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Anykštėnų kultūros akiratis
2012 m. balandžio–rugsėjo kultūros kronika: faktai ir atspindžiai

2012 m. nuo kovo 17 iki balandžio 13 d. Koplyčioje-kamerinių menų 
centre buvo eksponuojama tradicinė kasmetinė Anykščių krašto tautodailės 
paroda. 

2012 m. nuo kovo 29 iki balandžio 20 d. Anykščių sakralinio meno cen-
tre eksponuota Mstislavo Dobužinskio kūrybos paroda „Senoji Lietuva“ iš Lie-
tuvos dailės muziejaus rinkinių. 

2012 m. balandžio 1 d. Kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivo-
rykštė“ surengta popietė su lektoriumi Dariumi Ražausku, kuris skaitė paskaitą 
„Laisvė nuo streso“, buvo rodomas kino filmas „Tėvas Pijus“.

2012 m. balandžio 4 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje biblioteko-
je panevėžietė poetė Elvyra 
Pažemeckaitė pristatė savo 
naujausią eilėraščių knygą 
„Žiponėlis kielei“ (foto: Vio-
leta Matelienė), susitikime 
dalyvavo ir jos kolegė biblio-
tekininkė Albina Saladūnaitė.

2012 m. balandžio 5 d. 
A. Vienuolio memorialinia-
me name-muziejuje buvo 
tęsiamas renginių ciklas „A. 
Žukausko-Vienuolio 130-metį 
minint“, Šiaulių universiteto 
docentė Irena Baliulė skaitė 
pranešimą „Antano Vienuolio 
proza istorinių pervartų šviesoje“ anykštėnų lietuvių kalbos ir literatūros moky-
tojų bendruomenei. 

2012 m. balandžio 11 d. Anykščių kultūros centre „Domino“ teatro akto-
rius Darius Petkevičius vaidino monospektaklį „Tėtis“.

2012 m. balandžio 12 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo 
pianistas Aleksandras Isakovas (Rusija), grojęs J. S. Bacho, W. A. Mozarto, F. 
Chopino, F. Liszto, S. Rachmaninovo fortepijoninės muzikos kūrinius.

2012 m. balandžio 12 d. Traupio bendruomenės salėje Rokiškio anykštėnas 
Alfonsas Keraitis pristatė pirmąją savo kraštotyros knygą apie Alukėnų kaimo 
Blauzdžių ir Keraičių gimines „Kur gimėm, kur augom, kur žemė šventa...“

2012 m. balandžio 13 d. Anykščių kultūros centre surengtas pramoginės 
retro muzikos koncertas „Atsiliepki tu manoj dainoj“ iš ciklo „Virgilijus No-
reika. Mano Lietuva“. Populiarią lietuvių ir užsienio kompozitorių muzikos 
programą atliko solistai Virgilijus Noreika, Gintarė Skerytė ir Dainius Puišys, 
grojo Jaroslavo Cechanovičiaus instrumentinis trio, koncertą vedė muzikologas 
Viktoras Gerulaitis.

2012 m. balandžio 14 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo 
roko grupė iš Vilniaus „Garbanotas bosistas“, surengusi akustinį koncertą.

2012 m. balandžio 14 d. Vilniaus Karininkų ramovėje tradicinį Vilniaus 
anykštėnų Atvelykį surengė 
Vilniaus svėdasiškiai, kon-
certavo vyrų ir moterų chorai 
„Aidas“. Foto: TK.

2012 m. balandžio 14 
d. Atvelykio šventė Vaitkū-
nų kultūros namuose buvo 
nuspalvinta komedijomis: 
vietiniai dramos mėgėjai vai-
dino Kazimiero Čiplio-Vijūno 
spektaklį „Maušos karčema“, 
o svėdasiškiai parodė linksmą 
vaidinimą „Kelionė Vilniun“, veikė tautodailės paroda, kurioje rankdarbius de-
monstravo kunigiškietės Alma Kuolienė ir Dovilė Buzėnaitė.

2012 m. balandžio 15 d. Anykščių A. Vienuolio gimnazijoje surengtos 
tradicinės šachmatų varžybos Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo akto signatarės Irenos Andrukaitienės atminimo taurei laimėti. Jame 

Kultūros ir meno žurnalas „Kul-
tūros barai“ 3-ajame šių metų nume-
ryje publikavo Odetos Žukauskienės 
straipsnį „Mirabile Visu“ apie Kauno 
M. Žilinsko galerijoje veikusią par-
odą „Mirabile Visu / Nuostabu 
matyti“, skirtą Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 90-me-
čiui. Pasakodama apie tai, kaip 
susiformavo šio muziejaus dailės 
fondas, autorė rašo: „...Kiti dvarų 
kultūros lobiai dailės muziejuje 
atsidūrė apie 1940 m. (...) Sovietų 
valdžiai nacionalizavus bajorų 
KOMARŲ kolekciją, iš Raguvėlės 
dvaro į muziejų pateko XVI-XX a. 
tapybos kūriniai, XIX a. baldai, kitos 
vertybės. 1940 m. buvo nacionali-
zuotas ir Tyzenhauzų-Pšezdieckių 
Rokiškio dvaro turtas. Iš pradžių 
tapybos ir grafikos kolekcijos dalis 
buvo saugoma Rokiškio kraštotyros 
muziejuje, vėliau atvežta į Kauną. 
Tai užsienio ir Lietuvos tapytojų 
darbai, tarp jų Simono Čechavičiaus 
religinių piešinių rinkinys, grafo 
Konstantino Tyzenhauzo piešiniai 
ir akvarelės“. Publikacijoje minimas 
ir Kauno meno mokyklos auklėtinės 
Domicelės TARABILDIENĖS fotogra-
fijų (apie 1000 nuotraukų) rinkinys, 
kurio reprodukcijas muziejui 2003 
m. padovanojo dailininkės sūnus.

Nacionalinis Lietuvos istorijos lai-
kraštis „Voruta“ šių metų 7-ajį numerį 
pradėjo mokslininko istoriko, Pasau-
lio anykštėnų bendrijos pirmininko 
prof. habil. dr. Antano TYLOS straips-
niu „Kovo 11-ajai – 22 metai“. Profe-
sorius rašė: „Mums laisvės nereikėjo 
mokytis. Beveik prieš 800 metų pra-
dėtas lietuvių valstybinis gyvenimas 
rodė, kaip mes suprantame laisvę. 
Mums laisvė – tai valstybinė laisvė. 
(...) Kovo 11-osios laisvė parodė 
mums kryptį, į kur mes turime eiti, 
bet kelią liepė tiesti patiems. Patiems 
reikėjo daug valios, ypač atsakomy-
bės, sąžiningumo, doros, savigarbos 
ir paprastos meilės Tėvynei, reikėjo 
ir tebereikia pasitikėjimo savo tauta, 
tiek daug padariusia laisvės atgaivi-
nimui... Atrodo, tiek nedaug tereikia 
iš prigimties dvasinio lobyno. Bet ne 
visada jo užteko ir užtenka.“ Aptar-
damas 22 metų laikotarpį, A. Tyla 
prisipažino nesuprantantis, kodėl per 
tą laiką niekaip nepavyko pastatyti 
paminklo laisvės gynėjams Lukiškių 
aikštėje, kodėl 1918-1940 m. nepri-
klausoma Lietuva vis dar vadinama 
bereikšmiu „tarpukario Lietuvos“, 
„Smetoninės Lietuvos“ ar kitokiais 
vardais. „Lietuva neturi pamiršti ir 
vienatvėje palikti tos tautos dalies, 
kuri emigravo. O emigravusieji turi 
semtis tų vertybių, kurias 1933 m. 
savo testamente išdėstė Darius ir 
Girėnas...“
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dalyvavo ir žinomas politikas bei šachmatininkas Česlovas Juršėnas, „žaibo“ 
turnyre užėmęs antrąją vietą.

2012 m. balandžio 15 d. Anykščių miesto parke vyko etnokultūros šven-
tė „Teatneša Velykė visus džiaugsmus iš sykio“, koncertinę programą paruošė 
Anykščių kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai bei tautinės muzikos ansam-
blis „Ratelinis“ iš Kauno.

2012 m. balandžio 16 d. Vilniaus anykštėnai, suburti Seimo nario Jono 
Šimėno, ir S. Dariaus ir S. Girėno šaulių kuopos jaunieji šauliai dalyvavo 
Anykščių miškų urėdijos organizuotoje medelių sodinimo talkoje, kurios metu 
Pavarių girininkijos kvartale pasodino 3,9 tūkst. hibridinių drebulių sodinukų.

2012 m. nuo balandžio 16 d. visą mėnesį Anykščių kultūros centro galeri-
joje buvo eksponuojama Panevėžio architektų kūrybos paroda. 

2012 m. balandžio 17 d. Sakralinio meno centre vyko Lietuvos Mokslų 
akademijos diena Anykščiuose, skirta Lietuvos energetikos dienai, kurią vedė 
akademikas Jurgis Vilemas.

2012 m. nuo balandžio 17 iki gegužės 18 d. Anykščių koplyčioje – Kame-
rinių menų centre veikė Anykščių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 
piešinių paroda „Su paukščiais pakilkime į saulę“.

2012 m. balandžio 19 d. Anykščių kultūros centre surengtas iškilmingas 
A. Žukausko-Vienuolio 130-
mečio minėjimas, ta proga 
Klaipėdos muzikinis teatras 
vaidino Giedriaus Kuprevi-
čiaus dviejų veiksmų miuziklą 
„Veronika“ pagal A. Vienuo-
lio apsakymą „Paskenduolė“. 
Spektaklyje dalyvavo 40 choro 
dainininkų, 34 orkestro muzi-
kantai, 9 solistai ir 2 baleto šo-
kėjai, pasirodymą organizavo 
dvi režisieriaus padėjėjos, 17 
techninio personalo bei 3 administracinio personalo darbuotojai. Foto: Audro-
nė Pajarskienė.

2012 m. balandžio 20 d. Anykščių regioninio parko lankytojų centre ati-
daryta nauja ekspozicija, supažindinanti su šios saugomos teritorijos išskirtinė-
mis vertybėmis.

2012 m. balandžio 20 d. Anykščių kultūros centre, kur veikė Panevėžio 
architektų kūrybos paroda, surengta atviroji diskusija „Naujo ir seno dermė 
architektūroje“.

2012 m. balandžio 20 
d. Anykščių kultūros centre 
koncertavo humoro grupė 
„Čilinam“. Prieš koncertą 
buvo surengta jaunimo dis-
kusija neabejingiems Lie-
tuvai „Mums rūpi Lietuva“, 
kurioje dalyvavo dainininkas 
Stano ir aktorius Marius Jam-
polskis.

2012 m. balandžio 21 d. 
jaunieji Anykščių šauliai ir kiti anykštėnai dalyvavo tarptautinėje akcijoje „Da-
rom“, švarindami Anykščių miesto pakraščius ir kitas 
viešąsias vietas. Foto: Gražvydas Bartulis. 

2012 m. nuo balandžio 21 iki gegužės 21 d. Ko-
plyčioje-kamerinių menų centre veikė portugalų daili-
ninko ir poeto Angelo Vazo tapybos paroda. 

2012 m. balandžio 23 d. Anykščių sakralinio 
meno centre atidaryta rašytojos ir dailininkės Jurgos 
Ivanauskaitės kūrybos paroda „Angelai pražydę gėlė-
mis“, pristatyta jos knyga „Angelo rūbas“. Pristatyme 
dalyvavo J. Ivanauskaitės mama menotyrininkė Ingrida 
Korsakaitė, aktorė Dalia Michelevičiūtė, J. Ivanauskai-
tės draugė ir rinkinio „Angelo rūbas“ sudarytoja Jurga 
Užkurnytė, Panevėžio grigališkojo giedojimo studija 
„Vox laetitiae“ (vadovė Jolanta Antanaitienė). Foto: TK, 
VŽM.

„Kauno šviesulys, kukliai verti-
nęs savo rašytojišką talentą“ – taip 
pavadintu Astridos Petraitytės pasa-
kojimu savaitraštis „Literatūra ir 
menas“ balandžio 13 d. numeryje 
tęsė pažintį su rašytojų memoriali-
niais butais ir lankė Juozo TUMO-
VAIŽGANTO butą Kaune, Aleksoto 
gatvelėje. Keturių kambarių memo-
rialinę erdvę antrajame namo aukšte 
pristatė Vaižganto muziejaus vedėjas 
poetas Alfas Pakėnas, pasakojimą 
papildęs pamąstymais apie šviesios 
asmenybės spalvingą raišką: „Vaiž-
gantas nuosavo buto ar namo niekad 
neturėjo, visad nuomavo – nors, kaip 
pats sakė, galėjęs susitaupyti „kad ir 
šimtą tūkstančių litų“. Bet jis viską 
išdalydavo, daugelį šelpė (...), kai 
būdavo namie, durys niekad nebuvo 
rakinamos. Štai Maironis visad užsira-
kindavo, žmogui atėjus, pažiūrėdavo 
pro akutę, jei apskuręs: „Aš išmaldos 
neduodu“. O Vaižgantas neišleisdavo 
žmogaus nepavaišinto, nepaguosto, 
nepamaloninto. Pas jį ateidavo sko-
linti net girtuokliai ir prostitutės – yra 
tokių paliudijimų. O, būdavo, pats 
parsivedęs kokį čigoniuką ar lietu-
viuką, tarnaitei sakydavo: nuprausk, 
pavalgydink, aprenk ir tada išleisk. 
Yra aprengęs ne vieną ir literatą, 
kaip rašo savo atsiminimuose Stepas 
ZOBARSKAS“.

Meno kultūros žurnalo „Krantai“ 
2012 metų pirmajame numeryje 
tautosakininkė ir vertėja Danutė 
Krištopaitė pasakojo apie savo moks-
ladraugę ir viso gyvenimo bičiulę 
Teresę MIKELIŪNAITĘ. Ji prisiminė, 
kad T. Mikeliūnaitė, dirbusi pedago-
ginį darbą Troškūnuose, „gana neno-
riai važiavusi į Anykščius ir tapusi 
muziejaus direktore, Tera netrukus 
apsiprato naujoje vietoje ir taip pat 
stengėsi dirbti iš visos širdies, nes 
kitaip nemokėjo“. D. Krištopaitė taip 
pat prisiminė, kad jos draugė dar 
1981 metais „Vagos“ leidyklai įteikė 
„Marčiupio eglę“ – Anykščių pada-
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2012 m. balandžio 23 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas 
kraštotyrininkų sambūris 
„Draugaukime – bendraukime 
– bendradarbiaukime“, skirtas 
organizuotos kraštotyros vei-
klos 50-mečiui Anykščių rajo-
ne, jo metu atnaujinta Anykš-
čių Teresės Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugijos veikla. 
Foto: Vytautas Bagdonas.

2012 m. nuo balandžio 
23 iki liepos 15 d. Anykščių sakralinio meno centre veikė rašytojos ir dailinin-
kės Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paroda „Angelai pražydę gėlėmis“.

2012 m. balandžio 23-29 d. Anykščiuose vyko antroji sveikatos mokykla 
– 27-oji Lietuvoje. Sveikatos mokyklą vedęs Lietuvos sveikuolių sąjungos pre-
zidentas Dainius Kepenis Kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykštė“ 
balandžio 23-ąją anykštėnams skaitė įžanginę paskaitą.

2012 m. balandžio 24 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliote-
kos salėje klube „CIVITAS“ viešėjo finansų analitikas, knygos „Lietuvos krizės 
anatomija“ autorius Stasys Jakeliūnas su paskaita „Pasaulinė finansų krizė ir 
Lietuva: padariniai ir pamokos“.

2012 m. balandžio 26 d. Anykščių kultūros centre savo profesinės šventės 
proga susibūrę Anykščių medikai klausėsi pučiamųjų orkestro „Brass Bravo“ 
ir solistų Liudo Mikalausko bei Egidijaus Bavikino koncerto, skambėjo Danie-
liaus Dolskio ir Antano Šabaniausko repertuaro dainos.

2012 m. balandžio 27 d. Anykščių krašte lankėsi vaikų rašytojas Vytautas 
Račickas, susitikęs su mažai-
siais skaitytojais Anykščių L. ir 
S. Didžiulių viešosios bibliote-
kos Vaikų literatūros skyriuje 
ir Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje. Rašytojas papa-
sakojo apie save, pristatė savo 
naujausią knygą „Paukšteliui 
šalta“, skaitė ištraukas iš kny-
gų. Foto: Romualda Bražėnie-
nė.

2012 m. balandį ir gegu-
žę Svėdasų bibliotekos Meno galerijoje veikė svėdasiškio Valentino Žvirblio 
fotografijų paroda.

2012 m. balandžio 27 d. Vilniaus anykštėnų sambūrio atstovai pratęsė 
tradiciją kiekvieną pavasarį 
plėsti želdiniais Troškūnų gi-
rininkijos puoselėjamą arbo-
retumą. Kartu su kitais naujus 
želdinius sodino ir Sambūrio 
pirmininkė Rita Virbalienė bei 
verslininkas Rolandas Tuske-
nis. Foto: Raimondas Guobis.

2012 m. balandžio 27 d. 
Koplyčioje-kamerinių menų 
centre koncertavo Anykščių 
kultūros centro moterų voka-
linis ansamblis (vadovė Jurgita 
Baldauskienė).

2012 m. balandžio 30 d. 
įregistruota Kauno anykštėnų 
draugija, kurios pirmuoju pir-
mininku išrinktas verslininkas 
Kauno anykštėnas Arūnas 
Strumskis.

2012 m. gegužės 1 d. 
surengtas 49-asis tradicinis 
bėgimas Anykščiai-Puntu-
kas-Anykščiai, šešiose amžiaus grupėse startavo 115 dalyvių iš Vilniaus, 
Panevėžio, Pasvalio, Jonavos, Kauno, Pakruojo, Rokiškio bei gausiausias 66 

vimų ir apsakymų rinkinį, tačiau „dėl 
nepalankios politinės konjunktūros 
bijojusi rizikuoti leidykla rankraštį 
grąžino autorei“. Pasak D. Krištopai-
tės, „Tera skaudžiai išgyveno nepa-
lankų leidyklos požiūrį į rankraštį ir 
jo grąžinimą. Galima numanyti, kad 
toji nesėkmė buvo pernelyg stiprus 
smūgis darbų nualintai Teros sveika-
tai...“ Tik praėjus šešeriems metams 
po T. Mikeliūnaitės mirties, padedant 
bendramoksliui akademikui Jonui 
Lankučiui, „Vaga“ „Marčiupio eglę“ 
vis dėlto išleido...

Savaitraščio „Nemunas“ jungti-
niame 14-15 numeryje jau 42-uosius 
savo „Fotovi(t)ražus“ publikavęs žur-
nalistas ir fotografijos apžvalgininkas 
Romualdas RAKAUSKAS „Reminis-
cencinius pasipasakojimus“ pradėjo 
nuo vaikystės Anykščiuose prisimi-
nimų: „Gražus, bažnytiniu iškilmin-
gumu dvelkiantis žodis – reminis-
cencija. Seniai išgirstas ir nesuprastas 
kažkodėl tada primityviai susirimavo 
su dangaus esencija. Vėliau, suži-
nojęs lotynišką to žodžio prigimtį 
ir mūsiškę prasmę – „prisiminimas, 
atgarsis“, patyriau pirmąją reminis-
cenciją: prisiminiau vaikystės sekma-
dienines mišias Anykščių bažnyčioje, 
kur drauge su kvapniaisiais smilkalais 
į puošnius gotikinius skliautus kil-
davo dangiškai skambūs lotynų kal-
bos žodžiai. Nesuprantami ir užtat 
dangaus esencija pašventinti“.

Gegužės 11-osios „Šiaurės Atė-
nai“ publikavo penkis anykštėno 
Daliaus BALTRANO eilėraščius. Lyg 
Anykščių pašvaistė jo eilėse spindi 
šio krašto mozaika: „Europos šiaurės 
rytai. / Atokus užkampis. / Kuklių 
kalvų draugijos. / Kaimenės lauki-
nių miškų. / Šimtamečiai miesteliai, 
/ Nesugebantys nugalėti vaikystės, / 
Garsūs gigantiškomis bažnyčiomis – 
/ Didesnėmis nei žmonių tikėjimas, / 
Bokštų patrankomis šaunančiomis / 
Tiesiai į Saulę...“

5-ajame „Kultūros barų“ nume-
ryje istorikas ir publicistas Jonas 
RUDOKAS pasakojo apie vieną iš 
Vilniaus vadavimo sąjungos veikėjų 
prieškario žurnalistą Vincą Užda-
vinį. Minėdamas kultūrinį kontekstą 
– tarpukario Lietuvos visuomeninių 
organizacijų veiklą, iš Skiemonių 
kilęs mokslininkas rašė, kad „mano 
gimtinėje, ne pačiame aktyviausiame 
Skiemonių valsčiuje, 1936 m. pava-
sarininkams, šauliams, jaunalietu-
viams, tautininkams, jauniesiems 
ūkininkams ir kitoms organizacijoms 
priklausė daugiau kaip 400 žmonių. 
Atrodytų, ne taip jau daug, bet šian-
dien ten apskritai nėra jokių panašių 
organizacijų...“
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dalyvių būrys iš Anykščių.
2012 m. gegužės 2 d. Anykščių sakralinio meno centre surengtas Lietuvos 

muzikos ir teatro akademijos prof. Birutės Vainiūnaitės fortepijono klasės stu-
denčių Reginos Bladikytės ir Danos Podriabinkinos koncertas, o Koplyčioje-
kamerinių menų centre vyko Anykščių muzikos mokyklos muzikos mokytojo 
kompozitoriaus Broniaus Petroko fortepijoninio albumo „Skamba mano piani-
nas“ pristatymas-koncertas.

2012 m. gegužės 3-5 d. Anykščių baseine „Bangenis“ vyko 14-asis plauki-
mo sprinto festivalis, renginio metu pagerbtas ir į Londono olimpines žaidynes 
palydėtas Kultūros sostinės ambasadorius plaukikas Giedrius Titenis.

2012 m. gegužės 4 d. Anykščių kultūros centre buvo organizuojamas ren-
ginys „Su meile, Tau“, skirtas 
Motinos dienai, visas motinas 
pasitiko prieš Kultūros centrą 
patiestas raudonas kilimas, 
kuriuo Anykščių – 2012-ųjų 
kultūros sostinės jaunieji 
savanoriai bei neformalios 
jaunimo grupės „FLASMOB 
GANG“ vaikinai palydėjo į 
šventinį koncertą. Foto: Graž-
vydas Bartulis.

2012 m. gegužės 5 d. 
naują vasaros sezoną linksmai 
ir iškilmingai pradėjo Aukštai-
tijos siaurukas. Ta proga Anykščių geležinkelio stotyje buvo pasveikinti dar trys 
Anykščių kaip Lietuvos kultūros sostinės ambasadoriai: Ieva Juodelytė, Kristina 
Kruopienytė ir Deividas Meškauskas, jiems įteiktos regalijos.

2012 m. gegužės 5 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo avan-
gardinio folkloro grupė „Kamanių šilelis“.

2012 m. gegužės 9 d. Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje lankėsi Ute-
nos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus 
vyriausiasis postinis ir tautodailininkas medžio drožėjas Albinas Šileika, kuris 
moksleiviams surengė netradicinę pamoką „Policininkas ir tautodailė“.

2012 m. gegužės 10 d. A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus 
sodelyje Anykščių meras S. Obelevičius ir bendruomenių atstovai pasodino 
simbolinę obelaitę kaip bendruomenės vienybės, plėtros ir išteklių gausinimo 
simbolį, liudijantį apie 2012 m. įgyvendinamą Vietos bendruomenių savival-
dos programą.

2012 m. gegužės 10 d. Vyskupo skvere surengta jaunimo šventė, skirta 
Europos dienai, koncertavo grupė „Saulės broliai“, o Anykščių kultūros centre 
gastroliuojantis Šiaulių dramos teatras vaidino dviejų dalių graudžią komediją 
Marijos Lado „Labai paprasta istorija“.

2012 m. gegužės 11 d. Dabužiuose ir Anykščiuose vyko atminimo rengi-
niai, skirti pirmojo lietuvių kalbos žodyno autoriui leksikografui Konstantinui 
Sirvydui, pagerbti pirmojo respublikinio žodynų konkurso „Mano žodynas“ 
laureatai, Sakralinio meno centre grojo „Pavana“, šoko „Baltosios pavanos“ 
šokėjai. Foto: TK, VŽM.

2012 m. gegužės 12 d. Anykščiuose sureng-
tos 5-osios rajono seniūnijų sporto žaidynės, ku-
rių dalyviai varžėsi krepšinio, futbolo, tinklinio, 
smiginio, stalo teniso, virvės traukimo, šaškių ir 
šachmatų rungtyse. Žaidynių nugalėtoja tapo 
Kavarsko seniūnijos komanda.

2012 m. gegužės 15 d. į Vašuokėnų dvar-
vietę Maironio pėdsakais keliavo Kauno kunigų 
seminarijos kolektyvas su rektoriumi mons. Au-
relijumi Žukausku bei Maironio lietuvių litera-
tūros muziejaus atstovai su muziejaus direktore 
Aldona Ruseckaite.

2012 m. gegužės 16 d. Bronės Buivydaitės 
memorialinio muziejaus sodyboje surengta tra-
dicinė Meistrelio menų diena „Spalvoti skam-
bantys eilėraščiai“, kurioje dalyvavo Anykščių 
rajono ir miesto mokyklų mokiniai ir jų moky-
tojai.

Gegužės 24-osios „Savivaldybių 
žinios“ pristatė Anykščių žolininką 
Ramūną DAUGELAVIČIŲ. Publika-
cijos „Laimė – nusilenkti žolynui“ 
autorė Aurelija Arlauskienė citavo 
anykštėno pasakojimą: „Mamos, 
Aldonos Daugelavičienės, tėviškėje 
prie Svėdasų, Anykščių rajone, visi 
rinko žolynus. Mačiau, kaip tai darė 
mama, dėdienė Valerija Lauciūtė. Ne 
tik rinko, džiovino, bet ir gydė. Mane 
patį visokiomis žolelėmis girdydavo, 
mat buvau silpnos sveikatos. Kartą tik 
žolynais plaučius atgriebė, išgyvenau. 
Taigi, tęsiu šeimos tradiciją. Mokytis, 
pažinti žolyną – įstabus dalykas“. 
Pasak A. Arlauskienės, žolelių arba-
tos, gilių kava – tai Daugelavičių 
šeimos verslas. Žolininkas džiaugėsi 
keturiomis atžalomis – dukromis Ieva 
ir Juste, sūnumis Pauliumi ir Jonu. „Jie 
šaunuoliai, labai padeda. Vienas dėl 
pinigų, kitas iš užsidegimo, trečias ir 
pareigos, ketvirtam viskas įdomu“.

Birželio 1-osios numeryje tarp-
tautinio poezijos festivalio „Poezijos 
pavasaris 2012“ laureatus skelbęs 
savaitraštis „Literatūra ir menas“ pra-
nešė apie poeto Algimanto BALTA-
KIO sėkmę. Festivalio metu jis pelnė 
net du apdovanojimus: tapo Panevė-
žio Vytauto Žemkalnio gimnazijos 
„Poezijos pavasario“ laureatu ir gavo 
Alytaus rajono Daugų festivalio „Lau-
kinės vaivorykštės“ pirmąjį prizą.

Portale www.bernardinai.lt 
anykštėnas rašytojas Rimantas Vana-
gas birželio pradžioje atsakė į Vilniaus 
Šv. Kristoforo gimnazijos klausimyną. 
Jo mintys buvo publikuotos skiltyje 
„LUX/jauniems“ – „Kelyje“, kur jau-
najai kartai pristatomi šalies intelek-
tualai. 

Į klausimą, kaip atradęs savo 
pašaukimą, R. Vanagas atsakė: 
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2012 m. gegužės 16 d. Anykščių kultūros centre vyko Irūnos Puzaraitės ir 
Mariaus Jampolskio koncertas, kuriame duetui talkino Paulius Sinkevičius ir 
Irūnos sesuo Ineta.

2012 m. gegužės 17 d. L. ir S. Didžiulių memorialinės sodybos-muziejaus 
kiemelyje Griežionėlėse įvyko tradicinė Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus šventė – poezijos skaitymėliai „Po meilės 
sparnu...“.

2012 m. gegužės 17 d. Koplyčioje-kamerinių menų centre koncertavo 
Anykščių muzikos mokyklos 
mokytojos Violetos Bugenie-
nės smuiko klasės mokiniai. 
Foto: Danutė Janušytė-Karče-
marskienė.

2012 m. gegužės 18 d. 
konkursą Anykščių menų 
centro direktoriaus pareigoms 
užimti laimėjo dainininkas, 
Anykščių – 2012-ųjų Lietuvos 
kultūros sostinės ambasado-
rius Tomas Tuskenis.

2012 m. gegužės 18-19 
d. 90-metį šventė Anykščių A. 
Vienuolio gimnazija, jubiliejui 
skirti šventiniai renginiai vyko gimnazijoje, Anykščių kultūros centre ir visame 
mieste.

2012 m. gegužės 18-20 d. Anykščių krašte vyko antrosios nuotykių lenk-
tynės „Nykštietiškas triatlonas 2012“, prasidėjusios ir pasibaigusios Ragaišių 
kaime.

2012 m. gegužės 19 d. Anykščiuose vyko Gatvės muzikos diena, o Sa-
kralinio meno centre sureng-
tas jaunimo kūrybinis vakaras 
„Jauni angelai“ ir jaunimo 
kūrybos naktis „Kuo gyvena 
jaunimas“. Foto: Audronė Pa-
jarskienė.

2012 m. gegužės 19-20 
d. Anykščių sporto ir laisva-
laikio centre vyko XV tarptau-
tinis Vlado Žmogino vardo 
imtynių turnyras, kuriame 
dalyvavo 125 imtynininkai 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Ukrainos ir Vokie-
tijos.

2012 m. gegužės 20 d. Mickūnų mototrasoje ant Šventosios kranto vyko 
Lietuvos motokroso taurės pirmojo etapo varžybos.

2012 m. gegužės 20 d. Anykščių etnografinis ansamblis „Sodžius“ (vado-
vė Aldona Augulienė), pasikvietęs į svečius Rokiškio rajono Kriaunų kaimo 
kapelą, vokalinį ansamblį „Svaja“ iš Užpalių (Utenos r.), anykštėnus „Bočius“ 
bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Anykščių rajono filialo dainos mė-
gėjus, paminėjo Pagyvenusių žmonių metus.

2012 m. gegužės 24 d. Troškūnuose surengta Jaunimo diena, įvyko Vy-
tauto V. Landsbergio spektaklio „Kelmo pamokslas“ premjera.

2012 m. gegužės 24 d. L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje klube 
„Civitas“ anykštėnai susitiko su konstitucinės teisės specialistu, Teisės ins-
tituto vyresniuoju mokslo darbuotoju, Vilniaus universiteto dėstytoju Petru 
Ragausku, surengta diskusija „Socialinės ir ekonominės žmogaus teisės pagal 
Lietuvos Konstituciją“.

2012 m. gegužės 25 d. Anykščiuose vyko 19-oji Lietuvos aklųjų maldos 
diena, kurioje dalyvavo, su Anykščių bažnyčia ir kitais krašto kultūros objek-
tais susipažino apie 400 neregių, silpnaregių ir jų bičiulių iš visos Lietuvos.

2012 m. gegužės 25 d. Anykščių kultūros centre vyko netradicinės kultū-
ros judėjimo „Kartų kelias“ renginiai vaikams – teatro kolektyvo „Teatriukas“ 
muzikinis spektaklis „Pasakos telefonu“ ir kūrybinės laboratorijos su spekta-
klio aktoriais.

2012 m. nuo gegužės 25 iki birželio 19 d. Koplyčioje-kamerinių menų 

„Buvo labai paprasta. Gimiau ir 
augau rašytojų krašte, ant Šventosios 
kranto. A. Baranausko klėtelę mačiau 
pro savo virtuvės langą, o pro kam-
bario langą – A. Vienuolį-Žukauską, 
pėdinantį „Puntuko brolio“ ar 
Karalienės liūno link. Kad rašysiu ir 
aš, bent man buvo aišku kaip dukart 
du! Buvau literatas, rašinėjau į 
laikraščius – už honorarus nusipirkau 
išsvajotąjį kirvuką („tomahauką“), 
fotoaparatą, dviratį. Tiesa, mokyk-
loje dar traukė kelionės, galvojau 
apie geologiją, ichtiologiją (vaikystė 
prabėgo su meškere rankoje...), bet 
nesisekė nei matematika, nei kiti tik-
slieji mokslai. 

Tad kai atėjo metas studijuoti, 
buvo likę du variantai: žurnalistika 
arba lituanistika. Laimėjo pastaroji, 
nes tada į žurnalistiką nepriim-
davo be „gamybinio stažo“, o aš jo 
neturėjau. Po pirmo kurso supratau, 
kad lituanistikos mokslai rimtesni, 
todėl joje ir likau”. 

Paklaustas, ką galvoja apie 
šiuolaikinį jaunimą, R. Vanagas 
teigė: „Apie 20 metų dirbau jaunimo 
spaudoje, auginau tris vaikus... Bet 
galiu atvirai prisipažinti, kad dabar-
tinio jaunimo gerai nepažįstu. O kiek 
pažįstu, mane stebina kraštutinumai: 
vieni vunderkindiškai gabūs ir 
jautrūs, kiti – absoliučiai nesmalsūs 
ir domisi tik uždarbiu, pramogom... 
Man rodos, nūnai populiari filo-
sofija (?), jog kiekvienas pirmiausia 
turi rūpintis savimi, yra žiauriai 
vienpusė – ir veda į dvasinę aklavietę, 
aukštesnių tikslų, idealų neturėjimą. 
Su šiais bruožais siečiau emigraciją, 
gimtosios kalbos atsižadėjimą. Beje, 
Lietuvą palieka dalis kartos, gimusios 
ir užaugusios jau laisvėj, – kuo tai 
paaiškinti? Nebent tuo, kad laisvės 
vėjo dvelksmas saldus ir svaigus, 
bet kur nuplauksi be kompaso, be 
kelrodės žvaigždės?..“ 

Apie TROŠKŪNŲ Kazio Inčiūros 
vidurinės mokyklos moksleivių akciją 
„Lagaminas“ savaitraščio „Dialogas“ 
birželio 14-osios numeryje pasakojo 
šios mokyklos mokytoja Meilė Girai-
tienė: „Akcija vyko senojoje geležin-
kelio stotyje. Renginio ašimi tapo ne 
tik lagaminas, bet ir mūsų kraštiečio 
poeto, aktoriaus, Kauno radiofono 
diktoriaus Kazio INČIŪROS gyve-
nimo istorija. Jis buvo nuteistas 25 
metams ir 1951-1956 m. kalėjo 
Sverdlovsko srities Tavdos lageryje. 
Skambėjo poeto eilės, ant mažutė-
laičių lapelių giminaičio išvežtos į 
Lietuvą „Nelaisvės psalmės“. 

Mokytoja pasakojo, kad ši akcija 
buvo skirta Gedulo ir vilties dienai 
paminėti, mokiniai ir mokytojai ėjo 
tremtinių ir suimtųjų kelią – nuo Troš-
kūnų iki geležinkelio stoties.
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centre veikė Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokinių baigiamųjų darbų 
paroda.

2012 m. gegužės 27 d. Anykščių sakralinio meno centre vyko festivalio 
„Violino, viola, violoncello“ koncertas, kurį surengė Kauno Juozo Gruodžio 
konservatorijos styginių orkestras (vadovė Kristina Domarkienė, dirigentas 
Stasys Domarkas).

2012 m. gegužės 28 d. Vilniaus Rotušėje surengtas Anykščių – 2012-
ųjų Lietuvos kultūros sostinės 
ambasadoriaus Naujų idėjų 
kamerinio orkestro (vadovas 
Gediminas Gelgotas) muzi-
kinio projekto pristatymas. 
Foto: TK.

2012 m. birželio mėnesį 
Anykščių kultūros centro an-
trojo aukšto galerijoje buvo 
eksponuojama Jono Biliū-
no gimnazijos fotografijos 
būrelio (vadovas Alfredas 
Motiejūnas) narių nuotraukų 
paroda.

2012 m. birželio 1 d. Anykščių miesto parke įsikūrė „Vaikystės miestas“, 
Koplyčioje-kamerinių menų centre surengtas sutartinių festivalio „Saula sodų 
sodina“ atidarymas ir audiovizualinis projektas „Lino laikas“, o Arklio muzie-
jaus Amatų centre Niūronyse vyko mokslinė konferencija „Lietuvos kalviškoji 
kryždirbystė“, atidaryta geležinių saulučių paroda, veikusi visą vasarą.

2012 m. birželio 2 d. Niūronyse vyko tradicinės kultūros ir žirginio spor-
to šventė „Bėk bėk, žirgeli!“, 
joje šalia žirgų sporto varžybų 
surengti sutartinių festivalio 
koncertai, teatralizuoti tauti-
nio kostiumo ir rūbų kolekci-
jos „LT-identity“ pristatymai, 
baigiamasis projekto „Šokių 
austos dienos“ koncertas, 
kuriame dalyvavo Latvijos ir 
Estijos šokių kolektyvai. Foto: 
TK, VŽM.

2012 m. nuo birželio 2 d. 
iki liepos 7 d. Svėdasų bibli-
otekos Meno galerijoje veikė 
Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato policininko Albino Šileikos 2007-2012 m. sukurtų 75 
drožinėtų prieverpsčių paroda, birželio 2 d. parodos atidaryme dalyvavo ir 
pats tautodailininkas.

2012 m. birželio 3 d. Ažuožeriuose po renovacijos atidarytas bibliotekos 
ir kaimo bendruomenės pastatas, Obelių (Rokiškio r.) senolių teatras vaidino 
spektaklį-premjerą „Cirkas be pinigų“.

2012 m. birželio 8-10 d. Odesoje (Ukraina) 
surengtas tarptautinio Lietuvos ir Ukrainos vaikų 
piešinių, plakatų ir nuotraukų konkurso „Planetoje 
draugauja vaikai“ uždarymas, kuriame Lietuvos 
delegacijai vadovavo Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarė, Anykščių Antano Vienuolio gim-
nazijos direktorė Irena Andrukaitienė ir Anykščių 
rajono meras Sigutis Obelevičius. Birželio 9 d. 
vyko unikali vaikų eisena garsiaisiais Potiomkino 
laiptais, ant kurių buvo išskleistos 200 metrų ilgio 
valstybinės Lietuvos ir Ukrainos vėliavos. Foto: 
Lietuvos URM.

2012 m. birželio 9 d. Palukniuose surengta 
14-oji Paluknių kaimo išeivių sueiga.

2012 m. birželio 10 d. A. Vienuolio memo-
rialinėje sodyboje-muziejuje buvo švenčiamos 
Antaninės, surengta istorinė-literatūrinė popietė 
A. Vienuolio kūrybos motyvais „Praėjo metai, ir 

Anykštėnų kultūros akiratis

Birželio 14-27 d. dvigubas savai-
traščio „Nemunas“ numeris daug 
dėmesio skyrė Maironio temai ir ta 
proga publikavo Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus direktorės Aldo-
nos Ruseckaitės publicistinį straipsnį 
„Antrasis laiškas – „ko, ašarėle, ko 
tu per skruostą...“. Jame rašytoja 
prisimena gegužės 15-osios Kauno 
kunigų seminarijos kelionę į VAŠUO-
KĖNŲ dvarą Maironio pėdsakų 
ieškoti: „Vašuokėnų dvaras... Buvęs 
iškilus, didelis. Dabar žiūrime į griu-
vėsius, anykštėnai rodo langą dar vis 
išlikusioje antrojo aukšto sienoje, pro 
kurį žvelgė rektorius Maironis. Būtų 
skaudu Poetui, turbūt pasakytų kaip 
apie Trakų pilį... Daug tokių dvarų 
Lietuvoje – apleistų, griūvančių, be 
ateities, nors istoriškai labai svarbių. 
O ir parko grožybė pražuvusi. 

Sudėtinis vaišių stalas po 
medžiais, ilgi pašnekesiai ir pažintys 
– visi laimingi ir persipildę įspūdžių... 
Tada kylame į Troškūnų bažnyčią 
kaip anais laikais, šv. Mišios – irgi 
kaip tuomet. Tik klierikai groja gita-
romis, linksmi – dalyvaujame geguži-
nėse pamaldose“.

„Kultūros barai“ 6-ajame nume-
ryje informavo apie tai, kaip Lietuvos 
intelektualinės ir meninės vertybės 
atveriamos pasauliui virtualioje 
erdvėje. 

Į portalą www.epaveldas.lt 
patenka vis daugiau ir anykštėnų 
sukauptos kultūrinės informacijos. 
Antai Panevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės viešoji biblio-
teka šiam portalui atvėrė iš Anykš-
čių krašto kilusios kraštotyrininkės 
Emilijos Juzulėnienės rankraščių 
ir nuotraukų fondą, nuskenavo ir 
pateikė per 300 Panevėžio anykštėno 
dailininko grafiko Povilo Šiaučiūno 
kūrinių. Lietuvos vyriausiojo archy-
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amžiai sukako“, skirta Rašy-
tojo 130-osioms ir Muziejaus 
85-osioms metinėms, jos pro-
gramoje dalyvavo istorinių 
dainų ansamblis „Ugniavijas“, 
senovės baltų kovų brolija 
„Vilkatlakai“ ir Anykščių A. 
Baranausko vidurinės moky-
klos bendruomenės atstovai. 
Foto: TK, VŽM.

2012 m. birželio 13-17 d. 
Troškūnuose, minint Troškūnų 
valsčiaus pirmojo paminėjimo 500 metų sukaktį, surengta tarptautinė Meno 
terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla-festivalis „Troškimai“, birželio 14 
d. koncertavo roko grupė „Biplan”, birželio 15 d. – roko grupė „Arbata“, bir-
želio 16 d. – bardas Kazimieras Jakutis, per Antaninių atlaidus vyko tradicinė 
etnokultūrinė programa „Švintas Untanai, duok šymet kū nars gera“, o po mišių 
buvo pašventintas Žilvino Kriaučiūno išdrožtas stogastulpis, skirtas seniūnijos 
globėjui Šv. Antanui.

2012 m. birželio 14 d. Gedulo ir vilties dienai Anykščiuose buvo skirta 
Tremtinių ir politinių tremtinių sueiga „Iš praeities su viltimi į rytdieną“, Anykš-
čių geležinkelio stotyje Troškūnų jaunimas parodė kompoziciją „Kelias“.

2012 m. birželio 16 d. Traupio mokykla šventė 235-erių metų sukaktį, 
Ažuožeriuose, minint rašytojo Antano Vienuolio 130-metį, surengtas impro-
vizacijų vakaras „A. Vienuolio kūriniai mūsų lūpomis“, o Anykščių Dainuvos 
slėnyje vyko jaunimo muzikos vakaras „Superfiesta“.

2012 m. birželio 17 d. Skiemonių bažnyčioje vyko Šv. Antano atlaidai, 
juose Šv. Mišias aukojo popiežiaus apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas 
Luigis Bonazzis, per pamaldas giedojo Lietuvos Mokslų akademijos choras ir 
operos primadona Irena Milkevičiūtė.

2012 m. birželio 18 d. Anykščių sakralinio meno centre Vilniaus aktorių 
teatro trupė „Šeštasis pojūtis“ parodė spektaklį-performansą „Bitinėlio pasakos 
šešiems pojūčiams“.

2012 m. birželio 20 d. A. Vienuolio name-muziejuje buvo tęsiamas ren-
ginių ciklas „A. Žukausko-
Vienuolio 130-metį minint“, 
memorialinio namo balkone 
surengtas jaunųjų anykštė-
nų, grįžusių gyventi ir dirbti į 
Anykščius, pokalbis „Čia gera 
sugrįžti?..“. Foto: TK, VŽM.

2012 m. birželio 21 d. 
Anykščių koplyčioje-kame-
rinių menų centre, atidarant 
dailininkės Medos Norbutai-
tės tapybos parodą, dainavo 
Judita Leitaitė (mecosopra-
nas), jai akompanavo pianis-
tas Andrius Vasiliauskas. M. Norbutaitės tapybos paroda buvo eksponuojama 
iki liepos 18 d.

2012 m. birželio 23-24 d. visuose Anykščių rajono miesteliuose buvo 
švenčiamos Joninės, o Kavarske ta proga vyko šventė „Ant Šv. Jono, ant jo-
markėlio“: jaunimo talentų vakaras, poezijos skaitymai prie laužo, sportinės 
varžybos, diskoteka ir grupės „Vairas“ koncertas. Jono Biliūno sodyboje-mu-
ziejuje Niūronyse surengtose Joninėse kartu su anykštėnais dalyvavo ir folkloro 
ansamblis „Ūla“ iš Vilniaus (vadovė Janina Bukantaitė), o Budriuose liepsnojo 
rekordinio aukščio – 14 metrų Joninių laužas.

2012 m. birželio 23-24 d. Anykščių sporto ir laisvalaikio centre „Keturi 
kalnai“ pirmą kartą Anykščiuose surengta tarptautinė kačių paroda.

2012 m. birželio 24 d. Anykščių koplyčioje-kamerinių menų centre kon-
certe „Vaivorykštės garsais“ grojo du talentai: fleitininkas Jeanas Ferrandis iš 
Prancūzijos ir 10-metė anykštėnų pianistė Milda Daunoraitė.

2012 m. birželio pabaigoje Anykščių A. Baranausko aikštėje pasklido per 
30 baltų namelių, kurie visą vasarą naktimis nušvisdavo. Tokią miesto puoš-
meną iš gofroplastiko sukūrė ir ant šviestuvų sustatė Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos bendruomenė.

varo tarnyba tarp 2,5 tūkst. metrikų 
aktų knygų į tą patį portalą jau įkėlė 
ir Anykščių krašto Romos katalikų 
bažnyčios fondų bylas.

„Literatūra ir menas“ birže-
lio 22-osios numeryje publikavo 
Tomo Dirgėlos pjesę-interpretaciją 
„Joniuko sapnas“, kurios autorius 
pateikia šiuolaikinę Jono BILIŪNO 
garsiausių apsakymų „Brisiaus galas“ 
ir „Kliudžiau“ kilmės versiją. Klasiki-
nes realistines istorijas XXI a. kūrė-
jas pateikia kaip J. Biliūno sapną, 
kuriame žymusis rašytojas piešiamas 
kaip abejotinos moralės tipas, pats 
provokuojantis istorijas, kurios taps 
jo kūrinių siužetais.

Savaitraštis „Nemunas“ birželio 
28-liepos 11 d. numeryje pažvelgė 
į Kauno anykštėno Vidmanto KIAU-
ŠO-ELMIŠKIO eilėraščių knygelę „9 
užkimusios gerklės“. Neringa Butno-
riūtė, savo recenziją pavadinusi 
„Eilėraščiai neskubantiesiems“, rašė, 
kad „apskritai poetas stengiasi atsiri-
boti nuo perdėto jausmingumo, todėl 
dažniau pasikliauja protu, į eilutes 
guldo sugretinimus, priešpriešas, o tai 
jau kelia konstravimo įspūdį“. Pasak 
N. Butnoriūtės, šis beveik dešimtmetį 
kauptas poezijos rinkinys primena 
inkliuzą: įdomų, antro tokio nepa-
stebėsi. „Visgi jį mieliau pasirinks ne 
jaunas žmogus, ieškantis veržlesnių 
idėjų. Įvairios tematikos ir lygio eilė-
raščiai apeliuoja į neskubantį, inte-
ligentišką, kiek solidesnio amžiaus 
skaitytoją, pasiilgusio aiškaus kalbė-
jimo apie tvarius dalykus, apmąsto-
mos patirties bei atrinktų senoviškų 
žodžių gurvuoliukų, gurgždančių 
eilutėse“, – konstatavo recenzentė.

Žurnalas „Tarp knygų“ šių metų 
liepos-rugpjūčio numeryje pateikė 
Audronės BEREZAUSKIENĖS apž-
valgą „Anykštėnų leidiniai“, kurioje 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos skyriaus vedėja apibū-
dino per kelerius paskutiniuosius 
metus išėjusias knygas ir kitas leidi-
nius anykštėniškąja tematika. Autorė 
pristatė R. Vanago, M. Telksnytės 
ir V. Račkaičio grožines knygas, O. 
Janonio ir A. Daugilytės kraštotyros 
leidinius, „Marčiupio“ klubo lite-
ratų, bibliotekininkų ir muziejininkų 
kolektyvinės veiklos leidybos vai-
sius, taip pat ir almanachą „Pasau-
lio anykštėnas“. Publikacijos autorė 
rašė: „Organizuodamos leidybinę 
veiklą Anykščiuose, įstaigos, institu-
cijos, bendrijos, klubai, profesionalai 
rašytojai ir literatai, mokslininkai ar 
savanoriai kraštotyrininkai glaudžiai 
tarpusavyje bendradarbiauja. Bibli-
otekos leidiniuose spausdinamos 
nuotraukos bei rankraštinė medžiaga 
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2012 m. birželio 29 d. Muziejaus parodų salėje pristatyta knyga „Stanis-
lovas Petraška. Akmens tapyba“, renginyje dalyvavo menininko sūnus Sigitas, 
kiti artimieji, menotyros dr. Jolanta Zabulytė, anykštėnų vyrų ansamblis (vado-
vas Rimvydas Griauzdė). 

2012 m. birželio 30 d. Mačionyse, ant Rubikių ežero kranto, sureng-
tas profesionalios muzikos 
festivalio „Rubikiai – dainų 
krantas“ koncertas, dainavo 
solistai Arvydas Markaus-
kas, Vytautas Bakula, Tomas 
Tuskenis, Aušra Cicėnaitė ir 
svečias iš Kalifornijos (JAV) 
Aleksandras Agamirzovas, 
grojo Aukštaitijos muzikos 
mokyklų akordeonistai ir 
akordeono virtuozas Kazys 
Stonkus, populiarios muzikos 
programą pristatė Deivis su grupe, renginį vedė aktorius Panevėžio anykštė-
nas Jonas Čepulis. Foto: Audronė Pajarskienė.

2012 m. birželio 30 d. Anykščių bitininkai šventė savo draugijos 50-me-
tį, ta proga miesto parke buvo 
atidarytas Bitininkų skveras ir 
avilių ekspozicija, atidengta 
Algimanto Sakalausko iš Prie-
nų sukurta skulptūra bitinin-
kų globėjai deivei Austėjai. 
Foto: Dalina Rupinskienė.

2012 m. liepos 5 d. Svė-
dasų bibliotekoje surengta 
kraštiečių literatūrinė popietė 
„Žmogus ne vien duona so-
tus“, kurioje dalyvavo akto-
rius Ferdinandas Jakšys, doc. 
dr. Juozas Lapienis, laikraščio 
„Tėviškės gamta“ redaktorius 
Juozas Stasinas ir kiti svečiai.

2012 m. liepos 6 d. 
Anykščiuose vyko Kultūros 
centro projekto „Kartų kelias“ 
renginiai: romansų vidurdie-
nis „Pasilik mano širdy“, roko 
grupės „Rebelheart“ koncer-
tas ir eksperimentinės muzikos koncertas „Brėkšta“, o 21 val. anykštėnai kar-
tu su visais pasaulio lietuviais giedojo Tautišką giesmę.

2012 m. liepos 6 d. ant Palatavio piliakalnio surengta Karalių valanda 
Latavos piliavietėje, joje dalyvavo istorikai Gintautas Zabiela ir Tomas Ba-
ranauskas, rašytojas Vygandas Račkaitis ir kraštotyrininkas Raimondas Guo-
bis. 

2012 m. liepos 7 d. susirinkę Svirnų II kaimo kraštiečiai šiam sambūriui 
atminti gimtajame kaime pastatė stogastulpį „Šv. Izido-
rius“ (autorius – tautodailininkas Rimantas Zinkevičius).

2012 m. liepos 14 d. Vašuokėnų kaimo bendruo-
menė tradicinėje kasmetinėje sueigoje prisiminė Mai-
ronio pėdsakus šiame krašte, bendravo ir sportavo, o 
susitikimo atminčiai bendruomenės parke pasodino 
dar vieną ąžuoliuką. Foto: TK.

2012 m. liepos 16 d. senosios Anykščių špitolės 
languose atidaryta grafikės Loretos Uzdraitės lino rai-
žinių paroda Jono Biliūno kūrybos motyvais pradėjo 
projekto „Lietuvos muziejų kelias“ renginius Anykš-
čiuose.

2012 m. liepos 16 d. Koplyčioje, prisimenant vieną 
iš Pasaulio anykštėnų bendrijos kūrėjų poetą ir kom-
pozitorių Antaną Paulavičių (1924-2008), surengtas 
Kauno miesto tremtinių choro „Ilgesys“ (vadovė Bronė 
Paulavičienė) koncertas. 

iš muziejaus rankraščių fondų, bibli-
otekininkų sudarytos bibliografijos 
pateikiamos muziejininkų leidžia-
mose knygose, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos almanache spausdinamos 
ir bibliotekininkų, ir muziejininkų, ir 
mokytojų, ir žurnalistų bei kitų auto-
rių parengtos publikacijos. Džiugu, 
kad leidybinė veikla anykštėnus 
vienija, jungia, skatina bendradar-
biauti“.

Iškart po premjeros Dainu-
vos slėnyje Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatas 
prof. Vytautas JUOZAPAITIS išplatino 
savo nuomonę apie liepos 21-osios 
vakare Anykščiuose parodytą operą 
„Šventavartė“. 

Žinomas dainininkas nėra retas ar 
atsitiktinis svečias Anykščiuose – jis 
dažnai aplanko čia gyvenančią savo 
tetą anykštėnams žinomą matema-
tikos mokytoją Dalią Tutkienę. 

Šįkart viešnagę pas artimuosius 
sugretinęs su šventiniu vakaru Dainu-
vos slėnyje jis rašė: „Antano Vienuolio 
legenda „Šventavartė“ virsta reginiu, 
prikaustančiu dėmesį iki paskutinės 
spektaklio sekundės ir, jam pasi-
baigus, dar ilgai neduoda ramybės 
vaizduotei ir jausmams. O tai yra 
pirmasis meno kūrinio atpažinimo 
ženklas, kuomet išvydęs ir išgirdęs 
taip pažįstamus ir artimus kiekvieno 
sielai garsus ir vaizdus, pradedi jausti 
alkį ir ilgesį, kuriuos pasotinti gali tik 
dar sykį tai patyręs“.

Išlikdamas racionaliai kritiškas, 
V. Juozapaitis nešykštėjo padėkos 
žodžių renginio kūrėjams: „Opera – 
tai kolektyvinis-komandinis menas, 
todėl kiekviena grandis yra gyvybiškai 
svarbi. Juolab, kad šio spektak-
lio sąmata išties buvo neįtikėtinai 
maža, turint galvoje tiek materia-
lines sąnaudas, tiek žmogiškuosius 
išteklius. 

Mano žiniomis, kartu su rėmėjų 
lėšomis, spektakliui buvo skirta 
200.000 litų. Padalinę šią sumą iš 
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2012 m. liepos 16 d. prie Puntuko akmens surengtas vakaras „Ilgesys į savo 
kraštą nešė“, skirtas lakūnų S. 
Dariaus ir S. Girėno skrydžiui 
per Atlantą atminti, koncertavo 
Anykščių meno mėgėjų kolek-
tyvai, Kauno tremtinių choras 
„Ilgesys“ ir roko grupė „Thun-
dertale“, vyko Lietuvos televizi-
jos projekto „Lietuvos liepsna“ 
olimpinio deglo perdavimo 
Anykščių merui ceremonija. 
Foto: TK, VZM. 

2012 m. liepos 17 d. Ko-
plyčioje surengtas anykštėno 
rašytojo Valdo Papievio jubilie-
jinis kūrybos vakaras „Pilnaties sodas“, kurį vedė mokytoja Ona Jakimavičienė, 
jame dalyvavo V. Papievio bendrakursiai kultūrologas Darius Kuolys ir rašytojas 
Liudvikas Jakimavičius, koncertavo smuikininkas Aidas Strimaitis ir pianistė Eglė 
Strimaitienė.

2012 m. liepos 19 d. Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokšte atidaryta apžvalgos 
aikštelė, ta proga surengta kunigų konferencija „Blogį nugalėti gerumu“ ir šventinis 
koncertas bažnyčioje, jame dalyvavo solistas Liudas Mikalauskas ir styginių kvar-
tetas „BASS ARCO“.

2012 m. liepos 19 d. Sakralinio meno centre atidaryta išeivijos dailininkų 
Adomo Galdiko ir Vidos Krištolaitytės tapybos paroda „Pokalbiai apie begalybę“, 
o Koplyčioje – tapybos ir grafikos paroda „Pasaulis pagal Vytautą Igną“ (abi – iš 
Beatričės Kleizaitės-Vasaris kolekcijos), dainavo solistas Tomas Tuskenis.

2012 m. liepos 19 d. Arūno Strumskio kaimo turizmo sodyboje „Gojus“ kon-
certavo smuikininkas Vilhelmas Čepinskis ir gitaristas Sergejus Krinicinas.

2012 m. liepos 20 d. Anykščių koplyčioje surengtas prof. Algirdo Avižienio 
80-mečio jubiliejinis vakaras, 
pristatyta Rimanto Vanago 
biografinė knyga „Avižienio 
algoritmas ir kiti nutikimai“ bei 
Arvydo Baryso filmas „Algirdas 
Antanas Avižienis. Gyvenimo 
odisėja“, koncertavo Anykščių 
muzikos mokyklos jaunųjų 
kanklininkių ansamblis (vadovė 
Jolita Novikienė) ir Vilniaus me-
džiotojų ragų klubo instrumen-
tinė grupė. Foto: TK, VŽM.

2012 m. liepos 20 d. A. Baranausko aikštėje prasidėjusioje Anykščių miesto 
šventėje koncertavo Lietuvos atstovas Eurovizijoje Donatas Montvydas, roko gru-
pė „Alive way“ ir Kazimieras Jakutis-Pagulbis, Anykščių kultūros centre atidaryta 
jaunųjų dailininkų grupės „Degantys pieštukai“ kūrinių paroda bei Lietuvos Respu-
blikos himno instaliacija „Tautiška giesmė“.

2012 m. liepos 20 d. Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos ir A. Ba-
ranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus nakties projekte „A. 
Vienuolio žingsniai ir žvilgsniai“ surengta jaunųjų atlikėjų muzikinė programa prie 
buvusios Ručių manufaktūros ir A. Vienuolio memorialinėje sodyboje.

2012 m. liepos 20-21 d. Anykščių stadione vyko paros futbolo varžybos, ku-
riose žaidė 160 futbolininku, o rungtynės baigėsi rezultatu 164:97. Stadione buvo 
pristatyta Povilo Kūgio sudaryta 
knyga „Anykščių krašto sporto 
istorija“, koncertavo stilizuotos 
muzikos klubas „Giminija“.

2012 m. liepos 20-21 d. 
Anykščių A. Baranausko aikš-
tėje vyko tarptautinis floristinių 
kilimų konkursas, ta proga bu-
vo įrengta 17 kompozicijų, iš 
kurių gražiausiu buvo išrinktas 
Elmininkų kaimo bendruome-
nės kūrinys „Mažos ir didelės 
svajonės“. Foto: TK, VŽM.

reginį stebėjusių žiūrovų skaičiaus, 
gausime neįtikėtiną kainą, už kurią 
kiekvienas atėjęs galėjo pasigėrėti 
nekasdiene švente. Tai yra 20 litų, 
kuomet prestižiniuose Europos 
teatruose vidutinė bilieto į operą 
kaina siekia dešimt kartų didesnę 
sumą. Juolab, kad ir tų dvidešimties 
litų neteko sumokėti, o rezultatas pra-
noko visus įmanomus lūkesčius...

Pagaliau Lietuva ir Anykščių 
kraštas tapo ne tik krepšinio, bet ir 
operos valstybe. Labai linkiu, kad 
šiuo pavyzdžiu pasektų ir kiti mūsų 
šalies miestai bei miesteliai. Tegul 
kukliau, tegul ne taip garsiai... Bet 
pats amžinųjų vertybių puoselėjimo 
faktas ir begalinis entuziazmas bei 
noras prisiliesti prie aukštojo meno yra 
brangintinas. Anykščių džiazuojanti 
opera subūrė draugėn žmones, kurie 
iki šiol nėra turėję nieko bendra. O 
tai ir yra pagrindinė meno misija: 
suteikti žmogui dvasios stiprybės ir 
pasididžiavimo savo gimtine jausmą.

Nuoširdžiausi sveikinimai spek-
taklio kūrėjams, dalyviams, vadovams 
ir visiems buvusiems tą nuostabų 
šeštadienio vakarą Dainuvos slėnyje. 
Tai buvo ne tik meninės išraiškos 
puota, bet ir tautos vienybės šventė, 
sujungusi mūsų protėvių garbingą 
istoriją, literatūros klasiko atminimą, 
nūdienos muzikos ir teatro kūrėjų 
talentus bei neišsenkamo Anykščių 
kūrybinio aruodo perlus. Vardan 
tokių akimirkų verta gyventi“.

Istorikė ir publicistė Inga 
BARANAUSKIENĖ, istoriko Tomo 
Baranausko žmona, Lietuvių etninės 
kultūros draugijos žinių ir gyvenimo 
būdo portale www.alkas.lt analizavo 
operos pastatymą įvairiais rakursais ir 
daugiausiai dėmesio skyrė A. Vien-
uolio kūrinio inscenizavimo probl-
emoms – libretui. 

I. Baranauskienė rašė: „Libretas 
dažniausiai būna silpnoji operų vieta, 
ir, deja, „Šventavartės“ atveju G. 
Germanavičienei nepavyko visiškai 
išvengti žanro prakeiksmo. Nors 
gera pradžia – pusė darbo, o pabaiga 
darbą vainikuoja, bet per vidurį 
veiksmas irgi neturėtų buksuoti. O jis 
buksuoja…“ I. Baranauskienė pirm-
iausia siūlė taisyti pasakotojo tekstą, 
kuris labiau padėtų suprati scenų 
prasmę. 

Toliau ji rašė: „Antroji problema 
sudėtingesnė, susijusi su literatūrinio 
kūrinio perkėlimo į sceną specifika. 
A. Vienuolio „Šventavartėje“ pagrin-
dinis veikėjas – vokiečių vertėjas 
belaisvis Fricas-Algirdas Darbautas 
– yra pasyvus. Jis stebi įvykius, juos 
išgyvena, bet veiksmų imasi tik pačią 
paskutinę akimirką. Jo drama – tai 
vidinio atsivertimo istorija, kuri sce-
nai visiškai netinka.
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2012 m. liepos 21 d. Anykščių senamiestyje per Miesto šventę sureng-
ta istorinių improvizacijų 
programa „Mano Anykščių 
padangės žmonės“ (pagal A. 
Vienuolį-Žukauską), skirta 
Rašytojo 130-ajai gimimo 
sukakčiai: gyvieji A. Vienuo-
lio kūrinių herojai ir Rašytojo 
amžininkai, vaidinimai A. 
Vienuolio kūrybos motyvais. 
Foto: Vytautas Bagdonas.

2012 m. liepos 21 d. 
Anykščių miesto šventės me-
tu pagerbtas ir apdovanotas 
šeštasis anykštėnas, gavęs 
Anykščių Garbės piliečio vardą, – prof. habil. dr. Algirdas Antanas Avižienis. 
Jo kandidatūrą tokiam įvertinimui pristatė Pasaulio anykštėnų bendrija.

2012 m. liepos 21 d. Anykščių senamiestyje Anykščių menų centras 
atvėrė „Menų taką“, kuriame veikė menininkų dirbtuvė, surengtas mokinių 
pleneras, Angelų kiemelyje kūrė skulptoriai, gatvėse grojo muzikantai, baž-
nyčios šventoriuje koncertavo senosios muzikos ansamblis „Pavana“ (vado-
vė Lina Pipirienė) ir istorinių šokių studija „Baltoji Pavana“ (vadovė Jūratė 
Uselienė), Angelų muziejaus terasoje koncertavo styginių kvartetas „Toto“, 
o prie Koplyčios „Svinguojančio baroko“ programą atliko „Classic trio“: Ar-
noldas Gurinavičius (klavišiniai), Viktoras Labanauskas (kontrabosas), Saulius 
Astrauskas (mušamieji).

2012 m. liepos 21 d. senojoje Anykščių sinagogoje buvo atidaryta Romu-
aldo Rakausko, Antano Sutkaus ir Vaclovo Strauko fotografijų paroda, rašy-
tojos Bronės Buivydaitės memorialinėje sodyboje įvyko premjera – Anykščių 
vaikų lėlių teatro spektaklis „Mėlynasis drugelis“, o prie A. Baranausko pa-
minklo savo kūrybą skaitė Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ nariai.

2012 m. liepos 21 d. prie Antano Baranausko klėtelės surengta romantiš-
koji popietė „Šventa mūsų sielų grandinė (A. Baranauskas)“, kurioje pristaty-
ta meniškos prigimties dvasininkų kūryba: kun. Justo Jasėno poezijos knyga 
„Artumų Erčios“ ir kun. Nerijaus Papirčio fotografijų paroda „...ilgai krūtinėj 
šilelis kvėpuoja (A. Baranauskas)“, akordeonu grojo kupiškėnas gimnazistas 
Valentinas Kaminskas.

2012 m. liepos 21 d. Vyskupo skvere L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka 
pristatė naujas anykštėnų knygas: prof. dr. Osvaldo Janonio žinyną rusų kalba 
„Surdegio stačiatikių vyrų šv. Dvasios vienuolynas“ ir mokslininko Romual-
do Vytauto Rimšos sudaryto rinkinio „Svėdasai : praeitis ir dabartis“ pirmąjį 
tomą.

2012 m. liepos 21 d. Dainuvos slėnyje buvo vaidinama opera džiazo 
motyvais „Šventavartė“ (pagal A. Vienuolio legendą), pastatyme šoko žinomi 
anykštėnai Dalia Michelevičiūte ir Deividas Meškauskas, dainavo Tomas La-
diga, Tomas Tuskenis, Arvydas Navalinskas, grojo džiazo kvartetas Arvydas 
Joffė, Gintaras Šulinskas, Vytis Nivinskas ir Saulius Šiaučiulis; operos režisierė 
Galina Germanavičienė šiam svarbiausiam Miesto šventės renginiui sutelkė 
kelias dešimtis jaunųjų anykštėnų aktorių ir šokėjų. 
Foto: Rokas Bužinskas.

2012 m. liepos 22 d. Anykščiuose per Šv. 
Onos atlaidus viešėjo Popiežiaus apaštalinis Nun-
cijus Lietuvoje arkivyskupas Luigis Bonazzis, kartu 
su kitais dvasininkais per Anykščius Arūno Strums-
kio pavėžintas senoviniu „džipu“. Pakermošio 
koncerte miesto centre grojo ir dainavo ansamblis 
„Jonis“. 

2012 m. liepos 20-22 d. per Miesto šventę 
Anykščiuose surengtos jaunimo meninės akcijos: 
akustinis „Sugalvojau dainą aš vonioj“ koncertas 
surengtas autobuse, vaizdo-garso-judesio spek-
taklis „Kinas juda“ parodytas senajame Anykščių 
knygyne, kur veikė ir batikos darbų paroda, o jau-
nieji fotografai Gražvydas Bartulis ir Joana Juodvir-
šytė savo fotoparodą „Neregėti Anykščiai“ ekspo-
navo tarp A. Baranausko aikštės liepų.

Atsižvelgdama į tai, G. Ger ma-
navičienė visiškai teisingai nusprendė 
pag rindine operos veikėja paver-
sti Algirdo seserį – vaidilutę Vidą. 
Tačiau dėl to neišvengiamai pasikeitė 
pagrindinė dramatinė linija. Į pirmą 
planą iškilo Vidos nuodėmės ir jos 
atpirkimo siužetas, o Fricas-Algirdas, 
A. Vienuoliui buvęs atsparos tašku, 
dabar tapo grynai pertekliniu hero-
jumi, kuris, sudainavęs vieną ariją 
operos pradžioje, dingsta nuo scenos 
ir vėl pasirodo tik pačioje pabaigoje, 
bet ir vėl niekaip nepaveikia įvykių 
eigos.

Sakoma, jeigu pirmajame veiksme 
ant sienos kabo šautuvas, tai pasku-
tiniajame jis turi iššauti. Tas pats ir 
su veikėjais. Įtaigiai sudainavęs „Aš 
supratau – esu lietuvis“, Fricas-Algir-
das negali apsiriboti vien tik sesers 
atpažinimu paskutinėje scenoje – jis 
turi nuveikti kažką konkretesnio ir 
žymiai anksčiau.

A. Vienuolio „Šventavartėje“ 
Fricas-Algirdas neleidžia Vidai nusis-
kandinti. G. Germanavičienės oper-
oje Vida susilaiko nuo savižudybės 
sąmoningai, norėdama įvilioti 
kalavijuočius į pasalą, kas vėlgi 
logiška. Vis dėlto ryšys tarp brolio 
ir sesers kažkaip turėtų užsimegzti. 
Pvz., Fricas-Algirdas galėtų pasiūlyti 
Vidai bėgti, arba atvirkščiai – jis 
galėtų pasikėsinti ją nužudyti, laiky-
damas išdavike. Abiem atvejais Vidai 
atsirastų proga atskleisti savo ketini-
mus aiškiau ir įtaigiau, negi ji tai daro 
dabartiniame monologe, o Frico-Al-
girdo vaidmuo taptų dramatiškesnis 
ir įgytų daugiau prasmės.“

Recenzijos autorė atrado ir 
daugiau dalykų, kuriuos siūlo pato-
bulinti: „Norėtųsi, kad krivis, kuris 
pagal dabartinę operos siužeto 
struktūrą tampa pagrindiniu pro-
tagonistu, būtų aiškiau pristatytas 
pirmosiose scenose. Faktiškai pagal 
žanro kanonus jam reikėtų arijos, 
bet kadangi Deividui Meškauskui 
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2012 m. liepos 23 d. Anykščiuose viešėjusi Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė ap-
lankė A. Baranausko klėtelę ir 
A. Vienuolio namą-muziejų, 
svečiavosi J. Biliūno tėviškėje 
ir susipažino su Arklio mu-
ziejumi Niūronyse, ten kepė 
duonelę ir išbandė tradicinius 
amatus. Foto: TK, VŽM.

2012 m. liepos 24-26 d. 
Anykščiuose surengtas 6-asis 
tradicinis menininkų projektas 
„Migruojantys paukščiai“.

2012 m. liepos 27 d. 
Anykščiuose, prie Kultūros 
centro, žymiausias Anykščių sportininkas Sergejus Jovaiša iškilmingo renginio 
metu įžiebė simbolinę olimpinę ugnį, skelbusią apie prasidedančias Londono 
olimpines žaidynes.

2012 m. liepos 28 d. Kunigiškiuose iškilmingu renginiu paminėtas Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus 25-metis, surengtas ir penktasis Svėdasų krašto 
talentų sambūris „Ieškokime deimančiukų savyje ir šalia savęs“.

2012 m. liepos 28 d. Traupyje vyko tradicinė Oninių šventė „Čia mūsų 
šaknys“, kurios dalyviai grožėjosi meno mėgėjų koncertinė programa, vyko 
sporto varžybos, miestelis pasipuošė floristiniais kilimais ir kompozicijomis.

2012 m. rugpjūčio 2 d. Niūronyse ant Šventosios kranto surengta pirmo-
ji Anykščių regioninio parko 
naktigonė, kurioje prisimintos 
senosios arklių ganymo ir jau-
nimo laisvalaikio tradicijos. 
Foto: Anykščių regioninis par-
kas.

2012 m. rugpjūčio 5-6 d. 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje 
vyko 12-asis tarptautinis jau-
nųjų vargonininkų festivalis.

2012 m. rugpjūčio 10 d. 
Anykščiuose, A. Baranausko 
aikštėje, buvo atidaryta Lietuvos radijo laidos „Ryto garsai“ studija, tiesiogiai į 
eterį transliavusi pokalbius su anykštėnais.

2012 m. rugpjūčio 11 d. Debeikių kapinėse pašventintas paminklas 1949 
m. žuvusiems ir kažkur kapinių teritorijoje palaidotiems šio krašto partizanams 
– Primos Petrylienės ir Broniaus Tvarkūno iniciatyva iš lauko akmenų sumūryta 
piramidė su kryžiumi.

2012 m. rugpjūčio 15 d. Dabužiuose iškilmingai atidaryti Bendruomenės 
namai, su parapija atsisveikino jos administratorius ir šios bendruomenės pir-
mininkas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

2012 m. rugpjūčio 15 d. Niūronių hipodrome surengtos konkūrų varžybos, 
kuriose pagrindinę Arklio muziejaus taurę laimėjo kaunietis raitelis Irmantas 
Grikienis su žirgu Quebo.

2012 m. rugpjūčio 17-rugsėjo 30 d. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje veikė menininko Juozo Valiušaičio paroda „Laisvės ir kalbos 
tauta“, skirta knygnešystei.

2012 m. rugpjūčio 17-18 d. Anykščiuose, Dainuvos slėnyje ir kitose kultū-
ros erdvėse, vyko penktasis Nacionalinis bardų festivalis „Purpurinis vakaras“.

2012 m. rugpjūčio 18 d. Anykščių Šv. Aleksandro Neviškio cerkvėje sta-
čiatikių istorijos tyrinėtojas prof. Osvaldas Janonis anykštėnams pristatė šių 
maldos namų istoriją.

2012 m. rugpjūčio 18 d. Sakralinio meno centre režisierė Agnė Marcin-
kevičiūtė pristatė savo biografinį filmą „Prie rugių ir prie ugnies“ apie poetą 
Justiną Marcinkevičių.

2012 m. rugpjūčio 23 d. Anykščių koplyčioje surengta tarptautinė konfe-
rencija „Kraštovaizdis prasideda už slenksčio“, kurioje dalyvavo apie 80 spe-
cialistų iš visos Lietuvos, pranešimus kraštovaizdžio tvarkymo tema skaitė ir 
Vokietijos specialistai.

2012 m. rugpjūčio 23 d. Anykščiuose minint Europos dieną stalinizmo ir 
nacizmo aukoms atminti bei Baltijos kelio metines, Kultūros centre parodyta 

parašytas vaidmuo choreografinis, tai 
tiktų ir šokis. Be to, reikėtų nuo pat 
pradžių akcentuoti, kad būtent jis yra 
Vidos mylimasis, nes opera – toks 
žanras, kur viskas turi būti maksima-
liai aišku. Dar galbūt reikėtų labiau 
pabrėžti, kad, nepaisant tragiškos 
pagrindinių herojų žūties, lietuviai 
mūšį laimėjo.

Visos šios korekcijos būtų 
nesunkiai įgyvendinamos, ir jeigu 
G. Germanavičienė joms ryžtųsi, tai 
ne tik patobulintų savo kūrinį, bet ir 
sukurtų papildomą intrigą žiūrovams 
prieš antrąjį sceninį „Šventavartės“ 
pastatymą, kuris, viliuosi, bus.“

Rugpjūčio 13-ąją portalas www.
kafehauzas.lt paskelbė publicistės 
ir vertėjos Agnės BILIŪNAITĖS 
įspūdžius iš poros Anykščių krašto 
muziejų: „Saulėtą rugpjūčio 
šeštadienį sėdome ant dviračių ir 
patraukėme pasižvalgyti po keletą 
memorialinių muziejų Anykščių 
rajone. Pirmasis jų – apie 12 km nuo 
Anykščių, Griežionėlių vienkiemyje 
(netoli Andrioniškio kaimo) gėlynuose 
skendintis didžiulis bibliografo, bib-
liofilo, tautosakos rinkėjo Stanislovo 
Didžiulio ir pirmosios LT moters 
beletristės Liudvikos Didžiulienės-
Žmonos namas“.

Apibūdindama įspūdžius, patir-
tus Griežionėlėse, apžvalgos autorė 
rašė: „Apėmė pakili nuotaika vartant 
pirmuosius Žemaitės kūrinių leidi-
mus, skaityti juokingus patarimus 
apnikus įvairioms ligoms. Bevarty-
dami kažkurioje iš jų radome sakinį, 
kuriame, greičiausiai, pirmą kartą 
juodu ant balto užfiksuota, kaip 
ir kada lietuvių kalbos rašyboje 
imta vartoti čekiška „č“ ir „š“ vietoj 
lenkiškos „cz“ ir „sz“. Pasirodo, Liud-
vika Didžiulienė buvo ne tik šauni 
išsilavinusi rašytoja, debiutavusi 
anksčiau už bites, pelėdas ir raganas, 
bet ir puiki kulinarė. Raitėmės juoku 
garsiai skaitydami jos receptų rinkinį 
„Lietuvos Gaspadinė arba pamokini-
mai kaip prigulinčiai suvartoti Dievo 
dovanas“ (1893 m.). Labiausiai 
patiko receptas, kur būtinai reikėjo 
paimti „dailų paršelį“ ir jį perkirsti 
pusiau. Vaikštinėjome po kambar-
ius aukštomis lubomis, graužėme 
muziejininkės iš sodo atneštas 
kriaušes ir grožėjomės stipriosios 
ir protingosios Didžiulio žmonos 
elegancija – vien ko verta jos juodų 
nėrinių suknelė ir puikiai išlaikytas 
fortepijonas“.

Pasidžiaugusi atradimais viename 
muziejuje, A. Biliūnaitė su draugais 
„toliau suko ienas“  Niūronių kaimo 
link – „kuriame kiek atokiai, greta 
Arklio šventėms eksploatuojamo 
maniežo snūduriuoja Jono Biliūno 
tėviškė“.
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dokumentinių filmų programa apie tremties vaikus.
2012 m. rugpjūčio 24 d. per Anykščius pravažiavo apie šimtą geriausių 

Baltijos šalių dviratininkų – 
čia buvo svarbiausių Nepri-
klausomos Lietuvos istorijoje 
dviračių lenktynių „Baltic 
Chain Tour“ tarpinis finišas. 
Atvažiavę nuo Panevėžio per 
Troškūnus, dviratininkai pro 
Burbiškį ir Mačionis nuvažia-
vo Utenos link. Foto: TK.

2012 m. rugpjūčio 24 d. 
Sakralinio meno centre su-
rengta Anykščių klebono de-
kano kanauninko Stanislovo 
Krumpliausko atsisveikinimo popietė „Anykščiuose prabėgę metai“, dalyvavo 
rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, menotyrininkė Dalia Tarandai-
tė, koncertavo choras „Salve Cantus“ (vadovas Rimvydas Griauzdė).

2012 m. rugpjūčio 24 d. Troškūnų vienuolyno kieme vyko romų ir lietuvių 
kultūros tradicijų dienų „Mes kelyje“ renginys, kuriame koncertavo Lietuvos 
romų muzikos ir šokių grupė „Sare roma“ ir Šalčininkų romų muzikos grupė 
„Romany Jagury“. 

2012 m. rugpjūčio 25 d. Anykščių menų centro terasoje surengtas jauni-
mo meno projektas „Meno naktis nuo 6 iki 6“.

2012 m. rugpjūčio 26 d. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje surengtos iškilmin-
gos atsisveikinimo pamaldos, 
palydint iš Anykščių į Dusetas 
kleboną kanauninką Stanislo-
vą Krumpliauską. Foto: Rasa 
Bražėnaitė, VŽM.

2012 m. rugsėjo 1 d. 
Anykščių centre surengta 
mokslo metų pradžios šventė 
mokiniams ir jų tėvams, kon-
certavo grupė „Mark Fiction“.

2012 m. rugsėjo 1-2 d. Tra-
kiniuose (Kurklių sen., Anykš-
čių r.) vyko Lietuvos šaulių 
studentų korporacijos „SAJA“ ir Utenos kraštotyros muziejaus tradicinis Tėvy-
nę mylinčių žmonių sąskrydis 
„Trakinių partizanai“, kuriame 
su savo kino juostomis lankė-
si režisierius Jonas Ohmanas, 
ansamblis „Ugniavijas“ (foto: 
Andrius Kontrimavičius), ka-
rinės rekonstrukcijos klubas 
„Grenadierius“ ir kiti svečiai.

2012 m. rugsėjo 12 d. 
Svėdasų bibliotekos Meno 
galerijoje atidaryta rokiškėnės 
dailininkės Astos Keraitienės 
tapybos paroda, eksponuota 12 jos kūrinių.

2012 m. nuo rugsėjo 12 iki spalio 5 d. Anykščių 
kultūros centre veikė uteniškio tautodailininko me-
džio drožėjo, Utenos apskrities Vyriausiojo policijos 
komisariato policininko Albino Šileikos prieverpsčių 
paroda, buvo eksponuojami 85 jo kūriniai.

2012 m. rugsėjo 13 d. Anykščių kultūros centre 
„Domino“ teatras vaidino komediją „Apie ką kalba 
vyrai“.

2012 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais Šeimyniškių 
kaimo lauke šalia Anykščių veikė kukurūzų labirintas, 
kurio lankytojai klaidžiojo po Anykščių – 2012-ųjų 
Lietuvos kultūros sostinės kultūros medį. Foto: „Dei-
vana“.

2012 m. rugsėjo 13-23 d. Sakralinio meno centre 

Apie viešnagę šiame muziejuje 
A. Biliūnaitė rašė: „Kaip pavardė 
ir įpareigoja, lankausi šiame muz-
iejuje periodiškai. Beje, čia vyko ir 
paskutiniojo skambučio literatūros 
pamoka, nes baigiau – ar galėtų būti 
kitaip – J. Biliūno gimnaziją. Iš tiesų 
tai – rašytojo tėvų gryčia. Jis pats 
čia tik vaikystės sapnus sapnavo ir 
nusnūsdavo grįžęs iš mokslų ir darbų 
Liepojos, Dorpato, Leipcigo, Ciu-
richo ar Zakopanės. Mėginantiems 
įsirenginėti sodybas autentiškai, tikrai 
vertėtų čia apsilankyti – pusę gryčios 
užimantis kambarys tiesiog kvepia 
tobulu lietuvišku fengšui.

Antrame kambaryje po renovaci-
jos įrengti langines primenantys sten-
dai, kuriuose matyti kiek vaikiškas 
rašytojo raštas, liūdnas žvilgsnis iš 
juodai baltų fotografijų ir kaip niekad 
aštriai juntamas gyvenimo sprin-
tas – Jonas Biliūnas mirė tebūdamas 
vos 28-erių! Dauguma mūsų tądien 
irgi buvome sulaukę maždaug tiek. 
Todėl ir nekeista, kad Jono ir Juli-
jos veik šekspyriška meilės istorija, 
išsiskleidžianti jųdviejų korespon-
dencijoje, buvo jau ne sykį vizuali-
zuota teatro scenoje. Praeis dar kiek 
laiko – žiūrėk, sulauksime ir meninio 
filmo, nes scenarijus pats prašosi į 
kadrą“.

Savaitraštis „Nemunas“ rugsėjo 
6-19 d. numeryje publikavo išsamų 
Aldonos Žemaitytės straipsnį „Pro-
tėvių šauksmas subtilioje akvarelės 
mozaikoje“ apie menininkų šeimą 
Viją ir Rimtą Tarabildus. Atsakydama 
į klausimą apie kūrybos impulsus, 
pasisemtus patekus į Tarabildų šeimą, 
70-metė dailininkė akvarelininkė 
V. Tarabildienė pasakojo: „Daili-
ninkę Domicelę TARABILDIENĘ jau 
pažinau iš vaikystės knygų ir labai 
žavėjausi jos iliustracijomis. Rimtas 
apie savo mamą yra pasakęs: „Ji – ta 
balta obelis, kuri nemetė šešėlio, o tik 
švietė savo žmogiškumu, gerumu...“ 
Ji labai skatino kurti. Šeima buvo 
darbšti ir dvasinga. Domicelė man 
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buvo eksponuojama Anykščių Jono Biliūno gimnazijos fotobūrelio (vadovas 
Alfredas Motiejūnas) kūrinių paroda „Anykščių senamiestis“. 

2012 m. rugsėjo 14 d. Anykščių kultūros centre surengtas labdaros kon-
certas „Sudie, vasarėle“, globojamas Seimo nario Vytauto Galvono, jame da-
lyvavo populiarių atlikėjų grupė: Vytautas Šiškauskas, Paulius Stalionis, Daina 
Bilevičiūtė, Raimondas Šilanskas ir kiti.

2012 m. rugsėjo 15 d. Niūronių hipodrome sporto klubas „Vilartas“ suren-
gė „Aukštaitijos taurės-2012“ 
varžybas jojikams konkūrinin-
kams, kartu vyko ir Šetlando 
ponių jojimo varžybos. Tarp 
70 varžybose dalyvavusių 
sportininkų konkūrų varžybo-
se nugalėjo Marija Veršulytė 
su Saule. Foto: „Vilartas“.

2012 m. rugsėjo 15 d. 
Rubikiuose pašventintas tau-
todailininko Valento Survilos 
sukurtas stogastulpis su skulp-
tūrinėmis kompozicijomis – Egidijaus ir Anželos Tamošaičių dovana savo kraš-
to bendruomenei ir Siauruko 
keliauninkams. Foto: Audronė 
Pajarskienė.

2012 m. rugsėjo 17 d. 
Kaune, Rotušės a. 10 veikian-
čio restorano „Medžiotojų 
užeiga“ menėje, surengtas 
A. Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 
muziejaus kultūros vakaras 
„Reminiscencijos: Kaunas, 
Rotušės 10“, kuriame kartu 
su Kauno dramos teatro aktoriais ir Anykščių giesmininkėmis (foto: TK, VŽ) 
prisimintas A. Baranausko 
gyvenimo Kaune laikotarpis. 
Tą dieną Kaune veikė vieno 
eksponato paroda – iš klėtelės 
Anykščiuose vėl į Kauną buvo 
nugabenti autentiškieji Vys-
kupo baldai – staliukas ir du 
foteliai. 

2012 m. rugsėjo 19 d. 
Sakralinio meno centre su-
rengta Europos paveldo dienų 
popietė „Vietos dvasia ir kul-
tūros paveldas“, kurioje dalyvavo architektas ir paveldosaugininkas prof. Jonas 
Rimantas Glemža, koncertavo 
varinių pučiamųjų instrumen-
tų kvintetas „BraSSpalvos“ iš 
Vilniaus. Foto: TK, VŽM.

2012 m. rugsėjo 21 d. 
Svėdasų bibliotekoje sureng-
tos Vytauto Rimšos sudarytos 
knygos „Svėdasai : praeitis ir 
dabartis“ pirmojo tomo sutik-
tuvės, apie knygos ypatumus 
kalbėjo pats sudarytojas, svė-
dasiškių draugijos „Alaušas“ 
pirmininkas Algimantas In-
driūnas, rašytojas Laimonas 
Inis, mokslininkas dr. Dobi-
las Barysas, tautodailininkas 
Aleksandras Tarabilda.

2012 m. rugsėjo 22 d. rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje Malei-
šiuose surengta tradicinė rudens šventė – Vaižgantinės, jos metu įteikta 11-oji 
Vaižganto premija žurnalistei Perpetua Dumšienei už knygą apie poetą Antaną 

buvo ir draugė, ne tik Rimto mama. 
Menininko individualybė susifor-
muoja ne iš karto, o tik daug dirbant. 
Manęs negąsdino, kad patekau į 
garsių menininkų šeimą. Dvasinga 
aplinka savaime suteikė kūrybos 
impulsų...“.

Nacionalinis Lietuvos istorijos 
laikraštis „Voruta“ rugsėjo 15-osios 
numeryje išsamiai nagrinėjo Vilniaus 
anykštėno Povilo MASILIONIO suda-
rytą „Partizanų teroro aukų atminimo 
knygą“, išleistą 2011 m. Straipsnyje 
„Dubletas – partizanų aukų gausi-
nimo būdas“ Lietuvos Nepriklau-
somybės Akto signataras doc. dr. 
Vladas Terleckas, ją pavadinęs anti-
partizaniniu leidiniu, konstatavo, kad 
„sudarytojai „kūrybiškai“ patobulino 
žuvusiųjų skaičiaus klastojimo meto-
dikas ir būdus. Vienas naujausių, aki-
plėšiškiausių būdų – dubletas, arba 
to paties asmens įrašymas du kartus. 
Kad tai nekristų į akis, griebiamasi 
gana primityvių žuvusiųjų biogramų 
manipuliacijų“. V. Terleckas aptiko 
ir kaip pavyzdžius įvardijo per 20 
atvejų, kai knygoje kaip partizanų 
aukos įvardijami asmenys paminėti 
po du, o kartais – ir po tris kartus, 
nežymiai skiriasi tik jų biografinis 
apibūdinimas ar žūties aplinkybės, 
imtos iš skirtingų šaltinių. Vienas iš 
tokių pavyzdžių – 1946 ar 1948 m. 
žuvęs Svėdasų vartotojų koopera-
tyvo pirmininkas Jonas Maciulevi-
čius, dukart įrašytas tarp aukų. V. 
Terleckas nurodė, kad knygoje taip 
buvo pasielgta ne mažiau kaip su 90 
asmenų. Pasak V. Terlecko, „visa tai 
ir dar kaip primena XIX a. rašytojo 
Nikolajaus Gogolio kūrybos siužetus, 
personažus ir „mirusias sielas“! Lieka 
klausimas be atsakymo – kokiais kri-
terijais remiantis buvo atrinkti akty-
vistai, verti antrininkų. Negi nesu-
vokiama, kad antrininkais galimai 
apvagiama aktyvistų ir kitų asmeninė 
istorija“. Publikacijos autorius palieka 
retorinį klausimą: kaip tokie veiksmai 
bus kvalifikuoti juridiškai?..

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ 
savaitraštyje „Voruta“ rugsėjo 15 ir 
29 d. numeriuose publikavo išsa-
mią Andrioniškio Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo parapijos istoriją. Istorinio 
straipsnio autorė jame pirmąkart 
paskelbė 1925 m. inventoriaus žinias 
apie antrąją Andrioniškio bažnyčią, 
stovėjusią 1790-1934 m., detaliai 
aprašė XX a. pirmojoje pusėje kilusį 
sumanymą statyti naują bažnyčią ir 
tos statybos aplinkybes. Publikaci-
jos autorė, remdamasi dokumentais, 
patikslino bažnyčios statybos eigos 
ir parapijos įkūrimo datas, daug 
dėmesio skyrė Andrioniškio kuni-
gams ir bažnyčios statybos mecena-
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Anykštėnų kultūros akiratis

n

Kalanavičių „Dulkėto erškėčio 
ugny“, atidengta Aleksandro 
Tarabildos medžio drožinių 
kompozicija „Vaižgantinių ar-
ka“. Foto: TK, VŽM.

2012 m. rugsėjo 22 d. 
prie Anykščių regioninio parko 
direkcijos surengtas respubliki-
nio konkurso „Kviečia Lietuvos 
regioniniai parkai“ baigiama-
sis renginys, apdovanoti šio 
konkurso nugalėtojai, aplankę 
per 50 vietų šalies nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, jiems koncertavo 
Anykščių kultūros centro folklorinis ansamblis „Valaukis“.

2012 m. rugsėjo 22 d. Anykščių kultūros centre jauniausias Lietuvos didžė-
jus DJ Daniukėlis (Danius Armanavičius) surengė šou vakarą „Moksleivių šou“.

2012 m. rugsėjo 23 d. Niūronyse vyko Lietuvos dviračių maratono tau-
rės penktasis, baigiamasis etapas – Anykščių maratonas, jame dalyvavo apie 1 
tūkst. profesionalų ir mėgėjų dviratininkų.

2012 m. rugsėjo 23 d. Anykščių senamiestyje, minint Lietuvos žydų genoci-
do dieną, pastatytas dailininko 
Rudolfo Baraniko (1920-1998) 
atminimo suolelis. Foto: TK.

2012 m. rugsėjo 26 d. 
Lietuvos dailės muziejaus Tai-
komosios dailės muziejuje Vil-
niuje surengtos Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos pirmininko prof. 
habil. dr. Antano Tylos naujos 
knygos „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės iždas XVI am-
žiaus antroji pusė–XVII amžiaus 
vidurys“ sutiktuvės, dalyvaujant 
Lietuvos istorikų elitui.

2012 m. rugsėjo 26 d. 
Anykščių sakralinio meno 
centre savo piešinių ir akvarelių parodą „Laisvai“ atidarė ir edukacinius užsiė-
mimus surengė dailininkė Jūratė Stauskaitė.

2012 m. rugsėjo 27 d. kavinės „Žiburys“ salėje vyko senjorų šventė „Klevo 
lapą vėjas neša...“, kurią pirmąkart surengė susibūrusios trys organizacijos – 
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, Anykščių vaikų ir jaunimo užim-
tumo centras bei Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras.

2012 m. rugsėjo 27 d. Anykščių koplyčioje surengtas muzikos ir poezijos 
vakaras „Tais takais vėlei prie Šventosios“.

2012 m. rugsėjo 28 d. Anykščių kultūros centre vyko anekdotų grandų tu-
ro per Lietuvą vakaras, jame savo humoristinę programą pateikė A. Orlauskas, 
R. Šilanskas, Klarkas, A. Karpavičius, R. Bingelis bei grupė „Alergija“.

2012 m. rugsėjo 29 d. Kavarsko miesto 
bibliotekoje atidaryta kavarskietės Janinos Ale-
knavičienės dailės (paveikslų ir kūrinių iš mo-
lio) paroda „Užburtas ratas sukasi“, dailininkė 
skaitė ir savo poeziją.

2012 m. rugsėjo 29 d. Viešintų kultūros 
namuose vyko šventė „Teatrinis ruduo“, kurioje 
Viešintų klojimo teatras pažymėjo 25-erių metų 
jubiliejų ir ta proga parodė premjerą Marijos 
Alytienės pjesę „Kurčias žentas“. Šventės sve-
čiai iš Voškonių (Kauno r.), Rokiškio ir Kupiškio 
viešintiškiams parodė dar tris spektaklius. Foto: 
Dalina Rupinskienė.

2012 m. rugsėjo 30 d. Anykščiuose viešėjo 
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios choras „Ave 
Verum“ (steigėjas ir globėjas Jonas Šimėnas, 
meno vadovas Vydmantas Ruzgys), giedojęs 
per Šv. Mišias Anykščių Šv. Mato bažnyčioje ir 
surengęs koncertą Koplyčioje.

tui inžinieriui Pranui MARKŪNUI 
(1873-1964), primindama artėjantį jo 
140-metį. Pasak A. Vasiliauskienės, 
„2005 m. Andrioniškio bažnyčia gra-
žiai paminėjusi savo 70-metį, o šįmet 
– 2012 m., patikslinus pastatymo 
laiką, gali švęsti patikslintą bažnyčios 
pastatymo datą – 75-metį“.

„Nemuno“ rugsėjo 20-spalio 
3 d. numeryje pristatyta Kaune, A. 
Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių 
muziejuje rugsėjo 14 d. atidaryta dai-
lininko Kazio Šimonio (1887-1978) 
jubiliejinė paroda „Svajonių mira-
žai“. Publikacijos autorė Audronė 
Meškauskaitė rašo, kad „visai netoli 
velnių ekspozicijos laikinai įsikūrė 
jiems priešingos jėgos. K. Šimonio 
paveiksluose pasaulis skleidžiasi taip 
lyriškai ir švelniai, tyliai ir jautriai, 
kad ši menama opozicija dar labiau 
išryškėja. Ne veltui kai kurie paveiks-
lai parodai pasiskolinti iš Anykščių 
sakralinio meno centro (Monsinjoro 
Alberto Talačkos kolekcijos) rinki-
nių“.

Rugsėjo mėnesį Lietuvos naciona-
linis muziejus išleido solidų albumą 
„Lietuvos tautinis paveldas. Tradiciniai 
amatai“, kuriame supažindina su kone 
pusantro šimto šalies amatininkų, kurie 
tęsia amatininkystės tradicijas ir išlaiko 
kūrybinį savitumą. Albumo viršelis 
„apvilktas“ anykštėnės audėjos Dalios 
BERNOTAITĖS-JANUŠIENĖS lovatie-
sės audinio raštais. Niūronyse gyve-
nančios ir Arklio muziejuje dirbančios 
audėjos D. Bernotaitės-Janušienės 
amatą albume liudija jos portretas, 
beaudžiant rankšluostį, ir trijų lova-
tiesių raštai. Vienos iš jų ornamentas 
ir buvo panaudotas albumo viršeliui. 
Tarp kitų amatininkų albume yra ir 
anykštėnas žolininkas Ramūnas DAU-
GELAVIČIUS, pristatomi džiovinami jo 
vaistiniai augalai.
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GIMTINĖS ŽENKLAI

Anykštėnų džiaugsmai
Atgaivino kraštotyrą

Balandžio 23 dieną Koplyčioje-kamerinių menų 
centre surengtas Anykščių kraštotyrininkų sambūris 
„DRAUGAUKIME – BENDRAUKIME – BENDRA-
DARBIAUKIME“, kurio metu buvo atgaivinta prieš 
50 metų, 1962-ųjų pavasarį, Anykščiuose prasidėjusi 
organizuota kraštotyros veikla.

Į sambūrį susirinko per penkias kelios dešimtis praeityje 
ir iki šiol kraštotyros veikloje dalyvaujančių ar ją aktyviai 
remiančių anykštėnų. Renginyje dalyvavo Lietuvos mokslo 
istorikų asociacijos vicepirmininkas, Lietuvos kraštotyros 
draugijos pirmininkas prof. Libertas Klimka, Vilniaus uni-
versiteto profesorius socialinių mokslų daktaras Osvaldas 
Janonis, Lietuvos kultūros ministerijos Regionų kultūros 
skyriaus vedėja, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko 
pavaduotoja Irena Seliukaitė, mokslininkas bibliografas ir 
kraštotyrininkas, nuo Svėdasų kilęs Vytautas Rimša.

Atgaivindami buvusios draugijos, dabar asociacijos 
veiklą, kraštotyrininkai sutarė įteisinti dar prieš 12 metų 
pasirinktą pavadinimą – Anykščių Teresės Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugija, taip pagerbdami pirmąją kraštotyros 
veiklos entuziastę ir draugijos vadovę muziejininkę T. Mi-
keliūnaitę (1928-1984). 

Draugijos veiklą pagal atnaujintus asociacijos įstatus 
organizuos nauja 9 asmenų valdyba, į kurią išrinkti Anykš-
čių kraštotyros entuziastai: Irena Adomonienė, Audronė 
Berezauskienė, Vida Dičiūnaitė, Nijolė Esmantienė, Rai-
mondas Guobis, Tautvydas Kontrimavičius, Jolanta Mame-
niškienė, Gintaras Ražanskas ir Edita Stiklinskaitė. Draugi-
jos revizoriumi išrinktas Gintaras Vaičiūnas.

Sambūrio dalyviai dalijosi mintimis apie svarbiausius 
šiuolaikinės kraštotyros uždavinius, pripažindami, kad kie-
kviena laiku užfiksuota žinia apie savojo krašto praeitį įgy-
ja didžiulės išliekamosios vertės ir tampa pagrindu mokslo 
studijoms ar tautinei tapatybei pagrįsti. Renginio metu 
Koplyčioje veikė anykštėnų leidinių paroda, liudijusi, kiek 
daug pastaruoju metu pavienių kraštotyros entuziastų bu-
vo nuveikta.

PA informacija

Kai pra by la lė lės...
„Pra kal bin ki me lė lę tar miš kai“ – taip bū tų ga li ma 

pa va din ti Na cio na li nės bib lio te kų savai tės metu ba-
landžio 25 d. Anykščių kultūros centre vy ku sią tra di-
ci nę Anykš čių L. ir S. Di džiu lių vie šo sios bib lio te kos 
Vai kų litera tū ros sky riaus šven tę „Kai pra by la lė lės“. 

Į šį ren gi nį jau nie ji ra jo no lė li nin kai su si bu ria jau aš tun tą-
jį kar tą. Ne at si tik ti nai šven tės da ly vius šįkart ap lan kė vieš nia 
– „sa ne la iš pa Ute nas“. Sma gia šio kraš to tar me ji su pa žin di-
no vai kus su liau diš kos skry nios lo biais: ver pi mu, mez gi mu, 
au di mu, tau to sa ka... Se ne lė šmaikš čiai ben dra vo su vai kais, 
mi nė mįs les, mo kė lie tu viš kų keiks mų, pasakojo, kaip links-
min da vo si žmo nės anksčiau, ko kias dai nas dai nuo da vo, ra-
te lius šok da vo...

Ren gi ny je ma žuo sius žiū ro vus džiu gi no pen ki ko lek-
ty vai: Kur klių bib lio te kos lė lių te at ras (vadovė Dan guo lė 
Ka va liaus kie nė), at vy kęs drau ge su Kur klių Ste po no Kai rio 
pa grin di nės mokyk los lė lių dra mos bū re liu „Ra ga nė lė“ (va-
dovė Lai mu tė Pu pe lie nė), Vie šin tų bib lio te kos lė lių dra mos 
bū re lis „Vie šin tu kas“ (vadovė Jo lan ta Ma me niš kie nė), Ažuo-
že rių bib lio te kos lė lių dramos bū re lis „Skruz dė ly tės“ (vadovė 
Dai va Aga fa no vie nė) ir Trau pio pa grin di nės mo kyk los lėlių 
te at ro stu di ja „Kra ka tu kas“ (vadovė Ele na Ba raus kie nė).

Pir mie ji sce no je pa si ro dę „Ra ga nė lės“ ar tis tai pa rodė 
spek tak lį „Gin čas“, ku rio per so na žai, tarpu sa vy je su si gin či ję 
ir vos ne su si py kę, pa gal bos krei pė si į žiū ro vus.

Pa gel bė ti te ko ir at vy ku siai vieš niai – ji, iš ėju si į kie mą, 
nie kaip ne ga lė jo su ras ti klė ties du rų, nes lau ke bu vo „teip 
tūm su, kad nars akin durk“. Dan gu je ne si ma tė žvaigž džių, 
o mė nu lis irgi bu vo kažkur pra din gęs... Drą su sis Po li ci nin-
kas su te ta Ra ga na ir ber niu ku Pa dau žiu ku iš „Vie šin tu ko“ 
dramos būrelio pa dė jo se ne lei iš si aiš kin ti, kas gi pa vo gė mė-
nu lį. 

Su grį žu si iš klė ties, se ne lė džiau gė si sa vo anū kais Rau-
don ke pu rai te ir Lu ko šiu ku bei daug apie juos pa sa ko jo. Be-

Kraštotyrininkų sambūrio dalyviai, priekyje – Panevėžio 
anykštėnas kraštotyrininkas Tautvilis Uža. Foto: Vytautas 
Bagdonas.

Senelės (Romualda Bražėnienė) skanėstai ir kiti prizai pra-
džiugino ištikimiausius „Viešintuko“ lėlių teatro aktorius Jo-
kūbą Mameniškį, Gretą Karosaitę, Vaidą Chakimovą ir Paulą 
Kavaliauskaitę bei kolektyvo vadovę Jolantą Mameniškienę. 
Foto: Violeta Matelienė.
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pa sa ko da ma pri si mi nė, kad ge ro ji anū kė tu rė ju si ją šian dien 
ap lan ky ti, bet kažkur pra puo lu si. Se ne lė pa klau sė jau nų jų 
„Skruz dė ly čių“, ar ne bus su ti ku sios Ažuo že rių miš ke Rau-
don ke pu rai tės? „Skruz dė ly tės“ ją pa ti ki no, kad ne pa bū go 
pik to jo vil ko ir anū kė lei pa ro dė tei sin gą ke lią.

Se ne lė lau kė ne su lau kė ir pa dy ku sio anū ko Lu ko šiu ko iš 
Kur klių. Be lauk da ma pa pa sa ko jo, ko kių jis ei bių pri krė tęs ir, 
„kad jį kur de vy nias“, vi so kių ne gra žių žo džių sa kęs... Ta čiau 
at sku bė jęs ir „pa po ri nęs“ sa vo nuo ty kius vai kams, Lu ko šiu-
kas pa si ža dė jo se ne lei, kad nuo šiol jis bus kultūringas, pa-
klus nus ir ge ras.

O ko kia gi šven tė be pra mo gų? Ren gi nio bai gia muo ju 
akor du ta po „Kra ka tu ko“ te at ro stu di jos „bež džio nė lių“ ir 
„stru čių“ šė lio nės šiuo lai ki nės mu zi kos rit mu. Links mai try pė 
ir pa tys mažiausie ji, ir vy res ni žiū ro vai. Pa sak se ne lės, šven-
tė je bu vo taip links ma, kad „ko jas net pa čias kil no jas“... 

Jau nų jų lė li nin kų ko lek ty vams ir jų va do vėms bu vo 
įteik tos pa dė kos, ute niš kių tar me pa ra šy tos ra šy to jos Mil dos 
Telks ny tės kny gos „At min ties gė lės“ bei lė li nin kų šven tę sim-
bo li zuo jan tys tortai. O ma žuo sius žiū ro vus se ne lė pra džiu gi-
no sal džio mis „pa va sa ri nė mis šyp se nė lė mis“.

Rimvydė URBONIENĖ, Ramunė BRAŽIŪNIENĖ
 

Pagarbos ir meilės sparnas
Gegužės 17 d. Griežionėlėse, Liudvikos ir Stanis-

lovo Didžiulių memorialinėje sodyboje-muziejuje 
Anykščių  L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Vaikų 
literatūros skyrius surengiamus poezijos skaitymėlius 
„Po meilės sparnu...“ Tradicinė vaikiškosios poezijos 
šventėje šiemet pagerbta šviesios atminties dailininkė 
grafikė, knygų iliustratorė, skulptorė ir fotomenininkė 
Domicelė Tarabildaitė-Tarabildienė – menininkė, kuri 
lyg Lietuvos šviesulys prieš 100 metų įsižiebė Julijos ir 
Kazimiero Tarabildų  šeimoje Andrioniškyje. 

Nors tądien dangus žemei dovanojo liūtį, prausdamas 
ir gaivindamas žiedų akeles atmerkusias sodybos gėles, tai 
neišgąsdino renginio dalyvių – tik visus subūrė į etnografinę 
klėtį, kur netrūko nuoširdumo ir dvasingumo.

Į renginį atvyko garbiosios Jubiliatės duktė architektė 
Giedrė Domicelė 
Tarabildaitė-Kon-
tvainienė. Širdies iš-
spinduliuotos meilės 
spalvomis ji tądien 
senojoje Didžiulių 
klėtyje tapė ir savo 
Mamytės, ir daugiau 
kaip 200 vaikiškų 
knygų iliustravusios 
dailininkės Domi-
celės Tarabildienės 

paveikslą. Jis nušviesėjo, priartėjo  prie klėties prieblandoje 
susikaupusių mokinių. 

Vaikai iš menininkės dukters gavo ir dovanėlių: dailinin-
kės iliustruotų vaikiškų knygelių, D. Tarabildienės 100 me-
tų jubiliejui šiemet išleistų pašto ženklų. Bibliotekininkams 
viešnia padovanojo paveikslą, kuris papuoš naujosios bibli-
otekos kampelį.

Šio renginio sumanytojos Vaikų literatūros skyriaus bi-
bliotekininkės Ramunė Bražiūnienė ir Rimvydė Urbonienė 
(renginyje – „gyvosios knygelės“) viską, kas tą popietę vyko 
etnografinėje klėtyje, tarytum rikiavosi į savitą pynę. 

Iš septynių kolektyvų, neabejingų savo krašto literatūros 
ir kultūros tradicijoms, atvykę vaikai bei juos atlydėję jų su-
augusieji bičiuliai, vadovai ar pedagogai buvo ne vien tik 
žiūrovai ir klausytojai, bet ir audė meninį audeklą: skaitė 

eilės, dainavo, šoko. Į simbolinę renginio pynę gulė mokinių 
skaitomi skirtingų poetų posmai iš Domicelės Tarabildienės 
iliustruotų knygų, Ažuožerių, Viešintų krašto literatų eiliavi-
mai, bardo Vidmanto Plėtos dainuojamieji intarpai...

Tądien jaunieji knygelių skaitytojai susipažino (kai kurie 
– pirmą kartą) ir su Didžiulių šeimos dvareliu, kuris XIX a. pa-
baigoje tapo Lietuvos kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo 
švyturiu, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo Rytų 
Aukštaitijoje centru. Po visas kamarėles  svetelius draugiškai 
išvedžiojo Didžiulių palikimo saugotoja Jūratė Pačinskienė, 
pasak mažųjų lankytojų – „beveik Didžiulienė“.

Romualda BRAŽĖNIENĖ

Kalviai vėl kala Saulę
Birželio 1-ąją, simboliškai pirmąją vasaros dieną, 

Arklio muziejaus Amatų centre Niūronyse pirmąkart 
Lietuvoje surengta mokslinė konferencija, skirta kal-
viškajai kryždirbystei. Jos siekis – pažadinti susidomė-
jimą kalvio amatu, priminti istorinę kalviškųjų dirbinių 
tradiciją ir paskatinti ją tęsti, kuriant tiek antkapinius 
paminklus, tiek ir kitus meninius akcentus viešosioms 
erdvėms.

Konferencijos metu Amatų centre veikė alytiškių kalvių 
Vytauto Jaručio ir jo mokinio Kazio Babravičiaus saulučių 
paroda. Ją pratęsė ir visai vasarai ekspozicijoje pasiliko spe-
cialiai šia proga sukurtos ir anykštėnų kalvių Valento Survilos 
bei Broniaus Budreikos saulutės.

Pasak vieno iš konferencijos dalyvių Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institu-
to darbuotojo dr. 
Da i  niaus Razausko, 
mi tologijoje kalviui 
priskiriamas itin 
reikšmingas vaid-
muo: tarp kitų dar-
bų jis esą nukalęs 
ir į dangų užmetęs 
Saulę. Todėl ir šian-
dien kalviui nukalti 
savitą ornamentuotą 
saulutę yra garbinga 
ir atsakinga misija. 
Pasak D. Razausko, 
kalvystė mitologijoje 
prilyginama gimdymui: kalvis iš pelkių rūdos tik jam supran-
tamu būdu pagamindavo geležinį gaminį – iš gamtos perkel-
davo daiktą į kultūrinę erdvę. „Gaminti – tai reiškia, daryti, 
kad gimtų. Šitą istorinę prasmių paralelę baigiame pamiršti, 
tačiau kita sąvoka – grūdinti geležį, kaip ir žmogų, vis dar 
žinoma“, – pasakojo mokslininkas.

Patirtimi, kaip tyrinėjami ir fiksuojami nykstantys senieji 
sakralinės kalvystės pavyzdžiai Klaipėdos krašte, konferenci-
joje dalijosi Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto mokslininkai. 

Doc. dr. Silva Pocytė apžvelgė kryžių įvairovę ir protes-
tantiškąją jų statymo tradiciją nykstančiose senosiose Klaipė-
dos krašto kaimų kapinaitėse – jų priskaičiuojama daugiau 
kaip 1 tūkst., nors dauguma – visiškai apleistos. Mokslininkė, 
pavadinusi jas „archyvu po atviru dangumi“, kuriame galima 
vaikščioti ir skaityti krašto istoriją, teigė, kad labiausiai išli-
kusiuose metaliniuose paminkluose ją žavi įrašai: jie liudija 
istoriškai susiklosčiusią darnią daugiakalbystę, atspindi žmo-
nių socialinę padėtį ir profesijas, primena senąsias giesmes.

Klaipėdos universiteto profesorius dr. Rimantas Sliužins-
kas konferencijos dalyviams pristatė kaupiamą skaitmeninį 
archyvą, kuriame išlieka išmatuoti, aprašyti ir nufotografuoti 

Foto: Violeta Matelienė.

Parodoje Amatų centre – kalviai V. Jaru-
tis (kairėje) ir B. Budreika (dešinėje) su 
parodos lankytoju anykštėnu Sigitu Kin-
deriu. Foto: Raimondas Guobis, VŽM.
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senieji geležiniai kapinių paminklai. Nuo 2006 m. Klaipė-
dos krašto sakralinį paveldą tyrinėjantys mokslininkai kasmet 
surenka duomenis maždaug iš 20 kapinių, šiuo metu jų fon-
de – jau 17 tūkst. dokumentų, aprašytos 2875 palaidojimo 
vietos, tarp jų – ir 619, kurios paženklintos paminkliniais 
geležiniais kryžiais. Pastaruoju metu kapines tyrinėja ne tik 
istorikai – prie jų komandos prisidėjo ir botanikė. O prof. dr. 
R. Sliužinskui labiausiai įsiminė vienas įrašas ant kapinaičių 
vartų: „Buvau kaip tu, būsi kaip aš“.

Atskirų Lietuvos regionų kalviškosios kryždirbystės ypa-
tybes atskleidė tyrėjos: Žemaitijos – Vilniaus dailės akade-
mijos doktorantė Jurgita Kristina Pačkauskienė, Aukštaitijos 
– Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė ir šios 
konferencijos organizatorė dr. Jolanta Zabulytė. Dr. Vytautas 
Tumėnas iš Lietuvos istorijos instituto pristatė šiandieninių 
žymiausių Lietuvos kalvių Vytauto Jaručio, Vlado Kuzino ir 
neseniai mirusio Vytauto Kryževičiaus kūrybos bruožus, jų 
santykį su istorine sakralinio meno tradicija. 

Pasak Lietuvos kalvių kalvio V. Jaručio, dalyvavusio šioje 
konferencijoje, istorinę Lietuvos kalvystės tradiciją kūrė tie 
meistrai, kurių darbai kitiems patiko. „Seniau kalviai neturėjo 
galimybės važinėti po Lietuvą ir žiūrėti, ką ir kaip kiti meistrai 
daro. Važinėjo dvarininkai, dar kunigai, jie nužiūrėdavo, ką 
kitur gražaus daro, o grįžę namo su idėjomis mėgindavo jas 
paaiškinti ir vietiniams kalviams. Kas daugeliui gražu – tai ir 
yra tradicija“, – sakė nagingas meistras, kurio saulutes, eks-
ponuotas Niūronyse, dr. V. Tumėnas pavadino lietuviškojo 
saikingumo pavyzdžiu.

PA informacija

Talentų vaivorykštės šviesa
Birželio 24-ąją Anykščių koplyčia klegėjo nuo įvai-

raus amžiaus žmonių balsų. Tą pavakarę anykštėnai 
rinkosi į fortepijono ir fleitos koncertą „Vaivorykštė 
virš Anykščių“ – pamatyti ir išgirsti koncertuojant 
charizmatiškąją anykštėnę vunderkindę dešimtmetę 
pianistę Mildą Daunoraitę ir prancūzų dirigentą, pa-
saulinio garso fleitos virtuozą Jeaną Ferrandis. 

Šis koncertas Anykščiuose buvo graži Lietuvos ir Prancū-
zijos kultūrinės draugystės tąsa. Prieš keletą metų anykštėnai 
jau klausėsi dviejų kompozitorių – anykštėno Balio Meldai-
kio ir prancūzo Bernardo Magny – muzikinės bendrystės ir 
draugystės pagimdytų kūrinių. O šį dviejų virtuozų koncertą 
organizavo Sveikos gyvensenos klubas „Anykščių vaivorykš-
tė“. Sveika gyvensena, kaip ir septynių spalvų vaivorykštė, 
susilieja iš įvairių aspektų, vienas iš jų – sveikata per kultūrą. 
Įdomus koncertas harmonizuoja klausytoją, o vidinė žmo-

gaus harmonija – tai 
sveikata ir gyvenimo 
džiaugsmas. Todėl 
subtiliais muzikos 
garsais ir kūrybinė-
mis vizualizacijomis 
galima sveikatinti 
bendruomenę. 

J. Ferrandis pa-
prastai ir draugiš-
kai bendravo su 
klausytojais, jam 
talkino vertėja – 
Sveikos gyvensenos 
klubo „Anykščių vai-
vorykštė“ narė ir šio 

koncerto vedėja Kristina Kiaušaitė. Po Koplyčios skliautais 
pasklidusią muzikinę vaivorykštę sudarė trys dalys: pirmo-
joje Grojo svečias iš Prancūzijos, antrojoje sužibo Mildos 
talentas, o trečiojoje atsiskleidė abiejų talentingų muzikantų, 
lietuvaitės ir prancūzo, duetas. Muzikantai, anksčiau ben-
dravę internetu ir pirmąkart susitikę tik koncerto išvakarėse, 
iškart sujungė neeilinius talentus ir nudžiugino susirinkusiųjų 
širdis nepaprasta muzika. 

Birželio pavakarę muzika Koplyčioje susijungė du skir-
tingus polius: saulę ir lietų, dangų ir žemę, nepaprastų garsų 
dėka susijungė ir dvi šalys – Lietuva ir Prancūzija. Mildos 
Daunoraitės ir Jeano Ferrandis koncertinis duetas buvo ne-
paprasta dovana Anykščiams, unikali proga išgirsti du skir-
tingų kultūros erdvių talentus viename koncerte. Duetu groję 
muzikantai suprato vienas kitą iš žvilgsnių, gestų, bendravo 
širdimis – jiems nereikėjo žodžių. Tiesiog neįtikėtina, kad 
muzikantai tapo partneriais tik po vienintelės repeticijos. 

Efektingai ir hipnotizuojančiai žėrėjo koplyčios navos 
arkoje įkomponuota vaivorykštė, apglėbusi ir saugojusi kie-
kvieną pasklidusią melodijos natą. Ji it kultūrinis tiltas jungė 
dviejų šalių, Lietuvos ir Prancūzijos, profesionalaus meno 
atstovus, dviejų skirtingų kartų talentingus atlikėjus, dvi kul-
tūros sostines: Paryžių, kuris laikomas Europos kultūros sosti-
ne, ir Anykščius – 2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinę. 

Koncerto Anykščių koplyčioje klausėsi Belgijos Karalystės 
ambasadorius Lietuvoje Christianas Verdonckas su žmona 
Marie Anne ir Anykščių meras Sigutis Obelevičius su žmo-
na Alyte, Sveikos gyvensenos klubo „Anykščių vaivorykštė“ 
draugai iš Anykščių, Vilniaus, Kauno, Rokiškio.

Publika buvo apdovanota nuostabios muzikos doze, su-
vienijusia dvi kultūras, kalbas ir skirtingą amžių. Klausytojai 
patyrė didelę meilę muzikai, suvirpinusią iki širdies gelmių, 
palietusią jausmus, pažadinusią meilę, nuoširdumą ir šilumą, 
užliejusią ramybės banga. Už tokią dovaną atlikėjai sulaukė 
lauko gėlių puokščių, atminimo dovanėlių ir skambių aplo-
dismentų. Gal ir ne atsitiktinai svečias iš Prancūzijos savo 
vardadienį Jonines šįkart praleido Lietuvoje ir dalinosi savo 
talentu su Anykščiais. Tad muzikantas čia buvo pagerbtas ir 
pasveikintas ne tik už nuostabų pasirodymą, bet ir už gražų 
vardą. 

J. Ferrandis nuoširdžiai padėkojo savo mažajai koncerto 
partnerei Mildai, negailėjo šiltų žodžių koncerto sumanytojai 
bioenergetikei Svetlanai Smertjevai. Atsisveikinta su viltimi, 
kad kitais metais Jeanas vėl aplankys Anykščius ir pasidalins 
savo muzikiniu talentu, šiltu bendravimu, užkrečiančiu nuo-
širdumu ir paprastumu.

Viktorija ŠERLINSKYTĖ

Prie kalbančių akmenų
Birželio 26 – liepos 1 dienomis vyko Pasaulio 

anykštėnų bendrijos ir Anykščių kultūros centro or-
ganizuota kraštotyros ekspedicija jaunimui „Anykščių 
krašto sakraliniai paminklai: Andrioniškio ir Svėdasų 
seniūnijos“.

Tai jau antroji tokia ekspedicija – pernai su K. Inčiūros vi-
durinės mokyklos mokiniais ir mokytoja M. Giraitiene buvo 
aplankytos Troškūnų seniūnijos kapinės. Šiemet ekspedicijo-
je dalyvavo Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos „desan-
tas“ – lietuvių kalbos mokytoja Joana Gutmanienė, padėjusi 
atrasti Svėdasų seniūnijos kapines, bei mokinės Diana Pu-
trimaitė, Toma Matulevičiūtė ir Simona Gaigalaitė. Prie jų 
prisidėjo ir Andrioniškyje gyvenanti A. Vienuolio gimnazijos 
mokinė Augustė Aurylaitė bei A. Baranausko vidurinės mo-
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kyklos mokytoja lituanistė Dangira Nefienė, o miestelių ir 
kaimų senolius kalbino Vytauto Didžiojo universiteto etno-
logijos studentės Auksė Noreikaitė ir Justina Kančauskytė. 
Andrioniškio valdomis ekspedicijos dalyvius lydėjo geriau-
siai vietoves ir žmones pažįstantis seniūnas Saulius Rasalas.

Andrioniškio seniūnijoje aplankytos Andrioniškio, Mi-
kierių, Šilagalių, Padvarninkų, Inkūnų, Sedeikių ir Niūronių 
kapinės. Svėdasų seniūnijoje jų buvo daugiau – be didžiųjų 
parapijos kapinių Svėdasuose, paminklai užfiksuoti Būtėnų, 
Šaltinių, Vilkabrukių, Kunigiškių, Aulelių, Narbūčių, Drob-
čiūnų, Netikiškių, Maleišių, Vaitkūnų, Gudonių senosiose 
kapinėse. Nufotografuoti ir aptikti pakelių ir sodybų kryžiai, 
surinkta informacija apie jų statytojus, statymo tikslus.

Dirbome dviem „frontais“ – mokiniai su mokytojais 
važinėjo po kapines ir fotografavo senuosius bei naujai pa-
statytus paminklus, o studentės rinko duomenis iš vietinių 
žmonių apie kapines, buvusius ir esančius sodybų pamin-
klus, jų statymo istorijas. Ieškant Svėdasų seniūnijos kapinių, 
neretai tekdavo paklaidžioti, nes kai kurios apleistos kapi-
naitės miškuose ir laukuose buvo pasiekiamos tik brendant 
žydinčiomis vasaros pievomis, kalvų gausoj ieškant tik ber-
želiais apaugusios kalvos, lėtai važiuojant miško keliukais 
ir dairantis, kur gali sušmėžuoti buvusių kapinių antkapinis 
kryžius. Tačiau klajonės pasiteisino – tokiose kapinėse buvo 
atrasti tikrai vertingi antkapiniai paminklai!

Na, o kokie ekspedicijos dalyvių įspūdžiai? Pasak mo-
kinės Dianos Putrimaitės, „atradimu tapo tai, kad pajutau 
malonumą vaikštinėti kapinėse ir įžvelgiau kryžių grožį, 
ko anksčiau nepastebėdavau“. „Džiaugiuosi dalyvavusi 
ekspedicijoje – daug pamatyta, daug nueita, daug atrasta. 
Aplankytos kapinės paliko įspūdį – apsamanoję paminklai, 
pakrypę kryžiai, pro akmenį besistiebiantys augalai pasakoja 
kažkada gyvenusių žmonių istorijas, užduoda daug klausi-
mų. Įspūdingų dalykų buvo daug, bet didžiausias – Drobčiū-
nų kapinėse rastas kryžius“, – įspūdžiais dalijosi mokytoja 
Dangira Nefienė.

Ekspedicijos metu užfiksuoti vertingesni ir įdomesni pa-
minklai anykštėnams rudenį bus pristatyti parodose Anykš-
čiuose, Andrioniškyje ir Svėdasuose, o surinkta vaizdinė 
medžiaga bus perduota muziejams. Informacija apie šių 
seniūnijų medinius ir geležinius paminklus bei jų meistrus 
(kalvius, kryždirbius) bus renkama ir toliau, todėl kiekvieno 
anykštėno pateiktos žinios labai svarbios – perduokite jas tel. 
8 671 20512.

Tikimės, kad tęstinių ekspedicijų metu aplankius visas 
Anykščių krašto kapines ir bendromis jėgomis sukaupus me-
džiagą apie pakelių bei sodybų sakralinius paminklus, bus 
galima išvysti ir šiai temai skirtą leidinį.

Jolanta ZABULYTĖ

Šimtmečius siejančios erčios
Liepos 21 d. Anykščių miesto šventės renginių įvai-

rovėje įsiterpusi romantiškoji popietė „Šventa mūsų 
sielų grandinė“ surengta ypatingoje erdvėje – šalia 
poeto Antano Baranausko klėtelės, rašytojo Antano 
Vienuolio-Žukausko namų-muziejaus kieme, greta 
unikalios tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens 
tapybos ekspozicijos.

Erdvėje, kupinoje šičia gyvenusių ir kūrusių, dabar čia 
dirbančių žmonių šilumos, atvertos meniškos prigimties 
dvasininkų kūrybos erčios: nuo A. Baranausko iki XXI a. pra-
džios kunigų. Pabūta Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaro 
kun. Nerijaus Papirčio sukurtų vaizdų-fotografijų ir Kupiškio 
Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios vikaro kun. Justo Jasė-
no poetinio žodžio artumoje. 

Tas amžinas tikrumo ilgesys, grožio troškulys, skatinęs su-
sitikti, įsižiūrėti ir, subrandinus mintį, palydėti į pasaulį – ne 
vieno kuriančiojo dvasinė būsena. Įdomu ir prasminga, kai 
vieno menininko kūryboje ataidi, atsispindi, prasitęsia prieš 
šimtmečius kūrusiųjų mintys ir patirtys. Jos sieja, saugo ryšį, 
leidžia nūdienos žmogui pasijusti tvirtesniam, išgyventi sa-
votišką sielų bendrystę.

Popietė pradėta dviejų kuriančių kunigų N. Papirčio ir 
J. Jasėno lyriniu po-
kalbiu anykštėnų 
dvasininkų ir kūrėjų 
– Antano Baranausko 
ir Klemenso Kairio – 
eilėmis, tiesiančiomis 
artumų tiltus nuo XIX 
a. iki mūsų dienų. A. 
Baranausko klėtelės 
gaubto languose eks-
ponuojama pirmoji 

kun. N. Papirčio fotografijų paroda tarsi apkabina didžiojo 
romantiko klėtelę, kur buvo sukurta jo giesmė šileliui. Kuni-
gas Nerijus, klaidžiodamas po Anykščių šilelį, kaip ir A. Ba-
ranauskas prieš pusantro šimto metų, regi tą ypatingą miško 
spalvų ir raštų įvairovę, medžių didybę ir kone kiekvieno gy-
vio ar augalėlio grožį bei trapumą, keliantį mūsų žvilgsnį nuo 
pat mažiausiųjų iki aukšto dangaus. „Prisilietęs prie gamtos, 
prisilieti prie ją sukūrusio Kūrėjo“, – teigė parodos autorius. 
Fotografui svarbu užfiksuoti tą akimirką, kuri paliečia sielą, 
tad N. Papirtis kvietė parodos žiūrovus jo akimis pažvelgti į 
šilelio pasaulį. A. Baranauskas atskleidė miško grožį žodžio 
skambesiu, o N. Papirtis jam atitaria vaizdų ir spalvų derme.

Sutekanti į sielą ir ją apvalanti gamtos versmė – nemen-
kas kūrybos impulsas ir kitam kūrėjui kunigui poetui Justui 
Jasėnui, tądien palydėjusiam į skaitytojų rankas ir širdis jau 
antrąją savo poezijos rinktinę „Artumų Erčios“, papuoštą dai-
lininkės Stasės Medytės ekslibrisu bei iliustracijomis, subtiliai 
parengtą dizainerės Loretos Uzdraitės. „Sėdėjau ant Zaraso 
ežero kranto, žvelgiau, net suskaudo... Galvoju – buvo ti-
kra...“, – dalijosi išgyvenimo akimirka J. Jasėnas.

Tą popietę buvo giedra: ilgai šnekučiuotasi jaukioje A. 
Vienuolio namų verandoje, klausytasi Kupiškio gimnazisto 
Valentino Kaminsko akordeono muzikos, ne kartą apeita 
kunigo N. Papirčio fotografijų paroda, nusitęsusioje ilgoje 
eilėje laukta knygos autoriaus kunigo J. Jasėno autografo ir 
nuoširdžių jo palinkėjimų kiekvienam, žvilgsniu palytėti A. 
Baranausko klėtelės daiktai – poeto liudijimai šios dienos 
žmogui. Šviesiai pabūta prasmės artumoje, jungiančioje da-
bartį su praeitimi.

Gitana VASALAUSKIENĖ, Zarasai

Kapinėse įdomybių ieškojo moksleivės (iš kairės) Toma Ma-
tulevičiūtė, Simona Gaigalaitė, Augustė Aurylaitė ir Diana 
Putrimaitė bei mokytojos Joana Gutmanienė ir Dangira Ne-
fienė. Foto: Jolanta Zabulytė.
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Muziejaus jubiliejus su talentais
Saulėtą liepos 28-osios vidurdienį atgijo, žmonių 

klegesio prisipildė Svėdasų krašto (Vaižganto) muzie-
jus Kunigiškių kaime. Vietiniai gyventojai ir iš įvairių 
šalies kampelių suvažiavę kraštiečiai, Vaižganto idėjų 
puoselėtojai ir jo kūrybos gerbėjai, čia paminėjo mu-
ziejaus veiklos 25-metį. O tradicinis Svėdasų krašto 
talentų sambūris „Ieškokime deimančiukų savyje ir 
šalia savęs“ pasitiko 5-ąsias metines. 

Šalia muziejaus eksponatų labai tiko Irinos Gudelienės, 
Almos Kuolienės, Dovilės Buzėnaitės, Onutės Jėckienės, 
Vitalijos Matiukienės, Dalios Paulavičienės, Birutės Giedrai-
tienės, Aldonos Baltuškienės, Reginos Balčiūnienės, Aušros 
Petniūnaitės, Algimanto Barono, Dalios Dagienės ir kitų 
Svėdasų krašto deimančiukų darbai. Prie jų derėjo nuosta-
būs metalo dirbiniai, kuriuos į renginį Kunigiškiuose atsive-
žė meninės kalvystės puoselėtojas Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos narys Bronius Budreika – dažnas Svėdasų krašto 
talentų sambūrio dalyvis.

O svėdasiškė Lietuvos nusipelniusi ekonomistė Danutė 
Kindurytė-Peželienė, važiuodama į Kunigiškius, atvežė ta-
lentų darbų parodai ir savo šviesios atminties tėvelio prieška-
rio laikais dailiai išsiuvinėtą, margais raštais išpuoštą kilimą.

Senovinio mokyklinio varpelio garsai pakvietė visus sve-
čius susirinkti erdvia-
me senosios moky-
klos kieme. Renginio 
vedėja Anykščių 
kultūros centro Vait-
kūnų skyriaus ren-
ginių organizatorė 
Aldona Bagdonienė 
pažymėjo, kad to 
mokyklinio varpelio 
skambėjimas yra 
labai simboliškas: 
tas pats varpelis, 
pagamintas daugiau 
kaip prieš pusantro 
šimto metų, ištisus 

dešimtmečius kvietė į mokyklą šimtus vaikų iš Kunigiškių, 
Vaitkūnų, Malaišių, Gykių, Juodonių, Miškinių, Kalniečių ir 
kitų vietovių.

Žurnalistas, 20 metų šį muziejų prižiūrintis Vytautas Bag-
donas prisiminė kolūkinius metus, kai istorijos paminklas 
– buvusios mokyklos pastatas – stovėjo tuščias, apleistas, 
nykstantis, o veiklūs kraštiečiai spaudoje ir įvairių valdininkų 
kabinetuose įrodinėjo būtinybę šią mokyklą išsaugoti atei-
ties kartoms. Visų bendros pastangos tuomet buvo ne veltui. 
1986-aisiais tuometinis „Lenino keliu“ kolūkis savo lėšomis 
pradėjo restauruoti buvusią Kunigiškių pradžios mokyklą, o 
dar po metų atgimusiame pastate pradėjo veikti muziejus.

Anykščių rajono mero patarėjas Virgilijus Aloyzas Mila-
knis, įteikdamas rajono mero Sigučio Obelevičiaus dovaną 
– iš medžio išdrožtą angelą, išsakė linkėjimus, kad muziejų 
globotų angelai. Mero patarėjas taip pat atvežė ir perskaitė 
anykštėnų muziejininkų paruoštą originalią dovaną –Antano 
Baranausko klėtelės sveikinimą senajai Kunigiškių moky-
klai. 

„Būk pasveikinta, senoji Kunigiškių mokykla, prieš ketvir-
tį amžiaus muziejumi atgimusi ir savo garbingą praeitį sau-
ganti, mokinių ainiams ją liudijanti... Būkime dviese – tvirtos 
ne sienų medžiu, o savo atminimi ir liudijimais. Išlikime sti-
prios žmonėmis, prie mūsų prisilietusiais ir mus savo dvasios 

stiprumu pripildžiusiais. Skelbkime tiesą apie tai, kad visais 
laikais žmogus galingas buvo tik savo protėvius atmindamas 
ir juos gerbdamas, jų pėdsakais garbingai sekdamas...“, – by-
lojo tiesiog širdį paliečiantis anykštėnų muziejininkų sveiki-
nimas.

O Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Din-
gelis ir šios draugijos valdybos narys Ramutis Oleka įteikė 
muziejui kauniečio tautodailininko Leono Juozonio ąžuole 
išskobtą Tumų sodybos Malaišių kaime maketą.

Svėdasų krašto talentai – deimančiukai, minėdami savo 
sambūrio penkmetį, visus pradžiugino įspūdingu koncertu. 
Muziejaus kiemelyje grojo ir dainavo bardas bei dainų kū-
rėjas Algimantas Baronas, Rožė ir Vilius Lapieniai, Onutė 
Jėckienė, Simona Bagdonaitė, Sandra Skukauskaitė, Renata 
Buzėnaitė, grojo jaunoji akordeonistė Erika Žilytė. Visi sve-
čiai sudainavo tradicinį „Deimančiukų himną“, kurį sukūrė 
dainų kūrėja ir atlikėja O. Jėckienė.

Vytautas BAGDONAS

Vienam iš tūkstančių 
Rugsėjo 23-ąją, minint Lietuvos žydų genocido 

dieną, būrelis anykštėnų stabtelėjo prie atminimo 
suolelio dailininkui Rudolfui Baranikui (1920-1998). 
Jis pastatytas Anykščių senamiestyje – ten, kur augo 
ir į meno pasaulį žengė pasaulinio garso menininkas, 
bene žymiausias XX a. Anykščių žydų bendruomenės 
atstovas, visą gyvenimą save laikęs anykštėnu.

Anykščių vaikas, Lietuvos patriotas ir pasaulio taikos 
dailininkas – taip trumpai apibūdinamas šis žmogus įrašu 
lietuvių ir anglų kalbomis ant vardinio suolelio, skirto prisėsti 
vienam. Nors vardu ir pavarde prisimindami vieną iš dviejų 
tūkstančių XX a. pirmojoje pusėje Anykščiuose gyvenusių 
žydų, anykštėnai simboliškai atmins visą bendruomenę, nes 
patys žydai tiki, jog ir vienas žmogus – tai visas pasaulis. 

„Gyvenimo paveikslui pakanka ir poros spalvų“, – šios 
minties, atspindinčios dailininko kūrybos ir gyvenimiškąją 
poziciją, atspindį anglų kalba parinko žmonės, gyvenantys 
ten, kur baigėsi R. Baraniko gyvenimo kelias. Naujosios 
Meksikos valstijoje, visai netoli dailininko senatvės uosto 
Santa Fe, įsikūrusi anykštėnė Vita Morkūnaitė-Henderson ir 
jos vyras Edvardas bendrauja ta amerikietiškąja tarme, kuri, 
matyt, buvo būdinga ir R. Baranikui.

Nors menininko kūryba pasklidusi po žymiausius JAV 

Muziejaus jubiliejaus proga dainuoja 
šeimyninis „deimančiukų“ duetas – 
svėdasiškiai kultūros darbuotojai Rožė 
ir Vilius Lapieniai. Foto: Vytautas Bag-
donas.

Prie Rudolfo Baraniko atminimo suolelio stabtelėję anykš-
tėnai ragavo dailininko mėgstamiausių antaninių obuolių. 
Foto: TK, VŽM. 
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moderniojo meno muziejus ir kolekcijas, pasaulyje iki šiol 
nebuvo jokio atminimo ženklo, liudijusio dailės profeso-
riaus R. Baraniko būtį, – net ir jo kapo. Po mirties jo pelenai 
pasklido virš JAV kalnų – kaip ir nemažos dalies kitų žydų, 
likimo nublokštų toli nuo savo protėvių amžinojo poilsio 
vietų.

R. Baraniko atminimo suolelis Anykščių senamiestyje 
pastatytas Anykščių miesto bendruomenių tarybos iniciaty-
va ir Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. lėšomis, jis 
kainavo kiek daugiau nei 3 tūkst. litų. Prisėdus ant jo, prieš 
akis atsiveria paskutinieji autentiški Anykščių žydų kultūros 
paveldo ženklai: čia pat – sinagoga, toliau horizonte – žy-
dų kapinės, o ten, kur akis jau nebesiekia, pietvakariuose, 
– kraštas, kur išliko ir savo pėdsaką pasaulio kultūroje įmynė 
vienas Anykščių senamiesčio vaikas... 

Prisimenant ir žuvusius, ir išlikusius, prie R. Baraniko suo-
lelio tądien skambėjo Jono Biliūno gimnazijos gimnazistės 
Rimantės Ražinskaitės fleitos melodija, anykštėnai skanavo 
antaninių obuolių – tų pačių, kurių skonį R. Baranikas išsau-
gojo kaip maloniausią Anykščių atsiminimą nuo vaikystės iki 
senatvės. 

-tk

Sutelkta Vaižganto giminė
Kaune gyvenantis lietuvių literatūros klasiko, vi-

suomenės veikėjo kanauninko dr. Juozo Tumo-Vaiž-
ganto giminaitis Valentinas Piesliakas (g. 1942 m.), 
Vaižganto vyriausiosios sesers Marijonos Tumaitės-
Nakutienės proanūkis, užtruko septynerius metus, 
kol sudarė išsamią ir informatyvią Vaižganto giminės 
genealoginę schemą. 

Jis daug laiko paskyrė, ieškodamas duomenų archy-
vuose, bažnytinėse knygose, senos spaudos puslapiuose, 
muziejuose, bendraudamas su kitais giminėmis, kol po 
trupinėlį, po kruopelytę buvo sudėliotos visos net šešių 
kartų Vaižganto giminių šakos ir atšakos, užimančios 
plakatą primenančio popieriaus lapą.

Duomenis apie visą plačią giminę Valentinas pradėjo 
rinkti 2005 metais, kai jo anūkė Monika Piesliakaitė mokėsi 
Kauno jėzuitų gimnazijos penktoje klasėje. Kartą mokytoja 
kreipėsi į mokinius su prašymu sudaryti savo prosenelių 
giminės sąrašą. Monika paprašė senelio Valentino pa-
galbos. Prosenelių giminės sąrašą, reikalingą gimnazijai, 
sudaryti nebuvo sunku.

Tačiau V. Piesliakas tuomet ir panoro toliau gilintis į 
savo giminės istoriją, pasiryžo parengti genealoginį medį. 
Taip ir prasidėjo duomenų paieškos, jų rinkimas, kaupi-
mas. Pirmiausia dėmesys krypo į prosenelės Marijonos 
Tumaitės-Nakutienės šaką – buvo surinkti duomenys apie 
73 jos asmenis. Vėliau duomenys buvo kaupiami apie visą 
Tumų giminę. Todėl dabar genealoginiame medyje galima 
suskaičiuoti net 323 asmenis.

Vaižganto giminės genealogija pradedama rašytojo 
senelių iš tėvo pusės Mato Tumo ir Magdalenos Čečytės-
Tumienės bei iš motinos pusės Kazimiero Baltuškos ir 
Onos Tamošiūnaitės-Baltuškienės pavardėmis. Toliau 
seka duomenys apie Anuprą Tumą (1818-1902) ir Barborą 
Baltuškaitę-Tumienę (1824-1889) bei penketą jų vaikų: 
Marijoną Tumaitę-Nakutienę (1850-1918), Joną Tumą 
(1856-1922), Oną Tumaitę-Indrelienę (1861-apie 1916), 
Severiją Tumaitę-Mėginienę (1863-1910) ir jaunėlį sūnų 
Juozą Tumą, kuris vėliau buvo gerai visiems žinomas 
slapyvardžiu Vaižgantas (1869-1933).

Savaime suprantama, Vaižgantas kaip katalikų kunigas, 
šeimos negalėjo kurti, tad ir palikuonių neturėjo. Tuo tarpu 
jo brolio ir seserų šeimose augo po nemenką pulkelį vaikų. 
Jonas Tumas ir Karolina Matuliauskaitė-Tumienė išaugino 
septynetą vaikų: Adomą, Liudvisę, Onutę, Domicėlę, 
Andrių, Stasį ir Praną. Marijonos Tumaitės-Nakutienės 
ir Kazimiero Nakučio šeimai irgi Dievulis nepagailėjo 
palikuonių, čia išaugo taip pat septynetas vaikų: Kotry-
na, Anelė, Antanas, Veronika, Marijona, Juozas ir Jurgis. 
Severijos Tumaitės-Mėginienės ir Liudo Mėginio šeimoje 
jų augo ketvertas: Kazys, Bronislava, Barbora ir Juozas. 
Tuo tarpu Ona Tumaitė-Indrelienė ir Tadas Indrelė išaugino 
du sūnus Antaną ir Juozą bei dukrą, kurios vardas kol kas 
dar nežinomas. 

Vaižganto giminės genealoginę schemą V. Piesliakas 
dovanojo Kauno Vaižganto memorialiniam butui-muziejui 
bei Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui, tad visus papildy-
mus, pataisymus giminystės schemose be jokio vargo bus 
galima padaryti, apsilankius  tuose muziejuose. 

Visuomenei šis Vaižganto giminės genealoginis me-
dis buvo pristatytas per tradicines Vaižgantines Svėdasų 
seniūnijos Malaišių kaime – Juozo Tumo-Vaižganto 
tėviškėje šių metų rugsėjo 22-ąją. Ši kauniečio V. Piesliako 
dovana tuomet kabojo ant senosios Malaišių klėties sienos 
greta eksponuojamų fotoparodų, vėliau buvo perkelta nuo-
latiniam saugojimui į Kunigiškių kaime veikiantį Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejų.

Jau rugsėjo pabaigoje ties viena pavarde teko įrašyti 
naują mirties datą. „Vaižgantinių” išvakarėse rugsėjo 21 
d. Kunigiškių kaime mirė ten gyvenęs Ipolitas Nakutis 
(1929-2012) – Vaižganto vyriausiosios sesers Marijonos  
Tumaitės-Nakutienės anūkas.

Genealoginiame medyje palikta nemažai vietos ir 
septintajai kartai. Kol kas visos eilutės tame skyriuje dar 
tuščios. Bet ateis laikas ir joms užpildyti...

Prognozuoju, kad kai kuriems tautiečiams toks tikslus 
Vaižganto giminės genealoginis medis gali būti ir nemalo-
nus akibrokštas. 

Mat yra žmonių, kurie įvairiuose kultūriniuose rengini-
uose, sambūriuose, susitikimuose, privačiuose pokalbiu-
ose prisistato kaip Vaižganto giminaičiai. Tiesa, tą savo 
giminystę jie apibūdina labai miglotai ir aptakiai. 

Dabar, kai skelbiama tiksli šios giminės asmenų kilmė, 
labai greit gali paaiškėti, kas yra kas, kas teisėtai didžiuojasi 
esąs paties Vaižganto giminaitis, o kas – paprasčiausias 
apsišaukėlis, bandantis tiktai prisidengti didžiojo klasiko 
vardu...

Vytautas BAGDONAS
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Anykštėnų svečiai
Energija mokslo šviesoje 

Balandžio 17 dieną Sakralinio meno centre sureng-
ta Lietuvos Mokslų akademijos diena, skirta Lietuvos 
energetikai. Su profesionalaus meno ekspozicija susi-
pažinę mokslininkai pateikė visą šiuolaikinės Lietuvos 
energetikos problemų ir perspektyvų panoramą: nuo 
energijos išteklių kainų iki atominės elektrinės staty-
bos realijų. 

Lietuvos Mokslų akademijos (LMA) organizuotas 
mokslininkų vizitas į Anykščius pratęsė Anykščių rajono 
savivaldybės ir LMA sutartinį bendradarbiavimą. 

Susitikimo ašimi tapęs akademikas prof. habil. dr. Jurgis 
Vilemas sakė, kad energetikos tema Lietuvoje šiuo metu 
yra antroji pagal diskusijų intensyvumą po taip vadinamųjų 
„Garliavos įvykių“. Pasak mokslininko, LMA atstovų 
išvykos į Anykščius svarbiausias tikslas – padėti suprasti, 
kas energetikos sektoriuje realu ir lengvai pasiekiama, 
kokie artimiausi prioritetai, o kur – tik laikinos fantazijos.

„Dalis dabartinių idėjų žlugs, vien tik sukeldamos 
sumaištį visuomenėje...“ – sakė vienas žymiausių šalyje 
energetikos specialistų, taip pristatydamas naujos atominės 
elektrinės perspektyvą. J. Vilemas teigė, kad lietuviškos 
elektros energijos – sočiai, o ir technologinės sąlygos jos 
leidžia gauti daugiau, nei reikia, ir priimtina kaina. „Gyven-
imas kaskart juda ta kryptimi, kuri labiausiai pasiteisina“, 
– sakė akademikas ir padarė išvadą: Lietuvos energetikos 
situacija yra gera, jei tik politikai nepridarys klaidų.

Lietuvos energetikos instituto atstovas dr. Juozas Savick-
as apibūdino šiandieninę alternatyviąją energetiką, vertin-
damas paskutiniojo dešimtmečio struktūrines permainas 
ir prognozuodamas perspektyvą. Pasak mokslininko, ir 
energetikoje galioja racionalumo principas: ko pats neturi 
– protingai įsigyk, o kiekvienam naujam sumanymui geri-
ausias pagrindas – gerai išmokstos praeities pamokos.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius 
habil. dr. Vytautas Martinaitis aptarė pastatų ir energetikos 
sąsajas, primindamas, kad 2010 m. 46 proc. galutinės en-
ergijos Lietuvoje sunaudojo būtent pastatai, o šalies tikslas 
– per dešimtmetį šią dalį sumažinti daugiau nei dukart, iki 

20 proc. Mokslininko skaičiavimu, tai liudija, kad ir ener-
getiniai poreikiai tik mažės.

Vilniaus anykštėnas profesorius habil. dr. Vidmantas 
Jankauskas, vertindamas Lietuvos elektros ir dujų rinkas 
bei kainų perspektyvą, buvo kategoriškas: Baltijos regione 
lemiamą įtaką kainoms jau po kelerių metų turės Skandi-
navijos rinka, o joje kainą diktuoja sąlygiškai pigi hidroen-
ergija. „Gamindami elektros energiją savo atominėje 
elektrinėje, mes jos tiesiog neturėsime kur parduoti“, – 
tikino mokslininkas.

-tk

Krizės liūno žabangos
Balandžio 24 dieną Anykščių L. ir S. Didžiulių vie-

šojoje bibliotekoje su klubo „Civitas“ bičiuliais susi-
tiko finansų analitikas, apžvalgininkas, knygos „Lie-
tuvos krizės anatomija“ autorius Stasys Jakeliūnas.  
Svečias skaitė paskaitą tema „Pasaulinė finansų krizė 
ir Lietuva: padariniai ir pamokos“. 

Renginio me  tu finansų a na   litikas S. Ja  keliūnas iš var-
di no paplitusius 
ekonominės kri-
zės aiškinimo 
būdus bei ap-
tarė tikrąsias pa-
sau linės krizės 
prie žastis. Rem-
damasis 2010 
metų žymiausio 
pasaulio ekon-
omisto Naurie lio 
Roubinio nuo-
mone, lektorius 
pab rėžė, kad 
glo bali ekonomi-
ka įžengė į nuo-
la tinių krizių 
eta pą. Akcentuo-
damas, jog prieš 
krizę pasaulio 
ekonomika kilo, 
o nekilnojamo 
turto kainos augo daugiausia skolintų pinigų sąskaita, 
svečias atskleidė globalios krizės prielaidas.

Finansų specialisto S. Jakeliūno pademonstruotos dia-
gramos paskaitos klausytojams parodė, jog 2009 metais 
Lietuvos statybų sektorius smuko 50 procentų, mažmeninė 
prekyba – 27 procentais, o bendras ekonomikos nuosmu-
kis susidarė iki 14-15 procentų. 

Klausytojams buvo labai keista girdėti, jog 2009-2010 
metais Lenkijoje jokios krizės nebuvo. Kaimynams statybų 
sektoriaus griūties, mažmeninės prekybos nuosmukio ir 
milžiniškos nedarbo bangos pavyko išvengti, nes Lenkijos 
finansinę sistemą lemia vietiniai bankai, neturintys, kaip 
Lietuvoje, didžiulės priklausomybės nuo Skandinavijos 
motininių bankų pinigų. Lietuvos bankų priklausomybė 
nuo išorės finansavimo 2008 metais buvo 50 proc., o Lenki-
joje – tik 10 proc., teigė paskaitos lektorius S. Jakeliūnas. 

Pateikdami klausimus finansų analitikui, diskusijos da-
lyviai kalbėjo apie Lietuvos priklausomybę nuo Europos 

Prie Sakralinio meno centro – mokslininkai ir anykštėnai (iš 
kairės): akademikas prof. habil. dr. J. Vilemas, savivaldybės 
atstovai V. Patumsis ir D. Krikštaponis, energetikai dr. J. Sav-
ickas ir doc. dr. B. Ruplys. Foto: TK.

Finansų analitikas S. Jakeliūnas kalbėjo 
ne tik apie ekonominius reiškinius, 
bet ir prisiminė, kaip vaikystėje augo 
Anykščiuose ir mokėsi 2-ojoje vidurinėje 
mokykloje. Foto: TK.
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Sąjungos paramos lėšų, apie „Sodros“ deficitą, „greitųjų 
kreditų“ pavojus, nuolatinę infliaciją bei didžiulę Lietuvos 
valdžios skolą, kuri pastaraisiais metais beveik patrigubėjo 
ir šiuo metu siekia 47 milijardus litų. 

Įdomų klausimą apie vis didėjančius socialinės para-
mos gavėjų skaičius pateikė anykštėnė socialinė darbuo-
toja ir psichologija Jūratė Griciūtė. Drauge diskutuodami 
pas kaitos klausytojai padarė išvadą, jog nelegaliai dirban-
tieji socialinių pašalpų iš valstybės neturėtų gauti. Atsaky-
damas į klau si mą, ką mano apie Lietuvos planus įsivesti 
eurą ir kada ga lėtume tikėtis euro įvedimo, S. Jakeliūnas 
sakė, kad iki šiol neįvestas euras nėra ypatinga problema, 
tačiau kol šis žingsnis nėra žengtas, išlieka valiutos rizika: 
„Jei mus priims į eurą turinčių šalių grupę, tai kokiu san-
tykiu bus keičiamas litas į eurą?..“

Diskusiją paskaitos dalyviai užbaigė gerdami arbatą ir 
ramiai besišnekučiuodami, jog ir išliekant rizikai kilti nau-
jai finansų krizei, artimiausiu metu jos tikimybė Lietuvoje 
labai maža.  

Birutė VENTERAITIENĖ

Apie teises, kurių jau nebėra 
Gegužės 24 dieną Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-

joje bibliotekoje besiburiančiame „Civitas“ klube vie-
šėjo teisininkas dr. Petras Ragauskas. Teisės instituto 
vyresnysis mokslo darbuotojas ir Vilniaus universiteto 
dėstytojas anykštėnams rodė įtikinančius pavyzdžius, 
kaip skaityti ir suprasti Lietuvos Respublikos Konsti-
tuciją. 

„Mūsų pačių problema – mums tiesiog patogu neginti 
savo teisių, 
geriau šiek 
tiek pakentėti, 
nes taip elgtis 
pigiau, mažiau 
rizikos ar net 
žalos asmeniškai 
sau“, – sakė 
teisininkas, jau 
dukart laimėjęs 
bylas Konstitu-
ciniame Teisme, 
į r o d y d a m a s 
savo tiesas ir 
atskleisdamas 
kitų teisės aktų 
prieštaravimus 
Konstitucijai.

Kalbėdamas 
apie teismus, 
dr. P. Ragauskas akcentavo, jog bet kokio lygmens teismo 
nešališkumas yra tiesiog mitas – jo nuomone, viską lemia 
konkretus žmogus, o teisinę poziciją formuoja tiesiog 
teismų praktika. Jis priminė, kad iki šiol nė vienas teisinin-
kas, pasiūlytas kandidatu į Konstitucinio Teismo teisėjus, 
nebuvo atstumtas, politikams visi tiko šiam darbui.

Dr. P. Ragauskas daugiausia nagrinėjo įvairias konsti-
tucines teises, kuriomis gali remtis Lietuvos piliečiai. Aptar-
damas teisę į nuosavybę, jis atkreipė dėmesį, kad didžiulė 
klaida buvo vertinti pensiją kaip nuosavybę – taip teisinė 
bendruomenė išskyrė vieną socialinę grupę ir padarė ją 
privilegijuota. „Konstitucinis Teismas iki šiol neprisipažįsta 
suklydęs, prilygindamas pensiją nuosavybei“, – aiškino 
rimtą ir skaudžių pasekmių turėsiančią problemą teisinin-
kas.

Sugluminęs anykštėnus klausimu, ar Lietuvos Respub-

likos Konstitucija garantuoja teisę į darbą, svečias priminė, 
kad tokią teisę suteikdavo vien tik sovietinė Konstitucija, gi 
dabar galiojančioje tokios teisės nėra. Pasak P. Ragausko, 
kiekviena konstitucinė teisė yra būtina susijusi su pareiga – 
kažkas turi užtikrinti, kad tokia teisė bus realizuota. Konsti-
tucijoje išlikusi tik teisė į teisingą apmokėjimą už darbą. 

„Kas yra teisingas atlyginimas? Konstitucinio Teismo 
vertinimas, kad atlyginimas turi patenkinti minimalius 
poreikius ir sudaryti sąlygas jaustis oriai, yra nesąmonė: 
ar darbdavys, įgyvendinamas darbuotojo teisę, visuomet 
privalo jam mokėti tiek, kiek jam reikia?“ – retoriškai 
klausė P. Ragauskas. Jo nuomone, darbdavių nustatytas 
įpareigojimas darbuotojui niekam neskelbti gaunamo at-
lyginimo yra neteisėtas žingsnis.

Pasak teisininko, įžvelgiančio teisinius paradoksus ir 
drąsiai apie tai kalbančio, „mūsų teisė skatina veidmainystę, 
nes geras įstatymas yra toks, kurio žmogus nuoširdžiai 
norėtų laikytis, jo nepažeisdamas“. 

-tk

Savo kartos balsas
Liepos 17 d. perpildytoje anykštėnų ir iš įvairių 

šalies kampelių atvykusių bičiulių Koplyčios salėje į 
garsiųjų Anykščių krašto literatūros klasikų gretas 
įrašytas iš Anykščių kilusio ir Prancūzijoje gyvenan-
čio Valdo Papievio vardas. Renginio vedėja J. Biliūno 
gimnazijos mokytoja Ona Jakimavičienė, menanti pir-
muosius V. Papievio kūrybos žingsnius, sukūrė vakaro 
atmosferą, atskleidusią tai, kas iki šiol anykštėnams 
buvo mažai pažįstama...

Trys Valdo Papievio gyvenimo etapai. Pirmasis – gim-
tinė Anykščiai. Paskui – Vilnius, studijos ir darbas Vilniaus 
universiteto rektorate. Dabar – Paryžius ir Provansas.

Tokiais etapais buvo dėliojamas žinomo rašytojo ir žur-
nalisto Valdo Papievio kūrybos vakaras „Pilnaties sodas“, 
skirtas jo 50-mečio jubiliejui. Vakaras, kurį V. Papievio 
kurso draugas kultūrologas Darius Kuolys pavadino istori-
niu, nes „ir po 50 metų Anykščių jaunimas atsimins ir di-
džiuosis, kad turėjo Valdą Papievį. Žmogų, kuris išsaugota 
lietuvių kalba rašė apie žmogaus Būties namus.“

Prisimindamas vaikystę ir mokyklinius metus Anykš-
čiuose, V. Papievis pasakojo: „Galbūt banalu sakyti, bet 
neseniai pagalvojau, kad Anykščiai yra mano gyvenimo 
sostinė, tai mano lopšys. Man vaikystės laikotarpis – tai 
laikas, kada mes, vaikai, buvome šito pasaulio karaliai. 
Paskui atėjo laikas eiti į mokyklą. Mokiausi J. Biliūno mo-
kykloje. O ten svarbiausia – mokytojai ir visų pirma lietu-
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vių kalbos mokytoja Valerija Žemaitytė. Prisimenu, kaip 
ji pačius geriausius mokinius pasilikdavo po pamokų, nes 
mes neva buvome neišmokę. O tada mokytoja vien tik 
mums pasakodavo ir rodydavo tai, ko negalėjo parodyti 
per pamokas“.

Mokytojos O. Jakimavičienės paprašytas atskleisti kū-
rybos ištakas, svečias prisipažino negalintis pasakyti, iš kur 
jam atėjęs tas noras rašyti, bet gerai žinąs, kodėl rašo, – 
todėl, kad nieko kito daryti nemoka...

„Žinokit, negalėčiau pasakyti, iš kur visa tai. Galiu pa-
sakyti tik labai banaliai – tai ir motinos emocingumas ir 
tėvo žemiškas kruopštumas, ir Anykščių dvasingumas, ir 
mokyklos, kurioje mokiausi, kūrybinė dvasia“, – sakė V. 
Papievis. Jis tikino, kad tik rašydamas susivokia, kas esąs, 
kas yra pasaulis, o kai nerašo, tuomet atrodo, kad laikas 
praslysta pro šalį.

Savo kurso draugą apibūdinęs humanitarinių moks-
lų daktaras Darius Kuolys sakė, kad Valdas kuria tekstus, 
ieškodamas prasmės ir mėgindamas įvardinti savo kartos 
gyvenimą. „Valdas buvo dvasinis mūsų kartos kamertonas, 
jis sugebėjo išreikšti tos kartos nuotaikas ir nuostatas. Taip 
retai nutinka, kad vienas žmogus kalba kartos balsu“, – pri-
simindamas jaunystę, kalbėjo D. Kuolys.

Kalbėdamas apie savo dabartį, V. Papievis prisipažino, 
kad Paryžius jį pasigavo: „Jis žavi savo laisve, kūrybingu-
mu, žmonių pasitikėjimu ir savo dvasia. Jų gyvenimu čia 
ir dabar. Atvirumas kitiems, ta bendravimo dvasia tiesiog 
skatina kurti“.

Penkiasdešimtmetį šventusio Paryžiaus anykštėno ra-
šytojo pirmąjį kūrybos vakarą gimtinėje surengę muzie-
jininkai iš anksto buvo sutarę, kad atlikėjai Aidas ir Eglė 
Strimaičiai į savo vakaro repertuarą įtrauks Wong Kar Way 
filmo „Meilės laukimas“ garso takelio fragmentą, įkvėpusį 
V. Papievį parašyti romaną „Eiti“. Jį išklausęs, Valdas prisi-
pažino: „Tai man didžiausia dovana“...

Audronė PAJARSKIENĖ

Skrisdami žėrė idėjas
Liepos 26-ąją Anykščių sakralinio meno centre 

šeštųjų pasaulio lietuvių menininkų kūrybinių dirb-
tuvių „Migruojantys paukščiai“ dalyviai Anykščiams 
pristatė kultūrinio turizmo idėjas.

Šiais metais pasaulio lietuvių menininkų kūrybinės 
dirbtuvės „Migruojantys paukščiai“ susibūrė Anykščiuose, 
kur po visos savaitės bendro darbo miestui paliko naudin-
gų idėjų, kaip šių metų kultūros sostinėje galima turiningai 
ir gerai praleisti laiką, pritraukti daugiau turistų, sudominti 
miesto svečius.

Pasaulio lietuvių kūrybinės dirbtuvės yra išskirtinės: jo-
se kiekvienais metais dalyvauja vis kiti išeivijos ir Lietuvoje 
gyvenantys kūrėjai, taip pat projektas kiekvienais metais 
keliauja vis į kitą Lietuvos miestą, jo dalyviai susipažįsta 
su ten kultūrinę veiklą vykdančiomis organizacijomis, už-
mezga ryšius su miesto gyventojais, svečiais.

„Jau kelerius metus vykstantis projektas parodo, kad 
„Migruojantys paukščiai“ kuriantiems ir užsienyje gy-
venantiems menininkams yra labai svarbūs ir reikalingi. 
Anksčiau ieškodavome dalyvauti norinčių žmonių, o pa-
skutiniais metais kūrėjai patys mus susiranda“, – pasakojo 
projekto autorė, viešosios įstaigos „LT-Identity“ dizainerė 
Jolanta Rimkutė.

Šiais metais į Anykščius atvyko kūrėjai iš Norvegijos, 
JAV, Vietnamo, Švedijos, Belgijos, Estijos, Vokietijos ir Lie-

tuvos.
Visų darbo grupių susitikime su anykštėnais „Migruo-

jančių paukščių“ dalyviai pristatė visą savaitę brandintas 
mintis apie Anykščių miesto kultūrinio turizmo plėtrą.

Miesto turistams, kurie nori kurti, pasiūlyti tokios idėjos, 
kaip kad trumpalaikės kūrybinės stovyklos, mėgstantiems 
keliauti savarankiškai sugalvota individualaus turistinio 
maršruto planavimo sistema. Norintiems ramybės ir ben-
dravimo tik su gamta, kurios Anykščiuose apstu, siūlomas 
meditacijų ar pabuvimo tik su savimi ciklas. Anykščiai ža-
vūs visais metų laikais, todėl kūrėjams gimė sumanymas 
rengti specialias programas, kaip pritraukti į Anykščius 
turistus visus metus. Pasiūlyta ir originali Anykščių vizos 
idėja.

Susitikime su užsienyje gyvenančiais lietuviais kūrė-
jais dalyvavo Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, 
Anykščių rajono savivaldybės atstovai, Turizmo informaci-
jos centro vadovai. Anykščių rajono meras S. Obelevičius 
tikisi, kad Anykščiai paliks pėdsaką visų atvykusių meni-
ninkų, kurie čia praleido kelias dienas, kūriniuose, ir jie 
migruodami čia dar ne kartą sugrįš. 

-migruojantyspauksciai.lt

Laiko nublukinti pėdsakai 
Rugpjūčio 18 dieną Anykščių Šv. palaimintojo ku-

nigaikščio Aleksandro Neviškio stačiatikių bažnyčioje 
viešėjęs mokslininkas bibliografas ir Anykščių krašto 
praeities tyrėjas prof. Osvaldas Janonis atvertė mažai 
žinomą mūsų krašto praeities puslapį. Kauno anykštė-
nas pristatė archyvines žinias, liudijančias stačiatikių 
bendruomenės tradiciją Anykščiuose nuo XVI a. iki 
šių dienų. 

„Tai, ką man pavyko aptikti archyvuose, dažniausiai 
buvo niekieno nevartyta šimtą ar daugiau metų“, – pasa-
kojo anykštėnams O. Janonis, pastaruoju metu pasitraukęs 
iš pedagoginio darbo ir visą savo laiką skyręs archyviniams 
Anykščių krašto praeities tyrimams.

Rinkdamas medžiagą ką tik išleistam Surdegio 
stačiatikių vienuolyno istorijos žinynui bei parankinėms 
knygoms Anykščių krašto praeities tyrėjams, mokslininkas 

„Migruojančių paukščių“ projekto autorė J. Rimkutė, Anykš-
čių meras S. Obelevičius ir jų dėmesio objektas – Anykščių 
krašto turistinės vertybės R. Rakausko albume „Variaus apža-
vai“. Foto: TK, VŽM.
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Prie „Vaižgantinių arkos“ šiemet skambėjo dzūkiškos dai-
nos, kuriomis buvo atlydėta ir į karališkąjį krėslą pasodinta 
Vaižganto premijos laureatė P. Dumšienė. Foto: TK, VŽM.

kaskart susidurdavo su jam visiškai negirdėtais faktais apie 
Anykščių stačiatikių bendruomenę. Žinios, užfiksuotos do-
kumentuose, neretai buvo kitokios, nei XX a. buvo įprasta 
minėti, kalbant apie Anykščių cerkvę, jos buvo nežinomos 
– tiesiog seniai 
pamirštos – net ir 
pačioje stačiatikių 
bendruomenėje.

Pasak prof. O. 
Janonio, apie leidinį, 
pristatantį Anykščių 
stačiatikius, kol kas 
anksti kalbėti, tačiau 
elementarios žinios 
apie savo istorines 
ištakas anykštėnams 
turi būti prieinamos 
ir įsimintos. 

Tik šis moksli-
nin kas, atvertęs 
doku men  tus, nus-
tatė, kaip XIX a. 
buvo sta  toma 
Anykščių sta čiatikių 
bažnyčia. Vos tik 
numalšinus vals tiečių sukilimą, 1863 m. Rusijos im pe rijos 
vietininkų Lie  tuvoje buvo nus  p ręsta pastatyti Anyk ščiuose 
mūrinę cer kvę. Tačiau tuo met trūko pinigų, dar bai užsitęsė, 
to dėl 1867 m. tiesiog pas kubomis buvo pas tatyta laikina 
medinė cerkvė. Ji tų metų rugsėjo 24 d. buvo pašventinta 
su didžiulėmis apeigomis, kurias detaliai aprašė net to 
meto Rusijos spauda.

Paskui ižde atsirado pinigų – ir jau po kelerių metų šalia 
medinės cerkvės buvo sumūryti dar vieni stačiatikių mal-
dos namai. Pašventinti 1873 m. rudenį, jie iki šiol tarnauja 
negausiam tikinčiųjų būriui. Nuo to laiko iki šiol, prof. O. 
Janonio surinktomis žiniomis, gausiausias jis buvo 1945 
metais, kai parapijoje priskaičiuota net 450 tikinčiųjų, bet 
jau po dešimtmečio jų liko vos daugiau nei šimtas, po to 
tik mažėjo.

Laisvai bendraudamas rusų ir lietuvių kalbomis, mok-
slininkas atkreipė anykštėnų dėmesį, kiek stačiatikių 
šventikų, palikusių ryškių pėdsakų istorijoje, tarnavo ir 
šioje Anykščių bažnyčioje. Pasak O. Janonio, būtent 
konkretūs žmonės savo patirtimi ir gebėjimais rašė 
Anykščių stačiatikių bendruomenės istoriją – ir jų indėlis 
neturi būti pamirštas.

Paklaustas, kodėl jis, lietuvis, domisi rusų stačiatikių 
istorijos pėdsakais, mokslininkas sakė, jog yra labai 
tolerantiškas žmogus ir savo domėjimąsi nedaloma gim-
tojo krašto praeitimi vadino tiesiog privalomąja duokle 
gimtinei. 

-tk

„Pavedu Vaižganto globai“
Rugsėjo 22-ąją Maleišiuose, kunigo kanauninko ir 

rašytojo Juozo Tumo Vaižganto gimtojoje sodybvietė-
je, šalia jo aprašyto akmens Juodžiaus Kelmo, ąžuolo 
lapų vainiku buvo pagerbta 11-oji Vaižganto premijos 
laureatė žurnalistė ir rašytoja Perpetua Dumšienė. Šio 
įvertinimo ji sulaukė už beveik dvidešimt metų rašytą 
knygą „Dulkėto erškėčio ugny“ apie tragiškos lemties 
poetą Antaną Kalanavičių (1945-1992).

„Dėkoju žemei, išauginusiai tokį didį žmogų – 
Vaižgantą, dėkoju žmonėms, čia susirenkantiems ir jį 
gerbiantiems“, – sakė viešnia, sveikindamasi su tradicinės 
rudens šventės Maleišiuose – Vaižgantinių dalyviais.

P. Dumšienė džiaugėsi, kad jai pavyko iki Vaižganto at-
vesti buvusį savo gyvenimo draugą poetą A. Kalanavičių, 
kurio kūrybos rinktinė buvo išleista tik praėjus porai metų 
nuo ankstyvos mirties. 

Vaižganto premiją už grožinės kūrybos ir žurnalistikos 
dermę kasmet skiriančios Lietuvos rašytojų ir Lietu-
vos žurnalistų sąjungos bei šiemet prie jų prisidėjusi 
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija laureatę išrinko 
iš šešių pretendentų.

„Aš noriu pavesti Vaižganto globai Aukštybėse dar vi-
sai neseniai, tik prieš dvidešimt metų ten iškeliavusį poetą 
Antaną. Vaižgantui patiktų jo kūryba – jam, deimančiukų 
ieš kotojui, tiktų ir toks Dzūkijos titnagas“, – kalbėjo 
Vaižgantinių viešnia P. Dumšienė. 

Pasak laureatės, Vaižgantas jai primena Saulę, o Anta-
nas Kalanavičius savo prigimtimi būtų panašus į paukštį, 
skriejantį vėjyje.

Rudeninių Vaižgantinių tradiciją viešnia palygino su 
poetinėmis Antaninėmis, rengiamomis A. Kalanavičiaus 
gimtajame Varėnos krašte, Nedzingėje.

Prie Juodžiaus Kelmo tą rugsėjo popietę skambėjo ir 
dzūkiškos dainos, kurias čia atvežė savo krašto „martelę“ P. 
Dumšienę į Aukštaitiją palydėjusios Nedzingės moterys. 

Mažosios Vaižganto premijos, skiriamos už Svėdasų 
kraštą garsinančią kultūrinę veiklą, laureatu šiemet tapo 
aktorius Ferdinandas Jakšys. Tačiau jam nupintu ąžuolo 
lapų vainiku teko pasidabinti jaunesniajai jo sesutei 
uteniškei verslininkei Žanetai Kubickienei, nes jos brolis tą 
savaitgalį vaidino Londone gyvenantiems lietuviams. 

Laureatai per Vaižgantines pirmąsyk buvo sodinami į 
karališkąjį krėslą, kurį šiai šventei sukūrė svėdasiškis tauto-
dailininkas medžio drožėjas Aleksandras Tarabilda. 

Svečiams buvo pristatyta ir jo baigta kurti skulptūrinė 
kompozicija, skirta Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ 
herojams, iškart gavusi vardą „Vaižgantinių arka“. 2011-
ųjų rudenį skulptorius įamžino Severiutę ir Mykoliuką, 
šiemet šalia jų stojo ir Rapolo Geišės skulptūrinis atvaiz-
das, o visus juos sujungė Vaižganto mintis arkoje: „Aš čia 
gyvenau... taikių žmonių meile“.

-tk
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Anykštėnų knygų derlius
Atvėrė langą į gamtą

Rakauskas, Romualdas. Variaus apžavai : (fotoalbumas). 
– Anykščiai, Pasaulio anykštėnų bendrija, 2012. – 144 p., 
iliustr.

Vieta – septyniolikos 
kilometrų ilgio upe-
lis Varius, Šventosios 
kairysis intakas. Laikas – 
keleri paskutinieji metai 
iki vieno žymiausių 
Lietuvos fotomenininkų 
Nacionalinės premi-
jos laureato Romualdo 
Rakausko 70-mečio. 
Priežastis – paskutinė 
Niūronių kaimo sodyba, 
prie to paties Variaus pri-
gludusi, ta pati, kurioje 
kiekvieną vasarą galima 
sutikti jos šeimininką, ne 
tik fotoaparatu, bet ir dal-
giu, kirviu ar kitais buities 
įrankiais ginkluotą.

Rezultatas – knyga, 
provokuojanti diskusijas apie tai, jog fotomenui ankšta būti 
tarp kietų viršelių įrištam. Kitų Lietuvos fotografijos leidinių 
arbitras R. Rakauskas, tai įžvelgdamas, ėmė ir išleido knygą, 
kuriai suteikė ne tik specifinį turinį, bet ir formą.

Pirmiausia, Varius yra pirmasis šalyje ketvirtosios kar-
tos (iki Baltijos jūros – dar Nemunas, Neris, Šventoji...) 
upeliūkštis, kuriam pašvęstas kone kilogramą sveriantis fo-
toalbumas. Tačiau jis – it tas eilinis žmogelis, laiku ir tinkamoj 
vietoj atsidūręs ir nacionaliniu didvyriu tapęs. Dabar Lietuvos 
gamtos turtų ir paslapčių etalonu bus Anykščių krašto miškais 
ir pievomis sruvenanti jo tėkmė.

Antra – gamtos vaizdais pasakoti legendas, dalintis 
nuotaika ir įvairiais metų laikais užplūstančiomis emoci-
jomis yra aukštasis pilotažas. Kiekviename kadre slypi ne tik 
kraštovaizdis, bet ir siužetas, spalvos tampa iškalbingesnės 
už gražbylystes. Žmogaus veiklos pėdsakų R. Rakausko 
kadruose itin šykštu, bet jo pasakojimas tampa iškalbingu 
liudijimu: žmogaus įsiterpimas į savitą gyvenimą kuriančio 
upelio kasdienybę yra tik laikina svetimybė, trumpaamžis 
harmonijos trikdis.

Pagaliau fotoalbumas sukonstruotas taip pat, kaip ir 
kelionė palei upelio vagą: niekada nežinai, kurioje vietoje 
atsidūrei, gali tik nujausti, kiek dar liko iki žiočių, ar toli 
nuo ištakų. Ir albume, kurio puslapiai nenumeruojami, tas 
erdvės pojūtis išnyksta: telieka žavėtis šią akimirką prieš akis 
atsivėrusiu vaizdu, nes užvertęs knygą vėl jo neberasi – jis 
išnyks tarp dešimčių kitų kadrų.

Šis R. Rakausko fotoalbumas yra ryškus Anykščių – 
2012-ųjų Lietuvos kultūros sostinės meninio dienoraščio 
fragmentas. Rūpi jį skaityti savitai: pastatyti šalia rėmelį, 
įdėti jame atverstą knygą ir visą dieną kartkartėmis 
žvelgti į atsitiktinį Variaus atsivėrimą – kol jis išpasakos 
viską, ką norėtų. Vakare užvertęs knygą, kitą dieną vėl ją 
atversčiau atsitiktinėje vietoje – ir lai lydi naujas langas į  
Anykščių kraštą.

-tk

Tesėtas Mokytojo pažadas
Anykščių krašto sporto istorija / sudarytojas Povilas Kū-

gys. – Vilnius, UAB „Petro ofsetas“, 2011. – 232 p., iliustr.
Mūsų kraštietis Po-

vilas Kūgys, gimęs, mo-
kęsis, dirbęs ir šiuo metu 
gyvenantis Anykščiuo-
se, peržengęs 75-metį, 
ištesėjo savo seną paža-
dą – išleisti knygą apie 
Anykščių krašto istoriją 
ir taip įprasminti žino-
mus krašto sporto or-
ganizatorius, trenerius, 
sportininkus. Šiais me-
tais viename iš Anykščių 
kaip šių metų kultūros 
sostinės renginių prista-
tyta knyga „Anykščių 
krašto sporto istorija“ 
pirmą kartą paskelbė iš-
samias žinias apie įvairų 
ir įdomų mūsų krašto 
sportinį gyvenimą nuo 

1940 metų iki šių dienų.
Nors knyga skirta plačiajai Anykščių krašto visuomenei, 

bet ypač malonu vartyti šios knygos puslapius patiems kny-
gos herojams, dar labai gerai prisimenantiems kovas sporto 
aikštelėse, stadionuose, sporto salėse. Skaitytojai supažindi-
nami su sporto organizatoriais, sporto bazėmis, geriausiais 
kolektyvias, pasakojama apie populiariausias sporto šakas. 
O jų vienu metu buvo priskaičiuota net iki 33, tarp jų buvo 
ne tik itin populiarios mūsų krašte klasikinės imtynės, futbo-
las, lengvoji atletika, krepšinis, plaukimas, stalo tenisas, bet 
ir mažai žinomos: ritinys arba lietuviška ripka, žolės ritinys, 
radijo, burlenčių sportas, aviasportas...

Knygoje prisiminimais dalijasi visas būrys sporto entuzi-
astų bei trenerių. Vienas iš jų, Alfredas Motiejūnas, taip pasa-
koja apie savo kelią į „mažąjį“ sportą: „Augau Anykščiuose, 
tuo metu vaikiškos sportinės pramogos vasaros atostogų me-
tu rytais prasidėdavo Šventosios upėje ir vakarais baigdavosi 
miesto stadione… Tenai vasarą vykdavo tarpgatvinės futbolo 
rungtynės, kamuolį gainiodavo iki 10 komandų – paban-
dykit dabar surinkti bent tris. Žiemą sportinių pramogų nė 
kiek nesumažėdavo: pareini iš mokyklos, slides žvake pate-
pi – ir nuo kalnelio per trampliną į supustytą pusnį. Vakare 
– į čiuožyklą miesto parke. Žinoma, ir pamokoms likdavo 
laiko. Šią nerūpestingą sportinę saviveiklą į rėmus 1968 m. 
įspraudė Povilas Kūgys: „Ateik vakare į treniruotę – krepšinį 
žaisim…“

Skaitytojui bus malonu prisiminti net 48 žinomiausių, 
tituluočiausių krašto sportininkų pasiekimus, žvelgiant į jų 
biografijas. Knygą sušildo ir kurioziškų įvykių aprašymai iš 
kelionių į sporto varžybas, varžybų, treniruočių, joje itin gau-
su autentiškų fotonuotraukų.

Džiaugiamės ir didžiuojamės knyga – unikaliu leidiniu, 
kuris turi išliekamąją vertę kaip išsamiausias mūsų krašto 
sporto istorijos šaltinis.

Liudvikos ir Stanislavo Didžiulių viešosios 
bibliotekos informacija
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Apie pragarą ir apie dangų
Baltakis, Vytautas. Buvo tokie laikai : Apolonijos ir Juo-

zapo Baltakių šeimos odisėjos ir sodybos likimas (prisimini-
mų epizodai). – Vilnius, 2012. – 336 p., iliustr.

Knyga svari, solidi 
dau geliu požiūrių: iš-
vaizda, faktų gausa, au-
tentiškais išgyvenimais, 
unikaliomis iliustracijo-
mis ir netgi... svoriu. 

Imdamas šią knygą, 
nė neįtari, kiek vingių, 
ne tikėtumų, skaudžių 
ne laimių galėjo patirti 
vos viena mūsų krašto 
žmonių šeima! Tikiesi 
pa birų, fragmentiškų, 
sentimentalokų pri-
siminimų, būdingų 
panašaus pobūdžio lei-
diniams, įvykių, reikš-
mingų tik arti miesiems. 

Tačiau, puslapis po puslapio žengdamas autoriaus siūlomu 
keliu, pamažu pradedi suvokti, jog tavo rankose – raiškus, 
dvasingas, ne vienerių metų kruopščiu darbu įprasmintas 
veikalas. Baltakių šeimos narių biografijas į vieną audinį 
gražiai sulydo vidinė jungtis – taurus patriotinis nusiteiki-
mas: vis tiek išgyvenome, jokie žiaurūs išbandymai nenu-
skurdino, nepažemino mūsų meilės tėvynei!

O kur gi žymiausias iš Baltakių – Paulius Antanas?
Nejučia prisiminiau ne kartą Anykščiuose matytą vys-

kupo Pauliaus Antano Baltakio veidą. Paskui ilgokai tru-
ko mano kaip Pasaulio anykštėnų bendrijos sekretoriaus 
susirašinėjimas su šia išskirtinės Baltakių šeimos išskirtine 
atžala, įleidusia šaknis už Atlanto. Vyskupas atsiuntė atsa-
kymus į mėnraščio „Pasaulio anykštėnas“ klausimus, o taip 
pat – pluoštą vertingų nuotraukų. Tada pagalvojau: o, kaip 
įdomu būtų iš paties Jo eminencijos Pauliaus Antano išgirsti 
pasakojimą apie jo įstabų gyvenimą, įvairialypes patirtis ir 
įžvalgas! Tačiau vyskupas leido suprasti, kad tekstų apie jį 
jau pakankamai, nenorėtų nei pats susireikšminti, nei būti 
kitų „išgarbintas”.

Pradėjus mažne pusmečiui nuo „Pasaulio anykštėno” 
publikacijos, po visą Anykščių kraštą nuvilnijo žinia: Kijeve 
gyvenančių leidėjų Rūtos ir Virginijaus Strolių iniciatyva bei 
lėšomis bus atidengiamas paminklas iškiliam Latavos kraš-
to sūnui P. A. Baltakiui. Gaila, į šias iškilmes pats vyskupas 
atvykti negalėjo, užtat susirinko visa garbi jo giminė, buvę 
kaimynai, vaikystės draugai. 

Tad neatsitiktinai jo brolis Vytautas, rengdamas spaudai 
šią knygą, į abu jos viršelius įdėjo nuotraukas iš šio rengi-
nio, o knygos pradžioje atsirado „Vyskupo Pauliaus Antano 
Baltakio OFM kalba, numatyta Kryžiaus-koplytstulpio atida-
rymui”. Ką ir besakyti: kaip A.Baranauskas Anykščiams, taip 
P. A. Baltakis savo giminei ir visiems Latavėnams „uždėjo 
karūną”...

Apie visa tai pasakoju, vis ieškodamas, kurgi išsami, 
unikali galimybė artimiau susipažinti su Paulium Antanu 
Baltakiu. Vieną straipsnelį aptinku, jame ne tiek teksto, kiek 
nuotraukų. Ir viskas? Kodėl taip formaliai, glaustai? Ar vis-
kas – dėl jau minėto dvasininko kuklumo? Jis suprantamas 
ir pateisinamas, tačiau ar skaitytojas, o ypač istorikai, mūsų 
krašto bičiuliai, nenusivils, neradę tokios ryškios asmenybės 
atspindžio? Nebent kita knyga būtų skirta vien jam?

Tai – ne tiek priekaištas knygos autoriui, kiek proga pers-
pektyviems pamąstymams…

Užtat brolis Vytautas Baltakis detaliai, neskubėdamas 

atskleidžia visą savo gyvenimo epopėją nuo lopšio iki Si-
biro šalčio ir dvasingojo Lietuvos Atgimimo. Tai, sakytum, 
išsamus brolio laiškas broliui – apie skausmą, praradimus, 
neviltį, atsidūrus toli nuo tėvynės. Lyg išpažintis „už visą gy-
venimą“… Nors apie tremtį jau prirašyta tomų tomai, tokių 
tautiečių istorijų, tokios dokumentikos, manyčiau, niekada 
nebus per daug. O šiuo atveju – ypač, nes, kiek teko pačiam 
patirti, į Vakarus pasitraukę lietuviai, kaip bebūtų keista, ne-
retai iki šiol nelabai suvokia, kas tuo metu – pokary – dėjosi 
Lietuvos kaime, ledinėse Sibiro platybėse ir mūsų širdyse. 
O gal ir visai nekeista, nes koks normalus žmogus galėtų 
patikėti pragaro kančiomis žemėje?

Rimantas VANAGAS

Pasakiška vaikystės šviesa
Musteikytė, Indrė. Laikrodukas Tuksis : pasakos. – Jo-

nava, UAB „Dobilo leidykla“, 2012. – 104 p., iliustr.
Ko gero jauniausios 

XXI amžiaus Lietuvos 
pasakų kūrėjos 9 metų 
Indrės Musteikytės 
pirmoji knyga spindi 
tiesiog pasakiška 
vaikystės šviesa. 
Traupio pagrindinės 
mokyklos antraklasė, 
nuo pirmųjų dienų 
mokykloje užsidegusi 
aistra rašyti pasakas, 
įgyvendino pirmąją, 
mažąją savo svajonę – 
išleido pasakų knygą. 
Aštuonerių metų kūrėja 
buvo atkakli – ji sutiko 
publikuoti savo pa-
sakas tik po to, kai jų 
susikaupė daugiau kaip 

šimtas knygos puslapių.
Nuo penkerių metų skaitanti knygeles iš Traupio bib-

liotekos, kurioje dirba Indrės mama, mergaitė turi ir kitą, 
didžiąją savo svajonę: užaugusi tapti garsia rašytoja ir suku-
rti tokią pasaką, kuri bus labiau skaitoma, nei knygos apie 
Harį Poterį.

O kol kas devyniolikos jos pasakų, tilpusių į pirmąją 
knygą, veikėjai – miško gyvūnai, žmones supantys daik-
tai ar augalai, net vaizduotės pasaulyje gimę nežemiškieji 
sutvėrimai – tokie, kaip pasakiško grožio gyvūnėlis dap-
gansa. Mažosios pasakų kūrėjos valia jiems tenka tapti 
labai panašiais į žmones: būti draugiškais ir paslaugiais, 
pasipūtusiais ir kvailokais. Jie net ir prabyla tokia kalba, 
kokia dabar tarpusavyje bendrauja antrokai ar trečiokai, – 
greit įsiplieskia, gali vienas kitą apšaukti ar smagiai pašiepti, 
o netrukus – ir vėl patys geriausi draugai.

Indrės pasakos savaip įdomios vaikams, kai jiems įprasta 
kasdienine kalba vinguriuoja intriguojančias nuotykių isto-
rijas su nenuspėjama atomazga. Tačiau jos patrauklios ir 
suaugusiesiems, net rimtiems rašytojams, norintiems sukurti 
populiarias šiuolaikines pasakas. 

Mergaitės kūryba jiems tiesiog autentiškas pavyzdys, ko 
labiausiai tikisi šiandienos vaikai iš pasakos veikėjų. Jie turi 
būti šiek tiek išprotėję, be galo norintys pažinti pasaulį, todėl 
nuolat kur nors keliaujantys ir dėl to patiriantys nuotykių. 

Be to, pasakų herojai būtinai už gerus darbus sulaukia 
malonaus atlygio, o už padarytas skriaudas – ir pelnyto 
keršto.

-tk
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GIMTINĖS ŽENKLAI

Garbė Lietuvai ir žemaitukams
Kaltenis, Gintaras. Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros 

: 2000 kilometrų istorijos. – Vilnius, „Knygų kelias“, 2011. 
– 64 p., iliustr.

Vienas iš garsiojo že-
maitukų žygio dalyvių 
vaizdžiai ir jausmingai 
aprašo per 40 istorinės 
kelionės dienų aplanky-
tus Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės miestus, 
pilis, tų laikų gynybinės, 
sakralinės, rezidencinės 
reikšmės architektūros 
paminklus, susitikimus 
su vietos gyventojais, 
simbolinį žemaitukų 
pagirdymą sūriu Juodo-
sios jūros vandeniu ties 
Očiakovu ir kelionėje 
prisijungusį aviganį Alšį. 
„Kasdien įveikdami po 
50 kilometrų asfaltu ir 

paprastais kaimo keliais, brisdami per pelkynus, klaidžiodami 
miškais, kopdami ir leisdamiesi nuo kalnų, žemaitukai pateisi-
no visas senos veislės savybes“, – rašo knygos autorius.

Šiandien, kai ieškome tautos tapatybės šaknų Europoje, 
knyga reikšminga švietėjiška prasme. Joje jaunajai kartai pa-
trauklia forma pateikiama Lietuvos viduramžių istorija, ug-
domas patriotiškumas. Neatsitiktinai, pristatydamas knygą 
Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavime Prienuose, G. Kal-
tenis sulaukė daugiausia jaunosios lietuvių kartos dėmesio. 
Pristatant knygą savivaldybių bibliotekose, dauguma susiti-
kimų dalyvių taip pat moksleiviai.   

Vis dėlto vienas svarbiausių žygio tikslų buvo populia-
rinti žemaitukų žirgų veislę ir patvirtinti, kad žemaitukai per 
šimtmečius išliko nepakitę. Gerai pažįstantis konkūrų var-
žyboms skirtus įvairių veislių žirgus, jojimo sporto veteranas 
G. Kaltenis pastebėjo unikalią, tik žemaitukams būdingą 
kolektyviškumo savybę. Sunkiai suvaldomi žemaitukai po 
kelių dienų tapo viena komanda. Kiekvienas raitelis turėjo 
po du žirgus. Paliekami stovyklavietėje žirgai priešindavosi 
ir verždavosi būti kartu su kitais. 

Žygyje keitėsi ir žemaitukų charakterio savybės. G. 
Kaltenio žemaitukas Karklas Riešės žirgyne buvo pats pik-
čiausias, jį balnodavo trise, o kalvis, norėdamas pakaustyti, 
turėjo žirgą užmigdyti. Kelionėje šis žirgas pasidarė panašus 
į kambarinį šuniuką, sekiojantį iš paskos. Kitas žirgas Kak-
tusas jojančiam su Karklu raiteliui iš pavydo įkando į ranką, 
tačiau vėliau ir jis tapo paklusniausiu žirgu.

Kalbėdamas apie G. Kaltenio knygą, misijos vadovas G. 
Babravičius sakė: „Tai pasididžiavimas Lietuva ir žemaitu-
kais“. Žemaitukų žirgų augintojų asociacijos narė istorikė 
Vida Girininkienė patvirtino, kad tai geriausiai parašyta kny-
ga apie žemaitukus.

Raitelį G. Kaltenį sieja sena draugystė su Anykščiais. Jam 
Andrioniškio mokykloje jaunystėje teko dirbti dailės moky-
toju. O vadovaudamas reklamos ir dizaino įmonei „Arti di-
zainas“, jis bendradarbiavo atnaujinant A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus ekspozicijas. 
Artimi ryšiai su Arklio muziejumi užsimezgė nuo 2011-ųjų 
vasaros, kai Gintaras kartu su žirgais ir kitais raiteliais daly-
vavo tradicinėje šventėje „Bėk bėk, žirgeli!“. 

Egidijus MUSTEIKIS

Savo laiko žodžiai
Lapeikis, Povilas. Velnio tuzinas : politiniai anekdotai, 

politinės dainuškos. – Vilnius: Gairės, 2012. – 96 p.
Lapeikis, Povilas. Tas mielas žemės kvapas : lyrika, sa-

tyra, humoras. – Vilnius: Gairės, 2012. – 128 p.
Ištikimybė savo 

stiliui ir braižui. Šie žo-
džiai tiesiog limpa prie 
Povilo Lapeikio kny gų 
lentynos, kurią šie met 
papildė net dvi kny ge-
lės. 

Kai nuolat seki šio 
ne  nu ilstančio kūrėjo 
pėd sakais, tenka pri-
si pažinti, kad Povilas 
Lapeikis darosi nus-
pėjamas. Dar nė ne-
pamatęs jo naujo lei-
dinio, tik pirmą žinią 
apie ją išgirdęs, jau iki 
nujausti, kad dailininkė 
Aušra Čapskytė ir vėl 
itin profesionaliu ir 
įsimenančiu apipavid-
alinimu bus pranokusi 
net ir knygos turinį, o 
dalis tekstų ten bus ne 
paties autoriaus, o kitų 
už jį sukurti ar parašyti. 

Čia – tiesiog drau-
giškai ironiškas pas-
tebėjimas, žinant, kad 
pa tyręs ironizuotojas 
Povilas moka ne tik 
kitus pašiepti, bet ir 
jo adresu siunčiamus 
spyglius taikliai 
atmušinėti. Mat jis – ne 
saldžiabalsis, ne atsar-
gus gražbyliautojas, – 
jei jau turi ką minty, tai 
iškart ir ieško taiklaus 
eiliuoto apvalkalo. 

Anekdotų mėgėjai 
„Velnio tuzino“ bus 

nudžiuginti – tačiau čia kaip su ta šiuolaikinio restorano 
porcija: labai graži, labai brangi, o jos – tik trupinys. 
Perskaitęs kone šimtą puslapių ir suradęs vos keliolika iki 
šiol negirdėtų anekdotų, matyt, velniuosis ne vienas Povilo 
kūrybos gerbėjas: tik tiek – ir viskas?.. Povilas tikriausiai 
pasiteisins kaip ir ano restorano barmenas: užtat koks sko-
nis – nepamirši visą gyvenimą! Ačiū – tai tiesa.

O jo gimtojo Surdegio vaizdas, nuo viršelio lydintis 
antrojo rinkinio skaitytojus, yra maloni dovana autoriaus 
kraštiečiams ir kartu užuomina, kad ši knyga verta ati-
desnio žvilgsnio būtent jo tėviškėje. Skaitau patriotinius 
posmus, žvelgiu į šešias dainas, kurias pagal P. Lapeikio 
eiles sukūrė Arūnas Genys, ir bandau įsivaizduoti, kada 
tai taps Surdegio ar Troškūnų tautosaka – kad būtų skai-
toma vakarėliuos, dainuojama per bendruomenių šventes? 
Įtariu, kad toks ir buvo autoriaus siekis – ir jis stengėsi, kad 
tie posmai būtų lengvi ir lakūs, kad juos norėtųsi įsiminti... 
Tęsk, Povilai, – tokių posmų reikia kasdienybei papuošti.

-tk
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Anykštėnų knygų derlius

Iždas liudija gyvenimą
Tyla, Antanas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas 

: XVI amžiaus antroji pusė – XVII amžiaus vidurys. – Vilnius 
: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai, 2012. – 350 p., iliustr.

Ši naujausia žymaus 
istoriko prof. habil. dr. 
Antano Tylos knyga – tai 
pirmoji studija, skirta 
Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LDK) 
mokesčių sistemos 
raidai, lėšų panaudoji-
mo ir iždo formavimo 
analizei bei reikšmei, 
įgyvendinant valstybės 
programas.

„Tautas vienija ka-
lba, istorija, papročiai, 
politiniai, ekonominiai 
tikslai, o valstybes – 
aukščiausia valdžia, jos 
politika, teritorija, sienos 
ir visuomenės prievolės 
valstybei, – teigia knygos 

autorius Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas A. Tyla. 
– Viena iš jų buvo mokesčiai ir biudžeto sudarymas, iždo 
papildymas. LDK iždas ir jo raida atspindi visą valstybės ir 
jos piliečių gyvenimą“.

LDK istorijoje laikotarpis nuo XVI amžiaus vidurio iki 
XVII amžiaus vidurio buvo labai dinamiškas politinės, 
ekonominės, kultūros ir militarinės raidos bei pokyčių 
šimtmetis. LDK visą laiką buvo aktyvi geopolitinio Rytų, 
Vidurio bei Šiaurės Europos regiono veikėja. Ji dalyvavo ir 
XVI a. tarptautiniuose įvykiuose. Livonijos prijungimas prie 
LDK, jos gynimas, Liublino sąjungos sutartis, Jogailaičių 
dinastijos pabaiga, Trečiojo Lietuvos Statuto patvirtinimas, 
Livonijos karas su Maskva, Dvidešimtmetis karas – šie ir 
kiti istoriniai įvykiai paskatino ypatingą valstybės karinės ir 
gynybinės funkcijų plėtotę bei jų prioritetą šalies gyvenime. 
Tai lygiagrečiai subrandino valstybės iždo bei jo finansinio 
pajėgumo, valstybinių mokesčių reikšmę LDK gynybai ir jos 
visuomenės apsaugai. Finansinis pajėgumas buvo nuolatinis 
valstybės saugumo sargybinis.

XV a. pabaigoje–XVI a. viduryje atsiskyrė valstybės, arba 
žemės, iždas nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio iždo. Tiek 
Lietuvos žemės, tiek Lietuvos didžiojo kunigaikščio rūmų 
iždo archyvai yra dingę, dauguma Lietuvos žemės iždininkų 
ataskaitų seimuose – taip pat. Todėl tyrinėjant tuometę 
mokesčių sistemą vienintelis šaltinis, pagal kurį galima at-
kurti iždo būklę, jo funkcionavimą, pajamas ir išlaidas, yra 
LDK valdovo patvirtinti kvitai žemės iždininkų ataskaitoms 
seimuose.

Ir nors po kelis valstybinius archyvus išbarstyti kvitai nėra 
išsamus šaltinis ir turi trūkumų, knygos autorius pabandė 
nustatyti mokesčių sistemą, jos kaitą ir kasmetines iždo paja-
mas bei išlaidas, regioninę mokesčių įplaukų sklaidą, atskirų 
mokesčių rūšių įplaukų santykį.

Leidinyje šalia chronologiškai nuoseklios iždo veiklos 
analizės yra savarankiški skyriai apie sidabrinės mokestį, 
muitų įplaukas, gėrimų mokestį, Katalikų Bažnyčios 
vaidmenį formuojant Lietuvos biudžetą, apie Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio rūmų iždo pajamas ir išlaidas.

PA informacija

Tylos iškalbingumas
Vanagas, Rimantas. Avižienio algoritmas ir kiti nutiki-

mai. – Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo 
centras, 2012. – 570 p., iliustr.

Storiausia knyga 
Rimanto Vanago kū-
rybos lentynoje. Vi-
ena iš tų knygų, kuri 
pareikalavo įtemptų 
nervų ir ypatingo susi-
kaupimo, nes ją reikėjo 
baig ti nustatytą dieną. 

Ir po knygos premje-
ros jau kelintą mėnesį 
tvyranti keista tyla. Vel-
tui bandytume dairyti 
vertinimų, atsiliepimų, 
recenzijų – tiesiog tuš-
čias eteris. Vienintelis 
Kauno menininkų por-
talas www.kamane.
lt  tarė trumpą ir taiklų 
žodį – jį verta išgirsti:

„Tai atvira ir drąsi 
ži nomo publicistikos 
meistro knyga apie pa-
saulinio garso lietuvį, 

informatikos mokslų daktarą, Kalifornijos universiteto Los 
An džele ir Vytauto Didžiojo universiteto prof. Algirdą Avi-
žie nį, kurio pavardė rašoma greta žymiausių XX amžiaus 
mok slininkų, o darbai panaudojami kosminiuose laivuose ir 
lėk tuvuose, aukštai įvertinti NASA, tarptautinių kompiuterių 
mok slo organizacijų.

Spalvinga pagrindinio veikėjo giminės paletė, benamio 
paauglio kelias per karo griuvėsius, dramatiškos kūrybinės, 
šeimyninės, organizacinio darbo patirtys, gausūs, daugeliui 
dar nežinomi Č. Milošo sugrįžimo į Lietuvą, VDU atkūrimo 
bei kiti svarbūs mokslo, kultūros, istorijos faktai, unikalios 
fotonuotraukos turėtų pasitarnauti geriau suvokiant talento, 
asmenybės saviraiškos ir pripažinimo kainą, su lietuvybe 
bei dvasingumu susijusias šiandienos aktualijas“.

Racionalu, oficialu – ir viskas, ką čia bepridursi. Nors 
vidurvasarį, minint knygos herojaus jubiliejų, ne vienas 
šimtas šių knygų pasklido Kaune ir Anykščiuose, išgirsti 
viešą skaitytojų nuomonę vis nepavyksta. Keista tyla?..

Ji pirmiausia byloja apie tai, kad knyga gimė ne rašytojo 
širdyje, o galvoje. Mat tai, kas gimsta galvoje, būna do-
kumentas, o tai, ką širdis kuria, menu tampa ir kitą širdį 
virpina. Solidi knyga apie mokslininką – pirmiausia istorinę 
vertę turintis tekstų rinkinys, parašytas pusiau „vanagiška“ 
maniera, padedančia lengviau jį perskaityti. Tačiau dalintis 
emocijomis, paskaičius dokumentus, tiesiog nėra įprasta, o 
diskutuoti dėl faktų, atvirai atskleistų, ne visi norėtų.

Tokią situaciją, atrodo, supranta ir pats autorius. Kitaip jis 
nestovėtų kukliai šalia, kai ant naujos jo knygos autografus 
rašo ne pats rašytojas, o jo kūrinio herojus. Sutikite – tikrai 
retas atvejis, juo labiau, kad rašytojas – ne koks kūrybos 
pradinukas, bandantis ant svetimo žymios asmenybės ark-
liuko į kūrybinę areną išjoti...

Atrodo, garbės čia visiems užteks. Ir pasaulinio garso 
mokslininko vardas bei kilmė solidžiai pristatyta, ir rašytojo 
kūrybos lentyna dar per delną pailgėjo, ir kritikams ar recen-
zentams nėra būtinybės burną aušinti – visiems viskas aišku 
ir be komentarų. 

-tk
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Tapyba be konkurentų ir patarėjų
Stanislovas Petraška. Akmens tapyba / parengė Rasa 

Bražėnaitė, Skaidrė Račkaitytė. – Anykščiai, A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 2012. – 
120 p., iliustr.

Viena iš po pu lia-
riausių A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muz-
iejaus ekspozicijų, jau 
tapusi nuolatine – Stan-
islovo Petraškos (1935-
2009) akmens tapybos 
darbų paroda, kurią su 
susidomėjimu lanko ir 
moksleiviai, ir šeimos, 
ir turistų ekskursijos 
bei svečiai iš užsienio 
– grožėdamiesi, klau-
sinėdami, ste bė da-

mie si... „Ačiū, kad šaltą akmenėlį savo širdim ir rankomis 
sušildei ir įkūnijai nepakartojamą Tėvynės Lietuvos grožį“, 
„Kaip kiekvienas paukštis savo balsu, taip turbūt ir kiekvienas 
įkvėpimą patiriantis žmogus savo nepakartojamu būdu gieda 
savo tėviškei“, „Pirmą kartą tenka matyti tokia technika atlik-
tus darbus,“ – tokios mintys sugulė jau ne į vieną atsiliepimų 
sąsiuvinį.

Ši knyga – ir apie unikalią techniką („Tapyba – ne tapyba. 
Mozaika – ne mozaika. Neturiu Lietuvoje nei konkurentų, 
nei patarėjų“, – teigė pats autorius), ir apie jos „iniciatorių“ 
– vieną iš įdomiausių Aukštaitijos krašto tautodailininkų, 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narį Stanislovą Petrašką. 
Menininką gerai pažinoję, daug su juo bendravę rašytojas 
Rimantas Vanagas bei žurnalistė Romualda Bražėnienė savo 
žodyje apie meistrą atskleidžia jo spalvingą asmenybę.

Su originalios kūrybos specifika, akmens tapybos tech-
nikos vieta tautodailės kontekste, menine raiška šioje knygoje 
supažindina menotyrininkė dr. Jolanta Zabulytė, akcentuo-
dama, kad „tapybai skirtos medžiagos – akmens miltų – 
paruošimas, pasitelkus tik metalinę grūstuvę ir apsišarvavus 
kantrybe, primena senosios tapybos laikus, kai dailininkai 
patys gaminosi reikiamus dažus. Ši technologijos savybė, 
kaip ir pati akmens miltų tapyba, reikalauja labai daug atsi-
davimo, neįtikėtino kruopštumo bei susikaupimo, ypač taip 
šiandien vertinamo laiko. Kita vertus, akmens tapybos tech-
nika primena ir Rytų tradiciją – ilgai ir kruopščiai akmens sm-
iltimis kuriamas vaizdas ne tik meditaciniu darbo pobūdžiu, 
bet ir pačia medžiaga primena mandalas: atidus žiūrovas 
negali nepastebėti kruopščiai ir su meile išdėliotų smiltelių ra-
maus spalvinio vingio ar suvirpėjimo, negilaus reljefo formų 
faktūrinio krūptelėjimo, akmens miltų spalvų dermių ir jų 
persipynimų raštų“.

Ir pats S. Petraška jau prieš keletą metų yra smulkiai 
aprašęs akmens tapybos savitumą ir pobūdį, savo ieškojimus 
– šis tekstas taip pat publikuojamas knygoje. Netikėtu rakursu 
atskleidžiamas autoriaus kūrybiškumas ir kitose srityse – 
meistras kūrė ir smagias pasakas, jos bus įdomus atradimas 
net ir gerai jį pažinojusiems anykštėnams ar kolegoms tauto-
dailininkams.

Bet daugiausia knygos puslapių skirta meistro darbams – 
ir patiems pirmiesiems, dar ieškojimo ir technikos šlifavimo 
metų liudininkams, ir atskleidžiantiems S. Petraškos kūrinių 
brandumą, natūralių spalvų grožį.

Rasa BRAŽĖNAITĖ

Telydi Žodis
Jasėnas, Justas. Artumų Erčios : eilėraščiai. – Vilnius, Pe-

tro ofsetas, 2012. – 96 p.
Kaip ir pirmasis 

prieš trejetą metų pasi-
rodęs kunigo Justo Ja-
sėno eilėraščių rinkinys 
„Užmigdykite mus eže-
ruos“, taip ir šis antrasis, 
skaitytojus pasiekęs šių 
metų vasarą, maloniai 
stebina autoriaus dva-
sine sutelktimi, noru 
atsiverti šviesai, auten-
tiškais poetiniais vaiz-
dais, glaudžiu poezijos 
ir būties santykiu. Tai 
dora, tikra ir šiuolai-
kiška poezija, kurios 
negalima skaityti vienu 
prisėdimu, – skaityda-
mas kiekvieną eilėraštį, 
turi suaktyvinti savo są-
monę, mąstyti ir jausti 
kartu su autoriumi.

Kunigas Justas neakcentuoja tradicinių aktualijų, nesu-
reikšmina būties priešpriešų. Vaizdinės jungtys, poetinės 
struktūros tarsi išplaukia iš poeto pasąmonės, tampa inten-
syviu santykio su aplinka išgyvenimu. „Poezija jau neaprašo 
pasaulio, ji lyg tarp kitko sukuria jį iš naujo, pradėdama jį iš 
pradžių. Svarbiausia žaliava yra kalba“, – rašė poetas Sigi-
tas Geda. Šie teiginiai tinka ir Justo posmams. Suvokdamas 
žodžio estetinę galią, autorius sugeba jį priartinti, sušildyti. 
Lingvistinėmis priemonėmis, netikėtais minties posūkiais 
siekiama ir aukščio, ir gylio, bandoma ieškoti slaptųjų būties 
prasmių, gal net ir to, kas dar neturi vardo...

„Artumų Erčios“ imponuoja ir tematiniu požiūriu. Pirma-
jame skyriuje „Pėdsakai“ eilėraščiai dedikuoti autoriui bran-
giems, palikusiems šviesų pėdsaką širdyje ar gyvenime žmo-
nėms. Antrame skyriuje „Nutolę priartėjimai“ – paties poeto  
žmogiškojo ir gamtos pasaulio dimensijos, daugiabriaunės 
personifikacijos, egzistencinių motyvų akcentai, laiko tėkmės 
pajautos. Paskutiniame skyriuje „Iš Pažado žemės“ talpinami 
trumpučiai eilėraščiai, tik tipologiniu atžvilgiu primenantys 
japoniškas haikas. Čia poetas subtiliai ir labai kondensuotai 
perteikia savo dvasines patirtis iš piligriminių kelionių po Je-
ruzalę ir Jordaniją. Kiekviena eilėraščio eilutė, metafora įgau-
na didelį lyginamąjį svorį.

Mūsų literatūros istorijoje nereti atvejai, kai kirsdavosi 
dvasininko priedermės ir kūrėjo pašaukimas. Ne visus džiugi-
na ir kunigo Justo talentas, nors, kaip žinia, sielovadai kur kas 
labiau pasitarnauja išnešiotas, įkvėptas žodis nei paskubom ir 
formaliai ištartas...

Viename savo eilėraštyje Justas viltingai užsimena: „Da-
bar jau BŪTI reikia / Su žodžiu ir prie žodžio pavargus“. Rei-
kia manyti, jog niekas neatbaidys kunigo Justo draugystės su 
poezija. Beje, jam paklūsta ir publicisto plunksna. Nuoširdūs, 
įtaigūs, padedantys regėti ir širdimi jo esė kaskart pasirodo 
kupiškėnų spaudoje, internete. Tai taip pat galėtų tilpti į būsi-
mos knygos puslapius. Pasklidusios plačiau, šios publikacijos 
džiugintų skaitytojus, labai pasitarnautų ugdant tautinę savi-
monę, krikščionišką moralę.

Jaunajam kūrėjui belieka tik palinkėti – telydi ir telaimina 
Žodis. Tas skambus ir talpus lietuviškas žodis.

Vygandas RAČKAITIS
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Anykštėnų knygų derlius

Svėdasiškiai turi enciklopediją
Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinki-

nys. T. 1 / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Romualdas 
Vytautas Rimša. – Kaunas, „Naujasis lankas“, 2012. – 440 
p., iliustr. 

Pagaliau išsipildė 
daugelį dešimtmečių 
puoselėta svėdasiškių 
svajonė turėti solidžią 
knygą apie šį kraštą. 
Nors apie lietuvių lite-
ratūros klasiko, visuo-
menės veikėjo, tautos 
švietėjo ir blaivintojo 
kanauninko Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimtąjį 
kraštą yra prirašyta dau-
gelyje leidinių, tačiau 
iki šiol apie Svėdasus 
nebuvo didelės apim-
ties knygos-, kokias jau 
turi kiti šalies miesteliai. 
Dabar ir svėdasiškiai 
gali didžiuotis savąja 
„enciklopedija“.

Ši knyga – tęstinis leidinys. Idėją jį leisti pirmasis iškėlė 
2007 m. pradžioje įkurtos Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ 
tarybos narys ir jos sekretorius, žinomas šalyje mokslinin-
kas bibliotekininkas Romualdas Vytautas Rimša. Pritarus 
„Alaušo“ nariams, Svėdasų seniūnijai, svėdasiškių bendruo-
menei, miestelio šviesuoliams, imtasi darbo. Knyga skirta ar-
tėjančiam miestelio 510-ajam jubiliejui, kuris bus minimas 
2013 metų vasarą. Ateityje ketinama išleisti ir kitus knygos 
tomus. 

Pirmasis tomas skirtas rašiniams apie Svėdasų seniūnijos 
miestelio istoriją ir dabartį, jo gyventojų darbus ir rūpesčius. 
Knygą sudaro istoriniai, kraštotyriniai, informaciniai ir bio-
grafiniai straipsniai,  išdėstyti pagal tematiką.

Didžiausias knygos skyrius „Kraštiečių galerija“ prade-
da skelbti biografinius straipsnius (šįkart – 48) apie šio žy-
mesnius krašto žmones, visuomenės veikėjus. Beveik visų 
aprašymų autorius yra pats knygos sudarytojas ir mokslinis 
redaktorius R. V. Rimša. Būdamas be galo kruopštus, par-
eigingas ir sąžiningas, jis pats asmeniškai bendravo su kie-
kvienu savo rašinio „herojumi“ ir rūpestingai aprašė visą jų 
nueitą gyvenimo kelią, o rinkdamas žinias apie žmones, ku-
rie jau iškeliavę Amžinybėn, duomenų ieškojo archyvuose, 
muziejuose, bendravo su tų žmonių artimaisiais.

Pasak rinkinio sudarytojo R. V. Rimšos, kuris net pus-
septintų metų uoliai triūsė, rengdamas spaudai knygą apie 
Svėdasus, tai buvo nelengvas, bet širdžiai mielas darbas. Juk 
ši knyga – tai dovana gimtinei...

Vytautas BAGDONAS

Atkviestųjų Komunija
Telksnytė, Milda, Račkaitis, Vygandas. Ir mes čia bu-

vom... : dokumentinė proza. – Vilnius, Petro ofsetas, 2012. 
– 168 p.

Milda Telksnytė ir 
Vygandas Račkaitis šia 
knyga prišaukė arčiau 
mūsų tuos, kurie kada-
ise gimė, gyveno ar tik 
trumpam buvo užklydę 
po Anykščių Dangumi. 
Laikini – amžini tie buvi-
mai, įsismelkę į atmintį, 
graudūs, jautrūs, prašyte 
prašantys, kad sustotu-
me, pažvelgtume nuo -
širdžiau ne tik į tai, kas 
buvo, bet ir į tai, kas 
da bar mūsų rankose ir 
ant mūsų stalo. Daugelį 
įvy kių, iš šio krašto ki-
lusiųjų buvom pa mir šę. 

Veidai ir vardai, 
buvę užribiuose nus-

tumti ar nutylėti, taip vėl sugrįžta į mūsų dabartį, sušvinta 
ir kalba. Autoriai atkuria tų gyvenimų tragizmą ir viltį, at-
kuria tam, kad mūsiškė dabartis, nemažiau suskilusi, būtų 
šviesesnė, prasminga, kad su atkviestaisiais galėtume susėsti 
prie bendro stalo, kad priimtume didžiausią Komuniją – jų 
ir savo žingsnius. Gal dar pajėgsim išmokti? Tikrai liko dar 
daug trupinių, kurie vienija, telkia, leidžia susikalbėti ir 
nebijoti tikrumo, atviros širdies. Skaitant nukrenta laikinumo 
priemaišos, nelieka apsimetinėjimo, lyg ir daugiau vietos 
žodžiams, ieškojimams, laisvesniam kvėptelėjimui.

Norisi pabūti Vorutos pašonėje su Jomantu, iš tolo aki-
mis palydėti kunigaikštienės Elenos paskutinę liūdnąją 
vasarą. Gaila Grigaliaus Astiko, susimaišiusio, apsigavusio, 
tokią baigtį patyrusio. Povilas Červinskis paaukojo mokslus 
ir jaunystę sukilimui, kartuvėms save paaukojo. Kas dar 
jį, tokį jauną, būtų atsiminę? Taip uždega jausmus gamta, 
Šilelio artuma, poezijos posmų tikrumas sielą užgauna, kai 
prie Piliakalnio susitinka, dainuoja, kalbasi, mąsto Antanas 
Baranauskas ir Klemensas Kairys. Paskui net suabejoji, ar ta 
gležnutė Adelė Kavoliūnaitė galėjo taip beprotiškai mylėti 
knygą: tiek daug jų drobiniame maišelyje mums atnešdavo, 
tiek sykių Prūsijon ir atgal pas mus, vis pėsčiomis. Klierikų 
mokslo metai Vašuokėnuose, pilni baimės ir nežinios, Bro-
niaus Braždžio kilnumas, – ir Maironis, niekam nežinomoj 
atkampioj kertelėj nepaliaujantis mąstyti apie Lietuvą, mūsų 
vargus. Kunigo Jono Staškevičiaus laiškai iš tremties – vis apie 
meilę, pareigą, kančios prasmę. Viktorija Slučkienė paauko-
jusi vaikus tėvynei, laisvei, partizaniniam pasipriešinimui, 
taip ilgai niekinama, ujama. Gal tik Troškūnų bažnyčioje 
kiek ramiau, kai arčiau atsiklaupi prie kenčiančio Kristaus. 
Arkadijus Beloborodovas, rusas, išmokęs lietuviškai, citavęs 
mintinai mūsų klasikų kūrybą. Gal net daugiau už mus 
žinojo ir suprato? Keistas grynuolis.

Atkurti gyvenimai, atšaukti iš anapus labai nutolę žmonės 
dabar iš knygos ryškiau šviečia ir kvepia artumu. Juk jie iš 
čia, iš mūsų žemių. Gal todėl ir praturtina bei jungia atmintis, 
mes jų bėdose bandom gyventi. Prisiminimai šiandienos 
būčiai atneša švaros ir jaukumo. Nedaug tų didžiųjų. Jie 
keisti, įdomūs, nepritapę, jau gyvendami lyg ir savo noru 
pasitraukę savastin. Ar tik ne jie laiko gyvenimą – nemeluo-

dami, nekopijuodami, gyvendami taip, kaip atrodo teisin-
giau. Tokiu gyvenimu noriu tikėti.

Knygoje neverčiama, neraginama mylėti, aukotis, pa-
sišvęsti, gerbti, branginti žemę, upę, žmogų, namus. Tiesiog 
prisilieti prie atkviestųjų likimų, pasėdi drauge su jais prie at-
minties ir Komunijos stalo ir supranti, kad jie dar kalbina, kad 
turi taip dirbti, jog prasmė pasilenktų prie kojų. Kalbėdamiesi 
būsime dabar su savu ir savotišku kasdienybės bildėjimu ir 
tikriausiai norėsim dar ilgai sėdėti prie to stalo.

Justas JASĖNAS
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2012 m. GRUODIS
3 d. Sukanka 45 metai, kai 1967 m. gruodžio 3 d. Juškony-

se (Anykščių r.) gimė ekonomistas finansininkas, fotomeninin-
kas makrofotografijos populiarintojas Arūnas EISMANTAS. 
Gyvena ir kuria Vilniuje.

5 d. Sukanka 105 metai, kai 1907 m. gruodžio 5 d. Bertu-
žiuose (Šiaulių r.) gimė pedagogas lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas, kraštotyrininkas Alfonsas ULČINAS. Nuo 1940 
m. gyveno Anykščiuose, iki 1967 m. dirbo miesto mokyklo-
se mokytoju, buvo direktoriaus pavaduotojas. Mirė 1996 m. 
Anykščiuose, čia ir palaidotas.

7 d. Sukanka 120 metų, kai 1892 m. gruodžio 7 d. Karališ-
kiuose (Anykščių r.) gimė kariškis, istorikas ir archeologas, rašy-
tojas Petras TARASENKA. Gyveno ir dirbo Kaune, kur 1962 
m. mirė ir palaidotas Kauno Eigulių kapinėse.

8 d. Sukanka 90 metų, kai 1922 m. gruodžio 8 d. Lage-
džiuose (Anykščių r.) gimė JAV lietuvių žurnalistas ir visuome-
nininkas Julijonas Kęstutis LASKAUSKAS. Nuo 1949 m. iki 
šiol gyvena Baltimorėje (JAV).

10 d. Sukanka 80 metų, kai 1932 m. gruodžio 10 d. gimė 
ir Anykščiuose užaugo mokslininkas chemikas, pedagogas Jo-
nas Rimvydas STUNDŽIA. Gyveno ir 2008 m. mirė Vilniuje. 

11 d. 
Sukanka 115 metų, kai 1897 m. gruodžio 11 d. Paraisčiuo-

se (Anykščių r.) gimė kariškis, matematikos bei chemijos moky-
tojas, 1941 m. Birželio sukilimo Andrioniškyje vadas Adolfas 
ZUBAVIČIUS. Mirė 1958 m. Pagriežiuose (Anykščių r.).

Sukanka 50 metų, kai 1962 m. gruodžio 11 d. Vidiškiuose 
(Ukmergės r.) gimė verslininkas ir politikas, savivaldos organi-
zatorius, 2004-2007 m. Anykščių rajono meras Alvydas GER-
VINSKAS. Nuo 1985 m. iki šiol gyvena ir dirba Anykščiuose. 

15 d. Sukanka 70 metų, kai 1942 m. gruodžio 15 d. Plytni-
čioje (Anykščių r.) gimė mechanikas ir tautodailininkas kalvis 
Bronius BUDREIKA. Gyvena, dirba ir kuria Anykščiuose.

17 d. Sukanka 110 metų, kai 1902 m. gruodžio 17 d. Žalio-
joje prie Traupio (Anykščių r.) gimė kinematografininkas ir vers-
lininkas, Argentinos lietuvių visuomenininkas Jurgis GILVY-
DIS. Nuo 1929 m. gyveno Buenos Airėse, mirė apie 1978 m.

18 d. Sukanka 55 metai, kai 1957 m. gruodžio 18 d. Kre-
tuonuose (Švenčionių r.) gimė pedagogas ir sporto organizato-
rius Kęstutis ČEPULIS. Nuo 1987 m. gyvena ir dirba Anykščių 
rajone, nuo 2001 m. yra Anykščių kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktorius, krepšinio treneris metodininkas.

20 d. Sukanka 80 metų, kai 1932 m. gruodžio 20 d. Da-
bužiuose (Anykščių r.) gimė dailininkas skulptorius monumen-
talistas, fotomenininkas Vladas VILDŽIŪNAS. Gyvena, dirba 
ir kuria Vilniuje.

22 d. Sukanka 100 metų, kai 1912 m. gruodžio 22 d. Sankt 
Peterburge (Rusija) gimė pedagogas fizikos ir matematikos 
mokytojas Stasys KUNČINAS. 1942-1995 m. gyveno Anykš-
čiuose, dirbo miesto mokyklose mokytoju. Mirė 1999 m. Kau-
ne, palaidotas Anykščių senosiose kapinėse.

25 d. Sukanka 115 metų, kai 1897 m. gruodžio 25 d. Girde-
niuose (Skuodo r.) gimė agronomas ir verslininkas, vyndarystės 
tradicijos kūrėjas Anykščiuose Balys KARAZIJA. 1926-1944 
m. gyveno ir dirbo Anykščiuose, nuo 1949 m. – Čikagoje (JAV), 
kur ir mirė 1985 m., palaidotas Čikagos lietuvių kapinėse. 

28 d. 
Sukanka 85 metai, kai 1927 m. gruodžio 28 d. Poškonyse 

(Pasvalio r.) gimė geografijos mokytojas Dionizas PETRO-
NIS. Nuo 1966 m. gyveno Anykščiuose, 1967-1978 m. buvo 
Anykščių 2-osios vidurinės mokyklos  direktorius. Mirė 2006 
m. Anykščiuose, palaidotas Anykščių senosiose kapinėse.

Anykštėnų sukaktys Sukanka 55 metai, kai 1957 m. gruodžio 28 d. Užunvė-
žiuose (Anykščių r.) gimė aviacijos inžinierius ir sporto orga-
nizatorius, aviamodeliuotojas ir aviamodelizmo treneris Jonas 
ADAMONIS. Gyvena ir dirba Vilniaus rajone. 

2013 m. SAUSIS
1 d.
Sukanka 135 metai, kai 1873 m. sausio 1 d. Butkiškyje 

(Anykščių r.) gimė inžinierius architektas, Andrioniškio bažny-
čios projektuotojas ir statybos mecenatas Pranciškus MARKŪ-
NAS. Mirė 1964 m. Kaune, palaidotas Andrioniškio kapinėse.

Sukanka 100 metų, kai 1913 m. sausio 1 d. Mickūniškiuo-
se (Traupio parapija, Anykščių r.) gimė kunigas, Pietryčių Lietu-
vos švietėjas ir lietuvybės gaivintojas Vaclovas VERIKAS. Mirė 
1996 m. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Kalvarijos kapinėse.

Sukanka 75 metai, kai 1938 m. sausio 1 d. Troškūnuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkė fizikė, fizinių mokslų, fizikos 
daktarė Sigita TAURAITIENĖ. Gyvena Vilniuje.

2 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. sausio 2 d. Žažum-
bryje (Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius informatikas 
Valentinas Algirdas ČERNIAUSKAS. Nuo 1961 m. gyvena ir 
dirba Vilniuje.

3 d. Sukanka 80 metai, kai 1933 m. sausio 3 d. Mickū-
niškiuose (Anykščių r.) gimė muzikos pedagogas ir chorvedys 
Gediminas LAURINAVIČIUS. Nuo 1965 m. G. Laurinavičius 
gyvena Kaune ir dirba su tremtinių chorais.

5 d. 
Sukanka 105 metai, kai 1908 m. sausio 5 d. Luciūnuose 

(Kurklių parapija, Anykščių r.) gimė kunigas, rašytojas ir filo-
sofas Stasys YLA. Mirė 1983 m. Čikagoje (JAV), palaidotas 
Putnamo (JAV) Dangaus Vartų kapinaitėse.

Sukanka 75 metai, kai 1938 m. sausio 5 d. Šapyje (Anykš-
čių r.) gimė mokslininkas inžinierius technologas Vytautas 
DAILIDĖNAS. Nuo 1960 m. gyvena ir dirba Kaune.

7 d. Sukanka 50 metų, kai 1963 m. sausio 7 d. Anykščiuo-
se gimė mokslininkė dailėtyrininkė, kryžių tyrinėtoja, humani-
tarinių mokslų, menotyros daktarė ir visuomenininkė Jolanta 
ZABULYTĖ. Gyvena Kauno rajone, dirba Anykščiuose, yra 
Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingoji sekretorė.

8 d. Sukanka 60 metų, kai 1953 m. sausio 8 d. Biržuo-
se gimė gydytojas ir sveikatos apsaugos organizatorius Dalis 
VAIGINAS. Nuo 1978 m. gyvena ir dirba Anykščiuose, yra 
Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vadovas.

12 d. Sukanka 60 metų, kai 1953 m. sausio 12 d. Anykš-
čiuose gimė inžinierius statybininkas, verslininkas ir sporto or-
ganizatorius Vytautas KIAUŠAS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

14 d. Sukanka 125 metai, kai 1888 m. sausio 14 d. Troškū-
nuose (Anykščių r.) gimė JAV lietuvių vargonininkas ir chorve-
dys Antanas KAMINSKAS. Nuo 1907 m. iki gyvenimo pabai-
gos A. Kaminskas vargonavo daugelyje JAV lietuvių parapijų, 
mirė 1956 m. Tamakoje (JAV).

15 d. 
Sukanka 80 metų, kai 1933 m. sausio 15 d. Kunigiškiuose 

(Anykščių r.) gimė pedagogė kraštotyrininkė ir visuomenininkė 
Danutė Šilinytė-ŠILINIENĖ. Mirė 2010 m. Ukmergėje, palai-
dota Svėdasų kapinėse.

Sukanka 55 metai, kai 1958 m. sausio 15 d. Kirmėliuose 
(Anykščių r.) gimė dainininkė operos solistė (mecosopranas) 
Eugenija KLIVICKAITĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

21 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. sausio 31 d. Butkiš-
kyje  (Anykščių r.) gimė choreografė ir kultūros organizatorė, 
anykštėnų šokių mokytoja Stanislava BILEVIČIENĖ. Gyvena 
ir dirba Anykščiuose, jos suburtas šokėjų kolektyvas „Verpetas“ 
yra ilgiausiai savo veiklą tęsiantis Anykščių krašte.

22 d. Sukanka 140 metų, kai 1873 m. sausio 22 d. (pagal 
naująjį kalendorių – vasario 3 d.) Trakiniuose (Kurklių parapija, 
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Anykščių r.) gimė dvasininkas teologas, pirmasis Kaišiadorių 
vyskupas Juozapas KUKTA. Mirė 1942 m. Kaune, palaidotas 
Kaišiadorių katedros kriptoje.

23 d.
Sukanka 105 metai, kai 1908 m. sausio 23 d. Mackonyse 

(Kurklių parapija, Anykščių r.) gimė kunigas ir rašytojas, tremti-
nys Juozas STANKŪNAS. Mirė 1968 m. Babtuose (Kauno r.), 
palaidotas Babtų kapinėse.

Sukanka 90 metų, kai 1923 m. sausio 23 d. Čekonyse 
(Anykščių r.) gimė literatė ir muziejininkė Ona SEDELSKYTĖ. 
1958-1960 m. dirbo pirmąja A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus direktore. Mirė 1970 m. 
Vilniuje, palaidota Čekonių kapinėse.

24 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. sausio 24 d. Pa-
nevėžio rajone gimė inžinierius vadovas Gintautas Vladas 
VERTELKA. Nuo 1979 m. gyveno Anykščiuose ir 1979-2003 
m. vadovavo „Anykščių kvarco“ įmonei. Mirė 2003 m. Anykš-
čiuose, palaidotas Anykščių kapinėse.

26 d. 
Sukanka 85 metai, kai 1928 m. sausio 26 d. Dobilynėje 

(Anykščių r.) gimė pedagogas vadovas, 1958-1962 m. Anykš-
čių Jono Biliūno vidurinės mokyklos direktorius Antanas VIN-
GRYS. Gyvena Anykščiuose.

Sukanka 75 metai, kai 1938 m. sausio 26 d. Debeikiuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkė gydytoja ftiziatrė Ona Palmyra 
Augustinaitė-BUTKIENĖ. Gyvena Vilniuje.

Sukanka 75 metai, kai 1938 m. sausio 26 d. Eikotiškyje 
(Zarasų r.) gimė tautodailininkas medžio drožėjas Jonas TVAR-
DAUSKAS. Nuo 1970 m. gyveno ir kūrė Anykščiuose, mirė 
2010 m. liepos 1 d., palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse.

28 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. sausio 29 d. Piktaga-
lyje (Anykščių r.) gimė pokario rezistencinio judėjimo dalyvis, 
politinis kalinys, atkurtosios Algimanto apygardos vadas Jonas 
KADŽIONIS-Bėda. Gyvena Bebrūnuose (Anykščių r.).

31 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. sausio 31 d. Šaltiniuo-
se (Anykščių r.) gimė tautodailininkas medžio drožėjas ir lite-
ratas Stasys KARANAUSKAS. Gyveno ir kūrė Utenos rajone, 
nuo 2001 m. senatvę leidžia Milašiškiuose (Molėtų r.).

VASARIS
3 d. Sukanka 60 metų, kai 1953 m. vasario 3 d. Maleišiuo-

se (Anykščių r.) gimė dailės pedagogė ir edukologė Rimanta 
Grižaitė-ADOMAITIENĖ. Gyvena ir dirba Kaune.

5 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. vasario 5 d. Šeriuose 
(Anykščių r.) gimė inžinierius, verslininkas spaustuvininkas ir 
leidėjas, mecenatas Petras KALIBATAS. Nuo 1966 m. gyvena 
Vilniuje, yra „Petro ofseto“ spaustuvės savininkas ir vadovas.

7 d. Sukanka 130 metų, kai 1883 m. vasario 7 d. Griežionė-
lėse (Anykščių r.) gimė gydytojas ir visuomenininkas, politikas 
ir tremtinys Antanas DIDŽIULIS. Mirė 1960 m. Panevėžyje, 
palaidotas Panevėžio kapinėse.

8 d. 
Sukanka 100 metų, kai 1913 m. vasario 8 d. (pagal naująjį 

kalendorių – vasario 21 d.) Kunigiškiuose (Svėdasų parapija, 
Anykščių r.) gimė kunigas, teologas ir rašytojas Jonas KUZ-
MICKIS-Gailius. Nuo 1947 m. gyveno, dirbo ir kūrė Didžio-
joje Britanijoje, mirė 1982 m. Bradforde, ten ir palaidotas.

Sukanka 35 metai, kai 1978 m. vasario 8 d. Anykščiuose 
gimė mokslininkas fizikas, fizikos daktaras Audrius ALKAUS-
KAS. Nuo 2006 m. gyvena ir dirba Lozanoje (Šveicarija).

Sukanka 35 metai, kai 1978 m. vasario 8 d. Anykščiuose 
gimė mokslininkas matematikas, matematikos daktaras, kom-
pozitorius Giedrius ALKAUSKAS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

9 d. Sukanka 90 metų, kai 1923 m. vasario 9 d. Kiaušuo-
se (Anykščių r.) gimė kunigas kraštotyrininkas ir memuaristas 
Alfonsas GRAŽYS. Mirė 1992 m. Debeikiuose, palaidotas 
Anykščių bažnyčios šventoriuje.

14 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. vasario 14 d. Spiečiū-
nuose (Anykščių r.) gimė kunigas visuomenininkas ir poliglotas 

Bronius BALAIŠA. Mirė 2005 m. Pandėlyje (Rokiškio r.), pa-
laidotas Pandėlio bažnyčios šventoriuje.

18 d. 
Sukanka 95 metai, kai 1918 m. vasario 18 d. Daujočiuo-

se (Anykščių r.) gimė vienuolis teologas Steponas MATULIS. 
Nuo 1958 m. gyveno ir dirbo Didžiojoje Britanijoje, du dešim-
tmečius ten vadovavo lietuvių katalikų sielovadai, mirė 2003 
m. Notingeme, ten ir palaidotas.

Sukanka 70 metų, kai 1943 m. vasario 18 d. Šilinėje 
(Anykščių r.) gimė mokslininkė gydytoja Birutė Elena Polytė-
BUTKIENĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

23 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. vasario 23 d. Anykš-
čiuose gimė inžinierius Eugenijus PAJARSKAS. Gyvena ir dir-
ba Anykščiuose, yra Anykščių seniūnijos seniūnas.

24 d. Sukanka 50 metų, kai 1963 m. vasario 24 d. Anykš-
čiuose gimė sporto organizatorius, golbolo (aklųjų riedulio) 
treneris Raimundas ŠIMKUS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

26 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. vasario 26 d. Anykš-
čiuose gimė pedagogas istorikas, teisininkas ir visuomeninin-
kas Arūnas LIOGĖ. Gyvena ir dirba Anykščiuose.

28 d. Sukanka 110 metų, kai 1903 m. vasario 28 d. Bra-
desiuose (Zarasų r.) gimė fotografas ir žurnalistas Izidorius 
GIRČYS. Nuo 1941 m. gyveno ir dirbo Anykščių rajone, mirė 
1989 m. Anykščiuose, palaidotas Traupio kapinėse.

KOVAS
1 d. Sukanka 100 metų, kai 1913 m. kovo 1 d. Smėlynėje 

(Anykščių r.) gimė inžinierius, JAV lietuvių visuomenininkas ir 
mecenatas Mečys KRASAUSKAS. Nuo 1950 m. gyveno JAV, 
mirė 2004 m. Floridoje, ten ir palaidotas.

2 d. Sukanka 125 metai, kai 1888 m. kovo 2 d. Griežionė-
lėse (Anykščių r.) gimė vaikų rašytoja poetė ir prozininkė, dra-
maturgė, dailininkė Aldona Didžiulytė-KAZANAVIČIENĖ. 
Mirė 1968 m. Vilniuje, palaidota Vilniaus Rasų kapinėse.

3 d. Sukanka 110 metų, kai 1903 m. kovo 3 d. Gikonyse 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas tiflopedagogas, kraštotyrinin-
kas Kazimieras AUGULIS. Mirė 1981 m. Kaune.

8 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. kovo 8 d. Anykščiuose 
gimė kūno kultūros pedagogas, gimnastikos treneris Rimantas 
SIMONAVIČIUS. Gyvena ir dirba Kaune.

10 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. kovo 10 d. Vaišviliš-
kiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas miškininkas, miškinin-
kystės pedagogas Rimvydas GABRILAVIČIUS. Nuo 1972 m. 
gyvena ir dirba Kaune.

13 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. kovo 13 d. Anykš-
čiuose gimė sportininkas šaškininkas, sporto organizatorius 
šaškių treneris Valdemaras VERŠULIS. Gyvena Anykščiuose.

24 d. Sukanka 50 metų, kai 1963 m. kovo 24 d. Troškū-
nuose (Anykščių r.) gimė kūno kultūros mokytojas, sportininkas 
ir sporto organizatorius Arvydas KRIKŠČIŪNAS. Gyvena ir 
dirba Anykščių rajone, yra Anykščių rajono tarybos narys.

26 d. Sukanka 40 metų, kai 1973 m. kovo 26 d. Anykš-
čiuose gimė pedagogas ir sporto organizatorius, kūno kultūros 
edukologas Linas TUBELIS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

30 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. kovo 30 d. Piktagalyje 
(Anykščių r.) gimė inžinierius miškininkas Povilas BALIŪNAS. 
Nuo 1951 m. gyvena Vilniuje.

BALANDIS
1 d. Sukanka 115 metų, kai 1898 m. balandžio 1 d. Svėda-

suose (Anykščių r.) gimė kariškis, odos ir venerinių ligų gydy-
tojas Juozas TREČIOKAS. Nuo 1948 m. gyveno ir dirbo JAV, 
mirė 1960 m. Čikagoje, palaidotas Čikagos lietuvių kapinėse.

3 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. balandžio 3 d. Šeimy-
niškėliuose (Anykščių r.) gimė architektas ir visuomenininkas 
Stanislovas KALINKA. Nuo 1965 m. gyvena ir kuria Kaune.

5 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. balandžio 5 d. Anykš-
čiuose gimė mokslininkas fizikas Stasys Vygantas AUGUTIS. 
Nuo 1966 m. iki šiol gyvena ir dirba Kaune.
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GIMTINĖS ŽENKLAI

GEGUŽĖ
1 d. 
Sukanka 90 metų, kai 1923 m. gegužės 1 d. Panevėžyje 

gimė geležinkelininkas vadovas, 1949-1999 m. Anykščių gele-
žinkelio stoties viršininkas Jonas BELIAUSKAS. Mirė 2003 m. 
Anykščiuose, palaidotas Anykščių kapinėse.

Sukanka 65 metai, kai 1948 m. gegužės 1 d. Rukiškyje 
(Anykščių r.) gimė mokslininkė miškininkė, miškininkystės 
pedagogė Janina Barkauskaitė-ŠEPETIENĖ. Nuo 1972 m. 
gyvena ir dirba Kaune.

4 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. gegužės 4 d. Anykš-
čiuose gimė inžinierius konstruktorius, Vilniaus koncertų ir 
sporto rūmų konstrukcijos kūrėjas Henrikas KARVELIS. Gy-
vena Vilniuje.

6 d. Sukanka 90 metų, kai 1923 m. gegužės 6 d. Kalne (Pa-
nevėžio r.) gimė pedagogas kalbininkas, poliglotas ir visuome-
nininkas Jonas JUKNEVIČIUS. Mirė 2004 m. Anykščiuose, 
palaidotas Anykščių senosiose kapinėse.

7 d.
Sukanka 55 metai, kai 1958 m. gegužės 7 d. Svėdasuose 

(Anykščių r.) gimė dailininkas skulptorius pedagogas Osvaldas 
NENIŠKIS. Nuo 1982 m. gyvena, dirba ir kuria Telšiuose.

Sukanka 55 metai, kai 1958 m. gegužės 7 d. Usoljė Sibirs-
koje (Sibiras, Rusija) lietuvių tremtinių šeimoje gimė verslinin-
kas ir savivaldos organizatorius Vytautas BERNATAVIČIUS. 
Nuo 1983 m. gyvena ir dirba Anykščiuose.

9 d. Sukanka 95 metai, kai 1918 m. gegužės 9 d. Rygoje 
gimė teatro entuziastas, Anykščių liaudies teatro kūrėjas ir re-
žisierius Bronius ZABIELA. Gyveno ir 1971 m. mirė Anykš-
čiuose, palaidotas Anykščių kapinėse.

10 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. gegužės 10 d. Gojuje 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas gydytojas, medicinos pedago-
gas Bronislovas BALKEVIČIUS. Mirė 1993 m. Vilniuje, palai-
dotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

12 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. gegužės 12 d. Ro-
kavalkiuose (Utenos r.) gimė rašytoja prozininkė ir publicistė, 
žurnalistė ir kraštotyrininkė Milda Elena TELKSNYTĖ. Nuo 
1963 m. gyvena ir kuria Anykščiuose.

17 d. 
Sukanka 55 metai, kai 1958 m. gegužės 17 d. Vikonyse 

(Anykščių r.) gimė bibliotekininkė, kraštotyrininkė  Lina MA-
TIUKAITĖ. Nuo 1981 m. gyvena ir dirba Kupiškyje.

Sukanka 60 metų, kai 1953 m. gegužės 17 d. Dvaronyse 
(Anykščių r.) gimė fotografas, fotomenininkas ir aviacijos mė-
gėjas Kazimieras STROLIA. Mirė 2010 m. vasario 6 d. Dva-
ronyse, palaidotas Anykščių kapinėse.

18 d. 
Sukanka 80 metų, kai 1933 m. gegužės 18 d. Viešintose 

(Anykščių r.) gimė ir iki šiol čia gyvena kraštotyrininkas ir etno-
grafas, visuomenininkas Algimantas Bronius BEKENIS.

Sukanka 75 metai, kai 1938 m. gegužės 18 d. Žliobiškiuose 
(Anykščių r.) gimė dailininkė tekstilininkė, Pasaulio anykštėnų 
bendrijos vėliavos kūrėja Jadvyga GERVYTĖ-TVARIJONA-
VIČIENĖ. Gyvena ir kuria Vilniuje.

Sukanka 65 metai, kai 1948 m. gegužės 18 d. Bečernin-
kuose (Anykščių r.) gimė ekonomistė ir savivaldos organizatorė 
Bronislava Terminskaitė-ŠOSTUCHIENĖ. Gyvena ir dirba 
Anykščių rajone.

22 d. Sukanka 120 metų, kai 1893 m. gegužės 22 d. Gal-
vydžiuose (Anykščių r.) gimė kariškis laisvės gynėjas ir savival-
dos organizatorius Jonas MOTIEJŪNAS-VALEVIČIUS. Mirė 
1959 m. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Saulės kapinėse.

28 d. Sukanka 60 metų, kai 1953 m. gegužės 28 d. Pane-
vėžyje gimė, paskui Anykščiuose užaugo muzikos pedagogas, 
pianistas ir kompozitorius Bronius PETROKAS. Gyvena ir 
dirba Anykščiuose.

8 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. balandžio 8 d. Anykš-
čiuose gimė verslininkas, politikas ir visuomenininkas Vytau-
tas GALVONAS. Gyvena Vilniuje.

11 d. Sukanka 100 metų, kai 1913 m. balandžio 11 d. 
Papiškiuose (Utenos r.) gimė tautodailininkė audėja Eleonora 
TELKSNIENĖ. Nuo 1970 m.  E. Telksnienė gyveno Anykščiuo-
se, audė ir populiarino tautinius drabužius, čia ir mirė 1998 m., 
palaidota Anykščių senosiose kapinėse.

13 d.
Sukanka 125 metai, kai 1888 m. balandžio 13 d. Zabely-

nėje (Anykščių r.) gimė poetas ir žurnalistas Gasparas BALTA-
KIS. Nuo 1909 m. gyveno JAV, ten ir mirė Čikagoje 1912 m.

Sukanka 90 metų, kai 1923 m. balandžio 13 d. Anykščiuo-
se gimė kunigas ir mecenatas Bronius STRAZDAS. Mirė 1996 
m. Biržuose, palaidotas Biržų bažnyčios šventoriuje.

14 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. balandžio 14 d. Ku-
nigiškiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas fizikas Balys GRI-
GAS. Nuo 1960 m. dirbo Vilniuje, ten 1982 m. ir mirė.

17 d. 
Sukanka 105 metai, kai 1908 m. balandžio 17 d. Kybartuo-

se gimė visuomenininkė šaulė Ida Ema Žvalginaitė-KARA-
ZIJIENĖ. Susituokusi su verslininku Baliu Karazija, 1931-1944 
m. su pertrauka gyveno Anykščiuose. Mirė 1996 m. Vatsekoje 
(JAV), palaidota Čikagos lietuvių kapinėse.

Sukanka 60 metų, kai 1953 m. balandžio 17 d. Anykščiuo-
se gimė pedagogas, kultūros ir sporto organizatorius Romas 
KUTKA. Gyvena ir dirba Anykščiuose, yra Anykščių L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius.

19 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. balandžio 19 d. Igno-
tiškyje (Utenos r.) gimė pedagogas ir socialinio darbo organiza-
torius, socialinės globos įstaigų vadovas Osvaldas ŽIEZDRYS. 
Nuo 1980 m. gyvena Anykščių rajone, dirba Utenoje.

20 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. balandžio 20 d. Palu-
kniuose (Anykščių r.) gimė rašytoja prozininkė ir poetė, tauto-
dailininkė tapytoja Eugenija Veteikytė-UNTULIENĖ-KREFT. 
Gyvena ir kuria Kaliningrado srityje (Rusija).

21 d. 
Sukanka 100 metų, kai 1913 m. balandžio 21 d. Anykš-

čiuose gimė mokytoja ir mėgėjų teatro entuziastė Domicelė 
Kazlauskaitė-KUNČINIENĖ. Mirė 1995 m. Anykščiuose, 
palaidota Anykščių kapinėse.

Sukanka 40 metų, kai 1973 m. balandžio 21 d. Anykščiuo-
se gimė choreografas, sportinių šokių treneris ir teisėjas Kęstu-
tis BERNATAVIČIUS. Nuo 1996 m. gyvena ir dirba Alytuje.

22 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. balandžio 22 d. So-
deliuose (Panevėžio r.) gimė buvęs policijos pareigūnas, dabar 
verslininkas ir savivaldos organizatorius Raimundas RAZ-
MISLAVIČIUS. Nuo 1981 m. gyvena ir dirba Anykščiuose, 
yra Anykščių rajono tarybos narys.

24 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. Žukauskuose (Anykš-
čių r.) gimė choreografė šokių mokytoja, kultūros organizatorė 
Kristina Kontrimavičiūtė-NAINIENĖ. Nuo 1990 m. gyvena 
ir dirba Panevėžyje.

26 d. 
Sukanka 115 metų, kai 1898 m. balandžio 26 d. Ažupie-

čiuose šalia Anykščių gimė pedagogė matematikos mokytoja ir 
dainininkė (sopranas) Anelė Kairytė-BAJORIENĖ. Mirė 1988 
m. Vilniuje, palaidota Anykščių senosiose kapinėse.

Sukanka 75 metai, kai 1938 m. balandžio 26 d. Kalveliuo-
se (Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius statybininkas, 
inžinerijos pedagogas Povilas VAINIŪNAS. Nuo 1972 m. 
gyvena ir dirba Vilniuje.

27 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. balandžio 27 d. Čiu-
laduose (Kupiškio r.) gimė inžinierius ir vadovas Jonas MAKŠ-
TELĖ. 1963-1986 ir 1995-2001 m. gyveno Anykščiuose ir 
vadovavo „Anykščių vyno“ įmonei, dabar gyvena Kaune. n
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ųjų rugpjūčio 17-ąją ji buvo 
šalia savo dėdės rašytojo, kai jis 
baigė savo žemiškąją kelionę. 
Senatvę Vilniuje pas sūnų pra-
leidusi anykštėnė, kiek leido 
jėgos, rūpinosi Baranauskų ir 
Žukauskų giminės tradicijomis, 
dalyvavo renginiuose ir skatino 
burtis šios giminės atstovus, 
paliko prisiminimų apie savo 
dėdę. B. Kazokaitienė palaidota 
šeimos kape Anykščių kapinėse 
šalia anksčiau mirusio vyro ir 
tėvų. 

2012 m. liepos 10 d., eidama 88-uosius metus, Los 
Andžele (JAV) mirė švietėja ir lietuvybės platintoja emigraci-
joje, rašytojo Antano Vienuolio duktė Laima Žukauskaitė-
RUIGIENĖ (1925-2012).

Kaune gimusi A. Žukausko 
ir jo žmonos Leokadijos duktė 
jau antrąją savo gyvenimo 
savaitę patyrė žinomo XX a. 
pradžios dvasininko palytėjimą 
ir palaiminimą – vasario 7-ąją 
Kauno Vytauto bažnyčioje 
ją pakrikštijo Juozas Tumas-
Vaižgantas, kūdikį ant rankų 
laikė jos krikštamotė žymi aktorė 
Ona Rymaitė. Užaugusi Kaune 
ir Anykščiuose, L. Žukauskaitė 
pasirinko tėvo vaistininko pro-
fe siją, Antrojo pasaulinio karo 
metais pradėjo dirbti A. Žukausko vaistinėje Anykščiuose, bet 
1944 m. vasarą kartu su vyru Lietuvos kariuomenės aviacijos 
leitenantu Albinu Ruigiu (1902-1997), pasitraukė į Vakarus, 
1949 m. persikėlė į JAV, įsikūrė Los Andžele ir ten liko visam 
gyvenimui.  Augindama 1953 m. gimusią vienintelę dukterį 
Almą Jovitą Ruigytę-Paplauskienę, L. Ruigienė daug metų dir-
bo raštinės tarnautoja, savo šeimoje saugodama lietuviškumo 
dvasią, ugdydama tautines vertybes ir pagarbą savo kilmei. 
Ji triskart lankėsi Lietuvoje, tačiau jau po tėvo A. Vienuolio 
mirties. Paskutinės viešnagės metu 2007 m. rugsėjo viduryje ji 
susitiko su paskutiniais savo kartos giminės atstovais: Utenoje 
– su pusbroliu Rapolu Šalteniu (1908-2007) ir Vilniuje – su 
pussesere Brone Pavilonyte-Kazokaitiene (1915-2012). L. 
Ruigienės pastangomis šeimoje įžiebta lietuvybės šviesa 
išlieka ryški ir XXI a. pradžios Los Andžele. Dabar jau ir jos 
anūkė dailininkė Nida Paplauskaitė-Variakojienė (g. 1973 m.) 
lietuviškoje šeimoje brangina ir tęsia giminės tradicijas. Urna 
su L. Ruigienės palaikais grįžo į gimtąją Lietuvą ir palaidota 
Anykščių kapinėse šalia jos motinos.

2012 m. rugpjūčio 10 d. Anykščiuose, eidama 53-uosius 
metus, staiga mirė pedagogė muzikos mokytoja Violeta 
Garšvaitė-NAVALINSKIENĖ (1960-2012).

Gimusi ir užaugusi Anyk š-
čiuose, mokydamasi J.Bi liūno 
vi du rinėje mokykloje, talentin ga 
vargonininko duktė Viole ta tapo 
konkurso  „Dainų dai nelė“ lau-
reate. Baigusi J. Tallat-Kel pšos 
konservatoriją, ji grįžo į gimtąjį 
miestą, paskutinį trumpo gyven-
imo dešimtmetį dirbo J. Biliūno 
gim nazijoje muzikos moky-
toja, buvo mylima mokinių 
už nuoširdumą ir gerumą, 
kolegų gerbiama už toleranciją, geranoriškumą, subtilumą.  
Su vyru teatro režisieriumi Arvydu užauginusi sūnų Vytį, V. 
Navalinskienė palydėta į Anykščių naująsias kapines. n

2012 m. kovo 31 d. Vilniuje, eidama 87-uosius metus, 
po sunkios ligos Anapilin iškeliavo gamtininkė, mokslininkė 
biologė zoologė, publicistė dr. Janina PRŪSAITĖ (1925-
2012).

Iš Svėdasų valsčiaus Būtėnų 
kaimo kilusi mokslininkė bu-
vo laikoma geriausia vilkų ži-
nove. 1960-1987 m. J. Prū saitė 
dirbo mokslinį darbą Zoo logijos 
ir parazitologijos institute, 
paskelbė dešimtis mokslinių 
straipsnių apie šunų šeimos ir 
kitų žvėrių ekologiją. J. Prūsaitė 
palaidota Vilniaus Rokantiškių 
kapinėse šalia anksčiau mirusio 
vyro.

2012 m. balandžio 23 d., eidama 74-uosius metus, 
Anykščiuose mirė gydytoja pediatrė, Lietuvos nusipelniusi 
gydytoja Saulutė Kliaudija BARONIENĖ (1938-2012).

Gimusi Utenos rajono 
Medenių kaime, 1962 m. 
baigu si Vilniaus universitetą ir 
gavusi paskyrimą į Anykščius, 
S. Baronienė 37 metus gydė 
vaikus, kol 1999 m. rugsėjį išėjo 
į pensiją. Su jaut ria gydytoja 
atsisveikinę Anykščių medikai 
prisiminė, kad šiltas bendra-
vimas, profe sionalus mažųjų 
ligoniukų gydymas, nuoširdus 
bendravimas su jų tėveliais 
kėlė gydytojos autoritetą. S. 
Baronienė palydėta į Anykščių 
kapines.

2012 m. balandžio 25 d. Čilikote (Ohajo valstija, JAV), 
eidamas 91-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė 
mokslininkas miškininkas, ekonomistas, visuomenininkas ir 
mecenatas dr. Zenonas PRŪSAS (1921-2012).

Gimęs Svėdasų valsčiaus 
Butėnų kaime, iki Antrojo pa-
saulinio karo pabaigos Z. Prūsas 
spėjo baigti miškininkystės 
studijas Vilniaus universitete. 
1944 m. vasarą pasitraukęs į Va-
karus, jis toliau studijavo ir tapo 
aukštos kvalifikacijos popieriaus 
gamybos technologu, paskui 
35 metus dirbo popieriaus, 
kartono ir celiuliozės kom-
panijoje „Meac Corporation“. 
Jis atgulė šalia jau anksčiau 
išėjusios Anapilin žmonos Betty 
Norwesh-Norvaišaitės-Prusas.

2012 m. birželio 23 d., eidama 98-uosius metus, Vilniuje 
mirė pedagogė ir muziejininkė, rašytojo Antano Vienuolio 
dukterėčia Bronė Pavilonytė-KAZOKAITIENĖ (1915-
2012).

Gimusi ir užaugusi Anykščiuose, B. Pavilonytė baigė 
mokytojų seminariją ir dirbo Anykščių progimnazijoje 
piešimo ir darbų mokytoja. Sukūrusi šeimą, su vyru agrono-
mu Feliksu Kazokaičiu ji užaugino sūnų Vytautą Antaną. Po 
Antrojo pasaulinio karo, kai 1944-ųjų vasarą Anykščių cen-
tras virto griuvėsiais, pastogės netekę Paviloniai ir Kazokaičiai 
prisiglaudė ir kone du dešimtmečius gyveno rašytojo A. Vi-
enuolio namuose, B. Kazokaitienė dirbo Antano Baranausko 
klėtelės-muziejaus prižiūrėtoja ir ekskursijų vadove. 1957-

Atsisveikinome
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Galvą pagrobė! (pasakoja Audrius Laskauskas)

Arklio muziejus Niūronyse dar skaičiavo pirmąjį savo veiklos dešimtmetį, kai 
į jį atvažiuoti sugalvojo didžiausia tuometinės Lietuvos „galva“ – Komunistų par-
tijos pirmasis sekretorius Petras Griškevičius. 

Tuo metu Anykščių partinė valdžia netikėtumų nemėgo – viskas turėjo būti 
sklandu ir iš anksto suplanuota. Toks ir „galvos“ vizitas į naują muziejų turėjo 
būti, tik va, viena problema: muziejaus kūrėjas Petras Vasinauskas. Profesoriaus 
charakterį visi puikiai žinojo: jo iš anksto neįspėsi, kad ne laiku neprasižiotų, ko 
nors bereikalingo nelepteltų, aukščiausiai Lietuvos valdžiai girdint. 

O tuo metu P. Vasinauskas kaip tik po Anykščius sukiojosi – kur tu jį padė-
si! Pasikvietė vietinė valdžia Elmininkų eksperimentinio ūkio direktorių Antaną 
Puodžiuką ir tyliai įpareigojo: verskis per galvą, bet kad profesoriaus tą dieną 
Niūronyse prie muziejaus nebūtų.

P. Vasinauskas kažkaip apie tą rūpestį nugirdo ir savaip padarė: nuo pat ryto 
pasikinkė arklį, sėdo į ratelius ir kažkur išdulkėjo. Užtat kai tik po Niūronis būrys 
svečių pasklido, galulaukėj ir profesoriaus rateliai ėmė dardėti. Stabtelėjo atokiau, 
sėdi ratuose ir moja pirštu Petrui Griškevičiui – ateik, girdi, pasikalbėsim. Anykš-
čių partiniams veikėjams rankos ir nusviro – su muziejaus įkūrėju nepasiginčysi... 
Nieko blogo negalvodamas, prie jo priėjo partijos „galva“, o profesorius pasisvei-
kinęs most ranka – „Sėskis, važiuojam!“ – ir šmaukšt botagėliu arkliui šoną. 

Pirmojo sekretoriaus apsauginiai dar sukruto vytis vežimą – bet kur tau pės-
čiom jį per lauką pavysi!.. Taip ir liko vidury Niūronių ulyčios stovėti – laukti, kol 
profesorius su pagrobta „galva“ iki valiai prisivažinės, viską, ką numatęs, apšne-
kės ir atgal pardardės...

Trys spalvos, Anykščiuose paniką sėjusios
(pasakoja Aloyzas Janušis) 

Nieko nėra baisiau kaip netyčia viena šalia kitos atsidūrusios trys spalvos: 
geltona, žalia ir raudona! Dabar atrodytų keista, kad šitų spalvų kažkodėl reikia 
bijoti, bet tada, mano jaunystėje, tos trys spalvos, viešai pasirodžiusios, sukeldavo 
tikrą paniką, mat valdžiai atrodydavo, kad kažkas tyčia senąją lietuvišką vėliavą 
po nosim kaišioja. 

Apie 1970-uosius metus dirbau „Anykščių vyne“, kur buvo įrengiama nauja 
elektros transformatorinė pastotė. Mano, gamyklos dailininko, darbas buvo ją nu-
dažyti pagal visus standartinio ženklinimo reikalavimus. 

Atėjo laikas priduoti pastotę valstybinei komisijai. Susirenka į ją ne tik inžinie-
riai, bet ir partiniai darbuotojai, atidaro jiems prieš akis pastotės duris – o viduje, 
kur tik galvą pasuksi, vien geltonos, žalios ir raudonos metalo juostos! Koks triukš-
mas iškart kilo – kas išdrįso šitaip pasityčioti iš socialistinės elektrifikacijos!?

Skubiai lėkiau ieškoti knygos, kurioje surašyta, kad trijų fazių grandinės 
vienoje transformatorinėje turi būti nudažytos kaip tik tokiomis spalvomis, kad 
nebūtų netyčia supainiotos tarpusavyje. Komisijos nariai nusiramino tik įsitiki-
nę, kad toks reikalavimas dažyti įrenginius lietuviška trispalve ne kur kitur, o 
Maskvoj surašytas ir visoj plačiojoj tėvynėj vienodai galioja, – su Maskva gi ne-
pasiginčysi...

Užtat vėliau, gal apie 1980-uosius, vėl turėjau bėdos. Dirbau Anykščių kultūros 
rūmuose vaizdinės agitacijos dirbtuvėse, pagaminome tokius gražius spalvingus 
stendus sporto tematika Ažuožerių mokyklai, pastatėme juos palei kelią. Važiavo 
pro šalį griežta ir reikli to meto rajono partkomo sekretorė Zinaida Barkauskienė, 
pamatė mūsų kūrybą ir patrūko: kaip mes šitaip drįstame! Stendai geltoni ir rau-
doni, o aplink gi – vien žalia žolė, taigi prieš nosį – gryna trispalvė! Turėjom greit 
tuos stendus marginti...

O vieną kartą, per kažkokį renginį, kai Anykščių kultūros rūmų scenoje rajono 
partinis aktyvas susėdo, žiūriu – kviečia valdžia rūsčiais veidais į sceną mūsų rū-
mų direktorių Rimantą Budavičių, kažką jam į ausį griežtai šnabžda. Direktoriaus 
veidas tik mainosi, mainosi... Šiaip jis nevikrus su savo kojom būdavo, o tąkart 
skriste nuskrido per salę aukštyn prie apšvietėjų pulto šaukdamas, kad greičiau 
scenos apšvietimą išjungtų! Pasirodo, lyg tyčia, partiniam aktyvui tuo metu tiesiai 
į akis plieskė trys prožektoriai: geltonas, žalias ir raudonas...

Rezonansas
Apie „Pasaulio anykštėną“ – tie-

siai šviesiai...
...penktadienis, balandžio  13-oji, o 

man – laiminga diena. Ateinu į darbo 
ka binetą ir randu ant stalo „Pasaulio 
anyk štėno“ 2012 m. 1 numerį!!! Laim-
inga diena, be jokios ironijos. Tos va-
landos su „...anykštėnu“ rankose sukelia 
įvairius jausmus: pasididžiavimą, kad ir 
tu anykštėnas, smalsumą – ką dar naujo, 
negirdėto sužinosiu apie savo kolegas, 
kraštiečius, įvykius, kraštotyros perliukus, 
džiaugsmą, kad Anykščiai tokie turtingi 
savo pas lap tin gąja kūrybos dvasia, kilni-
aisiais švie ti mo, kultūros, meno mohika-
nais... Ir be veik viskas pažįstama, su daug 
kuo bendrauta, būta įvykių sūkury, o kai 
kas „...anykštėno“ dėka vėl sugražinama 
į atmintį. 

Romas KUTKA

...nunešiau dovaną mokytojai J. 
Masytei. Ne įsi vaizduojat, kaip nuste-
binau ir nu džiu gi nau ją. „Pasaulio 
anykštėnas“ padės jai su  grįžti į Anykščių 
epochą ir maloniai prisiminti daug 
įvykių ir sutiktų žmonių. Skaito tik su 
lupa, atverčiau aš puslapį su straipsniu 
ir nuotrauka, net apsiašarojo, kaip visa 
tai jai brangu. Atrodo mokytoja gana 
elegantiškai. Plaukai gražiai pakirpti, 
patys garbanojasi, kukliai, bet šva riai 
apsirengusi, kambarėlis tvarkin gas, 
veidas malonus, šviesus. Gera su to-
kiu žmogumi pabendrauti, bent tru pu tį 
prasklaidyti jos vienatvę. 

Stasė MIKELIŪNIENĖ

Didelis ačiū už anykštėnų al ma-
nachą. Tikrai nemaniau, kad toks gražus 
leidinys. Savaitės vidury išvykstu į Olan-
diją, kur laukia beveik anykštietiško 
pava dinimo laivas „Raguva“. Toliau jau 
per Atlantą, Amerikos link. Toks darbas! 
Žinoma, mano klajonėse šildys almana-
chas, už kurį dar kartą nuoširdus ačiū!

Vytautas APACENKA

Pastebėtos 38-ojo numerio klaidos:
119 p. minimas Liūtas Didžiulis 

Joniškėlyje rado savo būsimąją žmoną 
Mildą, bet gydytoju ten nedirbo.

Pastebėtos 39-ojo numerio klaidos:
55 p. minima bibliotekininkė Teresė 

Pilkauskienė baigė ne Kavarsko, o 
Anykščių vidurinę mokyklą.

117 p. mokytojas Albertas Dikčius 
dainavo ne vyrų, o mišriajame chore 
„Šilas“, o baigęs savo gyvenimo kelią 
buvo palydėtas į senąsias Anykščių 
kapines.


