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GIMTINĖS ŽENKLAI

2011 m. spalio – 2012 m. kovo kultūros kronika: faktai ir atspindžiai

Nuo 2011 m. liepos pabaigos iki lapkričio vidurio Sakralinio meno centre 
buvo eksponuojama klasicizmo dailės paroda iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus fondų.

2011 m. spalį Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros 
ir leidybos skyriuje, minint kraštiečio rašytojo Kazio Inčiūros 105-ąsias gimimo 
metines, veikė knygų, rankraščių ir nuotraukų paroda „Likęs čionai – su saule 
ir su vėju“.

2011 m. spalio 1 d. Anykščių stačiatikių Šv. Aleksandro Nevskio parapijos 
bažnyčioje surengta pažin-
tinė ekskursija „Anykščiai: 
stačiatikių bendruomenės is-
torija“, cerkvę anykštėnams 
svetingai atvėrė ir pristatė jos 
kunigas Aleksejus Smirno-
vas. Foto: TK.

2011 m. nuo spalio 1 
iki lapkričio 8 d. Koplyčio-
je-kamerinių menų centre 
buvo eksponuojama projek-
to „Menas senuosiuose dva-
ruose“ programoje surengta 
ispanų tapytojo ir animato-
riaus Juano Hernandezo ta-
pybos darbų paroda.

2011 m. spalio 2 d. į Anykščių Šv. Mato bažnyčią buvo iškilmingai atnešta 
ir iki spalio 7 d. eksponuota Dieviškojo Gailestingumo paveikslo kopija. O spa-
lio 8 d. ji nukeliavo į Svėdasus, kur buvo surengta Anykščių dekanato jaunimo 
diena „Mano širdis Viešpaties gailestingume“. Su jaunimu bendravo dvasinin-
kai, katalikiškojo jaunimo iš Panevėžio atstovai ir Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas.

2011 m. spalio 4 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos bibli-
otekininkai seminaro metu susitiko su Užunvėžiuose (Anykščių r.) užaugusia ir 
Plungėje gyvenančia Dalia Morkūnaite-Bulaviene, buvo pristatyta jos knygelė 
„Pokalbiai“, kurią autorė padovanojo rajono bibliotekoms.

2011 m. spalio 6 d. L. ir S. Didžiulių memorialinėje sodyboje-muziejuje 
Griežionėlėse surengta po-
pietė Anykščių krašto moky-
tojų bendruomenei, sekant 
prieš 155 metus gimusios 
rašytojos Liudvikos Didžiu-
lienės-Žmonos mintimi „Li-
kimas uždavė man tokią 
užduotę – auginsiu vaikus, 
auklėsiu jaunuomenę...“. 
Sodybos svečiams pristatyta 
medžio drožėjo Prano Petro-
nio skulptūrinė kompozicija 
„Didžiuliai“ ir muziejaus 
edukacinė programa „Knyga 
žadinę Tėvynę...“. Foto: TK, VŽM.

2011 m. spalio 7 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos pada-
linyje Elmininkų bibliotekoje surengtas skaitytojų susitikimas su vertėja Kristina 
Gudelyte, užaugusia šiame kaime, o dabar gyvenančia Izraelyje, pokalbis apie 
žydų kultūrą ir tradicijas.

2011 m. spalio 14 d. Anykščiuose surengta tradicinė Knygos šventė „Tik šir-
dis vis trokšta kurti...“ Vyskupo skvere vykusioje improvizacijoje „Sklandančių 
knygų svajonės“ šventinę nuotaiką kūrė „gyvosios knygos“, į dangų kilo aitvarai. 
Jauniesiems skaitytojams buvo pristatyta knyga-albumas „Ir vaikai gynė laisvę“, 
pasakojanti autentiškus anykštėnų vaikų išgyvenimus 1991 m. sausį, anykštėnai 
susitiko su rašytojais Sigitu Parulskiu ir Andriumi Užkalniu. Iškilmingos cere-
monijos metu Vyskupo skvere buvo apdovanotas antrasis Antano Baranausko 

Anykštėnų kultūros akiratis
Savaitraštyje „Literatūra ir menas“ 

2011 m. spalio 7 d. Zita Baranaus-
kaitė-Danielienė analizavo lietuvių 
kalba išleistą 2000-ųjų metų Nobelio 
literatūros premijos laureato Gao Xin-
gjiano romaną „Dvasios kalnas“, kurį 
išvertė anykštėnė Agnė BILIŪNAITĖ, 
pirmąkart ėmusi versti kinų grožinės 
literatūros kūrinį. Literatūros kritikė ir 
vertėja daug dėmesio skiria itin sudė-
tingam romano pasakojimui ir pri-
pažįsta, kad „tokiam vaizdui atkurti, 
juolab priklausant kitokios kultūros 
tradicijai, reikia tikslių, taiklių ir vaiz-
dingų žodžių. Taigi Agnei Biliūnaitei, 
„Dvasios kalno“ vertėjai į lietuvių 
kalbą, teko labai nelengvas uždavi-
nys. Ir tarpais jai pavyko susidoroti. 
Vaizdingesniuose aprašymuose ji lyg 
ir paklūsta Gao Xingjiano ritmui, ir 
tuomet žodžiai banguodami srūva 
lengvai. Bet vos priėjus sudėtingesnį 
apibūdinimą, tekstas ima trūkinėti 
– vertėja, užuot pateikusi taiklų įvar-
dijimą, griebiasi aprašomojo žodžių 
junginio, kartais ne itin derančio 
su sakinio kontekstu“. Kritikė taip 
pat atkreipia dėmesį į prastą knygos 
redaktorės darbą ir primena, kad verti-
mai iš kinų kalbos apskritai per mažai 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
nagrinėti ir reglamentuoti.

„Seniai nebuvau patyrusi tokio 
kūrybinio džiaugsmo ieškant kartu“, 
– savaitraščiui „Literatūra ir menas“ 
spalio 7-osios numeryje prisipažino 
anykštėnė aktorė Dalia MICHELEVI-
ČIŪTĖ, pasakodama apie savo vai-
dmenį Mikos Myllyaho spektaklyje 
„Chaosas“ Lietuvos nacionaliniame 
dramos teatre. Ši pjesė išskirtinė tuo, 
kad ji gimė, aktoriams Suomijoje tie-
siog improvizuojant ir taip kuriant 
savo herojus. „Visaverčius personažus 
sukuria patys aktoriai. Laikui bėgant, 
man vis sunkiau skaityti padrikus 
tekstus. Norisi tekstų, kurie ugdytų 
mus kaip žmones ir verstų susimąs-
tyti... Kiekvienas žodis turi prasmę ir 
privalome už kiekvieną žodį atsakyti. 
Kai sakai „aš žudysiu“, tai ir koduoji 
tokį veiksmą. O kodėl ne „aš gyven-
siu, aš gimdysiu, aš dirbsiu“?“ – dali-
jasi spektaklio pažadintomis mintimis 
aktorė.

Lietuvos istorijos laikraščio 
„Voruta“ 2011 m. spalio 8 d. numeryje 
istorikas Tomas BARANAUSKAS pra-
dėjo analizuoti Šiaulių (Saulės) mūšio 
reikšmę, eigą ir istorinį kontekstą. Ver-
tindamas faktus ir gretindamas Saulės 
mūšį prie Anykščių kraštui svarbesnio 
Lietuvos karaliaus Mindaugo epochos 
konteksto, jis daro prielaidą, kad 1236 
m. rudenį „Lietuvos pasyvumo laiko-
tarpis jau ėjo į pabaigą, tad galima 
numanyti, kad Mindaugas jau buvo 
įtvirtinęs ar beveik įtvirtinęs savo val-
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literatūrinės premijos laureatas rašytojas Rimantas Vanagas. Šventės metu veikė 
parodos: spaudinių paroda „Sustokim ir pagalvokim“ Anykščių L. ir S. Didžiu-
lių bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje, Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindi-
nės mokyklos moksleivių tekstilės darbų paroda „Aš užaugau kartu su Lietuva“ 
Anykščių L. ir S. Didžiulių bibliotekos salėje ir knygų paroda „Baltasis Anykščių 
metraštininkas Rimantas Vanagas“ Koplyčioje-kamerinių menų centre.

2011 m. spalio 15 d. Anykščiuose surengtas ūkininkų, žemdirbių, muzikan-
tų, tautodailininkų, šokėjėlių, dainininkų ir save parodyt norėjusiųjų pasižmo-
nėjimas derliaus šventėje 
„Rudens suktinis Anykščiuo-
se“, koncertavo Anykščių 
kultūros centro meno mėgė-
jų kolektyvai, veikė rudens 
gėrybių paroda-pokštas. 
Foto: TK. 

2011 m. spalio 15 d. 
Sakralinio meno centre kon-
certavo pianistas Viktoras 
Paukštelis, skambinęs kom-
pozitorių G. F. Hendelio, W. 
A. Mocarto, F. Šopeno, L. 
van Bethoveno, A. Skriabino ir F. Liszto kūrinius.

2011 m. spalio 19 d. Sakralinio meno centre menotyrininkės Beatričės Klei-
zaitės-Vasaris knygą-albumą „Angelai“ pristatė jos autorė ir Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis, koncertavo Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vadovas 
ir dirigentas Donatas Katkus).

2011 m. spalio 21-22 d. Anykščiuose vyko Lietuvos ir užsienio mokyklų 
lituanistų konferencija „Mokyklinei lituanistikai aktualūs atradimai ir įžvalgos“. 
Šalia pranešimų A. Baranausko vidurinėje mokykloje surengtos diskusijos „As-
menybės mokykloje – asmenybės kultūroje“ ir „Ar mokydami kalbos mokome 
tik kalbos?“, vyko vakaro pokalbis A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame na-
me-muziejuje, lituanistai susipažino su nauja J. Biliūno tėviškės sodybos-mu-
ziejaus ekspozicija Niūronyse.

2011 m. spalio 22 d. Burbiškyje atidarytas renovuotas kultūros klubo pas-
tatas ir įrengtas sporto aikštynas. Projektas įgyvendintas, panaudojus Europos 
Sąjungos finansinę paramą.

2011 m. spalio 22 d. Svėdasų bibliotekoje surengta padėkos popietė skai-
tytojams ir rėmėjams, kurie įvairiai prisidėjo prie bibliotekos atsinaujinimo: 
dovanojo naują lubų apdailą ir šviestuvus, suremontavo bibliotekos patalpas. 
Popietės metu skambėjo Onutės Jėckienės, Svėdasų etnografinio ansamblio 
moterų bei Virginijos ir Vaidoto Sankalų atliekamos liaudies dainos ir romansai, 
surengtos vaišės geradariams, o bibliotekos Meno galerijoje atidaryta asociaci-
jos „Balticart“, vienijančios menui neabejingus buvusius kalinius, nario Ryčio 
M. tapybos darbų paroda, kurią pristatė šios asociacijos pirmininkas Danas Ba-
ronas. 

2011 m. spalio 22-23 d. Anykščiuose, senajame ūkininkų turguje, pasistatė 
palapinę ir savo programą parodė Čekijos cirko trupė.

Nuo 2011 m. spalio 25 d. visą mėnesį Svėdasų bibliotekoje buvo ekspo-
nuojami dusetiškės Genutės Žilinskienės simegrafijos kūriniai – juodame aude-
kle kruopščiai išsiuvinėtos  geometrinės figūros, žvaigždės, gėlės, taip pat įvairia 
technika sukurti atvirukai. 

2011 m. spalio 27 d. Anykščiuose, naujame skvere ties A. Baranausko aikštės 
ir Šaltupio gatvės sankirta, A. Baranausko vidurinės mokyklos trečiokai ir ketvirto-
kai – mokytojų  Daivos Bogužienės ir Elenos Bražiūnienės klasės sukūrė ir pastatė 
brolių Grimų pasakos „Brėmeno muzikantai“ personažų skulptūrą. Jos personažai 
asilas, šuo, katinas ir gaidelis 
buvo padaryti iš laikraščių, 
kartono bei medžių lapų ir 
puošė miestą iki lapkričio vi-
durio, o žiemą paaiškėjo, kad 
būtent šis kūrinys, vienas iš 
50, sukurtų Lietuvoje, laimėjo 
pagrindinį prizą Goethe‘s ins-
tituto paskelbtame konkurse 
„Brėmeno muzikantai tavo 
mieste“. Foto: TK. 

Anykštėnų kultūros akiratis

džią visoje Lietuvoje. Žemaičių kuni-
gaikštis Vykintas, daugumos istorikų 
manymu, vadovavęs Saulės mūšiui, 
buvo Mindaugo svainis (brolio žmo-
nos brolis), taigi Mindaugo žmogus. 
Visa tai leidžia manyti, kad į Šiaulių 
mūšį ėjo jau savo vidines problemas 
įveikusi ir Mindaugo suvienyta Lie-
tuva. Netrukus po šio mūšio lietuviai 
vėl pradės aktyviai reikštis nuolatiniais 
karo žygiais, o Lietuvos priešakyje jau 
matysime Mindaugą. Gali būti ir taip, 
kad būtent pergalė Šiaulių mūšyje 
padėjo Mindaugui galutinai įtvirtinti 
savo autoritetą“.

Savaitraštis „Nemunas“ spalio 
13-19 d. numeryje pasakojo apie 
iškilmes Senojoje Varėnoje, kur 
buvo paminėtos 100-osios daili-
ninko ir kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio mirties meti-
nės. Senosios Varėnos Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčios šventoriuje iškilo 
akmeninis paminklas, skirtas M. K. 
Čiurlionio krikštui šioje bažnyčioje 
atminti. Jį sukūrė skulptorius Mantas 
PAULAUSKAS, iš Ukrainos atgabentą 
akmenį dvejus metus tašęs Anykščių 
rajone, Šventosios pakrantėje. Trijų 
metrų aukščio akmeninio pamin-
klo kompozicija iš toliau primena 
koplytstulpį – dažną M. K. Čiurlionio 
paveikslų motyvą. 1994 m. atsta-
tytą Senosios Varėnos bažnyčią M. 
Paulauskas skulptūromis puošia jau 
keliolika metų ir, pasak „Nemuno“, 
„stebėtinu kuklumo ir darbštumu bei 
sugebėjimu mąsliai įvertinti užsa-
kymą ir sąžiningai jį atlikti, laikantis 
visų meno keliamų reikalavimų, išsi-
skiria iš kolegų, kai kada mėgstančių 
pasipuikuoti savo vardais“.

Tame pačiame Kauno menininkų 
laikraštyje buvo pristatyti penki 2011 
m. Kauno miesto savivaldybės kul-
tūros ir meno premijos laureatai, 
kurie buvo apdovanoti spalio 11 
d. rotušėje. Tarp jų buvo ir Kauno 
anykštėnas skulptorius Leonas Vytau-
tas STRIOGA. Ta proga „Nemune“ 
rašoma: „Leonoras Vytautas Strioga, 
neseniai šventęs jubiliejų, surengė 
daugybę parodų, todėl Gintaras Vai-
čys ragino jaunuosius menininkus 
semtis tokios patirties ir kruopštumo. 
„Jis kantriai, nuoširdžiai dirba savo 
darbus, o juos visada lydi sėkmė“, – 
teigė Kauno dailininkų sąjungos pir-
mininkas“.

Lietuvos rašytojų sąjungos mėn-
raščio „Metai“ spalio mėnesio nume-
ryje poetas Algimantas BALTAKIS rašė 
atsisveikinimo laišką praėjusią vasarą 
mirusiam plunksnos broliui Valde-
marui Kukului. Vyresniosios kartos 
atstovas A. Baltakis jame prasitaria: 
„Privalau padėkoti Valdui, kad gynė 
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2011 m. spalio 27 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos pada-
linys Mačionių biblioteka minėjo 60 metų sukaktį. Ta proga bibliotekininkė Janė 
Šidlauskienė ir bibliotekos skaitytojai sulaukė sveikinimų, prisiminimais dalijosi 
buvusi bibliotekininkė Janina Bliuvienė, mažieji bibliotekos skaitytojai vaidino 
„Boružėlės pasaką“, dainomis džiugino bardas Vidmantas Plėta.

2011 m. spalio 28 d. kultūrinių tradicijų klube „Anykščių vaivorykštė“ daili-
ninkas ir kultūrologas Virginijus Kašinskas skaitė paskaitą „Nekrokulto papročių 
simboliai“ apie lietuviškas šermenų, laidojimo ir pagarbos mirusiesiems tradici-
jas, skambėjo archajinė muzika, kurią netradiciniais instrumentais grojo dailės 
pedagogė Rita Juodelienė.

2011 m. spalio 28 d. Viešintų seniūnijos salėje viešintiškiai susitiko su kraš-
totyrininkais Algimantu Bekeniu ir Tautviliu Uža, kurie pristatė savo naujausias 
knygas. Koncertavo saviveiklininkai iš Panevėžio Stasė Gudienė, Elena Lipskie-
nė, Jonas Mališauskas ir Kazimieras Kavaliauskas.

2011 m. lapkričio 1 d. Svėdasų kapinių koplyčioje Anykščių kultūros centro 
Svėdasų skyrius surengė Vėlinėms skirtą susikaupimo valandą „Kapo kryžiai... 
žvakės... gėlės...“.

2011 m. nuo lapkričio 2 iki gruodžio 20 d. Anykščių sakralinio meno cen-
tro Angelų muziejuje buvo 
eksponuojama Nacionalinės 
premijos laureato Leono Vy-
tauto Striogos skulptūros par-
oda „Skolingas gyvenimui“. 
Lapkričio 2 d. jos atidaryme 
Sakralinio meno centre kon-
certavo „Džentelmenų due-
tas“: smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis ir gitaristas Ser-
gejus Krinicinas. Foto: TK, 
VŽM.

2011 m. lapkričio 4 d. 
Koplyčioje-kamerinių menų 
centre vyko koncertas, skir-
tas kompozitoriaus F. Liszto 
200-osioms gimimo meti-
nėms, grojo 15-metis smui-
kininkas iš Prancūzijos Leo 
Pierron-Marillier ir pianistė Vaiva Purlytė.

2011 m. lapkričio 4 d. Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje koncerta-
vo jaunimo muzikos grupė „Kastaneda”.

2011 m. lapkričio 5 d. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje ir vienuolyne su-
sibūrę medžiotojai pagarbino Šv. Hubertą – medžioklės globėją. Ta proga kon-
certavo saksofono virtuozas Petras Vyšniauskas su sūnumi Dominyku.

2011 m. lapkričio 10 d. Sakralinio meno centre dailininkė Sigutė Ach suren-
gė edukacinę dailės pamoką 
pradinių klasių mokslei-
viams. Foto: Rita Tulušienė, 
VŽM.

2011 m. lapkričio 12 d. 
Koplyčioje-kamerinių menų 
centre vyko Anykščių kul-
tūros centro kasmet organi-
zuojama regioninė romansų 
atlikėjų šventė „Aukštaitijos 
žiedynai“, kurioje dalyva-
vo 9 Aukštaitijos muzikiniai 
kolektyvai iš Visagino, Pane-
vėžio, Kėdainių, Molėtų ir 
Anykščių.

2011 m. nuo lapkričio 12 iki gruodžio 12 d. Koplyčioje-kamerinių menų 
centre veikė projekto „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“ parengta Klaudi-
jaus Petrulio tapybos paroda.

2011 m. lapkričio 15 d. Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje vyko se-
minaras dailės mokytojams „Atvira pažinimo erdvė: menas mumyse ir aplink 
mus“, kurį vedė dailininkė grafikė, Vilniaus vaikų meno mokyklos įkūrėja Jūratė 
Stauskaitė.

Justiną Marcinkevičių, Alfonsą Mal-
donį, Juozą Macevičių, kitus mano 
kartos poetus, kai jie buvo aršiai puo-
lami, ypač pirmuoju atkurtos nepri-
klausomybės dešimtmečiu. Geresnio 
advokato mūsų karta neturėjo ir jau 
nebeturės. Bet gal jis mus užtars ir iš 
anapus?“ 

Rašytoją Rimantą VANAGĄ 
kaip antrąjį Antano Baranausko 
literatūrinės premijos laureatą pri-
statęs savaitraštis „Nemunas“ spa-
lio 20-26 d. numeryje pateikė ir jo 
kolegos Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininko Antano A. Jonyno nuo-
monę: „...R. Vanago „Peslių aka-
demija“, nors ir pasakoja vieno 
mažo kaimelio prie Šventosios isto-
riją, gali išeiti už Lietuvos ribų ir 
sulaukti tarptautinio pripažinimo: 
„Svarbiau ne apie ką rašytojas rašo, 
o kaip tai daro“.

Retrospektyvinę jubiliejinę 
Vytauto ŠERIO (1931-2006) kūrybos 
parodą Nacionalinėje dailės gale-
rijoje Vilniuje pristatė savaitraštis 
„Literatūra ir menas“ spalio 21 d. 
numeryje. Parodos kuratorė Milda 
Žvirblytė rašė: „Amžininkai Šerį pri-
simena kaip laisvos dvasios asme-
nybę, neprisitaikiusią prie gyvenimo, 
svajingą, savo kalbėsena panašią į 
poetą ar filosofą... Mažiau susiję su 
vaizduojamuoju menu, dailininką 
prisimena dėl išskirtinės išvaizdos, 
kūno struktūros ir judesių darnos 
– šios savybės jam lėmė vaidmenis 
Lietuvos kine... Dailininko dirbtuvėje 
ant Vilnelės kranto, Užupyje, rink-
davosi kolegos dailininkai, poetai, 
literatai, vykdavo pokalbiai, dalintasi 
knygomis, meno žurnalais, skaityta 
poezija. Šerių namuose Juditos Šerie-
nės iniciatyva vykdavo neoficialios 
dailės parodos“. 

Poeto Sigito Gedos dienoraš-
čius toliau publikuojantis savaitraš-
tis „Šiaurės Atėnai“ lapkričio 4 d. 
numeryje citavo 2008 m. rugpjūčio 
27-osios jo užrašus apie Antano 
BARANAUSKO „Anykščių šilelį“: 
„Kalnai kalnuoti... Tarmėje „kal-
nai“. Nėr abejonės, kad čia vėly-
vojo romantizmo kūrinys, tik vietoj 
graikiškų akropolių – pačios gamtos 
prapuolusi didybė („lyg kokio miesto 
išgriebus pūstynė“). O kur realybė, 
gyvenimas? Jis yra, jis pačiam dugne, 
o pats požiūris (senovės didingumas 
ir tikrovės skurdumas) sukuria pačią 
poeziją. Atsiranda perspektyva, 
priešingu atveju reikėtų rašyti kokią 
nors prozą. Kitaip tariant. poezijos 
nebūtų“. O baigdamas S. Geda reziu-
muoja: „Grūto parkas – Anykščių 
šilelis... Tokia atvirkščia paralelė“.
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2011 m. lapkričio 18 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo bar-
das Ričardas Kairaitis-Strazdas, skambėjo dainos žemei, žmogui, sielai.

2011 m. lapkričio 18 d. Vilniaus anykštėnų sambūris iškilmingai šventė 
savo pirmąjį jubiliejų – 10-me-
tį. Šventės proga buvo pagerbti 
aktyviausi sambūrio nariai ir jo 
veiklos organizatoriai, koncer-
tavo Vilniaus anykštėnas solistas 
Tomas Tuskenis. Foto: TK.

2011 m. lapkričio 19 d. 
Sakralinio meno centre 90-ųjų 
gimimo metinių proga prisi-
mintas ir pagerbtas Monsinjoras 
Albertas Talačka (1921-1999), 
pristatyta ta proga išleista knyga 
„Sakralinio meno puoselėtojas 
monsinjoras Albertas Talačka“. 
Koncertavo Vytauto Didžiojo 
universiteto Muzikos akademi-
jos docentas ir Dainavimo kate-
dros vedėjas, Kauno valstybinio 
muzikinio teatro solistas Tomas 
Ladiga, jam akompanavo Rūta 
Blaškytė. Monsinjoro atminimas 
pagerbtas Šv. Mišiomis Anykščių 
bažnyčioje ir prie jo kapo Anykš-
čių naujosiose kapinėse. Foto: 
TK, VŽM.

2011 m. nuo lapkričio 19 
iki gruodžio 15 d. Anykščių sa-
kralinio meno centre buvo eks-
ponuojama fotografijų paroda iš 
Lietuvos dailės muziejaus rinki-
nių „Vilniaus barokas“.

2011 m. lapkričio 20 d. A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muzie-
juje į pirmąją sueigą 
susibūrė ir giminys-
tės ryšius užmezgė 
Karveliai, kildinantys 
save iš bendrų protė-
vių, gyvenusių XVIII 
a. viduryje Klevė-
nuose. Juos čia subū-
rė Karvelių giminės 
atstovas Mindaugas 
Rudokas. Foto: TK, 
VŽM.

2011 m. lapkričio 21 d. Sakralinio meno centre Anykščių vaikams Kauno 
valstybinio lėlių teatro artistai parodė spektaklį „Zuikio kaprizai“.

2011 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo I rūmų parodų galerijoje 
buvo atidaryta ir dvi 
savaites eksponuota 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės par-
ko draugijos surengto 
respublikinio istori-
nio mokyklų konkur-
so „Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės 
pilių takais“ darbų 
paroda. Joje šalies 
moksleiviai ekspona-
vo 40 istorinės Lietuvos pilių maketų. Tarp jų buvo eksponuojamas ir Anykščių 
Antano Vienuolio gimnazijos moksleivių sukurtas Šeimyniškėlių (Vorutos) medi-
nės XIII a. pilies maketas, kuriame buvo įkomponuotas ir autentiškas šio piliakal-
nio gelmėse rastos medienos fragmentas. Foto: TK, VŽM.  

Anykštėnų kultūros akiratis

10-ajame „Kultūros barų“ nume-
ryje primenama Europos parko 
20-mečio sukaktis ir šio muziejaus po 
atviru dangumi, kurį įkūrė anykštėnų 
Karosų vaikaitis skulptorius Gintaras 
KAROSAS, istorija: „Viskas prasi-
dėjo nuo svajonės. 1987 m. Gintaras 
Karosas, tada devyniolikmetis Dai-
lės instituto studentas, iš tarpukario 
geografijos vadovėlio sužinojęs, kad 
geografinis Europos centras yra netoli 
Vilniaus, ėmė puoselėti svajonę, kuri 
tada atrodė visiškai nereali, – baigian-
čiame sulaukėti miške įsivaizdavo... 
pasaulio meno muziejų! Ir pradėjo jį 
kurti! 1991-ųjų vasarą buvo pastatyta 
pirmoji skulptūra“. Kultūros ir meno 
žurnalas primena, kad dabar 55 ha 
muziejuje yra daugiau kaip šim-
tas meno kūrinių iš įvairių pasaulio 
šalių, o Didžiojoje Britanijoje sudary-
tame 50-ies geriausių vaizduojamojo 
meno vietų Europoje sąraše Europos 
parkas įrašytas 30-uoju numeriu šalia 
tokių objektų kaip Pompidou centras, 
Pablo Picasso muziejus, Ermitažas, 
Tretjakovo galerija, Guggenheimo 
muziejus Bilbao ir kt.

Tauragės rajono Žygaičių gimna-
zijos matematikos mokytoja metodi-
ninkė Vilmantė Bliūdžiutė mokytojų 
savaitraščio „Dialogas“ lapkričio 10 
d. numeryje pusiau rimtai analizuoja 
matematikos ženklus Antano BARA-
NAUSKO „Anykščių šilelyje“, pri-
mindama ir paties dvasininko mintį, 
kad „matematika būtų galėjusi mane 
atitraukti ir nuo kunigystės, ir nuo 
mokslo lietuviškos kalbos“. Šalia 
kitų matematinių „atradimų“ tyrėja 
pastebi ryškų skaičiaus TRYS domina-
vimą: „Tikriausiai tai susiję su menine 
raiška, gal net eilėdara, bet A. Bara-
nauskas šilelio objektus, veiksmus, 
ypatybes beveik visada vardija, pin-
damas trijų narių grandinėlę“. Pasak 
V. Bliūdžiutės, „TRYS skaičių simbo-
likoje yra pastovumo ir užbaigtumo 
ženklas, o poemoje leidžia pajusti 
tam tikrą gradaciją“.

„Baranauskas vis dar gyvas Sei-
nuose“, – taip teigia mokytojų savai-
traštis „Dialogas“, lapkričio 10-osios 
numeryje publikavęs Lenkijos lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmininkės 
Irenos Gasperavičiūtės pranešimą, 
skaitytą Anykščiuose vykusioje litu-
anistų konferencijoje. „Pati Antano 
BARANAUSKO asmenybė, XIX a. 
pabaigoje-XX a. pradžioje jungusi 
lenkų ir lietuvių tautas ir tuo pačiu 
kėlusi ten gyvenančių lietuvių savi-
vartę, iki šių dienų lietuvių sąmo-
nėje išlikusi, ir galima sakyti – pats 
Baranauskas vis dar gyvas Seinuose. 
Todėl būtent čia, Anykščiuose, norė-
čiau pabrėžti, kad dėkingi esame šiai 
žemei, padovanojusiai mums, seiniš-
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2011 m. lapkričio 24 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriuje surengtas Renatos Šerelytės knygos „Krakatukų jūra“ 
pristatymas-aptarimas „Voriuko nuotykiai Krakatukų pievoje“.

2011 m. lapkričio 24 d. Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinėje mokykloje 
koncertavo muzikos grupė „G&G Sindikatas”. Šį koncertą mokykla laimė-
jo kaip prizą vienai iš Utenos regiono mokyklų „LABAS Mokyklų mūšyje 
2011“.

2011 m. lapkričio 25 d. po renovacijos atidaryti Viešintų kultūros namai, 
surengta bendruomenės šventė su meno mėgėjų koncertine programa ir vaišė-
mis.

2011 m. lapkričio 25 d. tradicinėje rudens derliaus šventėje „Kur darbštūs 
delnai, ten gėrybių kalnai“ iškilmingai paminėtas Debeikių bibliotekos 70-me-
tis.

2011 m. lapkričio 25-26 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre vyko 
tradicinis dokumentinio kino festivalis „E-Dox fiesta“, kurio metu buvo pa-
rodyti septyni geriausi šiuolaikinės pasaulio dokumentikos kūriniai, taip pat 
demonstruotas naujausias Vytauto V. Landsbergio filmas „Partizano žmo-
na“.

2011 m. lapkričio 26 d. Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre vyko 
Anykščių stačiatikių Šv. Aleksandro Nevskio parapijos projekto „Esu atsakingas 
už tave ir save“ susitikimas-seminaras „Noriu būti savanoriu“, kuriame daly-
vavo šios stačiatikių parapijos klebonas Aleksejus Smirnovas ir mokslininkas 
bibliografas, kultūros istorikas Osvaldas Janonis.

2011 m. lapkričio 26 d. tradicinės derliaus šventės „Rudens vainikas“ metu 
iškilmingai paminėtas Skiemonių bibliotekos 70-metis.

2011 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Mokslų akademijoje Vilniuje surengta Anykš-
čių diena, kurios programoje 
pristatytas Anykščių krašto 
gamtos, kultūros ir meninės 
kūrybos potencialas. Savo 
ugdomojo proceso ypatybes 
pristatė didžiausios Anykščių 
rajono mokyklos, pranešimus 
skaitė Mokslų akademijos, 
kitų valstybės institucijų atsto-
vai, Anykščių krašto paveldo 
tyrėjai, koncertavo jaunosios 
Anykščių fleitininkės ir pia-
nistė Milda Daunoraitė, veikė 
paroda „Siaurukas kraštovaiz-
dyje“. Foto: TK.

2011 m. lapkričio 30 
d. kultūrinių tradicijų studi-
joje „Anykščių vaivorykštė“ 
mokytoja lituanistė Birutė 
Čielienė pristatė filosofo ir 
dvasinio mokytojo Omraamo Mikhaelio Aivanhovo knygą „Tylos kelias“.

2011 m. gruodžio 1 d. Anykščių kultūros centre susirinkę anykštėnai su 
negalia minėjo Tarptautinę neįgaliųjų dieną, koncertavo Reginos Stumburienės 
vadovaujamas folkloro ansamblis. 

2011 m. gruodžio 2 d. A. Vienuolio memorialiniame name-muziejuje Ute-
nos A. Šapokos gimnazijos 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas ekspertas Stepas 
Eitminavičius surengė pa-
moką A. Baranausko viduri-
nės mokyklos devintokams, 
kurioje netradiciškai atvėrė 
pažinimui Antano Baranaus-
ko poemą „Anykščių šilelis“. 
Foto: TK, VŽM.

2011 m. gruodžio 3 d. 
Vilniaus rotušėje vykusioje 
tradicinėje kalėdinėje lab-
daros mugėje buvo parduoti ir 130 atvirukų su angelų atvaizdais, sukurti 
Anykščių sakralinio meno centro Angelų muziejuje.

kiams, Baranauską. Ir kad atsisakyta 
kalbų apie jo palaikų perkėlimą iš 
Seinų į Anykščius. Seinai – tai juk ne 
Zakopanė. Poetas ir vyskupas ilsisi 
pas savus“, – kalbėjo Anykščiuose I. 
Gasperavičiūtė. Ji taip pat priminė, 
kad Lenkijoje gyventojų surašymo 
duomenimis lietuviais save laiko 5,8 
tūkst. žmonių, iš jų 5,2 tūkst. – etni-
nėse lietuvių žemėse, Palenkės vaiva-
dijoje, kur ir ilsisi A. Baranauskas.

Aktyvią visuomeninę poziciją, 
pagrįstą istorinės raidos žiniomis, 
demonstruojantis prof. habil. dr. 
Antanas TYLA pasiūlė vienareikšmį 
sprendimą Lietuvos ir Lenkijos tar-
pusavio santykiams spręsti. Lietuvos 
istorijos laikraštis „Voruta“ lapkričio 
12 d. publikuoja šio istoriko pra-
nešimą, skaitytą Lietuvos Respubli-
kos Seime rugsėjo 21 d., kuriame 
mokslininkas siūlo, kaip deramai 
laikytis Lietuvos ir Lenkijos 1994 m. 
gero kaimyninio bendradarbiavimo 
sutarties: „Norint užtikrinti mums 
reikšmingos Lietuvos ir Lenkijos 
sutarties vykdymą, pirmiausia reikia 
Lietuvoje paleisti nelojalias visuo-
menines organizacijas, LLRA, lai-
kinai įvesti tiesioginį valstybės val-
dymą Lietuvos ir Lenkijos sutarties 
vykdymui kenkiančiuose Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonuose ir išaiškinti, 
kas iš Lietuvos valstybės veikėjų 
dalino savavališkus provokacinius 
pažadus Lenkijos politikams. Išaiš-
kinus juos patraukti atsakomybėn, 
o Lenkijai pranešti, kad tie pažadai 
buvo savavališki ir yra niekiniai“. A. 
Tyla taip pat priduria, kad „Lietuva 
neieško preteksto nesutarimams, 
nesikiša į Lenkijos vidaus reikalus, 
net nebando daryti įtakos, nes ger-
bia jos suverenitetą“ ir siūlo giliau 
paanalizuoti, kas iš inteligentų, 
panaudodami lenkų radikalų reika-
lavimus, iš tikrųjų pila vandenį ant 
Rusijos divide et impera („skaldyk ir 
valdyk“ – Red.) malūno“.

„Lituanistai vis dar tiki savo 
misija“, – taip teigė Lenkijos lietuvių 
žurnalas „Aušra“ lapkričio pirmosios 
pusės numeryje. Jis pristatė spalio 
mėnesį Anykščiuose vykusią moky-
tojų lituanistų konferenciją ir joje 
iškeltą lietuviams Lenkijoje aktualų 
klausimą: „Kas bus su Punsko Lie-
tuva?“ Žurnale konstatuojama, kad 
„praradę kalbą, prarasim viską. Juk 
net ekonomika remiasi kalba. Poli-
tika, finansai neapsieina be jos“. 
„Aušra“ taip pat užsimena, kad „kaž-
kas pažymėjo, kad mokytojams litua-
nistams reikia nuolatinės vietos burtis 
– ir ta vieta turėtų būti Anykščiai. Gal 
tai taps tradicija nuo kitų metų, kai šis 
miestelis bus paskelbtas Lietuvos kul-
tūros centru“.
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2011 m. gruodžio 8 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre parodytas ka-
merinis spektaklis „Laiškai į 
niekur“, sukurtas trijų poe-
tų susirašinėjimo ir kūrybos 
motyvais (scenarijaus auto-
rė ir režisierė Birutė Mar), 
jame lietuvių ir rusų kalbo-
mis buvo atskleistas Marinos 
Cvetajevos (akt. Birutė Mar), 
Rainerio Marijos Rilkės (akt. 
Remigijus Vilkaitis) ir Boriso 
Pasternako (akt. Aleksas Ka-
zanavičius) jausmų pasaulis. 
Foto: Danutė Janušytė-Karčemarskienė, VŽM.

2011 m. gruodžio 9 d. Anykščiai priėmė 2012-ųjų Lietuvos kultūros sos-
tinės titulą iš 2011-ųjų sosti-
nės Šilutės, ši žinia atskriejo 
simboliniu teletiltu. Kultūros 
sostinės projekto startas buvo 
pažymėtas įžiebta Kalėdų 
egle A. Baranausko aikštė-
je ir nušvitusiomis jaunųjų 
anykštėnų kūrybinėmis idė-
jomis – nykštukų kepurai-
tėmis aikštėje, jaunųjų kino 
kūrėjų programa, vaikų kon-
certais ir ugnies šou, Kultū-
ros sostinės ambasadoriaus 
Naujų idėjų kamerinio orkestro (NIKO, vadovas Gediminas Gelgotas) koncertu 
atnaujintoje ir pirmam renginiui atvertoje Anykščių kultūros centro koncertų 
salėje. Foto: TK.

2011 m. gruodžio 10 d. Debeikiuose moterų veiklos centras surengė ka-
lėdinį labdaros renginį „Padovanokime gerumą“, kurio metu vyko kalėdinė 
labdaros mugė, įteiktos „Gerumo angelo“ nominacijos. Debeikiuose svečiavosi 
etnomuzikologė Loreta Sungailienė ir etnografinio ansamblio „Virvytė“ daini-
ninkai.

2011 m. gruodžio 10 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas kon-
certas-susitikimas „Violų is-
torija“, kuriame pristatytas 
populiariausias XVI-XVII a. 
instrumentas  – viola da gam-
ba ir vienas populiariausių to 
laikmečio ansamblių – violų 
da gamba konsortas. Rengi-
nyje dalyvavo violų da gam-
ba kvartetas „Brevis consort“ 
(Darius Stabinskas, Robertas 
Bliškevičius, Valius Jasiule-
vičius ir kviestinė ansamblio 
dalyvė iš Varšuvos (Lenkija) 
Justyna Rekść-Raubo), skam-
bėjo šiam aristokratiškam 
instrumentui sukurta įvairių 
laikmečių ir šalių muzika. 
Foto: Danutė Janušytė-Kar-
čemarskienė, VŽM.

Nuo 2011 m. gruodžio 11 d. visą žiemą kiekvieną sekmadienio vakarą 
kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykštė“ vyko kino vakarai, buvo 
rodomi Lietuvos ir pasaulio dokumentikos šedevrai. Kino programą pradėjo Vy-
tauto V. Landsbergio juosta „Partizano žmona“.

2011 m. gruodžio 11 d. Troškūnų vienuolyne surengta jau dvyliktą kartą 
vykusi Anykščių krašto senjorų adventinė vakarienė „Adventinėje šviesoje“, 
kurią surengė Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras. Renginyje 
dalyvavo ir Lietuvos universitetų moterų asociacijos Kauno skyriaus atstovės, 
vakarienės dalyviai išklausė Troškūnų klebono kanauninko Sauliaus Filipavi-
čiaus adventines mintis.

Anykštėnų kultūros akiratis

„Nemunas“ lapkričio 17-23 d. 
numeryje žvilgtelėjo į naują Vidmanto 
KIAUŠO-ELMIŠKIO poezijos knygelę 
„9 užkimusios gerklės“. Recenzen-
tas prasitarė: „Knygelė labai intymi, 
naminė, kamerinė. Tad gal visas panegi-
rikas sugiedosiu asmeniškai pirmininkui 
(V. Kiaušas – Lietuvos rašytojų sąjungos 
Kauno skyriaus pirmininkas – Red.), kur 
nors prie trejų ir prie devynerių“.

„Šiaurės Atėnuose“ lapkričio 25 d. 
Irena Potašenko analizavo Venedikto 
Jerofejevo apysakos „Maskva–Petuš-
kai“ vertimus iš rusų kalbos – prieš 
du dešimtmečius išleistą Rimanto 
VANAGO ir ką tik pasirodžiusį naują 
Dalios Saukaitytės variantą. „Lygin-
dama du – iš karto turiu pasakyti – 
rimtus ir gerus vertimus, priėjau prie 
išvados, kad vienas iš jų laikosi raidės, 
o kitas geriau išreiškia dvasią“, – taip 
dviejų vertėjų veiklą sugretina vertėja ir 
kritikė I. Potašenko. Ji teigia, kad 1992 
m. 30 tūkst. egzempliorių tiražu išleis-
tame vertime „Vanagas geriau perteikė 
poemos ritmą, sėkmingai kompensavo 
daug neišverčiamų dalykų, buvo drą-
sesnis ir laisvesnis, todėl geriau per-
teikė dvasią. Saukaitytė laikėsi raidės, 
neperprato žaidybiškumo arba nedrįso 
įsitraukti į žaidimą“.

„Kultūros barų“ 11-ajame nume-
ryje menotyrininkė Kristina Stan-
čienė dalijosi įspūdžiais, kuriuos jai 
paliko skulptoriaus, tapytojo, piešėjo 
ir poeto Vytauto ŠERIO (1931-2006) 
retrospektyvinė paroda Nacionalinėje 
dailės galerijoje. Pasak publikacijos 
„Abstrakcija iš kūno ir kraujo“ auto-
rės, „jo kūryba labai pozityvi. Ji egzis-
tencialistinė ir mąsli, tačiau ne vien 
minoriška... Teigiama, vitališka jo 
energija skleidžia žinią, koks beribis 
yra pasaulis ir kaip nepaliaujamai jis 
keičiasi“.

„Nemuno“ gruodžio 1-7 d. nume-
ryje literatūros kritikė Jurga Tumaso-
nytė narstė „Paaukotų knygų orga-
nus“ ir pirmiausia skaitė Vidmanto 
ELMIŠKIO naująjį poezijos rinkinį „9 
užkimusios gerklės“. Kritikei susidarė 
įspūdis, kad „eilėraščiai parašyti len-
gva ranka ir neturi stipraus emocinio 
krūvio“. Pasak J. Tumasonytės, „Elmiš-
kis, rodos, žodžiais dažniau piktnau-
džiauja, nei pasinaudoja jų galimy-
bėmis. Ar poetas šiais laikais negali 
persiverti širdies spygliu ir pamiršęs 
materialų kūną giedoti gražiausias 
pasaulyje giesmes visomis devynio-
mis gerklėmis? Matyt, visgi galėtų, 
tačiau jo gerklės užkimusios“.

Lietuvos miškininkų sąjungos žur-
nalas „Mūsų girios“ 11-ajame nume-
ryje pasakoja apie tai, kaip „Anykščių 
šilelyje vingiuos medžių lajų takas“. 
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2011 m. gruodžio 12 d. Anykščių kultūros centre pirmą kartą viešėjęs Nai-
sių vasaros teatras iš Šiaulių vaikams vaidino Vytauto V. Landsbergio spektaklį 
„Pasaka apie Dievo vaikelį“, o suaugusiems – sceninę kompoziciją su dainomis 
ir giesmėmis „Krintant žvaigždei la la la“.

2011 m. gruodžio 12 d. Kaune, Juozo Tumo-Vaižganto memorialiniame 
bute-muziejuje, susirinkę 
Kauno anykštėnai ir juos 
aplankę Vilniaus anykštėnai 
prisiminė žymių anykštėnų 
pėdsakus Kaune nuo XIX iki 
XXI a., susipažino su „Pa-
saulio anykštėnu“, klausėsi 
bardo Kazimiero Jakučio-Pa-
gulbio dainų ir sutarė steigti 
Kauno anykštėnų asociaciją, 
sudarė iniciatyvinę grupę. 
Foto: TK.

2011 m. gruodžio 13 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre vyko L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos 
Nominacijų vakaras biblio-
tekos bičiuliams „Esi šalia“, 
buvo paskelbti ir apdovano-
ti aktyviausi 2011-ųjų metų 
skaitytojai, pagalbininkai 
bei rėmėjai. Jiems koncerta-
vo romansų atlikėja Liubovė 
Nazarenko. Foto: TK.

Nuo 2011 m. gruodžio 
14 d. iki 2012 m. sausio 
vidurio Svėdasų biblioteką 
puošė Onutės Jėckienės snaigių karpiniai ir atvirukai.

Nuo 2011 m. gruodžio 17 d. iki 2012 m. sausio 17 d. Koplyčioje-kameri-
nių menų centre buvo eksponuojama Virgio Rusecko tapybos paroda iš projek-
to „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“.

2011 m. gruodžio 18 d. Anykščių muzikos mokykloje koncertavo tarptauti-
nių konkursų laureatas jaunasis anykštėnas pianistas Paulius Raškevičius, skam-
binęs klasikos ir šiuolaikinių kompozitorių kūrinius, dalį programos – kartu su 
savo mokytoju Stanislovu Aglinsku.

2011 m. gruodžio 19 d. Sakralinio meno centre surengtas labdaros vakaras 
„Tebūnie šviesa“ sergančiam A. Baranausko vidurinės mokyklos šeštokui Nor-
mantui paremti, jo metu surinkta 1080 litų parama berniukui, kad jis atgautų 
regėjimą. Atidaryta dailininkės Laimutės Kozlovienės tekstilės darbų paroda, 
adventiniais pamąstymais dalijosi Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas 
kanauninkas Saulius Filipavičius ir Anykščių dekanas kanauninkas Stanislovas 
Krumpliauskas, koncertavo šeimyninis duetas solistė Raimonda Tallat-Kelpšaitė 
ir pianistas Gytis Cinauskas.

Nuo 2011 m. gruodžio 19 d. iki 2012 m. sausio 18 d. Sakralinio meno 
centre buvo eksponuojama 
vilnietės dailininkės Laimutės 
Kozlovienės originalios tech-
nikos tekstilės darbų paroda 
„Tebūnie šviesa“. Foto: TK, 
VŽM.

2011 m. gruodžio 20 
d. Anykščių verslo ir laisva-
laikio centre „Keturi kalnai“ 
pagerbti geriausi rajono 2011 
metų sportininkai bei jų tre-
neriai, prizais apdovanota 14 geriausių anykštėnų sportininkų, jiems ir kitiems 
iškilmių dalyviams koncertavo Anykščių muzikos mokyklos mokytojų trio, 
sportinių šokių šokėjai bei grupė akrobatų iš Visagino.

2011 m. gruodžio 20 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre paminėtas 
Koplyčios koncertinės veiklos 20-metis. Programoje „Neaprėpiama žemė“, 
skirtoje poeto Č. Milošo 100-osioms gimimo metinėms, dalyvavo solistė Rita 
Preikšaitė, pianistė Šviesė Čepliauskaitė, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras 
Venslovas.

Publikacijos autorė Sigita OBELEVI-
ČIŪTĖ akcentuoja, kad „lajų takas 
bus įrengtas medžių lajų lygyje, sta-
tomas pažintiniais tikslais“ ir „yra 
puiki išeitis patraukliai susipažinti su 
gamta, jai darant minimalią žalą“. Ji 
pristato ir tokių sumanymų oponentų 
vertinimus: „prof. habil. dr. Paulius 
KAVALIAUSKAS gyrė informacinio 
centro bei apžvalgos bokšto idėją, 
tačiau nepritarė tako statybai šilelyje, 
kadangi tai jam nepriimtina ideolo-
giškai. Profesorius norėtų taką matyti 
Anykščiuose, tačiau ne šilelyje“.

Gruodžio 10-osios „Voruta“ 
publikuoja dr. Jono RUDOKO straips-
nio „Tarybinė Vilnijos polonizacija 
1950-1956 metais“ pabaigą, kurioje 
autorius išsamiai pasakoja apie rašy-
tojo ir Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
tarybos deputato Antano ŽUKAUS-
KO-VIENUOLIO pastangas priešintis 
Vilniaus krašto lenkinimui. Publika-
cijos autorius cituoja A. Vienuolio 
straipsnį, kurio 1956 m. nespausdino 
nei „Tiesa“, nei „Tarybinis mokyto-
jas“, ir pasakoja, kad „senasis rašyto-
jas nenurimo: 1956 m. lapkričio 4 d. 
straipsnyje iškeltas problemas kartu 
su grupe bendraminčių aprašė laiške 
LTSR Ministrų tarybos pirmininkui 
Motiejui Šumauskui“, o „lapkričio 
29-ąją (kitais duomenimis – gruodžio 
3) LTSR Aukščiausiosios tarybos sesi-
joje A. Vienuolis, žinoma, niekam 
iš anksto nepranešęs, pasakė karštą 
kalbą apie Vilnijos bėdas, apie tai, 
kaip čia mokinių tėvus, prašančius, 
reikalaujančius lietuviškų mokyklų, 
Švietimo ministerijos pareigūnai kal-
tina lietuviškuoju nacionalizmu“. 
Pasak J. Rudoko, „šios kalbos to meto 
laikraščiai, žinoma, nepaskelbė, bet 
ją išgirdo visoje Lietuvoje – jos tekstas 
ėjo per žmones“.  

Po Sigito Gedos dienoraščius 
tebesižvalgantys „Šiaurės Atėnai“ 
gruodžio 16-osios numeryje paskelbė 
šio poeto pamąstymus apie Antaną 
BARANAUSKĄ. Skaitydamas garsiojo 
anykštėno „Pasikalbėjimą giesminyko 
su Lietuva“, S. Geda padarė išvadą, 
kad „į visus klausimus, jo galva, atsako 
Bažnyčia. Vien savo buvimu. Taigi 
apie pažinimą ir mokslą nėr kalbos“. 
S. Gedai atrodo, kad „regis, vyskupas 
čia viską supainioja. Matematikas 
vis dėlto jis buvo geresnis. Arba lin-
gvistas. Nei teologas“. Tačiau čia pat 
ir priduria: „Antra vertus, visi poetai 
pilni prieštarų. Jiems žmonės atleidžia 
vien jau dėl dainų „gražumo“!“

Savaitraštyje „Dialogas“ gruo-
džio 22-ąją Jonavos rajono Upninkų 
pagrindinės mokyklos mokytoja 
Margarita Danilevičienė pasakojo 
apie įspūdžius, patirtus moksleivių 
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2011 m. gruodžio 21 d. Anykščių kultūros centre surengtas šventinis kon-
certas „Pripildykim džiaugsmo mažas širdeles“, jo metu įteiktos premijos jau-
niesiems anykštėnams „Už nuopelnus Anykščių kraštui“.

2011 m. gruodžio 22 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazijos aktų salėje paro-
dytas tradicinis bendruomenės teatro labdaros spektaklis – premjera pagal Sigito 
Parulskio pjesę „Iš gyvenimo vėlių“. Arvydo Navalinsko pastatyme vaidino gim-
nazijos mokytojai, mokiniai ir jų tėvai.

2011 m. gruodžio 23 d. Anykščių miesto centre Anykščių stačiatikių Šv. 
Aleksandro Nevskio parapija, vykdžiusi projektą „Esu atsakingas už tave ir save“ 
surengė labdaros akciją „Karšta kalėdinė sriuba“ bei kalėdinį aukcioną, rinko 
aukos stokojantiems bendruomenės nariams. 

2011 m. gruodžio 23 d. Anykščių verslo ir laisvalaikio centre „Keturi kal-
nai“ surengta Anykščių kyokushin karate sporto klubo „Takas“ kalėdinė šventė, 
kurios metu paminėtas klubo 15-tasis gimtadienis, parodomąsias programas de-
monstravo vyresnieji ir patys jauniausieji klubo sportininkai.

2011 m. gruodžio 25 d. Svėdasuose buvo atidaryta gyvoji prakartėlė, vyko 
jaunimo vaidinimai Šv. Kalėdų tema bei kalėdinė mugė.

2011 m. gruodžio 27 d. Anykščių kultūros centre surengta gurmaniška mu-
zikos ir flamenko fiesta: dainavo Judita Leitaitė (mecosopranas) ir Dainius Stum-
bras (baritonas), jiems akompanavo pianistė Rūta Mikelaitytė-Kašubienė, tikrą 
ispanišką flamenko šoko Natalija Kovaliova ir Andrius Butkys, šventinį koncertą 
vedė Aldona Daučiūnienė.

2011 m. gruodžio 28 d. Traupyje po renovacijos, panaudojus Europos Są-
jungos paramą, iškilmingai atidaryti seniūnijos centro administracinis pastatas, 
sporto aikštynas ir miestelio automobilių stovėjimo aikštelė, kartu paminėtas 
Traupio mėgėjų teatro 55-metis ir bibliotekos 60-metis, koncertavo Traupio 
meno mėgėjai: moterų ir jaunimo šokių kolektyvai, sportinių šokių šokėjai, gim-
nastai, spektaklių ištraukomis linksmino traupiečiai aktoriai. 

2011 m. gruodžio 31 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre naujametinė-
je programoje koncertavo 
smuikininkas Aidas Strimai-
tis, pianistė Eglė Strimaitienė 
ir fleitininkė Viktorija Zabro-
daitė, o Anykščių kultūros 
centre surengtas Anykščių 
meno mėgėjų šventinis metų 
palydų vakaras „Už tuos pra-
bėgusius metus“. Foto: Rokas 
Bužinskas. 

2012 m. sausio 6 d. 
Viešintų moterų klubas pa-
sveikino Tris Karalius eilėmis 
– Viešintose viešėjo Panevėžyje gyvenanti ir kurianti literatė poetė Eugenija Ža-
lytė-Apanavičienė, kilusi iš Bylėnų kaimo ir 1965 m. baigusi Viešintų vidurinę 
mokyklą. Vėtros slapyvardžiu savo kūrybą publikuojanti poetė pirmą kartą vie-
šintiškiams surengė savo eilėraščių skaitymus, pasakojo apie spaudai rengiamą 
pirmąjį kūrybos rinkinį. 

2012 m. sausio 8 d. Vilniuje vykusiame tradiciniame, jau XXI tarptautiniame 
bėgime „Gyvybės ir mirties 
keliu“, skirtame 1991 metų 
sausio 13-ąją žuvusiems prie 
televizijos bokšto atminti, 
tarp 43 dalyvių anykštėnų 
buvo ir vyriausias šių metų 
bėgimo dalyvis 84-uosius 
einantis Jonas Juodelis, už 
ištvermę apdovanotas speci-
aliuoju prizu. Foto: Alvydas 
Strička.

2012 m. sausio 8 d. 
Kultūrinių tradicijų studijoje 
„Anykščių vaivorykštė“ de-
monstruotas Arūno Matelio 
dokumentinis filmas „Prieš 
parskrendant į žemę“, jį paly-
dėjo pats juostos režisierius.

Anykštėnų kultūros akiratis

adventinėje ekskursijoje po Anykščių 
kraštą: „Niūronių kaime mus pasitiko 
moteris, apsirengusi tautiniais rūbais. 
Įėjome į rąstinę pirkią, kuriai jau 200 
metų, ir susėdome klausytis...“ Svečiai 
susižavėjo jiems atskleistais Advento 
papročiais ir Kūčių vakarienės bur-
tais, paskui susipažino ir su Angelų 
muziejumi, kūrė kalėdinius atvirukus: 
karpė, piešė, klijavo...

„Sakralinio meno pasijos Anykš-
čiuose“ – tokią publikaciją per pusan-
tro laikraščio puslapio gruodžio 
23-ąją paskelbė savaitraštis „Litera-
tūra ir menas“. Jono Tito slapyvardžiu 
pasivadinęs autorius išsamiai pristato 
„įspūdingų kolekcijų visumą, kokios 
nėra analogijų Lietuvos regionuose“, 
taip apibūdindamas Anykščių Šv. 
Mato bažnyčioje ir Sakralinio meno 
centre sukauptą Monsinjoro Alberto 
TALAČKOS sakralinio meno paveldą. 
Publikacijoje apibūdinami ir svar-
biausi meno kūriniai, ir jų autorių san-
tykis su buvusiu Anykščių klebonu A. 
Talačka, ir Anykščių sakralinio meno 
pristatymas albume „Sakralinio meno 
puoselėtojas Monsinjoras Albertas 
Talačka“. Publikacijos autorius susieja 
Anykščių sakralinio meno lobyną ir jį 
populiarinančias programas su 2012-
ųjų Lietuvos kultūros sostinės pro-
grama ir pareiškia viltį, kad „Lietuvos 
kultūros sostinė bus ne tik skambus 
Kultūros ministerijos penktą kartą 
paskelbtos miesto – kultūros sostinės 
pavadinimas, bet originali ir pras-
minga Anykščių kultūros klodus atve-
rianti šventė visai Lietuvai“.

Gruodžio 23-osios „Šiaurės Atė-
nai“ publikavo Nijolės Marcinkevi-
čienės studiją „Kūčių avižinis kisie-
lius: arkliai, vėjai ir vėlės“. Autorė, 
analizuodama avižų ritualinę reikšmę 
lietuvių papročiuose, prisiminė ir 
Skiemonių valsčiuje (Anykščių r.) 
užrašytą pasakojimą: „Kūčių vakare, 
kūčias valgunt, mana tėvukas paka-
bindava avižinia kisieliaus šaukštą, 
prinešdava pri lunga ir, prikišęs pri 
lunga, šaukdava: „Vėjau, vėjau, pra-
šau ant kūčių! Nekrėsk mana avižų.“ 
Tada avižas labai gerai derėja“.

Maironio lietuvių literatūros 
muziejus išleido mokslinės konfe-
rencijos „Iš archyvų: muziejų paslap-
tys ir epochų legendos“ pranešimus. 
Juos pradeda anykštėnės muziejinin-
kės Almos Ambraškaitės tekstas apie 
rašytojų Bronės Buivydaitės ir Antano 
Žukausko-Vienuolio gyvenimo ir lite-
ratūros ryšius: „Vienuolis siunčia ilge-
singą laišką su svajonėmis apie laimę, 
įdeda savo nuotrauką su užrašu. Tik 
Vienuolio prisipažinimas meilėje 
ir pasipiršimas Tyrų Dukters širdies 
nepalietė...“ Pasak A. Ambraškaitės, 
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2012 m. sausio 10 d. Sakralinio meno centre pirmajame Anykščių kaip 
2012-ųjų Lietuvos kultūros 
sostinės renginyje „Kultūros 
darbai gimtinei“, dalyvaujant 
Kultūros ministrui Arūnui 
Gelūnui, pristatyta kultūros 
sostinės metų renginių pers-
pektyva ir įteikta 2011 metų 
Teresės Mikeliūnaitės Anykš-
čių kultūros premija meno-
tyrininkei Daliai Tarandaitei. 
Vakaro metu koncertavo iš 
Anykščių krašto kilę ope-
ros solistai Aušra Cicėnaitė, 
Eugenija Klivickaitė, Tomas 
Tuskenis ir vunderkindė pia-
nistė Milda Daunoraitė, kuriai ministras įteikė Lietuvos Prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės sveikinimą. Foto: TK, VŽM.

2012 m. sausio 13 d., minint Laisvės gynėjų dieną, Anykščiuose po Šv. 
Mišių bažnyčioje surengta valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonija prie 
paminklo Laisvei A. Baranausko aikštėje, A. Vienuolio gimnazijos bendruo-
menė priėmė svečią – Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signatarą Zi-
gmą Vaišvilą, o Traupyje tradicinis bėgimas aplink miestelį Sausio 13-osios 
aukoms atminti.

2012 m. nuo sausio 13 iki vasario 29 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje veikė rankraščių ir knygų par-
oda „Marčiupio“ klubo literatės“, skirta Domicėlės Juodžiūnaitės 85-mečiui 
bei šviesaus atminimo literačių Janinos Cibienės 80-osioms ir Ievos Rickienės 
85-osioms gimimo metinėms paminėti, eksponuoti jų leidiniai ir rankraščiai.

2012 m. sausio 14 d.  Anykščių kultūros centre „Domino“ teatras vaidino 
šiuolaikinę komediją „Žirklės“.

2012 m. sausio 15 d. Kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykš-
tė“ su anykštėnais susitiko ir 
savo dokumentinį filmą „Vi-
lius Orvidas“ (2001 m.) pri-
statė jo režisierius Vytautas 
V. Landsbergis. Foto: TK.

2012 m. sausio 17 d. 
Taikomosios dailės muzieju-
je Vilniuje surengtasis pirma-
sis trijų vakarų ciklo „Anykš-
čių kultūros fenomenai“ 
kultūros vakaras „Anykščių 
sakralinio meno pasijos“ ir 
knygų „Sakralinio meno puoselėtojas monsinjoras Albertas Talačka“ ir „Marija 
Anortė Mackelaitė“ pristatymas. Nacionalinės programos „Anykščiai – Lietuvos 
kultūros sostinė 2012“ renginyje dalyvavo Lietuvos dailės muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys, Kultūros ministerijos regionų kultūros skyriaus vedėja Irena 
Seliukaitė, menotyrininkai prof. Rūta Janonienė, Dalia Tarandaitė, dailininkas 
Vaidotas Žukas ir kiti, koncertavo Kultūros sostinės ambasadorius solistas Tomas 
Tuskenis, pianistė Rūta Blaškytė, Anykščių choras „Salve cantus“ (vadovas Rim-
vydas Griauzdė). 

2012 m. sausio 19 d. Sakralinio meno centre surengtas kultūros vakaras 
„Lietuva. Dvasingumo sam-
prata šiandien“, kuriame 
diskutavo rašytojas Marce-
lijus Martinaitis ir Marijos 
radijo viešųjų ryšių speci-
alistas Liutauras Serapinas, 
fortepijonu grojo Anykščių 
muzikos mokyklos moks-
leivis Paulius Raškevičius. 
Šį susitikimą su anykštėnais 
M. Martinaičiui primins me-
dinis Angelas. Foto: Rita Tu-
lušienė, VŽM.

skirtingais, tačiau labai artimais gyve-
nimo keliais pasukę abu anykštėnai 
nesusipyko ir visą gyvenimą išliko 
artimi: „Tuo laiku, kada ne kiekvie-
nam galėjai atverti širdį, vieno likimo 
rašytojus jungė pasitikėjimas ir... jau-
nystės simpatija“. 

Dar vieną anykštietišką motyvą, 
prisimindama poetą Vytautą Mačernį, 
nagrinėja Maironio lietuvių litera-
tūros muziejaus direktorė Aldona 
Ruseckaitė, pasakodama legendą, 
kuri tebesitęsia: „Šį pavasarį, kai vėl 
garsiai imta kalbėti apie Mačernį, pas-
klido abejonė, kad sužadėtinė Bronė 
Vildžiūnaitė turėtų būti jau senokai 
mirusi, o ji gyva, šviesaus proto ir 
gyvena Vilniuje, kaip ir visada – labai 
užsidariusi“. Pranešimo autorė pasa-
koja anykštėnės B. Vildžiūnaitės ir V. 
Mačernio meilės istoriją, kurią liudija 
ir poeto sužadėtinės išsaugoti bei 
muziejui perduoti eksponatai.

Savaitraštis „Dialogas“ 2012 m. 
sausio 5 d. numeryje publikuoja ute-
niškio pedagogo Stepo Eitminavičiaus 
mintis apie tai, ką daryti mokytojui, 
kad literatūra keltų žavesį. Autorius 
rašo pavyzdį: „Retorinis klausimas: 
„Atvykome į Anykščius. Kas iš savo 
literatūrinių vietų atvežė A. Bara-
nausko vidurinei mokyklai prasmingų 
dovanų: lapų, akmenukų – to, kas 
galėtų būti kabineto ir pamokų, tad ir 
požiūrio į antrinę tikrovę savastimi? O 
kas jau iš anksto buvo pasirengęs pasi-
imti lapų iš Anykščių rašytojų vietų?“ 
Tai iš esmės smulkmena, tačiau ji 
parodo ir mūsų gyvenimą/negyve-
nimą su literatūra, prie literatūros“.

Mėnraštis „Metai“ 2012-uosius 
pradėjo su Herkaus Kunčiaus Gruzi-
jos dienoraščiu „Kaukazo belaisvis“, 
kuriame rašytojas mintimis nuklysta 
šimtmečiu atgal: „Vaikščioti permir-
kus šlapiomis Tbilisio gatvėmis man 
atrodo neprasminga, todėl skaiti-
nėju čia atsivežtus A. VIENUOLIO 
„Prakeiktuosius vienuolius“. Ilgai 
studijuoju nuotrauką, kurioje lietu-
vių literatūros klasikas vaistininkas 
dvidešimtojo amžiaus pradžioje Tbi-
lisyje nusifotografavo vilkintis tau-
tiniu gruzinų kostiumu – su durklu 
už juosmens. Akimirką pagalvoju, 
kad ir pats būčiau nieko prieš įsitai-
syti panašų kostiumą. Galėčiau kokį 
kartą juo apsivilkęs pasirodyti Vil-
niuje. Žinoma, ne vakare ir ne Dzūkų 
gatvėje – šalia nenuspėjamos geležin-
kelio stoties...“.

Pirmajame 2012-ųjų numeryje 
žurnalas „Tarp knygų“ kelis pusla-
pius skiria Anykščiuose gyvenančio ir 
kuriančio rašytojo Rimanto VANAGO 
kūrybai populiarinti. Bibliotekininkė 
Audronė BEREZAUSKIENĖ publika-
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cijoje „Rašytojas anykštėnas, Antano 
Baranausko premijos laureatas“ išsa-
miai pristato R. Vanago literatūrinės 
veiklos panoramą, o apie lemtingąjį jo 
posūkį, atvedusį į gimtinę, cituodama 
paties rašytojo mintis, rašo: „1997 m. 
iš Lietuvos sostinės sugrįžimą į gimtuo-
sius Anykščius rašytojas vertina kaip 
likimo jam mestą iššūkį: „Vilniuje tris-
dešimt metų vaikščiojau su tėvų namo 
raktu kišenėje, tačiau grįžti vis nesiry-
žau. Ir štai šeimos reikalai taip susi-
jaukė, kad, nori nenori, teko „pasukti 
ienas“ namolio. Šiandien manau: 
kartais žmogui reikia, kad jį kas stum-
teltų… Taigi: gyvenu ant to paties 
kranto, ant kurio ir gimiau. Kasdien 
vaikščioti gatve, kuria lakstei basas, 
žiūrėti į medžius, po kuriuos karsty-
davais, į vandenį, kuris vaikystėj buvo 
mieliausias, paslaptingiausias žaislas 
ir džiaugsmas, kalbėtis su žmonėmis, 
pažįstamais daugiau nei pusę amžiaus 
– ar tai menka, smulku?“. 

Kultūros savaitraštyje „Literatūra ir 
menas“ vasario 3-ąją uteniškis moky-
tojas Stepas Eitminavičius svarsto, „Ką 
reiškia būti lietuvių kalbos mokytoju“, 
prisimindamas ir savo pamoką devin-
tokams anykštėnams A. Vienuolio 
memorialiniame name-muziejuje: 
„Galvojimas apie kelionę į Anykš-
čius tapo gana malonus. Kūrimas: 
apgalvoti visas detales, tačiau palikti 
vietos improvizacijai, mąstymui čia 
ir dabar... A. BARANAUSKO poe-
mos savotiškas planelis: žiūri, uostai, 
klausai, jauti. Keturios grupės: tegul 
suskaičiuoja, ką žmogus galėjo pama-
tyti, užuosti, išgirsti, pajausti. Tegul 
pabūna matematikais: kiek daiktavar-
džių ir veiksmažodžių suskaičiuos. 
Kam to reikia? Man pasirodė, jog 
tragizmas penkiolikmečiams atsivers 
tokiu būdu. Kai sakome vienaskaitą 
(netekome šilelio), tai vienaip jau-
čiame, tačiau kai akcentuojame dau-
giskaitą (ar bus apie šimtą – ką galima 
pamatyti, išgirsti?..), labiau suvo-
kiame, kiek neteko lietuvis, kai šilas 
buvo iškirstas. Tuomet mūsų pastabos 
rimtėja: šilas – tai Lietuva.“

Vasario 4-osios nacionaliniame 
Lietuvos istorijos laikraštyje „Voruta“ 
edukologijos daktarė Regina Norke-
vičienė publikacijoje „Pokario kovų 
atgarsiai: KGB provokacijos, klastotės“ 
atskleidžia vieno šiurpaus Lietuvos 
laisvės kovų epizodo paslaptį. Rem-
damasi savo sesers, buvusios Mikierių 
pradinės mokyklos mokytojos ALDO-
NOS KUZMAITĖS-KRIVICKIENĖS 
(1924-1986) liudijimu, ji tvirtina, kad 
jaunimo žudynės Šimonių (Kupiškio 
r.) kultūros namuose 1949-ųjų gegu-
žės 1-ąją – visai ne ANTANO STAR-
KAUS-MONTĖS partizanų operacija, 
o sovietinio saugumo provokacija. 

2012 m. nuo sausio 19 iki vasario 18 d. Koplyčioje-kamerinių menų cen-
tre veikė Ramūnės Prancke-
vičiūtės pirmoji personalinė 
keramikos paroda, sausio 
19-ąją surengtas jos atidary-
mas ir susitikimas su autore. 
Baltosiomis keramikės roze-
tėmis grožėjosi jos jaunys-
tės draugai ir tėvai, kuriems 
buvo skirta ši paroda. Foto: 
TK, VŽM.

2012 m. sausio 20 d. 
Antano Vienuolio memori-
aliniame name-muziejuje, 
minint A. Žukausko-Vie-
nuolio 130-metį, surengtas pokalbis „Kultūrinis turizmas Anykščiuose nuo A. 
Vienuolio iki šios dienos“, jame dalyvavo turizmo bendrovės „Mūsų odisėja“ 
direktorė dr. Regina Navickienė.

2012 m. sausio 21 d. Anykščių kalnų slidinėjimo centre „Kalita“ vyko Pa-
saulinės sniego dienos šventė.

2012 m. sausio 21-22 dienomis buvo surengtas 2012-ųjų metų Lietuvos 
graikų-romėnų, laisvųjų bei moterų imtynių čempionatas, po finalinių kovų 
koncertavo grupė „Pikaso“. 

2012 m. sausio 22 d. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje iškilmingai pami-
nėtas kanauninko Sauliaus Filipavičiaus 50-metis, surengtas barokinės muzikos 
koncertas, XVII-XVIII a. muzikinę programą atliko „Duo Barocco“ – Renata Du-
binskaitė ir Saulė Šerytė. 

2012 m. sausio 24 d. Anykščių kultūros centre koncertavo grupė „Rondo“.
2012 m. sausio 28-29 dienomis Anykščių verslo ir laisvalaikio centre „Ke-

turi kalnai“ vyko tradicinis sportinių šokių festivalis – Lietuvos sportinių šokių 
reitingo varžybos „Anykščių taurė“, iki šiol rengtos kaip „Saltus taurė“, jose da-
lyvavo per 550 šokėjų.

2012 m. sausio 29 d. Svėdasuose Šv. Mišiomis ir koncertine programa pa-
minėtas kanklių meistro Juo-
zo Lašo 100-metis. Svėdasų 
kultūros namuose koncerta-
vo Užpalių (Utenos r.) kankli-
ninkių ansamblis „Pasagėlė“ 
bei kanklininkės iš Panevė-
žio, renginį vedė mokytoja 
Irena Guobienė. Foto: Vytau-
tas Bagdonas.

2012 m. nuo sausio 
30 d. iki vasario pabaigos 
Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos Vaikų 
literatūros skyriuje veikė par-
oda „Žiema mano gimtinėje“, kurioje buvo eksponuojami Anykščių vaikų dar-
želio „Žilvitis“ auklėtinių kūriniai.

2012 m. sausio 31 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje „Ci-
vitas“ klubas surengė susitikimą su filosofu ir teologu Rimantu Meškėnu ir po-
kalbį „Kaip elgtis ir išgyventi globalios krizės akivaizdoje? Kur jos priežastys? 
Kaip jas pašalinti? Kokie sprendimai gali būti veiksmingi, kokie ne?“.

2012 m. sausio 31 d. Anykščių kultūros centre gastroliavo Vilniaus jaunimo 
teatras, vaikams vaidinęs spektaklį pagal Vytauto V. Landsbergio „Angelų pasa-
kas“, o suaugusiesiems – „Keturiais vėjais“ pagal Kazio Binkio ir kitų keturvėji-
ninkų kūrybą.

2012 m. vasario 1-29 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
buvo eksponuojama autorinė fotografo Pauliaus Staniūno paroda „Savanorystės 
veidai“: užsienio savanorių portretai, užfiksuoti 2009-2010 m. kelionių metu, 
bei Lietuvos savanoriai, kuriuos fotografas įamžino specialiai šiai parodai 2011 
m. vasarį.

2012 m. vasario 6-11 dienomis Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje ir jos filialuose surengta „Savivaldos savaitė bibliotekose“, bi-
bliotekos skaitytojai pakviesti pareikšti nuomonę aktualiausiais savivaldybės 
klausimais.
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Istorikės duomenimis, ir šiandien dar 
yra ne tik gyvų šios provokacijos liu-
dininkų, bet ir vykdytojų, tačiau visi 
jie linkę verčiau nutylėti tikrąją tiesą: 
„Baisi kraujo dėmė Šimonių girios par-
tizanams. Saugumo sugalvota labai 
gudriai ir labai žvėriškai, o paskutiniai 
šimoniečiai, galintys paneigti oficialią 
versiją – jau prie ribos, tačiau kalbėti 
bijo“.

Tame pačiame „Vorutos“ numeryje 
Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevs-
kių bibliotekos darbuotoja Danutė Pet-
kevičiūtė-Labanauskienė rašė „Keletą 
žodžių Alės Rūtos atminimui“, prisi-
mindama Naujųjų metų išvakarėse 
mirusią rašytoją: „Iškili ir komunikabili 
ALĖ RŪTA turėjo platų ir gausų draugų 
bei bičiulių ratą. Kilniu paprastumu ji 
mokėjo bendrauti ir būti. Jos asmeny-
bės spindesys traukte traukė tikru nuo-
širdumu, šiltu dėmesiu kiekvienam jos 
kelyje sutiktam žmogui... Savo lyri-
nėse digresijose ji rašė: „Žmogus tolei 
gyvas, kol jame gyva mintis“. Dovano-
jusi mums gyvąsias savo mintis, ji su 
mumis ir išlieka visada gyva.“  

„Nemunas“ vasario 9-22 d. nume-
ryje pasakojo apie Vaižganto muzie-
juje Kaune surengtą Gabrieliaus 
Landsbergio-Žemkalnio (1852-1916) 
160-mečio minėjimą. Ta proga prisi-
mintos ir jo bei Juozo TUMO-VAIŽ-
GANTO gyvenimo paralelės: muzie-
jaus vedėjas Alfas Pakėnas pristatė 
nuotrauką, kurioje 1894 m. Mintaujoje 
kartu su kitais kelio į Nepriklausomą 
Lietuvą tiesėjais įamžinti J. Tumas ir 
G. Landsbergis-Žemkalnis, buvo skai-
tomi Vaižganto prisiminimai bei jo 
rašytas nekrologas, 1916-aisiais taip 
apibūdinęs mirusįjį: „G. L. buvo labai 
karšto, nenumaldomo kraujo ir to savo 
temperamento kone ligi pat senatvei 
nenustojo... Senas kūnu, paliegęs, 
dažnai susergąs, dvasia tebebuvo lyg 
jaunas. Jam teberūpėjo visa, kas tik 
paliečia mylimą Lietuvą ir darbą jos 
naudai. Tebesidžiaugė, kai girdėjo 
kokį sutartinį darbą, nežiūrėdamas, 
kas jį dirba...“.

Lietuvos rašytojų sąjungos mėn-
raštis „Metai“ 2012 m. antrąjį numerį 
pradėjo skaudžiais Rimanto VANAGO 
pamąstymais apie šiandieninius 
Anykščius ir Lietuvą „Ašara ant vora-
tinklio...“ Rašytojas, susirūpinęs jau-
nimo emigracija ir gamtą žalojančiais 
investiciniais projektais, retoriškai 
klausia: „Kodėl iš Europos dangaus 
krintą pinigėliai dažniausiai nubyra ne 
nuolatinėms darbo vietoms kurti, ne 
ilgalaikėms kultūros ir švietimo pro-
gramoms įgyvendinti, o sezoninėms 
pramogoms, vienkartiniams šou ren-
giniams, iš blizgučių nuaustiems, bet 
toli gražu ne pirmaeilės svarbos pro-

2012 m. vasario 8 d. Anykščių kultūros centre koncertinę programą pristatė 
humoro grupė „Ambrozija“ ir koncerto svečias atlikėjas Paulius Stalionis.  

2012 m. vasario 9 d. startavo atnaujinta A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus interneto svetainė www.baranauskas.lt. 

2012 m. vasario 11 d. Vilniaus Signatarų namuose Vilniaus anykštėnų sam-
būris surengė Lietuvos Ne-
priklausomybės dienos mi-
nėjimą, ta proga koncertavo 
operos solistai Vidutis Bakas 
ir Eugenija Klivickaitė. Foto: 
Ona Baliukienė.

2012 m. vasario 11-12 
dienomis Anykščių Jono Bi-
liūno gimnazijos sporto salė-
je surengtas trečiasis Vytauto 
Šidlausko vardo komandinis 
imtynių turnyras, kuriame varžėsi 6 šalies imtynininkų, gimusių 1996 m. ir jau-
nesnių, komandos, o anykštėnai laimėjo aukso medalius.

2012 m. vasario 11 d. Anykščių kultūros centre liaudiškų šokių kolektyvas 
„Gojus“ minėjo kūrybinės 
veiklos 20-metį, ta proga 
surengė visų gojiečių susi-
būrimą ir šventinį koncertą. 
Foto: Gražvydas Bartulis.

2012 m. vasario 14 d. 
Troškūnų bažnyčioje sureng-
tas Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos džiazo katedros 
solistų koncertas, skirtas Va-
sario 16-ajai,  po jo Anykščių 
kultūros centro Troškūnų sky-
riuje vyko vakaras jaunimui 
„Meilė pagal mus...“.

2012 m. vasario 15 d. Anykščiuose surengta Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos 
diena. Kariškiai, vadovau-
jami  šios mokymo įstaigos 
viršininko anykštėno pulki-
ninko Gintaro Bagdono, pa-
gerbė rašytojų Jono Biliūno, 
Antano Vienuo lio ir Antano 
Baranausko at minimą, prie 
paminklų ra  šy  tojams padėjo 
gėlių ir ati davė karišką pa-
garbą. Vilniaus anyk štėnai 
kariškiai Gin taras Bagdonas 
ir Almantas Leika bendravo su jaunaisiais anykštėnais Antano Baranausko vidu-
rinėje mokykloje, koncertavo choras „Kariūnas“. Foto: Audronė Pajarskienė. 

2012 m. vasario 15 d. Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriuje vyko 
šventinis koncertas, skirtas Vasario 16-ajai, „Lietuva – gintarinė mano ašara“, o 
Viešintų skyriuje – minėjimas-koncertas „Nepriklausomybės aidai“.

2012 m. vasario 15 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre vykusiame kon-
certe „Švelnumas“ dainavo Arūnas Dingelis (tenoras), akompanavo pianistas 
Mantautas Katinas. Programoje skambėjo A. Raudonikio ir užsienio kompozi-
torių kūriniai.

Nuo 2012 m. vasario 16 d. iki gegužės 20 d. Vilniaus paveikslų galerijoje 
veikia paroda, skirta kunigaikščiams Sapiegoms – jų giminės istorijai, valstybi-
nei veiklai, kultūriniam ir meniniam palikimui „Kryžiai yra dorybės ženklas, o 
Strėlė – pergalės... Sapiegos – valstybininkai, meno mecenatai ir kolekcininkai“. 
Joje eksponuojamas ir vienas meno kūrinys iš Anykščių sakralinio meno centre 
saugomos Monsinjoro Alberto Talačkos kolekcijos – Johano Baptisto Lampio 
tapytas Pranciškaus Sapiegos portretas. 

2012 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai buvo skirti šven-
tiniai koncertai Anykščių kultūros centre „Prigluskime prie savo žemės“, šio 
centro Kavarsko skyriuje „Mano tėviškė – mėlyno Nemuno vingis“, taip pat 
koncertinės programos Andrioniškyje ir Traupyje. 
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2012 m. nuo vasario 16 iki kovo 17 d. Anykščių kultūros centro parodų 
galerijoje buvo eksponuojama Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos moksleivių 
kūrybos paroda „Iš močiutės skrynios“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai.

2012 m. vasario 18 d. Anykščių kultūros centre surengta tradicinė respubliki-
nė kapelų šventė „Gaida“, joje 
dalyvavo kolektyvai iš Telšių, 
Gargždų, Vilkaviškio, Kauno, 
Utenos ir Birštono, Vilniaus 
universiteto „Jaunimėlio“ mu-
zikantai ir šokėjai, anykštėnų 
kapelos „Anykšta“ ir „Grieža“. 
Žiūrovų simpatijų prizą pelnė 
kapela „Gija“ iš Utenos. Ren-
ginį vedė iškalbingoji Stefu-
tė – Violeta Mičiulienė. Foto: 
Dalina Rupinskienė.

2012 m. vasario 19 d. Sakralinio meno centre vyko pokalbis su kunigu, kilu-
siu iš Skiemonių parapijos, Edmundu Rinkevičiumi „...apie meilę Tėvynei, poe-
zijai ir Dievui“, atidaryta dailininko Giedriaus Kazimierėno tapybos reprodukcijų 
paroda. Popietės metu koncertavo Samanta Veršelytė ir Kristina Gasiulytė.

2012 m. nuo vasario 19 iki kovo 19 d. Sakralinio meno centre buvo ekspo-
nuojama dailininko Giedriaus Kazimierėno tapybos reprodukcijų paroda LDK 
istorinių įvykių tematika.

2012 m. vasario 21 d. visose Anykščių rajono vietovėse koncertais, kar-
navalais ir vaikštynėmis pasitiktos Užgavėnės, Ažuožeriuose ta proga dramos 
mėgėjai suvaidino spektaklį Kazio Borutos „Užgavėnės po Kreivuoju tiltu“, o 
Anykščių kultūros centre gastroliavęs Vilniaus Užupio teatras anykštėnus links-
mino Moljero komedija „Skapeno klastos“. 

2012 m. vasario 24 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešoji biblioteka 
ir literatų klubas „Marčiu-
pys“ surengė septintuosius 
tradicinius nakties skaitymus 
„Kas švyti vasario nakties 
danguje?“, kuriuose sve-
čiavosi ir poezijos kūrėjai 
iš Ukmergės, Kupiškio, Pa-
kruojo ir Utenos rajonų bei 
iš Vilniaus. Savo posmus Ko-
plyčioje skaitė ir elmininkietės poezijos gerbėjos Onutė Eigminienė, Ona Baliu-
kienė ir Diana Šermukšnienė. Foto: TK.

2012 m. nuo vasario 24 iki kovo 14 d. Koplyčioje-kamerinių menų cen-
tre buvo surengta paroda „Tylos ir spalvos giesmės“, eksponuoti trijų Kauno 
dailininkų kūriniai: Antano Andziulio ir Albinos Žiupsnytės tapyba bei Laimos 
Mačiulaitytės keramika.

2012 m. vasario 25 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre solinį koncertą 
surengė pianistas Jurgis Karnavičius, o Svėdasų kultūros namuose koncertavo 
populiariosios estrados atlikėjai Rytis Cicinas ir Radžis.

2012 m. vasario 26 d., po anykštėnų sveikuolių žiemos maudynių Švento-
joje, kultūrinių tradicijų klube „Anykščių vaivorykštė“ koncertavo bardas Ričar-
das Kairaitis su sūnumi Sauliumi.

2012 m. vasario 27 d. Anykščių kultūros centre pilnutėlėje salėje „Domino“ 
teatras vaidino spektaklį – komediją „Mano žmonos vyras“.

2012 m. kovo 2-4 d. Vilniaus „Litexpo“ parodų centre vykusioje 18-ojoje 
tarptautinėje turizmo, sporto ir 
laisvalaikio parodoje „Vivattur 
2012“ Anykščių turizmo infor-
macijos centro suburta anykš-
tėnų komanda savo stendą 
„Anykščiai visada laimi!“ pa-
vertė kultūriniu kazino, kurio 
lankytojai išlošė per 300 pri-
zų. Parodos rengėjai suteikė 
Anykščių stendui vieną iš trijų 
pagrindinių įvertinimų – jis 
pelnė didžiausio traukos centro nominaciją. Foto: TK, VŽM.

jektams?“ Ir su apmaudu priduria: „Kai 
verslas, metalas ir betonas ima brautis 
į gamtą, gero nelauk. Baranauskas su 
Žukausku turėtų grabuos kilnotis...“

Kovo 16-ąją „Respublika“ prakal-
bino kolekcininką Vilių Kavaliauską, 
kuris ką tik išleido knygą „Lietuvos 
vyskupijų regalijos : ženklai ir žmo-
nės“. Paklaustas, ar jo susidomėjimas 
bažnytine atributika nėra signalas, kad 
knygos autorius ims rinkti ir sakralines 
vertybes, V. Kavaliauskas aiškino, kad 
tiesiog nėra ką rinkti, nes Lietuvoje 
bažnytinės vertybės yra registruoja-
mos ir jos negali būti pardavinėjamos: 
„Pas mus nėra populiaru rinkti religinį 
meną, nebent atsitiktinai kolekcinin-
kams gali pakliūti tokių daiktų, kaip 
ir pas mane prieš penkiolika metų 
atsidūrė garbės kanauninko Juozo 
TUMO-VAIŽGANTO nešiotas Kauno 
arkikatedros-bazilikos kapitulos kry-
žius. Jo atsiradimo istorija yra labai 
įdomi: žmogus, iš kurio jį pirkau, 
pasakojo, kad žmonos tėvai jį nusi-
pirko per karą, norėdami išsaugoti 
savo pinigus. Įsivaizduokite, jį rašy-
tojas pasigamino pagal savo išpieštą 
projektą 1924 metais Miunchene 
(už honorarą, kurį gavo už „Pragie-
drulius“), kad būtinai būtų su Vyčiu. 
Bet tai ne kolekcija, tai yra vienas 
atskiras daiktas“. Paklaustas, ar niekas 
nebandė iš jo perpirkti Vaižganto kry-
žiaus, kuris pavaizduotas ir ant nau-
josios knygos viršelio, V. Kavaliauskas 
sakė, kad jam negaila atiduoti šios 
relikvijos, kad ji kabotų muziejuje: 
„Tegul žmonės jį mato. Dar ir dabar 
jis yra Lietuvos dailės muziejaus sau-
gykloje. Trakuose kaip tik planuojame 
surengti Lietuvos kapitulų kryžių 
parodą, jau esu susitaręs su keliais 
muziejais, kad šie sudės savo turimus 
daiktus, kai ką duos bažnyčios atsto-
vai, o aš pridėsiu Vaižganto kryžių. 
Turėtų būti graži paroda“.

Savaitraštis „Literatūra ir menas“ 
kovo 16-osios numeryje net pustrečio 
žurnalo puslapio skyrė Daliai Dilytei-
STAŠKEVIČIENEI ir jo naujajai knygai 
„Senovės Romos kultūra“. Straipsnyje 
„Atidus žvilgsnis į senovės Romą“ 
Audronė Kučinskaitė rašo, kad tai 
„pirmoji ir, spėju, dar ilgus metus bus 
vienintelė tokios apimties ir vertės 
Romos kultūros studija (...) Skyriuose 
apie romėnų papročius ir buitį rasite 
žinių ne tik apie tai, kaip rengėsi 
ir šukavosi romėnai, kaip dabinosi 
moterys, ką jie valgė ir gėrė, kaip 
šventė vestuves, vaiko gimimą ar pil-
nametystę, kaip laidojo mirusiuosius, 
kaip atrodė jų namų aplinka ir t. t., 
bet ir tokių dalykų, kurių galbūt nesi-
tikėtumėte rasti prieš du tūkstančius 
metų gyvavusioje visuomenėje, kaip 
antai žiniasklaida, Romos „laikraštis“, 
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2012 m. kovo 2 d. Anykščių sakralinio meno centre skambėjo koncertas „Šo-
kis smuiko muzikoje“, grojo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mo-
kytojos ekspertės Undinės Jagėlaitės smuiko klasės mokiniai.

2012 m. kovo 7 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bi-
bliotekoje surengta Anykščių 
diena: pristatyta Anykščių 
kaip Lietuvos kultūros sosti-
nės 2012-ųjų metų progra-
ma, krašto biblioteka, leidy-
ba ir literatūriniai muziejai. 
Panevėžiečiams koncertavo 
ansamblis „Valaukis“, apie 
savo knygą „Peslių akademi-
ja“ pasakojo rašytojas Riman-
tas Vanagas, jo kūrybą skaitė 
aktoriai Panevėžio anykštė-
nai Toma Razmislavičiūtė ir 
Jonas Čepulis, o Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktorius Gintaras Kerbedis 
pristatė Balio Karazijos Anykščių vyno legendas. „Valaukio“ moterys nuometu 
papuošė Panevėžio bibliotekos direktorę Rimą Maselytę. Foto: TK.

2012 m. kovo 7 d. Anykščių sakralinio meno centre vyko Kauno A. Kača-
nausko ir Anykščių muzikos mokyklos moksleivių koncertas, kurį surengė drau-
gaujančios muzikų šeimos: mokytoja metodininkė Aušra Kučinskienė ir profeso-
rius Darius Kučinskas, mokytojai metodininkai Irena ir Balys Meldaikiai.

2012 m. kovo 7 d. Anykščiuose lankėsi Prancūzijos ir Belgijos ambasadų 
Lietuvoje atstovai, pagerbdami didįjį anykštėną Antaną Baranauską ir atverdami 
jo kūrybą dar viena kalba – prancūziškai. Poemą „Anykščių šilelis“ į prancūzų 
kalbą verčiantis Belgijos prancūzų bendruomenės lektorius Remi Johanas Mossi-
atas vertimo fragmentą simboliškai perskaitė prie A. Baranausko klėtelės.

2012 m. kovo 7 d. Anykščių kultūros centre rašytojas Juozas Erlickas anykštė-
nams prisistatė su nauja programa ir naujomis knygomis.

2012 m. kovo 9 d. Andrioniškyje baigtas Europos Sąjungos iš dalies finan-
suotas diversifikacijos projektas ir po rekonstrukcijos atidaryta visiškai atnaujinta 
biblioteka.

2012 m. kovo 11 d. šventiniai koncertai vyko rajono miesteliuose ir kaimuo-
se, Svėdasuose koncertavo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios mišrus choras „Ave 
verum“, o Anykščių kultūros centre surengtas festivalio „Muzikinė  akvarelė“ bai-
giamasis koncertas.    

2012 m. kovo 13 d. Panevėžio teatras „Menas“ pakvietė Anykščių kultūros 
centre pasižiūrėti spektaklį vaikams  „Ali Baba ir 40 plėšikų“.   

2012 m. kovo 14 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre akordeono muzikos 
koncertą surengė Lietuvos teatro ir muzikos akademijos akordeonistų orkestras.

2012 m. kovo 16 d. Anykščių kultūros centre Soliaris ir Greta surengė gyvos 
muzikos koncertą „Super Show“, o Jono Biliūno gimnazijoje frankofoniškajame 
ekrane buvo demonstruojama prancūzų kino komedija „Le Petit Nicolas“.

2012 m. kovo 16 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešoji biblioteka minėjo 75-erių metų veiklos sukaktį. Šventėje koncertavo 
jaunieji Anykščių krašto atlikėjai Samanta Veršelytė, Justė Svirkaitė ir Adas Diržys.

2012 m. kovo 17 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre atidaryta tradicinė 
kasmetinė Anykščių krašto 
tautodailės paroda, veikusi 
iki balandžio 13 d. Keturias-
dešimt keturi dailiųjų amatų 
kūrėjai šiemet demonstravo 
daugiau kaip 250 naujausių 
kūrinių, o parodą aplankiusį 
Anykščių merą S. Obelevičių 
ypač sužavėjo kalvio Bro-
niaus Budreikos nukalta gele-
žinė lova. Foto: TK, VŽM.

2012 m. kovo 18 d. Kul-
tūrinių tradicijų studijoje 
„Anykščių vaivorykštė“ sė-
kmės mokytojas, žaliavalgis 
Darius Ražauskas skaitė paskaitą „Laimės psichologija“.

2012 m. kovo 19 d. Anykščių sakralinio meno centre aktorius Henrikas Savic-

knygų leidyba ir prekyba, biblioteka ir 
net turizmas – specialiai tam leidžiami 
vadovai ir žemėlapiai!“. Recenzijos 
autorė taip pat pastebi, kad knyga 
parašyta „Dilytės“ stiliumi: autorė, 
kaip jai ir įprasta, „viską pasakoja aiš-
kiai, paprastai ir žodingai. Jos kalboje 
blyksteli gyvosios kalbos posakiai, net 
keliantys šypseną nederėjimu prie to, 
ką mūsų laikais įprasta vadinti „moks-
liniu stiliumi“.

Tame pačiame „Literatūros ir meno“ 
numeryje menotyrininkė, Teresės Mike-
liūnaitės Anykščių kultūros premijos 
laureatė Dalia TARANDAITĖ pristatė 
Vilniuje šį pavasarį eksponuojamą tarp-
tautinę parodą „Kryžiai yra dorybės 
ženklas, o Strėlė – pergalės... Sapiegos 
– valstybininkai, meno mecenatai ir 
kolekcininkai“. Šalia kitų parodos eks-
ponatų, kuriuos apibūdino publikacijos 
„Genealogia Sapieharum“, arba Ką 
pasakoja portretai“ autorė, ji aprašė ir 
paskutiniojo Vilniaus Antakalnio rūmų 
savininko Pranciškaus Sapiegos (1772-
1829) portretą, kuris į šią parodą pateko 
iš monsinjoro Alberto Talačkos kolek-
cijos, saugomos Anykščių sakralinio 
meno centre. Apie portreto herojų ir 
kūrinio istoriją D. Tarandaitė rašo: „Tai 
buvo ryški ir labai prieštaringa asme-
nybė – Targovicos konfederatas ir Tado 
Kosciuškos sukilimo dalyvis, intelektu-
alas, pokalbiuose ir gyvenime mėgęs 
paradoksus, amžininkų vadintas „ori-
ginalu, turinčiu avantiūristo bruožų“, 
„baironišku estetu“. Pranciškus Sapiega 
daug keliavo po Europą, kelionių metu 
vertingais dailės kūriniais papildė tėvo 
pradėtą kaupti dailės kolekciją, kurią 
pervežė į Derečiną. Vienos kelionės 
metu Pranciškui Sapiegai lankantis Vie-
noje, Johanas Baptistas Lampis ir sukūrė 
parodoje eksponuojamą jo portretą“.

Kovo 17-osios „Lietuvos rytas“ 
priede „Gyvenimo būdas“ pasakojo 
apie tai, kaip Vilniaus anykštėnų gar-
sioji pianistė Gražina Ručytė-Lands-
bergienė įveikė ją atakavusį kraujo 
vėžį. Paklausta apie tai, ko gali tikė-
tis ateityje, 82 metų muzikė sakė: 
„Manau, iš aukščiau stebima, kiek 
žmogus gali ištverti. Esu jau tokio 
amžiaus, kai mano kelias liko trumpas. 
Džiaugiuosi, kad dabar mano situacija 
stabili – pati vaikštau, apsitarnauju. 
Tuo ir guodžiuosi. Gydytojų progno-
zės man nebuvo nei labai liūdnos, 
nei linksmos. Sakoma, kad sulaukus 
tokio solidaus amžiaus kaip mano 
organizme lėčiau vyksta tos ligos pro-
cesai. Tikiuosi, kad jei liga nėra visai 
nugalėta, galbūt ji vystytis lėčiau. Ką 
likimas iškrės, nežinau“. Europarla-
mentaro Vytauto Landsbergio žmona 
tvirtino, kad ji nepasiduoda pesimiz-
mui ir stengiasi, kad apmąstymai apie 
ligą neužgožtų geros nuotaikos: „O ją 
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kis vaidino „Bravo teatro“ monospektaklį „Tikiu visa apimančia Tavo meile“ pagal 
Aldyth Morris pjesę „Damien“.

2012 m. kovo 19 d. Vilniaus Rotušėje Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir 
kartų solidarumo metų atidarymo proga mokslininkui istorikui, Pasaulio anykštė-
nų bendrijos pirmininkui prof. Antanui Tylai suteiktas „Lietuvos šviesuolio“ titu-
las.

2012 m. kovo 21 d. Anykščių muzikos mokykloje startavo „Europrotų“ tur-
nyras, pirmajame jo etape dalyvavo 9 anykštėnų komandos – daugiau kaip 50 
žaidėjų.

2012 m. kovo 21 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre akustinį koncertą su-
rengė grupė „Biplan“, atvirai 
ir šmaikščiai su anykštėnais 
bendravo grupės lyderis Mak-
sas Melmanas. Foto: Danutė 
Karčemarskienė, VŽM.

2012 m. kovo 22 d. Ko-
plyčioje-kamerinių menų 
centre rašytoja astrologė ir 
astromineralogė Audronė Il-
gevičienė pristatė savo knygą 
„Sakmė apie aisčius“.

2012 m. kovo 23-24 d. 
Anykščių Antano Baranausko 
vidurinėje mokykloje vyko 
Lietuvių gimtosios kalbos ir 
literatūros olimpiada, kurioje 
dalyvavo per 150 9-12 klasių mokinių iš Lietuvos bei lietuviškų mokyklų Latvijoje, 
Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir Baltarusijoje. Juos lydėję per 100 lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojų dalyvavo seminaruose, o visiems olimpiados dalyviams 
buvo skirta kultūrinė programa – vakaronė su Anykščių kultūros centro etnogra-
finiu ansambliu „Valaukis“, Birutės Mar kamerinis spektaklis pagal rašytojo Jono 
Biliūno ir jo žmonos Julijos Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą „Jis ir Ji“.

2012 m. kovo 23 d. Anykščių kultūros centre savo koncertinę programą pa-
rodė dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“.

2012 m. kovo 24 d. Anykščių kultūros centre Kęstutis Marčiulynas-Bo Haeng 
vaidino monospektaklį „Auksinė Šventykla“. Spektaklis buvo skirtas prisiminti ir 
pagerbti vieną iš tarptautinio teatrų festivalio „Kliudžiau“ sumanytoją aktorių ir 
režisierių Artūrą Žukauską (1974-2012).

2012 m. kovo 24 d. Anykščių sakralinio meno centre surengtas susitikimas su 
vienuoliu pranciškonu kun. 
Juliumi Sasnausku ir pokalbis 
„Gavėnia ir Kristijonas Do-
nelaitis“. Foto Rita Tulušienė, 
VŽM.

2012 m. kovo 25 d. Svė-
dasų kultūros namuose vyko 
tradicinis renginys „Miražas“, 
skirtas Tarptautinei teatro die-
nai.

2012 m. kovo 29 d. 
Anykščių sakralinio meno 
centre atidaryta Mstislavo 
Dobužinskio kūrybos paroda 
„Senoji Lietuva“ iš Lietuvos 
dailės muziejaus rinkinių. Ta 
proga surengtame kultūros vakare „Dailininkas Mstislavas Dobužinskis. Anykš-
tija. Dabužiai“ dalyvavo Vilniaus paveikslų galerijos vedėjas Vytautas Balčiūnas, 
menotyrininkė Irena Dobrovolskaitė ir anykštėnas Artūras Šajevičius, koncertavo 
Anykščių muzikos mokyklos senosios muzikos ansamblis „Pavana“ (vadovė Lina 
Pipirienė). 

2012 m. kovo 30 d. Anykščių kultūros centre „Domino“ teatro aktorius Saka-
las Uždavinys vaidino monospektaklį „Du vyrai – viena tiesa“. 

2012 m. kovo 31 d. Anykščių kultūros centre surengta senjorų pramoginių 
šokių šventė „Pavasaris Anykščiuose“.

2012 m. kovo 31 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo Vilniaus 
chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ mergaičių choras.

pati susikuriu – juk dar turiu nemažai 
užduočių įvykdyti. Gyvenimą pratęsia 
planų turėjimas. Jeigu neturėčiau tikslų 
ir jokio džiaugsmo dėl to, nežinia, ar 
liga manęs neįveiktų“.

„Skulptorius Leonas Strioga: myliu 
pasaulį ir žmones“ – taip kovo 23 d. 
dienraštyje „Kauno diena“ žurnalistė 
Enrika Striogaitė pristato Kauno anykštėną 
menininką Leoną STRIOGĄ ir šį pavasarį 
Kaune atidarytą jo medžio skulptūrų 
parodą. „Naujausioji L. Striogos kūrinių 
paroda, eksponuojama Kauno pilies 
muziejuje. Viršutiniame, nešildomame, 
jo aukšte. Per atidarymą pačioje kovo 
pradžioje buvo labai žvarbu, vėliau – 
problemos dėl apšvietimo, jokios rekla-
mos. „Nelabai džiaugiuosi ta paroda, 
žmonės tik atsitiktinai teužeina, bet nors 
apšvietimą žadėjo sutvarkyti...“ – kiek 
nusiminęs, bet kaip visada stojiškas ir 
nepiktas kalba menininkas. O kaip ji 
vadinasi? „Tai kad nėra pavadinimo, 
parodą Lietuvos dailininkų sąjungos 
Kauno skyrius dedikavo Maironio 
jubiliejui“, – atsako L. Strioga. „Tiesa, 
iš pradžių paroda turėjo pavadinimą, 
bet kad jo nereikėjo...“ Skulptorius dar 
minutėlę susimąsto... „Prisiminiau – 
nušvinta. – „Vėlių sugrįžimas“ – toks 
buvo pavadinimas“.

Anykščių sakralinio meno centre 
surengta paroda „Senoji Lietuva“ tapo 
proga Lietuvoje prisiminti visame pasau-
lyje pripažintą dailininką Mstislavą 
DOBUŽINSKĮ (1875-1957) ir jo ryšius 
su Anykščių kraštu. Parodą anonsavęs 
portalas www.lrytas.lt kovo 27-ąją 
rašė, kad 1875 m. Nižnyj Novgorode 
(Rusija) senoje bajoriškoje lietuvių 
kilmės šeimoje gimęs ir Lietuvoje 
užaugęs menininkas vis prisimindavo 
savo tėvoniją – Dabužių dvarą netoli 
Anykščių, ne kartą čia lankėsi. 1929 m. 
spalio 27 dienos laiške žmonai dailinin-
kas M. Dobužinskis rašė: „Tik ką grįžau 
– iš Dabužių! Ir pagaliau tai atsitiko – 
esame protėvių žemėje! (...) Supranti, 
man buvo taip malonu, lyg būčiau 
įvykdęs kokią šventą pareigą“. Dai-
lininkas nuolat grįždavo prie Dabužių 
dvaro temos, detaliau paaiškindamas 
labai svarbius faktus ir aplinkybes. 
Štai po daugelio metų atsiminimu-
ose dailininko parašyta: „Dabužius, 
kuriuos nuo 1532 metų valdė mūsų 
sena giminė, dėl įvairių šeimyninių ir 
kitokių nesusipratimų (...) jie perėjo į 
kitų savininkų rankas, ir atgauti dvarą 
buvo neįmanoma. Mano tėvas ir vienas 
dėdžių, o vėliau ir aš pats daug kartų 
lankiausi Dabužiuose, o 1932 metais, 
per mūsų giminės 400 metų jubiliejų, 
tuometinė dvaro savininkė senutė Stra-
chova, pas kurią šventėme tas metines, 
pasiūlė man sudaryti dovanojimo aktą 
tos protėvių žemės sklypui, bet staiga 
mirė ir nesuspėjo to padaryti“.

n
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vėl galės prabilti šis ilgai tylėjęs muzikos instrumentas.
Dabar šiuose namuose šeimininkaujanti muziejininkė 

Jūratė Pačinskienė pristatė edukacines programas, kurias ji 
rengia įvairaus amžiaus vaikams, lankantiems egzotiškąjį 
vienkiemį – tipišką XIX a. palivarką. Jame galima patirti tai, 
ką iš kasdieninės buities kitur jau ištrynė laikas: paskaityti 
graždanka, pabandyti rašyti žąsies plunksna, net paklūpėti 
ant  kertėje papiltų žirnių.

Didžiulių sodyboje branginamas ir L. Didžiulienės ku-
linarinis paveldas. Pirmąją lietuvišką kulinarijos knygą 
„Lietuvos gaspadinė“ 1893 m. išleidusi moteris, aštuonių 
vaikų motina, užfiksavo ir taip išsaugojo būdingą to laiko 
Aukštaitijos virtuvės patiekalų skonį. Dabar Didžiulių sody-
boje populiariausias pagal jos receptą kepamas leguminas 
– saldus virtų bulvių pyragas, kurio receptus šeimininkės per 
šimtmetį kitur jau pamiršo.

-tk

Iš pašventupių versmės
Spalio 14 d. Anykščiuose, prie Antano Baranausko 

paminklo, surengta tradicinė Knygos šventė „Tik šir-
dis vis trokšta kurti...“. Jos metu apdovanotas antrasis  
Antano Baranausko literatūrinės premijos laureatas 
– vienintelis Anykščiuose gyvenantis ir kuriantis Lie-
tuvos rašytojų sąjungos narys poetas ir publicistas 63 
metų Rimantas Vanagas.

Ir laureatą, ir solidžiausiai tarp Lietuvos savivaldybių 
literatūrinei premijai savo vardą davusį anykštėną A. 
Baranauską sieja tie patys pašventupiai. Tai – Anykščių 
šilelis, kurio pašonėje glaudžiasi gimtasis R. Vanago Peslių 

kaimas, Ažupiečiai 
dešiniajame Šven-
to sios krante, kur 
pra  bėgo ir A. Bara-
naus ko, ir R. Vanago 
vai kystė, ir visas 
Anyk ščių kraštas – 
svar bus kūrybinio 
po lėkio įkvėpėjas...

Antano Ba-
ranausko literatūrine 
premija šimtmečiu 
vėliau gyvenantis 
R. Vanagas buvo 
apdovanotas už 
dokumentinės pro-
zos knygą „Peslių 
akademija“, tę sian-
čią svarbiausią jo 
kū ry boje „Sielių“ 

seriją. Kandidatus šiai premijai, kurios sertifikatą lydi ir 10 
tūkst. litų, parenkanti Rašytojų sąjungos komisija šįkart 
nesulaukė tolygių pretendentų ir tegalėjo pasiūlyti rinkti lau-
reatu vienintelį R. Vanagą, kūryboje aukštinantį savo gimtinę. 
Šio kūrėjo kandidatūrą pasiūlė Maironio lietuvių literatūros 
muziejus.

Vyskupo skvere, prie A. Baranausko paminklo, tradicine 
laureato skrybėle su rudeninio gamtos derliaus akcentais 
vainikuotas laureatas iškart pareiškė, kad joks šiandieninis 

Anykštėnų džiaugsmai
Ir muziejus, ir tėvonija

Spalio 6 d. Anykščių krašto mokytojų bendruome-
nės atstovai bei krašto kultūros mylėtojai  Didžiulių 
šeimos memorialinėje sodyboje Griežionėlėse pri-
siminė prieš 155 metus gimusią  rašytoją Liudviką 
Didžiulienę-Žmoną (1856-1925), susitiko su jos pali-
kuonimis, pagerbė sodybą papuošusį medžio drožėją 
Praną Petronį bei susipažino su muziejaus edukacine 
programa.

Pirmiausia senųjų sodybos šeimininkų atminimą pagerbę 
prie jų kapų Padvarninkų kaimo kapinaitėse, mokytojai rado 
gyvą jų sodybą, kurios istorinę reikšme nuo šiol liudys P. 
Petronio drožinys. Masyvaus ąžuolo kamiene menininkas, 
ir pats kilęs iš šių apylinkių, sutelkė keliolika simbolių, ku-
rie primena Didžiulių šeimos nuopelnus lietuvių kultūros 
istorijai. Jis kruopščiai perkėlė į medį šeimininkų ir jų vaikų 
veido bruožus ir net įtaisė slaptavietę, kur į sodybą užklydę 
knygnešiai galėtų palikti draudžiamos spaudos. 

Šis meno kūrinys, papildęs muziejinį kompleksą, subūrė 
ir Didžiulių giminės palikuonis. Į Griežionėles ne kaip į 
muziejų, o kaip į savo tėvoniją atvyko visa garsiosios giminės 
dinastija: vienintelė šių dienų sulaukusi jos anūkė, Panevėžyje 
gyvenanti gydytoja 90-metė Irena Didžiulytė-Jurevičienė, 
jos dukra Giedrė Stuknienė, anūkė Justina Stankevičienė ir 
proanūkė dvejų metukų Luka Stankevičiūtė.

I. Jurevičienė pasakojo, kad jai buvo tik treji metukai, kai 
mirė jos garsioji močiutė. Tad moters atmintyje išliko tik nuo 
mažens įprastos viešnagės senelių namuose ir nuotraukos, 
kuriose ji kūdikystėje fotografavosi su rašytoja L. Didžiuliene. 
Prisimindama, kad fotografuotis anuomet būdavo brangu, 
moteris tikino mananti, jog tai liudijo didelę senelės meilę 
savo anūkei.

Tuo tarpu jauniausioji iš Didžiulių sodybos svečių, pen-
ktosios L. ir S. Didžiulių palikuonių kartos atstovė Luka, 
smalsiai besižvalgydama po erdvius savo protėvių namus, 
aptiko senutėlį pianiną. Mergaitė pabandė juo išgauti garsus, 
pasklidusius iš surūdijusių stygų, – ir džiaugėsi jai iki šiol dar 
negirdėtu skambesiu!

Kol mergaitė ūgtelės, mamos muzikės lavinama, senu-
osiuose Didžiulių namuose tikriausiai jau bus restauruotas ir 

Penkios Didžiulių giminės kartos šalia: J. Stankevičienė su 
dukrele Luka, I. Jurevičienė, medžio drožiniu atgimusi L. 
Didžiulienė ir G. Stuknienė. Foto: TK, VŽM.

Dviese nuo Šventosios: Antanas Ba-
ranauskas ir Rimantas Vanagas. Foto: 
Rūta Malikėnaitė.
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rašytojas negalėtų stoti greta „Anykščių šilelio“ autoriaus ir 
bandyti su juo lygiuotis – nors ir būtina stengtis. Pasak R. 
Vanago, A. Baranausko premija jam esanti svarbesnė ir 
aukštesnė nei Nacionalinė kultūros ir meno premija, nes 
pastaruosius penkiolika metų jis skiria Anykščių krašto tema-
tikos tyrinėjimams ir jos literatūriniams apibendrinimams.

„Šita premija – daugiau jūsų, negu mano. Apie ką gi aš 
daugiau rašau, jei ne apie jus, kam gi aš daugiau rašau, jei 
ne jums,“ – kalbėjo anykštėnams A. Baranausko literatūrinės 
premijos laureatu tapęs rašytojas. Tai – šeštoji jo pelnyta 
literatūros ar kultūros premija už grožinę kūrybą.

Antano Baranausko literatūrinę premiją Anykščių rajono 
savivaldybė kasmet skiria už trejų paskutinių metų knygas, ku-
rios skiepija meilę Lietuvos gamtai ir A. Baranausko gimtinės 
aplinkai, atskleidžia žmogaus ir gamtos dvasinį ryšį, arba už 
A. Baranausko kūrybos literatūrologinius tyrinėjimus.

Pirmąja A. Baranausko literatūrine premija 2010 m. 
rudenį buvo apdovanotas literatūrologas dr. Paulius Subačius 
už monografiją „Antanas Baranauskas. Gyvenimo tekstas ir 
tekstų gyvenimai“.

-tk

Tyrimai angelų pasaulyje
Spalio 19 d. Anykščių sakralinio meno centre 

anykštėnai pasitiko Angelų muziejaus kūrėją ir meno 
mecenatę Beatričę Kleizaitę-Vasaris, atvežusią savo 
naujausią menotyros studiją „Angelai“. Solidus, įspū-
dingai iliustruotas albumas pristato pirmąkart lietuvių 
kultūroje profesionaliai ištirtą ir atvertą vieną iš sakra-
liųjų objektų – angelų pasaulį.

Menotyros studija, gimusi kaip Angelų muziejaus leidi-
nys, yra tarsi jo ekspozicijos plėtra į knygų erdvę. Ji ne vi-
enam Angelų muziejaus lankytojui padeda pratęsti muzieju-
je užsimezgusią pažintį su šiais nežemiškaisiais objektais, 
tūkstančius metų 
įkvepiančiais viso 
pasaulio menin-
inkus. Autorės valia 
jos knyga „Angelai“ 
nepasklido po šalies 
knygynus – ją gal-
ima rasti ir įsigyti 
tik Anykščiuose, 
Angelų muziejuje.

Knygos-a lbu-
mo įžangos auto-
rius Šiaulių vysku-
pas Eugenijus 
Bartulis, palydėjęs 
leidinį į muziejų, 
anykštėnams sakė, 
kad „Angelai“ pra-
turtins Lietuvos 
kasdienybę – juk net 
ir kalbant apie ange-
lus kaskart nušvinta 
kiekvieno žmogaus veidas. Pasak dvasininko, menotyrininkės 
knyga kaskart primins, kad kiekvieną lydi ir globoja Angelas 
Sargas. „Būkime vienas kitam angelais – juk mums visiems 
taip reikia gerumo, taip jaučiame meilės deficitą“, – ragino 
vysk. E. Bartulis.

Tuo tarpu Anykščių meras Sigutis Obelevičius pripažino, 
kad tik daug pasaulio matęs žmogus galėjo ryžtis parašyti 
tokią išsamią studiją apie angelus: „Kai pamačiau knygą, 
man net akys išsprogo: įsivaizdavau, kad per tuos metus po 
Angelų muziejaus atidarymo bus paruošta ir išleista tik kokia 

brošiūrėlė“. Pasak rajono vadovo, taip plėtojant Angelų 
muziejaus veiklą, yra šansų jį išauginti iki pasaulinio angelo-
tyros centro.

Bendro kūrybinio darbo įspūdis maloniai nustebino ir 
knygos redaktorę A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus muziejininkę Rasą Bražėnaitę. Ji 
prisipažino, kad taisyti originalų B. Kleizaitės-Vasaris stilių 
nebuvo lengva, nes knygoje yra daug paslapties, erdvės 
apmąstymui, iki galo neišsakytų minčių. Jas papildo ir il-
iustruoja apie 200 angelų atvaizdų mene, kuriuos knygos 
dailininkė Judita Židžiūnienė kartu su menotyrininke parinko 
„gražiausius iš gražiausių“.

Tuo tarpu pati menotyros studijos „Angelai“ autorė, pa-
vadinta pirmąja Lietuvos angelologe, anykštėnams sakė, 
kad ši knyga – tai tarsi jos grąžinama skola Lietuvai: „Jei aš 
čia gimiau, turiu jai ką nors duoti, nesvarbu, kad daug metų 
pragyvenau svetur“. B. Kleizaitė-Vasaris nuo vaikystės myli 
angelus, priklausė angelaičių organizacijai, kurioje išmoko 
mylėti Tėvyne ir savo Angelą Sargą. Grįžusi iš JAV į Lietuvą, 
ji daugiau kaip 20 metų skatina šalies menininkus ir tau-
todailininkus savo kūryboje naudoti ir populiarinti angelo 
simbolį.

Menotyrininkė neabejoja, kad angelai jai padėjo ir šią 
knygą išleisti, nes paramos ji sulaukusi „iš kosmoso“ – par-
davusi kelių mirusių garsių dailininkų jai dovanotus kūrinius 
ir taip sumokėjusi už leidybą.

-tk

Ruduo su dokumentika
Lapkričio 25-26 dienomis Anykščiuose jau trečią 

rudenį vyko geriausių pasaulio dokumentinių filmų 
šventė „E-Dox fiesta“, į Koplyčią-kamerinių menų 
centrą susirinkę žiūrovai pamatė septynis įvairių ap-
dovanojimų garsiausiuose pasaulio festivaliuose pel-
niusius užsienio režisierių filmus bei naujausią Vytau-
to V. Landsbergio juostą „Partizano žmona“.

Kino šventė prasidėjo Anykščių jaunimo filmų konkursinės 
programos „Laisvė Anykščių kinui!“ peržiūromis ir konkurso 
laureatų apdovanojimu.

Ypatingas „E-Dox fiestos“ įvykis buvo švedų režisieriaus 
Magnuso Gertteno viešnagė ir jo 2007 m. sukurto filmo „Roll-
ing Like a Stone“ 
pristatymas. Rengin-
io žiūrovų simpatijų 
prizą ir apdovanoji-
mus režisieriui – 
iš lietuviškos vil-
nos numegztus 
šaliką, kepurę ir 
pirštines pelniusi 
dokumentinė juosta 
– tai aistringas muzi-
kinis pasakojimas 
apie rokerių „Rolling Stones“ kūrybines ištakas. Jis įtaigiai 
ir šiltai pristatė žmones, kurių tapatybė formavosi praėjusio 
amžiaus 7-ajame dešimtmetyje ir buvo stipriai veikiama 
to meto roko muzikos. „Silverdocs“ festivalyje (JAV) šis fil-
mas buvo pripažintas geriausiu dokumentiniu filmu apie 
muziką.

Anykštėnų šventės žiuri prizu buvo įvertinta kita 
dokumentinė juosta – septynių dokumentinio kino festivalių 
prizininkas 2010 metų Jano Tenhaveno filmas „Autumn 
gold“ („Rudens auksas“), šmaikščiai ir įtaigiai pasakojęs apie 
senų žmonių sporto pergales. Jo kūrėjams irgi skirti vilnoniai 
prizai su kino šventės simbolika.

Europos kino akademijos nario režisieriaus Arūno Mate-

Pažintį su Angelų muziejumi Anykš-
čiuose B. Kleizaitė-Vasaris siūlo tęsti, 
skaitant jos studiją „Angelai“. Foto: 
TK, VŽM.
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lio inicijuotos dokumentinio kino fiestos „E-Dox“ filmai, 
be Anykščių, buvo rodomi dar septyniuose miestuose. 
Šios šventės rengėjai teigė, jog dokumentinis kinas yra toks 
įtaigus ir užburiantis, kad jam nesvarbu nei vieta, nei sąlygos, 
o filmų peržiūros gali įvykti ir tuose miestuose, kur netgi nėra 
kino teatro.

„E-Dox“ kulminacija Anykščiuose buvo V. V. Landsber-
gio dokumentinio filmo „Partizano žmona“ premjera, kurią 
pristatė pats filmo autorius, sukūręs jam scenarijų, režisavęs 
ir prodiusavęs beveik valandos juostą. Dešimt metų kurtas 
filmas pasakoja legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos-
Daumanto ir jo žmonos Nijolės Bražėnaitės meilės istoriją.

Pasak V. V. Landsbergio, XX a. vidurio partizanų kova – 
neišsemiama tema dokumentiniam kinui, tačiau jam sukurti 
liko nebedaug laiko: gal penkeri metai, gal net mažiau, mat 
žmonės – tų dienų liudininkai – jau traukiasi.

PA informacija

Infobuso ir sodybos 
sėkmės metai

Gruodžio 15 d. Valstybinis turizmo departamentas 
prie Ūkio ministerijos paskelbė sėkmingiausius 2011 
metų turizmo projektus. Šiuose rinkimuose sėkmė ly-
dėjo anykštėnus: tarp šalies turizmo lyderių pateko A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis 
muziejus, eksploatuojantis mobilųjį turizmo infor-
macijos centrą – infobusą, bei Rimanto ir Linos Saba-
liauskų kaimo turizmo sodyba „Tarp liepų“ Ragaišių 
kaime.

Muziejus pelnė antrąją vietą nominacijoje „Sėkmingiausias 
2011 metų turizmo populiarintojas“, o sodyba „Tarp liepų“ 
tapo sėkmingiausių šalies kaimo turizmo sodybų konkurso 
trečiosios vietos laimėtoja.

Nuo 2011-ųjų pradžios Muziejaus infobusas skleidžia 
žinias apie Anykščius įvairiuose masiniuose Lietuvos rengin-
iuose ir šventėse, turistinio sezono metu pasitinka Anykščių 
krašto svečius prie Puntuko, kur nėra stacionaraus turizmo 
informacijos centro. Sabaliauskų šeimos sodyba 2011-aisiais 
buvo viena iš pagrindinių iniciatorių atverti Anykščių kraštą 
ir visą Aukštaitiją kaip perspektyvų turizmo ir poilsio regioną 
Rusijos turistams.

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministeri-
jos konkursą „Sėkmingiausias metų turizmo projektas“ or-
ganizavo jau devintą kartą. Šiemet į dvylika jo nominacijų 
pretendavo daugiau kaip 100 pretendentų, kuriuos teikė 

GIMTINĖS ŽENKLAI

šalies savivaldybės, valdžios institucijos, turizmo verslo aso-
ciacijos, gidų bei žurnalistų ir leidėjų sąjungos ir turizmo 
informacijos centrai. Pretendentai į „Sėkmingiausio 2011 
metų turizmo projekto“ vardą buvo vertinami atsižvelgiant į 
jų reikšmingumą turizmui, pasiektus rezultatus 2011 metais, 
inovatyvumą, poveikį šalies turizmo konkurencinėms 
galimybėms didinti.

Konkurso laureatai buvo paskelbti, pagerbti ir apdovanoti 
iškilmingo renginio metu Vilniaus viešbutyje „Radisson Blu 
Hotel Lietuva“. Iškilmėse dalyvavęs Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius ten susirinkusiems Lietuvos turizmo 
rinkos lyderiams apibūdino Anykščius kaip 2012-ųjų Lietu-
vos kultūros sostinę, supažindino su šio projekto idėjomis 
ir programa, pristatė intriguojančius ir išskirtinius kultūros 
sostinės simbolius.

Valstybinis turizmo departamentas, rinkdamas ir skelb-
damas sėkmingiausius turizmo projektus, siekia kuo plačiau 
paskleisti žinią apie turizmo žmonių nuveiktus darbus, 
pasidžiaugti inovacijomis ir iniciatyvomis. Jis pagerbia ypat-
ingai nusipelniusius bei maloniai nustebinusius asmenis 
ir institucijas, kurios propaguoja Lietuvos turizmą, priima 
šalies svečius bei skatina keliauti ir geriau pažinti savo kraštą, 
pristatyti regionų išskirtinumus, kultūrą ir istoriją.

VŽM informacija

„Matome kitą Teresę...“
Sausio 10 d. Anykščių sakralinio meno centre įvy-

ko pirmasis 2012-ųjų metų Lietuvos kultūros sostinės 
renginys: anykštėniškame vakare „Kultūros darbai 
gimtinei“ buvo įteikta Teresės Mikeliūnaitės Anykščių 
kultūros premija dailės istorikei, menotyrininkei Da-
liai Tarandaitei.

2 0 1 1 - ų j ų 
metų Anykščių 
kultūros premi-
jos skyrimas D. 
Tarandaitei už 
jos darbus gim-
tinei – akivaizdi 
Teresės Mikeliū-
naitės, buvusios 
ilgametės A. 
Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žu-
kausko memori-

alinio muziejaus direktorės (1960-1984), veiklos tąsa. Būtent 
T. Mikeliūnaitė, būdama ryškiausia XX a. 7-8 dešimtmečių 
kultūros paveldo puoselėtoja, sukūrusi ne vieną konceptu-
alią muziejinę programą, siekė Anykščių kultūros paveldo 
darbų ar reiškinių svarbą matyti nacionaliniame kontekste.

Vienuoliktą kartą skirtos T. Mikeliūnaitės premijos laure-
atė, iš Anykščių krašto kilusi ir čia užaugusi D. Tarandaitė 
yra Lietuvos dailės muziejaus senosios dailės rinkinio saugo-
toja, sakralinio meno tyrinėtoja, nacionalinių ir tarptautinių 
parodų kuratorė, Lietuvos dailės istorikų draugijos narė ir 
Tarptautinės muziejų tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto 
individualioji narė. Daugiau nei dešimtmetį trunkantys jos 
moksliniai Anykščių sakralinio meno paveldo tyrinėjimai ir 
išleisti leidiniai yra didžiulė dvasinė dovana gimtinei.

Menotyrininkės D. Tarandaitės dėka šiandien Anykščiai 
didžiuojasi ištirtomis, įvertintomis ir viešai nacionalinėje 
erdvėje įvardintomis meno vertybėmis – Anykščių klebono 
Monsinjoro Alberto Talačkos XVII-XX a. dailės kūrinių ko-

Infobusas 2011-aisiais tapo Anykščių veidu įvairių miestų 
masinėse šventėse ir kultūros renginiuose. Foto: VŽM.
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Anykštėnų džiaugsmai

lekcija, kuri eksponuojama Anykščių sakralinio meno centre 
ir yra šio centro pagrindinė ekspozicija. Šis premijos laure-
atės ištyrinėtas sakralinis paveldas ir jos įrengta ekspozicija 
Sakralinio meno centro veiklai suteikė nacionalinės svarbos 
aspektą.

Iš Lietuvos dailės muziejaus fondų D. Tarandaitė Sa-
kralinio meno centrui parengė kelias labai reikšmingas bei 
unikalias dailės parodas, kurių parodymas ne didžiuosiuose 
miestų galerijose, o rajono centre pats savaime yra unikalus 
kultūros istorijos reiškinys. Tai dailės parodos „Baroko eks-
presijos“, išeivijos dailininkų kūrybos retrospektyva „Dovana 
nepriklausomai Lietuvai“, „Klasicizmas Lietuvos dailės mu-
ziejuose“.

Jos sudarytas ir metus Sakralinio meno centre eksponuo-
tas lietuvių liaudies skulptūros rinkinys – unikalus Lietuvos 
meno aukso fondas, kuris suteikė garbę miestui, jo gyvento-
jams ir atvykstantiems svečiams.

D. Tarandaitė padėjo profesionaliai parengti ir pirmojo 
Lietuvoje Angelų muziejaus Anykščiuose ekspoziciją. Tad ir 
jos dėka šis muziejus tapo vienu iš itin lankomų šalies mu-
ziejų.

Premijos įteikimo iškilmėse laureatė buvo pavadinta „an-
trąja Terese Mikeliūnaite“, taip pabrėžiant ne tik jos profesio-
nalumą, bet ir pasišventimą kultūrinei veiklai bei atkaklumą, 
siekiant padaryti tai, kas įsipareigota.

Laureatę anykštėnai sveikino su gėlėmis ir linkėjimais, o 
anykštėnišką prigimtį branginantys operos solistai Eugenija 
Klivickaitė, Aušra Cicėnaitė ir Tomas Tuskenis jai dovanojo 
muzikinę programą.

VŽM informacija

Rašytojas, 
sakantis tiesą vaikams

Sausio 18-ąją įvairaus amžiaus vaikai, rašytojai, 
Vilniaus anykštėnai ir šiaip smalsūs žmonės Vilniaus 
mokytojų namų svetainėje susibūrė į rašytojo Vytauto 
Račicko sukaktuvinį vakarą. Šiemet sausio 1-ąją su-
kako šešiasdešimt metų, kai jis gimė Keblonyse šalia 
Anykščių.

„Mylimas ir skaitomas, neužmetantis savo darbų, einan-
tis su gyvenimu, nebijantis vaikams sakyti tiesos. Toks yra 
Vytautas Račickas. Tokį jį ir sveikiname“, – sakė vaikų poete 
tituluojama Alma Karosaitė. O devynmetė rašytojo vaikaitė 
Kamilė, draugei pianinu pritariant, muzikos garsais pasveiki-
no Senelį Vytautą, smuikelio grojimu palikusi įspūdį ir ma-
žiesiems vakaro klausytojams.

Tęsdama sukaktuvinį vakarą, poetė A. Karosaitė sakė, 
kad visi kiti Vytauto vaikai – iš visos Lietuvos. Skaitytojai vis 
atsinaujina – kaip ir autoriaus knygos. Zuika, Edvardukas su-
vienija tėvų ir vaikų kartas, įspūdingą gyvenimą tęsia Nippė. 
Knygų su šiais personažais tęsinius išprovokuoja patys skai-
tytojai. Pristačiusi naujausią autoriaus knygą „Paukšteliui šal-
ta“, vakaro vedėja pakvietė sukaktuvininką Vytautą paskai-
tyti iš jos. Rašytojas nesunkiai įvykdė šią užduotį – skaitymu 
užbūrė ne tik mažuosius, bet ir vyresnius vakaro dalyvius.

Vakaro vedėjai pakvietus, kalbą rašytojui ir visiems su-
sirinkusiems pasakė literatūrologas Regimantas Tamošaitis. 
„Kokia vaikų literatūros kūrėjo sėkmės paslaptis? – klausė 
kalbėtojas ir atsakė. – Tai talentas nepasenti. Pasenęs žmo-
gus, ypač rašytojas, vaikams nieko pasakyti negali, nes jis 
gyvena savo rūpesčiais ir į gyvenimą žiūri rimtai“.

O vaiko pasaulis yra turtingas, nes jis gali žaisti kad ir 
paprasčiausiais ak me nėliais, sakė R. Tamošaitis ir tęsė, kad 

vaikas yra kūrybin-
gas, jis sugeba savo 
vaizduotėje atgai-
vinti daiktus, suteik-
ti jiems žmogiškų 
bruožų ir pasakoti 
apie juos istorijas. 
Tokią vaizduotės ga-
lią, likimo dovaną, 
privalo turėti ir vaikų 
literatūros kūrėjas, 
kitaip jo knygos bus 
nuobodžios, nors 
gal ir labai teisingos, 
pamokančios.

Vakaro pabaigo-
je rašytojas Vytautas 
Račickas perdavė 
„žodį anykštėnams“. 
„Keblonys, Gečio-
nys, Rubikiai, Trum-
batiškis... Šie vardai 
man mieli nuo vaikystės, kuri prasidėjo būtent Anykščiuose 
– mūsų literatūros klasikų lopšyje, – mąsliai rinko žodžius 
rašytojas. – Gyvenu Vilniuje, bet nuo Anykščių nesu nutolęs. 
Dažnai lankausi mamos tėviškėje Gečionyse. Andai ten, bū-
damas penkerių, pasilypėjau ant nemažo akmens galusodėje 
ir pirmą kartą pamačiau gražuolį Rubikių ežerą. Nepamirštu 
ir Anykščių, į kuriuos jeigu ne garsiuoju siauruku, tai bent 
mintimis nuvažiuoju“.

Baigdamas „žodį anykštėnams“, kraštietis rašytojas, kny-
gų vaikams ir jaunimui autorius Vytautas Račickas palinkė-
jo, kad Anykščių jaunimas neskubėtų savojo krašto keisti į 
turtingas vakarų europas, kad anykštėnų šeimose ir moky-
klose nemažėtų vaikų, o tuo pačiu – ir jojo skaitytojų, kad 
visi anykštėnai, nepaisant krizių ir blogų pranašysčių, būtų 
laimingi.

Virgaudas LISAUSKAS

Anykščių brangenybės – 
Vilniuje

Sausio 17 dieną Taikomosios dailės muziejuje Vil-
niuje keturi bendraminčiai: Lietuvos dailės muziejus, 
Anykščių sakralinio meno centras, Vilniaus anykštėnų 
sambūris ir Anykščių rajono savivaldybė – pradėjo 
trijų vakarų ciklą „Anykščių kultūros fenomenai“ ir 
surengė pirmąjį kultūros vakarą „Anykščių sakralinio 
meno pasijos“, kuriame buvo pristatytos knygos „Sa-
kralinio meno puoselėtojas monsinjoras Albertas Ta-
lačka“ ir „Marija Anortė Mackelaitė“.

Nacionalinės programos „Anykščiai – Lietuvos kultūros 
sostinė 2012“ renginyje per poeto ir vyskupo Antano Bara-
nausko gimtadienį dalyvavo ir Kultūros sostinės perspektyvas 
pristatė Anykščių meras Sigutis Obelevičius, apie sakralinio 
meno puoselėjimo tradicijas Lietuvoje ir Anykščiuose kalbėjo 
draugijos „Meno atodanga“ pirmininkė Bronė Lukaitienė, Lie-
tuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys ir jo pa-
vaduotojas Vytautas Balčiūnas, Kultūros ministerijos Regionų 
kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, menotyrininkai prof. 
Rūta Janonienė, Dalia Tarandaitė, dailininkas Vaidotas Žukas.

Ciklo „Anykščių kultūros fenomenai“ renginiai Vilniu-
je 2012-aisiais organizuojami garsiųjų rašytojų, kilusių iš 

Seneliui V. Račickui smuikeliu grie-
žia jo vaikaitė Kamilė. Foto: Virgau-
das Lisauskas
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Anykščių, gimtadieniais, pabrėžiant šių kūrėjų svarbą Anykš-
čiams – šių metų Lietuvos kultūros sostinei.

Antrasis šio ciklo kultūros vakaras balandžio 11 d., per 
rašytojo Jono Biliūno gimtadienį, skiriamas unikaliai Anykš-
čių literatūrinei tradicijai nuo Antano Baranausko iki Valdo 
Papievio ir pačių jauniausių Anykštijos literatų.

Ciklą Vilniuje anykštėnai užbaigs gruodžio 8 d., kai mi-
nimas rašytojos Bronės Buivydaitės gimtadienis, renginiu 
„Anykščių kultūrinis turizmas: ką sukūrėme ir ką kuriame“, 
kuriame dalyvaus kultūrinio turizmo puoselėtojai, pristaty-
siantys kultūrinio turizmo Anykščiuose fenomenus ir dabar 
plėtojamus bei numatomus projektus.

Pirmojo kultūros vakaro dvasios įkvėpta, mokytoja Ona 
BALIUKIENĖ savo mintis apie šią anykštėnų idėją išsakė ei-
lėmis:

Brangieji mūsų Anykščiai –
Tai kryžkelė didinga,
Į kur keliavo mūsų knygnešiai
Ir upėje Šventojoje
Savo vaikelius pakrikštijo dvasia,
Kurią net ir dabar pasaulis girdi.
A. Baranausko lūpose giesmė
Toli, net į Seinus, nuskriejo;
J. Biliūno pasakojimai
Apie gimtus Niūronis
Net ir dabar kiekvieną virkdo.
Iš čia jau driekiasi keliai
Pas Vaižgantą į Svėdasus,
Iš ten į Kauną ir į Skandinaviją...
Iš Anykščių Ryga, Liepoja
Jau netgi tais senais laikais
Buvo ranka pasiekiama,
Taip ėjo ėjo žmonės...
O ir didingi Kaukazo kalnai
Legendomis jau puošiami A. Vienuolio.
Dar kiek naujų veidų
Bažnyčios varpas sušaukė
Prie savojo altoriaus?..
Tai mūsų dvasingieji Anykščiai –
Jie atviri, kaip jų kalneliai,
Paprasti ir darbštūs žmonės.
Štai toks žemėlapis, tokie keliai
Ir išveda, vėl suveda
Iš visų miestų anykštėnus.

PA informacija

GIMTINĖS ŽENKLAI

Brandus 
dvidešimtmetis „Gojus“

Vasario 11 dieną Anykščių kultūros centre tautinių 
šokių kolektyvas „Gojus“ iškilmingai, džiaugsmingai 
ir jaunatviškai šventė savo 20-metį. 

Ta proga susibūrė dauguma anykštėnų, per dvidešimtmetį 
dalį savo jaunystės dovanojusių tautiniam šokiui ir drauge 
auginusių „Gojų“. Kolektyvo jubiliejų primins Lietuvos Re-
spublikos kultūros ministro Arūno Gelūno, Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Valentino Stundžio, 
Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus ir kitos padėkos, 
bičiulių dovanos ir linkėjimai „Gojui“ ir jo vadovei nuo pir-
mosios dienos Jūratei Uselienei.

Ona REPEČKIENĖ, A. Baranausko vidurinės mokyklos 
direktorė: „Kolektyvo 20-metis išryškina grožio ir prasmės 
ženklus, jungiamus magiško imperatyvo: kartu, vienas kitą 
paskatindami, sustiprindami, įkvėpdami geru žodžiu, šiltu 
žvilgsniu... Gimtadienis skatina atsigręžti atgal ir įvertinti, 
kokie buvote ir kokie esate, nuo kur iki kur atėjote, – nuo 
liauno GOJELIO iki sutelkto GOJAUS, užburiančio ne tik 
lietuvaičių, bet ir kitų pasaulio šalių žmonių širdis šokio 
magija, judesio lengvumu ir grakštumu, pavergiančio iš 
meną mylinčios širdies sklindančia šviesa. Laimas vainikavo 
Jūsų kolektyvo ieškojimus dideliais pasiekimais, tačiau tai 
nėra galimybių riba: veriasi naujos siekių, kūrybos ir veiklos 
erdvės. Tegu Jūsų pastangas visada laimins amžinieji kūrybos 
ir grožio šaltiniai!“ 

Gražvydas BARTULIS, moksleivis: „Na, ką aš galėčiau 
pasakyti apie renginį? Mane visad žavėjo tautiniai Lietuvių 
šokiai. Tai yra neatsiejama mūsų kultūros dalis. Visi tie šokio 
žingsneliai, tautiniai rūbai – tiesiog malonumas akiai. 

Tą vakarą aš tiesiog pradėjau gailėtis, jog pats nelankau 
„Gojaus“ kolektyvo. Girdėjau begalę gražių atsiliepimų apie 
kolektyvą, nes daug mano pažįstamų ten šoka. Per Gojaus 
dvidešimtmečio koncertą, buvo labai gerą matyti vadovę J. 
Uselienę besišypsančią, laimingą, kadangi girdėjau, jog ji 
yra griežta, bet labai gera vadovė. 

Džiugu žinoti, jog Anykščiuose yra tokių šaunių 
kolektyvų – juk tai pasaulinio lygio dalykai! Anykščiai turi 
kuo didžiuotis.“

Žilvinas Pranas SMALSKAS, „Gojaus“ šokėjas: 
„Mes po vieną – tik margi žiedai,
kai puokštėje – vėduoklė laikos.
Tu mus subūrei, Tu suradai,
Jūrate, „Gojus“ – Tavo vaikas.“

PA informacija

Pristatant Anykščių sakralinio meno atspindžius leidiniuose, 
vilniečiams giedojo Anykščių choras „Salve cantus“ (vado-
vas Rimvydas Griauzdė). Foto: Ona Baliukienė.

„Gojaus“ jubiliejaus proga sveikinimus priiminėjo kolektyvo 
vadovė Jūratė Uselienė. Foto: Gražvydas Bartulis.
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Diena pas kaimynus
Kovo 7-ąją Panevėžio apskrities Gabrielės Petke-

vičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje įvyko Anykščių 
diena, kurią bendru sutarimu organizavo Panevėžio 
apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bei Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos. Anykščių dienos ren-
giniuose dalyvavo Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
anūkė Irena Didžiulytė-Jurevičienė su dukromis.

Panevėžio bendruomenei anykštėnai parengė įvairiapu-
sę ir turiningą programą. Išsamius ir gausiai iliustruotus pra-
nešimus skaitė Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius,  
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius 
Romas Kutka, mūsų Bibliotekos Kraštotyros ir leidybos sky-
riaus vedėja Audronė Berezauskienė, A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius 
Tautvydas Kontrimavičius.

Panevėžiečiams buvo proga susitikti su anykštėnų „gy-
vuoju klasiku“ vadinamu rašytoju, antrosios Antano Ba-
ranausko literatūrinės premijos laureatu Rimantu Vanagu. 
Ekrane Šventosios upės tėkme praplaukė ypatingiausios ar 
įsimintinos rašytojo gyvenimo akimirkos, jį supusių žmonių 
veidai. Susitikimą vedęs ir penktąją R. Vanago serijos „Sie-
liai“ knygą „Peslių akademija“ pristatęs mūsų Bibliotekos 
direktorius Romas Kutka rėmėsi kraštietės literatūrologės Jur-
gos Žąsinaitės įžvalgomis.

Rašytojo lyriką bei ištraukas iš „Peslių akademijos“ skaitė 
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriai kraštiečiai 
Toma Razmislavičiūtė ir Jonas Čepulis.  

Anykštėnų parengtą programą lydėjo siekis atskleisti 
Anykščių krašto savitumą ir savasties paieškas. Tą savastį nu-
spalvino Anykščių kultūros centro folklorinio ansamblio „Va-
laukis“ (vadovė Regina Stumburienė) giedamas A. Baranaus-
ko „Anykščių šilelis“, Klemenso Kairio „Geražodis Antanui 
Baranauskui“, „lietuviškąja marseliete“ vadinama giesmė 
iš A. Baranausko poemos „Kelionė Petaburkan“, Anykščių 
himnu tapusi „Dainu dainelę“ ir kitos pasaulietiškos giesmės, 
nuometo rišimo ceremonija, režisieriaus Arvydo Liorančo 
dokumentinis filmas „Antanas Vienuolis“ bei fotografijų par-
oda „Siaurukas kraštovaizdyje“.

Tarsi apibendrinimas programos dalyvių išsakytoms min-
tims ir viltims nuskambėjo rašytojo Rimanto Vanago, Anykš-
čių savastį įprasminusio ir tuo pačiu ją kaip Lietuvos kasdie-
nybės istoriją knygoje „Peslių akademija“ pateikusio, ištarti 
žodžiai: „Iš praeities atsirenku tik tai, ką galima palyginti su 
šiandiena, kaip paskatą dvasiniam tobulėjimui. Ir tikiu, kad 
Apvaizda mūsų neapleis“.

Aušra MIŠKINIENĖ
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja

Anykščių dienos organizatorius L. ir S. Didžiulių viešosios bi-
bliotekos direktorius R. Kutka su renginio viešniomis – Didžiu-
lių anūke Irena Jurevičiene bei proanūkėmis Giedre Stukniene 
ir Rūta Marija Urbonavičiene. Foto: Violeta Matelienė.

Bibliotekos jubiliejus 
su viltimi

Kovo 16-ąją, kai visoje Lietuvoje minima Knygne-
šių diena, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios biblio-
tekos kolektyvas kartu su būreliu artimiausių draugų 
Koplyčioje-kamerinių menų centre šventė solidžią su-
kaktį. Prieš 75-erius metus Anykščiuose buvo įsteigta 
viešoji biblioteka.

Be svečių iš sos ti nės, be delegacijų iš kai myninių rajonų, 
net ir be vienos-kitos de šimties ištikimiausių skaitytojų – 
tik tarp sa viš kių ir prie šventinio sta lo, padengto iš kuk lių 
atlyginimų atsiriekto mis vaišėmis.

Kaip didžiausias atsi minimas apie blyk ste lėjusią sukaktį 
liks tik Anykščių mero 
Sigučio Obelevičiaus 
įteiktos pa dėkos Audro-
nei Berezauskienei, Al-
fonsui Tulušiui, Aušrai 
Miš kinienei, Vidai 
Kon  tri  mavičienei, Dia-
nai Šermukšnienei, 
Re ginai Tulušienei, 
Vi tai Bu davičienei ir 
Danguo lei Kavaliaus-
kienei. Jas palydėjo ir 
tra  di  cinis eilinis mero 
pa  žadas: „...jei ne šie-
met, tai kitąmet – tik-
rai!“ Čia, žinoma, apie 
naująjį bibliotekos pastatą, kuris jau penktus metus kyla ant 
Šventosios kranto lyg žydroji bibliotekininkių svajonė, skati-
nanti kukliai leisti metus ir jo laukti.

Šalia simbolinių dovanų ir linkėjimų – ypatingas ir 
autentiškas, tą pačią dieną ir tik ta proga gimęs Rimanto 
Vanago eilėraštis-dedikacija:

Būk sveika, 
Anykščių biblioteka!
Džiaugiuos, 
Kad esu jaunesnis, 
Nors jau 50 metų vaikštau gatve, 
Vedančia pas tave. 
Tavo dėka 
Sužinojau daug ką, 
Nes tavo ranka
Dosni kaip Šventosios vaga.
Džiaugsme ir liūdesy
Šviesi šventovė esi.
Tegu niekuomet 
Nepritrūksta tau draugų
Ir knygų grožio, tegu
Tavo dailūs, 
Lietuviški žodžiai 
Gaudžia anykštėnams 
Išminties 
Dvasingu ragu!  
Ir dar viena didelė jubiliejaus viltis – jaunųjų anykštėnų koncer-

tas, bibliotekos direktoriaus Romo Kutkos pavadintas savanorių 
dovana, nes nusipirkti atlikėjų 75-metė jubiliatė negalėtų. Todėl 
ir skambėjo Koplyčioje Samantos Veršelytės savos kūrybos dai-
nos, Ado Diržio ir Justės Svirkaitės duetai lietuviškai ir angliškai 
– tiesiog savi, nuoširdūs, anykštietiški ir nemokami.

-tk

Sukaktį šventusiems bibliotekinin-
kams skambėjo A. Diržio ir J. Svir-
kai tės dainos. Foto: TK.

Anykštėnų džiaugsmai
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Anykštėnų knygų derlius
Mokslininkas, kuris kovėsi 

Rudokas, Jonas. Lietuvos istorijos legenda. Akademikas 
Juozas Jurginis. – Vilnius, „Gairės“, 2011. – 332 p., iliustr.

Knygos autorius, iš 
Skiemonių (Anykščių r.) 
kilęs mokslo ir kultūros 
istorikas Jonas Rudokas 
knygos įžangoje savo 
naujausią darbą prista-
to taip: „Tai apybraiža 
apie žymaus, vi-
eno žymiausių mūsų 
mokslininkų gyvenimą 
ir veiklą, išleidžiama 
jo vyriausiojo sūnaus 
Juliaus rūpesčiu. Tikiu-
osi, ji sudomins skaity-
tojus visų pirma todėl, 
kad akademikas Juozas 
Jurginis buvo nepa-
prastai darbštus ir ypač 
produktyvus istorikas“.

Tačiau J. Rudokas 
įžvelgia ir kitą svarbią 

priežastį, dėl kurios J. Jurginio gyvenimas ir veikla verti šių dienų 
skaitytojų dėmesio. Pasak biografinio leidinio autoriaus, bev-
eik visi istoriko, akademiko „darbai parašyti priklausomybės 
metais, todėl jam teko būti ne tik mokslininku, bet ir kovotoju 
– dėl teisės rašyti tiesą apie Lietuvos praeitį, pasakoti apie tai 
žmonėms, dėl teisės ugdyti jaunus istorikus patriotus, organi-
zuoti jų veiklą. Ši kova buvo labai sunki – ne veltui sakoma, 
kad J. Jurginis buvo tuomet labiausiai persekiotas mūsų mok-
slininkas, persekiotas, bet neįveiktas. Apie tai byloja dešimtys 
jo parengtų knygų, kurios buvo graibstyte graibstomos knygy-
nuose, šimtai straipsnių, kurie įdomūs ir šiandien.“

Rašydamas šią knygą, J. Rudokas rėmėsi gausia archyvine 
medžiaga, jo jaunesniųjų kolegų, mokinių darbais: Ed-
vardo Gudavičiaus, Vytauto Merkio, Antano Tylos, Aldonos 
Gaigalaitės, Juozo Marcinkevičiaus ir kitų. Bendraudamas su 
mokslininko artimaisiais – jaunesniaisiais jo broliu ir seseri-
mi, autorius atkūrė ir J. Jurginio vaikystės Vikonių kaime šalia 
Anykščių epizodus.

Leidinyje gausu autentiškų prisiminimų, kuriais paryš ki-
na mos J. Jurginio būdo ypatybės: atkaklumas, gebėjimas rasti 
bū dą savo principams realizuoti.

Akademiką prisimenantis rašytojas Stasys Lipskis jo 
asmenybės portretą ir darbus apibūdina taip: „1957 metais, 
po ilgų diskusijų, svarstymų (aršių konfrontacijų su ideolog-
iniu prievaizdu J. Žiugžda) J. Jurginiui pavyko pagaliau išleisti 
mokykloms skirtą vadovėlį „Lietuvos TSR istorija“. Jis tapo 
bestseleriu, buvo kartojamas 1958, 1959, 1960 ir 1961 
metais, kol... 1961 metais trenkė baisus perkūnas iš Maskvos: 
pasirodė tik vienai (!) lietuviškai knygai skirtas TSRS CK nuta-
rimas „Apie rimtas klaidas J. Jurginio vadovėlyje“... Trys rusų 
istorikai suskaičiavo net 25 baisius kaltinimus, pražūtingus 
galingajai tarybų šaliai“.

Tikriausiai teisus buvo E. Gudavičius, kai 1994 metais, iškart 
po akademiko mirties, pareiškė: „Pasitraukė istorikas, kurio 
pavardę rašysime greta Simono Daukanto ir Zenono Ivinskio“.

PA informacija

Anykštėnų padėka Monsinjorui
Sakralinio meno puoselėtojas monsinjoras Albertas Talačka 

/ sudarytojai Vytautas Balčiūnas, Rasa Bražėnaitė, Skaidrė 
Račkaitytė, Dalia Tarandaitė. – Anykščiai, A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2011. – 128 p.

Knyga-albumas 
„Sakralinio meno puo-
se lėtojas monsinjoras 
Al bertas Talačka“ yra 
pir   masis bandymas 
su     vokti ir įprasminti 
Anyk ščių Šv.  apaštalo 
evan gelis to Mato pa-
ra pijos ilga mečio kle -
bono, Šv. Tėvo ka-
pe  lio no mon sinjoro 
Al   ber to Talačkos kul tū-
ri  nius projektus Anykš-
čiuose. 

Ši knyga, skirta 
anykštėnams ir kult ū ri-
nei Lietuvos vi suo me-
nei, bando atskleisti, 
kiek daug, nepaprastai daug padarė Dievo kunigas ir kultūros 
žmogus Albertas Talačka. Knyga skatina ne tik džiaugtis ir 
gėrėtis unikaliomis meno vertybėmis, bet ir suprasti Monsin-
joro A. Talačkos idėjas, siekius, viltis ir pastangas, suvokti to 
meto sudėtingas ir prieštaringas aplinkybes, kuriomis buvo 
puoselėjamas sakralinis menas. 

Šviesusis Monsinjoras, pasitikėdamas Anykščių tikinčiųjų 
bendruomenės brandumu, sąmoningumu, asmeninę dailės 
kolekciją, biblioteką ir archyvą testamentu paliko parapi-
jai be jokių sąlygų ir reikalavimų. Knyga „Sakralinio meno 
puoselėtojas monsinjoras Albertas Talačka“ yra ir anykštėnų 
nuoširdi padėka Monsinjorui ne tik už miestui padovanotas 
meno vertybes, kurios saugomos šventovėje ir Sakralinio 
meno centre, bet ir ypatingą asmenybės kilnumą, už taurias 
dvasininko pastangas, paties Monsinjoro žodžiais tariant, „ir 
aukotis, ir mylėti, ir kentėti, ir visus kviesti prie Kristaus. Ir nė 
vieno neatstumti“.  

Knygos pagrindinių tekstų autoriai Dalia Tarandaitė, Vy-
tautas Balčiūnas, Bronė Lukaitienė išsamiai aptaria monsin-
joro įgyvendintus kultūrinius projektus, o prisiminimais apie 
susitikimus su monsinjoru dalinasi dailininkas Vaidotas Žukas, 
literatūros profesorė Viktorija Daujotytė, rašytojas Vygandas 
Račkaitis, JAV kultūrininkė Marija Remienė. Knygoje spaus-
dinami paties monsinjoro A. Talačkos rašiniai apie sakralin-
io meno puoselėjimo darbus Anykščiuose, publikuojami 
jo kontempliatyvinį gyvenimą atskleidžiantys užrašai sau, 
dienoraščio fragmentai. Leidinyje skelbiamas ir jį pažinojusių 
dvasininkų bei anykštėnų atsiminimų pluoštas.  

Albume pateikiamos visų monsinjoro iniciatyva 
profesionalių menininkų priklausomybės metais sukurtų 
meno kūrinių nuotraukos, fotografijomis ir menotyriniais 
komentarais pristatoma ir monsinjoro Anykščių parapijai 
padovanota jo asmeninė dailės kolekcija – 50 kūrinių rinki-
nys. 

Knyga sudaryta ir išleista Monsinjoro A. Talačkos 90-
mečio jubiliejui.

Anykščių sakralinio meno centro informacija

GIMTINĖS ŽENKLAI
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Dygsniai ant dygsnių
Elmiškis, Vidmantas. 9 užkimusios gerklės : eilėraščiai 

[panaudotos Mildos Kiaušaitės fotografijos]. – Kaunas, Kau-
ko laiptai, 2011. – 76 p., iliustr.

Žinojau, kad Vi-
dmantas Elmiškis, „po-
etas nuo Elmos“, nele-
pina savo skaitytojų 
daž nomis knygomis ar 
eilėraščių publikacijo-
mis laikraščiuose. Ži-
nojau, kad taip jis pab-
rėžtinai vengia skubos, 
beveik garantuojančios 
falšą, grafomaniją. Ne-
su jaudrino širdies ar 
min ties poetiškas šuo-
ras – ir nereikia, aš turiu 
laiko, palauksiu... Ta-
čiau dedikacija, ku rią 
jis įrašė man dovano-
toje šviežiausioje kny-
gelėje „9 užkimusios 
gerklės“, nustebino: 

„Jau senstu, vis dažniau apie gimtąją Anykštiją galvoju, ją sa-
pnuoju...“ 

Pirmiausia puoliau ieškoti „Anykštijos“ – ir radau cikliuką 
„Iš anykštėno eilėraščių“. 

Suliesėjusi balta katytė ir apžabalęs Brisius 
Viename kailyje; (...)
Ateina Jėzus Kristus, nešinas adata,
įsiduria smilių ir rauda,
ir gieda, o tyli - - -
Man patinka, kai žmonės nedaugžodžiauja, ne pasitenki-

na rimuotom galūnėm, o rimus slepia tarp žodžių, kai ieško 
netikėtų dygsnių, sąskambių, paradoksalių palyginimų ir kitų 
dalykų, nuo kurių (tarp kurių) skyla žiežirbos.

Brendu per rasą ir verkiu;
Seniai nudrengti batai,
basi padai – pūslėti. 

Spokso mėnulis į mano
suragėjusį dešinės kojos nykštį
ir krizena, bjaurybė.

Lyg pats nebūtų idiotiškai plikas,
lyg nesimurdytų Karalienės liūne- - - 
Arba:
Kopiu, o Laimės žiburys dar aukštai, 
o pirštai vis kibiau ir kibiau į turėklus –
nusirisiu, nė Šaltupio vanduo neatgaivins. 
Man patinka, kai tūkstančius kartų girdėti pavadinimai ir 

žodžiai atsiduria neįprastose vietose, įgauna naujas, nebana-
lias prasmes.

Atplauk, Rubikių mergaite, priglausiu
Prie savo krūmokšniais apžėlusios krūtinės;
laukimas klampus kaip šlynas,
sudžiūvęs ant veido.
Už pirmąsias dvi eilutes rašyčiau kuolą, jei... nebūtų kitų 

eilučių, kurios pažymį padaugina jei ne iš dešimties, tai bent 
iš devynių. Įsiskaitydamas pradedi suvokti, jog autorius, kaip 
sakoma studentiškoje dainoje, „ne piemuo“, kad jis specialiai 
darosi sau charakiri, pilsto tau prieš nosį visokius gardėsius 
su prieskoniais – ir įdėmiai bei ironiškai žiūri, kaip reaguosi, 
ar užkibsi ant kabliuko, o gal vis dėlto įžvelgsi kai ką giliau? 
Regis, skvarbūs minčių zigzagai, staigūs bei kontrastingi po-
sūkiai, erotinės smulkmenos tam ir pinamos į savotiškas afo-

rizmų grandinėles, kad autorius arba pridengtų geliantį skaus-
mą, arba gautų progą pakikenti į delną... 

Eilėraščių, kurių dominantė – praeitis, ne vienas ir ne du, 
tačiau ar autorius juose – nuobodus seniokiškas bambeklis? 
Nemanau – man jis atrodo pačiame žydėjime, brandus ana-
litikas, kyščiojantis lakoniškas provokacijas:  

Nespoksok į gražuolių kojas
Tarp vystančių liepos žiedų.
Žvelk – skruzdė ant šaligatvio.
Esama rinkinyje ir stebėtinai vientisų, lyg nupoliruotų ei-

lėraščių („Pro parako dūmus“, „Be apnašų“, „Papasakok ką 
nors“ ir kt.), tačiau dauguma dilgčioja laiko pajautimu, skaus-
mo aiženom. 

Nepaisant autoriaus fizinio svorio, ūgio bei solidėjančio 
amžiaus (kuo aš kaltas, kad jis pats tai nuolat pabrėžia?!), jo 
žodžiai dažnai kūdikiškai skaidrūs ir trapūs, juose telpa me-
dicininės dozės ir ašaros, ir autošaržo, ir išminties. Paprasčiau 
tarus, Vidmantas Elmiškis man nenuobodus, o argi ne to jis 
siekia? Nors jo knygelės pavadinimą iššifruočiau taip: „Šauk 
nešaukęs – vis tiek niekas neišgirs!”

Rimantas VANAGAS

Patirtį liudija moterys
Bulavienė, Dalia. Pokalbiai. – Plungė, UAB „Plungės ži-

nios“, 2011. – 80 p., iliustr. 
Pirmoji Plungėje 

gyvenančios anykštė-
nės, kilusios iš Užun-
vėžių kaimo, knygelė 
nustebina netikėtu 
rakursu. Pasakodama 
apie savo vaikystę, 
prabėgusią Anykščių 
krašte, prisimindama 
ir pačios, ir artimųjų iš-
gyventus šiurpius karo 
ir pokario įvykius, D. 
Morkūnaitė-Bulavienė 
juos pateikia dialogais 
su moterimis, kurios 
buvo jai artimos – su-
sietos giminystės, drau-
gystės ar nuoširdaus 
bendravimo saitais.

„Keletą metų rašiau šeimos istoriją. Teko ieškoti doku-
mentų, nuotraukų. Pabaigusi negalėjau nusiraminti, minty-
se kalbėjausi su praeitimi. Ryžausi užrašyti tuos neįvykusius 
pokalbius. Pradedu kalbėti su kuria nors moterimi, einu jos 
takais, išryškėja užmiršti žodžiai, žvilgsniai. Jie paliečia kitą 
moterį, kuri, atrodo, pati veržiasi pasikalbėti“, – taip savo kū-
rybinę idėją aiškina pati knygelės autorė.

Visas knygelės tekstas – vien tiesioginė kalba, atviravimai 
kalbantis dviese, kuriuose vyrauja moterų jausmai, subjekty-
vieji vertinimai, asmeniniai apsisprendimai. Nors pasakoji-
mas sukasi apie D. Bulavienės giminės patyrimus, išgyveni-
mus ir netektis, knygelė nėra itin biografiška, nesistengiama 
tiksliai rikiuoti giminystės linijų ir įvykių chronologijos. 

Kiekviena pašnekovė autorei atveria giliausiai įstrigusius, 
skausmingiausius, dažnai visą gyvenimą nešiotus savo patir-
ties momentus ir taip tarsi atlieka gyvenimo išpažintį. Tuose 
dialoguose naujomis spalvomis sušvinta ir svarbūs Anykščių 
krašto istorijos faktai: tragiškas brolių partizanų Jono ir Balio 
Lasių, žuvusių Užunvėžių mokykloje įrengtoje slaptavietėje, 
likimas, autorės giminaičio Prano Markūno legendinis už-
mojis pastatyti naują Andrioniškio bažnyčią... 

-tk
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Teroro ar okupacijos aukos?
Partizanų teroro aukų atminimo knyga : sudarė Povilas 

Masilionis. – Vilnius, UAB „Politika“, 2011. – 612 p., iliustr.
Povilo Masilionio su   da  rytas vardynas „Par   ti zanų teroro 

aukų at mi  nimo knyga“ 
– dar vienas informaty-
vus leidinys, liu  di jantis 
sovieti nės oku  pacijos 
metų te  roro bai  sumus 
Lietuvo je.

Kodėl okupacijos 
metais prasidėjo civilių 
gyventojų žudynės? Į šį 
klausimą bene aiškiau-
siai atsakė partizanas 
Marijonas Bačianskas 
partizaninių kovų ty-
rinėtojui Romui Kau-
niečiui 1998 m.: „Yra 
tokių, kurie nukentėjo 
nuo partizanų, kiti nuo 
skrebų, bet žmonės ne-
supranta svarbiausio, 
jog mes visi: ir skrebai, 

ir partizanai, ir tremtiniai – esame rusų NKVD-KGB aukos. 
Jie mus suskaldė, sukiršino, mes brolis brolį žudėm, įdavi-
nėjom vieni kitus, kur tik jie koją įkėlė, ten visuomet kraujas 
liejosi“.

P. Masilionio sudarytame vardyne – daug pavardžių ir 
kitos informacijos, bet tuose sąrašuose įvelta nemažai klai-
dų bei netikslumų. Taip atsitiko todėl, kad pagrindinis infor-
macijos šaltinis P. Masilioniui kaip jis pats patvirtino knygos 
pratarmėje, buvo operatyvinių KGB organų sudaryta kartote-
ka. Nors KGB organai žinojo daug, bet ne viską fiksavo taip, 
kaip buvo tikrovėje. Peržiūrėjęs vien tik Anykščių rajono 
neva partizanų teroro aukų sąrašą, radau, kad  iš  471 aukos  
iš Anykščių rajono – tiek jų įvardinta vardyne – 11 asmenų 
nužudyti NKVD-istų ir skrebų, 17 pavardžių įrašytos po 2 
kartus, 45 pavardės vardyne įrašytos ne iš mūsų rajono, net 
69 žuvusius rajone asmenis  galima įvardinto kolaborantais: 
apylinkių pirmininkai, skrebai, milicininkai ir panašūs.

Pagrindinis žinių šaltinis apie žuvusiuosius civilius Anykš-
čių rajone yra jų artimųjų liudijimai. Matyt, jais pasitikėti 
šimtu procentų taip pat negalima, nes jie galėjo specialiai 
šmeižti naujo tarybinio gyvenimo kūrėjus. Bet tai – atskira 
tema, kuriai reikia išsamaus tyrimo. Todėl vardyno sudaryto-
jas galėjo pasiremti jam žinomesniais informacijos šaltiniais, 
pavyzdžiui, kompartijos darbuotojų ataskaitomis ir praneši-
mais iš vietų bei panašiais dokumentais. Tokiais, kaip Pane-
vėžio apskrities kompartijos instruktoriaus Prano Simučio ty-
rimo ataskaita, surašyta 1945 m. gruodžio 21 d. apie Viešintų 
valsčiuje 1945 metais įvykdytus nusikaltimus ir nužudymus.

P. Simutis rašė: „1945 01 12 sutemus atvažiavo į Nemei-
rių kaimą iš Viešintų trys liaudies gynėjai pas valstietį Pečkų, 
viduj rado bevakarieniaujančius ir tuojau taburete ir auto-
matų buožėm ėmė mušti Pečkaus sūnus, paskui išvedė į kie-
mą ir nužudė. Pečkienė sirgo, gulėjo lovoje, nuo jos piršto 
nutraukė šliūbinį auksinį žiedą, smarkiai primušė iki nualpi-
mo. Paėmė iš Pečkų pakinkytą arklį, dviratį, drabužius, kitus 
daiktus, viską išsivežė į Viešintas“. Iš viso instruktorius P. Si-
mutis išsiaiškino Viešintų valsčiuje 1945 metais padarytas 7 
žmogžudystes ir savo ataskaitoje dėl žudynių užrašė tokias 
išvadas: „Išvardintas žmogžudystes įvykdė Viešintų valsčiaus 
liaudies gynėjai, o dalį tų nusikaltimų padarė vietos garni-

zono raudonarmiečiai. Už jų pasekmes pirmoje eilėje yra 
atsakingas Viešintų valsčiaus NKVD viršininkas leitenantas 
Naprijenka ir kiti vykdytojai. Stebėtina, kad Naprijenka ne 
tik nenubaustas, bet ir iš partijos neišmestas“.

Toje P. Simučio ataskaitoje pateikta informacija sutampa 
su artimųjų man pateiktais liudijimais – 1989 metais apie 
savo brolių nužudymą tą patį man papasakojo brolių Pečkų 
sesuo Ona Šinkūnienė.

P. Simučio įvardintos NKVD ir Viešintų skrebų aukos bro-
liai Antanas ir Jonas Pečkai bei Kazys Kavaliauskas vardyne 
įrašyti kaip partizanų teroro aukos...

Gintaras VAIČIŪNAS

Pirmiausia – išgyventas jausmas
Karaznevičienė, Regina. Vyno dėmė. Angelas Gulbelė : po-

ezija, proza. – Jonava, UAB „Dobilo leidykla“, 2012. – 38 p. 
Tai viena iš tų kuklių 

knygelių, kurioms jau 
nuo gimimo nulemti du 
keliai: arba į bibliografi-
nių retenybių gretą, arba 
į nežinią. Mat 50 egzem-
pliorių tiražas, ku riuo 
pasklinda anykštėnės bi-
bliotekininkės ir medikės 
išgyventos min  tys, yra 
daugiau nei kuk lus – tik 
simbolinis, skir tas tiems, 
kas savo gy venimo ke-
lyje atsitikti nai išvystų 
tokią knygelę.

O ji – jau trečioji, pa-
lydinti kiek anksčiau, bet vos prieš porą-trejetą metų, išleistus 
du šios autorės romanus. Jie, beje, irgi nepasižymėję egzem-
plioriais, ištirpo tarp skaitytojų, kurie juos sugėrė kaip savus. 

Keista, kad antrasis, 2010-aisiais išleistas R. Karaznevi-
čienės romanas apie pokarį „Pakeisti likimai“ buvo labiau 
pastebėtas ne Anykščiuose, kur parašytas, o Jonavoje, kur 
leidžiama šios autorės kūryba. „Achemos“ koncerno kasme-
tinė premija, skiriama sėkmingiausiai kuriantiems Lietuvos 
kaimo rašytojų sąjungos nariams, už šį romaną tąkart atiteko 
būtent anykštėnei R. Karaznevičienei. 

O šįkart – kiek neįprastas kūrybos rinkinys, sudarytas iš 
nedidelės poemėlės „Vyno dėmė“ ir scenos vaizdelio „Ange-
las Gulbelė“. Abu juos po vienos knygos stogu susieja tema 
– meilė, kuriai gyvenime neskirtas tiesus, šviesus ir lengvas 
kelias. Apie tai galima kalbėti eilėmis arba dialogais, galima 
graudinti ar juokinti, tačiau paieškos kaskart bus unikalios.

Perskaitęs svarsčiau: ar kas nors suvaidintų „Angelą Gul-
belę“ – istoriją apie apgaudinėjamą mylintį vyrą, suviliotą ir 
apgautą jo žmoną, savanaudę kaimynę? Tragikomišką, šiek 
tiek mistinę, bet skelbiančią nesenstančias tiesas ir nepaisan-
čią laiko rėmų? Skaitant kirbėjo mintis, kad nuo šio kūrinio 
iki scenos – toks pats atstumas, kaip nuo sulčių, supiltų į bu-
telį, iki vyno, kuris bus iš jo kada nors išpiltas. Idėja, tema, 
kurioms dar – bręsti ir bręsti...

Bet troškuliui numalšinti kartais gana ir šlakelio nerūgu-
sių sulčių – gurkštelėjai, šyptelėjai, dar asmeniniais išgyve-
nimais, gal kažkur prisimindamas net Gulbelę paminėjai... 
Tarsi tiek ir gana, kad autorės išgyventi ir knyga virtę jausmai 
būtų skaitytoją pasiekę ir savo vaisius davę. 

Nebūtina kaskart skaityti tik šedevrus – kartais visai sma-
gu patirti akimirkos įspūdį ten, kur tiesiog nuoširdu ir savita.
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GEGUŽĖ
4 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. gegužės 4 d. Anykš-

čiuose gimė statybininkas, verslininkas vadovas Virgilijus 
VAIČIULIS. Gyvena Anykščiuose ir nuo 2003 m. yra ben-
drovės „Anykščių šiluma” generalinis direktorius, Anykščių 
kultūros iniciatyvų partneris ir rėmėjas.

11 d. Sukanka 50 metų, kai 1962 m. gegužės 11 d. Vait-
kuškyje (Anykščių r.) gimė istorikas ir archeologas, humanita-
rinių mokslų daktaras Gintautas ZABIELA. Gyvena Vilniuje, 
dirba Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 
Istorijos katedroje docentu.

12 d.
Sukanka 100 metų, kai 1912 m. gegužės 12 d. Pitsburge 

(Pensilvanijos valstija, JAV) gimė, paskui Pesliuose (Anykščių 
r.) užaugo lakūnas, JAV lietuvių aviacijos sporto organizato-
rius, visuomenininkas Povilas ŠALTENIS (Paul J. Saltanis). 
Žuvo 1948 m., palaidotas Westburio (Niujorko valstija, JAV) 
Holy Roodo kapinėse-memoriale.

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. gegužės 12 d. Keblony-
se (Anykščių r.) gimė bibliotekininkė ir bibliografė, kultūros 
organizatorė Rita Gadliauskaitė-BABELIENĖ. Nuo 2009 m. 
iki šiol dirba Anykščių sakralinio meno centro ir Angelų mu-
ziejaus vedėja.

15 d. Sukanka 85 metai, kai 1927 m. gegužės 15 d. Mito-
šiūnuose (Anykščių r.) gimė kalbininkas, klasikinės filologijos 
tyrėjas ir žinovas Kazimieras KUZAVINIS. Mirė 2006 m., 
palaidotas tėviškėje, Mitošiūnų kapinėse.

16 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. gegužės 16 d. Skie-
monių kaime (Anykščių r.) gimė bibliotekininkė bibliografė 
ir kultūros organizatorė Bronė Krikštaponytė-Staikūnienė-
LUKAITIENĖ. Gyvena ir dirba Anykščiuose, yra Anykščių 
kultūros draugijos „Meno atodanga” pirmininkė.

18 d.
Sukanka 60 metų, kai 1952 m. gegužės 18 d. Dubriš-

kyje (Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius, pedagogas 
edukologas Vytautas PLAKYS. Gyvena ir dirba Vilniuje, nuo 
1994 m. yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studi-
jų direkcijos direktorius.

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. gegužės 18 d. Anykš-
čiuose gimė pedagogas technologas ir visuomenininkas, 
Lietuvos Atgimimo veiklos organizatorius Anykščiuose 
Audrius VINGRYS. Gyvena ir dirba Anykščiuose bei Nor-
vegijoje.

20 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. gegužės 20 d. Svė-
dasuose (Anykščių r.) gimė teatro, kino ir televizijos aktorius, 
teatrologas Ferdinandas Pranas JAKŠYS. Gyvena ir vaidina 
Vilniuje.

22 d. Sukanka 100 metų, kai 1912 m. gegužės 22 d. Ka-
varske (Anykščių r.) gimė fizikas ir chemikas, ilgametis Vil-
niaus universiteto Chemijos fakulteto dėstytojas prof. dr. Vy-
tautas KAIKARIS. Mirė 1982 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje.

23 d. Sukanka 60 metų, kai 1952 m. gegužės 23 d. Bur-
biškyje (Anykščių r.) gimė poetas ir prozininkas, publicistas 
Vidmantas KIAUŠAS-Elmiškis. Gyvena ir dirba Kaune, yra 
Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas ir 
portalo www.kamane.lt vyriausiasis redaktorius.

25 d.
Sukanka 120 metų, kai 1892 m. gegužės 25 d. Lata-

voje (Anykščių r.) gimė literatas ir visuomenininkas Mikas 
MASYS. Nuo 1912 m. gyveno JAV, buvo lietuvybės skleidė-
jas emigracijoje, mirė 1973 m. Detroite.

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. gegužės 25 d. Vilniuje 
gimė rašytojas prozininkas ir dramaturgas, kino ir teatro reži-
sierius Vytautas V. LANDSBERGIS. Nuo 2003 m. gyvena ir 
kuria Anykščiuose ir Vilniuje, yra savo senelių krašto Anykš-
čių kultūrinių iniciatyvų partneris.

Anykštėnų sukaktys 28 d. Sukanka 35 metai, kai 1977 m. gegužės 28 d. 
Anykščiuose gimė mados dizainerė ir dizaino pedagogė 
Kristina KRUOPIENYTĖ. Gyvena, dirba ir kuria Vilniuje.

BIRŽELIS
5 d. Sukanka 70 metų, kai 1942 m. birželio 5 d. Bartkuš-

kiuose (Anykščių r.) gimė muzikos pedagogas ir pučiamųjų 
orkestrų vadovas Algimantas VAIGINIS. Gyveno ir dirbo 
Vilniuje, ten 2011 m. liepos 19 d. mirė ir palaidotas Viršu-
liškių kapinėse.

14 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. birželio 14 d. Troš-
kūnuose (Anykščių r.) gimė fotomenininkas ir politikas, vie-
nas iš Naujosios sąjungos (socialliberalų) steigėjų Vytautas 
JANULIS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

15 d. Sukanka 140 metų, kai 1872 m. birželio 15 d. 
Skauraduose (Anykščių r.) gimė knygnešys Valerijonas 
LASKAUSKAS. 1905 m. Anykščiuose atidaręs knygyną, jis 
prekiavo knygomis iki gyvenimo pabaigos, mirė 1932 m. ir 
palaidotas Anykščių senosiose kapinėse.

16 d. Sukanka 30 metų, kai 1982 m. birželio 16 d. Kati-
nuose (Panevėžio r.) gimė kunigas, literatas ir publicistas Justas 
JASĖNAS. 2007-2008 m. jis tarnavo Anykščių Šv. Mato baž-
nyčioje vikaru, yra Anykščių kultūrinių iniciatyvų partneris ir 
rėmėjas. Gyvena ir tarnauja Kupiškyje.

18 d. Sukanka 125 metai, kai 1887 m. birželio 18 d. 
Puroniškyje (Anykščių r.) gimė, paskui Lagedžiuose šalia 
Anykščių užaugo gydytojas ir visuomenininkas Adomas 
LASKAUSKAS. 1923-1944 m. gyveno ir dirbo Anykščiuo-
se, paskui pasitraukė į Vakarus ir mirė 1969 m. Baltimorėje 
(JAV), ten ir palaidotas.

23 d.
Sukanka 110 metų, kai 1902 m. birželio 23 d. Pely-

šose (Anykščių r.) gimė mokslininkas leidėjas ir visuome-
nininkas, Lietuvos N. Rericho draugijos vadovas Bronius 
VAITIEKŪNAS. Mirė 1986 m., palaidotas Kauno Karmė-
lavos kapinėse.

Sukanka 55 metai, kai 1957 m. birželio 23 d. Noriūnuose 
(Kupiškio r.) gimė teisininkė Zita Kriaučiukaitė-GAVĖNIE-
NĖ. Nuo 1989 m. gyvena Anykščiuose, nuo 2003 m. yra 
Anykščių rajono apylinkės teismo pirmininkė.

LIEPA
1 d. Sukanka 150 metų, kai 1862 m. liepos 1 d. Pikta-

galyje netoli Kavarsko (Anykščių r.) gimė knygnešys Juozas 
MALDŽIUS. Mirė 1942 m. Kavarske, palaidotas Kavarsko 
kapinėse.

7 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. liepos 7 d. Niūro-
nyse (Anykščių r.) gimė inžinierius ekonomistas, architektas 
restauratorius Rimantas Aloyzas ŠERMUKŠNIS. Gyvena ir 
dirba Kaune.

8 d. Sukanka 80 metų, kai 1932 m. liepos 8 d. Kaune 
gimė, vaikystę tėvo tėviškėje Anykščiuose praleido moksli-
ninkas, skaičiavimo technikos ir kosminių technologijų spe-
cialistas prof. Algirdas Antanas AVIŽIENIS. 1944 m. pasi-
traukęs į Vakarus, gyveno ir dirbo JAV, dabar gyvena Kaune 
ir Anykščiuose.

9 d. Sukanka 50 metų, kai 1962 m. liepos 9 d. 
Anykščiuose gimė rašytojas prozininkas ir vertėjas 
Valdas PAPIEVIS. Gyvena, dirba ir kuria Paryžiuje (Pran-
cūzija).

11 d.
Sukanka 115 metų, kai 1897 m. liepos 11 d. Velykūnuose 

(Anykščių r.) gimė smuikininkas, pedagogas, chorvedys, mu-
zikos istorikas ir kompozitorius Juozas STROLIA. Mirė 1969 
m. Čikagoje, JAV.

Sukanka 85 metai, kai 1922 m. liepos 11 d. Svėdasuose 
(Anykščių r.) gimė inžinierius ir visuomenininkas Vytautas 
Pijus GALVYDIS. 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, mirė 1971 
m. Čikagoje (JAV).
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Sukanka 55 metai, kai 1957 m. liepos 11 d. Anykščiuo-
se gimė inžinierius Eugenijus ANDRIEJAUSKAS. Gyvena 
Anykščiuose, nuo 2003 m. iki šiol dirba bendrovės „Anykš-
čių kvarcas” generaliniu direktoriumi.

13 d. Sukanka 80 metų, kai 1932 m. liepos 13 d. Sur-
degyje (Anykščių r.) gimė ekonomistas, Vilniaus universiteto 
dėstytojas prof. dr. Arvydas PAJUODIS. Gyvena Vilniuje.

20 d. Sukanka 90 metų, kai 1922 m. liepos 20 d. Mel-
dučiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas agronomas, bulvi-
ninkystės tyrėjas dr. Jonas MIKALAJŪNAS. Gyvena Anykš-
čiuose.

22 d. Sukanka 85 metai, kai 1927 m. liepos 22 d. Varšau-
koje (Anykščių r.) gimė miškininkas Ipolitas VILKONČIUS. 
Gyveno ir dirbo Anykščiuose, čia ir mirė 2007 m., palaidotas 
Anykščių senosiose kapinėse.

23 d. Sukanka 65 metai, kai 1947 m. liepos 23 d. Anykš-
čiuose gimė pedagogė, muzikos mokytoja ir chorvedė Onutė 
Prokurenkaitė-ALEKNAVIČIENĖ. Nuo 1971 m. iki šiol gy-
vena ir dirba Utenoje.

28 d. Sukanka 35 metai, kai 1977 m. liepos 28 d. 
Anykščiuose gimė vargonininkė ir muzikos pedagogė Nora 
GRIKŠTAITĖ-NKEMKA. Gyvena ir dirba Vilniuje.

RUGPJŪTIS
1 d.
Sukanka 80 metų, kai 1932 m. rugpjūčio 1 d. Viešintose 

(Anykščių r.) gimė dailininkas skulptorius Lionginas VIRBICKAS. 
Mirė 2012 m. vasario 26 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio 
kapinėse Menininkų kalnelyje.

Sukanka 70 metų, kai 1942 m. rugpjūčio 1 d. Ąžuolynėje 
(Anykščių r.) gimė pedagogė ir visuomenininkė, savivaldos 
organizatorė Aldona DAUGILYTĖ. Gyvena Anykščiuose.

Sukanka 65 metai, kai 1947 m. rugpjūčio 1 d. Anykš-
čiuose gimė inžinierius technologas ir verslininkas Juozas 
RAIŠELIS. Gyvena ir dirba Vilniuje, yra akcinės bendrovės 
„Dvarčionių keramika“ valdybos pirmininkas.

2 d. Sukanka 80 metai, kai 1932 m. rugpjūčio 2 d. Nau-
jasodyje (Anykščių r.) gimė pedagogė, muzikos mokytoja ir 
chorvedė Joana ŠIMKUTĖ. Gyvena Pasvalio rajone.

4 d. Sukanka 105 metai, kai 1907 m. rugpjūčio 4 d. Nar-
būčiuose (Anykščių r.) gimė inžinierius hidrotechnikas doc. 
Jonas ZIBERKAS. Iki gyvenimo pabaigos dirbo Lietuvos že-
mės ūkio akademijos dėstytoju.

10 d. Sukanka 105 metai, kai 1907 m. rugpjūčio 10 d. 
(pagal naująjį kalendorių – rugpjūčio 23 d.) Stasiuliškiuose 
(dabar – Naujasėdis, Anykščių r.) gimė kunigas, nuo 1948 
m. – ateistas, rašytojas ir vertėjas Jonas RAGAUSKAS. Mirė 
1967 m. Vilniuje.

12 d. Sukanka 90 metų, kai 1922 m. rugpjūčio 12 d. 
Troškūnuose (Anykščių r.) gimė spaustuvininkas verslinin-
kas Jonas DANAITIS. Nuo 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, 
gyveno Kanadoje, ten ir mirė 2003 m., palaidotas Toronto 
lietuvių kapinėse.

15 d. Sukanka 65 metai, kai 1947 m. rugpjūčio 15 d. 
Ukrainoje gimė agronomas ir verslininkas, žemės ūkio vei-
klos ir savivaldos organizatorius Petro ŠOSTUCHA. Nuo 
1974 m. m. gyvena ir dirba Anykščių rajone.

21 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. rugpjūčio 21 d. 
Ramuldavoje (Anykščių r.) gimė matematikas, sportininkas 
bridžo žaidėjas, daugkartinis Lietuvos bridžo čempionas 
Albertas TYLA. Gyvena ir dirba Vilniuje.

22 d. 
Sukanka 65 metai, kai 1947 m. rugpjūčio 22 d. Užugojuo-

se (Panevėžio r.) gimė statybos inžinierius Albertas MIŠKINIS. 
Nuo 1969 m. gyvena ir dirba Anykščiuose, yra Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos skyriaus vedėjas.

Sukanka 35 metai, kai 1977 m. rugpjūčio 22 d. Šiauliuose 
gimė sportininkas plaukikas, plaukimo sporto organizatorius 
ir treneris Žilvinas OVSIUKAS. Nuo 1998 m. gyvena ir dir-
ba Anykščiuose, yra Lietuvos plaukimo rinktinės vyriausiasis 
treneris ir olimpiečio Giedriaus Titenio treneris.

23 d. Sukanka 100 metų, kai 1912 m. rugpjūčio 23 d. 
Užulieknyje (Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius 
technologas, trąšų technologijos tyrėjas doc. dr. Vladas 
SLIŽYS. Mirė 2003 m. Kaune.

25 d. Sukanka 45 metai, kai 1967 m. rugpjūčio 25 d. 
Namišiuose (Pasvalio r.) gimė vargonininkas ir chorvedys, 
savivaldos ir kultūros organizatorius Rimvydas GRIAUZDĖ. 
Nuo 1989 m. iki šiol gyvena Anykščiuose ir dirba Šv. Mato 
bažnyčios vargonininku.

27 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. rugpjūčio 27 d. Bal-
tarusijoje gimė pedagogė, savivaldos organizatorė ir visuo-
menininkė Tamara BOŽOK. Nuo 1986 m. gyvena ir dirba 
Anykščiuose, yra ekonomikos mokymo bendrojo lavinimo 
mokyklose pradininkė.

28 d. 
Sukanka 60 metų, kai 1952 m. rugpjūčio 28 d. Pava-

riuose (Anykščių r.) gimė sportininkas šaškininkas, žaidimo 
rusiškomis šaškėmis susirašinėjant entuziastas, rusiškų šaš-
kių tarptautinis didmeistris Aloyzas TYLA. Gyveno ir dirbo 
Anykščiuose, kur ir mirė 2008 m. 

Sukanka 55 metai, kai 1957 m. rugpjūčio 28 d. Malei-
šiuose (Anykščių r.) gimė medikė ir kultūros organizatorė, 
labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“ steigėja ir 
vadovė Aldona ŠIRVINSKIENĖ. Gyvena ir dirba Anykščių 
rajone.

31 d. Sukanka 35 metai, kai 1977 m. rugpjūčio 31 d. 
Anykščiuose gimė dailininkė tekstilininkė, dailės pedagogė 
Severija INČIRAUSKAITĖ-KRIAUNEVIČIENĖ. Gyvena, 
dirba ir kuria Vilniuje.

RUGSĖJIS
1 d. Sukanka 100 metų, kai 1912 m. rugsėjo 1 d. Vodo-

nyse (Svėdasų parapija, Kupiškio r.) gimė teologas, vienuo-
lis pranciškonas Matas BANIŪNAS (Tėvas Petras Baniūnas 
OFM). Tarnavo vienuolynuose Italijoje, Kanadoje ir JAV, se-
natvėje rezidavo Kretingos vienuolyne. Mirė 2003 m. kovo 
20 d. JAV.

2 d.
Sukanka 80 metų, kai 1932 m. rugsėjo 2 d. Narbūčiuo-

se (Anykščių r.) gimė biologas ir zootechnikas Vaclovas 
BUITVYDAS.

Sukanka 60 metų, kai 1952 m. rugsėjo 2 d. Šaukote (Ra-
dviliškio r.) gimė gydytoja vadovė, savivaldos organizatorė 
Virginija Stankutė-PAŽĖRIENĖ. Nuo 1975 m. gyvena ir 
dirba Anykščiuose, nuo 1985 m. yra Anykščių rajono savi-
valdybės ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medi-
cinai.

17 d. Sukanka 80 metų, kai 1932 m. rugsėjo 17 d. Obely-
nėje (Rokiškio r.) gimė sporto pedagogas ir sporto organizato-
rius Julius MALELĖ. 1956-1971 m. jis gyveno Anykščiuose ir 
tarp anykštėnų buvo imtynių sporto pradininkas. Nuo 1971 
m. gyvena ir dirba Klaipėdoje.

18 d. Sukanka 50 metų, kai 1962 m. rugsėjo 18 d. Ska-
piškiuose (Anykščių r.) gimė sporto pedagogas, sportininkas 
ir sporto organizatorius Algis DRŪSYS. Gyvena ir dirba 
Anykščiuose, yra Anykščių kūno kultūros ir sporto centro di-
rektoriaus pavaduotojas.

26 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. rugsėjo 26 d. 
Laičiuose (Anykščių r.) gimė energetikas ir visuomeninin-
kas Vitas Mykolas ZAIKAUSKAS. Gyvena ir dirba Anykščių 
rajone, yra Viešintų bendruomenės pirmininkas.
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28 d. 
Sukanka 85 metai, kai 1927 m. rugsėjo 28 d. Jany-

džiuose (Anykščių r.) gimė bibliotekininkė bibliografė ir 
vertėja Valerija VILNONYTĖ. Nuo 1959 m. iki šiol gyvena 
Vilniuje.

Sukanka 45 metai, kai 1967 m. rugsėjo 28 d. Keblony-
se (Anykščių r.) gimė teisininkas Ramūnas GADLIAUSKAS. 
Nuo 1999 m. iki šiol gyvena Panevėžyje, dirba Panevėžio 
apygardos administracinio teismo pirmininku.

29 d. 
Sukanka 120 metų, kai 1892 m. rugsėjo 29 d. Andrio-

niškyje (Anykščių r.) gimė gydytojas terapeutas, moksli-
ninkas, 1944-1970 m. Vilniaus universiteto Medicinos fa-
kulteto Vidaus ligų katedros vedėjas profesorius Mykolas 
MARCINKEVIČIUS. Mirė 1987 m. gegužės 20 d. Vilniuje.

Sukanka 60 metų, kai 1952 m. rugsėjo 29 d. Radviliškyje 
gimė gydytojas vadovas, savivaldos organizatorius Rimon-
das BUKELIS. Nuo 1977 m. gyvena ir dirba Troškūnuose 
(Anykščių r.), nuo 1995 m. iki šiol yra Troškūnų palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės vadovas.

30 d. Sukanka 70 metų, kai 1942 m. rugsėjo 30 d. Žu-
kauskuose (Anykščių r.) gimė bibliografė ir pedagogė, ilga-
metė Vilniaus universiteto bibliotekininkystės ir bibliografijos 
dėstytoja docentė Julija ČEPYTĖ. Gyvena Kaune.

SPALIS
1 d.
Sukanka 100 metų, kai 1912 m. spalio 1 d. Beržoniškyje 

(Anykščių r.) gimė kunigas, 1947-1960 m. tremtinys, 1974-
2000 m. buvęs Suosto (Biržų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo pa-
rapijos klebonas Mykolas STONYS. Mirė 2001 m. rugsėjo 
17 d. Biržuose, palaidotas Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažny-
čios šventoriuje.

Sukanka 85 metai, kai 1927 m. spalio 1 d. Paandrionišky-
je (Anykščių r.) gimė inžinierius statybininkas ir architektas, 
vadovas Vytautas KAUŠPĖDAS. Gyveno ir dirbo Vilniuje ir 
Paandrioniškyje, mirė 2008 m. lapkričio 10 d. Vilniuje, pa-
laidotas Andrioniškio kapinėse.

10 d. 
Sukanka 60 metų, kai 1952 m. spalio 10 d. Naujasė-

dyje (Anykščių r.) gimė gydytoja vadovė Zita Januškaitė-
NENIŠKIENĖ. Gyvena Svėdasuose (Anykščių r.), nuo 1997 
m. iki šiol yra Anykščių rajono savivaldybės Pirminės sveika-
tos priežiūros centro direktorė.

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. spalio 10 d. Anykščiuose 
gimė dainininkas (bosas), Kauno muzikinio teatro solistas, 
muzikos pedagogas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
Muzikos akademijos docentas ir Dainavimo katedros vedė-
jas Tomas LADIGA. Gyvena ir dirba Kaune.

12 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. spalio 12 d. Anykš-
čiuose gimė inžinierius statybininkas ir sportininkas auto-
krosininkas, automobilių sporto entuziastas ir organizatorius 
Romualdas VITKUS. Gyvena ir dirba Anykščiuose, nuo 
1999 m. iki šiol yra Anykščių technikos sporto klubo „Mo-
torsportas“ pirmininkas.

19 d. Sukanka 60 metų, kai 1952 m. spalio 19 d. Vil-
niuje gimė muzikos pedagogas ir chorvedys Robertas 
ČAPKEVIČIUS. Nuo 1975 m. gyvena ir dirba Anykščiuose, 
yra Anykščių muzikos mokyklos mokytojas.

29 d.
Sukanka 85 metai kai 1927 m. spalio 29 d. Traupyje 

(Anykščių r.) gimė dailininkė tapytoja, portretų ir peizažų meis-
trė Valerija Vanagaitė-OSTRAUSKIENĖ. Nuo 1951 m. iki gy-
venimo pabaigos dirbo ir kūrė Kaune, ten ir mirė 1997 m.

Sukanka 55 metai, kai 1957 m. spalio 29 d. lietuvių 
tremtinių šeimoje Džezkazgane (Kazachstanas) gimė, 

Anykštėnų sukaktys

nuo kūdikystės Anykščiuose užaugo mokslininkė geogra-
fė landšaftininkė, vėjo erozijos reiškinių tyrėja dr. Regina 
MORKŪNAITĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

30 d. Sukanka 70 metų, kai 1942 m. spalio 30 d. Dau-
guose (dabar – Sindriai, Anykščių r.) gimė mokslininkas ma-
tematikas technologas, habilituotas technologijos mokslų, 
medžiagų inžinerijos daktaras, Kauno technologijos univer-
siteto profesorius Vidmantas Povilas PEKARSKAS. Gyvena 
ir dirba Kaune.

LAPKRITIS
4 d. Sukanka 95 metai, kai 1917 m. lapkričio 4 d. Traki-

niuose (Kurklių parapija, Anykščių r.) gimė kunigas tikėjimo 
gynėjas Steponas PILKA. Tarnavo Kauno arkivyskupijos pa-
rapijose, mirė 1994 m. Kaune, palaidotas Kurklių kapinėse 
prie artimųjų.

5 d. Sukanka 90 metų, kai 1922 m. lapkričio 5 d. Lobose 
(Anykščių r.) gimė dailininkas scenografas, buvęs Kauno ir 
Vilniaus teatrų vyriausiasis dailininkas Feliksas NAVICKAS. 
Gyvena Vilniuje.

11 d. Sukanka 75 metai, kai 1937 m. lapkričio 11 d. 
Anykščiuose gimė kunigas bažnyčios statytojas Vytautas Ka-
zimieras PESLIAKAS. Nuo 1973 m. iki šiol gyvena ir tarnau-
ja Jonavos rajone, Panoteriuose, yra Šv. Kryžiaus Atradimo 
parapijos klebonas.

12 d. Sukanka 120 metų, kai 1892 m. lapkričio 12 
d. Samarakėliuose (dabar – Žiedoniai, Anykščių r.) gimė 
chorvedys ir kompozitorius, muzikos pedagogas ir kultū-
ros organizatorius Mykolas KARKA. Gyveno ir dirbo Pa-
nevėžyje, ten mirė 1984 m. ir palaidotas senosiose Pane-
vėžio kapinėse. 

16 d. Sukanka 100 metų, kai 1912 m. lapkričio 16 d. 
Motiejūnuose (Anykščių r.) gimė dailininkas, verslininkas ir 
visuomenininkas Juozas MAČĖNAS. Gyvena Lemonte (Ili-
nojaus valstija, JAV).

17 d. Sukanka 50 metų, kai 1962 m. lapkričio 17 d. 
Širvintose gimė, paskui Anykščiuose užaugo mokslininkas 
gydytojas chirurgas, medicinos pedagogas Raimundas 
LUNEVIČIUS. Gyvena ir dirba Londone (Didžioji Britanija).

25 d. Sukanka 195 metai, kai 1817 m. lapkričio 25 d. 
Rukiškyje (Anykščių r.) gimė pedagogas, kalbininkas ir lite-
ratas, greitraščio (stenografijos) sistemos kūrėjas Leopoldas 
ARENDSAS. Nuo 1844 m. gyveno Berlyne (Vokietija), kur 
ir mirė 1882 m., palaidotas Berlyno Mitės kapinėse.

27 d. 
Sukanka 70 metų, kai 1942 m. lapkričio 27 d. Šove-

niuose (Anykščių r.) gimė inžinierė verslininkė, Lietuvos 
Respublikos ir Europos Sąjungos patentinė patikėtinė Zita 
Griganavičiūtė-GRIGIENĖ. Gyvena ir dirba Kaune.

Sukanka 65 metai, kai 1947 m. lapkričio 27 d. Vaidlo-
nyse (Anykščių r.) gimė miškininkas ir aplinkosaugininkas 
Antanas STACKEVIČIUS. Gyvena Vilniuje, dirba Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijoje, yra aktyvus Vilniaus 
anykštėnų sambūrio veiklos organizatorius.

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. lapkričio 27 d. Plaš-
takoje (Anykščių r.) gimė teisininkas teisėjas Laimantas 
MISIŪNAS. Gyvena Panevėžyje, dirba Panevėžio apygar-
dos teismo teisėju.

28 d. Sukanka 65 metai, kai 1947 m. lapkričio 28 d. 
Troškūnuose (Anykščių r.) gimė pedagogas, sporto ir savivaldos 
organizatorius, buvęs Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyk-
los direktorius Antanas ŽEMAITIS. Gyvena Anykščiuose.

29 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. lapkričio 29 d. 
Naujuosiuose Elmininkuose (Anykščių r.) gimė pedagogas 
vadovas Mindaugas PUODŽIUKAS. Gyvena Vilniuje, dirba 
Vilniaus Radvilų gimnazijos direktoriumi. n
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Gimtinėje – apie žydų tradiciją
Spalio 7-osios pavakare Elmininkų bibliotekoje skai-

tytojai susitiko ir bendravo su vertėja ir žydų kultūros 
tyrinėtoja Kristina Gudelyte, užaugusia šiame kaime. 
Klasikinės filologijos bakalauro ir religijų magistro studi-
jas Vilniaus universitete baigusi anykštėnų dar studijuo-
dama suprato, kad norint geriau pažinti žydų kultūrą bei 
išmokti hebrajų kalbą, reikia studijas tęsti Izraelyje, todėl 
filosofijos daktaro laipsnio siekia Haifos universitete.

Į d o -
mus pa-
sakojimas 
apie Iz raelio 
val s tybę, jos 
su si kūrimą, 
žydų kul-
tūrą ilgam 
p r i  k au s t ė 
el mininkie-
čių dėmesį. 
Kris tina pa-
sakojo apie 
ju daizmą, 
jo šventraš-
čius – Torą 
ir Talmudą, 
simbolius – 
menorą ir 

Dovydo žvaigždę, paaiškino reikšmę Šabo bei kitų judėjų 
švenčių: Pesacho, Chanukos, Roš ha-Šana (Naujųjų metų), 
Jom Kipur (atgailos dienos, skirtos apsivalymui nuo nuodė-
mių).

Viešnia plačiau pasakojo apie Sukot – Palapinių šven-
tę, kuomet pažymima 40 metų trukusi žydų tautos protėvių 
klajonė po dykumą, gyvenant tik palapinėse. Mat pabėgę iš 
Egipto, pakeliui į Pažadėtąją Žemę, izraelitai gyveno palapi-
nėse ir buvo visiškai atsidavę į Dievo rankas. Todėl ir šventės 
metu statomos laikinos palapinės, jose meldžiamasi ir val-
goma. Kartu tokiu būdu parodoma, kad viskas, kas duota 
mums, priklauso nuo Viešpaties valios. Manoma, kad šios 
šventės kilmė susijusi su derliaus nuėmimu, nes kaip tik tuo 
metu baigiamos rinkti vynuogės ir alyvuogės, gaminamas 
vynas ir aliejus. Per Sukot kviečiami svečiai, gausiai valgo-
ma, atliekamas Sukot palaiminimo ritualas. 

Judėjų šventa savaitės diena Šabas prasideda penktadienį 
prieš leidžiantis saulei ir pasibaigia šeštadienio vakare. Tuo 
metu draudžiamas bet koks darbas – netgi įžiebti šviesą ar 
ruošti valgį. Dauguma žydų švenčių, kaip pasakojo K. Gude-
lytė, yra religinės. Visos šventės ir kasdiena neatsiejamos nuo 
maldų. Buvo smalsu išgirsti apie judaizmo ir krikščionybės 
panašumus ir skirtumus. 

Daug įdomių faktų Kristina papasakojo apie tai, kaip ir 
kuo maitinasi žydai, kokios jiems įprastos buities sąlygos, ko-
kiuose namuose jie gyvena, kuo vilki. Elmininkiečiams buvo 
ypač įdomu pavartyti žydų knygą – hebrajiškais rašmenimis, 
skaitomą iš dešinės į kairę ir dar puslapius verčiant priešin-
gai, nei mums įprasta.

Kristina pasakojo ir apie tai, kad rašo straipsnius judaiz-
mo tema Visuotinei enciklopedijai, apie vertėjos darbą – į 

lietuvių kalbą ji verčia iš anglų, hebrajų, rusų, lenkų kalbų, 
išvertė jau 15 knygų. Naujausias jos darbas – iš hebrajų kal-
bos verčiama vieno žymiausių Izraelio rašytojų, žurnalisto, 
turinčio ir lietuviškų šaknų, Amoso Ozo knyga „Pasakojimai 
apie meilę ir tamsą“. Tai autobiografinis romanas kurioje gy-
vai ir vaizdingai pasakojamas žydų gyvenimas pirmaisiais 
Izraelio valstybės susikūrimo metais, pateikiama skirtingų 
kultūrų sandūra, žydų ir arabų konfliktas. Elmininkuose pir-
mąkart lietuvių kalba nuskambėjo šio kūrinio ištraukos.

Prieš atsisveikindama su kraštiečiais ir išvykdama atgal į 
Izraelį Kristina prasitarė, kad jos svajonė – gyventi šioje šaly-
je. Linkėjome jai sėkmės ir dėkojome už dovanas bibliotekos 
skaitytojams. 

 Diana ŠERMUKŠNIENĖ

Apie lietuvius, kurie stengiasi
Spalio 14-osios literatūrinių susitikimų pynę Anykš-

čiuose patriotiniais akcentais nuspalvino keliautojas ir 
publicistas Andrius Užkalnis. Jo susitikimas su anykš-
tėnais Muzikos mokyklos salėje buvo unikalus pačiam 
svečiui – pirmoji akistata su skaitytojais, po 16 metų 
Didžiojoje Britanijoje 2011-ųjų vasarą persikėlus gy-
venti į gimtąją Lietuvą.

„Esam sėkminga ir stipri tauta“, – tvirtino anykštėnams 
lietuvis žurnalistas, nuo 24-erių pakviestas dirbti į Londoną ir 
pažinęs ne tik Anglijos, bet ir kitų Europos ir Azijos šalių žmo-
nes bei jų šiuolaikinius įpročius. Pasak A. Užkalnio, lietuviai, 
lyginant juos su kitų šalių gyventojais, dar tiek neišlepę, savo 
atmintyje tebesaugo neseniai išgyventą blogesnio gyvenimo 
patirtį: „Jie bamba, bet kasdien dirba, stengiasi. Tokios tautos, 
taip užsispyrusios kapanotis pirmyn, nenugalėsi!“

Aiškindamas, kodėl apsisprendė grįžti į Lietuvą ir čia to-
liau dirbti, svečias sakė, kad Anglijoje jautęsis beveik niekam 
nežinoma vidutinybė, o tai jam visai nepatinka. Lietuvoje 
jam iškart buvo pasiūlyta vesti autorinę Baltijos TV laidą, čia 
jo knygos kaipmat tapo bestseleriais, todėl gimtajame krašte 
A. Užkalnis jaučiasi svarbus ir įvertintas. 

Jis tikino pasiilgstantis tik vieno – angliškojo santūrumo, 

A. Užkalnis į Anykščius atsivežė ir pats pardavinėjo visą 
savo kūrybos kraitį. Foto: TK.

Anykštėnų svečiai
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gebėjimo nesikišti į kitų žmonių reikalus, mat lietuviai labiau 
įpratę domėtis vienas kitu ir žarstyti patarimus, nesvarbu, rei-
kia jų kam nors ar ne.

Tačiau visais kitais atžvilgiais lietuviai, A. Užkalnio aki-
mis, yra pranašesni. Lietuvoje jį žavi noras padaryti viską 
kaip galima geriau – nesvarbu, ar tai apsimokės. Anglams, 
pasak publicisto, atrodytų visiškas nesusipratimas tokie di-
džiuliai ir patogūs pastatai, kaip biblioteka Utenoje, tokie 
brangūs filmai, kaip „Tadas Blinda. Pradžia“, ir tokie dideli 
cepelinai, kaip Karmėlavoje. Jie verčiau pasirinktų racionalų 
vidurkį ir neišsišoktų, nes apskaičiuotų, kad tai jiems tiesiog 
neapsimoka. 

„Anglijoje manęs vis paklausdavo: ar tau apsimoka važi-
nėti į Lietuvą ir pristatinėti savo knygas. Žinoma, kad neap-
simoka, bet man tai patinka – aš noriu kada nors tapti Lie-
tuvos rašytoju, kuris bus įrašytas į Lietuvos rekordų knygą 
kaip daugiausiai kartų susitikęs su savo kūrybos skaitytojais!“ 
– sakė anykštėnams A. Užkalnis.

Jis taip pat tikino liktų visiškas nulis, jei skaitytojams ne-
reikėtų jo knygų. Nuo 2009 m. jau tris publicistikos knygas: 
„Anglija: apie tuos žmones ir jų šalį“, „Kelionių istorijos“ ir 
„Prijaukintoji Anglija“ – išleidęs rašytojas sakė, kad dirba ne 
dėl saviraiškos, o dėl skaitytojų, nebijodamas prisipažinti, 
kad jiems linkęs pataikauti. 

Pasak A. Užkalnio, tie kūrėjai, kurie tikina, jog jiems vi-
siškai nesvarbu, ar jų knygas kas nors skaito, tiesiog yra me-
lagiai: „Argi bandelių kepėjas irgi kepa bandeles tik dėl to, 
kad jam tai įdomu, o ne dėl to, kad jas kas nors nupirktų ir 
suvalgytų?“.

-tk

Rašytojas, 
nesijaučiantis šventuoju

Spalio 14-ąją tradicinėje Knygos šventėje Anykš-
čiuose lankėsi ir su miesto mokyklų vyresniųjų klasių 
moksleiviai bei mokytojais susitiko rašytojas ir vertė-
jas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas 
Sigitas Parulskis. Muzikos mokyklos salėje visą valandą 
sklandė prieštaringos emocijos: nuo susižavėjimo sve-
čio paprastumu iki pasipiktinimo jo žarstomais katego-
riškais akibrokštais.

„Aš ne iš šventųjų 
– man nieko tokio ne-
atsitiko, kad ėmiau ir 
tapau rašytoju... Tiesiog 
noriu papasakoti apie 
tai, kas mums visiems 
rūpi – tai mano asme-
ninis požiūris, ir jeigu 
jis universalus, tai ir 
įdomus... Mano tikslas 
– parašyti gerą tekstą, 
kad jums patikčiau“, – 
taip apie savo kūrybinę 
motyvaciją kalbėjo S. 
Parulskis. 

Vienas ryškiausių 
XX-XXI a. sandūros 
lietuvių literatūros kū-
rėjų, jau patekęs į mo-
kyklinius literatūros istorijos vadovėlius, iškart suglumino 
anykštėnus atviru klausimu: paprašė išvardinti jo knygas. 
Nesulaukęs konkretaus atsakymo, jis daugiau ironizavo, 
vis pašiepdamas ne tik susirinkusius moksleivius, bet ir 
pokalbį vedusią mokytoją Onutę Jakimavičienę, kuriai 

teko itin sunki užduotis – kalbinti neprognozuojamą ra-
šytoją. 

Pasak S. Parulskio, pirmiausia turi kalbėti pačios knygos, 
o ne kas nors, įskaitant ir patį rašytoją, apie jas. Jo nuomone, 
literatūrinis skonis formuojamas dvejopai: iš aplinkos ir iš pa-
ties žmogaus noro jį turėti. Todėl verčiau pačiam skaitytojui 
imti knygą ir atmesti bet kokią suformuotą nuomonę apie ją, 
atrasti literatūros kūrinį savaip, be išankstinės nuostatos. To-
dėl ir jis pats, vėl atversdamas tas pačias knygas, kurias buvo 
skaitęs jaunystėje, ima pastebėti jose naujų įdomių smul-
kmenų, kurios dabar atrodo svarbesnės, nei buvo pirmąkart 
skaitant, kai dėmesį blokavo siužetas, apibendrinimai.

Rašytojas atvirai prisipažino, kad kaip profesionalus kū-
rėjas neįstengtų pragyventi. „Kodėl verčiu? Dėl pinigų. Per 
pusantrų metų išvertęs penkias knygas, jau galiu pragyventi, 
o per tiek laiko galėčiau parašyti tik vieną. Tačiau reikia kieto 
užpakalio – vertėjo darbas labiau techninis, tiesiog sėdi ir 
dirbi... Tačiau vertimas rašytojui – kaip pianistui kasdieninė 
pirštų mankšta: jis leidžia palaikyti kūrybinę formą net ir tuo-
met, kai pačiam nesirašo“, – pasakojo apie savo kasdienybę 
Nacionalinės premijos laureatas.

Svečias vengė atvirai komentuoti kitus rašytojus ir jų kny-
gas. Jis tikino, kad literatūra – ne sportas, ne rekordų siekimo 
arena, todėl niekaip negali būti išskirtas geriausias lietuvių 
rašytojas. Tačiau lietuvių literatūrą apskritai jis pripažįsta tik 
nuo 1918-ųjų metų, kai susiformavo literatūrinė kalba, todėl 
ją laiko dar nesusigulėjusia, matydamas neišvystytus žanrus. 
„Kitomis kalbomis rašytą literatūrą su Lietuva sieja labiau 
dvasinis ryšys, tai nėra tikroji lietuvių literatūra“, – anykštė-
nams sakė S. Parulskis.

Į klausimą, kokią matantis savo gyvenimo prasmę, rašy-
tojas atsakinėjo proziškai: „Teisingai gyventi šiame pasauly-
je, jausti pasitenkinimą tuo, kas aplink gero: vaikai neserga, 
gerai mokosi, mama gyva, aš galiu mėgautis saulėlydžiais... 
Ir stengtis kuo mažiau apriboti kitų laisvę, nes egocentrizmas 
tiesiog užknisa“.

-tk

Čia jiedu pamatė vienas kitą
Gruodžio 19-ąją kalėdinį koncertą Sakralinio 

meno centre surengė šeimyninis duetas solistė Rai-
monda Tallat-Kelpšaitė ir pianistas Gytis Cinauskas. 
Svečiai ne tik atskleidė savo muzikinį talentą, bet ir 
pravėrė langą į savo asmeninio gyvenimo erdvę, ku-
rioje Anykščiams tekusi itin reikšminga vieta.

Pianistas Gytis Ci nauskas – žinomo prieš kario Anykščių 
ver slininko, A. Baranaus ko aik štės kampe veikusios manu-
faktūros savininko Prano Ručio anūkas, jo dukters Elvyros 
Ručytės-Cinauskienės ir iš Rokiškio krašto kilusio rašytojo 
Vytauto Cinausko sūnus, garsios pianistės Gražinos Ručytės-
Landsbergienės sūnėnas. 
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GIMTINĖS ŽENKLAI

Tačiau Anykščiai jam – ne vien tik senelių miestas.
Adventinio koncerto „Tebūnie šviesa“ metu Sakralinio 

meno centre Gytis ir Raimonda Cinauskai prisiminė, kaip 
1992 m. pradžioje jiedu, iki tol visiškai nebendravę, susitiko 
Anykščių koplyčioje surengto koncerto metu ir po šio pirmo-
jo koncertinio pasimatymo daugiau nebenutolo net ir studi-
juodami Austrijoje. Po poros draugystės metų jiedu sukūrė 
šeimą, o dabar augina ir du talentingus, meniniais polinkiais 
jau garsėjančius sūnus.

„Ką reiškia tokia mūsų santuoka? Ką mes turime iš jos iš-
mokti? Pirmiausia – kantrybės ir tolerancijos vienas kitam!“ – 
apie muzikos pasaulyje paskendusią savo šeimą pasakojo R. 
Tallat-Kelpšaitė. Ji tikino, kad jei Dievas juodu Anykščiuose 
suvedė ir taip sutvarkė, kad jiedu būtinai taptų šeima, iš Jė-
zaus jiems tenka mokytis kantrybės, kad gyvenime sektųsi.

Gytis, pasakodamas savo šeimos likimą, prisiminė, kad 
jo seneliai su visais vaikais 1941-ųjų vasarą buvo ištremti į 
Sibirą, likimas šeimai buvo negailestingas, jau atrodė, kad 
Cinauskų pavardei išvis lemta išnykti. Tačiau prieš keletą 
metų miręs jo tėvas dar spėjo pasidžiaugti vienas po kito gi-
musiais dviem anūkais, kurie vėl atgaivino ir pratęsė nyks-
tančią giminę.

Sakralinių giesmių ir operečių arijų programa anykštėnus 
džiuginę atlikėjai kvietė nepraleisti progos ir dažniau lankytis 
Kauno muzikiniame teatre, kur nuolat skamba vienos iš „Tri-
jų panterų“ R. Tallat-Kelpšaitės balsas. 

Pasak G. Cinausko, solistės, kuriai yra progos dainuoti 
pagrindinius vaidmenis teatro spektakliuose, amžius labai 
trumpas. Mat nuolat auga nauja jaunųjų dainininkų karta, 
ir nespėji pastebėti, kaip buvusiai pirmojo ryškumo teatro 
žvaigždei belieka tik epizodiniai „trečiosios iš kairės kaimie-
tės“ vaidmenys...

-tk

Turistui – išskirtinį radinį
Sausio 20-ąją A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-

kausko memorialinis muziejus, pradėdamas minėti 
savo įkūrėjo ir pirmojo direktoriaus A. Vienuolio 130-
mečio sukaktį, surengė anykštėnų kultūros ir turizmo 
organizatorių pokalbį rašytojo memorialiniame name 
„Kultūrinis turizmas Anykščiuose nuo A. Vienuolio 
iki šios dienos“. Ta proga Anykščiuose lankėsi  sė-
kmingiausiai turizmą Lietuvoje pernai populiarinusio 
kelionių organizatoriaus „Mūsų Odisėja” vadovė dr. 
Regina Navickienė. 

Svarbiausia šio susitikimo idėja buvo prisiminti XX a. 
3-ajame dešimtmetyje A. Vienuolio suformuotą ir pradėtą 

realizuoti Anykščių kaip Lietuvos kultūrinio turizmo centro 
istorinę misiją, įvertinti šios minties raidą rašytojui ir muzie-
jaus įkūrėjui gyvam esant ir po jo mirties.

Pokalbio metu buvo prisiminta, kad su A. Vienuolio var-
du Anykščiuose iki šiol siejamos pirmosios turistinės idėjos 
ir iniciatyvos: 1927 m. pavasarį lankytojams atverta Antano 
Baranausko klėtelė kaip pirmasis Lietuvoje memorialinis 
muziejus, pradėtos kaupti muziejaus ir viso Anykščių krašto 
lankytojų atsiliepimų knygos, vėliau įkurtas Anykščių iškylų 
komitetas, dar 4-ajame dešimtmetyje suvienijęs turistus prii-
mančius ir jiems įvairias paslaugas teikiančius anykštėnus.

„Anykščių kraštas – tai aukso šalis, kur upės medum, Ka-
razijos vynu ir šiltu pienu teka...“ – negailėjo vaizdingų ir įsi-
menančių posakių rašytojas, 1933 m. rudenį vienoje iš savo 
publikacijų apie Anykščius dienraštyje „Lietuvos aidas“. Ir 
tokių rašinių to meto spaudoje – visas pluoštas. Prieškario 
Lietuvoje jis buvo įtakingiausias Anykščių krašto viešojo 
įvaizdžio formuotojas, aktyviai ir meniškai skleidęs žinią 
apie savo gimtinę kaip patrauklią šalies vietą keliautojams 
ir svečiams.

„Šiandien Anykščiams reikia vieno ryškaus objekto – jį 
įvardini, ir bet kurios pasaulio šalies turistas, susiruošęs į 
Lietuvą, žino, kodėl jam reikia lankytis Anykščiuose. Jei bus 
vienas ypatingos traukos centras – čia atvykęs turistas pa-
matys ir visa kita“, – sakė anykštėnams dr. R. Navickienė. Ji 
pripažino, kad ir visa Lietuva pernelyg išsibarsčiusi – ji labai 
turtinga, bet nėra tokių akcentų, kurie viliotų čia vykti. 

Pasak dr. R. Navickienės, vilčių, kad gausėtų vietinių tu-
ristų srautas, anykštėnams neverta brandinti, nes gyventojų 
skaičius šalyje tik mažėja. Tuo tarpu 70 proc. užsienio turis-
tų, ieškančių krypčių būsimoms kelionėms, tai daro tik inter-
nete. Todėl ypatingos svarbos turistiniam krašto potencialui 
atskleisti artimiausiu metu įgyja būtent internetinis krašto 
pristatymas.

„Apie Lietuvą čia apsilankę užsienio turistai dažniausiai 
rašo taip: gražios moterys, skanus alus ir visi susiraukę – ne-
laiminga ta šalis“, – pasakojo savo patirtis turizmo firmos va-
dovė. Ji atkreipė dėmesį, kad ir reklama, kuria pristatomas 
Lietuvos kultūrinio turizmo potencialas, yra statiška, negyva, 
joje trūksta besišypsančių žmonių.

Dr. R. Navickienė kaip perspektyviausią ateities turizmo 
kryptį Anykščiuose įvardijo sveikatinimo keliones. Pasinau-
doti sveikatą gerinančiomis priemonėmis atvykęs turistas, jos 
nuomone, mielai ir noriai skirs laiko ir kultūriniam akiračiui 
plėsti, lankys krašto paveldo objektus.

-tk

Neduodantys ramybės posmai
Vasario 19 dieną Sakralinio meno centre svečiavosi 

ir su anykštėnais bendravo kunigas kanauninkas Edmun-
das Rinkevičius. Pokalbio metu mintys vis krypo ten, kur 
veda šio dvasininko pašaukimas, – poezijos link. 

Glauski mane, numylėta Tėvyne,
Guoski miškų ošimu.
Tau nešu dovaną – širdį paklydusią,
Tau kaip auka gyvenu.
Tai – vienas posmelis iš kunigo kan. E. Rinkevičiaus poe-

tinės kūrybos, kurios atspindžių anykštėnai sulaukė ir sekma-
dienio popietės susitikime-pokalbyje „…apie meilę Tėvynei, 
poezijai ir Dievui…“.

Iš Skiemonių parapijos kilęs kunigas, poetas ir tautodaili-
ninkas E. Rinkevičius dabar gyvena Ramygaloje (Panevėžio 
r.) ir yra  Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas.
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Pokalbio su anykš-
tėnais metu svečias pri-
sipažino, kad eilėraščių 
nekuria, tik juos užrašo. 
Eilėraščiai gimsta patys 
ir tol neduoda ramybės, 
kol nebūna užrašyti. Kar-
tais juos susapnuoja, bet 
jei patingi atsikelti ir už-
rašyti – pradingsta. Daž-
niausia kunigo eilėraščių 
tema – meilė gimtajam kraštui, Lietuvai.

Kan. Edmundas Rinkevičius yra išleidęs poezijos ir mi-
niatiūrų knygas: „Vilties sparnai“, „Po žilvičio šakom“, „Krin-
tanti žvaigždė“, „Sudegintas laikas“, „Ra mybės ąžuolas“, 
at si minimų knygą apie ku nigą Aleksandrą Papučką „Tavy-
je, o Dieve, visa mano viltis“, dienoraštį „Kunigo metai“, 
eilėraščius spausdina regioninėje spaudoje, žurnale „Kata-
likų pasaulis“, almanachuose ir rinkiniuose, verčia iš lenkų 
kalbos, publikuoja publicistinius tekstus religijos ir moralės 
temomis.

Drožyba – dar vienas kan. E. Rinkevičiaus pomėgis, 
padedantis pailsėti, atsipalaiduoti po sunkių darbų. Kunigo 
drožiniai – įvairios medinės statulėlės religine tematika: Rū-
pintojėliai, žyniai, besimeldžiantys žmonės. 

Kan. E. Rinkevičius dalyvauja tautodailės parodose ir pats 
jas rengia, yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.

Anykščių sakralinio meno centro informacija

Subalansuota poezijos 
mėgėjams

Vasario 24 dieną Koplyčioje-kamerinių menų cen-
tre Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka ir 
anykštėnų literatų klubas „Marčiupys“ surengė sep-
tintuosius tradicinius nakties skaitymus „Kas švyti va-
sario nakties danguje?“, kuriuose svečiavosi ir gausus 
būrys poezijos kūrėjų iš Aukštaitijos. 

Vakaro vedėjos Ansė iš Malaišių, kuriai nuo šiuolaiki-
nių technologijų „galvų insisopsta“ (Aldona Širvinskienė) 
ir Vaižganto dėka mokslus baigusi Severija (Aušra Miški-
nienė), Mykoliuko smuikelio melodijos atviliotos, pakvietė 

Anykštėnų svečiai

„visus visus, pėsčius, raitus ir važiuotus Lietuvos kultūros 
sostinėn Anykščias in švintį: Anykščių koplyčian-kameri-
nių menų centran in Kūrybos kermošių“ ir priminė, kad 
„šymet tarmių metai“, skatindamos vakaro dalyvius pri-
siminti vieną didžiausių kalbos lobių – gimtąją tarmę ir 
„drūsiai šnekėt tarmiškai“.

Mūsų sumanymui pritarė ir į tradicinius nakties skai-
tymus, darganoto oro ir slidaus kelio nepabūgę, poezijos 
posmu bei dainos skambesiu pasišildyti atvyko svečiai iš 
kitų rajonų. Vakarą lydėjusios legendos priminė miestų, iš 
kurių atvyko svečiai, atsiradimą. Tokią legendą turi ne tik 
Anykščiai – dažnas Lietuvos miestas ją turi. Tai mūsų pro-
tėvių žodinės kultūros palikimas, perduodamas iš kartos į 
kartą. Antai ukmergiškiai tarsi krašto šventove didžiuojasi 
piliakalniu ir jo šeimininku kriviu. Kupiškio piliakalnį iš 
pelenų supylė du besišnekučiuojantys pypkoriai milžinai. 
Pakruojis siejamas su upele, prie kurios vykę mūšiai ir ją 
nudažę kariūnų krauju. 

Savo kūrybą po švytinčiu vasario dangumi Koplyčios 
skliaute skaitė literatų klubo „Versmė“ atstovai Laima But-
kutė, Janina Dauginytė-Audzijonienė, Albinas Kuliešis ir 
kiti ukmergiškiai, į svečius atvykę su „kulinariniu krokodi-
liuku“. Tarp Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“ narių 
jau skambėjo ir kunigo Justo Jasėno posmai, o Pakruojo 
literatų klubo „Židinys“ atstovų komandą papildė iš to pa-
ties rajono Rozalimo miestelio atvykę kunigas Algimantas 
Žibėnas ir literatė Vida Ignatjevienė. Uteniškiams šįkart 
atstovavo „Verdenės“ literatų klubo narė Regina Abukaus-
kienė iš Užpalių.

O negalėjęs atvykti Jonavos literatų klubo „Šaltinis“ li-
teratas Gintas Milkus pradžiugino lyrišku laišku: „Sninga, 
turbūt, nuo Jonavos iki Anykščių, tad ir toks ilgesys atsi-
randa – norisi kažką trukdyti, net paskambinti, gal pavirs-
ti sniego žmogumi ir nupėsčiuoti iki Šventosios vingių... 
Ačiū už kvietimą į tradicinį jūsų vakarojimą su vasario 
žvaigždėmis. Nuostabūs tie kvietimai, kaip ir jūs, poezijos 
kūrėjai ant Šventosios kranto. Tikiuosi, šiais metais pavyks 
atkeliauti. Kaip ten bebūtų, ir toliau „elegantiškai sninga“ 
(P. Širvys)...“.

Aušra MIŠKINIENĖ
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja

Vizitas su laimės receptu
Kovo 18-ąją Kultūrinių tradicijų studija „Anykš-

čių vaivorykštė“ nusidažė dar vienu atspalviu. Šioje 
jaukioje erdvėje lankėsi jaunas, paprastas ir draugiš-
kas vaikinukas Darius Ražauskas – laimės mokytojas, 
lektorius, ekobendruomenės narys, Vedų tyrinėtojas, 
praktikuojantis Bhakti jogą, save apibūdinęs Žmogu-
mi, vyru, o pirmiausia – siela. 

Pasak Dariaus, dalinimosi džiaugsmas jam suteikia įkvė-
pimo ir veda pirmyn. Jaunuolis yra baigęs vadybos ir firmų 
organizavimo magistrantūrą, savo gyvenimo paieškų kelyje 
išbandęs įvairaus pobūdžio veiklas, pradėdamas nuo kėgli-
nės mechaniko, dirbęs statybų sargu, pagalbiniu darbininku, 
brokeriu, žurnalistu ir net naktinio klubo direktoriumi. Gyve-
nime jis pagaliau atrado tikrąjį pašaukimą ir širdies džiaugs-
mą – Vedų žinių studijavimas ir dalinimasis jomis. 

Dalintis mintimis ir įkvėpti žmones džiaugsmingiems 
pokyčiams – tai Dariaus svajonė, tapusi realybe: „Tikiu, kad 
mes visi augame kartu ir galime, kai veikiame su nesavanau-
diška šypsena ir dalinamės savo širdimi“. 

Savo jausmais ir posmais dalijasi kuriantys kupiškėnai (iš kai-
rės): klubo pirmininkė Regina Baltrūnienė, Regina Sagulina, 
kun. Justas Jasėnas, Aušra Uldukienė, Vida Kaulakienė ir Ri-
mantas Urbonas. Foto: TK. 
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Darius svečiavosi 
„Anykščių vaivorykštė-
je“ vedinas noro pasi-
dalinti laimės receptu – 
skaitė paskaitą „Laimės 
psichologija“. Mane 
stebino ir žavėjo jau-
nojo lektoriaus papras-
tumas, draugiškumas ir 
žingeidumas, jo žinios, 
atvirumas ir nuoširdu-
mas. Spinduliuodamas 
jaunatviška energija, 
mokytojas dalinosi žiniomis, atsakinėjo į susirinkusiųjų klau-
simus. 

Nebijodamas nukrypti nuo paskaitos temos, Darius išsi-
plėtė ir palietė net ne vieną rūpimą ir aktualią sritį. Jaunuolis 
dalijosi patyrimais, kaip elgtis, kad būtume laimingi. 

Pasirodo, mūsų laimei daug įtakos daro dienos režimas, 
nesavanaudiška veikla kitų labui, pagarba tėvams, malda ir 
meditacija, mantrų kalbėjimas, santuokinė ištikimybė. Ryto 
pradžia turi įtakos visai mūsų dienai: jei atsikeliame pikti ir 
spygliuoti, tokie ir išliekame iki vakaro. Daug įtakos mūsų  
gyvenimui turi ir mintys: ką galvojame, tokie ir rezultatai. Čia 
viską lemia mūsų protas, kurį išjungti ar kontroliuoti praktiš-
kai neįmanoma – tik galima mėginti jį nuraminti. 

Dienos režimas turi įtakos mūsų būsenai ir jausenai. 
Geriausias miegas – nuo 22 iki 2 valandos. Todėl Darius ir 
patarė verčiau gultis miegoti anksčiau ir leisti sau pailsėti, o 
keltis irgi kur kas anksčiau. Įsimintinas puikus pavyzdys yra 
naminis paukštis-žadintuvas gaidys. Juk jam negalioja ilgo 
naktinėjimo ir rytais keliskart nuspaudžiamo žadintuvo sin-
dromas! Savaitgaliais jis irgi nemiega ilgiau nei darbo dieno-
mis, jam nėra išeiginių ir poilsio dienų. 

Pasak Dariaus, mes visi irgi esame gamtos dalis, tad ir 
mūsų laiko režimas turėtų būti pastovus. Jei nusprendžiame jį 
keisti, negalima to daryti staigiai – reikia pamažu ir atsargiai, 
kad nesukeltume šoko savo organizmui. Galima po truputį 
perprogramuoti savo protą: pranešti jam apie laukiančius pa-
sikeitimus, pavyzdžiui, kad bus keičiamas miego laikas, bus 
įvedama malda ar meditacija, laukia šaltas dušas. 

Yra gausybė įvairių dėsnių, laimingas norintis jaustis 
žmogus turėtų bent minimaliai juos žinoti ir taikyti savo 
gyvenime. Didžiulės jėgos turi dalinimasis, ryšys tarp ben-
draujančiųjų, dosnumas, dalijimasis gerumu, šiluma, fizinis 
kontaktas. 

„Pagarba tėvams irgi yra raktas į laimę“, – aiškino Darius, 
skatindamas jį išklausiusius anykštėnus bent mintimis kartais 
jų atsiprašyti, jiems padėkoti, vis juos prisiminti, mylėti ir 
gerbti už tai, kad per juos atėjome į šį pasaulį. 

Viktorija ŠERLINSKYTĖ

Pagarbiai apie savo kilmę
Kovo 22-ąją Koplyčioje-kamerinių menų centre 

jautėsi laimingas anykštėnų būrelis, skyręs vakarą su-
sitikti ir pabendrauti su astrologe ir astromineraloge, 
dvidešimties knygų autore Audrone Ilgevičiene-As-
trėja.  Viešnia, retai išsiruošianti į tokius susitikimus 
su skaitytojais, Anykščiuose pristatė bene ilgiausiai ra-
šytą savo knygą „Sakmė apie aisčius“ ir dalijosi minti-
mis apie praeitį bei ateitį. 

A. Ilgevičienės kūrybos gerbėja Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos skyriaus vedėja Lina Blažytė apie 

viešnią sakė, 
kad jos knygos 
yra tokios, ku-
rių negali ne-
skaityti, kartą 
jas atradęs, o 
jas skaityti yra 
lengva ir ma-
lonu.

„Jei kūryba 
rašytojui buvo 
sunkus proce-
sas – tai jaus ir 
skaitytojas, ir 
jam bus sunku 
skaityti. Todėl 
jei jauti, kad 
sunku, geriau 
išvis nerašyk, 
n e v a r g i n k 
skaitytojo“, – 
taip apie savo 
kūrybos patir-
tis kalbėjo rašytoja, tarp jos kūrybos gerbėjų dabar geriausiai 
žinoma kaip knygų akmenis ir  „Antropoteosofijos“ autorė. 
Ji prisipažino labai lengvai rašanti, dažnai vienu metu – net 
keturias ar penkias knygas, o jas pradeda nuo pavadinimo – 
kai jį parenka, toliau viskas tarsi savaime tampa aišku. „Kai 
pagauna įkvėpimas – tik spėk tai daryti: piešk, kurk muziką, 
rašyk“, – dalijosi patirtimis kūrėja.

Aiškindama, kodėl nuo astrologijos temų pasuko į seną-
ją mūsų krašto istoriją, kurios liudijimų kaip istorijos šaltinių 
tiesiog nėra likę, A. Ilgevičienė tvirtino, jog atėjo laikas tai 
medžiagai pasiekti žmogų, o jos tikslas – priminti tautai jos 
šaknis ir galingą dvasią.

„Mūsų istorija nebuvo užrašinėjama, nes anuomet rašto 
išvis dar nebuvo – tik žodinis išminties perdavimas iš kartos į 
kartą. Tuo metu užtekdavo priešams nužudyti žynius – ir be 
išminties likę žmonės patys pasiduodavo“, – kalbėjo anykš-
tėnams viešnia, primindama, kad lietuvių kalba yra seniausia 
pasaulyje, kuria vis dar kalbama. Ji atkreipė dėmesį, kad iš-
mintis, tūkstantmečius kaupta tose vietose, kur ją saugojo žy-
niai, išliko ir lydi čia gyvenančius žmones. Todėl astrologei 
ne nuostabu, kad atvykstantieji į mūsų kraštą pajunta, kokia 
stipri čia vietos dvasia.

Rašytoja nė nebandė aiškinti, kiek tiesos jos „Sakmėje 
apie aisčius“, savitai atskleidusioje baltų genčių kilmę. Ji tie-
siog pasiūlė priimti jos mintis ne protu, siekiant pagrįsti fak-
tus istoriniais šaltiniais, o širdimi. „Skyriau šią knygą tiems, 
kurių krūtinėse plaka aisčių palikuonių širdys. Jei jūsų širdis 
nesuvirpės – ką gi, tiesiog taip yra“, – ramiai aiškino kūrinio 
autorė. 

Jos nuomone, ne visi privalo būtinai tapti didvyriais, 
gyventi ir aukotis dėl kitų, – kiti žmonės gali tiesiog gražiai 
nugyventi savo gyvenimą. Pasak A. Ilgevičienės, kiekvienas 
žmogus iš prigimties turi Dievo duotą sugebėjimą, bet tik ką 
nors darydamas gali atsiskleisti: „Sėdėdamas ir svajodamas 
apie žygdarbį jis nieko nenuveiks“.

Rašytoja skatino anykštėnus tapti „savarankiškais ieško-
tojais“ ir būti vietos dvasios „rankomis ir kojomis“: keliauti, 
atrasti vietas, kurios stiprios praeities išmintimi, dabar jau 
pamirštas šventvietes, sutvarkyti jas ir taip pasisemti iš jų 
tautinės išminties ir stiprybės. „Norėdamas ką nors gauti iš 
didingos praeities, turi jai ką nors duoti – pirmiausia daugiau 
švaros, tvarkos“, – aiškino viešnia. 

-tk
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Atsisveikinome
2011 m. lapkričio 17 d. po sunkios ligos, ei-

dama 56-uosius metus, Kaune mirė menotyrininkė 
teatrologė, žurnalistė, informacinio kultūros žinių 
portalo www.kamane.lt įkūrėja ir vyriausioji 
redaktorė Vida SAVIČIŪNAITĖ (1956-2011).

Gimusi ir užaugusi Virsnio 
kaime netoli Andrioniškio, di-
džiąją savo gyvenimo dalį ji 
praleido Kaune, ten paliko ryš-
kiausius savo kultūrinės veiklos 
pėdsakus. Sankt Peterburge įgijusi 
menotyrininkės išsilavinimą, ji dir-
bo Kauno lėlių teatro bei Kauno 
valstybinio akademinio dramos 
teatro Literatūros skyrių vedėja, 
ilgą laiką buvo dienraščio „Li-
etuvos rytas“ žurnalistė. 2005 m. 
Kaune ji įkūrė profesionalių menų 
ir kultūros žinių portalą Kamane.lt ir iki gyvenimo pabaigos buvo 
jo vyriausioji redaktorė. Jos kūrybinę ir pedagoginę veiklą liudi-
ja publikacijos spaudoje ir internete, profesinio meistriškumo 
kursai jauniesiems menotyrininkams. Už profesinę ir kultūrinę 
veiklą ji pelnė įvairių apdovanojimų, tarp jų – ir Kauno miesto 
savivaldybės „Stiklinę plunksną“ (2005 m.). V. Savičiūnaitės 
palaikai buvo kremuoti ir palaidoti senosiose Viešintų kapinėse, 
kur ilsisi jos artimieji.

2011 m. lapkričio 19 d., eidama 82-uosius metus, 
Anyk š čiuose mirė pedagogė, gamtos mokslų moky-
toja Genovaitė Vasiulytė-VAJEGIENĖ (1930-2011).

Gausioje penkių vaikų šei-
mo je Švenčionių rajono Kiau-
ne  liškio kaime gimusi būsimoji 
mo  kytoja augo ir mokėsi  Ute-
no  je, Panevėžyje, 1954 m. baigė 
Vil  niaus universitetą ir savo pe-
dagoginį kelią pradėjo Vabal-
ninke. Ten sutikusi būsimąjį 
savo vyrą Stanislovą Vajegą 
(1928-2008) ir sukūrusi šeimą, 
nuo 1958 m. ji gyveno ir dirbo 
Anykščiuose, buvo Ažuožerių 
septynmetės, Anykščių 2-osios, 
o nuo 1980 metų rugsėjo 1-o-
sios iki išėjimo į pensiją – netoli 
jos namų duris atvėrusios naujos Anykščių 3-osios vidurinės 
mokyklos mokytoja. Darbšti, principinga, švelnaus būdo, 
taktiška, dirbanti kruopščiai, diegianti gamtos mokslų tiesas savo 
mokiniams – tokią mokytoją prisimins jos kolegos ir mokiniai. 
Užauginusi dukrą Ritą ir sūnų Kęstutį, spėjusi pasidžiaugti ke-
turiais anūkėliais, G. Vajegienė palydėta į Anykščių naująsias 
kapines ir palaidota šalia anksčiau mirusio vyro.

2011 m. lapkričio 30 d., eidama 73-uosius 
metus, Anyk š čiuose mirė pedagogė ir švietimo 
veiklos organizatorė Irena Teresė Kerpiškytė-
TVARDAUSKIENĖ (1939-2011).

Gimusi ir užaugusi Alantoje, Šiauliuose įgijusi pradinių 
klasių mokytojos specialybę, jaunystėje ji dirbo Zarasų rajone. 
Ten sutiko savo būsimąjį vyrą zarasiškį tautodailininką medžio 
drožėją Joną Tvardauską (1938-2010) ir susiejo savo gyveni-
mus, kartu užaugino dukras Daivą ir Ramunę. Tvardauskų 
šeima gyveno Kėdainiuose, Šiauliuose, o nuo 1970 metų visam 
laikui įsikūrė Anykščiuose. Nuo 1974 m. įsidarbinusi Anykščių 
švietimo skyriuje, keliskart keičiantis pareigoms, čia dirbo meto-
dininke, profesinio orientavimo kabineto vedėja, inspektore, kol 

išėjo į užtarnautą poilsį 1998 m. 
Ji šiltai bendravo su pedagogine 
bendruomene, stengėsi kiekvieną 
išklausyti, padėti ar patarti. Net 
ir nebedirbdama, ji domėjosi 
švietimo naujovėmis, dalinosi su 
buvusiais bendradarbiais savo 
pastebėjimais. I. Tvardauskienė 
palydėta į Anykščių naująsias 
kapines ir palaidota prie anksčiau 
mirusio vyro.

2011 m. gruodžio 
3 d. Troškūnuose, ką 
tik sulaukusi 91-erių metų, mirė tautodailininkė 
tekstilininkė, audėja ir mezgėja Anelė Gliaudelytė-
GELEŽEVIČIENĖ (1920-2011).

Gimusi ir augusi Juškonių kai-
me, ten baigusi pradžios mokyklą, 
ji nuo vaikystės dirbo įvairius ūkio 
ir buities darbus, o jaunystėje 
išmoko verpti, austi ir siūti. Antrojo 
pa saulinio karo metais Rokiškyje 
ji įgijo audėjos specialybę, bet 
po kario metais dirbo Alantoje, 
Skie  monyse, Kurkliuose, Kavar-
ske, galiausiai Anykščiuose įvai-
rių įstaigų tarnautoja. Pomėgis 
ran kdarbiams liko svarbiausias 
jos laisvalaikio užsiėmimas. Nuo 
1968 m. iki senatvės gyven-
dama Anykščiuose, ji buvo 
liau dies amatininkė, Lietuvos tautodailės sąjungos narė. Kelis 
dešimtmečius ji kūrė nėrinius, mezginius, vienintelė Anykščių 
krašte audė juostas su tautiniais ornamentais, liaudies meno par-
odose drąsiai ir išdidžiai rodė savo tekstilės gaminius su tautiniais 
ornamentais. Jau būdama vyresnio amžiaus sukūrusi šeimą su 
žemės ūkio veiklos organizatoriumi Jonu Geleževičiumi (1908-
1994), nugyvenusi su juo tris dešimtmečius, vienišą senatvę ji 
praleido pas dukterėčią Smėlynės kaime, o po mirties palydėta į 
Anykščių senąsias kapines prie vyro.

2011 m. gruodžio 5 d. Anykščiuose pavargo 
plakusi mokytojo, buvusio mokyklų direktoriaus 
Alberto DIKČIAUS (1932-2011) širdis. 

Užaugęs ir mokytojo me-
tus pra dėjęs skaičiuoti kaimy-
niniame Uk mergės rajone, jis 
nuo 1961 m. tapo anykštėnu 
ir čia pralei do pusę šimtmečio, 
eidamas pe  dagogo, visuome-
nininko, ek  s kursijų vadovo 
ir Anykščių kraš  to vertybių 
populiarintojo ke  liais. Kaip 
mokytojas dirbo An drioniškyje, 
Užunvėžiuose, Trau pyje ir 
Burbiškyje, vadovavo Vie šintų 
vidurinei, o ilgiausiai – Burbiškio 
aštuonmetei mokyklai, kol 
po 15 metų darbo šiose pareigose 1996 m. buvo palydėtas 
ilsėtis. A.  Dikčius pasižymėjo kaip reiklus  mokiniams, jų 
žinių kokybės siekiantis pedagogas, mokyklos materialinę 
bazę stiprinęs ir savo kvalifikaciją nuolat tobulinęs vadovas. 
Turėdamas stiprų ir įtaigų balsą, gerą humoro jausmą, moky-
tojas buvo aktyvus vyrų choro „Šilas“, „Bočių“ bendrijos 
ansamblio dalyvis, daugiau kaip 30 metų dirbo ekskursijos 
vadovu, pristatydamas Anykščių kraštą, kurį mėgo ir ku-
riuo didžiavosi. Palikęs žmoną pedagogę ir tautodailininkę 
Veroniką, A. Dikčius palydėtas į Anykščių naująsias kapines. 
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2011 m. gruodžio 17 d., eidamas 90-uosius me-
tus, Anykš čiuose mirė gydytojas chirurgas, ilga-
metis Anykščių rajono ligoninės vadovas Bronius 
ŠIMKŪNAS (1922-2011).

Kilme uteniškis, gimęs ir 
užaugęs Vyžuonose, iškart po 
Antrojo pasaulinio karo baigęs 
medicinos studijas Vilniaus uni-
versitete, jis nuo 1951 m. iki pat 
ilgo ir darbingo gyvenimo pabai-
gos liko ištikimas Anykščiams. 
B. Šimkūnas buvo pirmasis 
diplomuotas Anykščių chirur-
gas, pirmasis naujo Anykščių 
ligoninėje Chirurgijos skyriaus 
vadovas, pirmosios operacinės 
kūr ėjas, paskui – ilgiausiai, kone 30 metų, dirbo rajono 
ligoninės va dovu – tuo laiku, kai joje vienu metu galėdavo gy-
dytis daugiau kaip 400 pacientų, kai tai pačiai vienai gydymo 
įstaigai priklausė visa Anykščių rajono gyventojų sveikatos 
priežiūros sistema. Tik sulaukęs 80-ies jis atsisveikino su 
savo darbo kabinetu Anykščių poliklinikoje ir leido laiką nu-
osavoje sodyboje, grožėdamasis Anykščių miesto parku, iki 
paskutiniųjų gyvenimo mėnesių prižiūrėdamas lysvėse aug-
inamas daržoves bei žvaliai ir neskubėdamas vairuodamas 
automobilį. Su žmona medike sūnų užauginęs B. Šimkūnas 
palydėtas į Anykščių senąsias kapines.

2011 m. gruodžio 19 d., baigdamas 83-uosius me-
tus, Anykščiuose mirė Baranauskų giminės ainis, lit-
eratas poetas ir prozininkas Aleksandras NAVICKAS 
(1928-2011).

Poeto ir vyskupo Antano Ba-
ranausko sesers Rozalijos Zlat  ku-
vienės proanūkis Aleksas, gi męs 
per pačias Kalėdas ir vai kys tę 
praleidęs Pavartyčiuose (Rad-
viliškio r.), nuo mažens ži no-
jo ir brangino savo kilmę, jau tė 
prigimtinį potraukį skaityti ir kurti. 
Tačiau negailestingas li kimas, 
iš pradžių palikęs jį vien turčiu, 
paskui – našlaičiu be tėvo, o 
galiausiai – ir be pokario metais 
išdraskytos gimtinės, ilgam užkirto kelius į kūrybos pasaulį. Kelis 
dešimtmečius jis pirmiausia rūpinosi, kaip įgyti prozišką buhal-
terio ar agronomo specialybę, kaip įveikti valdžios trukdymus 
gauti geresnį darbą ir uždirbti daugiau duonos šeimai – medikei 
žmonai Birutei ir dviems augantiems vaikams. Tik būdamas jau 
vyresnio amžiaus, prie pensijos artėjantis Anykščių kelių tarny-
bos meistras, Aleksas rado jėgų ir noro tęsti tai, nuo ko jaunystėje 
buvo atsižadėjęs, – vėl ėmė rašyti. Nuo 1997 m. jis parašė ir 
išleido dvi apsakymų bei šešias eilėraščių knygas, o į paskutinįjį 
memuaristinės prozos rinkinį „Metai – tartum viena diena“ 
sukaupė prisiminimus. Gruodžio 23-ąją jis buvo palydėtas į 
Anykščių naująsias kapines, kur ilsisi Amžinybėje šalia motinos 
ir jį užauginusio patėvio.

2011 m. gruodžio 20 d., eidamas 80-uosius metus, 
Anykš čiuose mirė kūno kultūros mokytojas ir treneris 
Vytautas AVIŽA (1932-2011).

Artėjant švenčių šurmuliui, Anykščių sporto bendruomenė 
tyliai atsisveikino su Mokytoju, kuriam svarbiausias gyveni-
mo uždavinys buvo auginti sveiką, stiprią ir atkaklią jaunųjų 
anykštėnų kartą. Gimęs 1932 m. balandžio 25 d. Naujokų 
kaime netoli Kavarsko mažažemio valstiečio šeimoje, baigęs 

Kavarsko vidurinę mokyklą, o 
1957 m. – Lietuvos valstybinį 
kūno kultūros institutą, jis pusę 
šimtmečio paskyrė jaunimo fizin-
iam lavinimui, buvo griežtas ir 
reiklus mokytojas bei treneris. 
Tokį jį prisimena Biržų vaikų spor-
to mokyklos auklėtiniai, Žviliūnų 
aštuonmetės, paskui Anykščių 
2-osios ir 3-osios vidurinių 
mokyklų moksleiviai. Būdamas 
imtynių sporto entuziastas, šia 
sporto šaka jis užkrėtė ne vieną 
jaunuolį, suteikdamas pirmąsias žinias bei norą lavintis toliau. 
Šeimoje užauginęs sūnus Gintarą ir Donatą bei dukterį Editą, V. 
Aviža palydėtas į Anykščių kapines ir palaidotas šalia anksčiau 
mirusios žmonos.

2011 m. gruodžio 31 d., eidama 97-uosius me-
tus, Santa Monikoje (Kalifornija, JAV) mirė lietuvių 
rašytoja, poetė, JAV lietuvių visuomenininkė ALĖ 
RŪTA (Elena Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-
Arbienė, 1915-2011).

Kunigiškių Sklėrių giminės 
atstovė Alė Rūta gimė 1915 m. 
lapkričio 16 d. Sankt Peterburge 
(Rusija), kur Pirmojo pasaulinio 
karo metais buvo pasitraukę jos 
tėvai. Po karo grįžusi į Lietuvą, ji 
au go Rokiškio krašte, bet vieną 
žie mą 1923-1924 m. lankė ir 
Ku nigiškių pradžios mokyklą, 
gy vendama pas senelį – moti-
nos tėvą Ciprijoną Sklėrių ir 
te tą Teofilę. 1944 m. pasitrau-
kusi iš Lietuvos, Vokietijoje 
išleido pirmuosius poezijos ir novelių rinkinius. Nuo 1948 
m. iki gyvenimo pabaigos ji gyveno ir kūrė JAV, aktyviai 
dirbo Lietuvių bendruomenėje, priklausė Lietuvių rašytojų 
draugijai, ilgą laiką dirbo jos valdybos sekretore. Alės Rūtos 
plunksnai priklauso gausus ir vertingas literatūrinis palikimas, 
kone trys dešimtys įvairaus žanro leidinių – poezijos, novelių 
rinkinių, apysakų, keturiolika romanų, kelionių įspūdžių, 
prisiminimų knygų, draminių kūrinių vaikams. 2010 m. Li-
etuvoje pasirodė paskutinė jos iliustruotų prisiminimų knyga 
„Sklėriai“, atskleidusi sudėtingus vienos Aukštaitijos giminės 
likimus istorijos kryžkelėse. Su bendraamžiu vyru architektu 
Edmundu Arbačiausku-Arbu užauginusi tris vaikus: dukteris 
psichologę Vijolę Eleną ir dailininkę Rasą Emiliją Oną bei 
sūnų gydytoją Edmundą Arimantą, Alės Rūta palaidota šalia 
anksčiau mirusio vyro Los Andželo Šv. Kryžiaus kapinėse, o 
dalis jos pelenų – ir Antakalnio kapinėse Vilniuje.

2012 m. vasario 3 d., eidama 64-uosius me-
tus, Mikieriuose (Anykščių r.) mirė dailėtyrininkė ir 
bibliotekininkė Auksė Dovydaitytė-ŽUKIENĖ (1948-
2012).

1948 m. gegužės 27 dieną Vilniuje gimusi ir ten užaugusi,  
Dailės akademijoje meno istoriją ir teoriją studijavusi ir 
dailėtyrininkės išsilavinimą įgijusi 24 metų A. Žukienė su dvi-
em savo Jonais – vyru bei 4 metų sūnumi – iš sostinės persikėlė 
gyventi į kaimo sodybą Mikieriuose, Šimonių girios pakraštyje 
ir čia praleido likusį gyvenimą. Ji dirbo aplinkinių kaimų 
bibliotekose, kartu su vyru įkūrė Anykščių kultūros rūmų 
meno dirbtuves, o paskutiniuosius ketverius gyvenimo me-
tus buvo Andrioniškio bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė 
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ir bendruomenės pirmininkė. 
Ji niekada nesididžiavo savo 
kilme ir nesiekė iš to jokios nau-
dos, todėl tik artimiausi žmonės 
žinojo, kad Auksė buvo žymios 
Dovydaičių giminės atstovė. 
Jos senelis – filosofas Pranas 
Dovydaitis (1886-1942), Lietu-
vos Nepriklausomybės Vasa-
rio 16-osios Akto signataras, 
vėliau trečiosios Vyriausybės 
Ministras Pirmininkas, Lietuvos 
ateitininkų vadas, jos tėvas Jonas Dovydaitis (1914-1983) – 
jo vyriausiasis sūnus, žinomas aviatorius ir rašytojas. Gyventi 
taip, kad būtum vertinamas tik už tai, ką pats padarei, ji su 
vyru muzikantu ir metalo dailininku Jonu Žuku išmokė ir abu 
savo sūnus. A. Žukienė speiguotą vasario popietę palydėta 
į netoli sodybos Šimonių girioje atgyjančias Šilagalių kaimo 
kapines, kuriose po kelių dešimtmečių pertraukos supiltas 
naujas kapo kauburėlis.

2012 m. vasario 4 d., eidama 73-uosius metus, 
Anykščiuose mirė pedagogė, pradinių klasių moky-
toja Stasė Šermukšnytė-KRIAUČIONIENĖ (1939-
2012).

Gimusi ir užaugusi Kalve-
liuose (Anykščių r.), baigusi 
savo kai mo pradinę mokyklą 
ir pasimokiusi Debeikiu-
ose, pen kio likmetė ji išvyko į 
Švenčionėlius, kur baigė peda-
gogikos mokyklą ir tapo pradinių 
klasių mokytoja. Kiek laiko 
dirbo Jonavos rajono Keižionių 
septynmetėje mokykloje, paskui 
grįžo į gimtąjį Anykščių kraštą, 
buvo Kunigiškių aštuonmetės, 
Kavarsko vidurinės mokyklos 
mokytoja, o nuo 1966 metų 
dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, vėliau 
gimnazijoje. Čia dirbdama ji neakivaizdžiai baigė Šiaulių 
pedagoginį institutą. Ją į Amžinybę palydėjusi J. Biliūno 
gimnazijos bendruomenė atmintyje žadėjo saugoti mylimos 
mokytojos paveikslą: mokytoją Stasę mylėjo ir mokiniai, ir 
kolegos – už paprastumą, tikrumą, nuoširdumą. Mokytoja 
niekada nepakeldavo balso, išklausydavo, kantriai mokė, 
nesipuikavo vienadieniais dalykais, negailėjo patarimo, 
gero žodžio, supratingo žvilgsnio. Ji bus prisimenama kaip 
pedagogė, mokėjusi rasti džiaugsmą kasdienybėje, kartais la-
bai pilkoje ir skaudžioje.

2012 m. vasario 8 d., eidamas 57-uosius metus, 
Anykščiuose mirė gydytojas higienistas ir epidemiolo-
gas Arimantas SAMAS (1955-2012).

Kilęs iš Pasvalio ir 1980 
m. baigęs medicinos studi-
jas Vilniaus universitete, 
jaunas gydytojas higienis-
tas ir epidemiologas atvyko į 
Anykščius, čia praleido visą 
likusį gyvenimą, dirbdamas vi-
enoje ir toje pačioje sveikatos 
įstaigoje. Trumpai padirbėjęs 
Anykščių sanitarijos-epide-
miologijos stotyje gydytoju 
bakteriologu, Sanitarijos skyri-
aus vedėju, nuo 1983-ųjų 

Atsiveikinome

pavasario iki pat gyvenimo pabaigos jis vadovavo šiai stočiai, 
2007 m. pertvarkytai į  Utenos visuomenės sveikatos cen-
tro Anykščių skyrių.  Jo bendradarbiai A. Samą apibūdino 
kaip neeilinę asmenybę, apdovanotą didele inteligencija ir 
erudicija, jis mokėdavo išklausyti ir padėti, pradžiuginti ir 
paguosti. Su žmona Liucija užauginęs sūnų Artūrą, sunkios 
ligos nebeįveikęs ir jai pasidavęs A. Samas buvo palydėtas į 
Švenčionėlių kapines.

2012 m. vasario 26 d., eidamas 80-uosius me-
tus, Vilniuje mirė dailininkas skulptorius Lionginas 
VIRBICKAS (1932-2012).

V i e š i n t o s e 
(Anykščių r.) gimęs 
ir užaugęs menin-
inkas ne iškart pa-
suko pašaukimo 
keliu. Tik 1962 m. 
jis baigė dailiojo 
medžio specialybę 
Kauno taikomo-
sios dailės techni-
kume, įro dydamas, 
kad puikiai per-
prato medžio plastines savybes ir apdirbimo subtilybes. 
Vėliau jis pažino ir priėmė akmenį ir metalą kaip jam pa-
trauklias skulptūros medžiagas. Dailėtyrininkai netrukus 
įžvelgė L. Virbicko kubistinės formos modernumą, aiškią 
kūrinių konstrukciją, atskleidžiančią skulptoriaus mąstymo 
archaiką, kurioje susijungė lietuvių mitologija ir liaudiškosios 
pasaulėjautos bruožai, Tokios menininko kūrybos ypatybės 
lėmė, kad skulptoriaus kūriniai geriausiai pritapo viešosiose 
erdvėse: dailininko skulptūrų parke, pavadintame „Riedulių 
parku“, Santariškėse, Prezidentūros kieme, Europos parke 
bei Sapiegų parke, įvairiuose Lietuvos ir užsienio šalių mi-
estuose. Su žmona Albina užauginęs dvi dukteris Aistę ir 
Vasarę, dailininkas buvo palydėtas į Menininkų kalnelį 
Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

2012 m. kovo 4 d., eidamas 87-uosius me-
tus, Kirmėliuose (Anykščių r.) mirė agronomas, 
buvęs ilgametis žemės ūkio įmonės vadovas Jonas 
STASIUKONIS (1925-2012).

Gimęs ir augęs Jononyse 
(Anykščių r.) ant Šventosios 
kranto, nuo mažens 
pažinęs žemės ūkio darbus, 
J. Stasiukonis spėjo pajusti 
ir Antrojo pa saulinio karo 
alsavimą, pas kui – kolek-
tyvizacijos pra   džią. Likęs 
gyventi ir dir b ti gimtinėje, 
beveik 12 me  tų jis dirbo 
Varkujuose susi kūrusiame 
„Žalgirio“ ko lū  kyje, kol 
įgijo agronomo pa tirties 
ir 1960 m. buvo pas kirtas 
į kitame Anykščių ra jono pakraštyje veikusį „Pir myn į 
komunizmą“ kolūkį – iš pradžių pir mi nin ko pavaduotoju, 
paskui ir pir mininku. Su šeima – žmona, sūnumi Daliumi ir 
dukra Rita persikėlęs į Kirmėlius, čia jis pasiliko iki gyven-
imo pabaigos. Per tris dešimtmečius, būdamas reiklus, su-
manus ir pareigingas vadovas, jis sukūrė gyvybingą žemės 
ūkio įmonę, kuri kaip žemės ūkio bendrovė „Agrowill 
Nausodė“ tęsia savo veiklą iki šiol. Buvę bendradarbiai 
ir artimieji atsisveikino su J. Stasiukoniu prie Svėdasų 
(Anykščių r.) kapinėse supilto kapo. n
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Rezonansas
Apie 38-ojo „Pasaulio anykštėno“ 
privalumus ir ydas...

Sveikinu, puikus leidinys, suprantu, 
kiek išmonės, žinių ir triūso reikia, kad 
jis alsuotų anykštietiška dvasia, žėrėtų 
profesionalumu ir informatyvumu, kad 
jaustum palaimą jį į rankas paėmęs.

Aušra Miškinienė

...negaliu atsiplėšti nuo tekstų. Su-
prantu, kad reikia daryti savo kasdienius 
„laikraštinius“ darbelius, bet nenustygs-
tu vietoje, nes taip „kabina“ ta svajonė 
ir trys Karaliai ant stalo. Ypač istoriniai 
tekstai. Šiandieną žinau, rytdieną (gal 
!?) sužinosiu, o štai kas buvo...

Audronė Pajarskienė

Iš karto krito į akis Jūsų ekslibrisas, 
sukurtas labai gerai pažįstamo dailinin-
ko Povilo Šiaučiūno. Mūsų bibliotekos 
rankraštyne yra jo fondas, daugiau kaip 
400 ekslibrisų. ...turėsiu kurį laiką gero 
skaitymo. Kuo geriausios Jums sėkmės 
renkant, lesiojant, ruošiant leidinį, rei-
kalaujantį tokio kruopštaus, atsidavu-
sio, įtempto darbo.

Antrajame „Pasaulio anykštėno“ 
numeryje radau mažą  netikslumą. 
Mato Grigonio muziejus priklausė Pa-
nevėžio rajono savivaldybės bibliote-
kai, ne apskrities G. Petkevičaitės-Bitės 
viešajai. Bet dabar to muziejaus nebė-
ra, Grigonio sūnus tą namą pardavė, 
tie savininkai vėl pardavė. Muziejaus 
eksponatai dabar išvežti į G. Petkevi-
čaitės-Bitės memorialinį muziejų Pu-
ziniškyje, ten įrengtas kampelis Matui  
Grigoniui.

Stasė Mikeliūnienė

Skaitau „Pasaulio anykštėną“ ir 
džiaugiuosi neužmirštama krašto istori-
ja, kuri yra taip reikalinga mūsų jauni-
mui ir ateities kartoms. Tiek čia gerumo, 
šilumos, tikėjimo, gero pavyzdžio eiti 
teisingu ir doros keliu. Tau sveikatos, 
kantrybės ir sėkmės tęsti pradėtus dar-
bus Lietuvos labui...

Romas Pačinskas

Žurnalas savo publikacijomis, pa-
trauklia išvaizda, gausiomis iliustraci-
jomis, subtiliu parengimo skoniu turėtų  
sudominti  ne tik anykštėnus, bet ir dau-
gelį Lietuvos kultūros žmonių.

Alfas Pakėnas

11 psl. nurodomas J. Biliūno san-
tuokos laikas, žinoma, ne 1994-ieji, o 
1904-ieji.

Kieno kišenėj raktas, to ir valia
(pasakoja Stasė Tankūnienė)

Rašytojas Juozas Baltušis buvo ne tik daugelio Anykščių kultūros renginių svečias 
– jis mėgo rašyti laiškus į Anykščius, o kartais ir mus, su juo dažniau bendravusias 
anykštėnes, pasikviesti į svečius.

Skambina man kartą rašytojas ir sako turįs kvietimą į naujo naktinio klubo atidarymą 
Vilniuje, norįs, kad atvažiuočiau ir jam kompaniją palaikyčiau. Suglumusi bandau 
aiškinti, ar negalėtų jam tokią kompaniją sudaryti žmona aktorė Monika Mironaitė, 
tačiau išgirstu, kad ji kaip tik šiuo metu kažkur išvykusi, tad rašytojas likęs vienas.

Bandau teisintis, kad renginys gi bus vėlai vakare, o kur aš paskui sostinėje 
pasidėsiu per naktį. Baltušis jau pasiruošęs tokiam klausimui: „Mano butas erdvus, 
duosiu tau atskirą kambarį, užrakinsiu duris ir raktą į kišenę įsidėsiu – būsi saugi kaip 
niekur kitur!“

Aš irgi tuoj sumezgu, kurlink rašytojas suka, todėl imu su juo derėtis: „Gal ir 
sutikčiau, bet geriau jau jūs man tą raktą atiduokit – aš užsirakinsiu ir sau į kišenę jį 
įsidėsiu!“

Supratęs, kad buvo sugautas, Baltušis iškart atkerta: „Jeigu raktas liks pas tave, tai 
nėra jokio reikalo ir važiuoti!“ Taip ir likau nepamačiusi to Vilniaus naktinio klubo...

Nepamenu, kas mus vadavo
(pasakoja Audronė Baltuškienė)

Tais laikais, kada po Anykščius nuolat keliaudavo ne viena, o kelios turistų 
grupės iš Rusijos, juos nuo 1978 metų priimdavau ir lydėdavau ir aš, jaunutė 
ekskursijų vadovė. 

Su turistais iš Maskvos tada vis atvažiuodavo tokia senutė grupės vadovė – bet 
labai jau reikli. Visi turistai tada į viešbutį Anykščių centre netilpdavo, kai kuriems 
tekdavo ir bendrabutyje Ažuožeriuose įsikurti – tai ir jai su savo grupe kartą teko 
ten likti nakvynei. 

Viešnia supyko: kaip gi taip, negali būti, kad jai Anykščiuose viešbučio ne-
bus, čia gal aš, piemenė, kažką supainiojau! Specialiai nuvažiavo į Anykščius, 
įsitikino, paskui burbėdama grįžo nakvoti Ažuožeriuose. 

Kitą dieną jai su grupe – kelionė į Kauną, o pakeliui, lyg tyčia, ėmė ir sugedo 
autobusas. Visą susierzinimą dėl nesklandumų ji kaip iš kibiro ant manęs supylė: 
„Tai jūs čia tyčia autobusą sugadinot, jūs mūsų nekenčiat, fašistai jūs! Ivanas čia 
už jus kraują liejo, jus visus išvadavo, o jūs!..“ Neiškentusi burbtelėjau: „Jauna aš, 
neprisimenu, kas ką vadavo...“

Kai paskui apie tokį incidentą išsipasakojau savo valdžiai – Panevėžio kelionių 
ir ekskursijų biuro vadovams, direktoriaus pavaduotojas tuoj paskambino į Maskvą 
ir tiesiai šviesiai paprašė daugiau tokių bobučių su turistais į Lietuvą nebesiųsti...

Puntukas ant žiedo (pasakoja Regina Navickienė)

Dar tuo metu, kai Lietuvos ir Lenkijos sieną saugojo kelios eilės abiejų šalių 
pareigūnų, lydėjau vieną turistų grupę iš Kauno į kaimyninę šalį. 

Tada, komercinio turizmo klestėjimo laikais, buvo tokia tvarka: išvykstant reikėjo 
deklaruoti, kokias brangenybes, kiek grynųjų pinigų turistas išsiveža, visa tai detaliai 
aprašyti specialiose deklaracijose. Būdavo įprasta, kad moterys į Lenkiją susiruošdavo, 
ant kaklo pasikabinusios po aštuonias auksines grandinėles, pirštus tiek pat žiedų 
papuošusios. 

Viena kaunietė, pildydama deklaraciją rusiškai, niekaip nerado žodžio, kuris 
apibūdintų jos žiedą su akmenine akimi: ne gintaras, nes žalias, ne brangakmenis, 
nes ne skaidrus... O muitininkas neatstoja, ją vis klausinėja – tai koks gi akmuo ant to 
jos žiedo. Kai autobuse susėdusiems turistams nusibodo tas nesibaigiantis muitininko 
ir moteriškės aiškinimasis, kažkas iš galo šūktelėjo – „Puntukas!“

Muitininko išsilavinusio būta – suprato, kad čia iš jo akivaizdžiai pasišaipyti 
norėta. Todėl iškart visą autobusą į šalį nuo pasienio nukreipė ir dar šešias valandas 
kiekvieną turistą kruopščiai tikrino... 


