebešoka 
virš nendrių“, o pirmasis sniegas primena įkapių baltumą. 
Kiekviename metų tarpsnyje rašytojas regi vis kitokias Bū-
ties apraiškas, kitokius dvasios ryšius su gamta. Tik istori-
nis laikas lieka už dėmesio ribų, gal tik viename ar kitame 
eilėraštyje autorius kiek ironiškai pastebi, kad „iš pasakos 
išskrido juodvarniais pavirtę broliai. Nebeieškos jų sesės, 
modeliais tapusios“. Dabartis virtusi pigiu šou, o praeitis – 
„lyg sudaužyto veidrodžio šukės“. Tad susitelkiama savyje, 
ieškoma atramos nevienadieniuose dalykuose, svarstoma 
savos būties ir nuveiktų darbų prasmė: „...dabar nebeži-
nau, ar būsiu aš praaugęs skruzdėlę darbštuolę“.

Ir nuolat klausinėjama – Lemties, paukščio, medžio, 
dangaus žvaigždžių – „kiek dar liko dienų“, „kas pasitiks“ 
už nebūties slenksčio...

Šias nuotaikas tiksliai pagavo ir J. Junevičiaus nuo-
traukos, panaudotos viršelyje ir skyrių pavadinimuose. 
Pavyzdžiui, „Vakaro paukščiams“ – raudonuose saulėly-
džio gaisuose belapio medžio su pavargusiais paukščiais 
juodas siluetas, išaugęs iš žemę apgaubusios tamsos. Jei 
esi įsiskaitęs į šio rinkinio eiles, nesunkiai perprasi ir nuo-
traukos simboliką.

Vis dėlto ir eilėraščiuose, ir miniatiūrose džiaugiamasi 
būtimi ir tikima, kad „Dar eisime, / Dar gersime / Gyvybės 
vandenį / Iš versmės neužšąlančios“. Kas, kad „noksta rug-
sėjo žvaigždės“ ir krinta kaip obuoliai, bet juk vardas „dar 
neįrašytas į krintančią žvaigždę“...

Miniatiūros labai plastiškos, skamba kaip eilės, o min-
tis visada išsirutulioja iš tikslių tikrovės pagavų – žemės 

spalvų, augalų formų, dangaus – tai rūškano, tai švytinčio 
– atspindžių, bet jausmo sulydytų jau į kitokią, poetinę, 
tikrovę. Tarsi žvelgtum į vandenyje atsispindinčius upės 
krantus – panašius, bet ne visai, gilesnius, slėpiningesnius, 
virpančius ir besimainančius. Tada ir mintis netikėta, kar-
tais tik klausimas, bet atveriantis kitokią tikrovės gelmę, 
kitokią Būties pusę.

Kiekviena atskirai paimta impresija galima gėrėtis kaip 
išbaigtu, nušlifuotu kūrinėliu, švytinčiu kaip rasos lašas. 
Bet kai jos knygelėje gula viena šalia kitos, regi jau visą 
žmogaus neramios dvasios lauką, kuriame ir pats ieškai 
atramos taškų laiko slinktyje.

Kiek autorius sugeba per tikrovės detalę išreikšti žmo-
gaus dvasios universalumą, kiek „užkabina“ širdį, atsi-
remia į potyrius, tiek skaitytojui jis įdomus ir pagaulus. 
Tokia yra ir ši knygelė apie žmogaus troškimą išlikti Laiko 
slinktyje.

Vaclovas BRAŽĖNAS

Pradžia, kuri tebegyvena
Navikas, Vytautas V. Fotoakvarelės : [fotografijų albu-

mas] / sudarė Silvija Mažeikytė. – Vilnius : Petro ofsetas, 
2011. – 70 p.  

Šis Vytauto V. Na-
viko albumas kiek 
kitoks nei daugelis 
šio žanro leidinių: pa-
rengtas ne pramogai, 
ne kaip šventinis suve-
nyras ar fotomeninin-
ko kūrybinė ataskaita, 
o kaip jauno žmogaus 
palikimas, savotiški 
fotomemuarai. 

Vytautas V. Navikas buvo gabus mokinys: gerai mokėsi, 
skambino gitara, kūrė dainas, važinėjo motociklu, fotogra-
favo. Deja, trumpai: susirgęs sunkia liga, nutolo nuo ben-
draamžių, savo santykį su pasauliu dažnai patikėdamas tik 
fotoaparatui. Įtemptą, skvarbų jauno žmogaus žvilgsnį ypač 
prikaustydavo daugeliui nepastebimos miniatiūrinės gam-
tos detalės, netikėti spalvų sąskambiai. Taip gimė šimtai 
fotoakvarelių, neretai meniškų, pagaulių. Anykščių koply-
čioje, Psichikos sveikatos centre, JAV ambasadoje Vilniuje 
buvo surengtos įspūdingos Vytauto V. Naviko fotoparodos, 
o 70 jo nuotraukų sugulė į albumą „Fotoakvarelės“.

Intuityviai ieškodamas ramybės šaltinio, Vytautas gim-
tuosiuose Anykščiuose įdėmiai tyrinėjo gamtos ir daiktų 
spalvas, jų sąskambius, tarsi norėdamas atskleisti kažkokią 
kitiems nežinomą paslaptį. Jo nedomino dideli akmenys, 
namai, magistralės, bokštai, portretai, užtat siurbte siurbė-
si į mažmožius, akimirkas – jos atverdavo žavų, fatališkai 
reikšmingą pasaulį! 

Tie gyvybe spurdantys, liepsnojantys lietaus lašai, 
plaukte plaukiantys, susiliejantys vandens ir dangaus at-
spindžiai, kuriuos matė Vytautas V. Navikas, jau užgesę. 
Autorius išėjo labai anksti, sulaukęs vos 26-erių, tačiau lei-
dinys neslegia, veikiau atskleidžia mums akimirkos žavesį 
ir pasaulio trapumą. Pesimistas pasakytų: štai jums kelio 
pradžia ir pabaiga. Gi žmogus, sugebantis atsitolinti, ir ne 
iš aukšto, o iš aukščiau pažvelgti į kiekvieno mūsų gyveni-
mo prasmę, galėtų visai pagrįstai pasakyti: kai po tavęs lie-
ka nors trupinėlis tavęs, kalbinantis, jaudinantis gyvuosius, 
tu vis dar gyveni...

Liutauras VAITKUS
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Vaikų piešiniuose – 
Laisvės troškimas

Ir vaikai gynė Laisvę / sudarė Aldona Daugilytė. – Vil-
nius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras, 2011. – 52 p., iliustr. 

Šis anykštėnės 
peda gogės, Anykščių 
ra jono savivaldybės 
ta ry bos narės Aldo-
nos Daugilytės suda-
rytas didelio formato, 
albumą primenantis 
leidinys skirtas Laisvės 
gynimo ir didžiųjų ne-
tekčių metams. 

Jame – kelios dešimtys vaikų piešinių, atsiradusių tuoj po 
tragiškų 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykių. Tuos piešinius mo-
kytoja A. Daugilytė išsaugojo iki šių dienų. Juose atsispindi 
vaikų jausmai ir išgyvenimai, patirti, sužinojus apie šalies 
gyventojų kovą už Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, apie 
niekuo nekaltų žmonių aukas vardan tos Lietuvos. 

Knygos pratarmėje sudarytoja A. Daugilytė prisimena: 
„1991 metais po Gedulo savaitės Anykščių Jono Biliūno vi-
durinės mokyklos 3 a klasės mokiniai sugrįžo į klasę. Neri-
mo persmelkti, žiaurumo sukrėsti, surimtėję rinkosi į pirmąją 
pamoką. Sausio 14-ąją jau buvo išleistas laikraštis „Laisvasis 
žodis“, kurį parsivežiau iš Vilniaus. Tarėme žuvusiųjų var-
dus, degėme žvakeles, meldėmės, aptarėme savaitės įvykius 
ir pradėjome piešti.

„Sustokit!.. Pagalvokit!.. Supraskite, kad norime tik Lais-
vės!“ – parašė Sandrutė. Ji nuoširdžiai tikėjo, jog tereikia ne-
gerai besielgiančiam paaiškinti, ir tas liausis... Meile auginta 
šeimoje, mokykloje ugdoma siekti Gėrio, – kitaip ji ir negalė-
jo galvoti. Donatas vyriškai, griežtai reikalavo: „Okupantai, 
lauk!“ O Elytė net saulę šviesiąją pravirkdė.“ 

Pirmojoje leidinio dalyje „Sustokit ir pagalvokit...“ spausdi-
nami Sandros Junevičiūtės, Valės Vėžytės, Donato Ferenso, Di-
anos Kariūnaitės, seserų  Sandros ir Astos Rukšaičių, Andriaus 
Jermolenkos, Aušros Valaikaitės, Daumanto Juzėno, Agnės 
Razmislavičiūtės, Gražinos Guobužaitės, Elytės Stukaitės pie-
šiniai. Trečiokų piešiniuose – minios žmonių su Trispalvėmis 
rankose, su plakatais „Lietuva – būk laisva!“, budintys prie  te-
levizijos bokšto bei kitose vietose. Ir raudonomis žvaigždėmis 
išpaišyti tankai, kareiviai su automatais rankose, šaudantys į 
beginklius žmones. Ir žuvusių Laisvės vardan kapai. 

Kitame leidinio skyriuje „Uždegsiu žvakutę...“ pateikiami 
buvusių moksleivių prisiminimai apie tuos baisiuosius 1991-
ųjų sausio įvykius: kur jie tuo metu buvo, ką veikė, kaip Lais-
vės gynėjų žūtys juos paveikė. Apie visa tai piešinių autoriai 
prisimena po dvidešimties metų. Kartu jie papasakoja ir apie 
savo gyvenimą per tą Laisvės dvidešimtmetį. 

Dar viename knygos skyriuje „Auginome Laisvės svajo-
nę” debeikietė pedagogė Jūratė Musteikienė prisiminė isto-
rijos pamokas, kurių metu vaikai rašė laiškus tuometiniam 
SSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui. Keli tokie laiškai, 
kurių dauguma taip ir liko mokinių sąsiuviniuose, cituojami 
šiame leidinyje. 

Knyga „Ir vaikai gynė Laisvę“ turėtų būti gera patriotišku-
mo, pilietiškumo, gimtojo krašto istorijos pamoka jaunajai 
kartai. Visi jos tekstai išversti ir į anglų kalbą, todėl toks leidi-
nys kaip akivaizdus lietuvių tautos kovos už Laisvę ir Nepri-
klausomybę liudijimas turėtų būti populiarus ir užsienyje.

Vytautas BAGDONAS

Anykštėnų knygų derlius

Išsaugotos minties šiluma
Bekenis, Algimantas. Mano tėtušio vaikystė. – Panevėžys 

: ARG ofsetas, 2011. – 112 p., iliustr.
Nei džiaugtis, nei 

verkti. Tokios mintys 
ne apleidžia, kaskart at-
verčiant Viešintų švie-
suolio Algimanto Bro-
niaus Bekenio (g. 1933 
m.) knygelę, kuria jis 
įprasmino jau visą 
šim t metį besitęsiančią 
Styrų ir Bekenių gi mi-
nių kultūrinę veiklą 
Viešintų krašte.

Būtų daug džiaug-
smo, jei šis sumanymas 
būtų tapęs profesionaliu 
ir geros ko ky bės leidin-
iu. Bet nėra ir graudulio, 
nes jau padaryta tai, ko 
dešimtims, gal net šim-
tams kitų anykštėnų net 
mintis į galvą nešauna 

savo lėšomis ir su tokiu atkaklumu imtis.
Dešimt mokyklinių sąsiuvinių užrašų, kuriuos A. Bekenis 

išsaugojo kaip ypatingą savo tėvo Povilo Bekenio (1906-
1974) palikimą, alsuoja jaunuolio, augusio XX a. pradžioje, 
išgyvenimais realių istorijos įvykių fone. Tai ne tik vieno 
jauno žmogaus, vienos šeimos istorija, – tai dalelė Anykščių 
krašto istorinio kelio, nušvitusio vien tik tuose sąsiuviniuose 
išlikusių minčių dėka.

Žvelgiant į biografinės memuaristikos leidinį, itin artimą 
autentiško istorijos šaltinio publikacijai, prieš akis vis iškyla 
kitas kūrybinis darbas – prieš 8 metus išleista anykštėno 
rašytojo Rimanto Vanago dokumentinė apysaka „Mylėti ir 
nemylėti“. Jos pagrindą irgi sudaro panaši vienos šeimos re-
likvija – žinomos mokytojos Sofijos Pakalnienės mamos pri-
siminimai.

Juos vienija laikas, net ir artima Aukštaitijos erdvė. Nesu-
lyginamos rašiusiųjų emocijos ir jų aprašymo verti dalykai, 
nelyginamas ir publikavimo sprendimas bei dėl to liekan-
tis įspūdis. Tačiau šias knygas norisi glausti lentynoje vieną 
prie kitos, įsivaizduojant du eilinius žmones, slegiamus 
kasdienybės rūpesčių, ligų ar senatvės naštos, rašančius savo 
mintis su viltimi, kad tai bus kam nors svarbu, įdomu, skai-
toma.

Tokia viltis – nesenstantis įkvėpimo šaltinis ir geras 
pavyzdys kiekvienam, kuriam šiandien rūpi paklausti: ar ver-
ta čia man vargti, kam bus įdomu, kad aš ką nors apie savo 
gyvenimą parašysiu. 

Būtent autentiškas savo gyvenimo liudijimas – pats 
tikriausias, teisingiausias, nuoširdžiausias pasakojimas. 
Ypač tuomet, kai rašomas ne dabar šalia esančiam, o kada 
nors gimsiančiam ir jį atrasiančiam, perskaitysiančiam, 
susimąstysiančiam.

Kokia greita ta laiko tėkmė, galima pajausti, pavarčius 
A. Bekenio knygelės iliustracijų puslapius, pažvelgus į senas 
nuotraukas. Ir ypač – jose aptikus dar vaikiškame vežimėlyje 
gulinčią leidinio autoriaus antrosios eilės pusseserę Juliją 
Styraitę-Brazauskienę (1933-2011) – buvusią Prezidento Al-
girdo Brazausko žmoną. Ji nebespėjo pažvelgti į šią knygą 
– buvo palydėta į Amžinybę ją jau spaudai rengiant...

-tk
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GIMTINĖS ŽENKLAI

Poringės apie užmirštųjų žemę
Telksnytė, Milda. Atminties gėlės : [apsakymai]. – Utena 

: Utenos spaustuvė, 2011. – 190 p.
Anykštėnės rašyto-

jos Mildos Telksnytės 
knygos visada žada 
netikėtumų. Liepos 
pradžioje pasirodžiusi 
nauja novelių knyga 
„Atminties gėlės“ – ne 
išimtis. Tik šį kartą – ne 
apie vaikystę, kai „lauk-
davo balti langai“, o 
apie užmirštųjų žemę, 
kurioje niekas nieko 
nebelaukia..

„Reikia tik praskleis-
ti metų uždangą, o pas-
kui jau savaime prieš 
tavo valią ima grįžti 
dienos, akimirkos, vei-
dų išraiškos, pasakyti 
žodžiai, balsų nuotru-
pos“, – galima ir šitaip 
vieno iš personažų lū-

pomis paaiškinti šios knygos atsiradimą, jos struktūrą ir novelių 
komponavimo būdą, kai leidžiama natūraliai plaukti atminties 
tėkmei. Iš čia ir knygos  pavadinimas, kiek graudokas, bet tal-
pus ir įtaigus, keliantis daug klausimų. Kam jos nešamos, tos 
gėlės?.. Matyt, tiems, kuriuos buvom ar esam pamiršę, kurie 
mirė ar miršta vienatvėje ar tyloje, kurie iškrito iš mūsų akira-
čio, iš aktyvaus gyvenimo. Dažnam iš mūsų jie atrodo pilki ir 
bebalsiai kaip tie gyvulėliai, suvaryti į alkanas kolchozų fermas.  
Jie ir sau mažai bereikalingi, ir iš mūsų nieko nebereikalauja, 
tik stoiškai pasitinka savo likimą, autorės valia iš atminties gel-
mių išplėšdami savo gyvenimo gabalus: golgotos kelius Sibiro 
tremtyje (novelė „Namo...“) ir sugrįžus į Lietuvą („Naktį žydint 
ievai“), nykias dienas kolchoze, girtuoklystę ir nemeilę šeimoje 
(„Žvakė palatoje“ ir kt.). Tai ir laikmečio paliktos žaizdos, ir pa-
ties žmogaus nuopuoliai ir paklydimai.

Autorė kaip Dantės Vergilijus vedžioja mus po tą užmirš-
tųjų žemę, vienose novelėse plačiau atskleisdama personažų 
likimų istorijas, kitose sutelkdama dėmesį tik į vieną, bet esminį 
epizodą. Tokia yra novelė „Tauriliškių kryžius“. Pastatytas Ne-
priklausomybės dvidešimtmečiui, novelėje jis tampa įvykių ir 
žmonių likimų ašimi. Prie jo meldžiasi ir išsako savo skriaudą 
Ieva, tapusi našle dar nespėjusi atšokti vestuvių, nes jos myli-
mąjį nužudė stribai: „Vinculi, misliju, kaip gera būtų auginti 
tava sūnelį. Žiūrėtų ana in mani tava akim. Ir vardų tų patį bū-
čiau davus. A dabar viena – par visų gyvenimų...“ Kryžius – ir 
išniekintos, bet besipriešinančios Lietuvos simbolis – kai stribai 
naktį jį sunaikino, Anupras vėl jį išdrožė ir pastatė, tik iš jo da-
bar žvelgė Dievo Motina su Grasilės veidu – kaip atsiprašymas, 
kaip atgaila moteriai, kurią gyvenime buvo labai nuskriaudė. 
Novelėje gražiai persipina laikmečio pervartos ir personažų 
asmeniniai likimai.

Visos šios istorijos pasakojamos taip, kaip moka tik M. 
Telksnytė: su aukštaitišku grauduliu, su užslėpta širdies gėla, at-
verdama savo personažų sielos grožį, dvasios taurumą net ir tą 
akimirką, kai jie žengia paskutinį žingsnį į nebūtį.

Autorė leidžia įsiklausyti į savo personažų mintis ir kalbą, 
taip pat jau mirštančią, skambančią egzotiškai, bet jų lūpose – 
labai natūraliai. Jie visi, nešiojantys dar senovinius Agnieškos, 
Aduolpo, Anupro, Razaliutės ar Uršulės vardus, mąsto ir kalba 

savo gimtąja uteniškių tarme. Skaitai ir jauti, kaip šioje archai-
nėje kalboje ne tik skleidžiasi jų siela, bet išryškėja ir jų gyve-
nimo būdas, charakteris – santūrus, kiek prislopintas, kai vietoj 
atviro a girdi uždarą u. Jie net ir skausmo persmelkti nešaukia 
visu balsu, tik atsidūsėja ir kietai sukanda dantis kaip Anupras, 
netikėtai užtikęs stribų išniekintus savo sūnų ir kitų miškinių ka-
pus. „Jūs ne mūsų kapus išniekinat, a patys savi apderget, – tarsi 
tie piktadariai eitų šalia vežimo, kelis sykius pakartojo Anupras. 
– Valig darbų žmogų atamena.“

Kai į šiuolaikinę, modernią autorės literatūrinės kalbos tė-
kmę saikingai įaudžiami tarmiški monologai ir dialogai, per-
sonažų dvasios atsidūsėjimai, pajunti, kaip netikėtai susijungia 
skirtingi matmenys, išplėsdami laiko ribas. Imi suprasti, kad lai-
kas gali būti kitas, žmonės taip pat kiti, bet lemtis gali pasikarto-
ti, ir nežinia, ar tu pats neatsidursi užmirštųjų žemėje... „Sanas 
žmogus – tai bėda, kliuvinys“, – taip sako išmintinga moteris 
Agnietė iš novelės „Žvakė palatoje“.

Tokia pat išmintinga ir šita knyga: nors ir skaudi, bet nuskai-
drinanti dvasią.

Vaclovas BRAŽĖNAS

Pikto juoko porcija
Lapeikis, Povilas. Tuzinas : lyrika, satyra, humoras. – Vil-

nius : Gairės, 2011. – 160 p.
Poetinis dienoraštis. 

Šitaip rūpi pavadinti 
nau ją Vilniaus anykš-
tėno, tiksliau – Vilniaus 
sur degiečio kūrybos 
rin kinį. 

Metai po metų se-
kant jo epigramomis, 
P. Lapeikis tampa su-
prantamas, tik jo min-
tis darosi vis aštresnė. 
„Tuzino“ epigramos 
liudija jų kūrėjo posū-
kį: jis mažiau žvalgosi 
šmaikštaus žodžio ar 
vaizdingesnio sąskam-
bio, verčiau tiksliai ir 
paprastai, kartais ne iro-
niškai, o piktokai įvardi-

ja mintį, jausmingai reaguodamas į dienos temas ar aktualijas.
Kartais atrodo, kad poetui jau pabodo belstis į skaitytojo 

sielą švelniomis satyrinėmis užuominomis – jis rėžia iš peties, 
visai ne lyriškai, o tiesiog iš publicisto tribūnos: „Krašto garbę 
po kojom pamynę, / įdomu, su kuo ateitį siejam“. Skausmingi 
dūriai, kuriais Povilas gausiai praturtina naujas poetines dedi-
kacijas, yra kategoriški ir nedviprasmiški, jie jau nebe satyros 
– veikiau politinio sarkazmo elementai. 

Pyktis poezijoje – prastas talkininkas, nes jis yra savanaudis 
tironas. Pyktis nuskriaudžia eiliavimo grožį, pagadina ritmą ir 
rimą, nustelbdamas visus kitus jausmus. Pykstantis, užuot iro-
niškai šypsojęsis, poetas suerzina, užuot paskatinęs apmąstyti.

Peržengdamas 70-mečio slenkstį, Povilas rašė: „Meldžiu 
ir maldauju likimo / išsaugot kol gyvas sveikatą, / kai metai 
priminti vis ima, / kad kelio jie pabaigą mato“. Sveikatą ge-
riausiai saugo gebėjimas nusišypsoti, užuot aprėkus, gebėjimas 
pašiepti, bet atleisti, užuot supykus ir eiliuotai iškeikus. Povi-
lai, brangink Dievo dovaną – šmaikštumą, jo dar labai prireiks 
prieš akis tikriausiai jau sklandančiai naujos velnioniškos kny-
gos idėjai... 
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Anykštėnų knygų derlius

Gimnazistė siūlo 
kartu pažvelgti į dangų

Bagdonaitė, Simona. Padangių egzotika fotografijose : 
albumas. – Utena: Utenos Indra, 2011. – 40 p.

Svėdasų Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazi-
jos gimnazistės Simonos 
Bagdonaitės spalvotų 
nuotraukų rinkinyje – 
daugiau kaip septynios 
dešimtys labai unika-
lių jaunos fotografės 
užfiksuotų vaizdų. Jie  
atskleidžia padangių 
egzotiką, akivaizdžiai 
parodo, kokie įdomūs, 
išraiškingi, paslaptingi ir 
nepakartojami gali būti 
debesys.

Nuo mažens foto-
grafuojanti Simona „de-
besų ciklą“ kuria jau ne 

vienerius metus ir turi sukaupusi gausų šios tematikos nuotrau-
kų archyvą. Ne kartą savo egzotiškus debesų vaizdus gimna-
zistė eksponavo personalinėse parodose. Albume pateikiama 
tiktai dalis šio unikalaus ciklo darbų.

Kreipdamasi į skaitytojus, autorė įžangoje rašo: „Netrukus 
Jūs vartysite šią knygą ir išvysite daugybę nuotraukų. Prieš Jūsų 
akis atsivers vis kitokie padangių vaizdai, „praplauks“ vaiskūs, 
saulės nutvieksti, vakaro žarų nurausvinti ar lietaus pritvinkę, 
įvairiausias įspūdingas figūras sukuriantys debesys. Fotoapara-
tas Jus nukels į tą paslaptingąjį padangių pasaulį, padės pajusti 
debesų egzotiką... Tai, ką išvysite šioje knygoje, aš pamačiau 
savo akimis ir, grožėdamasi tais vaizdais, viską nufotografavau. 
Nes negalėjau abejingai praeiti, nepasigėrėjusi Debesija, nepa-
sidžiaugusi tais nuostabiais reginiais... Tikiuosi, kad ir gerbia-
mieji skaitytojai, žiūrėdami šias nuotraukas, patirs, koks unika-
lus, egzotiškas ir paslaptingas yra Debesijos pasaulis...“

Kai kurie vaizdai, išspausdinti albume, jau įprasti mūsų 
akiai, ne kartą  matyti danguje. Tačiau daugumoje nuotraukų 
galima išvysti kažką neįprasto, nematyto, paslaptingo. Kartais 
net sunku patikėti, kad fotografės žvilgsnis nukrypo į padangę, 
o ne į kalnų viršūnes, audroje įsišėlusios jūros bangas ar puriu 
sniegu padengtus laukus. Kartais net atrodo, kad buvo fotogra-
fuota ne nuo žemės, bet iš lėktuvo, žiūrint į žemę. Arba vėlgi – 
albume yra daug nuotraukų, kuriose neįprastas spalvų žaismas, 
matyti kažkokios mistinės figūros, ženklai. 

Bet visa tai – tikra, kažkada pastebėta, nieko nėra išgalvo-
to ir sukurto, panaudojus kompiuterinę techniką. Mat jaunoji 
svėdasiškė fotografė, jau keletą metų fotografuodama debesis 
ir kaupdama tokių nuotraukų  archyvą, naudojasi vien tiktai 
skaitmeniniais fotoaparatais. Vien tik tai, ką ji mato savo akimis, 
ką jaučia širdimi, ką regi pro objektyvą, – visa tai ir lieka jos 
nuotraukose. 

Fotografijų albumas buvo išleistas, padedant rėmėjams, 
tarp kurių –  žinoma išeivijos rašytoja Alė Rūta (Elena Nakai-
tė-Arbienė) ir jos dukra dailininkė Rasa Arbaitė-Chamberlain 
(JAV), uteniškis rašytojas ir žurnalistas Donatas Čepukas, taip 
pat Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“.  „Linkiu, kad debesų 
ramybė nutviekstų Jūsų gyvenimus, kad niekada nenustotumė-
te žiūrėti į dangų“, – skaitytojams linki albumo „Padangių eg-
zotika fotografijose“ autorė Simona.

Vytautas BAGDONAS

Tarsi pro didinantį stiklą
Vasiliauskienė, Aldona. Monsinjoras Petras Baltuška 

: monografija. – Utena : Utenos Indra, 2011. – 696 p., il-
iustr.

Septyniolika metų 
trunkantis iš Anykščių 
krašto kilusios religi-
jos istorikės dr. Aldo-
nos Vasiliauskienės ir 
bu vusio 1956-1964 
metų Anykščių vikaro 
Monsinjoro Petro Bal-
tuškos (g. 1930 m.) 
bendravimas išaugino 
šią monografiją, pri ly-
g stančią vieno dvas-
ininko enciklopedijai.

Sekdama vieno 
XX a. antrosios pusės 
vie  no Aukštaitijos ku-
ni go gyvenimo  li-
ni ja, knygos autorė 
ne tik įsiklauso į jo 
pastebėjimus, nuo-
monę ar išmintį, bet 

ir žvalgosi aplink. Ji pastebi tuos žmones ir įvykius, kurie 
padėjo augti ir bręsti būsimajam Monsinjorui, kurie lėmė jo 
vertybinius apsisprendimus, padiktavo vieną ar kitą posūkį.

Mokslininkė A. Vasiliauskienė kaip didžiausią privalumą 
vertina stiprią faktų grandinę, palikdama skaitytojui juos 
sekti ir pačiam daryti išvadas, kuo kiekvienas  monografijoje 
paminėtas Aukštaitijos katalikų bažnyčios istorijos elemen-
tas svarbus Monsinjorui. Iš esmės toks monografijos spren-
dimas leido sukurti savitą istorinę panoramą, kurioje vienas 
žmogus matomas ne kaip savaime veikiantis, o kaip natūrali 
visuomenės gyvenimo ir istorijos tėkmės dalelė, įtakojama ir 
pati turinti įtakos tam, kas šalia vyksta.

Gimtoji Ramygalos parapija, vikaravimą liudijančios 
Palėvenės, Anykščių ir Zarasų bažnyčios bei vieninteliai 
Daugailiai, pažįstantys P. Baltušką kaip kleboną. Šių vietovių 
katalikiškąją tradiciją monografijos autorė tyrinėja itin skru-
pulingai, per informacinius priedus ir lenteles pasiekdama 
seniausius laikus ir ieškodama įtakos ženklų ten tarnavusių 
dvasininkų biografijose, per istorinę tradiciją aiškindama 
atsakomybės ir pareigos, kultūrinio švietimo bei meninio 
skonio vertę dvasininko gyvenime. 

 Monografijoje atskleidžiami nauji, iki šiol niekur neskelbti 
faktai apie Anykščių dvasinį gyvenimą XX a. viduryje. Antai 
P. Baltuška prisimena, kad rašytoja Bronė Buivydaitė visada 
dalyvaudavo Votyvos Mišiose sekmadieniais 10 valandą, o 
bendraudama su kunigais, tapo pirmąja būsimojo Monsin-
joro pamokslų kritike. Ji pasakiusi vikarui, kad šis nemokan-
tis sakyti pamokslo – sakinio gale labai nuleidžiantis balsą. 
Šią pamoką P. Baltuška gerai įsiminęs ir iki šiol jos paiso. 
O iš bendravimo su rašytoju Antanu Vienuoliu dvasininkui 
labiausiai krito širdin jo rūpestis ir paraginimas per pamok-
slus aiškinti ne tik tikėjimo tiesas, bet ir tautos istoriją, nes 
žmonės vis labiau jos nebežino.

Pristatydama anykštėnams savo naujausią knygą, A. 
Vasiliauskienė nešykštėjo padėkos žodžių Utenos savivaldy-
bei, kuri buvo antroji šalyje, finansavusi knygos apie kunigą 
leidybą. Kiek anksčiau, 2004 m., taip kilniaširdiškai jau 
pasielgė kupiškėnai, monografija įamžinę iš Anykščių krašto 
kilusio Monsinjoro Klemenso Gutausko atminimą.

-tk



116

Anykštėnų sukaktys
GIMTINĖS ŽENKLAI

LAPKRITIS
7 d.  Sukanka 115 metų, kai 1896 m. lapkričio 7 d. Troškūnuo-

se (Anykščių r.) gimė žurnalistė ir visuomenininkė Sofija Bagdžiū-
naitė-SAKALIENĖ. Nuo 1910 m. gyveno JAV, ten ir mirė 1984 
m. Čikagoje.

9 d.
Sukanka 115 metų, kai 1896 m. lapkričio 9 d. Navinoje 

(Anykščių r.) gimė kariškis memuaristas, teisininkas Jonas SLIŽYS. 
Mirė 1981 m. Navinoje, palaidotas Anykščių kapinėse.

Sukanka 90 metų, kai 1921 m. lapkričio 9 d. Kilėviškiuo-
se (Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius, išradėjas Povilas 
KEMĖŠIS. Kauno technologijos universiteto profesorius emeritas 
mirė 2008 m. Kaune.

12 d. Sukanka 50 metų, kai 1961 m. lapkričio 12 d. Pienaga-
lyje (Anykščių r.) gimė verslininkas leidėjas ir mecenatas Virginijus 
STROLIA. Gyvena ir dirba Kijeve (Ukraina).

14 d. Sukanka 60 metų, kai 1951 m. lapkričio 14 d. Šėtoje (Kė-
dainių r.) gimė gydytoja ir visuomenininkė Dalija MERFELDIENĖ. 
Gyvena ir dirba Anykščiuose.

15 d. Sukanka 125 metai, kai 1886 m. lapkričio 15 d. Mal-
deniuose (Anykščių r.) gimė kunigas prelatas, bažnyčių statytojas 
ir kraštotyrininkas Klemensas ŠOVYS. Mirė 1955 m. Šiauliuose, 
ten ir palaidotas.

16 d. Sukanka 95 metai, kai 1916 m. lapkričio 16 d. Kirmė-
liuose (Anykščių r.) gimė inžinierius mechanikas ir visuomeninin-
kas Antanas JUOZAPAVIČIUS-Juzaitis. Po Antrojo pasaulinio 
karo emigravo į Vakarus, gyveno ir dirbo Kanadoje, paskui persi-
kėlė į JAV ir iki šiol gyvena Filadelfijoje.

17 d. Sukanka 90 metų, kai 1921 m. lapkričio 17 d. Janonyse 
(Anykščių r.) gimė pedagogė, vertėja ir tautodailininkė, visuomeni-
ninkė Marija Januškaitė-KRIAUČIŪNIENĖ. Po Antrojo pasauli-
nio karo emigravo į Vakarus, gyvena Čikagoje (JAV).

19 d. Sukanka 90 metų, kai 1921 m. lapkričio 19 d. Papy-
vesiuose (Pasvalio r.) gimė ir 1969-1999 m. Anykščiuose tarnavo 
kunigas ir švietėjas, meno mecenatas ir kolekcininkas, monsinjo-
ras Albertas TALAČKA. Mirė 1999 m., palaidotas Anykščių ka-
pinėse.

25 d. Sukanka 65 metai, kai 1946 m. lapkričio 25 d. Troškū-
nuose (Anykščių r.) gimė kariškis, visuomenininkas, šaulys Zeno-
nas MAMENIŠKIS. Gyvena Anykščiuose.

26 d. Sukanka 75 metai, kai 1936 m. lapkričio 26 d. Anykš-
čiuose gimė dvasininkas kunigas, prelatas Jonas STAŠKEVI-
ČIUS. Po Antrojo pasaulinio karo emigravęs į Vakarus, tarnauja 
Kanadoje, yra kelių lietuviškų parapijų administratorius. 

27 d. Sukanka 65 metai, kai 1946 m. lapkričio 27 d. Piktagaly-
je (Anykščių r.) gimė pedagogas, kariškis ir laisvės gynėjas, pirmasis 
1991 m. Anykščių krašto savanorių vadas Antanas KADŽIO-
NIS. Mirė 1993 m. Kavarske, palaidotas Kavarsko kapinėse.

GRUODIS
2 d. Sukanka 125 metai, kai 1886 m. gruodžio 2 d. Bučiuose 

(Panevėžio r.) gimė, didžiąją gyvenimo dalį Skiemonyse ir Viešin-
tose (Anykščių r.) tarnavo kunigas Petras LIEPA. 1945 m. buvo 
suimtas ir ištremtas, 1953 m. mirė Karagandos (Kazachstanas) la-
geryje.

5 d. Sukanka 90 metų, kai 1921 m. gruodžio 5 d. Armeniš-
kiuose (Jurbarko r.) gimė agronomas ir literatas poetas Zenonas 
BENIULIS. Gyveno, kūrė ir 1996 m. mirė Naujuosiuose Elminin-
kuose, palaidotas Anykščių kapinėse.

14 d. Sukanka 75 metai, kai 1936 m. gruodžio 14 d. Pešti-
niuose (Anykščių r.) gimė pedagogas gamtininkas Kazys GRA-
ŽYS. Gyvena Mažeikiuose.

18 d. Sukanka 75 metai, kai 1936 m. gruodžio 18 d. Kišū-

nuose (Utenos r.) gimė tautodailininkė audėja ir pynėja Veroni-
ka Baltakytė-LIMBIENĖ. Nuo 1960 m. iki šiol gyvena ir kuria 
Anykščiuose.

20 d. Sukanka 70 metų, kai 1941 m. gruodžio 20 d. Kaune 
gimė muzikantas ir metalo dailininkas medalininkas Jonas ŽU-
KAS. Nuo 1972 m. gyvena ir kuria Mikieriuose (Anykščių r.).

23 d. 
Sukanka 145 metai, kai 1866 m. gruodžio 23 d. Vėjeliškiuose 

(Anykščių r.) gimė kelių inžinierius Klemensas KAROSAS. Mirė 
1933 m. Kaune, buvo palaidotas senosiose Kauno kapinėse, ka-
pas neišlikęs.

Sukanka 60 metų, kai 1951 m. gruodžio 23 d. Knitiškiuose 
(Anykščių r.) gimė inžinierius elektrotechnikas ir žurnalistas Anta-
nas ALIŠAUSKAS. Gyvena Vilniuje.

30 d. Sukanka 50 metų, kai 1961 m. gruodžio 30 d. Matuizo-
se (Varėnos r.) gimė istorikas ir turizmo organizatorius Rimantas 
SEREIČIKAS. Nuo 2008 m. gyvena Anykščiuose, dirba Anykš-
čių turizmo informacijos centro direktoriumi.

2012 m.  SAUSIS
1d. 
Sukanka 95 metai, kai 1917 m. sausio 1 d. Trakiniuose (Anykš-

čių r.) gimė kunigas kanauninkas Jonas PILKA. Mirė 2002 m. 
Gelvonuose (Širvintų r.), ten ir palaidotas.

Sukanka 80 metų, kai 1932 m. sausio 1 d. Storiuose (Anykščių 
r.) gimė fotožurnalistas, kolekcininkas ir muziejininkas Antanas 
Kazimieras DILYS. Nuo 1963 m. iki šiol gyvena Šiauliuose.

Sukanka 65 metai, kai 1947 m. sausio 1 d. Viešintose (Anykš-
čių r.) gimė inžinierius Mindaugas PLUKTAS. Gyvena ir dirba 
Vilniuje, nuo 1993 m. iki šiol yra Lietuvos Respublikos vyriausiasis 
valstybinis darbo inspektorius. 

Sukanka 60 metai, kai 1952 m. sausio 1 d. Keblonyse (Anykš-
čių r.) gimė rašytojas prozininkas, vienas mėgstamiausių šiuolaiki-
nės kartos vaikų ir jaunimo literatūros kūrėjų Vytautas RAČIC-
KAS. Gyvena ir kuria Vilniuje.

2 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. sausio 2 d. Svygariuose 
(Zarasų r.) gimė pedagogė, kultūros ir švietimo organizatorė Vida 
DIČIŪNAITĖ. Nuo 1979 m. iki šiol ji gyvena ir dirba Anykščių 
rajone, nuo 2001 m. vadovauja Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos skyriui.

3 d. 
Sukanka 85 metai, kai 1927 m. sausio 3 d. Pauriškiuose 

(Anykščių r.) gimė filologas ir muzikologas, sportininkas tenisinin-
kas Stasys BALIŪNAS. Gyvena Vilniuje.

Sukanka 70 metų, kai 1942 m. sausio 3 d. Alukėnuose (Anykš-
čių r.) gimė kūno kultūros pedagogas metodininkas, edukologas 
Vincentas BLAUZDYS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

5 d. Sukanka 65 metai, kai 1947 m. sausio 5 d. Pavariuose 
(Anykščių r.) gimė miškininkas ir aplinkosaugos organizatorius Ri-
mantas ŠALKAUSKAS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

8 d. Sukanka 35 metai, kai 1977 m. sausio 8 d. Anykščiuose 
gimė dailininkė grafikė, knygų iliustratorė Loreta UZDRAITĖ. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

9 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. sausio 9 d. Purveliuo-
se (Anykščių r.) gimė jūros geologas ir mineralogas, Baltijos jūros 
dugno tyrėjas ir kartografuotojas Marijonas REPEČKA. Gyvena 
Vilniuje.

11 d. Sukanka 100 metų, kai 1912 m. sausio 11 d. Savičiū-
nuose (Anykščių r.) gimė tautodailininkas kanklių meistras Juozas 
LAŠAS. Mirė 2005 m. Savičiūnuose, palaidotas Svėdasų kapinė-
se.

12 d. 
Sukanka 85 metai, kai 1927 m. sausio 12 d. Dirvonuose 

(Anykščių r.) gimė literatė Domicėlė JUODŽIŪNAITĖ. Gyvena 
ir kuria Kališkose (Anykščių r.).

Sukanka 75 metai, kai 1937 m. sausio 12 d. Kavarske (Anykš-
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čių r.) gimė mokslininkė agronomė sodininkė Albina Birutė Sli-
čiūtė-RAŠINSKIENĖ. Gyvena ir dirba Babtuose (Kauno r.).

14 d. Sukanka 90 metų, kai 1922 m. sausio 14 d. Branisla-
viškyje (Kurklių parapija, Anykščių r.) gimė, paskui Jakūnuose 
(Anykščių r.) užaugo kunigas teologas ir filosofas Antanas PAŠ-
KEVIČIUS-PAŠKUS. Nuo 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, jis 
gyveno ir dirbo JAV, senatvėje skaitė paskaitas ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Mirė 2008 m. JAV, urna su palaikais palaidota Kauno 
Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume.

15 d. Sukanka 70 metų, kai 1942 m. sausio 15 d. Buivyduose 
(Anykščių r.) gimė inžinierius energetikas ir kraštotyrininkas Jonas 
SRIUBAS. Gyvena ir dirba Utenoje.

17 d. Sukanka 80 metų, kai 1932 m. sausio 17 d. Piktagalyje 
(Anykščių r.) gimė dailininkas keramikas Benediktas BRAŽIŪ-
NAS. Mirė 1996 m. Kaune.

18 d. Sukanka 80 metų, kai 1932 m. sausio 18 d. Kurkliuose 
(Anykščių r.) gimė aktorius, skaitovas, Lietuvos nusipelnęs artistas 
Algimantas BRUŽAS. Gyvena Vilniuje.

19 d. Sukanka 80 metų, kai 1932 m. sausio 19 d. Rokiškyje 
gimė literatė poetė ir prozininkė, tremtinė Janina Kavoliūnaitė-
CIBIENĖ. Nuo 1972 m. ji gyveno ir kūrė Ažuožeriuose (Anykščių 
r.), ten mirė 2003 m. ir palaidota Peslių (Anykščių r.) kapinėse.

20 d. Sukanka 110 metų, kai 1902 m. sausio 20 d. Debei-
kiuose (Anykščių r.) gimė vargonininkas ir chorvedys Juozas MI-
KULĖNAS. Mirė 1952 m. Alytuje.

21 d. Sukanka 50 metų, kai 1962 m. sausio 21 d. Linkuvoje 
(Pakruojo r.) gimė dvasininkas teologas ir visuomenininkas Sau-
lius FILIPAVIČIUS. Nuo 1990 m. iki šiol jis gyvena Anykščių 
rajone ir tarnauja Troškūnų Švč. Trejybės parapijos klebonu, yra 
Anykščių dekanato vicedekanas.

22 d. Sukanka 90 metų, kai 1922 m. sausio 22 d. Levaniš-
kiuose (Traupio parapija, Anykščių r.) gimė kunigas visuomeni-
ninkas, tikėjimo gynėjas Petras ADOMONIS. Mirė 2001 m. 
Utenoje, palaidotas Utenos Kristaus žengimo į Dangų bažnyčios 
šventoriuje.

25 d. Sukanka 110 metų, kai 1902 m. sausio 25 d. Lavišky-
je (Anykščių r.) gimė kariškis laisvės gynėjas, jauniausias Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas (nuo 1937 m.) Antanas ŠOVA. Po 
Antrojo pasaulinio karo emigravo į Vakarus, gyveno JAV, kur ak-
tyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Mirė 1994 m. JAV, ten ir 
palaidotas.

26 d. Sukanka 115 metų, kai 1897 m. sausio 26 d. Ramulda-
voje (Anykščių r.) gimė karo inžinierius ir karo pedagogas pulki-
ninkas Petras KUTKA. Nuo 1949 m. gyveno JAV, mirė ir palai-
dotas 1965 m. Čikagoje.

29 d. Sukanka 60 metų, kai 1952 m. sausio 29 d. Pageldony-
se (Anykščių r.) gimė mokslininkas matematikas ir informatikas dr. 
Antanas MITAŠIŪNAS. Gyvena ir dirba Vilniuje, nuo 1993 m. 
iki šiol yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakul-
teto Informatikos katedros vedėjas.

VASARIS
2 d. 
Sukanka 115 metų, kai 1897 m. vasario 2 d. Užunvėžiuose 

(Anykščių r.) gimė kariškis inžinierius energetikas, pulkininkas An-
tanas BANĖNAS. Po Antrojo pasaulinio karo pasitraukęs į Vaka-
rus, gyveno JAV, kur mirė 1979 m. Putname, palaidotas Putnamo 
Dangaus Vartų kapinaitėse.

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. vasario 2 d. Anykščiuose gimė 
teisininkas, fotomenininkas ir kolekcininkas Raimondas DILYS. 
Gyvena ir dirba Klaipėdoje.

4 d. 
Sukanka 115 metų, kai 1897 m. vasario 4 d. (pagal naująjį ka-

lendorių – vasario 17 d.) Penionyse (Anykščių r.) gimė pedagogas 
ir dramaturgas Vincas PETRONIS. Mirė 1981 m. Kaune.

Sukanka 60 metų, kai 1952 m. vasario 4 d. Keblonyse (Anykš-
čių r.) gimė inžinierius ir savivaldos organizatorius Antanas 
GRAŽYS. 1990-1995 m. jis buvo pirmasis ir vienintelis Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos pirmininkas, baigęs kadenciją gyvena 

ir dirba Anykščiuose.
9 d. Sukanka 90 metų, kai 1922 m. vasario 9 d. Utenoje gimė 

žurnalistas ir leidybos organizatorius Jurgis KAROSAS. Augo 
Svėdasuose (Anykščių r.), paskui 1948-1950 m. gyveno Anykš-
čiuose ir buvo pirmasis Anykščių rajono laikraščio „Kolektyvinis 
darbas“ (dabar – „Anykšta“) redaktorius. Nuo 1950 m. iki šiol gy-
vena Vilniuje.

11 d. Sukanka 45 metai, kai 1967 m. vasario 11 d. Kurkliuose 
(Anykščių r.) gimė muzikantas ir žurnalistas, pirmasis Lietuvos roko 
akordeonistas Arnoldas LUKOŠIUS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

16 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. vasario 16 d. Ažuskar-
džiuose (Utenos r.) gimė pedagogas lietuvių kalbos mokytojas ir 
švietimo organizatorius Vaclovas BRAŽĖNAS. Nuo 1962 m. iki 
šiol jis gyvena Anykščiuose, daugiau kaip 40 metų dirbo lietuvių 
kalbos mokytoju, 1972-2001 m. buvo Anykščių J. Biliūno viduri-
nės mokyklos direktorius, šią mokyklą pertvarkė į gimnaziją.

17 d. Sukanka 50 metų, kai 1962 m. vasario 17 d. Anykš-
čiuose gimė inžinierius ir socialinis darbuotojas Arūnas KIAU-
ŠAS. Gyvena ir dirba Anykščių rajone, nuo 1997 m. iki šiol yra 
Aknystos socialinės globos namų direktorius.

21 d. Sukanka 70 metų, kai 1942 m. vasario 21 d. Antakal-
niuose (Anykščių r.) gimė dailėtyrininkas ir publicistas, Lietuvos 
liaudies buities muziejaus Rumšiškėse kūrėjas Povilas VALAI-
KA. Mirė 1995 m. Kaune.

22 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. vasario 22 d. Pakruojyje 
gimė gydytojas akušeris-ginekologas Kęstutis FERENSAS. Nuo 
1982 m. gyvena ir dirba Anykščiuose, nuo 2008 m. yra Anykščių 
poliklinikos vedėjas.

26 d. 
Sukanka 70 metų, kai 1942 m. vasario 26 d. Pusbačkiuose 

(Anykščių r.) gimė pedagogė chemijos mokytoja metodininkė ir 
švietimo organizatorė Ona Radvilaitė-REPEČKIENĖ. Gyvena 
ir dirba Anykščiuose, nuo 1994 m. iki šiol yra Anykščių A. Bara-
nausko vidurinės mokyklos direktorė.

Sukanka 55 metai, kai 1952 m. vasario 26 d. Daujočiuose 
(Anykščių r.) gimė  mokslininkas ekonomistas, socialinių mokslų 
daktaras Jonas NIAURA. Gyvena ir dirba Vilniuje.

KOVAS
1 d.
Sukanka 110 metų, kai 1902 m. kovo 1 d. (pagal naująjį ka-

lendorių – kovo 15 d.) Mogiliovo srityje (Baltarusija) gimė, paskui 
Kapčiuškiuose (Debeikių parapija, Anykščių r.) užaugo kunigas ti-
kėjimo gynėjas ir tremtinys Matas ŠERMUKŠNIS. 1936-1944 m. 
buvo pirmasis Andrioniškio (Anykščių r.) parapijos klebonas, bai-
gęs statyti naująją bažnyčią. Mirė 1978 m. Vaškuose (Pasvalio r.).

Sukanka 75 metai, kai 1937 m. kovo 1 d. Burbiškyje (Anykš-
čių r.) gimė kalbininkas, literatas ir vertėjas Vytautas VITKŪNAS. 
Gyvena Vilniuje.

2 d. Sukanka 50 metų, kai 1962 m. kovo 2 d. Kavarske 
(Anykščių r.) gimė vertėja Daiva Dmuchauskaitė-DAUGIR-
DIENĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

9 d. Sukanka 145 metai, kai 1867 m. kovo 9 d. Vaivaduo-
se (Panevėžio r.) gimė kunigas Kazimieras GRINKEVIČIUS. 
1893-1901 jis tarnavo vikaru Anykščiuose ir buvo aktyviausias 
naujos Anykščių bažnyčios statybos organizatorius. Mirė 1941 m. 
Rozalime (Pakruojo r.).

10 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. kovo 10 d. Klimiškiuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius mechanikas, inžineri-
jos pedagogas, technologijos mokslų daktaras Valentinas MIC-
KŪNAITIS. Gyvena Vilniuje.

14 d. 
Sukanka 95 metai, kai 1917 m. kovo 14 d. Antaliesyje (Anykš-

čių r.) gimė rašytojas poetas ir prozininkas Juozas PAROJUS-
Paršelis. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, apsigyveno Kanadoje, 
buvo aktyvus lietuvių emigrantų visuomenininkas, vėliau persikė-
lė į JAV, kur 1970 m. mirė Brukline.

Sukanka 80 metų, kai 1932 m. kovo 14 d. Kalveliuose (Anykš-
čių r.) gimė mokslininkas inžinierius statybininkas, inžinerijos pe-
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dagogas ir išradėjas technologijos mokslų daktaras Stasys KA-
ROSAS. Gyvena Kaune.

Sukanka 55 metai, kai 1957 m. kovo 14 d. Kurkliuose (Anykš-
čių r.) gimė teisininkė, genealogijos tyrinėtoja Regina Peleckai-
tė-JACKŪNIENĖ. Gyvena ir dirba Ukmergėje, nuo 1988 m. yra 
Ukmergės Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

16 d. 
Sukanka 105 metai, kai 1907 m. kovo 16 d. Bajoruose (Anykš-

čių r.) gimė pedagogas, rašytojas poetas, prozininkas ir dramatur-
gas Vladas BALEIŠIS. Didžiąją gyvenimo dalį gyveno ir 1969 m. 
mirė Panevėžyje, ten ir palaidotas.

Sukanka 80 metų, kai 1932 m. kovo 16 d. Seirijuose (Lazdijų 
r.) gimė, nuo 1936 m. Skiemonyse (Anykščių r.) užaugo dailinin-
kas keramikas ir dailės pedagogas prof. Juozas ADOMONIS. 
Gyvena ir kuria Vilniuje.

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. kovo 16 d. Butėnuose (Anykš-
čių r.) gimė kraštotyrininkas, literatas ir muziejininkas Raimondas 
GUOBIS. Nuo 1992 m. iki šiol jis yra A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojas, Krašto 
istorijos skyriaus vedėjas.

17 d. Sukanka 85 metai, kai 1927 m. kovo 17 d. Dobilišky-
je (Anykščių r.) gimė kunigas jėzuitas, tikėjimo gynėjas Vytautas 
MERKYS. Gyvena ir tarnauja Kaune.

18 d. Sukanka 70 metų, kai 1942 m. kovo 18 d. Anykščiuose 
gimė mokslininkė kalbininkė ir pedagogė Laimutė Alfonsa Šul-
niūtė-KITKAUSKIENĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

19 d. 
Sukanka 105 metai, kai 1907 m. kovo 19 d. Burioje (Kurklių 

parapija, Anykščių r.) gimė vienuolė visuomenininkė Apolonija 
SEREIKYTĖ (Sesuo Marija Augusta). Nuo 1943 m. gyveno ir 
dirbo JAV, ten 2002 m. mirė, palaidota Putnamo Dangaus Vartų 
kapinaitėse.

Sukanka 60 metų, kai 1952 m. kovo 19 d. Pienagalyje (Anykš-
čių r.) gimė gydytoja pediatrė Zita Baranauskaitė-KAPUŠINS-
KIENĖ. Gyvena ir dirba Rokiškyje, nuo 1997 m. yra Rokiškio pir-
minės sveikatos priežiūros centro direktorė.

20 d. Sukanka 100 metų, kai 1912 m. kovo 20 d. Umėnuose 
(Anykščių r.) gimė kunigas, vienuolis pranciškonas, buvęs JAV ir 
Kanados lietuvių pranciškonų provincijolas, spaudos leidėjas Ste-
ponas GAILIUŠIS (Tėvas Jurgis Gailiušis OFM). 1944 m. 
pasitraukęs į Vakarus, nuo 1947 m. jis gyveno JAV, mirė 2002 m. 
Kennebunkporte, palaidotas Niujorko Middle Village kapinėse.

21 d. 
Sukanka 80 metų, kai 1932 m. kovo 31 d.  Varkujuose (Anykš-

čių r.) gimė teatrologas ir publicistas, humanitarinių mokslų dakta-
ras Aleksandras GUOBYS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

Sukanka 40 metų, kai 1972 m. kovo 21 d. Kavarske (Anykš-
čių r.) gimė dailininkas skulptorius restauratorius, dailės pedagogas 
Saulius MILAŠIUS. Gyvena ir kuria Pasusienyje (Anykščių r.).

22 d. Sukanka 60 metų, kai 1952 m. kovo 22 d. Piliakalnyje 
(Jonavos r.) gimė agronomas, savivaldos organizatorius ir valstybės 
tarnautojas Juozas RATAUTAS. Nuo 1982 m. gyvena Anykš-
čiuose, nuo 1996 m. yra „Sodros“ Anykščių skyriaus vedėjas.

23 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. kovo 23 d. Moliūnuose 
(Pasvalio r.) gimė, paskui Anykščiuose užaugo mokslininkas inži-
nierius, inžinerijos pedagogas ir išradėjas, habilituotas technolo-
gijos mokslų daktaras Rimvydas Povilas ŽILINSKAS. Gyvena 
ir dirba Kaune, nuo 1995 m. iki šiol yra Metrologijos instituto di-
rektorius.

24 d. Sukanka 85 metai, kai 1927 m. kovo 24 d. Dirvonuose 
II (Anykščių r.) gimė operos solistė, Kauno muzikinio teatro artistė 
Stasė REPEČKAITĖ-Čiurlienė. Mirė 1993 m. Kaune, palaidota 
Kauno Petrašiūnų kapinėse-panteone.

26 d. Sukanka 130 metų, kai 1882 m. kovo 26 d. (pagal nau-
jąjį kalendorių – balandžio 7 d.) Ažuožeriuose (Anykščių r.) gimė 
vaistininkas ir muziejininkas, rašytojas ir visuomenininkas, legen-

dų, romanų, apysakų, apsakymų, atsiminimų ir dramų autorius 
Antanas ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS. Nuo 1918 m. iki gyveni-
mo pabaigos daugiausia gyveno Anykščiuose, čia 1957 m. mirė ir 
palaidotas savo sodybos-muziejaus sodelyje.

BALANDIS
3 d. 
Sukanka 80 metų, kai 1932 m. balandžio 3 d. Klevėnuose 

(Anykščių r.) gimė mokslininkas gydytojas, medicinos pedagogas, 
biomedicinos mokslų daktaras Bronislavas KISIELIUS. Mirė 
2007 m. Vilniuje, palaidotas Sudervės (VIlniaus r.) kapinėse.

Sukanka 60 metų, kai 1952 m. balandžio 3 d. Jusiškyje (Anykš-
čių r.) gimė, paskui Šoveniuose užaugo inžinierius, verslininkas ir 
politikas, 2008-2012 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo 
narys Rimantas SINKEVIČIUS. Gyvena ir dirba Vilniuje bei Jo-
navoje.

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. balandžio 3 d. Vilniuje gimė, 
paskui Anykščiuose užaugo mokslininkas gydytojas pulmono-
logas, biomedicinos mokslų daktaras, visuomenininkas Arūnas 
VALIULIS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

4 d. 
Sukanka 80 metų, kai 1932 m. balandžio 4 d. Šventupyje 

(Anykščių r.) gimė literatė poetė ir prozininkė, memuaristė, tremti-
nė Bronė Andriškevičiūtė-KUNDROTIENĖ. Gyvena ir kuria 
Anykščiuose.

Sukanka 60 metų, kai 1952 m. balandžio 4 d. Joniškėlyje (Pas-
valio r.) gimė gydytojas psichiatras narkologas Audronis GUS-
TAS. Nuo 1984 m. gyvena ir dirba Anykščiuose, nuo 2005 m. yra 
Anykščių psichikos sveikatos centro direktorius.

5 d. Sukanka 120 metų, kai 1892 m. balandžio 5 d. Užu-
baliuose (Anykščių r.) gimė fotografas ir kraštotyrininkas Vincas 
FERINAUSKAS. Didžiąją gyvenimo dalį nuo 1918 m. gyveno ir 
1975 m. mirė Miežiškiuose (Panevėžio r.), ten ir palaidotas.

6 d. Sukanka 45 metai, kai 1967 m. balandžio 6 d. Pavariuo-
se (Anykščių r.) gimė tautodailininkė, kraštotyrininkė, literatė poetė 
Danutė GEČYTĖ. Gyvena ir kuria Stakėse (Anykščių r.).

10 d. Sukanka 50 metų, kai 1962 m. balandžio 10 d. Anykš-
čiuose gimė kultūros organizatorė Dijana PETROKAITĖ. Nuo 
1994 m. iki šiol dirba Anykščių kultūros centro direktore.

17 d. Sukanka 45 metai, kai 1967 m. balandžio 17 d. Alytuje 
gimė, paskui Anykščiuose užaugo teatro, kino ir televizijos aktorė 
Dalia MICHELEVIČIŪTĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

18 d. Sukanka 150 metų, kai 1862 m. balandžio 18 d. Ra-
gaišiuose (Debeikių parapija, Anykščių r.) gimė kunigas, Šiaurės 
Lietuvos kultūrintojas ir švietėjas, garbės kanauninkas Liudvikas 
ŠIAUČIŪNAS. Mirė 1939 m. Linkuvoje (Pakruojo r.), palaidotas 
Linkuvos bažnyčios šventoriuje.

19 d. Sukanka 95 metai, kai 1917 m. balandžio 19 d. Troš-
kūnuose (Anykščių r.) gimė kariškis ir laisvės gynėjas, Aukštaitijos 
partizanų vadas Antanas SLUČKA-ŠARŪNAS. Žuvo 1949 m. 
Butkiškyje (Anykščių r.), palaidojimo vieta nežinoma. Žūties vieto-
je įrengtas memorialas.

26 d. 
Sukanka 100 metų, kai 1912 m. balandžio 26 d. (pagal nau-

jąjį kalendorių – gegužės 9 d.) Andrioniškyje (Anykščių r.) gimė 
dailininkė grafikė knygų iliustratorė, tapytoja, skulptorė ir fotome-
nininkė Domicėlė Tarabildaitė-TARABILDIENĖ. Mirė 1985 
m. Vilniuje, ten ir palaidota.

Sukanka 75 metai, kai 1937 m. balandžio 26 d. Sausalaukėje 
(Anykščių r.) gimė bibliotekininkas, mokslinis bibliografas, visuo-
menininkas ir publicistas Romualdas Vytautas RIMŠA. Gyve-
na ir dirba Vilniuje.

27 d. Sukanka 60 metų, kai 1952 m. balandžio 27 d. Dau-
neikiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas fizikas, pedagogas, po-
litikas ir visuomenininkas Valentinas ŠAPALAS. Gyvena ir dirba 
Vilniuje. n
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Atsisveikinome
2011 m. birželio 8 d., pradėjusi skaičiuoti 91-uo-

sius metus, mirė pedagogė, pradinių klasių moky-
toja Jadvyga Zlatkutė-MATIJOŠIENĖ (1921-2011).

Gimusi ir augusi Igruškos 
kaime netoli Minsko (Baltar-
usija), kur buvo išsikėlę jos 
tėvai mažažemiai valstiečiai, 
J. Matijošienė tik nuo 1940 
m. apsigyveno Lietuvoje, o 
po kelių metų, 1944-aisiais, 
įsikūrė ir visam gyvenimui 
liko Troškūnų krašte. Jos 
gyvenimas buvo atiduotas 
Gudelių, Gurskų, Mileikiškių 
kaimų pradinėms mokyk-
loms, mokytoja išdalijo save 
daugeliui Troškūnų krašto 
vaikų, buvo jiems Pirmąja 
Mokytoja, pirmuoju vedliu 
į žinių pasaulį, į gyvenimą. Su vyru Antanu užauginusi 
dukterį Danguolę ir sūnų Virginijų, sulaukusi anūkų ir 
proanūkių, ji atgulė Troškūnų žemėn, šalia anksčiau mi-
rusio vyro.

2011 m. liepos 19 d., eidamas 70-uosius 
metus, Vilniuje staiga mirė muzikos pedago-
gas ir pučiamųjų instrumentų orkestrų vadovas 
Algimantas VAIGINIS (1942-2011). 

Iš Barkuškių kaimo, 
esančio Anykščių ir Utenos 
rajonų paribyje, kilęs muzi-
kas keturis dešimtmečius Vil-
niuje buvo žinomas kaip ais-
tringas pučiamųjų orkestrų 
muzikos propaguotojas, šių 
kolektyvų kūrėjas ir vado-
vas. Savo meile muzikai jis 
užkrėtė šeimą – abu sūnūs, 
Ugnius ir Kęstutis, pasirinko 
tėvo pramintą muzikų 
kelią. Staiga mirusį muz-
ikos pedagogą į paskutiniąją 
kelionę Vilniaus Viršuliškių kapinių link, kur ilsisi anksčiau 
mirusi jo žmona, palydėjo pučiamųjų orkestro „Trimitas“ 
grupė. Šiam kolektyvui, kuriame velionis pradėjo savo 
muzikinę veiklą, dabar vadovauja jo sūnus Ugnius. Dėl 
netekties išgyveno ir Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos, 
paskutiniosios velionio darbovietės, bendruomenė, kuri-
oje liko gyvas jo sukurtas pučiamųjų instrumentų orkestras 
„Atžalynas“, dabar vadovaujamas kito jo sūnaus Kęstučio. 

2011 m. rugpjūčio 11 d., eidama 73-uosius 
metus, mirė biologė ir literatė Bronė Žeimytė-
BUDRIŪNIENĖ (1939-2011).

Šeimyniškiuose šalia 
Anykščių neramiais karo 
ir pokario metais augusi B. 
Žeimytė išvengė jos šeimai 
grėsusios tremties, 1948-
1950 m. rašytojo Antano 
Žukausko-Vienuolio šeimoje 
priglausta, slapstoma ir 
globojama. Paskui, vidurinę 
mokyklą baigusi Utenoje, 
įgijusi biologės išsilavinimą, 
ji kelis dešimtmečius dirbo 

mokslinį ir pedagoginį darbą Aukštaitijoje, paskutinius 
gyvenimo dešimtmečius praleido Utenoje. Nuo jaunystės 
ją lydėjęs literatūrinis pomėgis atsiskleidė tik Nepriklau-
somoje Lietuvoje, kai ji, Utenos literatų klubo „Verdenė“ 
narė, ėmė vis dažniau publikuoti savo šmaikščius posmus 
ir humoreskas, tapo spaudos leidinių kūrybinių konkursų 
laureate. B. Budriūnienės kūrybos tematiką liudija jos vien-
intelio kūrybos rinkinio, 2005 metais išleistos knygelės „Sal-
dus kerštas“, viršelio piešinys: moteriai tenka griauti kortų 
namelį, ant kurio laikosi vyriškoji puikybė... Ištvermingai ir 
oriai ištvėrusią vienišos našlės dalią, iškentusią ligos naštą 
B. Budriūnienę jos jaunystės draugai ir artimieji palydėjo į 
senąsias Anykščių kapines prie tėvų ir brolio.

2011 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 85 metų, 
mirė pedagogė, pradinių klasių mokytoja Aldona 
Antanina Vidugirytė-TIJŪNONIENĖ (1926-2011).

Gimusi ir užaugusi 
Sutkūnų kaime netoli 
Miežiškių (Panevėžio r.), ji 
baigė Panevėžio mokytojų 
seminariją ir apsigyveno 
Rudžionyse, kur jai buvo 
lemta praleisti visą likusį 
gyvenimą. Nuo 1947 m. 
rudens 28-erius metus ji dir-
bo šio Troškūnų seniūnijos 
kaimo pradinės mokyk-
los mokytoja. Uždarius 
Rudžionių mokyklą, nuo 
1975 m. ji dar keletą metų 
mokė pradinukus Anykščiuose, kol išėjo į pensiją. Rugsėjo 
1-ąją į Troškūnų kapines savo buvusią mokytoją palydėję 
jos mokiniai prisiminė ją kaip mėgusią savo darbą ir 
mylėjusią vaikus, gebėjusią matyti, atjausti, suprasti ir 
padrąsinti, nuoširdumu šildžiusią mažųjų širdis, išmintingo 
žodžio negailėjusią nei mažiems, nei dideliems.

2011 m. rugsėjo 15 d., eidamas 82-uosius me-
tus, Vilniuje mirė gydytojas chirurgas, gydymo 
įstaigų vadovas, žymiųjų Anykščių krašto švietėjų 
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių jauniausiasis  
anūkas Liūtas DIDŽIULIS (1929-2011).

Gimęs 1929 m. lapkričio 
1 d. Biržuose, kur tuo metu 
gyveno ir dirbo jo tėvai, ir 
egzotišką Liūto vardą gavęs 
būsimasis medikas dažniau 
buvo vadinamas Leonu, tik 
jo jaunystės draugai labiau 
mėgo tikrąjį jo vardą. 1945-
1948 m. jis mokėsi Anykščių 
gimnazijoje ir baigė ją 
5-ojoje laidoje, vėliau visą 
gyvenimą artimai bendravo 
su bendramoksliais anykštėnais. Jaunystėje aktyviai spor-
tavo – žaidė krepšinį, subūrė gimnazistų orkestrėlį ir jam 
vadovavo. Baigęs medicinos studijas Vilniuje, L. Didžiulis 
ilgą laiką dirbo gydytoju Joniškėlyje (Pasvalio r.), paskui 
grįžo į sostinę ir ten iki pensijos vadovavo tuometinei 
Vilniaus III klinikinei ligoninei (dabar – Viešoji įstaiga 
Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė). Dirbdamas Vilniuje, 
jis išgarsėjo kaip itin kruopštus ir atsakingas chirurgas 
proktologas, tiesiosios žarnos ligų gydymo specialistas. 
Su žmona edukologe Milda L. Didžiulis užaugino du 
sūnus muzikos pedagogus: grupės „Pelenai“ klavišininką 
Saulių bei gitaristą ir gitaros populiarintoją Dainių. Urna 
su kremuotais L. Didžiulio palaikais rugsėjo 18-ąją buvo 
palydėta į Vilniaus Kairėnų kapines.
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Nuodėmės netiko...
Anykščių parapijoj nuolat karšinamas bent vienas garbaus amžiaus dvasininkas. 

Tapo įprasta, kad koks nors senukas kunigas prieš pamaldas atkiūtina į klausyklą, įsitai-
so ir lūkuriuoja, bene kas nors ateis savo nuodėmių jam į ausį išpažinti.

Parapijiečiai patyrę – Anykščių bažnyčia aidi, joje net ir menkas šnabždesys, tarp 
kolonų aidu atsimušdamas, kažin kur pasklinda. Tad ir išpažintis ne tik kunigo ausį, bet 
ir dar dešimtį tikinčiųjų neretai pasiekia.

O senukas altarista, žiūrėk, ima ir neiškenčia: „Garsiau, garsiau sakyk, nieko negir-
džiu!“ Ką darys parapijiečiai – ima dar garsiau savo blogus darbus vardinti. O tuo metu 
už jų stovintys kaimynai oriai apsimeta, kad jie nei girdi, nei jiems kas labai įdomu.

Kitą kartą senajam dvasininkui pabosta kažkurios moterėlės pasakojimas į tą ne 
viską išgirstančią jo ausį, tad ima ir išrėžia vos ne pusei bažnyčios girdint: „Savo nuo-
dėmes sakyk, savo!..“ 

Matyt, tąkart nuodėmingoji jau per ilgai guodėsi savo artimaisiais, ją vis iš pusiaus-
vyros išmušančiais, blogą žodį ištraukiančiais ar nedorą linkėjimą užsitarnaujančiais.

Netikit – išbandysiu
Anais griežtais komunistinio auklėjimo laikais, daugiau kaip prieš 30 metų, vienos 

Anykščių įstaigos komjaunimo organizacija išsirinko naują ir energingą komjaunimo 
sekretorių. Jaunas specialistas, ką tik pradėjęs dirbti Anykščiuose, visus sužavėjo savo 
entuziazmu, iškalbingumu ir organizuotumu – na, tiesiog nebuvo jam lygių. 

Nepatiko toksai rinkimų rezultatas tik viskam Anykščiuose tuo metu vadovavu-
sio partijos komiteto vadams. Pasikviečia jie į kabinetą rajono komjaunimo komiteto 
pirmąją sekretorę Ritą Aleksiūnaitę ir aiškina: daryk ką nori, bet kad po mėnesio šito 
abejotinos orientacijos komjaunimo sekretoriaus tokiose pareigose neliktų. 

Kai sekretorė apsimetė nesupratusi, dėl ko jai tokie rūpesčiai tenka, paaiškino: gir-
di, tokio amžiaus jaunuolis, kuriam vietinės panelės išvis nerūpi, gali suteršti tyrą ir 
švarų viso rajono idėjinį veidą.  

Praėjo mėnuo. Rajono komjaunimo organizacijos vadovė, situaciją apgalvojusi, nė 
piršto nepakrutino, kad įstaigos komjaunuolių lyderį kuo nors kitu pakeistų. Užtat ir vėl 
ji – ant to paties partijos šulų kilimėlio, kad pasiteisintų. Aiškina vienaip, aiškina kitaip, 
įrodinėja, kad negali visai didelei organizacijai nurodyti, ką savo lyderiu išsirinkti, – o 
ją vis vien spaudžia. 

Neištvėrė komjaunimo sekretorė, tuo metu dar netekėjusi: 
– Tai gal man pačiai reikia jį suvilioti ir į lovą nutempti, kad išsiaiškinčiau ir paskui 

galėčiau įrodyti, kokios jis orientacijos, tinka ar ne komjaunimo organizacijai vado-
vauti?

Nuščiuvo partinės galvos, palinko kaklai, tik viena vėtyta ir mėtyta partkomo se-
kretorė Zinaida Barkauskienė neprarado žado – liepė komjaunuolių lyderei greičiau 
dingti ir daugiau apie tai garsiai nebešnekėti.

Karti aviečių arbata (pagal Joną Juodelį)

1935 metais į Svėdasus paskyrė naują kleboną Antaną Survilą. Atsikraustė jis žiemą 
iš gretimo Užpalių miestelio su visa manta, tik bitės liko Užpaliuose. Į žiemos pabaigą 
klebonas ėmė klibinti kaimo ūkininkus, stipresnius arklius ir geresnes roges turinčius, 
leistis į kelią ir parvežti jam į Svėdasus visą bityną.

Į keliolikos kilometrų kelionę iš pat ankstaus ryto leidosi visa gurguolė – mat buvo 
paskaičiuota, kad į vienas roges daugiau kaip du aviliai netilps, o jų būta viso pulko. 
Kelias atgal buvo labai varginantis – sukrovus avilius, pasirodė, kad vadeliotojui tarsi ir 
nebėr vietos ant tų rogių prisėsti...

Kai bitynas pagaliau pasiekė Svėdasus, sušalę ir nuvargę ūkininkai vienas kitą drą-
sino šmaikščiomis užuominomis: ot, dabar tai jau laukia puota klebonijoj, oi, tai bent 
bus kleboniškos vaišės po tokio didelio darbo!

Avilius priėmęs, juos apžiūrėjęs, ar per kelionę nesugadinti, klebonas paragino vy-
rus užeiti į kleboniją: „Šeimininkė ten jums aviečių arbatos išvirė...“

Prisimindami tą aviečių arbatą po sunkios darbo dienos, dar ilgai Svėdasų apylin-
kių ūkininkai spjaudėsi, tiek savo ir arklių sveikatos veltui prikišę...

Rezonansas
„... nustebinot brangia dovana 

– „Pasaulio anykštėnu“. Kiek Jūsų 
įdėta darbo, kiek įdomios, labai 
vertingos medžiagos. Tokį leidinį 
reiktų liesti tik baltomis pirštinai-
tėmis.  Almanachą nunešiau ir Pa-
nevėžio kraštotyros muziejui, ir p. 
Irenai Jurevičienei. Irena aikčiojo 
iš džiaugsmo, gavus tokią brangią 
dovaną. Lygiai taip pat prie jos pri-
sidedu ir aš. Ir kokia „Petro ofseto“ 
poligrafija! Ačiū ačiū ačiū. Viso-
keriopos Jums sėkmės šventame 
darbe.“

Pagarbiai, 
Stasė Mikeliūnienė

„Aš įpratęs naują leidinį skai-
tyti nuo balabaikų – bet įsivaiz-
duok, kai prisėdau prie „Pasaulio 
anykštėno“, „kuntaplio“ vis dar 
neatsiverčiau! Taip įtraukė mane 
tie tekstai apie šitam krašte gyve-
nusius žmones, kad negaliu iš jų 
išsivaduoti...“ 

Fotomenininkas 
Romualdas Rakauskas

„Vis vartau sklidiną „Pasaulio 
anykštėną“... Tiek korio akučių su  
mūsų kelio medum!“

Pagarbiai – 
Antanas Tyla

Pastebėtos 
37-ojo numerio klaidos
60-ajame puslapyje iš portre-

tinės nuotraukos žvelgia ne nužu-
dytasis Daujočių apylinkės pirmi-
ninkas Vladas Grižas, o Savičiūnų 
dvaro savininkų sūnus, Juodelių 
sodyboje slapstęsis Albinas Lau-
čius, nusifotografavęs 1945 m. 

63-ojo puslapio nuotraukos 
prieraše liko neįvardinta trečioji iš 
kairės stovinti partizanė Salomėja 
Ga latiltytė-Valantiejienė (1930-
1992), kuri apie 1949 m. slapstėsi 
Juozapavos vienkiemyje pas Pe-
tronius.

77-ojo puslapio nuotraukai 
muzikos mokytojas Pranas Dūma-
nas 1986 m. fotografavosi ne su 
abiturientais, o su keleriais metais 
jaunesniais moksleiviais.

83-ojo puslapio nuotrauka prie 
Utenos pašto, sprendžiant pagal 
vietovių įrašus rodyklėse, taip pat 
žmonių rūbus ir ypač kepures, ti-
kriausiai daryta apie 1942-1943 
m., nors pats Jonas Karvelis savo 
albume ją ir datavo 1916 m.


