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Anykštėnų kultūros akiratis
2012 m. spalio – 2013 m. kovo kultūros kronika: faktai ir atspindžiai

2012 m. spalio 1 d. Anykščių kultūros centre, kur veikė Utenos rajono 
tautodailininko medžio drožėjo, Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komi-
sariato policininko Albino Šileikos prieverpsčių paroda, surengtas Anykščių 
bendruomenės susitikimas su parodos autoriumi.

2012 m. spalio 1 d. Anykščių koplyčioje surengtas XVI Aukštaitijos vargo-
nų muzikos festivalio koncertas, skirtas Pasaulinei muzikos dienai, grojo pia-
nistė ir vargonininkė Zita Lukošiūnienė, saksofonininkas Adomas Lukošiūnas, 
dainavo Zelma Lukošiūnaitė (sopranas). 

2012 m. spalio 1 d. Anykščių kultūros centre vyko projekto „Kartų kelias“ 
susiėjimas, skirtas Tarptautinei senjorų dienai, jame dalyvavo muzikuojančios 
Anykščių krašto Diržių, Baldauskų, Rugienių, Lapienių, Pipirų ir svečių iš Ute-
nos Gricių šeimos, „Verpeto“ šokėjai.  

2012 m. spalio 5 d. Anykščių kultūros centre surengtas Mokytojų dienos 
minėjimas, apdovanota lai-
kraščio „Anykšta“ skaitytojų 
išrinkta draugiškiausia moky-
toja Daiva Guobužienė, ug-
danti A. Baranausko vidurinės 
mokyklos pradinukus. Foto: 
Jonas Junevičius, „Anykšta“.

2012 m. nuo spalio 5 
iki lapkričio 28 d. Anykščių 
kultūros centre veikė Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės 
parko draugijos pilių maketų 
paroda „LDK pilių takais“.

2012 m. spalio 6 d. pir-
mąkart Anykščių miesto parke, ką tik rudens audros nusiaubtame, įsikūrė rajo-
no žemdirbių derliaus šventė „Derlius 2012“.

2012 m. spalio 6 d. Anykščiuose vyko šeštoji visuomeninių architektūri-
nių ekskursijų ciklo „modernizmas.lt“ dalis „Anykščiai. Sovietmetis“, apie 30 
architektūros žinovų ir mėgėjų, lydimi gidės architektės Daivos Gasiūnienės, 
pėsčiomis pažino XX a. mažo miesto architektūros ženklus.

2012 m. spalio 7 d. Anykščių koplyčioje surengta Kauno anykštėnų drau-
gijos prisistatymo popietė 
„Išskridusių paukščių gies-
mės gimtinei“, dainavo Kau-
no muzikinio teatro solistas 
Tomas Ladiga ir solistė Inga 
Gudavičienė, jiems akompa-
navo pianistė Beata Vingraitė-
Andriuškevičienė, savo eiles 
skaitė poetė Vera Vasiljeva, 
klasikine gitara grojo Benas 
Strumskis. Foto: TK, VŽM.

2012 m. spalio 7 d. po 
renovacijos atidaryta Kurklių 
II kaimo bendruomenės salė ir biblioteka.

2012 m. spalio 9 d. po rekonstrukcijos, kainavusios per 2 mln. litų, atida-
rytas Anykščių plaukimo baseinas „Bangenis“. Ant jo stogo sumontuota saulės 
kolektorių sistema teikia trečdalį šilumos, reikalingos baseinui ištisus metus 
eksploatuoti.

2012 m. spalio 12-13 d. Klecko mieste (Minsko sritis, Baltarusija) lankėsi 
Anykščių rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Sigučio Obelevi-
čiaus, buvo pasirašyta prekybos, ekonominio, mokslinio-techninio ir kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartis tarp Anykščių ir Klecko rajonų.

2012 m. spalio 15 d. Sakralinio meno centre aktorius ir režisierius Kęstutis 
Marčiulynas, o po įšventinimo – zen budistų vienuolis Bo Haeng SN pristatė 
savo knygą „Laiškai iš Drakono kalnų“.

2012 m. spalio 16 d. per pusantro šimto Anykščių rajono mokyklų moks-
leivių bėgo dviejų kilometrų distanciją nuo Anykščių miesto tilto per Šventą-

Savaitraštis „Nemunas“ jungtiniame 
spalio 18 – lapkričio 1 d. numeryje 
pasakojo apie Kauno anykštėno solisto 
Tomo LADIGOS 50-metį. Eugenija 
Žakienė interviu su jubiliatu „Kauno 
Mefistofelio jubiliejus“ nepamiršo 
paminėti, kad T. Ladiga yra vienas iš 
Kauno anykštėnų draugijos steigėjų. 
Pasakodamas apie savo vaikystę, T. 
Ladiga prasitarė: „Laimė, mano tėvams, 
grįžusiems iš Sibiro, leido įsikurti Lietu-
voje. Ieškojome vietos tarp tėviškių (Vil-
nius, Biržai, Vabalninkas, Panevėžys), 
tad apsigyvenome Anykščiuose, kai aš 
buvau vienerių. Manau, sočiai „pasi-
sėmiau“ to krašto gamtos, aplinkos ir 
kalbos. Kaip ir kada pasirinkau muziką 
– sunku pasakyti. Neprisimenu savęs 
be muzikavimo, dainavimo chore, gro-
jimo skudučiais, Dainų švenčių. Tuo 
metu nemaniau, kad tai pašaukimas, 
tiesiog savaime suprantama veikla“. 

Žurnalistės paklaustas, ar iki šiol 
jis vis dar mokosi, dainininkas atsakė: 
„Taip, kiekvieną dieną... Kažin ar kokia 
kita profesija reikalauja tiek kasdieninio 
tobulinimo kaip dainininko? Privalai 
nesustoti, nuolat mokytis naujų vai-
dmenų, dainų, lavinti balsą. Mokykloje 
nebuvau vienas tų, kurie mėgo moks-
lus. O dabar tarsi atsisuko kitas lazdos 
galas – nenorėjai? Še tau, mokykis visą 
gyvenimą...“

Prisimindamas savo senelius Kazi-
mierą ir Stefaniją Ladigus, T. Ladiga 
pasakojo: „Manau, mano senelių isto-
rija atspindi dažnos to laiko Lietuvos 
šeimos istoriją. Senelis karininkas, ištar-
navęs iki generolo leitenanto laipsnio, 
buvęs to meto jauniausias generolas, tik 
trisdešimt ketverių metų. Vadovavo Pir-
majam Lietuvos pėstininkų pulkui, už 
tai represuotas ir tardymo metu sušau-
dytas. Močiutė apie jo žūtį sužinojo 
būdama tremtyje, jai, kaip katalikų 
moterų veiklos organizatorei, pritaiky-
tas straipsnis „už antitarybinę veiklą“. 
(...) Beje, nemėgstu girtis ar didžiuotis, 
kad esu garbingos šeimos atstovas, juk 
nuopelnai yra jų – kitos kartos, o mes 
atsakingi už save ir savo istoriją“.

„Literatūra ir menas“ spalio 19 d. 
numeryje, šmaikščiai reaguodamas į 
rinkimines aktualijas šalyje, paskelbė: 
„Apgailestaudami pranešame, kad Kris-
tijonas Donelaitis į antrąjį rinkimų turą 
nepateko. Visus kviečiame balsuoti už 
vyskupą Antaną BARANAUSKĄ“. O 
toliau aiškino šio raginimo priežastis: 
„Anykščių šilelį“ su visais jame esan-
čiais paukšteliais, briedžiais, grybais ir 
uogomis iš laikinojo savininko Kristi-
jono Donelaičio galime vėl grąžinti tei-
sėtam jų turėtojui Antanui Baranauskui 
su teise laisvai disponuoti kilnojamuoju 
ir nekilnojamuoju turtu, neatmetant 
galimybės „Anykščių šilelio“ žemes 
nusikelti į Vilniaus centrą“. Šio „grąži-
nimo“ priežastis buvo Vainiaus Bako 
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ją iki Dainuvos slėnio. Taip jie dalyvavo tarptautinės organizacijos „Gelbėkit 
vaikus“ organizuotame išskirtiniame bėgime „Bėk, kad išliktume“ kartu su 20 
tūkstančių vaikų 43-iose pasaulio šalyse, atstovaudami Lietuvos vaikams.

2012 m. spalio-lapkričio mėnesiais Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje 
veikė ugnies skulptūrų fotografijų paroda „20 ugningų metų“, kurią parengė 
ir eksponavo viešoji įstaiga „Ugnis ir kaukė“, pristatydama būsimąją ugnies 
skulptūrų šventę Anykščiuose.

2012 m. spalio 16-20 d. Anykščių kultūros centre vyko tarptautinis teatrų 
festivalis „Kliudžiau“, jo repertuare buvo parodyti penki spektakliai, tarp jų 
vienas – iš Pietų Korėjos: tradicinio korėjiečių muzikos žanro pchansorio gie-
dotoja Park In Hye gimtąja kalba atliko ištrauką iš Antano Baranausko poemos 
„Anykščių šilelis“ bei korėjiečių pasakojamųjų dainų programą.

2012 m. spalio 19 d. Sakralinio meno centre surengtas Dvasingumo va-
karas su kunigu Justu Jasėnu 
ir Kupiškio mėgėjų teatro 
„Provincija“ aktoriais, svečiai 
vaidino spektaklį pagal Kazio 
Sajos pjesę „Ubagų sala“ (re-
žisierė Nijolė Ratkienė). Foto: 
TK, VŽM.

2012 m. spalio 19-20 
dienomis Svėdasų Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijoje 
skautų klubas „Vis Budžiu“ 
organizavo šventę, kurioje 
buvo paminėtas skautų vei-
klos Svėdasuose 8-asis gim-
tadienis.

2012 m. spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos 
biure buvo atidaryta ir iki spalio 31 d. veikė Anykščių kūrybos ir dailės moky-
klos projekto „Žymiųjų anykštėnų ženklai gimtinėje“ piešinių paroda.

2012 m. spalio 23 d. Anykščių kultūros centre vyko ciklo „Muzika ir medi-
tacija „Baltijos turas‘2012“ renginys – ansamblio „Nirmal Naad“ (Rusija) klasi-
kinės indiškos muzikos ir šokio koncertas.

2012 m. spalio 26 d. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje atidaryta fotografijų 
paroda „Anykščių krašto kryž-
dirbystė: Andrioniškio ir Svė-
dasų seniūnijos“ – praėjusios 
vasaros jaunimo ekspedicijos 
rezultatų pristatymas. Paroda 
veikė iki lapkričio 21 dienos. 
Foto: TK, VŽM.

2012 m. spalio 27 die-
ną Anykščių kultūros centro 
mažojoje salėje Anykščių 
menų centras surengė pirmą-
ją tradicinių šokių vakaronę, 
anykštėnams grojo tradicinės 
muzikos kapela „Kuparas“.

2012 m. spalio 27 d. 
Anykščiuose, J. Jablonskio 
gatvėje, A. Vienuolio gim-
nazijos bendruomenė ir jos 
svečiai pasodino Obelų alėją. 
Sumanymas buvo skirtas An-
tano Vienuolio 130-osioms 
metinėms, o pirmoji itin anks-
tyvos veislės „Early Geneva“ 
buvo skirta tą dieną į Anykš-
čių kapines palydėtai rašytojo 
dukrai Laimai Žukauskaitei-
Ruigienei atminti. Foto: TK, 
VŽM.

2012 m. spalio 28 d. vy-
kusiame antrajame Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimų 

publikacija „Ruduo – rinkimų metas“, 
išspausdinta to paties žurnalo spalio 
12-osios numeryje. Ją pradėjo citata 
„Miškan, būdavo, eini – tai net akį 
veria, / Vat taip linksmina dūšią, užu 
širdies tveria…“ – ir publikacijos auto-
rius ją priskyrė Kristijonui Donelaičiui... 
Be to, tekste jis dar pridūrė: „Apie lie-
tuvių meilę grybams mums byloja ne 
tik Donelaičio „Metuose“ sudarytas 
nuostabus grybų katalogas...“ Savaitę 
pasidžiaugęs garbe būti ir „Anykščių 
šilelio“ autoriumi, K. Donelaitis vėl 
turės tenkintis tik savo „Metais“, grąži-
nęs kūrinį A. Baranauskui...

Interneto portalas www.lrytas.lt  
lapkričio 4-ąją paskelbė Dovydo Pan-
cerovo publikaciją „Sovietinių istorikų 
paliktos minos tyko neatsargių lietuvių“ 
– pokalbį su Vilniaus universiteto Istori-
jos fakulteto dėstytoju, daktaru Aurimu 
Švedu apie tai, kaip sovietmečiu buvo 
perrašinėjama ir klastojama Lietuvos 
istorija. Pasak rašinio autoriaus, „sovie-
tmečiu istoriko darbas buvo lyg knai-
siojimasis po minų lauką – jei užkliu-
dysi komunistinių ideologų užkastą 
sprogmenį, tai išlėksi į orą. Todėl dalis 
istorijos tyrinėtojų susitaikė su okupantų 
primestomis žaidimo taisyklėmis ir pri-
sidėjo prie Lietuvos istorijos klastojimo. 
Atsirado ir tokių asmenybių, kurios 
ieškojo būdų papasakoti tiesą apie savo 
šalies praeitį“. „Turiu įtarimą, kad Lietu-
vos istoriją reikėjo ne tik suklastoti, bet 
ir paversti ją žiauriai neįdomia. Reikėjo 
subjauroti ne tik turinį, bet ir estetiką. Kai 
pasižiūri į tą gelžbetoninę kalbą, kuria 
parašyti tų laikų istorijos veikalai, tai 
norisi mesti knygą iš rankų. Pažiūrėkite, 
kaip atrodo Juozo Žiugždos redaguotas 
pirmasis Lietuvos istorijos tritomis juo-
dais viršeliais. Vien išvaizda gali išgąs-
dinti“, – pašiepdamas sovietinių ideo-
logų uolumą iškraipyti Lietuvos istoriją 
juokavo pašnekovas A. Švedas. Kaip 
priešingybę sudėtingoje sovietmečio 
istorikų situacijoje jis prisiminė istoriką  
Juozą JURGINĮ: „Šis žmogus galėtų būti 
gyvas pavyzdys, kiek paaukoti reikėjo 
žmogui, siekiančiam toje situacijoje 
išlikti savarankiška, mąstančia ir savo 
nuomonę reiškiančia asmenybe. 1956 
metais J. Jurginis išleido istorijos vado-
vėlį vidurinėms mokykloms, kuriame 
politinius įvykius pabandė padaryti 
Lietuvos istorijos periodizacijos dalimi, 
taip griaudamas mano minėtą sovie-
tinį gelžbetoninį pasakojimo karkasą. 
Žinoma, po to sekė skandalas ir ilgas 
istoriko persekiojimo procesas“.

Savaitraštis „Literatūra ir menas“ 
lapkričio 9-osios numerio galerijoje 
publikavo Vilniaus anykštėnės meni-
ninkės Severijos Inčirauskaitės-Kriau-
nevičienės tekstilės kūrinius iš Telšių 
galerijoje „SamogitiART“ rudenį veiku-
sios autorinės parodos „Rudens gėry-
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ture naujai 4 metų kadencijai Seimo nariu išrinktas anykštėnas Darbo partijos 
atstovas 58 metų inžinierius Ričardas Sargūnas, o su konservatorių sąrašu į 
Seimą atėjo krepšininkas 59 metų Sergejus Jovaiša.

2012 m. spalio 30 d. Anykščiuose atidarytas naujas Socialinių paslaugų 
centro pastatas, kuriame įsikūrė paramos šeimai, pagalbos į namus, motinos 
ir vaiko krizių, vaikų dienos užimtumo tarnybos, įrengti kabinetai socialiniam 
darbuotojui individualioms ir grupinėms konsultacijoms, vaikų žaidimo ir už-
imtumo kambariai.

2012 m. nuo spalio 31 iki lapkričio 13 d. Vilniaus mokytojų namų gale-
rijoje „Koridorius“ parodoje „Vaikai moko meno istorijos“ buvo eksponuojami 
Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokinių fondiniai piešiniai.

2012 m. lapkričio 3 d. Anykščių kultūros centre vyko Respublikinės spor-
tinių šokių kvalifikacinės varžybos „Verpeto taurė“, jose dalyvavo 60 šokėjų 
porų iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Molėtų, Utenos ir Anykščių.

2012 m. lapkričio 5 d. Sakralinio meno centre svečiavosi ir edukacinę progra-
mą surengė dailininkų šeima – 
Vilniaus J. Vienožinskio dailės 
mokyklos Naujosios Vilnios 
filialo mokytoja Roberta Vai-
geltaitė-Vasiliūnienė ir jos vy-
ras Vilniaus dailės akademijos 
Grafikos katedros dėstytojas 
doc. Kęstutis Vasiliūnas. Foto: 
Edita Jurčiukonienė.

2012 m. lapkričio 6 d. A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinis mu-
ziejus pradėjo vykdyti nefor-
maliojo švietimo edukacinę 
programą „Anykščių kultūros ženklai“, kurioje dalyvauja per 500 J. Biliūno 
gimnazijos ir A. Baranausko vidurinės mokyklos moksleivių.

2012 m. lapkričio 6 d. J. Biliūno gimnazijoje svečiavosi muzikantas Ga-
brielius Liaudanskas-Svaras, 
kuris kalbėjosi su gimnazis-
tais aktualiomis jaunimo te-
momis, skatino būti laisvais 
ir siekti savo gyvenimo tikslų. 
Foto: Renalda Statkuvienė.

2012 m. lapkričio 7 d. 
Anykščių kultūros centre 
koncertavo dainininkas Ro-
mas Dambrauskas.

2012 m. lapkričio 9 d. 
Anykščių kultūros centre 
vyko šio kultūros centro mė-
gėjų meno kolektyvų sezono 
atidarymo koncertas „Rašau 
Jums ant rudeninio lapo“.

2012 m. lapkričio 9–10 
d. Anykščių baseine „Bangenis“ vyko Lietuvos plaukimo federacijos taurės 
varžybos, kuriose dalyvavo per 200 sportininkų iš visos Lietuvos.

2012 m. lapkričio 10 d. Anykščių kultūros centre vyko tarptautinis elektro-
ninės muzikos renginys „The 
Machine Started To Flow In-
to A Vein (Vol. 3)“, kuriame 
koncertavo ir kultinis siurre-
alistinės elektroninės muzi-
kos projektas „Nurse With 
Wound“. Foto: „Moontrix“.

2012 m. lapkričio 10 d. 
Staškūniškio biblioteka iškilmingai šventė 60-metį.

2012 m. lapkričio 13 d. Anykščių kultūros centre koncertavo muzikos gru-
pė „DAR“ su programa „TAU“.

2012 m. lapkričio 14 d. Anykščių kultūros centre Šiaulių dramos teatras 
parodė labdaros spektaklį Anykščių krašto senjorams – Roberto Lamoureux 
dviejų dalių komediją „Sriubinė“. 

bės“. Žurnalo viršelyje – įspūdingas 
jos kūrinys „Rožėm klotas kelias“: ant 
automobilio variklio dangčio, išgręžus 
tūkstančius skylučių, kryželiu išsiuvinė-
tos rožės. Žurnale taip pat buvo publi-
kuoti originalia technika sukurti darbai: 
„Viena kryptimi“ (siuvinėtas kastuvas), 
„Tarp miesto ir kaimo“ (siuvinėti meta-
liniai indai: kibiras, laistytuvas, bido-
nas), „Objektai palyginimui“ (siuvinėti 
lygintuvai) bei „Godumas“ (siuvinėtas 
metalinis šaukštas).

Mėnraščio „Metai“ 11-ajame 
numeryje Diana Bučiūtė kalbino ver-
tėją ir redaktorę Aldoną Baliulienę, kuri 
pasakojo apie savo buvusius bendra-
darbius „Pergalės“ žurnale. Tarp kitų 
vyresniosios kartos kolegų ji minėjo 
ir iš Anykščių krašto kilusį vertėją ir 
redaktorių Feliksą VAITIEKŪNĄ: „...O 
grožinės prozos redaktorius, puikus 
vertėjas Feliksas Vaitiekūnas stebino 
ne tik kaip gyvo, vaizdingo, bet ir kaip 
kandaus žodžio meistras: iš jo suži-
nojau, kad, skaitant migdantį tekstą, 
galima akių vokus paremti degtukais...“ 
A. Baliulienė taip pat prisimena savo 
buvusį vyriausiąjį redaktorių Algimantą 
BALTAKĮ: „Į redakcijos kambarėlius vyr. 
redaktorius atskubėdavo dažniausiai 
norėdamas pasidžiaugti kokiu gautu 
rankraščiu ar pacituoti naujausią savo 
paties eilėraštį. Atsimenu, kaip pakiliai 
jis kalbėjo apie S. Gedos poemą „Straz-
das“, pranašaudamas, kad į lietuvių 
poeziją ateina didelis talentas!“.

Savaitraštis „Dialogas“ lapkričio 
22 d. numeryje pasakojo apie Vytauto 
V. LANDSBERGIO pamokas Kelmės 
rajono Tytuvėnų gimnazijos gimna-
zistams. Šios gimnazijos mokytoja 
Bronislava Buchienė rašė apie tai, kad 
mokiniai į susitikimą atėjo, išstudijavę 
svečio biografiją, iš anksto susipažinę 
su jo kūryba, tačiau per porą valandų 
tiesiog pritrūko laiko dialogui. Su gim-
nazistais V. V. Landsbergis aptarė savo 
filmų herojus Stasį Lozoraitį, Juozą 
Lukšą-Daumantą ir Vilių Orvydą, 
atskleisdamas patraukliausias ir sek-
tinas jų asmenybių ypatybes. Publi-
kacijos autorė rašė: „Nepamesdamas 
minties apie kontekstą, kūrėjas atliko 
keletą savo ir kitų kūrybos dainų, kurios 
skamba arba skambės jo filmuose 
ir spektakliuose. Įdomūs ir naujausi 
režisieriaus projektai. Jis kuria filmą 
apie cerebriniu paralyžiumi sergančią 
mergaitę Vainetą. Išsamus pasakojimas 
apie negalios ištiktų vaikų optimizmą ir 
darbštumą tikriausiai skatino susimąs-
tyti ne vieną. Kaip ir planai sukurti spek-
taklį suicido tema. V. V. Landsbergis su 
spektaklio kūrybine grupe ištisą savaitę 
gyveno drauge, stengėsi išsiaiškinti 
savižudybių priežastis, išsikalbėti apie 
asmeninę bendraminčių patirtį. Tai, 
kokius jie kėlė sau klausimus ir kokius 
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2012 m. lapkričio 15 d. Anykščių rajono valstybinėje maisto ir veteri-
narijos tarnyboje buvo pa-
minėtas ilgamečio šios Tar-
nybos darbuotojo ir buvusio 
vadovo Romučio Augustino 
80-mečio jubiliejus, ta proga 
jubiliatas buvo apdovanotas 
pirmuoju Veterinarijos tarny-
bos Garbės ženklu ir paso-
dino vardinį ąžuoliuką prie 
buvusios darbovietės. Foto: 
Dalina Rupinskienė.

2012 m. lapkričio 15 d. 
Anykščių koplyčioje vyko 
tarptautinio kamerinės muzi-
kos festivalio „Muzikos ruduo’12“ koncertas, kuriame dalyvavo smuikininkė 
Margarita Garmutė, altininkas Robertas Bliškevičius ir pianistė Goda Stanio-
nytė.

2012 m. lapkričio 16 d. A. Vienuolio memorialiniame name-muzieju-
je surengtas naujos knygos 
„Anykščių į nieką nekeis-
čiau...“: Teresės Mikeliūnai-
tės gyvenimo ir kūrybos pėd-
sakais“ pristatymas, kuriame 
dalyvavo buvusią Muziejaus 
vadovę gyvenimo keliu lydė-
ję ir ją su pagarba prisime-
nantys anykštėnai. Foto: TK, 
VŽM.

2012 m. lapkričio 16 
ir 17 d. iš Panevėžio gele-
žinkelio stoties į Troškūnus 
atriedėję specialūs Siauruko 
traukiniai Božolė reisu atve-
žė jauno vyno šventės tradicijos gerbėjus, kuriems senajame Troškūnų vie-
nuolyne buvo surengta speciali kultūrinė programa.

2012 m. lapkričio 17 d. Anykščių kultūros centre jau aštuntą kartą su-
rengta regioninė romansų atlikėjų šventė „Aukštaitijos žiedynai“, kurioje da-
lyvavo 11 muzikinių kolektyvų iš visos Aukštaitijos.

2012 m. lapkričio 17 d. Vilniaus karininkų ramovėje Vilniaus anykštėnų 
sambūris paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną.

2012 m. lapkričio 19 d. Anykščių kultūros centre koncertavo dainininkas 
Donatas Montvydas.

2012 m. lapkričio 19 d. Sakralinio meno centre surengtas pianisto doc. 
Daumanto Kirilausko, kurio giminės šaknys – Debeikių seniūnijoje, rečitalis, 
skambėjo J. S. Bacho, L. van Beethoveno, M. Regerio ir C. Franko kūriniai.

2012 m. lapkričio 19 d. Sakralinio meno centre atidaryta Kazio Šimonio 
darbų paroda iš Nacionali-
nio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus fondų, ją pristatė 
šio muziejaus direktorius 
Osvaldas Daugelis. Paroda 
veikė iki 2013 m. sausio 15 
d. Foto: TK, VŽM.

2012 m. lapkričio 20 ir 
21 d. Anykščių koplyčioje 
vyko Gruzijos kino vakarai, 
kurie užbaigė Anykščių rajo-
no savivaldybės ir Raudono-
jo Kryžiaus draugijos Anykš-
čių skyriaus visą rudenį organizuotą lėšų rinkimo akciją stichinės nelaimės 
ištiktiems Telavio miesto (Gruzija) gyventojams.

2012 m. lapkričio 22 d. A. Vienuolio memorialiniame name-muzieju-
je viešėjusi poetė Violeta Palčinskaitė susitiko su prozą ir poeziją rašančiais 
Anykščių gimnazistais, prisiminė ir savo jaunystės bendravimą su rašytoju 
Antanu Žukausku-Vienuoliu. 

gavo atsakymus, apgalvoti verta ne tik 
gimnazistams.“

Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žur-
nalas „Aušra“ lapkričio pradžios nume-
ryje minėjo Antano BARANAUSKO 
110-ąsias mirties metines, Petro Mak-
simavičiaus straipsniu plačiau pristaty-
damas žymiojo anykštėno paskutiniųjų 
gyvenimo metų veiklą Seinų vyskupi-
joje. Publikacijos autorius priminė ir 
citavo autentišką dokumentą – Suvalkų 
gubernijos žandarų viršininko ataskaitą 
apie vyskupo A. Baranausko laidotuves 
1902 m. lapkritį. Pasak šio dokumento, 
lapkričio 13-ąją mirusio vyskupo kūnas, 
pasiruošus iškilmingoms laidotuvėms, 
lapkričio 18 d. apie penktą valandą 
vakaro iš vyskupų rūmų buvo išneštas 
į katedrą: „Susirinkę parapijiečiai buvo 
išrikiuoti abiejose gatvės pusėse su 
uždegtais fakelais. Karstą iki bažnyčios 
nešė dvasininkai. Kunigai ir klierikai su 
žvakėmis ėjo pirma karsto, vyskupai 
paskui karstą. Laibai gražiai išpuoštoje 
ir apšviestoje katedroje buvo laikomos 
gedulingos pamaldos, po kurių prelatas 
Juozapas Antanavičius, kapitulos išrink-
tas į mirusiojo vietą, pasakė pamokslą 
apie velionio nuopelnus“. Toliau 
dokumente pasakojama, kad tą dieną 
už mirusįjį buvo aukojamos ketverios 
Šv. Mišios, sakomi pamokslai lenkų ir 
lietuvių kalbomis. Po pamaldų palaikai 
buvo pernešti į koplyčią, kur dešinėje 
pusėje vyskupas A. Baranauskas buvo 
palaidotas. Laidotuvėse dalyvavo 125 
dvasininkai ir net pats Suvalkų guber-
natorius, daug žmonių – daugiausia 
Seinų apskrities valstiečių, o inteligentų 
iš Suvalkų ir kitų miestų atvykę mažai.

Net keliuose nacionalinio Lietuvos 
istorijos laikraščio „Voruta“ nume-
riuose Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras doc. dr. Vladas Ter-
leckas analizavo Povilo MASILIONIO 
sudaryto ir išleisto žinyno „Partizanų 
teroro aukų atminimo knyga“ klaidas. 
Išsamią publikaciją lapkričio 24-osios 
numeryje baigęs autorius paskutinio-
joje jos dalyje atkreipė dėmesį, kad 
„Knygos“ vardyną sutikrinus su lokali-
nių monografijų informacija, išaiškėja, 
kad joje įrašyta, partizanams priskirta 
daug represinių struktūrų nužudytų 
asmenų. Taip pasielgta su 1944-12-15 
Viešintų vlsč. nužudytais Broniumi 
Žaliu, Jonu Masiuliu, 1945 m. balandį 
nušautu moksleiviu Juozu Tyla, stribų 
nudurtu Jonu Šimkūnu („Anykščiai XX 
amžiuje“, p. 263). Šioje monografijoje 
nurodyta, kad okupantas nužudė tris 
Tylas, o „Knygoje“ įrašyti 1949 m. neva 
partizanų nužudyti Napolis Tyla ir Petro 
Tylos šeimos (4 asmenys)“. Tęsdamas 
tokių netikslumų paieškas, V. Terleckas 
toliau vardijo kitus pavyzdžius: „Kaip 
rašoma monografijoje, Anykščiuose 
baudėjai žiauriai nukankino 10 m. 
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2012 m. lapkričio 22 d. Anykščių kultūros centre dainavo Arvydas Vil-
činskas.

2012 m. lapkričio 22–25 d. Anykščiuose vyko dokumentinių filmų festiva-
lis E-DOX, kurį organizavo kino studija „Nominum“. Ketvirtą rudenį surengta 
kino fiesta buvo dedikuota geriausiems Europos dokumentiniams filmams ir jų 
kūrėjams, ji nutiesė kūrybinį kelią tarp dviejų kultūros sostinių – Anykščių ir šių 
metų Europos kultūros sostinės Guimaraeso (Portugalija), anykštėnai pamatė 
Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos dokumentinių filmų 
programą.

2012 m. lapkričio 22 d. Andrioniškio bibliotekoje buvo atidaryta Pasaulio 
anykštėnų bendrijos kraštotyros ekspedicijos paroda „Anykščių krašto kryždir-
bystė: Andrioniškio ir Svėdasų seniūnijos“, atidarymo proga fleita grojo Mėta 
Pelegrimaitė. Paroda veikė iki gruodžio 11 d.

2012 m. lapkričio 23 d. „Nykščio namuose“ buvo švenčiamas Anykščių 
ligoninės veiklos 60-metis, 
surengta Anykščių kultūros 
centro kolektyvų meninė pro-
grama. Sukakties proga buvo 
restauruotas ir prie Anykščių 
naujosios ligoninės perkeltas 
Jono Tvardausko 1990 m. su-
kurtas dekoratyvinis medžio 
drožinys-rodyklė. Foto: Au-
dronė Pajarskienė.

2012 m. lapkričio 23 d. 
Sakralinio meno centre su-
rengta edukacinė programa 
„Kaip kuriamas kinas“, kurio-
je dalyvavo kino režisierius Algimantas Puipa bei Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos studentai kino režisieriai Martynas Grašys ir Gabrielė Nazaraitė bei 
kino operatorius Martynas Norvaišas.

2012 m. lapkričio 23 d. Anykščių kultūros centre Vilniaus kamerinis tea-
tras parodė muzikinį spektaklį šeimai „Prie laivo 8.00“.

2012 m. lapkričio 27 – gruodžio 12 d. Anykščių pašte veikė Lietuvos krep-
šinio federacijos ir Lietuvos 
pašto surengta ir per Lietuvą 
keliavusi paroda „Lietuvos 
krepšiniui 90“. Joje buvo eks-
ponuota krepšinio istoriko, 
kolekcininko Vytauto Gudelio 
fotografijų paroda su įsimin-
tiniausius kadrais iš lietuvių 
krepšininkų kovų 1937–2011 
m. bei reikšmingiausi Lietuvos 
krepšininkų iškovoti trofėjai, 
sportininkų apdovanojimai už 
asmeninius pasiekimus. Foto: TK, VŽM.

2012 m. lapkričio 28 d. Vilniaus rotušėje „Auksiniu Feniksu“ apdovanota 
Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė, pelniusi šį pirmą kartą 
teikiamą Lietuvos kultūros centrų asociacijos prizą nominacijoje „Metų kultū-
ros centro vadovas“.

2012 m. lapkričio 29 d. Anykščių kultūros centre surengta Tarptautinei 
neįgaliųjų dienai skirta rankdarbių paroda ir šventinis Giulijos koncertas.

2012 m. lapkričio 30 d. 
baigta Svėdasų kultūros namų 
ir jų aplinkos rekonstrukcija, 
kuriai buvo panaudota beveik 
1 mln. litų Europos Sąjungos 
paramos lėšų. Darbus atliku-
sios Utenos bendrovės „Sta-
tva” generalinis direktorius 
Jonas Ramonas ta proga įteikė 
simbolinį raktą Anykščių kul-
tūros centro Svėdasų skyriaus 
vadovei Rožei Lapienienei. 
Foto: Vytautas Bagdonas.

moksleivį Bronių Paulavičių. Ar ne 
jis, tik 10 metų pasendintas, įrašytas į 
„Knygą“? Į ją „maloningai pakviestas“ 
ir 1944-12-22 Svėdasų vlsč. Narbūčių 
k. NKVD kareivių 3 km gainiotas ir 
nušautas siuvėjas Apolinaras Vilutis.“

V. Terlecką papiktino ir knygos 
sudarytojo atvirai išdėstyti principai: 
„Knygos pratarmėje gulamasi kryžiumi 
už tai, kad sovietų valdžios atstovai 
nežudė jos remtų mažažemių, nauja-
kurių, įvairių aktyvistų. Vadinasi, žudyti 
kitus gyventojus buvo normalu, „vsio 
zakono“ (visa teisėta)“. Kaip prieštarau-
jantį pavyzdį straipsnio autorius minėjo 
šį pavyzdį: „1944-12-22 Anykščių vlsč. 
NKVD kareiviai nužudė 10 kaimo 
gyventojų, tarp jų ir komjaunuolį Povilą 
Užusienį, kuris rodė baudėjams savo 
komjaunimo bilietą („Anykščiai XX 
amžiuje“, p. 262).

Žurnalo „Liaudies kultūra“ 2012-
ųjų penktasis numeris publikavo meno-
tyros dr. Jolantos ZABULYTĖS mokslinį 
straipsnį „Ar buvo Lietuvoje mirusiųjų 
žibintai? Žemaitijos mediniai paminklai 
su žvakėmis ir žvakidėmis“. Analizuo-
dama Žemaitijai būdingus antkapinius 
paminklus su žvakidėmis, mokslininkė 
padarė išvadą, kad „šie mediniai pamin-
klai galėjo būti kitose šalyse (Prancūzi-
joje, Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, 
Japonijoje) žinomų mirusiųjų žibintų 
saviti vietiniai atitikmenys“. Tačiau J. 
Zabulytė taip pat užsiminė, jog po tokių 
tyrinėjimų „iškilo daugiau klausimų nei 
atsakymų“. „Todėl galima tik iškelti pir-
minę hipotezę, kad jie atsirasti galėjo 
ne tik dėl bažnytinės tradicijos, bet ir 
dėl ankstesnės mirusiesiems skirtos 
sakralinės ugnies tradicijos įtakos“.

Lenkijos lietuvių žurnalas „Aušra“ 
lapkričio 16–30 d. numeryje publikavo 
interviu su jaunu istorijos mokytoju, 
Lenkijos lietuvių bendruomenės Tary-
bos pirmininku Tadu Bagdonavičiumi. 
Jį kalbinusi Živilė Makauskienė užsi-
minė, kad jau keliolika metų lietuviai 
prašo, kad vienai Seinų gatvei, kurioje 
yra „Žiburio“ mokykla, kur mokosi 
Lenkijos lietuvių vaikai, būtų suteiktas 
vyskupo Antano BARANAUSKO var-
das, bet pritarimo vis nėra – gatvė iki 
šiol vadinama Liepos 22-osios vardu, 
primenant datą, kada susikūrė komu-
nistinė Lenkijos vyriausybė. T. Bagdo-
navičius šią situaciją taip komentavo: 
„Reikia pripažinti, kad Lenkijoje kul-
tūra yra stipriai tautinė, jei nepasakius – 
nacionalistinė. Peržvelkime visą Seinų 
istoriją: jei ieškotume lenkų kultūros 
pėdsakų, jų labai daug nerastume. Bet 
yra karinės „kultūros“ pėdsakai, ir juos 
geriausiai matyti Seinų gatvėse. Viena 
pagrindinių gatvių – Zavadzkio (Zawa-
dzki). Šis iš Varšuvos atsiųstas žvalgybi-
ninkas vadovavo Seinų sukilimui, kuris 
praktiškai reiškė miestelio užėmimą 
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2012 m. lapkričio 30 d. anykštėnų atstove Lietuvos moksleivių parlamente 
2012-2013 m. kadencijai išrinkta J. Biliūno gimnazijos gimnazistė Rimgailė 
Savickaitė.

2012 m. lapkričio 30 – gruodžio 2 d. „Nykščio namų“ sporto arenoje 
vyko tarptautinis vežimėlių krepšinio turnyras europarlamentarės Vilijos Blin-
kevičiūtės taurei laimėti.

2012 m. gruodžio 2 d. Anykščių koplyčioje vyko kultūros popietė, skirta 
J. Mačiulio-Maironio 150-
osioms gimimo metinėms, 
„Ant aukuro širdį nešiau“. Sa-
vo naujausią knygą „Šešėlis 
JMM“ (Maironio gyvenimo ir 
kūrybos meniniai biografiniai 
etiudai) anykštėnams pristatė 
jos autorė rašytoja Aldona Ru-
seckaitė. Teatro impresiją, su-
darytą iš Maironio eilėraščių, 
ištraukų iš laiškų ir pamokslų, 
S. Gedos sonetų „Maironio 
mirtis“, J. Naujalio, A. Kača-
nausko, V. Kudirkos vokalinių 
ir fortepijoninių kūrinių, atli-
ko aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, solistė Rita Preikšaitė ir 
pianistė Beata Vingraitė. Foto: TK, VŽM.

2012 m. gruodžio 4 d. Anykščių kultūros centre dainavo Vytautas Šiškaus-
kas.

2012 m. gruodžio 6 d. Kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykštė“ 
vyko projekto „Aš už sveikus Anykščius“ dalyvių vakaronė, buvo apdovanoti 
piešinių konkurso „Aš gyvenu sveikai“ laureatai.

2012 m. gruodžio 7 d. Anykščių koplyčioje vyko muzikinis renginys iš 
ciklo „Muzikos enciklopedija 
gyvai“. Programoje „Popietė 
su W. A. Mozartu“ dalyvavo 
Valstybinis Vilniaus kvartetas 
(Audronė Vainiūnaitė, Artū-
ras Šilalė, Girdutis Jakaitis ir 
Augustinas Vasiliauskas) bei 
klarnetininkas Vytautas Gie-
draitis. Foto: Danutė Janušy-
tė-Karčemarskienė.

2012 m. gruodžio 8 d. 
Anykščiai perdavė Kultūros 
sostinės titulą Palangai, kuri 
bus 2013 metų Lietuvos kultūros sostinė. Ta proga Anykščių centre surengta 
renginių programa su ugnies 
šou, įžiebta miesto eglė, o 
Šventosios pakrantėje pirmą-
kart Anykščiuose sudegintos 
dvi šiaudinės skulptūros: 
„Saulė“ ir „Gyvybės medis“. 
Foto: Rokas Bužinskas.

2012 m. gruodžio 10 d. 
naujajame L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos pastate 
surengta Knygų diena: veikė 
knygų mugė vaikams ir su-
augusiesiems, buvo sureng-
tos diskusijos ir žaidimai, o 
vakare pasveikintas trečiasis 
A. Baranausko literatūrinės 
premijos laureatas rašytojas 
Algimantas Zurba. Laureatui 
koncertavo Anykščių muzi-
kos mokyklos pučiamųjų or-
kestras ir folklorinis ansamblis 
„Valaukis“. Foto: TK, VŽM.

Anykštėnų kultūros akiratis

1920 metais. Tai leido Lenkijos valdžiai 
ištremt iš Seinų lietuvius ir visa, kas čia 
buvo lietuviška – „Šaltinio“ spaustuvę, 
lietuviškas organizacijas, Seinų kunigų 
seminariją, „Žiburio“ mokyklą. Antilie-
tuviškumu garsėjusio Vilniaus vyskupo 
Romualdo Jalbžykovskio (Romuald Jal-
brzykowski) vardas suteiktas Vyskupų 
rūmams, kur dirbo Antanas Baranaus-
kas.“

Savaitinis žurnalas „Nemunas“ 
jungtiniame lapkričio 29 – gruodžio 
12 d. numeryje pristatė Kauno archi-
tektūrą. Gabrielės Dambrauskaitės 
straipsnyje „Modernizmo proveržis 
Laikinojoje sostinėje“ prisiminti ir vers-
lininkų brolių Steikūnų, XX a. pradžioje 
augusių Anykščiuose, pėdsakai Kaune: 
„1938 m. sklypą įsigijo Antanas ir Petras 
STEIKŪNAI, jie Kauno miesto statybos 
komisijai pateikė prašymą statyti kino 
teatrą. Senuosius pastatus griauti ruoš-
tasi ne vienerius metus, o „Romuva“ 
(Laisvės al. 54) iškilo per šiek tiek dau-
giau nei vienerius metus“. 

Kaip būdingos to laikotarpio archi-
tektūros pavyzdys publikacijoje apta-
riamas ir XX a. 4-ajame dešimtmetyje 
statytas iš Navinos kaimo, prigludusio 
Anykščių šilelio pašonėje, kilusio kari-
ninko ir teisininko Jono Sližio statytas 
gyvenamasis namas Kaune, Sporto g. 
4. Laikinojoje sostinėje gyvenęs anykš-
tėnas buvo vienas pirmųjų, leidęs pro-
jektuotojui pabandyti pritaikyti itališ-
kuosius architektūros motyvus – atviras 
terasas, tačiau – nesėkmingai: „1936 
m. namo savininkas J. Sližys prašo lei-
dimo uždengti atviras terasas, kuriomis 
galima džiaugtis po Italijos saule, bet 
nuo darganoto Lietuvos oro jų paviršius 
suskilinėjo, karnizai apiro, drėgmė pra-
dėjo naikinti visą pastatą“.

Meno kultūros žurnalo „Krantai“ 
2012 m. 4-ajame numeryje teatrologė 
Daiva Šabasevičienė pristatė Vytauto 
V. LANDSBERGIO filmų antologiją – 5 
DVD rinktinę su 24 šio režisieriaus kino 
kūriniais. Publikacijoje „Nuo pasau-
lio stogo“ ji rašė: „Kalbėdamas apie, 
rodos, žemiškus dalykus, Vytautas V. 
Landsbergis išlieka filosofu. Šnekinda-
mas vieną ar kitą savo filmų herojų (o 
tai gali būti ir paprasta kaimo moterėlė), 
jis sugeba pateikti atšaldytą liaudies 
sentimentalumą“. Pasak D. Šabasevi-
čienės, „rodydamas atskiro žmogaus 
gyvenimą, režisierius taip apibendrina 
vaizdus, kad imi regėti visą Lietuvą“.

O tame pačiame „Krantų“ nume-
ryje redaktorė ir vertėja, Teresės Mike-
liūnaitės bičiulė Danutė Krištopaitė 
pristatė biografinę knygą apie buvusį 
savo mokytoją leidėją Joną PETRONĮ 
(1911–2005), kilusį iš Diktarų kaimo 
(Anykščių r.): „Jonas Petronis buvo vie-
nas didžiausių autoritetų dar ir dėl to, 
kad savo nelengvas pareigas ėjo tyliai, 
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2012 m. gruodžio 11 d. Anykščių koplyčioje pagerbtas šių metų Anykščių 
rajono Teresės Mikeliūnaitės 
kultūros premijos laureatas 
mokslininkas ir kraštotyrinin-
kas Osvaldas Janonis (nuo-
traukoje), nominantas kraš-
totyrininkas Tautvilis Uža, 
pristatyta pirmųjų šios premi-
jos laureatų Mildos Telksnytės 
ir Vygando Račkaičio naujau-
sia knyga „Ir mes čia buvom...“ 
Vakaro metu koncertavo T. Mi-
keliūnaitės premijos laureatai 
Vytautas Germanavičius ir Gintautas Eimanavičius. Foto: TK, VŽM.

2012 m. gruodžio 12 d. Anykščių kultūros centre surengtas Tarmių festi-
valis, kurį organizavo Lietuvių kalbos institutas ir Anykščių rajono savivaldy-
bė. Gyvojoje kalbos pamokoje-konkurse dalyvavo moksleiviai iš Anykščių, 
Kupiškio, Rokiškio, Zarasų, Utenos, Varėnos rajonų ir Vilniaus miesto, jie 
skaitė konkursui paruoštus kūrinius aukštaičių, kupiškėnų, dzūkų, žemaičių, 
uteniškių, žemaičių duonininkų ir kitomis tarmėmis. Tarmių dieną baigė ak-
toriaus Algirdo Latėno poetinis spektaklis pagal Antano Strazdo ir Pauliaus 
Širvio kūrinius.

2012 m. gruodžio 14 d. Anykščių koplyčioje Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas prof. Antanas Tyla 
ir Anykščių rajono savivaldy-
bės meras Sigutis Obelevičius 
pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį, kuria paskelbė 2013-
uosius Pasaulio anykštėnų 
metais. Foto: TK, VŽM.

2012 m. gruodžio 19 
d. Traupio pagrindinėje, Ka-
varsko, Troškūnų Kazio In-
čiūros bei Anykščių Antano 
Baranausko vidurinėse mo-
kyklose, kur populiarios grai-
kų-romėnų imtynės, lankėsi 
įvairių laikų garsūs imtyni-
ninkai, olimpinių žaidynių dalyviai Mindaugas Ežerskis, Mindaugas Mizgaitis, 
Aleksandras Kazakevičius ir Edgaras Venckaitis.

2013 m. gruodžio 19 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo 
atidaryta anykštėno medžio drožėjo Jono Tvardausko (1938–2010) kūrinių 
paroda, kurioje iki 2013 m. vasario 18 d. eksponuoti 23 religinės ir istorinės 
tematikos darbai.

2012 m. gruodžio 20 d. Anykščiuose antrąkart vyko akcija „Karšta kalėdi-
nė sriuba“ ir „Megztos Kalėdos“: savanoriai dalijo karštą Kalėdų sriubą visiems 
norintiems, anykštėnai aukojo pinigus nepasiturintiems, už tai gaudami įvairių 
šiltų mezginių. Akciją organizavo Anykščių stačiatikių Šv. Aleksandro Nevskio 
parapija su partneriais Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centru, Socialinių 
paslaugų centru bei A. Baranausko vidurinės mokyklos bendruomene.

2012 m. gruodžio 20 d. Sakralinio meno centre vyko dvasingumo vaka-
ras „Mūsų širdžių Kalėdos“, 
kuriame dalyvavo Panevėžio 
vyskupo vikaras pastoracijai 
Simas Maksvytis. Koncertavo 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos doc. Roberto 
Beinario klasės muzikantai: 
Aistis Gelusevičius (obojus), 
Ugnius Dičiūnas (obojus), 
Linas Šalna (obojus), Artūras 
Gelusevičius (fagotas), Aušra 
Gelusevičiūtė (fortepijonas). 
Kalėdinius buvusio pavaldi-
nio tikybos mokytojo kun. Simo linkėjimus priėmė ir A. Baranausko vidurinės 
mokyklos direktorė Ona Repečkienė. Foto: TK, VŽM.

nesipuikuodamas, visada pasiruošęs 
kiekvienam padėti. Visus patraukė jo, 
tikro kultūros žmogaus, asmenybė savo 
kuklumu, tolerancija, dvasios tvirtybe. 
Jis kantriai nešė anais laikais itin sun-
kią didelės leidyklos gamybos naštą 
nesiskųsdamas, nedejuodamas, visada 
rasdamas išeitį iš sunkiausių padėčių.“ 
Save J. Petronio mokine laikanti D. 
Krištopaitė knygos recenzijoje kons-
tatavo, kad „beveik keturis gyvenimo 
dešimtmečius atidavęs „Vagos“ leidy-
klai, pasižymėjęs kaip „pirmas profesi-
onaliosios muzikos leidėjas Lietuvoje“, 
Jonas Petronis laikytinas vienu iškiliau-
sių lietuvių leidėjų ir, manyčiau, yra 
gražus pavyzdys dabarties leidėjams“.  

Teatro naujienas apžvelgęs savai-
traštis „Nemunas“ jungtiniame lap-
kričio 29 – gruodžio 12 d. numeryje 
publikavo Gedimino Jankaus straipsnį 
„Tautinio savitumo beieškant“ apie 
Kauno dramos teatro Mažojoje scenoje 
įvykusią premjerą – Juozo TUMO-
VAIŽGANTO komedijos „Žemės ar 
moters“ pastatymą. Teatro kritikas paste-
bėjo, kad spektaklio režisierius Tomas 
Erbrėderis „senoje pjesėje įžvelgė tau-
tinį unikalumą, nepakartojamą mūsų 
folkloro ir papročių žavesį, tarpusavio 
santykių tikrumą, charakterių įvairovę. 
O tos įžvalgos, be abejo, visų aktorių 
pastangomis, tapo įdomiu, pagaviu, 
nūdieniškai skambančiu, tačiau ypa-
tinga pagarba ir supratimu apgaubtu 
spektakliu“. Pasak G. Jankaus, „tautinis 
teatras, tautinė dramaturgija, tautinė 
dvasia – šios sąvokos seniai išguitos iš 
kai kurių mūsų švytinčių scenos meistrų 
kosmopolitinių bokštų. Todėl T. Erbrė-
derio ir jo grupės paraiška tokiame kon-
tekste yra labai svari ir pagirtina“.

Kitame, gruodžio 13–19 d. nume-
ryje, savaitraštis „Nemunas“ Gedimino 
Jankaus straipsniu „Legendinio scenos 
meistro apologija“ pažvelgė į aktoriaus 
Algimanto MASIULIO asmenybę, pri-
statydamas teatrologės Elvyros Marke-
vičiūtės tyrinėjimų ir prisiminimų knygą 
„Algimantas Masiulis: siela po teutonų 
riterio šarvais“. Itin palankiai apibūdin-
damas šią knygą, publikacijos autorius 
rašė: „Įdomiausia ir netikėta E. Markevi-
čiūtės knygoje, mano manymu, tai, kad 
nepaisant įvairių, gana prieštaringų, 
kritiškesnių ar griežtesnių A. Masiulio 
vertinimų, nepaisant kai kurių amži-
ninkų „krepštelėjimų“, nepaisant to 
daugiabriaunio objektyvumo jis prieš 
mus iškyla tokia įsimintina majesto-
tiška dvasios didybe, tokiu akivaizdžiu 
Romos patricijaus pranašumu, tokia 
kūrybine galia ir išskirtinumu, kad dar 
kartą suvoki, jog tikras didis talentas 
gyvas savo kūryba, kančia ir viltimi. 
Pasak aktoriaus, teatras turėtų nuolatos 
spręsti, ar verta gyventi, ar yra prasmė. 
Būtent tai nuolat skaudžiai sprendė 
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Anykštėnų kultūros akiratis

2012 m. gruodžio 20 d. Vilniuje buvo paskelbti ir apdovanoti Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamų projektų rinkimų „Europos 
burės 2012” nugalėtojai, tarp jų – vienoje iš devynių kategorijų nugalėtoju 
tapęs Anykščių rajono savivaldybės projektas „Savarankiško gyvenimo namų 
senyvo amžiaus asmenims įkūrimas Anykščių rajono Debeikių miestelyje“.

2012 m. gruodžio 20 d. Jono Biliūno gimnazijoje surengtas bendruome-
nės teatro labdaros spektaklis, 
bendruomenės nariai vaidino 
Moljero komediją „Mieste-
lėnas bajoras“ (režisierius 
Arvydas Navalinskas). 2013 
m. sausio 24 d. spektaklis 
gimnazijoje buvo parodytas 
dar kartą. Pagrindinį vaidmenį 
spektaklyje sukūrė Andrioniš-
kio seniūnas Saulius Rasalas. 
Foto: Audronė Pajarskienė.

2012 m. gruodžio 22 d. 
Anykščiuose savo kelionę per Lietuvą baigė „Coca-cola“ Kalėdų labdaros kara-
vanas, prie miesto eglės veikė Kalėdų senelio ir nykštukų dirbtuvės. 

2012 m. gruodžio 25 d. Anykščių Šv. Mato bažnyčioje buvo surengtas ka-
lėdinis koncertas: grojo Stanislovas Aglinskas ir Kęstutis Grigaliūnas, dainavo 
Tomas Ladiga ir bažnyčios choras, vadovaujamas Rimvydo Griauzdės.

2012 m. gruodžio 26 d. Troškūnų Šv. Trejybės bažnyčioje Troškūnų kultūros 
namų meno mėgėjai vaidino kalėdinį spektaklį „Kalėdų žvaigždė“.

2012 m. gruodžio 28 d. Kultūrinių tradicijų studijoje „Anykščių vaivorykš-
tė“ buvo surengtas vakaras „Vaivorykštė virš Anykščių“, užbaigęs taip pavadintą 
fotokonkursą: atidaryta fotoparoda, apdovanoti konkurso laureatai ir dalyviai, 
koncertavo Justė Svirkaitė ir Adas Diržys.

2012 m. gruodžio 31 d. Anykščių kultūros centre vyko senųjų metų palydų 
vakaras „Sudie, senieji metai“, 
o Koplyčioje susibūrusiems 
anykštėnams atsisveikinti su 
besibaigiančiais metais padėjo 
grupė „Subtilu-Z“. Foto: Danu-
tė Janušytė-Karčemarskienė.

2013 m. sausio 11 d. 
Anykščių mokyklose vyko 
renginiai, skirti Sausio 13-ajai, 
„Atmintis gyva, nes liudija“, 
įsižiebė atminimo žvakelės.

2013 m. sausio 11 d. Jono Biliūno gimnazijoje surengtas susitikimas su 
mokslininku archeologu dr. 
Gintautu Zabiela, kuris gimna-
zistams pristatė savo profesiją. 
Ta proga muziejininkai įrengė 
ir archeologijos miniekspo-
ziciją, prie jos – istorijos mo-
kytojas Gintaras Ražanskas, 
muziejininkė Asta Ražanskie-
nė ir mokslininkas G. Zabiela. 
Foto: Antanas Verbickas.

2013 m. sausio 12 d. būrys įvairaus amžiaus anykštėnų dalyvavo Vilniuje 
vykusiame XXII tradiciniame 
tarptautiniame pagarbos bėgi-
me „Gyvybės ir mirties keliu“ 
nuo Antakalnio kapinių iki 
Televizijos bokšto. Foto: Zeno-
nas Mameniškis.

2013 m. sausio 13 d. 
Anykščiuose ir mažesnėse 
rajono gyvenvietėse vyko 
iškilmingos ceremonijos, 
skirtos 1991-ųjų sausio 
13-ajai atminti, „Tiktai dėl 
Tavęs“.

pats A. Masiulis, visų pirma sau kėlęs 
aukščiausius reikalavimus, būtent šis 
motyvas ir svarbiausias E. Markevičiū-
tės knygoje“.

Gruodžio 14-osios „Literatūra ir 
menas“ publikavo Reginos Urbonie-
nės straipsnį „Petro Rauduvės grafikos 
menas“, skirtą šio menininko 100-
osioms gimimo metinėms. Publikacijos 
autorė pristatė grafiką P. Rauduvę kaip 
lietuvių poezijos iliustratorių: „Geriau-
sios jo iliustracijos – nedidelio formato 
raižiniai, santūriu štrichu perteikiantys 
lietuviško peizažo lyrizmą. Tarp jų 
labiausiai vykusios Antano BARA-
NAUSKO „Anykščių šilelio“ sukurtos 
iliustracijos (1949) – vienas gražiausių 
Rauduvės kūrinių ir bene geriausios 
šiai poemai sukurtos iliustracijos visoje 
lietuvių grafikoje. Dailininkui pavyko 
atskleisti poetinė vaizdų ryšį su literatū-
rinio teksto nuotaika. Subtiliose kūrinio 
iliustracijose, atsklandose bei užsklan-
dose perteiktas gyvas miško gyvenimo 
pulsas. Rodos, apčiuopiamai juntami 
vėjo gūsiai, tankių viršūnių šnarėjimas, 
patekančios saulės spindulių problyks-
niai ar išdidi galingų ąžuolų tvirtybė. 
Dailininkas, kaip ir poemos autorius, su 
didele meile pavaizdavo gamtos grožį, 
tam pasitelkdamas lankstų gyvybingą 
piešinį ir jautrią, nepriekaištingą išlavin-
tos rankos raižyseną“.

Kultūros savaitraštis „Literatūra ir 
menas“ gruodžio 21 d. numeryje tre-
čiąjį viršelio puslapį skyrė INČIRAUSKŲ 
šeimos parodai Šiaulių dailės galerijoje 
anonsuoti. Šalia Romualdo Inčirausko 
ir jo sūnaus Kazimiero kūrybos fra-
gmentų publikuotas menotyrininkės 
Jurgitos Ludavičienės pristatymas: 
„Inčirauskų projektas išties yra viena 
didžiulė vienos šeimos instaliacija: 
skulptūra, tekstilė, tapyba, piešiniai, 
video. Idėjos, sklandančios ore, ir būdai 
joms įgyvendinti. Tai projektas, kuriuo 
pristatoma ne tai, ką kiekvienas iš šei-
mos narių kuria atskirose kamarėlėse, o 
tai, kas  juos vienija: idėjų generavimas 
ir keitimasis jomis, pakantumas ir fanta-
zija, džiaugsmas, matant kitą kuriantį, o 
svarbiausia – sugebėjimas išlikti visiems 
kartu, išliekant originaliais autoriais. 
Autoriai sugeba projektą pristatyti ne 
kaip „kiekvieno šeimos nario veiklą ats-
kirose kamarėlėse“, bet kaip vieningą 
visumą. Sugeba į jį pasižiūrėti  ne tik 
su pasididžiavimu, bet visų pirma – su 
humoru, pripažindami kičinį „šeimyni-
nių projektų“ aspektą ir sugebėdami jį 
pakreipti savo naudai. 

Romualdo Inčirausko metalo 
plastikos jėga ir preciziškumas, Zitos 
Inčirauskienės kaligrafijos lengvumas 
ir kruopštumas, Severijos Inčirauskai-
tės-Kriaunevičienės originalumas ir 
Kazimiero Inčirausko konceptualumas 
susilieja į vieną visumą: PROJEKTĄ. 
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2013 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biure 
Vilniuje buvo atidaryta Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vikaro 
Nerijaus Papirčio fotografijų paroda „...ilgai krūtinėj šilelis kvėpuoja“ (Antanas 
Baranauskas)“, kuri veikė iki sausio 31 d.

2013 m. sausio 18 d. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre Vilniaus 
anykštėnų sambūris pradėjo 
trečiojo mėnesio penktadienio 
susitikimų ciklą Anykščiuose, 
skirtą Pasaulio anykštėnų me-
tams. Pirmasis iš Vilniuje dir-
bančių anykštėnų mokslininkų 
Mykolo Romerio universiteto 
doc. dr. Ramūnas Vanagas 
surengė diskusiją „Pilietis ir tei-
sėsauga: priešai ar partneriai“. 
Foto: Tomas Tuskenis.

2013 m. sausio 18 d. 
Anykščių kultūros centre „Do-
mino“ teatro spektaklį-šou „Sex Guru“ vaidino Algis Ramanauskas-Greitai.

2013 m. sausio 19 d. Anykščių sakralinio meno centre surengta popietė 
su dailininku Aloyzu Stasiulevičiumi. Koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Vokalo katedros docentė solistė Asta Krikščiūnaitė (sopranas) ir 
pianistė Audronė Kisieliūtė.

2013 m. sausio 19 d. Leliūnuose po renovacijos iškilmingai atidaryti 
Anykščių kultūros centro skyrius ir bendruomenės namai.

2013 m. sausio 19 – kovo 15 d. Sakralinio meno centre veikė dailininko 
Vytauto Igno tapybos paroda (iš Beatričės Kleizaitės-Vasaris kolekcijos).

2013 m. sausio 25 d. Troškūnų vienuolyne – multifunkciniame centre vyko 
improvizacijų vakaras „Pasaulis pagal mus“. Teatras-studija „MES“ parodė kom-
poziciją „Seku, seku pasaką...“, Panevėžio J. Miltinio gimnazija – kompoziciją 
„Juodoji dėžė“, improvizacinę laboratoriją vedė aktorius V. Fijalkauskas.

2013 m. sausio 30 d. Koplyčioje – Pasaulio Anykštėnų kūrybos centre ak-
torė ir režisierė Agnė Sunklodaitė vaidino monospektaklį „(ne) mano istorija“ 
(pagal H. Wassmo „Šimto metų istorija“).

2013 m. vasario 1–28 d. Koplyčioje – Pasaulio Anykštėnų kūrybos centre 
veikė tradicinė kasmetinė Anykščių krašto tautodailininkų kūrybos paroda, 33 
meistrai joje eksponavo 220 
naujausių darbų. Foto: TK, 
VŽM.

2013 m. vasario 1 d. 
Anykščių kultūros centre 
teatras-studija „Theaomai“ 
vaidino dramą „Broliai Ka-
ramazovai“ pagal to paties 
pavadinimo F. Dostojevskio 
romaną (režisierė Silva Kri-
vickienė). 

2013 m. vasario 2 d. 
Troškūnų vienuolyne – multifunkciniame centre oranžinį vakarą ir autorinį 
koncertą surengė aktorius ir dainininkas Andrius Kaniava.

2013 m. vasario 8 d. Kurklių Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje su-
rengta konferencija, skirta S. Kairio vardo suteikimo mokyklai 5-mečiui pami-
nėti, joje išsamiai pristatyta S. 
Kairio asmenybė.

2013 m. vasario 9 d. 
Anykščių kultūros centre Už-
gavėnių proga vyko tradicinė 
regioninė liaudiškų kapelų 
šventė „Gaida“, kurioje daly-
vavo kapelos iš Vilniaus, Kau-
no, Šiaulių, Jonavos, Birštono, 
Rokiškio ir Anykščių. Po kon-
certo ugnis prarijo Gavėną ir 
visas anykštėnų ydas, kuriomis 
norėta atsikratyti. Foto: Dalina 
Rupinskienė.

Jame atskirų šeimos narių kūriniai, 
papildydami vienas kitą, sukuria naujus 
derinius ir naujas prasmes.“

Nacionalinis Lietuvos istorijos 
laikraštis „Voruta“ gruodžio 22-osios 
numeryje pasakojo apie tai, kaip 
„Anykščiai brangins Lietuvos kultūros 
sostinės patirtį“: priminė svarbiausius 
besibaigiančių metų kultūros rengin-
ius, investicinius projektus, turistinio 
patrauklumo akcentus. Apžvalginėje 
publikacijoje buvo pažymėta, kad metai 
buvo skirti jaunimui: „Kultūros sostinės 
metus Anykščiai pradėjo ir baigia 
žaismingai pokštaudami, jaunatviškai 
žvelgdami į kūrybinį įkvėpimą ir dar 
kartą primindami, jog tradicinėmis 
ir netradicinėmis meno ir kultūros 
išraiškos formomis, per tiesioginį jaun-
imo dalyvavimą kultūroje galime kurti 
patrauklaus kultūrinio turizmo centro 
potencialą ir Lietuvoje, ir tarptautiniu 
lygiu“.

Mėnesinis žurnalas „Kultūros barai“ 
paskutiniajame 2012 m. numeryje 
pristatė Antano MOCKAUS fenomeną. 
Editos Degutienės straipsnyje „Idealis-
tas, kuriam iš tikrųjų rūpi visuomenė“ 
buvo pasakojama apie tai, kaip Len-
kijos spauda apibūdino matematikos 
profesorių, filosofą, buvusį Kolumbijos 
nacionalinio universiteto rektorių ir 
sostinės Bogotos merą A. Mockų, pasa-
kojo ir apie jo mamą skulptorę Nijolę 
SIVICKAS-MOCKUS. „Jo tėvai atvyko į 
Kolumbiją po Antrojo pasaulinio karo, 
gimtinėje patyrę sovietų ir nacių oku-
pacijas, vienas iš senelių buvo ištremtas 
į Sibirą. Karas taip traumavo Antano 
mamą, kad iki šiol ji turi keistą įprotį 
sandėliuke laikyti geriamojo vandens ir 
maisto atsargas, mat persekioja mintis 
apie vėl galintį kilti karą“, – rašoma 
publikacijoje, prisimenant Anykščiuose 
senatvę baigusio ir čia palaidoto A. 
Mockaus senelio gydytojo Antano 
Šivicko Golgotas. 

Lenkijos lietuvių dvisavaitinio 
žurnalo „Aušra“ paskutiniajame 2012 
m. numeryje jo vyriausioji redaktorė 
Irena Gasperavičiūtė vedamajame 
svarstė apie tai, kad lietuviai Lenkijoje 
su tikru nerimu stebi tautos radikalėjimo 
procesą: „Ar tai, kad ant vyskupų rūmų 
Seinuose pakabintos dvi didžiulės 
informacinės lentos apie mieste dirbusį 
dvasininką Jalbžykovskį (Jalbrzykowski), 
kuris pasižymėjo dideliu priešiškumu 
lietuviams, tai vis patriotizmas? O kad 
ant to paties pastato sienos nei žodžiu 
neužsimenama apie tai, jog čia gyveno 
ir dirbo Seinų vyskupas, lietuvių poetas 
Antanas BARANAUSKAS, kad mar-
muro lenta, įamžinanti Vinco Kudirkos 
mokymąsi Seinų kunigų seminarijoje, 
guli ant stalo konsulate, o ne kabo ant 
seminarijos sienos (mat čia jai pakibti 
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2013 m. vasario 9 d. Vilniuje, Signatarų namuose, Vilniaus anykštėnų 
sambūris surengė Lietuvos 
Nepriklausomybės 95-mečio 
minėjimą, pranešimus jame 
skaitė prof. Antanas Tyla ir 
pareigūnas Linas Ladiga, kon-
certavo solistas Tomas Ladiga 
ir pianistė Rūta Blaškytė. Vil-
niaus anykštėnus sužavėjo pir-
mąkart dainavęs brolių Tomo 
ir Lino Ladigų duetas. Foto: 
Vytautas Rimša.

2013 m. vasario 11 d. Sa-
kralinio meno centre Jūratės 
Stauskaitės dailės mokyklos 
mokytoja dailininkė tekstili-
ninkė Sigita Emilė Stankevi-
čiūtė vedė edukacinę pamoką 
„Ritmas + Siluetas = Žaidi-
mas“. Foto: Rita Tulušienė.

2013 m. vasario 12 d. 
Jono Biliūno gimnazijoje ati-
daryta gimnazistės Lidijos Ka-
leinikovaitės fotografijų par-
oda „Giminės ir kaimynai“, 
kurioje buvo eksponuojami 
jaunosios fotomenininkės ku-
riami viešintiškių portretai.

2013 m. vasario 13 d. 
Anykščių kultūros centre Ro-
kiškio liaudies teatras pristatė 
spektaklį pagal Juozo Tumo-
Vaižganto apysaką „Neby-
lys“. 

2013 m. vasario 15 d. 
Anykščių kultūros centro galerijoje buvo atidaryta Anykščių kūrybos ir dailės 
mokyklos mokytojo Tomo Jurkėno kūrinių paroda.

2013 m. vasario 15 d. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre Vilniaus anykštėnų sambūris surengė susitikimą su Vilniaus anykštėnu 
mokslininku istoriku Tomu Baranausku, kuris padarė pranešimą tema „Anykš-
čių kraštas XIII amžiuje: mitai ir faktai“.

2013 m. vasario 16 d. Sakralinio meno centre koncertą „Dainos mūsų 
gimtinei“ surengė Vilniaus 
Balio Dvariono dešimtmetės 
muzikos mokyklos mokslei-
viai, kartu koncertavo solistės 
Raimonda Tallat-Kelpšaitė ir 
Laima Domikaitė, obojinin-
kas Robertas Beinaris, pia-
nistės Vaiva Blažienė ir Dan-
guolė Čivilytė, o koncertą 
vedė Vaida Beinarienė. Foto: 
Rita Babelienė.

2013 m. vasario 16 d. 
Anykščių kultūros centre 
šventiniame vakaro koncer-
te „Duok ranką, Lietuva“ Anykščių kultūros centre dalyvavo Latvijos Babitės 
regiono tautinių šokių ansamblis „Darta“ ir anykštėnų meno mėgėjų kolekty-
vai. 

2013 m. vasario 16 d. Kurkliuose vyko iškilmingas vėliavnešių su 95 Tris-
palvėmis žygis, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 95-osioms metinėms, o 
Viešintose ta proga koncertavo Anykščių moterų vokalinis ansamblis „Volun-
gė“ (vadovė Jurgita Baldauskienė).

2013 m. vasario 16 d. ant Rubikių ežero ledo Sportinės ir mėgėjiškos žū-
klės klubas „Anykščių žvejų lyga“ kartu su žvejų klubu „Ant bangos“ surengė 
poledinės žūklės varžybas „AŽL taurė 2013“.

nevalia) – ar tai vis dėlto normalu? Ar 
tai tam tikri signalai, į kuriuos seniai 
reikėjo reaguoti?“.

O metus užbaigdamas Lenkijos 
lietuvių ketvirtinis žurnalas „Suvalki-
etis“ savo skaitytojus pasveikino A. 
Baranausko tekstu – per du žurnalo 
puslapius publikavo jo giesmę „Dainu 
dainelę“. Šiame žurnale jo redaktorius 
Kazimieras Baranauskas publikavo 
literatūrinę apžvalgą „Ganyklų vai-
kai“, kurioje pateikė piemenavimo 
aprašymų paraleles lietuvių ir kitų tautų 
kūryboje. Kaip vieną iš pavyzdžių jis 
pateikė svėdasiškio Stepo ZOBARSKO 
knygos „Ganyklų vaikai“ ištrauką, o 
publikaciją iliustravo rašytojo gimtinę 
ženklinančio Jono TVARDAUSKO sto-
gastulpio atvaizdu.

„Vorutos“ sausio 5 d. numeryje 
iš Karališkių (Anykščių r.) kilęs Petras 
TARASENKA, kurio 120-metis ką tik 
paminėtas, buvo pristatytas kaip Lietu-
vos archeologijos pradininkas. Trakų 
muziejaus Archeologijos skyriaus 
vedėjas Ugnius Budvydas rašė, kad 
„didžiausias jo nuopelnas archeologijai 
yra 1928 m. išleista knyga „Lietuvos 
archeologijos medžiaga“. Trakų istorijos 
muziejaus rinkiniuose taip pat saugo-
mas kartu su šia knyga išleistas pirmasis 
lietuvių kalba Lietuvos archeologinis 
žemėlapis. Ši knyga ir žemėlapis – bene 
svarbiausias autoriaus darbas, kuriame 
panaudota keletą metų kaupta Lietuvos 
archeologinių paminklų medžiaga.“

Mėnraštis „Metai“ 2013 m. pirma-
jame numeryje atvėrė dailininko 
Mstislavo DOBUŽINSKIO (1875–
1957) kilmės ženklus Anykščių krašte. 
Antanas Andrijauskas publikacijoje 
„Amžiaus dvasią pažinau būtent 
čia“, cituodamas patį dailininką, 
rašė: „Dobužinskių giminė kildinama 
iš Panevėžio ir Upytės valsčių 
Vilniaus gubernijoje, kur valdė dvarą 
„Dobužiai“... M. Dobužinskis 1929 m. 
specialiai vyko į Dabužius, ieškodamas 
savo giminės lizdo pėdsakų. 1929 
m. spalio 2 d. laiške žmonai dai-
lininkas apie tą kelionę rašęs: „Taigi, 
tai įvyko, pagaliau aš apsilankiau 
protėvių žemėje. (...) Pradžioje Mažieji 
Dobužiai, o vėliau – Didieji. Tai dvi 
oazės su didžiuliais medžiais gana 
lygioje vietovėje. Įvažiuojant pro dvaro 
vartus (medinė tvora), matomas aukštas 
kryžius. Priešais pastatą didžiuliai 
alyvų krūmai. Vienaaukščiam namui 
tikriausiai apie penkiasdešimt metų, 
jis medinis, pilku plokščiu fasadu 
su pusiau apvaliais langais. Priekyje 
stiklinė siena. Senojo dvaro pastato jau 
nebėra apie pusšimtį metų, jo vietoje 
liko tik sena liepa...“ Užbaigdamas 
laišką jis reziumuoja: „Jaučiuosi tarsi 
įvykdęs kažkokią šventą pareigą...“
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2013 m. vasario 17 d. Traupio bendruomenės salėje rašytoja Birutė Si-
levičienė pristatė naujausias 
knygas, skirtas gimtajam Vi-
čiūnų kaimui: poezijos rin-
kinį „Ačiū Tau, Gimtine“ ir 
publicistikos bei dokumentų 
rinkinį „Nutrūkusi kaimo 
styga...“. Rašytojos susitikimą 
su tėviškėnais vedė Aldona 
Širvinskienė. Foto: Ramunė 
Musteikienė.

2013 m. vasario 19 d. 
Sakralinio meno centre vyko 
aktorės ir rašytojos Doloresos 
Kazragytės kūrybos vakaras, 
jos knygos „Raudoni sandaliu-
kai“ pristatymas, viešnia dalijo 
autografus anykštėnėms. Foto: 
Edita Jurčiukonienė.

2013 m. vasario 21 d. 
Anykščių kultūros centre vy-
ko dainininko Ovidijaus Vyš-
niausko ir grupės gyvo garso 
koncertas.

2013 m. vasario 22 d. 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dentūroje buvo pagerbti Kur-
klių bendruomenės atstovai 
už vieną originaliausių Vasa-
rio 16-osios idėjų – papuošti 
visuos miestelio namus Tris-
palvėmis, Prezidentė D. Gry-
bauskaitė kurkliečiams įteikė 
dar vieną Trispalvę.

2013 m. vasario 22 d. 
Tarptautinėje Vilniaus knygų 
mugėje „Litexpo“ parodų 
rūmuose surengta muzikos 
ir literatūros popietė, ku-
rioje pristatyta naujausia A. 
Baranausko ir A. Vienuo-
lio-Žukausko memorialinio 
muziejaus knyga „Vis kitoki 
balseliai...“. A. Baranauskas 
: Įvairiakalbis „Anykščių šile-
lis“, surengti poemos skaitymai įvairiomis kalbomis. Foto: Ričardas Šaknys.

2013 m. vasario 22 d. Anykščių koplyčioje tradiciniuose „Marčiupio“ 
literatų klubo nakties skai-
tymuose „Kas švyti vasario 
nakties danguje?..“ susibūrė 
kūrybos mėgėjai iš Anykščių 
ir kitų Aukštaitijos rajonų, 
juos savo dainomis užliejo 
jaunųjų atlikėjų duetas Justė 
Svirkaitė ir Adas Diržys. Tarp 
savo kūrybos skaitovų šįkart 
buvo ir Anykščių literatų pa-
triarchas Algirdas Ražinskas. 
Foto: Gaudentas Kurila.

2013 m. vasario 23 d. A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-mu-
ziejuje vyko pirmoji popietė „Darbas, suartinęs anykštėnus“, Anykščių krašto 
buitininkų susitikime buvo pristatytas Nijolės Narkevičienės sukauptas ir Mu-
ziejui saugoti perduotas kraštotyros rinkinys – Anykščių buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinato 1948–1992 m. istorija.

2013 m. vasario 23 d. Troškūnų vienuolyne – multifunkciniame centre rau-
doną vakarą ir autorinį koncertą surengė romansų atlikėja Liuba Nazarenko.

Sausio 24–30 d. išleistas trečiasis 
2013 m. savaitraščio „Nemunas“ num-
eris dar kartą palietė jau praėjusių Mai-
ronio metų temą ir priminė Maironio 
ir Antano BARANAUSKO sąsajas. 
Rašytoja ir muziejininkė Aldona 
Ruseckaitė rašė: „Maironis neįvardijo 
kūrinio, kurį laikytų savo kūrybinio 
darbo pradžia, tad mums patiems 
tenka prisiminti, jog 1888 m. jis parašė 
poemėlę „Lietuva“, kurią dedikavo 
mylimam ir gerbiamam Kauno kunigų 
seminarijos profesoriui poetui Antanui 
Baranauskui. Savo pirmąjį nedrąsų 
kūrinį paliko literatūros milžinui, galbūt 
tikėdamasis nuoširdesnio pripažinimo, 
bet po trijų mėnesių tesulaukė Peter-
burge per savo profesorių kelių žodžių: 
„Autoriui negalima nepripažinti 
talento“. Tuos žodžius poetas visą 
gyvenimą prisiminė.“ 

O prie šios publikacijos glaudžiasi 
ir paskutinioji Maironio nuotrauka – 
kur jis ir kanauninkas Juozas TUMAS-
VAIŽGANTAS 1932 m. gegužės 7 d. 
sutinkami atvykę Jelgavos geležinkelio 
stotyje.

Poeto Sigito Gedos 70-metį 
minėję „Šiaurės Atėnai“ vasario 1 d. 
numeryje paskelbė šio poeto laiškus, 
1965–1966 m. rašytus savo studijų 
laikų bičiuliui, poetui ir dailėtyrininkui 
Alfonsui ANDRIUŠKEVIČIUI. Šis, 
1965 m. baigęs Vilniaus universitetą, 
nuo rudens pagal paskyrimą dirbo 
Kunigiškių (Anykščių r.) aštuonmetės 
mokyklos mokytoju, tad tie S. Gedos 
laiškai pirmiausia jį pasiekdavo šioje 
mokykloje. Lapkritį A. Andriuškevičius 
buvo metams paimtas į sovietinę 
kariuomenę, tad laiškai jau keliavo į 
karinį dalinį. Laiškuose bičiuliui jau-
nas poetas S. Geda pasakojo, kaip 
sunkiai veržėsi į viešumą jo ankstyvoji 
kūryba. 

Kultūros savaitraštyje „Literatūra 
ir menas“ vasario 22-ąją buvo paskel-
bta Karolio Vyšniausko recenzija „Kai 
nebeturi ko prarasti“ pristatė debiutinį 
Vilniaus anykštėnų Žilvino SEBEIKOS 
ir Genadijaus SMERTJEVO roko grupės 
„Mark Fiction“ albumą „Masquerade“. 
„... „Mark Fiction“ tęsia „Flamingo“ 
tradiciją ir apnuogina save kiekvienam, 
kuris nepatingės bent jau perskaityti 
dainų žodžius“, – tikina recenzijos 
autorius. Jis taip pat rašo, kad „Mas-
querade“ yra vienas gražiausių dalykų, 
kurį Lietuvai padovanojo visą praėjusį 
dešimtmetį pasaulio gitarų muzikos 
viršūnėje buvęs indie rokas. Nuo inter-
nete juos susiradusio ir net pačiai gru-
pei tapatybės neatskleidusio dailininko 
piešto viršelio iki paskutinių natų šis 
albumas yra pavyzdys, kaip turi atrodyti 
ir skambėti kūrybiška muzika“.

„Mark Fiction“ šiuo metu atrodo 
kaip grupė, per daug mačiusi, kad 



96 9796 97

Anykštėnų kultūros akiratis

2013 m. vasario 23 d. Kalitos kalnų slidinėjimo centre vyko Anykščių 
mero taurės (suaugusieji) ir „Fischer“ taurės (jaunimas iki 21 m.) slidinėjimo 
varžybos, jose dalyvavo per 80 sportininkų.

2013 m. vasario 24 d. sveikos gyvensenos mėgėjus subūrė mankšta ir tra-
dicinės Anykščių sveikuolių 
žiemos maudynės Šventojoje 
„Anykščių ruoniai 2013“, po 
jų Koplyčioje vyko kūrybos 
popietė „Poezijos keliu į svei-
katą...“: skambėjo gitaristo 
Justino Levandavičiaus impro-
vizacijos ir aktorės Birutės Mar 
poetinės miniatiūros „Anapus 
tylos“. Foto: Kristina Kiaušaitė.

2013 m. vasario 24 d. 
Anykščių kultūros centre bu-
vo prisiminti 2010 ir 2011 m. 
žemaitukų žirgų žygiai, Gintautas Babravičius pristatė Antano Gluskino filmą 
„2000 kilometrų istorijos“, o žygių dalyvis buvęs Andrioniškio mokyklos mo-
kytojas Gintaras Kaltenis – savo knygas „Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros. 
2000 kilometrų istorijos“ ir „Valdovų meilės keliu. Žygis žemaitukais į Krokuvą“.

2013 m. kovo 2 d. Kalitos kalnų slidinėjimo centro naujajame snieglen-
čių parke pirmą kartą vyko „Slopestyle taurės“ snieglenčių varžybos, kuriose 
dalyvavo stipriausi Baltijos šalių snieglentininkai, o „Nykščio namuose“ vyko 
Regionų krepšinio lygos organizuotas renginys „RKL krepšinio dienos“.

2013 m. kovo 3 d. Svėdasų kultūros namuose koncertavo dainininkas 
Edmundas Kučinskas.

2013 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje 
apdovanotas Anykščių kūno kultūros ir sporto centras (direktorius Kęstutis Če-
pulis), pagal jaunųjų sportininkų 2012 m. rezultatus pelnęs pirmąją vietą tarp 
šalies rajonų sporto centrų.

2013 m. kovo 6 d. Anykščiuose lankęsis kaunietis rašytojas Stanislovas 
Abromavičius susitiko su 
A. Baranausko vidurinės 
mokyk los bendruomenės 
atstovais bei A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko 
memoriali nio mu ziejaus mu-
ziejininkais, Mu ziejaus mo-
kyklos moksleivė mis, dalijosi 
žiniomis apie būsimojo poeto 
Antano Baranausko jaunystę. 
Foto: Kristina Kiaušaitė.

2013 m. kovo 6 d. Anykš-
čių koplyčioje vykusiame klu-
bo „Civitas“ renginyje buvo pristatyta knyga „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški 
trileriai sovietmečiu“, dalyvavo Vilniaus anykštėnė vienuolė disidentė Nijolė 
Sadūnaitė bei rinkinio sudarytojai Reda Sopranaitė ir Andrius Navickas. 

2013 m. kovo 7 d., Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre surengtas anykštėnų 
vakaras „Simboliai ir būse-
nos“: vyko operos solistės 
Eugenijos Klivickaitės jubilie-
jinis koncertas, kuriame daly-
vavo pianistė Rūta Blaškytė, 
atidaryta dailininko Kajetono 
Sklėriaus akvarelių paroda, 
kurią pristatė gimtuosiuose 
Anykščiuose kaip menotyri-
ninkė debiutavusi Jurgita Že-
maitienė. Foto: TK, VŽM.

2013 m. kovo 8 d. Anykščių kultūros centre J. Biliūno gimnazijos ben-
druomenės teatras vaidino spektaklį Žano Batisto Moljero „Miestelėnas Bajo-
ras“ (režisierius Arvydas Navalinskas).

2013 m. kovo 9 d. komplekso „Nykščio namai“ sporto salėje vyko Lietu-
vos kyokushin karatė vaikų čempionatas.

pieštų savo ateitį rožine spalva, per 
daug aptingusi, o gal ir pavargusi, kad 
besąlygiškai koptų viršun, tačiau tuo 
pat metu turinti per daug kūrybinių 
idėjų, kad jų nerealizuotų. Tokia būsena 
gali slėgti, bet kartu ji išlaisvina. „Mas-
querade“ yra neturinčių ko prarasti 
muzikantų kūrinys, darančių tik tai, 
kas jiems patinka. Ir net jei metų gale 
šį albumą prisiminsime kaip labiausiai 
neįvertintą, jį atradusiems malonumas 
bus dvigubas“, – konstatavo muz-
ikos apžvalgininkas žurnalistas K. 
Vyšniauskas.

„Literatūra ir menas“ kovo 1-ąją Astri-
dos Petraitytės publikacija „Iš praeities 
stiprybė“ žvalgėsi po Vilniaus knygų 
mugę ir žavėjosi naujuoju įvairiakalbiu 
„Anykščių šileliu“: „Atsigręžimo, 
įsiklausymo į genius loci prasmingumą 
paliudijo Antanui Baranauskui skirta 
valandėlė – pristatyta knyga „Vis kitokį 
balseliai... : įvairiakalbis „Anykščių 
šilelis“ (joje ir lietuviškoji poema, ir 
jos ar bent fragmentų vertimai į 18 
kalbų). Tiesa, čia iniciatyvą parodė 
patys anykštėnai – rinkinį išleido A. 
Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus, moksliniam 
savo didžiojo žemiečio kūrybos reflek-
tavimui pasitelkęs prof. Dainorą Pociūtę 
(ji parašė įvadą)“.

Pasidalydama įspūdžiu, apžvalgos 
autorė apibendrino: „Taip, renginys (o 
ir leidinys) išties taikė ir pataikė iš karto 
į du zuikius: ir pasaulio globalumui 
atliepė, ir meilę gimtinei išsakė. Skaityta 
net tokiomis egzotiškomis kalbomis 
kaip japonų ir korėjiečių, bet, ko gero, 
visų širdis labiausiai virpino anykštėnių 
folkloro ansamblio sugiedoti poemos 
fragmentai ir pabaigoje kartu su klau-
sytojais užtrauktas Anykščių himnas – 
„Kalnai ant kalnų“...

Katalikiškas mėnraštis „Artuma“ 
2013 m. trečiajame numeryje pasiūlė 
prisiminti visą pluoštą faktų apie 
vyskupą Antaną BARANAUSKĄ, 
kuriuos „žinome ir nežinome“ bei 
nusišypsoti, prisimenant šį dvasininką: 
„Kartą Antaną Baranauską rekolekcijų 
metu pradėjo kankinti mintis, kiek 
žmonių telpa pragare. Turėdamas 
neeilinių matematinių gabumų, jis 
apskaičiavo Žemės rutulio tūrį (mat 
tikėjo, kad pragaras yra Žemės gelmėse) 
ir jos gyventojų skaičių. Tai užtruko 
pustrečių metų! Apskaičiavęs gavo tokį 
atsakymą: net jei nuo pasaulio pradžios 
visi žmonės būtų ėję tik į pragarą, 
tebūtų užimtas tik nedidelis kampas, 
tad į jį telpa ir būsimos nusidėjėlių kar-
tos. Kai apie skaičiavimus papasakojo 
savo sekretoriui kun. Juozui Laukaičiui, 
šis ironiškai šyptelėjo: „O kaip tal-
pinti žmones pragare, ar kaip silkes 
bačkoje?“ Įsižeidęs Baranauskas atkirto: 
„Kvailas esi!“.
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2013 m. kovo 9 d. Arklio muziejuje Niūronyse sveikinimų sulaukė jau-
nosios audėjos – Dalios Ber-
notaitės-Janušienės suburtas 
audimo būrelis šventė 5-erių 
metų gimtadienį, buvo atida-
ryta ir visą vasarą veiks šio 
būrelio mokinių darbų par-
oda. Foto: Mindaugas Karče-
marskas, VŽM.

2013 m. kovo 9 d. Anykš-
čių kultūros centre vyko 
informacinė konferencija, 
skirta Sveikatinimo metams, 
„Paslapties uždangą atsklei-
dus: kiti sveikatinimo ir pagal-
bos sveikatai būdai“ šeimoms, 
auginančioms negalią turin-
čius vaikus, specialistams, studentams ir plačiajai visuomenei.

2013 m. kovo 11 d. Anykščiuose iškilmingai paminėta Lietuvos nepriklau-
somybės diena, ta proga Kultūros centre koncertavo bardas Kazimieras Jaku-
tis-Pagulbis ir grupė, pristatę naują muzikinį albumą „Aukštaitijos dangui“.

2013 m. kovo 13 d. Anykščių kultūros centre surengtas aktoriaus Vytauto 
Šapranausko juodojo humoro turo per Lietuvą vakaras „Juodai kietas. Juodai 
geras“.

2013 m. kovo 15 d. Anykščių kultūros centre Alytaus lėlių teatras „Aitva-
ras“ vaidino spektaklį pagal brolių Grimų pasaką „Vilkas ir septyni ožiukai“.

2013 m. kovo 15 d. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre su-
rengtas susitikimas su Vilniaus anykštėnu, prof. habil. dr. Stanislavu Sakalaus-
ku ir pokalbis tema „Puslaidininkiai – elektros energijos ir šviesos šaltiniai“.

2013 m. kovo 16 d. Anykščių kultūros centre Anykščių vaikų ir jaunimo 
užimtumo centras pirmąkart Anykščiuose surengė socialinę akciją – „Raudonos 
nosies dieną“.

2013 m. kovo 17 d. Anykščių kultūros centre viešėjęs modernaus ir klasi-
kinio šokio kolektyvas „Polėkis“ (Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
spektaklių šokėjai, vadovė ir choreografė Elena Juodiškienė) surengė koncertą 
šeimai „Ir šiandien, ir rytoj...“.

2013 m. kovo 18 d. Dainuvos slėnyje Anykščių miškų urėdija, dalyvavu-
si akcijoje „Devyniasdešimt 
paukščių pavasarių“, pakvie-
tė anykštėnus ir kartu surengė 
inkilų kėlimo šventę, taip pa-
minėdama pirmosios paukš-
čių dienos, kurios iniciatorius 
buvo prof. Tadas Ivanauskas, 
90-metį. Foto: TK, VŽM.

2013 m. kovo 18 d. Pa-
nevėžyje, Juozo Miltinio 
dramos teatre, Lietuvos Res-
publikos Seimo pirmininkas 
Vydas Gedvilas įteikė Ga-
brielės Petkevičaitės-Bitės at-
minimo medalius „Tarnaukite 
Lietuvai“ laureatams. Tarp jų už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui 
apdovanotas istorikas Norbertas Černiauskas, o už visuomeniškai aktualią pu-
blicistiką – režisierius ir rašy-
tojas Vytautas V. Landsbergis.

2013 m. kovo 19 d. Sa-
kralinio meno centre mė-
nesiui atidaryta dailininko 
ir pedagogo Jono Rustemo 
kūrybos paroda, skirta me-
nininko 250-sioms gimimo 
metinėms, ją pristatė meno-
tyrininkė Rūta Janonienė. Ta 
proga surengtas ir Vilniaus 
Balio Dvariono mokyklos 

Primindami, kad prieš 60 metų, 
1953 m. kovo 5 d. mirė sovietų dikta-
torius Josifas Stalinas, „Šiaurės Atėnai“ 
kovo 8-osios numeryje publikavo 
Vyganto Vareikio komentarą „Tos 
epochos pabaiga“ ir citavo Antaną 
VIENUOLĮ: „Tarybinis lietuvių poetas 
Teofilis Tilvytis, kurio kūryba yra pel-
nytai užmiršta, ta proga rašė: 

„Kas gimė žemėj – mirs, supus. 
Tai aš ir tu žinai. 
Bet Stalinas juk gyvas bus... 
Gyvens jis amžinai.“
 Amžinai jis negyveno, bet kai 

kurie jo veiklos pėdsakai išlieka iki 
šiol. Ką ten Tilvytis, jeigu ir talent-
ingas rašytojas Antanas Vienuolis 
tada rašė: „Stalinas, aukštai iškėlęs 
tą laisvės ir laimės ir visų žmonių 
brolybės ir lygybės švyturį, mirė, bet 
jo mokslo šviesa amžiams švies ir 
rodys žmonijai tikriausią kelią į jos 
galutinį tikslą – komunizmą.“ 

Toliau komentaro autorius 
pripažįsta, kad „visas tas servilizmas 
prieš diktatorių toje griuvėsių šalyje, 
skirtingai nuo Vakaruose Staliną 
garbinančių intelektualų, kilo iš 
baimės, o ne susižavėjimo ar naivaus 
tikėjimo progresu, kurį simbolizavo 
permainos Sovietijoje“.

Kovo 22-ąją savaitraštis „Litera-
tūra ir menas“ publikavo Stanislovo 
Abromavičiaus novelių apysakos 
„Mano dėdės restoranas“ fragmentą 
„Šventų giesmių giedojimas“. Jame 
pasakojama, kaip Rumšiškių mieste-
lio moteris XX a. viduryje reagavo, per 
radiją išgirdusi skaitomą Antano VIE-
NUOLIO apsakymą „Paskenduolė“: 
„Mama pusiau sėdomis gulėjo švariai 
paklotoje lovoje. Akimirką ji nesu-
prato, kas vyksta, kaip iš kabančios 
ant sienos dėžutės plaukia šventos 
giesmės, kurias galėjai girdėti tik per 
Amerikos balsą, jei gerą radijo apa-
ratą turi ir tamsų kampą, kad niekas 
tavo nuodėmės neišgirstų ir nepra-
neštų kur reikia. Dabar girdėjosi, kaip 
kunigas beldžia į klausyklos kampą, 
kviesdamas išpažinties kitą klūpantį. 
Balsas trūkčiodamas šnabžda savo 
nuodėmes. Diktorius kalba liūdnai, 
pasakoja dabar žinomą Veronikos 
istoriją...“ 

Moteris, įsijautusi į šią A. Vienuo-
lio papasakotą istoriją, atpažino ne 
tik pažįstamų žmonių išgyventas situ-
acijas, bet ir aprašytas tarsi jai pažįs-
tamas vietas. Niekaip nesutikdama, 
kad A. Vienuolis Rumšiškėse nebuvęs 
ir tikriausiai gimtųjų Anykščių apylin-
kių nutikimus aprašęs, moteris ryžosi 
parašyti laišką rašytojui, kuriame 
papasakojo atpažinusi savo krašto 
žmones ir pasidalijusi sielvartu dėl 
tokio Veronikos likimo: „Dievulis jau 
seniai atleido Veronikai nuodėmę, 
nes ji nebuvo didelė nusidėjėlė. Sau-
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choro „Viva voce“ koncertas „Nuo lietuvių liaudies dainų iki A. L. Webberio“, 
44 jaunosios choristės atliko naują programą, su kuria jau kitą dieną išvyko 
koncertuoti į Italiją. Foto: TK, VŽM.

2013 m. kovo 19 – balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo Europos 
informacijos biure buvo eksponuojama Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos 
moksleivių kūrybos paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-
nai. 

2013 m. kovo 21 d. Anykščių kultūros centre surengtos prestižinės „Aukso 
paukštės“ įteikimo Viešintų 
teatrui ir režisieriui Vytautui 
Germanavičiui iškilmės, Vie-
šintų klojimo teatras vaidino 
Marijos Alytienės komediją 
„Kurčias žentas“. „Aukso 
paukštę“ į Anykščius atvežė 
ir laureatui įteikė Lietuvos 
kultūros ministerijos Regionų 
kultūros skyriaus vedėja Irena 
Seliukaitė ir Lietuvos liaudies 
kultūros centro teatro posky-
rio vadovė Irena Maciulevi-
čienė. Foto: Tautvilis Uža.

2013 m. kovo 24 d. 
Troškūnų vienuolyne – multi-
funkciniame centre žalią va-
karą su pavasario prieskoniu 
– koncertą „Pavasario dvelks-
mas“ surengė aktorius bardas 
Giedrius Arbačiauskas. 

2013 m. kovo 24 d. 
Anykščių Antano Vienuolio 
gimnazijoje vyko šachmatų varžybos, skirtos Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dienai paminėti ir Kovo 11-osios akto signatarės Irenos 
Andrukaitienės taurei laimėti.

2013 m. kovo 25 d. 
Anykščių kultūros centro ga-
lerijoje atidaryta Vilniaus dai-
lės akademijos Kauno fakul-
teto studentų darbų paroda. 
Parodą anykštėnams pristatė 
Kauno fakulteto Vizualaus 
meno katedros vedėjas prof. 
Pranas Griušys, akcentuoda-
mas, kad tarp kitų kūrinių jo-
je eksponuojami ir anykštėno 
Donato Vasiliausko (nuotrau-
koje – centre) paveikslai. Fo-
to: Jonas Junevičius, „Anykš-
ta“.

2013 m. kovo 26 d. 
Anykščių kultūros centre 
Valstybinis dainų ir šokių an-
samblis „Lietuva“ ir solistai 
Liudas Mikalauskas, Deivydas 
Norvilas bei Ramūnas Urbie-
tis pristatė premjerą – atnau-
jintą Algimanto Bražinsko 
miuziklą „Žemės paukščiai“ 
(libreto autorius Antanas 
Drilinga, režisierius Nerijus 
Petrokas), sukurtą pagal Petro 
Cvirkos romaną „Meisteris ir 
sūnūs“. Foto: Anykščių kultū-
ros centras.

2013 m. kovo 31 d. Anykščių kultūros centro Traupio mėgėjų teatras 
parodė premjerą – spektaklį pagal Petrą Vaičiūną „Tuščios pastangos“.

gok, Viešpatie, ir mus nuo nuodėmių. 
Būkim mažesni už skruzdėlytę ir kan-
tresni už namo slenkstį“... 

„Mamos laiškas nesugrįžo atgal, 
tai galėjo reikšti, kad rašytoją jos siel-
vartas pasiekė. Kaip jautėsi Vienuolis, 
už talentą girtas išgirtas paprastos 
vargo moterėlės iš miestelio, kuriame 
jis niekada nebuvo? Gal tas laiškas 
buvo ant stalo, kai rašytojas rašė 
testamentą?..“ – svarstė rašytojas S. 
Abromavičius beletrizuotuose memu-
aruose.

„Vienintelis karalienės prašymas“ 
– taip pavadintu tekstu „Šiaurės Atė-
nuose“ kovo 22-ąją Aistė Paulina 
Virbickaitė atvėrė vienos Vlado VIL-
DŽIŪNO skulptūros, nuo 1982 m. 
stovinčios Vilniaus senamiestyje, šalia 
Rotušės, istoriją. 

Pasak autorės, „šią skulptūrą jis 
kūrė Lentvario dvaro parkui. Tačiau 
proceso metu pasikeitė dvare įsikū-
rusio kilimų fabriko administracijos 
vadovas ir skulptūros nebereikėjo“. 
Gipsinis modelis, iš kurio taip ir 
negimė liejinys dešimtmečiui liko 
V. Vildžiūno sodyboje sostinės prie-
miestyje, „kol vieną dieną Jeruzalėje 
apsilankiusi meno komisija pasakė 
„taip“ – dekoratyvinė skulptūra, 
vaizduojanti viduramžių damą (gink 
Dieve, ne Barborą Radvilaitę!) bus 
išlieta iš bronzos ir pastatyta Vokiečių 
gatvėje... Nesu girdėjusi vadinant jos 
kaip nors kitaip nei Barbora, kai kurie 
dar priduria – Radvilaitė. Keisti buvo 
laikai – visi viską žinojo tarsi patys, 
savaime, be spaudos pranešimų ir 
ryškių užrašų. Beje, lentelės su pava-
dinimu šalia skulptūros nėra ir šian-
dien, matyt, ir nereikia – vietiniai ir 
taip jį žino“.

O koks tas karalienės prašymas? 
„Trumpai tariant, man reikia šviesos. 
Tikiu, kad profesionalai rastų būdą, 
kaip apšviesti skulptūrą taip, kad jos 
linijos ir siluetas džiugintų akį naktį 
ir suteiktų judriai Vokiečių gatvei 
šviesos ir elegancijos“, – V. Vildžiūno 
Barboros prašymą paskelbė „Šiaurės 
Atėnai“.

„Aukštaitiškas „Pasaulio anyk š-
tėno“ veidas“ – taip pavadino ank-
stesnio almanacho numerio recenziją 
savaitraščio „Nemunas“ kovo 7–13 
d. numeryje muziejininkas Alfas 
Pakėnas. 

Trumpai pristatęs daugumą alma-
nacho publikacijų, papildęs recenziją 
citatomis, kurios liudija įvairių 
žmonių sąlyčius su Anykščiais, auto-
rius konstatavo, kad „žurnalas savo 
publikacijomis, patrauklia išvaizda, 
gausiomis iliustracijomis, subtiliu 
parengimu, manau, sudomins ne tik 
anykštėnus, bet ir daugelį Lietuvos 
kultūros žmonių“. 
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Anykštėnų džiaugsmai
Baseiną saulė šildo

Spalio 9-osios popietę duris atvėrė iš dalies atnau-
jintas Anykščių plaukimo baseinas „Bangenis“. Nuo 
šiol jį šildo ir ant pastato stogo sumontuota didžiausia 
Lietuvoje saulės kolektorių sistema.

65 saulės kolektorių moduliai, kurių bendras plotas 165 
kv. metrai, yra 120 kilovatų galios. Jie  gamina šilumos ener-
giją 750 kubinių metrų talpos pagrindinei 25 metrų ilgio ba-
seino voniai bei šaltam vandeniui dušuose pašildyti.

Rekonstrukcijos metu įrengti dar 8 fotoelementai, kurie 
leidžia panaudoti Saulės energiją lauko reklamai bei terito-
rijai apšviesti. 

Baseine buvo sumontuota nuotėkų šilumos atgavimo sis-
tema – dušuose panaudotas karštas vanduo teka ne į kanali-
zaciją, o per specialius šilumokaičius šildo šaltą vandenį.

Po baseino rekonstrukcijos alternatyvieji energijos šalti-
niai padengs apie 30 proc. išlaidų ir, nepaisant gamtinių dujų 
brangimo, leis nedidinti baseino paslaugų kainų. Be to, šios 
priemonės leidžia pailginti baseino darbo sezoną iki 11-11,5 
mėnesių per metus.

Šiemet atlikti baseino rekonstrukcijos darbai pastebimai 
pakeitė atskirų baseino patalpų vaizdą. Atnaujinti persiren-
gimo kambariai, nupirktos naujos ir talpios rūbų spintelės, 
nauja dušų įranga leidžia pasirinkti norimo karštumo vande-
nį. Jaukesnė tapo ir pagrindinė baseino vonios salė: atnau-
jinta sūkurinė vonia, įrengtos šildomos grindys, tarptautinius 
standartus atitinkantys starto bokšteliai plaukikams, nauja 
garinė druskų pirtis. Lankytojų patogumui baseino rūbinė 
buvo atskirta nuo bilietų kasos, o sumontuota laiko fiksavi-
mo sistema leis pasirinkti buvimo baseine laiką, sureguliuoti 
žmonių srautus baseine.

Rekonstrukcija kainavo daugiau kaip 2,4 mln. litų, jai 
panaudotos valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos 
Sąjungos bei baseiną eksploatuojančios viešosios įstaigos 
„Sveikatos oazė“, lėšos. 

Su atnaujintu Anykščių baseinu susipažino Kūno kultū-
ros ir sporto departamento generalinis direktorius Klemensas 
Rimšelis, Lietuvos olimpinio centro direktorius Linas Tube-
lis, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Antanas Baura, Jonas 
Šimėnas, Algimantas Salamakinas, Seimo jaunimo ir sporto 
komiteto pirmininkas Jonas Liesys, žinoma šalies plaukikė 

olimpinė čempionė Lina Kačiušytė ir kiti svečiai. Atnaujintu 
baseinu džiaugėsi ir anykštėnas plaukikas olimpietis Gie-
drius Titenis.

 Vytautas BAGDONAS

Daugiakalbis teatras
Spalio 16 – 20 dienomis Anykščiuose – 2012-ųjų 

Lietuvos kultūros sostinėje – pirmąkart vyko ilgai 
brandintas tarptautinis teatrų festivalis „Kliudžiau“. 
Profesionalios mūsų šalies ir užsienio trupės parodė 
penkis spektaklius, demonstruodamos išskirtinį dė-
mesį lietuvių dramos veikalams.

Festivalio puošmena ir staigmena tapo Kęstučio Mar-
čiulyno (Bo Haeng SN) kvietimu atvykusi tradicinio ko-
rėjiečių muzikos 
žanro pchansorio 
giedotoja Park In 
Hye (nuotraukoje). 
Savo gimtąja kalba 
ji atliko ištrauką iš 
Antano Baranausko 
poemos „Anykščių 
šilelis“ ir korėjiečių 
pasakojamųjų dai-
nų programą.

Pirmąja lietu-
viškos dramatur-
gijos teatrų šven-
te Anykščiuose 
buvo pagerbti ne tik 
anykštėnai klasikai 
Antanas Baranaus-
kas, Antanas Vie-
nuolis-Žukauskas 
ir Jonas Biliūnas, 
bet ir teatrų festi-
valio „Kliudžiau“ 
sumanytojas, šviesaus atminimo teatro ir kino režisierius, 
aktorius Artūras Žukauskas (1974–2012). Surengti tarptautinį 
profesionalių teatrų festivalį buvo viena paskutiniųjų jo idė-
jų. Vertindami Artūro siekį puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą, 
bičiuliai ir bendraminčiai ėmėsi realizuoti jo sumanymą.

Festivalį atidarė vienas naujausių Vilniaus teatro „Lėlė“ 
darbų, Vitalijaus Mazūro režisuotas spektaklis suaugusie-
siems „Jūratė ir KasTautas“. Šiuo kūriniu legendinis teatro 
režisierius neįprastai pažvelgė į „Jūratės ir Kastyčio“ legendą, 
kuri mus lydėjo nuo pat vaikystės.

Programą pratęsė naujas režisierės Laimos Adomaitie-
nės ir Lietuvos rusų dramos teatro spektaklis pagal Žemaitės 
pjesę „Trys mylinčios“. Pjesė buvo vaidinama trim kalbomis: 
režisierė tarsi atkūrė autentišką rašytojos aplinką, kurioje 
neretai pasigirsdavo lenkiškas arba rusiškas žodis. Spektaklis 
pasakojo apie tris moteris – našlę ir jos dukteris, – pametusias 
galvas dėl samdinio Liudviko, atvykusio iš Kaukazo.

Šiuolaikinei lietuviškai dramaturgijai atstovavo Rimo 
Tumino režisuotas Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spek-
taklis „Mistras“, sukurtas pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę. 
Jis suteikė progos netradiciškai pažvelgti į garsias istorines Ant plaukimo baseino stogo sumontuota didžiausia Lietuvo-

je saulės kolektorių sistema. Foto: Vytautas Bagdonas.
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asmenybes, nešabloniškai pasvarstyti apie lietuvių tautos 
identitetą. „Mistro“ centre – Adomo Mickevičiaus biografija 
ir likimas, o kartu – tikro herojaus, kurio galbūt nesąmonin-
gai ilgimės šiandien, paieškos.

Dar vieną festivalio premjerą pateikė Panevėžio teatras 
„Menas“, kuriame režisierius Albertas Vidžiūnas sukūrė 
savitą Juozo Grušo pjesės „Meilė, džiazas ir velnias“ inter-
pretaciją. Andriaus, Luko ir Juliaus išpažintys Beatričei ve-
da pražūtingų poelgių link, o aistrų sūkuryje žmogiškumo 
ir žvėriškumo grumtynės įsiliepsnoja kaip lemtingas mirties 
šokis...

Festivalis be apdovanojimų – ne festivalis. Geriausiam 
lietuvišką dramaturgiją pristačiusiam teatrui „Kliudžiau“ 
rengėjai skyrė pagrindinį prizą – „Auksinį lanką“, pirmajame 
festivalyje jis atiteko pchansorio giedotojai Park In Hye.

PA informacija
 

Balandžiui palinkėjo skrydžio
Lapkričio 24-ąją Svėdasų bibliotekoje prisiminimų 

vakaru paminėtas literatūrinio fondo „Baltasis balan-
dis“ veiklos dešimtmetis. 

„Baltasis balandis pakilęs iš Anykščių rajono Malaišių 
krašto, jau dešimt metų nenuilstamai sklando virš Aukš-
taitijos upių, kalvų ir klonių... Kiekvienais metais paukštis 
leidžiasi ten, kur susirenka bičiuliai, kur skamba poezijos 
posmai ir muzika“, – tokiais šiltais žodžiais Fondo įkūrėja 
ir vadovė Aldona Širvinskienė pasidžiaugė, kad jau dešimt 
metų į šventes, susitikimus, konkursus, kur skamba posmai, 
dainos renkasi draugai ir bendraminčiai.

Su dešimtuoju gimtadieniu „Baltąjį balandį“ sveikino 
Anykščių meras Sigutis Obelevičius, Svėdasų seniūnas Va-
lentinas Neniškis, Anykščių bibliotekininkai, o bardas Vi-
dmantas Plėta šventės dalyviams skyrė Vladimiro Visockio ir 
Vachtango Kikabidzės dainas.

Pirmasis Fondo renginys 2002 m. vyko tose pačiose Svė-
dasų bibliotekos patalpose. Tuomet buvo pristatyta Karolio 
Širvinsko kūryba – paveikslų paroda ir pirmoji jo poezijos 
knygelė „Mylėk ir būsi mylimas“. Vėliau jo paveikslų paro-
dos buvo pristatomos Traupyje, Debeikiuose, Vaitkūnuose, 
Kavarske, Andrioniškyje, Skiemonyse, Anykščių Šv. Mato 
bažnyčioje, Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčioje, Kupiškio 
viešojoje bibliotekoje, Ramygaloje – ir taip iš viso surengta 
trylika Karolio meno darbų parodų.

Fondo įkūrėja A. Širvinskienė nuo 2005 m. pradėjo reng-
ti  poezijos šventes-konkursus „Baltasis balandis“ Karolio 
Širvinsko premijai gauti. 2012-aisiais Ukmergės rajono sa-
vivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje ši šventė vy-
ko aštuntą kartą. „Baltasis balandis“ lankėsi Dieveniškėse ir 
Turgeliuose (Šalčininkų r.), Palėvenės vienuolyne (Kupiškio 

r.), Jonavoje, Vilniuje, Svėdasuose... O Aldonos gimtajame 
Kunigiškių kaime vasaros viduryje vyksta kasmetiniai litera-
tūriniai skaitymai „Po skambančiu medžiu“, kurie sukviečia 
literatus ir bardus jaukioje aplinkoje pabendrauti, pradžiu-
ginti nauja kūryba –  liejasi iš širdies posmai, dainos, kalbos. 

Prisiminimais apie bendrus darbus dalijosi Danutė Au-
gustinienė, Kavarsko bibliotekos vyr. bibliotekininkė Eugeni-
ja Zajankauskaitė, Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ vadovė 
Alma Švelnienė, Butėnų kaimo bendruomenės pirmininkė 
Domicėlė Augutienė, literatė iš Utenos Regina Tamošiūnai-
tė-Abukauskienė, koncertavo Svėdasų J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos mokytojas Vytautas Jucys. Visi svečiai sveikino 
Aldoną Širvinskienę ir jos „Baltąjį balandį“, linkėdami jam 
sėkmingo skrydžio.

Violeta GLIAUDELIENĖ,
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 

vyr. bibliotekininkė

Jauno verslo žiburiai
Gruodžio 13 d. Anykščiuose, „Nykščio namuose“, 

vyko verslo forumas „Verslo ir savivaldos bendradar-
biavimas: galimybės darniam vystymuisi“, kurį su-
rengė Anykščių rajono savivaldybė kartu su Anykščių 
verslo informacijos centru, Jaunųjų profesionalų pro-
grama „Kurk Lietuvai“ bei viešąja įstaiga „Versli Lie-
tuva“. Forume buvo įvertinti pastarųjų metų Anykščių 
rajono savivaldybės darbo su pradedančiais verslą bei 
jaunais specialistais rezultatai, aptartos tolimesnės 
veiklos kryptys ir išdalinti pirmieji „Anykščių verslo 
žiburių“ apdovanojimai.

Forume patirtimi dalinosi ir rajono plėtros galimybes 
analizavo Anykščių rajono savivaldybės darbuotojai, versli-
ninkai, visuomenės atstovai. Apskrito stalo diskusijose buvo 
nagrinėjamas svarbiausias mažiesiems Lietuvos miestams 
klausimas – „Kokios sąlygos trauktų jaunus, kvalifikuotus 
specialistus čia atvykti, gyventi ir kurti“.

Forumo metu „Anykščių verslo žiburiai“ įteikti svetin-
giausiems, novatoriškiems verslininkams bei drąsiems verslo 
debiutantams. Naujų idėjų spindulio nominacija įteikta UAB 
„Deivana“ vadovui Deividui Diliui, Anykščiuose įkūrusiam 
kukurūzų labirintą ir lipynių parką „Dainuvos nuotykių 
slėnis“. Svetingo verslo spindulio nominacija įteikta UAB 
„Paukštukas Pūga“ vadovei Linai Tamoliūnienei, atidariusiai 
šokoladinę Anykščių senamiestyje. Pirmojo verslo spindulio 
padrąsinimo nominacija įteikta UAB „Anykštukas“ vadovui 
Mariui Šimulioniui, įrenginėjančiam ekologinių prekių par-
duotuvę. Anykščių vadovų klubo įsteigtu specialiuoju prizu 
apdovanota UAB „Skoneta“ vadovė Jolita Abramovaitė, kartu 
su savo kolegėmis įkūrusi kepyklėlę Anykščių senamiestyje.

Aldoną Širvinskienę pasveikino ir svėdasiškis tautodailinin-
kas Aleksandras Tarabilda. Foto: Violeta Matelienė.

Vadovų klubo prezidentas Dalis Vaiginas specialų prizą įtei-
kia kepyklėlės vadovei Jolitai Abramovaitei. Foto: Gražvydas 
Bartulis.
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2012 metams baigiantis, Anykščių rajone veikė 378 pri-
vačios įmonės, jų savininkų  amžiaus vidurkis – beveik 38 
metai. 92 proc. rajone įkurtų įmonių teikia paslaugas. Pirma-
sis Anykščių rajone mažąją bendriją įregistravo jauniausias 
rajono verslininkas 22 metų Tadas Inčiūra.

Per pastaruosius trejus metus Anykščių rajono savival-
dybė per Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programą 
parėmė 27 vietinių verslo atstovų plėtros projektus. Paramos 
suma siekia per 100 000 litų. 

Esu įsitikinusi, jog tokio pobūdžio renginiai yra naudingi 
ir savivaldos atstovams, ir verslininkams.

Forume jaunieji anykštėnai drąsiai ir atvirai išdėstė savo 
poreikius bei lūkesčius, kuriuos įgyvendinus jie būtų paska-
tinti kurti verslą Anykščiuose. Visiems tapo aišku, jog pagrin-
diniai jaunimo lūkesčiai yra susiję su ekonomišku ir ekolo-
gišku būstu bei išvystyta miesto infrastruktūra, novatorišku 
socialinių problemų sprendimu bei moderniu kultūriniu 
miesto gyvenimu. Jaunus žmones imtis verslo Anykščiuose 
skatintų ir sustiprėjęs visuomeniškumas bei aktyvus vietos 
bendruomenės palaikymas.

Lina BLAŽYTĖ,
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų 

ir projektų valdymo skyriaus vedėja

Spalvos virš miesto
Gruodžio 28 d. kultūrinių tradicijų studijoje 

„Anykščių vaivorykštė“ buvo atidaryta ir iki vasario vi-
durio veikė fotokonkurso „Vaivorykštė virš Anykščių“ 
geriausių kūrinių paroda. Viduržiemis Anykščiuose 
tapo paženklintas jam visiškai neįprastu gamtos reiš-
kiniu – dvi dešimtys vaivorykščių tarsi nutvieskė dan-
gų virš mūsų miesto.

Išvysti sustabdytą akimirką su daugiaspalve juosta dan-
gaus skliaute yra malonu. Tai bene vienintelis gamtos reiš-
kinys, kuris kiekvienam jį reginčiam sukelia vien teigiamas 
emocijas, neprimena jokio rūpesčio ar nerimo. Išvysti dvi ar 
tris vaivorykštes – dar smagiau, mat vienu metu prieš akis 
nušvitusios, jos dažniausiai atitraukia nuo visų darbų, skatina 
stabtelti dienos bėgime ir pakelti akis, susižavėti spalvų žais-
mu ir sušilti nuo staiga užplūstančių malonių jausmų.

Surinkti į vieną ekspoziciją kelias dešimtis vaivorykščių, 
„sugautų“ dažniausiai itin atpažįstamose mūsų Anykščių 
vietose, pavyko tik pakvietus fotografuojančius anykštėnus 
atverti savo archyvus ar spėti užfiksuoti praėjusios vasaros, 
rudens vaivorykštes. Konkurso rengėjai sulaukė per 60 vai-

vorykščių atvaizdų, visi jie įkurdinti interneto galerijoje, o 
kas trečias pateko ir į parodą.

Idealų vaivorykštės lanką virš Anykščių miesto parko 
prieš keletą metų įamžinęs profesionalas fotografas Alfredas 
Motiejūnas sakė, kad ne kiekvieną pastebėtą vaivorykštę pa-
vyksta taip nufotografuoti, kad nuotrauka būtų įdomi ir verta 
kur nors eksponuoti. Gi kiti parodos dalyviai, savęs rimtais 
fotografais nelaikantys, buvo ne tokie reiklūs kadro estetikai 
ir tiesiog džiaugėsi spėję užfiksuoti momentą, kuris gali su-
teikti džiaugsmo kitam, jį pamačiusiam.

Toks momentas anykštėnei Nijolei Simaškienei buvo 
praėjusių metų liepos pabaigoje, kai ji užkopė į Anykščių 
bažnyčios bokštą ir staiga išvydo vaivorykštės lanką tiesiog 
virš viso miesto. Jos kadruose Anykščius apgaubusi juosta ne 
tik nušvito dangaus skliaute – žvelgiant iš viršaus, ji sužėrėjo 
tiesiog miesto namų stogų fone (foto).

Ne mažiau pasisekė Kūrybos ir dailės mokyklos direkto-
riui Arūnui Vilkončiui, kuris vaivorykštę išvydo, išėjęs iš Ko-
plyčios, – kaip tik tuo metu, kai ji gaubė Anykščių bažnyčios 
bokštus, kai nusileido kažkur į senąsias Jurzdiko pievas už 
profesoriaus Algirdo Avižienio namų... O jauniausioji paro-
dos dalyvė aštuonerių metų anykštėnė Emilija Kazlovaitė sa-
vo gražiausią vaivorykštę tiesiog „uždarė“ į mamos mobilųjį 
telefoną ir pateikė konkursui.

Viena pirmųjų parodą apžiūrėjusi Anykščių vyriausioji 
architektė Daiva Gasiūnienė labiausiai susižavėjo Mariaus 
Gliaudelio „rakursu“ – mat jo vaivorykštė įrėmino Anykščių 
gaisrinės pastatus, suteikdama architektūros detalėms neį-
prastą foną.

Anykštėnų vaivorykštės suspindo vandens pursluo-
se, tryškusiuose miesto parke ar iš Šventosios fontanų, jos 
sužėrėjo skirtingais vyraujančiais atspalviais: nuo ryškiai 
raudonos iki žalsvai mėlynos, danguje atvėrė vieną ar dvi 
spalvotas arkas. Parodos atidarymo proga mokytoja Birutė 
Čielienė papasakojo apie vaivorykštės simboliką kultūroje, o 
jaunųjų atlikėjų duetas Justė Svirkaitė ir Adas Diržys vakarą 
praturtino dainomis.

-tk

Šviesulys, kuris sušildė
Sausio 21 d. LRT radijo „Klasika“ laida „Ryto alle-

gro“ penktą kartą paskelbė Metų kultūros šviesulį – 
žmogų, 2012 metais daugiausiai nuveikusį savo mies-
to ar kaimo bendruomenės labui bet kurioje kultūros 
srityje. Metų kultūros šviesuliu pirmąkart išrinkta 
anykštėnė – Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos Ažuože-
rių padalinio vyresnioji bibliotekininkė Daiva Agafa-
novienė.

Pristatydamas Lietuvai naująjį Metų kultūros šviesulį, 
portalas www.lrt.lt pasakojo: „Ažuožerių bendruomenės 
siela vadinama iniciatyvi, veikli bibliotekininkė, sutelkusi 
mokinių būrelį, prisiuvusi lėlių, įkūrė teatrą „Skruzdėlytės“, 
su kuriuo dalyvauja Aukštaitijos regiono lėlininkų šventėje 
„Kai prabyla lėlės“.

Ji pirmoji rajone pradėjo organizuoti vasaros skaitymo 
stovyklas. Finansiškai sunkiu laikotarpiu, kai biblioteka sto-
kojo naujų knygų, D. Agafanovienė surengė akciją „Nauja 
knyga bibliotekai“. Kai vyko bibliotekos renovavimo darbai, 
atlaisvinusi savo buto didžiausią kambarį, bibliotekininkė čia 
įkurdino biblioteką, kad gyventojai turėtų galimybę skaityti, 
naudotis internetu.“

Radijo klausytojų balsavime internetu bibliotekininkė, 
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kur taip pat yra Ažuožerių seniūnaitė bei Ažuožerių ben-
druomenės pirmininkė, D. Agafanovienė šiemet nurungė 
Metų kultūros šviesuliu taip pat pretendavusius tapti Šiaulių 
miesto, Joniškio, Šakių ir Marijampolės rajonų kultūros dar-
buotojus. 

LRT radijo „Klasika“ laidos „Ryto allegro“ redaktorė Alma 
Valantinienė, rinkimų laikotarpiu pati apsilankiusi Ažuože-
riuose ir parengusi kandidatės į Metų kultūros šviesulį pri-
statomąją laidą, sakė, kad į šį titulą buvo atrinktos penkios 
kandidatūros iš apie 30 pasiūlytųjų.

Metų kultūros šviesulio laureatė apdovanota sausio 23 
dieną Vilniuje, LRT darbuotojams įteikiant ir „Bitinukų“ ap-
dovanojimus.

PA informacija

Žmonės, kupini gerumo
Vasario 1 d. į Koplyčią – Pasaulio anykštėnų kūry-

bos centrą su savo naujausiais kūriniais vėl susirinko 
Anykščių krašto tautodailininkai.

Aš manau, kad tautodailininkai – tai Dievo pateptieji, 
bet mokytojų nuskriaustieji. Kodėl? Mokykloje gerbiami tie, 
kurie pasaulį asimiliuoja regėjimu, jų dienoraščiuose daug 
dešimtukų, jiems atviri keliai į universitetus. Dar mokytojų 
dievinami tie, kurie pasaulį asimiliuoja per klausą. Kartais 
šie mokiniai knygų nemėgsta skaityti, nes mažai įsimena, 
bet 100 proc. įvaldo tai, ką mokytojai aiškina. Paskui jiems 
kilimus patiesia universitetai ir politikų tribūnos.

Jūs, mano numylėtiniai, pasaulį asimiliuojate per rankas. 
Jūsų rankos MOKO protą. Daugumos tautodailininkų  ran-

kos turi gydomųjų savybių, pašalina skausmą, sukelia malo-
nius jausmus.

Jeigu rytą gersiu kavą iš stiklinės, ji man nesuteiks tiek 
stiprybės ir žvalumo, kiek kava, išgerta iš rankomis žiesto 
indo, išpiešto ornamentais. Kava iš tautodailininko rankose 
gimusio puodelio suteikia neįtikėtinos energijos, stiprybės ir 
ramumo.

Jūsų rankos nuo ankstyvos kūdikystės manipuliavo daik-
tais, jūsų rankytės smėlio dėžėje kūrė stebėtino įmantrumo 
daiktus ir siužetus. Tik mokykloje jūsų rankos jautė BADĄ. 
Mokytojai jus bardavo, kai rankos ieškodavo kišenėse smul-
kių varžtelių ar sagų... ir tik ten atsigaudavo jūsų protas. Anks-
ti išryškėjo noras kurti – ir to noro niekas negalėjo nuslopinti. 
Antai tautodailininkas Jurgis Kazlauskas tik pensininku tapęs 
sukūrė begalinės magijos stebuklus.

Jūs jau vaikystėje kitaip rėdėte lėles, kitaip drožinėjote ar 
lipdėte švilpukus. Mano vienas anūkas paveldėjo iš senelio 
– ne iš manęs, iš kito, – protingas rankas... Jis kitaip valo kam-
barius, kitaip kepa kiaušinienę, o būdamas jau abiturientas 
močiutei kryželiu išsiuvinėjo didžiulį paveikslą.

Mane užburia kiekviena smulkmena, kuri gali spindu-
liuoti stipriau negu didelis audinys. Štai paauglio dydžio 
angelas – ir to paties tautodailininko kaulinis pakabukas. 
Mažytį ir didelį autorius kūrė tiek pat laiko, tiek pat laiko jo 
rankos siuntė mums energetinius dažnius, tad ir mus dabar 
veikia panašia magija.

Tautodailininkų parodoje ne tiek gilinausi į dirbinius, 
kiek stebėjau kūrėjus. O Dieve, kokie tai Žmonės – kupini 
gerumo! Kokie šviesūs jų veidai, kaip jie moka džiaugtis kitų 
darbais, kaip geba vertinti kitų gerumą – ir niekas taip nege-
ba atleisti už skriaudas!

Likite šviesūs, likite taurūs darbuose ir gyvenime. Visada 
tikėkite, kad jums padės Angelas.

Man už kelių mėnesių 85. Aš neturėjau tokių protingų 
rankų, bet nuveikiau daug, gerbiau ir tuos, kurie darė daug 
rašybos klaidų.

Pagarbiai – Juozas DANILAVIČIUS, 
mokytojas ekspertas

Trispalvių upė Kurkliuose
Vasario 16-ąją Kurkliuose, minint Lietuvos nepri-

klausomos valstybės atkūrimo 95-ąsias metines, pir-
mąkart Anykščių krašte nusidriekė šventinė eisena su 
95 Trispalvėmis.

Per visą miestelį iki paminklo kapinėse žuvusiesiems 
už šio krašto laisvę su vėliavomis žengė kariai savanoriai ir 
Anykščių S. Dariaus ir S. Girėno kuopos šauliai, Kurklių Ste-
pono Kairio pagrindinės mokyklos moksleiviai, kurkliečiai 
ūkininkai, medžiotojai, net ir kurkliečių svečiai.

Čia Trispalvės buvo iškilmingai pašventintos, o paskui 
išdalytos miestelio gyventojams. Idėja pasiūti ir išdalyti 
trispalves Kurklių gyventojams, surengti tokį patriotinį žygį 
kilo šiame krašte užaugusiam ir savo garsiais tėviškėnais 
besididžiuojančiam jaunam istorikui doktorantui Norbertui 
Černiauskui. Jis tikisi, kad nuo šiol Nepriklausomybės akto 
signataro Stepono Kairio gimtinėje per visas šventes prie kie-
kvieno namo plevėsuos vėliavos.

N. Černiauskui tai atrodo ypač svarbu tokiame miestely-
je, iš kurio apylinkių kilo tiek su Vasario 16-ąja susijusių žy-
mių asmenybių. Tarp jų – signataras Steponas Kairys, vienas 
iš Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto teksto autorių, 
gimęs ir augęs Užunvėžiuose. Pats šio Akto tekstas nelegaliai 
buvo išspausdintas Martyno Kuktos, gimusio Trakiniuose ne-

Tautodailės parodoje – Ritos Vasiliauskienės karpiniai. Foto: 
TK, VŽM.
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toli Kurklių, privačioje spaustuvėje Vilniuje, Totorių gatvėje.
„O dar po 30 metų prie Kurklių veikė mokytojas partiza-

nas Juozas Šibaila-Merainis, kuris buvo vienas iš pagrindinių 
1949 metų partizanų Vasario 16-osios deklaracijos autorių. 
Kai tiek daug sutapimų, būtina tai išnaudoti, nes čia išskirti-
nė vieta, išskirtiniai žmonės“, – taip kalbėjo idėjos autorius 
N. Černiauskas, Vasario 16-ąją duodamas interviu Lietuvos 
televizijai.

Surinkti 5 tūkst. litų Trispalvėms pasiūti padėjo Kurklių S. 
Kairio pagrindinės mokyklos mokytojai.

„Surasti rėmėjų buvo sunkiausia, bet kai mes papasako-
jome apie idėją taip pagerbti Lietuvos valstybingumą ir kraš-
tietį Steponą Kairį, žmonės suprato ir mielai aukojo“, – apie 
tai, kaip buvo įgyvendintas sumanymas, pasakojo Kurklių S. 
Kairio pagrindinės mokyklos direktorė Jūratė Kašinskienė.

Tądien pirmąsias Trispalves gavo 52-jų Kurklių mokyklo-
je moksleivių tėvai ir šventės rėmėjai, kitiems kurkliečiams, 
neišgalėjusiems jų nusipirkti ir per šventes iškelti, vėliavos 
nuneštos į namus.

Kurkliuose nuaidėjo patrankos šūviai už Lietuvos vals-
tybę, signatarą Steponą Kairį ir už Kurklių  Stepono Kairio 
pagrindinę mokyklą, visi šventės dalyviai prie laužo buvo 
vaišinami kareiviška koše.

Tokia Kurklių miestelio bendruomenės šventinė inicia-
tyva pateko tarp įspūdingiausių ir sulaukė įvertinimo: Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė įteikė kurkliečiams Trispalvę už 
įgyvendintą idėją visus miestelio namus papuošti valstybinė-
mis vėliavomis.

PA informacija

„Jus jaunus čia uždariau...“
Vasario 23-osios popietę A. Vienuolio-Žukausko 

memorialiniame name-muziejuje susitikę anykštėnai, 
dirbę vienoje rajono įmonėje, žavėjosi savo buvusios 
bendradarbės Nijolės Narkevičienės kruopštumu. Bu-
vusi vienos didžiausių Anykščių krašto įmonių Buiti-
nio gyventojų aptarnavimo kombinato darbuotoja su-
rinko ir perdavė Muziejui saugoti įmonės 1948–1992 
m. istoriją – tris tomus nuotraukų ir dokumentų.

Buitininkus nuliūdino žinia, kad jų susitikimo išvakarėse 
susirgo 83-uosius einantis ilgametis šios įmonės vadovas, 
1957–1991 m. jos direktoriumi dirbęs Julijonas Uzdonas. 
Buvusių pavaldinių prisiminimuose jis buvo lyginamas su 
Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu: vadovu, visuomet 
numačiusiu maksimalius tikslus ir kaskart gebėdavusiu juos 
pasiekti.

Pirmąkart po 20 metų nuo įmonės išardymo susitikę šio 
kolektyvo atstovai padarė netikėtą išvadą: jei jų įmonė būtų 
išlikusi, dabar Anykščiai bedarbiais negarsėtų. 

Buvusių bendradarbių ir savo giminaičių padėkų sulauku-
si kraštotyrininkė N. Narkevičienė pirmiausiai dėkojo buvu-
siai Muziejaus direktorei Teresei Mikeliūnaitei (1928–1984), 
jaunystėje ją įkvėpusiai neišmesti nuotraukų ar dokumentų, 
nes jie ateityje bus svarbūs. „Kaip burundukas tempiau viską 
į savo pastogę – o dabar visus jus jaunus čia uždariau, saugo-
site savo išmintį ateičiai“, – pasakojo rinkinio sudarytoja.

Kai kurie buitininkai į susitikimą atvyko ir su savo vaikais 
bei anūkais, kuriems buvo smalsu išgirsti įvairių juokingų ir 
įsimintinų nuotykių iš vienos įmonės kolektyvo istorijos XX 
a. antrojoje pusėje. Bene labiausiai senieji buitininkai didžia-
vosi žinia, kad Lietuvoje anykštėnai buvo gerbiami, laikomi 
savo srities lyderiais ir šitaip garsino Anykščių vardą. Kaip 
tokios lyderystės patvirtinimą buvęs šios įmonės fotografas 
Valentinas Repšys atvežė parodyti jo saugomą puošnią rau-
doną vėliavą, kuria prieš kelis dešimtmečius buvo apdova-
notas šis anykštėnų kolektyvas.

Prisiminę ir minute tylos pagerbę dešimtis jau mirusių 
savo kolektyvo narių, buitininkai sutarė burtis ir bendrauti 
dažniau, galbūt mažesniais padalinių kolektyvais. Popietės 
dalyviai ne tik žvalgėsi į savo jaunystę pro buvusios darbo-
vietės istorijos rinkinio langą, bet ir apžiūrėjo A. Vienuolio 
memorialinio namo ekspoziciją. Kai kurie vyresnės kartos 
anykštėnai prisipažino paskutinį kartą čia buvę tik jaunystė-
je, nes paskui tiesiog nepasitaikė progos užsukti į Muziejų. 

Tęsdamas popiečių ciklą „Darbas, suartinęs anykštėnus“, 
Muziejus ketina į šiuos Rašytojo namus pakviesti ir kitų XX a. 
antrosios pusės buvusių Anykščių įmonių bendradarbius.

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

Mergaitės mokosi austi
Kovo 9-ąją Arklio muziejuje Niūronyse buvo su-

rengta audimo būrelio 5-erių metų gimtadienio šven-
tė ir atidaryta šio būrelio mokinių darbų paroda, kuri 
veiks iki rugpjūčio 31-osios.

Gimtadienio proga susirinko šiuo metu besigilinančios į 
audimo paslaptis moksleivės anykštėnės ir joms už atkaklu-
mą dėkoję šio amato vyresniosios kartos gerbėjai. Su audimo 
būrelio kasdienybe jie susipažino pamatę Dalios Bernotai-
tės-Janušienės ir Aloyzo Janušio filmą „Indrajos išmokintos“.

Nijolė Narkevičienė sukaupė šimtus nuotraukų ir dokumen-
tų, kuriuos perdavė saugoti Muziejui. Foto: TK, VŽM.

Vėliavnešiai su Trispalvėmis Vasario 16-ąją Kurkliuose. Foto: 
Rolandas Lančickas.
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Anykštėnų džiaugsmai

Pirmasis audimo būrelio užsiėmimas įvyko 2008-ųjų 
kovo 5-ąją Antano Vienuolio gimnazijoje. Nedaug susirin-
ko norinčiųjų susipažinti su šiuo senoviniu darbu. Tik Miglė 
Belevičiūtė, Viktorija Vijeikytė ir Nora Radzevičiūtė. Vėliau 
prisijungė Neringa Baltrūnaitė, Vaida Karaliūtė, Karolina Bur-
baitė ir Viktorija Šiktorova. Po metų – Asta Lenkaitytė. Buvo 
ir daugiau mergaičių, tik kai kurias paviliojo kiti užsiėmimai, 
o kai kurios išsigando sunkaus darbo.

„Pradėjusios nuo paprasčiausio dvinyčio, vėliau per-
ėjome prie keturnyčio audimo. Susipažinome su audeklo 
apmetimu, įrietimu, rašto suvėrimu. Nuolatos mokomės 
austi įvairiausių rūšių juostas“, – pasakojo audimo būrelio 
vadovė Dalia Bernotaitė-Janušienė.

Atėjus vasarai, būrelis darbus tęsia Arklio muziejaus au-
dimo klasėje, dabar – amatų centre. Čia kiekviena mergaitė 
gali pati išausti audeklą nuo pradžios iki pabaigos. Vėliau 
staklėmis pasikeičia ir audžia kitus darbus. Štai kodėl paro-
doje matyti nemažai įvairių to paties rašto variacijų.

Pasak D. Bernotaitės-Janušienės, sunku mergaitėms dirbti 
muziejuje: reikia austi, kai aplink tave nuolatos šurmuliuoja 
žmonės. „Turi paaiškinti apie įvairius jiems nematytus ir ne-
suprantamus dalykus, atsakyti į šimtus klausimų. O juk ne 
visi lankytojai mandagūs ir jautrūs. Tokia tad šio mokymosi 
kaina...“ – sakė būrelio vadovė.

Jaunųjų audėjų gretas papildė ir Jono Biliūno gimnazi-
jos mokinės. Jų būta nemažai, bet geriausiai sekėsi Skaistei 
Stalnionytei ir Rugilei Petrauskaitei, jos iki šiol audžia. 2012 
metais savo norą rimtai mokytis išreiškė ir Antano Baranaus-
ko vidurinės mokyklos mokinė Livija Lukavičiūtė.

Vyriausios mokinės Antano Vienuolio gimnaziją jau 
baigė. Šiais metais atėjo nauja karta – antrokės, trečiokės, 
ketvirtokės.

Parodoje pateikiami penkerių metų darbai. Tikimės su-
pratimo ir atlaidumo.

Arklio muziejaus informacija

Dovanos šilelio zylėms
Kovo 18-ąją Anykščių šilelio pakraštyje aplink Dai-

nuvos slėnį prie medžių kamienų prisiglaudė 90 naujų 
inkilų, kuriuose daugiausia apsigyvens zylės, musinu-
kės ir varnėnai.

Taip anykštėnai kartu su visos šalies paukščių bičiuliais 
dalyvavo Generalinės miškų urėdijos inicijuotoje visuotinė-
je akcijoje „Devyniasdešimt paukščių pavasarių“. Jos metu 

buvo prisiminta, jog praėjo jau devyniasdešimt metų nuo 
pirmosios Paukščių dienos, kai pavasarį keliami vis nauji 
inkilai mūsų krašto sparnuočiams. Tokios pavasario tradici-
jos iniciatorius buvo žymiausias Lietuvos gamtininkas prof. 
Tadas Ivanauskas. 

Tądien aplink Dainuvos slėnį pasklidę Anykščių miškų 
urėdijos miškininkai kartu su jaunaisiais miško bičiuliais 
iš A. Baranausko vidurinės mokyklos ir jų mokytoja Daiva 
Barauskiene, su jaunaisiais šauliais ir visuomenės atstovais, 
klampodami per sniegą, žvalgėsi tinkamų vietų pakabinti 
naujiems inkilams. Pietinėse medžių kamienų pusėse ant 
tvirtų šakų kelių metrų aukštyje pakibo įkelti sparnuočių na-
meliai, A. Baranausko vidurinėje mokykloje sukalti iš lente-
lių ar pagaminti iš drevėtos trinkos.

Į akciją susirinkusiems anykštėnams Anykščių urėdijoje 
dirbanti gamtininkė ornitologė Irma Žukauskaitė pasakojo, 
kad iš maždaug 220 Lietuvoje perinčių paukščių rūšių be-
ne 160 čia ir žiemoja – tik kelios dešimtys išskrenda į pietus 
ieškoti šiltesnės žiemavietės, tarp jų – ir kikiliai, kurių mūsų 
krašte yra daugiausia iš visų paukščių. Tačiau orams šylant 
vis daugėja tokių sparnuočių, kurie prof. T. Ivanausko laikais 
niekuomet čia žiemai nepasilikdavo, o dabar neretai matomi 
ištisus metus. Pasak I. Žukauskaitės, dabar net ir žiemą Lietu-
voje galima pamatyti strazdą giesmininką, vis dažniau lieka ir 
baltieji garniai – tiesiog paukščių įpročiai palaipsniui kinta.

Užtat įpročiai sukti lizdą tik tam tikroje vietoje yra kur kas 
stipresni. Tai žinodami, miškininkai parinko tokius inkiliukus, 
kurie bus užpildyti ir triukšmingoje vietoje, prie pat miesto pra-
mogų vietos esančiame Anykščių šilelio pakraštyje. Žmonių 
ir triukšmo nepaisančioms zylėms ir musinukėms skirti inkilai 
buvo pakabinti tankesniuose pušynuose, žmonių kaimynystę 
irgi mėgstantys varnėnai įsikurs prie šilelio laukymių.

I. Žukauskaitė labiausiai gyrė sumanymą pagaminti in-
kiliukus zylėms su išardomu šonu – mat kasmet juos tenka 
atidaryti ir išvalyti, užterštame namelyje zylės lizdo nebesu-
ka. Tuo tarpu varnėnai ne tokie reiklūs – jie ir patys inkilą 
išsivalo, jei kas trukdo jame patogiai įsikurti. 

Pažintį su miško paukščių įpročiais jaunieji miškininkų 
bičiuliai tęsė, ragaudami šiltos košės, išvirtos čia pat, lauko 
virtuvėje. 

Miškininkai kvietė prisijungti prie akcijos visi anykštėnus 
– įkelti į medį inkilą ir taip pratęsti prof. Tado Ivanausko tra-
diciją ne vėlu bet kuriuo metų laiku, nes anksčiau ar vėliau 
paukštis jam tinkamus namus atras.

PA informacija

Anykščių miškų urėdijos atstovė ornitologė I. Žukauskaitė 
rodė patį geriausią inkilą zylėms – su atidaromu šonu. Foto: 
TK, VŽM.

Audimo būrelio vadovė D. Bernotaitė-Janušienė ir jos ugdo-
mos jaunosios audėjos: (iš kairės) Livija Lukavičiūtė, Viktorija 
Vijeikytė, Ugnė Taurelytė, Miglė Belevičiūtė, Karolina Bur-
baitė, Gustė Janušytė ir Skaistė Stalnionytė. Foto: Mindaugas 
Karčemarskas, VŽM.
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GIMTINĖS ŽENKLAI

Anykštėnų svečiai
Pasimatymas su rašytoja

Lapkričio 12-ąją Anykščių Jono Biliūno gimnazijos 
salė pražydo šypsenomis. Tądien į ją susirinkę gimna-
zijos mokiniai ir mokytojai, iš miesto atėję anykštėnai 
džiaugėsi sulaukę ypatingos viešnios – dailės istorikės, 
menotyros mokslų daktarės, žurnalistės, rašytojos 
Kristinos Sabaliauskaitės.

Jei manęs kas paprašytų įvardyti pačią jaukiausią vietą, 
nurodyčiau kelias: knygynas, biblioteka ar knygomis užkrau-
ta svetainė namuose. Knygų dulkės arba spaustuvės kvapas 
man puikiai dera su viskuo: lietingu vakaru, laisva pamoka, 
puodeliu arbatos... Tiesiog malonumas, telpantis rankose. 

Apie knygas galiu kalbėti nesustodama. Apie mylimiau-
sias geriau išvis nepradėti... Dar pradinėse klasėse nepa-
jusdavau, kaip įspūdžiai, perskaičius naują knygą, imdavo 
bertis lyg žirniai. Bet kai mokytoja paklausdavo „O kas gi 
autorius?“, visuomet sutrikdavau. Ne dėl to, kad jų neprisi-
minčiau... Man jie buvo tiesiog neįdomūs. Augau, ir ši nuos-
tata keitėsi. Akselio Miuntės, Albero Kamiu ir daugelio kitų 
biografijos žavi ne mažiau nei jų kūryba. 

Esu tipiška „knygų žiurkė“ ir dažnai pasiduodu knygų 
madoms. Todėl, kai mama nusipirko Kristinos Sabaliaus-
kaitės „Silva rerum“, stojau į eilę – „Aš po tavęs skaitysiu“. 
Pasamprotavimai „Ar tau ne per anksti?“ tik dar labiau susti-
prino ryžtą. Pirmąją romano dalį „surijau“ neatsikvėpdama. 
Patiko viskas: mįslingi siužetai, be galo tikroviški ir artimi 
veikėjai, barokinis Vilnius ir nepaprastai graži kalba. Antrąją 
dalį perskaičiau be eilės – pati pirmoji šeimoje.

Ir tada kaip pašėlusi ėmiau ieškoti informacijos apie iki 
šiol man negirdėtą rašytoją. Labai knietėjo pažinti moterį, į 
literatūros pasaulį įsiveržusią su trenksmu. Ir man sekėsi: Kris-
tiną Sabaliauskaitę išvysdavau atsitiktinai įsijungusi TV ar at-
sivertusi žurnalą. Didžiausią įspūdį darė rašytojos laisvumas 
ir drąsa (kas gi viešai prisipažins, kad yra snobas?). Sužinojusi, 
kad į mano gimnaziją atvažiuoja autorė, labai apsidžiaugiau. 
Kartu neapleido įkyri mintis – o jeigu ji man nepatiks?

Su rašytoja kalbėjomės apie viską: galimybę ekranizuo-
ti „Silva rerum“, romano veikėjų autentiškumą, literatūrą ir 
meną, Vilnių ir Londoną, netgi apie aukštąją madą.

Iš anksto atsiprašiusi literatūros mokytojų, rašytoja švys-
telėjo keletą akmenukų į lietuvių klasikų darželius. Žavėjosi 
Česlovu Milošu, Vislava Šimborska, Ričardu Gaveliu. Ir, ži-
noma, pristatė naują, kaip pati sakė, „mylimiausią savo kū-
dikį“ – Danielių Dalbą. Stebino tai, kad kiekvienas gerbėjų 

ir statistinių susitikimo dalyvių (ne paslaptis, kad tokių visur 
pasitaiko) klausimas sulaukdavo tarsi griežtai pasverto atsa-
kymo su tokia pat doze erudicijos, drąsos ir paprastumo.

Bent jau man rašytojos mintys paliko intrigą – būtinai 
noriu paklaidžioti ekskursijoje po barokinį Vilnių, pagaliau 
griebtis Ričardo Gavelio. Patiko Kristinos Sabaliauskaitės 
idėja, kad tikslas turėtų būti ne karjera, o pats tekstas, ir rašyti 
reikia tuomet, kai turi pasakyti kažką svarbaus. 

Naujoji rašytojos knyga kol kas dar tik mano knygų lenty-
noje. Gal dėl to, kad esu dvyliktokė ir knygų skaitymui laiką 
reikia vogti nuo matematikos išvestinių ir kitų dalykų. O gal 
dėl to, kad nuo vaikystės buvau kaupikė ir knygą laikau kaip 
skanų kąsnelį, kurį taip gera pasilaikyti juodai dienai ar šven-
tei. Paprasčiausiai gera žinoti, kad jį turi. 

Emilija MUSTEIKYTĖ,
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos abiturientė

Grąžino linkėjimus kurti
Lapkričio 22-osios popietę A. Vienuolio memoriali-

niame name-muziejuje viešėjusi poetė ir dramaturgė, 
2012-ųjų Vaikų knygos Karalienė Violeta Palčinskaitė 
susitiko su eiles ir prozą rašančiais Anykščių paaugliais 
ir padarė jai pačiai itin malonią išvadą: Anykščiuose 
vaikai tikrai skaito knygas. O prieš 55 metus ją kurti 
irgi skatinęs Antanas Žukauskas-Vienuolis panašiai ra-
gino: skaityk, tada ir rašyti seksis.

Klausydamasi šiuolaikinės mokyklinės kūrybos, kuria 
kaip savo pomėgio vaisiais su viešnia pasidalijo Jono Biliū-
no gimnazijos aštuntokės, V. Palčinskaitė iškart įžvelgė, kad 
taip rašyti gali tik skaitantys moksleiviai. „Be to, jie tikrai turi 
gerą mokytoją“, – sakė žinoma poetė, taip pradžiugindama 
jaunąsias anykštėnes į literatūros popietę „Žodis augančiam 
talentui“ palydėjusias mokytojas Dalią Andriuškevičienę ir 
Virginiją Žalatkovienę. 

Kalbėdamasi su gimnazistais, viešnia buvo itin atvira ir 
prisipažino patirianti tokių pačių rūpesčių, kaip ir pamokas 
ruošiantys paaugliai. Kartais ir jai tiesiog būtina parašyti, nors 
tuo metu nėra nei ūpo, nei įkvėpimo, todėl vadinti kūrybos 

Foto: Alfredas Motiejūnas.

Angelų muziejuje poetė V. Palčinskaitė dairėsi savo talento 
globėjo ir įkvėpėjo, o iš Anykščių išsivežė Valdo Pelegrimo 
išdrožtą angelą. Foto: TK, VŽM.
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gyvenimo malonumu ji neskuba.
Tiesiai šviesiai paklausta apie savo gyvenimo prasmę, 

daugiau kaip 30 knygų išleidusi vaikų literatūros kūrėja pra-
sitarė, kad jai, jaunystėje išsiskyrusiai, neteko auginti vaikų 
ir džiaugtis anūkais. Todėl kaip svarbiausią ji įvardino savo 
tiesioginį darbą – literatūrinę kūrybą, džiaugdamasi, kad jos 
eiles ir po kelių dešimtmečių skaito ir deklamuoja.

Išgirdusi klausimą, kodėl Lietuvoje poezijos skaitytojų 
gretos retėja, V. Palčinskaitė sakė ir pati nesuprantanti šiuo-
laikinės poezijos, todėl negalinti jos su malonumu skaityti. 
Klasikinio ir skambaus eiliavimo meistrė stebėjosi, kaip gali-
ma vadinti eilėraščiu ar net dainuoti posmus, kuriuose nėra 
nei rimo, nei ritmo.

V. Palčinskaitės viešnagė buvo skirta Anykščiuose šiemet 
minimiems rašytojo Antano Vienuolio metams, pažymint jo 
gimimo 130-metį ir atmenant mirties 55-metį. Šalia kitų savo 
gyvenimo misijų A. Vienuolis buvo žinomas kaip jaunųjų 
kūrėjų įkvėpėjas, skatinęs rašyti. „Jei savyje jauti kūrybos 
kibirkštėlę, privalai ją įpūsti iki degančios ugnies“, – ši anykš-
tėno rašytojo mintis, pasklidusi kaip jo linkėjimas, ne vieną, 
ją išgirdusį, XX a. antrojoje pusėje paskatino kurti.

Viešėdama Anykščiuose, kurių nematė jau keletą de-
šimtmečių, V. Palčinskaitė čia irgi ieškojo naujų įkvėpimo 
šaltinių bei patirčių.

Pati būdama „trečios kartos kaunietė“, grynas miesto 
vaikas, ji aplankė Jono Biliūno memorialinę sodybą-muzie-
jų Niūronyse, saugančią šimtametę kaimo dvasią, o Angelų 
muziejuje prisilietusi prie vieno Leono Striogos sukurto an-
gelo patikėjo jam globoti savo kūrybines svajones.

-tk

Nebūna blogos išeities
Gruodžio 2-ąją Koplyčioje pasklido Maironio 

posmai, mintys, jo mėgtos melodijos, kalbėta apie jo 
gyvenimo ir kūrybos mįsles. Anykštėnai kartu su visa 
Lietuva taip paminėjo poeto ir dvasininko Jono Ma-
čiulio-Maironio 150-ąsias gimimo metines, ta proga 
pasikvietę geriausią Maironio asmenybės žinovę rašy-
toją ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus direk-
torę Aldoną Ruseckaitę.

Pasak viešnios, Maironis 2012-aisiais per Lietuvą praėjo 
kaip šviesus audringas vėjas: „Mes laimingi, kad jubiliejiniai 
renginiai Lietuvoje sukėlė Maironio Sąjūdį – tiesiog iš naujo 
užsiprogramavome juo domėtis, jį skaityti“.

Primindama Maironio būdo ypatybes, A. Ruseckaitė pri-
pažino, kad poetui buvo būdingas liūdesys, tačiau jo niekaip 
nepavadintum pesimistu. „Jei kas nors ir nepavyko – neverta 
skųstis, nes Maironiui pesimizmas nebūdingas“, – kalbėjo 
viešnia. 

A. Ruseckaitei irgi buvo liūdna, kai Maironio jubiliejiniais 
metais ji nesulaukė valstybės finansavimo, kad išleistų iki šiol 
neskelbtų archyvinių dokumentų, pristatančių Maironio as-
menybę, rinkinį.

Tačiau rašytoja iškart pripažino, kad tai nebuvo taip blo-
gai – tiesiog tokia situacija suteikė jai progą parašyti ir išleisti 
biografinių etiudų romaną „Šešėlis JMM“. Ši knyga, naujais 
rakursais pristatanti garsią Lietuvos istorijos ir kultūros as-
menybę, jau dabar įvardijama kaip naujas ryškus posūkis, 
pristatant Lietuvos įžymybių biografijas.

Kaipmat išpirkus pirmąjį tūkstančio egzempliorių tiražą, 
iškart prireikė jį kartoti, nes biografinė knyga apie Maironį, 
kurios A. Ruseckaitė iki šiol nedrįso rašyti, tapo tikru bestse-
leriu. Už šią knygą jos autorė pelnė ir 2012-ųjų metų Bernar-
do Brazdžionio literatūrinę premiją.

Anykštėnams apibūdinusi dviejų didžiųjų lietuvių litera-
tūros kūrėjų – Antano Baranausko ir Maironio – tarpusavio 
įtaką, A. Ruseckaitė sakė, kad jie kiek prasilenkė laike, jų 
bendravimas buvo kiek komplikuotas, bet vienas kitam jiedu 
buvo svarbūs. 

26-erių klierikas Jonas Maciulevičius, parašęs pirmąją 
poemą „Lietuva“, 1888 m. išdrįso ją parodyti būtent 53-ejų 
Žemaičių pavyskupiui Antanui Baranauskui ir paskui sulau-
kė įkvepiančio postūmio toliau kurti. Šį faktą Maironis pas-
kui visą gyvenimą laikė savo kūrybinės veiklos pradžia, o 
prisimindamas A. Baranausko gyvenimą, siekė ir jo klaidų 
nekartoti – nešvaistyti talento į visas puses, koncentruotis ties 
tuo, kas pasirinkta svarbiausia.

-tk

Dėkingas skaitantiems 
Gruodžio 10-ąją Anykščiuose buvo pasitiktas ir 

pagerbtas trečiasis Antano Baranausko literatūros 
premijos laureatas rašytojas prozininkas 70-metis Al-
gimantas Zurba. Jis tapo pirmuoju mieste viešėjusiu 
rašytoju, kuriam buvo atvertos šalia vyskupo ir poeto 
A. Baranausko paminklo baigto statyti, bet dar įkur-
tuvių šurmulio nepatyrusio Anykščių L. ir S. Didžiulių 
viešosios bibliotekos pastato durys.

Šiame pastate tądien buvo surengta knygų mugė mažie-
siems ir suaugusiesiems anykštėnams, o vakare pasveikintas 
vienos solidžiausių šalyje, 10 tūkst. litų A. Baranausko pre-
mijos laureatas. Prozininkas A. Zurba taip buvo įvertintas už 
28-ąją jo knygą – romaną „Krisius“. 

Rudenį renkant laureatą, A. Zurba nurungė du poetus, 
pretendavusius į šį titulą, – Alį Balbierių ir Gintarą Bleizgį. 
Romanisto privalumu anykštėnai pripažino jo kūrybos pa-
prastumą: kas perskaitys premijuotąjį kūrinį, tas patirs kny-
gos trauką – rūpės skaityti dar ir dar.

„Ačiū žmonėms, kurie skaito“, – sakė anykštėnams A. 
Baranausko premijos laureatas. Jis prisipažino, kad labiau 
džiaugiasi ne piniginiu premijos akcentu, o tuo, kad jo var-
das nuo šiol bus susietas su A. Baranausku – kūrėju, kuris 
pirmasis taip garsiai ir aiškiai paskelbė, kad Lietuvoje yra 
gera ir graži literatūra.

A. Zurba užsiminė, kad jis visą gyvenimą žavisi A. Bara-
nausko atradimais, ypač nusakant gamtos vaizdinius: „Tiek 
metų praėjo – o jūs pamėginkit dabar pasakyti geriau apie 
nakties tylą, nei Baranauskas savo laiku pasakė!“

Apibūdindamas savo ryšį su Anykščiais, rašytojas prisimi-
nė, kaip jaunystėje, dar studijuodamas, sėmėsi šiame krašte 
kūrybinių įkvėpimų: rengė fotoreportažą iš Anykščių vyno 
fabriko, atvažiavo susipažinti su Didžiulių sodyba-muzie-
jumi Griežionėlėse, kad paskui parašytų pavyzdinį kursinį 
darbą.

Literatūros premija pažymėtą romaną „Krisius“ rašytojas 
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sakė kūręs savo gimtojo Biržų krašto žmonių išprovokuotas 
– ten vis jam priekaištavę, kad gimtinės temą savo kūryboje 
ignoruojantis... Pasirinkęs ne vienam šiuolaikiniam rašytojui 
jau įprastą XX a. vidurio kaimo problematiką, jis vedė savo 
herojų tarsi tuo pačiu, daugumos lietuvių pramintu, bet sa-
vitu keliu. 

Pabandęs patikrinti seną lietuvišką įsitikinimą, kad tik gin-
klu galima apginti savo tiesą ir principus, rašytojas A. Zurba 
romane „Krisius“ vieno žmogaus likimo pavyzdžiu priminė: 
tik dvasios stiprumu galima išlikti, joks šautuvas negali užsto-
ti gyvenimo, joks kerštas nėra išganingas.

-tk

Signataro principai
Vasario 8-ąją Kurklių Stepono Kairio pagrindinė-

je mokykloje, minėjusioje vardo suteikimo 5-metį, 
surengta konferencija, kurioje iškilo nemažai naujų 
arba kiek primirštų faktų apie Nepriklausomybės akto 
signatarą Steponą Kairį. Ta proga pranešimus Kur-
kliuose skaitė iškilūs šalies mokslininkai.

Vilniaus universiteto docentas dr. Algis Povilas Kaspera-
vičius į Steponą Kairį pažvelgė iš šiandienos pozicijų. Do-
centas įsitikinęs: jei S. Kairys gyventų dabar, jis neįstengtų 
nuveikti tiek darbų, kiek jų padarė savo laiku. Anot A. P. 
Kasperavičiaus, S. Kairys su savo įsitikinimais nebūtų galėjęs 
gyventi neriboto liberalizmo laikais, kai dažnai dingsta ribos 
tarp leidžiamų ir draudžiamų dalykų, tarp tiesos ir melo, tarp 

valstybinės ir asmeninės nuosavybės...
Mykolo Romerio universiteto lektorius Gintaras Mitru-

levičius konferencijoje kalbėjo apie Stepono Kairio asme-
nybę, pristatydamas jį kaip vieną iš pirmųjų ryškių istorinių 
lietuviškosios socialdemokratijos atstovų. Jis pabrėžė, kad 
socialdemokratija nėra bolševizmas ir kad Signataras labai 
kritiškai žiūrėjo į bolševizmą, niekaip jo nesutapatindamas 
su socialdemokratine veikla.

Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Bronius Kriš-
čiūnas, daug metų dirbęs bendrovės „Kauno vandenys“ di-
rektoriumi, į S. Kairį pirmiausia pažvelgė ne kaip į politiką, 
bet kaip į labai talentingą inžinierių. Pasak profesoriaus, S. 
Kairys buvo Kauno vandentiekio pradininkas, nes parengė 
Kauno vandentiekio ir kanalizacijos projektus, pateikė fi-
nansinį planą, kaip išvengti užsienio paskolų ir koncesijų, 
nuostolingų gyventojams. Profesorius pasakojo, jog statybos 
darbus, kuriuos belgai siūlėsi padaryti už 15 mln. Lt, S. Kairys 
sugebėjo atlikti už 8 mln. Lt.

B. Kriščiūnas su nostalgija prisiminė, kad jam bene du 
dešimtmečius teko sėdėti už to paties stalo, už kurio sėdėjo 
ir S. Kairys, kad porą metų teko važinėti su S. Kairio buvusiu 
vairuotoju, o viešėdamas Londone bendravo su buvusiu as-
meniniu Signataro sekretoriumi.

Vilniaus universiteto profesorius biokibernetikas ir Ste-
pono Kairio fondo vadovas Dobilas Kirvelis Kurkliuose pa-
sakojo apie tai, kaip S. Kairys buvo persekiojamas Antrojo 
pasaulinio karo metais, kaip gelbėjosi nuo nacių. Anot 
profesoriaus, S. Kairį kaip Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto pirmininką persekiojo vokiečiai, nuo kurių tik su 
Juozo Kaminsko pasu jam pavyko pasprukti į Švediją, iš kur 
vėliau emigravo į Vokietiją, o paskutiniuosius gyvenimo me-
tus praleido JAV.

„Jis buvo vienas iš dviejų Signatarų, kategoriškai atsisa-
kiusių „palivarko“ – žemės sklypo už Nepriklausomybės ak-
to pasirašymą. Atsisakė jis ir premijos iš Kauno savivaldybės 
už ekonomišką vandentiekio ir kanalizacijos įvedimą. Užtat 
sutaupęs 8 tūkst. litų iš atlyginimo, juos skyrė Užunvėžių mo-
kyklos statybai. Tai pačiai, kuri dabar apleista stūkso ant kal-
no. Tai tik keli štrichai iš bolševikų ir nacių persekioto didžio 
žmogaus, kovotojo už laisvę, lygybę, teisingą gyvenimą. Ar 
pažįstate bent vieną tokį dabartinį politiką, koks buvo Ste-
ponas Kairys? Deja, tokio politiko aš šiandieninėje Lietuvoje 
nematau, nes jų veikla neretai užgožiama turto, valdžios ir 
asmeninių interesų siekiais“, – neslėpdamas nusivylimo da-
bartiniais politikais, Kurkliuose kalbėjo D. Kirvelis.

Vilniaus universiteto doktorantas, buvęs Kurklių moky-
klos mokinys Norbertas Černiauskas kalbėjo apie Kurklius 
kaip apie Vasario 16-osios sostinę, – vietovę, kurioje visada 
bus minimas signataro Stepono Kairio vardas ir saugoma iš-
kilaus kraštiečio atmintis.

Dalina RUPINSKIENĖ

Tiesa, likusi XIII amžiuje
Vasario 15-osios popietę Koplyčioje – Pasaulio 

anykštėnų kūrybos centre Vilniaus anykštėnas isto-
rikas Tomas BARANAUSKAS persijojo žinias apie 
Anykščių kraštą XIII amžiuje, atskirdamas tiesą nuo 
istorijos šaltiniuose nepatvirtintų romantinių pasako-
jimų.

Trys vieno žymiausių baltų kraštų archeologo ir etnografo 
Eduardo Volterio (1856–1941) hipotezės apie XIII a. įvykius 
prieš šimtmetį suteikė Anykščių kraštui išskirtinės svarbos 
vietovės įvaizdį. Remdamasis šio mokslininko prielaidomis, 

Konferencijos dalyviai pasirašė Kurklių S. Kairio pagrindinės 
mokyklos svečių knygoje. Savo autografą joje palieka Dobi-
las Kirvelis. Foto: Antanas Verbickas.
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rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882–1957) ro-
mantizavo XIII a. istoriją savo kūriniuose ir publicistikos 
tekstuose, todėl šiuo metu, pasak T. Baranausko, tiesa ir 
pramanai yra sunkiai atskiriami.

Jaunojo istoriko nuomone, tik dvi iš trijų E. Volterio hi-
potezių gali būti teisingos. Pirmiausia – Mindaugo dvaras, 
kuriame 1253 m. buvo karūnuotas pirmasis Lietuvos kara-
lius, galėjo būti prie Latavos upelio, kur dabar jau žinomas 
Palatavio piliakalnis. Pasak T. Baranausko, ši vieta XIII a. 
viduryje buvo Mindaugo Lietuvos ir Livonijos ordino že-
mių paribys, tad itin tinkama vieta karūnacijai, kurioje da-
lyvavo ir svečiai iš Livonijos žemių, tuo metu tiesiog vengę 
nesaugių viešnagių kaimyninių kraštų gilumoje.

Antroji A. Volterio prielaida, kad Anykščių apylinkėje 
buvo ir vienintelė raštijoje 1251 m. paminėta Mindaugo 
pilis Voruta, irgi pasitvirtina, sukaupus Šeimyniškėlių pilia-
kalnio archeologinių tyrimų žinias ir jas gretinant su kitais 
to laikotarpio šaltiniais. Vienas didžiausių Lietuvos pilia-
kalnių, kaip nustatyta jo perkasose radus ir datavus kons-
trukcinę medieną, buvo įrengiamas, 1232 metais kertant 
šiose apylinkėse užaugusius medžius ir jais sutvirtinant 
būsimos piliavietės pagrindus. Tai kaip tik tas laikas, kai 
kunigaikštis Mindaugas ir iškilo kaip pripažintas Lietuvos 
žemių valdovas.

Tuo tarpu trečiąją E. Volterio hipotezę, išplėtotą A. Vie-
nuolio legendoje „Šventavartė“, apie Saulės mūšį, vykusį 
prie Rubikių ežero, T. Baranauskas atmetė kaip visiškai 
nepagrįstą. Jis pasakojo apie tai, kad Šiaulių kaimo vardas 
Anykščių krašte yra tik atsitiktinis vėlesnių laikų vietovar-
dis, tuo tarpu Saulės mūšio, vykusio 1263 m., lauko verta 
ieškoti tik Šiaulių miesto ar netgi Šiaulėnų miestelio apy-
linkėse.

Paklaustas apie tai, ar dar gali būti atrasta naujų rašyti-
nių šaltinių, kurie papildytų žinias apie XIII amžių Anykš-
čių krašte, T. Baranauskas tokią galimybę pripažino labai 
mažai tikėtina. „Visa tai, ką mes dabar žinome apie tuos 
laikus, buvo atrasta ir žinoma dar XIX amžiuje, per visą 
XX a. iš esmės nieko naujo nebepavyko sužinoti, tad da-
bar gali būti tik neprognozuojamų atsitiktinumų...“ – sakė 
mokslininkas, labiausiai besidomintis XIII a. istorija.

Tačiau jis prasitarė, kad tokių atradimų gali pasitaikyti – 
ypač tuose archyvuose, kur net nekyla minčių ieškoti žinių 
apie senąją Lietuvą. Antai 1979 m. Dublino (Airija) archy-
ve taip buvo atrasti vieno keliautojo, 1253 m. dalyvavusio 
Mindaugo karūnavime ir jį aprašiusio, užrašai...

-tk

Žirgais – aplink pasaulį?
Vasario 24-ąją anykštėnai buvo įsukti į didžiųjų ke-

lionių sūkurį: nuo žygio žemaitukais žirgais iki Juodo-
sios jūros iki ruošiamos kelionės aplink pasaulį.

Anykščiuose apsilankę žinomi keliautojai Gintautas Ba-
bravičius ir Gintaras Kaltenis tądien ne tik dalijosi prisimini-
mais apie 2010 ir 2011 m. žygius žirgais po istorines vietas. 
Jie pasakojo apie 2013 m. rudenį ruošiamą kelionę iš Sankt 
Peterburgo į Varšuvą bei pirmąkart viešai atskleidė sumany-
mą 2016 m. surengti pirmąjį lietuvių žygį aplink pasaulį įvai-
riomis vandens ir sausumos transporto priemonėmis.

Anykščiuose buvo demonstruojamas Antano Gluskino 
pilnametražis dokumentinis filmas „2000 kilometrų istori-
jos“, pasakojęs apie 2010 m. rudenį lietuvių surengtą žygį 
žemaitukais žirgais iš Trakų per Baltarusiją ir Ukrainą iki Juo-
dosios jūros, o šio žygio dalyviai pasakojo tokios kelionės 
patirtis ir ypatybes. 

Buvęs Andrioniškio mokyklos mokytojas, dabar Vilniu-
je gyvenantis ir dirbantis verslininkas dizaineris G. Kaltenis, 
dažnai save tituluojantis tiesiog raiteliu, anykštėnams sakė, 
kad pirmųjų žygių arkliais patirtis liudija, jog visos kliūtys yra 
įveikiamos. Tarp netikėtų kliūčių, iškylančių kertant valstybės 
sieną, jis įvardino paradoksą, kad raitelio jojimas iš valstybės 
į valstybę XXI a. nėra reglamentuotas, tad raiteliai tiesiog kir-
to sienas kaip pėstieji su rankiniu bagažu...

„Kuo toliau į pietus nuo Lietuvos, tuo žmonės, pasitinkan-
tys keliautojus, yra emocingesni ir vaišingesni. Tai mes ypač 
pajutome Ukrainoje, kur ir po šimtmečių vietiniai gyventojai 
pripažįsta, jog savo laiku Lietuva prisijungė ukrainiečių že-
mes ne kalavijų ir be kultūrinės invazijos, skirtingai nei kiti šį 
kraštą puldinėję ar valdę kaimynai“, – sakė G. Kaltenis.

Svečiai pasakojo apie gaminamas karietas, kurias tre-
čiajame istoriniame žygyje sustambintų žemaitukų veislės 
arkliai trauks istoriniu pašto keliu nuo Sankt Peterburgo 
iki Varšuvos. O anykštėnų klausimas apie tai, ar kada nors 
lietuviškais ištvermingais žemaitukais bus jojama ir kituose 
žemynuose keliautojus išprovokavo pasidalinti idėjomis po 
kelerių metų surengti žygį aplink pasaulį. Pagal išankstinį 
sumanymą žemaitukai būtų gabenami į Pietų Ameriką ir ten 
jais po aklimatizacijos jotų žygio aplink pasaulį dalyviai.

Anykštėnų paskatinti prabilti apie tokį žygį, G. Babravi-
čius ir G. Kaltenis pažadėjo, kad jo pristatymą Lietuvoje irgi 
pradės nuo Anykščių, kai tik ši kol kas dar nesubrandinta 
idėja ims įgyti konkretų vaizdą.

-tk

Diskusija apie senuosius Anykščius tąkart užsimezgė tarp 
T. Baranausko ir Rimanto bei Vijoletos Vanagų. Foto: TK, 
VŽM.

G. Kaltenis ir G. Babravičius anykštėnams pasakojo, kokiems 
sumanymams paskatino pirmasis 2000 kilometrų žygis že-
maitukais žirgais. Foto: TK, VŽM.
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Pažinęs Baranauską Rumšiškėse
Kovo 6-ąją Anykščiuose lankėsi Kaune gyvenantis 

ir kuriantis rašytojas, keliasdešimties knygų vaikams 
ir suaugusiesiems autorius Stanislovas Abromavičius. 
Iš Rumšiškių (Kaišiadorių r.) kilęs poetas, prozininkas 
ir publicistas yra įžymiausio anykštėno Antano Bara-
nausko (1835–1902) jaunystės laikotarpio tyrinėtojas 
ir žinovas.

Svečias Anykš-
čiuose susitiko su 
savo kraštiečiu – taip 
pat nuo Kaišiadorių 
į Anykščius atvy-
kusiu meru Sigučiu 
Obelevičiumi ir jam 
priminė, kad XIX 
a. viduryje Rumšiš-
kių viršaičiu dirbo 
Anykščių mero pro-
prosenelis Vincas 
Obelevičius. Savo 
ruožtu meras sve-
čiui priminė, kad ne 
jis vienas rašantis, ir 
dovanojo vieną iš 
naujausių savo knygų apie Traupio botanikos daržą.

S. Abromavičius Anykščiuose bendravo su A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus muzieji-
ninkais, Muziejaus mokyklos moksleiviais bei A. Baranausko 
vidurinės mokyklos bendruomenės atstovais, pasakodamas, 
kaip atskleidė ir autentiškai pagrindė prieš pusantro šimto 
metų buvusius įvykius, kaip kaupė autentiškas žinias apie 
XIX a. vidurio žmones, jų įpročius ar net pravardes.

Per kelis dešimtmečius surinkęs faktus apie 1851–1853 
m. laikotarpį, kai A. Baranauskas mokėsi Rumšiškių raštinin-
kų mokykloje, S. Abromavičius parašė ir išleido dokumen-
tinę apysaką „Nemuno potvynis“. Kūrinyje jis rekonstravo 
būsimojo poeto ir dvasininko paveikslą, lyg būtų artimai 
pažinęs patį jaunąjį A. Baranauską, pristatė kitas anykštėną 
Rumšiškėse supusias istorines asmenybes.

Susitikimuose Anykščiuose svečias, išnagrinėjęs anksty-
vąją A. Baranausko kūrybą ir ją išvertęs iš lenkų kalbos, pa-
sakojo ir apie tai, kaip 16–17 metų jaunuolis iš Anykščių, pir-
mąkart atsidūręs taip toli nuo namų, augo, brendo ir formavo 
savo moralines nuostatas, kurių paskui laikėsi ir suaugęs.

Tęsdamas A. Baranausko biografinius tyrimus, rašytojas 
jau parengė ir kitą dokumentinę apysaką apie jaunąjį poetą, 
atspindinčią anykštėno gyvenimo Vainute laikotarpį.

PA informacija

Fizikos penktadienis
Kovo 15-ąją Vilniaus anykštėnai, tęsdami kiekvieno 

mėnesio trečiojo penktadienio tradiciją, Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre pristatė mokslinin-
ką, kurio gimtinė yra Anykščių krašte, – profesorių, 
habilituotą daktarą Stanislavą Sakalauską.

Susirinkusieji į Koplyčią tą penktadienio popietę kartu su 
svečiu ne tik klaidžiojo po jo jaunystės prisiminimų vieta, bet 
ir gvildeno fizikos mokslų paslaptis.

S. Sakalauskas, mintimis grįžęs į vaikystę, apgailestavo, 
kad jo gimtojo Skauradų kaimo vietoje driekiasi plynas lau-

kas, nebelikę nė 
vienos sodybos. Jis 
prisiminė ir moky-
klinius metus Troš-
kūnuose.

Mokslininkas 
daugiausia pasako-
jo apie savo veiklą 
Puslaidininkių fizi-
kos katedroje, apie 
įvairių prietaisų 
konstravimo dar-
bus, dalyvavimą 
tarptautinėse parodose. Jis pasidžiaugė, kad savo studentų 
tarpe turėjo ir anykštėną Vytautą Galvoną.

Susirinkusiems buvo įdomu sužinoti apie populiarėjančią 
Lietuvoje saulės energiją. Atsakydamas į klausimus, svečias 
papasakojo apie šviesos diodų pritaikymą buityje, šviesofo-
ruose ar scenai apšviesti.

PAB informacija

Atskleidė portretų meistrą
Kovo 19-ąją Anykščių sakralinio meno centre ati-

darytą vieno žymiausių XIX a. pradžios Lietuvos por-
treto meistrų Jono Rustemo (1762–1835) kūrybos 
parodą pristatė šio dailininko kūrybos žinovė meno-
tyrininkė Rūta Janonienė.

Disertaciją 
apie J. Rustemo 
ir jo mokinių 
kūrybą apsigy-
nusi mokslinin-
kė anykštėnams 
pasakojo ne tik 
apie egzotiškos 
rytietiškosios kil-
mės talentingo 
menininko gy-
venimo vingius, 
bet ir apie ypač 
gerą jo būdą, 
tiesiog traukusį 
žmones būti ša-
lia. Pasak viešnios, dailės profesorius vasaros atostogas pra-
leisdavo vis kur nors viešėdamas – dažniausiai Aukštaitijos 
dvaruose, kur už suteiktą prieglobstį ir išlaikymą atsilyginda-
vo, nutapydamas šeimininkų portretus.

Taip jo kūriniai, kuriuose vaizduojami dabar jau nebeat-
pažįstamų asmenų veidai, pasklido po privačius rinkinius. 
Manoma, kad būtent taip vienas J. Rustemo tapytas portretas 
pateko ir į monsinjoro Alberto Talačkos kolekciją, dabar eks-
ponuojamą Sakralinio meno centre.

Anykštėnus sudomino netikėtas parodos akcentas – joje 
eksponuojami net penki dailininko autoportretai. Pasak R. 
Janonienės, J. Rustemas savo atvaizdu siekė įtvirtinti oraus, 
kilnaus žmogaus įvaizdį, jis taip pat mėgo studijuoti savo 
veidą ir įžvelgti jame ypatingų bruožų. „Apskritai J. Rustemas 
portretuose vaizdavo ne tiek žmogaus išorę, kiek veide atsi-
spindintį jo vidų, akcentavo orumą kaip ypatingą vertybę“, 
– sakė R. Janonienė, atkreipdama dėmesį, kad Anykščiuose 
eksponuojamame portretų rinkinyje net sunku įžvelgti, ko-
kiam socialiniam sluoksniui priklauso dailininkui pozavę 
žmonės.

-tk

Du kaišiadoriečiai Anykščiuose: me-
ras S. Obelevičius ir rašytojas S. Abro-
mavičius. Foto: Antanas Verbickas.
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Sugrąžintas laikas

Anykščių į nieką nekeisčiau... : Teresės Mikeliūnaitės 
gyvenimo ir kūrybos pėdsakais. – Vilnius, UAB „Petro ofse-
tas“, 2012. – 272 p., iliustr.

Jau greit bus trisde-
šimt metų, kai neuž-
baigusi visų planuotų 
darbų mūsų Teresė 
staiga paliko gyvųjų 
pasaulį.

Jau nebedaug be-
liko žmonių, kuriems 
teko kartu darbuotis, 
bendrauti, klausyti jos 
kalbos, skaityti ką tik 
parašytus straipsnius, 
dalyvauti ekspedici-
jose, kraštotyros ren-
giniuose. Jaunimui ir 
Teresės Mikeliūnaitės 
pavardė nebegirdėta.

Bet Anykščių An-
tano Baranausko ir 
Antano Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio 
muziejaus pastangomis sumanyta sugrąžinti žmones į T. 
Mikeliūnaitės gyventą laiką, priminti jos darbus.

Ypač nudžiugino ir sujaudino su ypatinga atida, meile 
ir pagarba ši 2012-aisiais – Lietuvos muziejų metais išleis-
ta knyga. Dėmesingai iš jos išlikusio rankraštinio palikimo 
atrinkti kūrybos, publicistikos, dienoraščių ir laiškų tekstai. 
Įdomiai, vizualiai estetiškai sugrupuota medžiaga. 

Skaitant tarsi vaizdajuostėje bėgo įvykiai, vaizdai, veidai, 
pokalbiai, susitikimų atšvaitai. Atsivėrė tas nelengvas kultū-
rinės veiklos kelias, sudėtinga laikmečio dvasinė atmosfera, 
šalia buvę garbūs, gražūs žmonės, kartu kūrę Anykščių kraš-
to istoriją.

Simboliškais laiptais, nubarstytais rudens klevų geltoniu, 
Muziejus užkėlė jos darbus į aukštumą, įvardijo tai, kas buvo 
svarbiausia ir reikšmingiausia Anykščiams. Stengėsi surasti 
Teresę supusius žmones, kad jie prikeltų išblėsusius prisimi-
nimus ir juos paliktų šios knygos puslapiuose. 

Taip įvairiapusiškai nušvito Teresės Mikeliūnaitės asme-
nybė, jos ir ją prisimenančių žmonių žodžio prasmė ir vertė. 
Knyga tarsi pakvietė dar vienam susitikimui su ja. 

Teresės Mikeliūnaitės artimieji nuoširdžiai dėkoja už at-
liktą kilnią misiją sudarytojai Vidai Zasienei, knygą paren-
gusioms ir apipavidalinusioms Rasai Bražėnaitei ir Skaidrei 
Račkaitytei. 

Tariame ačiū už atvertą istorijos kampelį, už atskleistus 
Teresės Mikeliūnaitės jame įrėžtus ir Anykščiams paliktus 
gražius darbus, įmintus įvairiapusės kultūrinės veiklos pėd-
sakus.

Stasė MIKELIŪNIENĖ
Panevėžys

Ant tikrovės pamatų
Landsbergis, Vytautas V. Erelio sakmė : istoriška trijų 

dalių pasaka. – Vilnius, UAB „Dominicus Lituanus“, 2012. 
– 76 p., iliustr.

Pastaraisiais metais Anykščiuose kuriantis Vytautas V. 

Landsbergis – rašyto-
jas, kurio knygos jau 
tris kartus tapo Lietu-
vos Metų knygomis. 
Tai – „Rudnosiuko 
istorijos“, tapusios 
geriausia 1994 metų 
knyga vaikams, pasa-
kos vaikams „Arklio 
Dominyko meilė“, tą 
patį titulą gavusios 
2004 m., ir dar viena 
pasakų vaikams knyga 
„Stebuklingas Domi-
nyko brangakmenis“, 
išrinkta geriausia 2011 metų knyga vaikams.

Tuo metu, kai pirmieji skaitytojai atvertė naują jo nuo-
tykių apysaką-pasaką „Erelio sakmė“, jos autorius buvo 
apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo me-
daliu „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktyvią pu-
blicistiką. 

Romantiškoje „Erelio sakmėje“, kurios kūrybinės ver-
sijos fragmentas 2012 m. rudenį buvo publikuotas ir „Pa-
saulio anykštėno“ Nr. 2 (40), aprašoma dviejų Lietuvos 
istorijos veikėjų – karaliaus Gedimino ir krivio Lizdeikos 
– draugystė nuo jų mažų dienų iki pat Gedimino žūties. Į šį 
kūrinį autoriaus valia itin sėkmingai įpinti ir tikri istoriniai 
dokumentai – Gedimino laiškų ištraukos bei popiežiaus 
pasiuntinių laiškai iš Lietuvos.

Tad galima neabejoti, kad V. V. Landsbergio knyga apie 
legendinę Lietuvos senovę, būdama skirta jaunesniems 
skaitytojams, sudomins ir sužavės ir suaugusiuosius.

„Sakmės siužetas tarsi atpažįstamas – tačiau lyg smiltys, 
išbyrančios iš smėlio laikrodžio... Tačiau literatūrinio kūri-
nio prasmę sukuria žymiai daugiau komponentų nei pati 
sakmiškoji istorija. Vytautas V. Landsbergis gražiai įpina 
senovišką baltiškąją išmintį į sekamą sakmę. Senolis, Kri-
vių Krivaitis, Lizdeika, Erelis yra grynosios tiesos, šviesiųjų 
minčių skleidėjai. Girdime Senolio maldą, skirtą deivei 
Gabijai, Krivių Krivaičio stebuklingus žodžius dėl vaikelio 
ateities, moterų giedamą gyvatos sutartinę, Erelio ar nakties 
vėjo dainuojamą Lopšinę vaikeliui – tai autentiški tekstai, 
atėję ir baltiškųjų laikų“, – taip tikrovės ir rašytojo išmonės 
pynę, sudarančią ypatingą šios knygos vertę, recenzijoje 
„Literatūroje ir mene“ atskleidė Margarita Lužytė.

Ji pastebėjo, kad visa Sakmė tarsi sudaryta iš mažų sa-
kmelių – lyg upeliukai sutekantys į vieną srovę: sakmelė 
apie Anykščių kaimo gynimą, apie vaikelio suradimą, apie 
Erelį, auginantį kūdikį, apie Gerąjį lokį, apie Lizdeikos ir 
Gedimino draugystę, apie Gedimino mirtį, apie Lizdeikos 
ne-mirtį bei jo valdovo darbų įamžinimą...

Trečioje kūrinio dalyje įsiterpiantys dokumentiniai is-
toriniai tekstai – Gedimino laiškai ir pasiuntinių laiškas 
popiežiui su skundu apie pagonis bei jų valdovus, negei-
džiančius krikštytis, šioje sakmėje įgyja ypatingą skambesį. 
Mat jie čia pateikiami ne kaip istorinės nuotrupos, o emo-
ciškai bei meniškai susieti su jų atsiradimo aplinkybėmis 
– kaip natūrali, suprantama ir įtaigi pasakojimo tąsa.

Pasak M. Lūžytės, daugiasluoksnė, daugiaprasmė 
„Erelio sakmė“ – tarsi pati alsuojanti tautos atmintyje bei 
istorijoje, iš jų išnyranti ir tik užrašyta imlios sielos meni-
ninko: „Skirtingos patirties skaitytojai skirtingas lentynėles 
Sakmėje suras. Bet jos visos kiekvienam žmogui nepapras-
tai turtingos ir būtinos – tiek žemutinės, tiek aukštutinės 
lentynėlės... ir tai – kas virš jų...“

-tk
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Viešintų talentus išaukštinęs
Uža, Tautvilis. Talentingieji viešintiškiai : [rankdarbiai]. – 

Panevėžys, Panevėžio spaustuvė, 2012. – 320 p., iliustr. 
2012-iesiems pa-

sitinkant rudenį, iš AB 
„Spauda“ spaustuvės 
pasklido ši talentingo 
viešintiškio kraštotyri-
ninko, fotografo, išti-
kimo tėviškės patrioto 
Tautvilio Užos pareng-
ta ir kone tūkstančiu 
nuotraukų iliustruota 
knyga.

„...Kodėl pasirinkau 
tokią tematiką, kodėl 
domiuosi provincijos 
žmonių kūryba, kodėl 
man patinka grožis 
– atsakyti sunku. Visa-
da žaviuosi paprasto 
žmogaus noru kurti 
grožį, puošti savo bui-
tį. Mėgstu lankytis tautodailininkų ir profesionalių dailininkų 
parodose. Labiausiai įsiminė viešintiškių meistrų darbų par-
odos... Mano mama yra sakiusi, kad pats gražiausias, malo-
niausias yra tas rankdarbis, kuris mūsų pačių sukurtas, į kurį 
įdėta daug kruopštaus, atkaklaus darbo...“

Taip savo idėją pratarmėje pristatęs knygos autorius toliau 
supažindina su 43 talentingiausių viešintiškių biografijomis, 
pateikia jų darbų nuotraukas. Knyga pradedama, pristatant 
viešintiškių audimą, siuvinėjimą, mezgimą, tapybą, kerami-
ką – tai kone trisdešimties talentingų moterų kūriniai. Šiame 
skyriuje pristatyta ir rašytoja, visuomenės veikėja, kultūrinin-
kė Liudvika Nitaitė-Didžiulienė-Žmona (1856–1925), mėgu-
si nerti servetėles ir staltieses, siuvinėti, bei jos duktė rašytoja 
Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (1888–1968), kuri mėgo 
tapyti.

Skyriuje, skirtame medžio drožybai, metalo, akmens ir 
kitiems darbams, pristatomi aštuoni kūrėjai. Šiame enciklo-
pediniame minižinyne nepamiršti ir fotografai, pirmiausia 
pasakojama apie buvusį gerai viešintiškiams pažįstamą fo-
tografą, kraštotyrininką, privataus muziejaus kūrėją Povilą 
Jurkštą (1919–2006). Knyga apie viešintiškius talentus už-
baigiama pasakojimu apie liaudies šokių mokytoją Bronę 
Mažylytę-Malinauskienę (1925–1998).

T. Uža savo knygoje ne tik pateikia viešintiškių biografijas, 
vardija faktus apie jų kūrybinę veiklą, dalyvavimą parodose, 
bet ir supažindina skaitytojus su kai kuriais Viešintų krašto 
istoriniais fragmentais. Tokiu būdu galima pažvelgti į Pae-
žerių sentikių bendruomenę, Viešintų dvaro istoriją, viešin-
tiškio Povilo Jurkšto privataus muziejaus kūrimo aplinkybes, 
Viešintų krašto šviesuolių, knygnešių Didžiulių memorialinę 
sodybą. 

„Toks jau kraštotyrininko būdas – matyti kitus, pastebė-
ti mažiausią smulkmeną, kuri vėliau tampa didele istorine 
vertybe. Belieka tik žavėtis, kad yra tokių pasišventėlių kaip 
Tautvilis Uža, kuris negaili nei laiko, nei lėšų, kad prakal-
bintų senovę ir ją pateiktų informacijos ir urbanistikos  nu-
vargintam žmogui, kad pažadintų jį ar gal net paskatintų 
kurti,“ – taip taikliai apibūdino naujojoje knygoje jos autorių 
T. Užą Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokytoja 
Eugenija Sokienė.

Vytautas BAGDONAS

Ir kalviai, ir kryžiai...
Lietuvos kalviškoji kryždirbystė : straipsnių rinkinys / 

sudarė Jolanta Zabulytė. – Anykščiai, Pasaulio anykštėnų 
bendrija, 2012. – 112 p., iliustr.

Straipsnių rinkinį 
sudaro penki moksli-
niai straipsniai ir prie-
das „Metalinių kryžių 
konservavimas“. Moks-
linių straipsnių leidinys 
sumanytas kaip kom-
pleksinio kalviškosios 
kryždirbystės tyrimo 
pradžia, pirmam ben-
dram žingsniui sutel-
kusi įvairių sričių spe-
cialistus. Straipsniuose 
analizuojama Žemaiti-
jos, Mažosios Lietuvos 
ir Aukštaitijos regionų 
kalviškoji kryždirbystė, 
taip pat aptariamas ir 
kalvio įvaizdis mito-
logijoje. Straipsniuose 
pateikiama nemažai vertingos, iki šiol mažai žinomos (ar 
visai nežinomos) medžiagos bei įžvalgų, svarbių būsimų ty-
rimų gairėms apibrėžti. 

Dr. Skaidrė URBONIENĖ, 
Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus mokslo 

darbuotoja, menotyrininkė

Lietuvos kryždirbystė – unikalus kultūros paveldo šaltinis. 
Tai ne vien amato, bet ir meno bei tikėjimo sintezė, kurioje 
kaskart vis kitomis formomis jungiasi architektūros, skulptū-
ros, kalvystės bei tapybos elementai.

Ši liaudies meno sritis ir šiuo metu sulaukia vis daugiau 
dėmesio – įvairiose Lietuvos vietovėse vykstama fiksuoti 
senuosius tokio etno-konfesinio paveldo pavyzdžius, ren-
giamos čia padarytų fotonuotraukų parodos, skaitomi pra-
nešimai moksliniuose simpoziumuose, skelbiami straipsniai, 
aktyviausių muziejų pastangomis leidžiami išlikusių ir naujai 
pastatytų paminklų katalogai.

Į šią veiklą įsitraukė ir Pasaulio anykštėnų bendrija: jau 
antrus metus kartu su Anykščių kultūros centru organizuotos 
kapinių ir kitų vietų paminklų fiksavimo ekspedicijos, kurio-
se aktyviai dalyvauja Anykščių rajono mokiniai ir mokytojai, 
rengiamos ekspedicijų metu užfiksuotų paminklų nuotraukų 
ekspozicijos, o 2012 m. Arklio muziejaus Amatų centre Niū-
ronyse (Anykščių r.) įvyko ir mokslinė konferencija bei kalti-
nių saulučių paroda. Būtent šis renginys paskatino parengti 
spaudai ir išleisti pristatomą leidinį. 

Tai ne vien mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas muzie-
jininkams, menotyrininkams, kalviams ir visiems kitiems 
specialistams, besidomintiems kaltine kryždirbyste. Jis skirtas 
ir kiekvienam jaunesniam ar vyresniam kultūros paveldo en-
tuziastui, siekiančiam išsaugoti protėvių paminklus. Būtent 
todėl čia publikuojami ir aktualūs praktiniai patarimai senųjų 
kaltinių kryžių priežiūrai. Ir moksliniai straipsniai čia dvelkia 
gilia pagarba žymiausiems nūdienos kryždirbiams, būdin-
giems jų meno bruožams.

Leidinys yra aktualus, savalaikis ir vertingas tolimesnio 
kryždirbystės amato tęstinumui bei sklaidai tiek teoriniais, 
tiek ir praktiniais čia pateikiamos informacijos aspektais. 
Leidinio sudarytojos dr. Jolantos Zabulytės žodžiais tariant, 
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bus džiugu, jei jis praplės šio leidinio puslapius atsivertusio 
kiekvieno skaitytojo akiratį, atkreips visų tradicijos mylėtojų 
dėmesį į kaltinius kryžius bei jų autorius ir suburs gausesnį 
būrį bendraminčių. To ir linkime.

Prof. dr. Rimantas SLIUŽINSKAS, 
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir arche-

ologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Kruopštumo užauginti žinynai
Anykščių krašto tyrėjo parankinė knyga / sudarė Osval-

das Janonis. T. 1–2. – Vilnius, Vilniaus universitetas, Anykš-
čių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka, Kauno anykštėnų 
draugija, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros drau-
gija, UAB „Petro ofsetas“, 2012. – 252 p., 100 p.

Iš Anykščių krašto 
kilusio žinomo šalies 
mokslininko bibliogra-
fo profesoriaus Osval-
do Janonio iniciatyva 
išleistas unikalus dvito-
mis žinynas „Anykščių 
krašto tyrėjo parankinė 
knyga“ (trečiasis jo 
tomas dar rengiamas 
spaudai).

Pirmasis „Paranki-
nės knygos“ tomas ap-
rėpia Anykščių kraštą 
Rusijos imperijos sudė-
tyje (1795–1914 m.) ir 
Pirmojo pasaulinio ka-
ro metais (1914–1918 
m. ), antrojoje knygoje 
skelbiama vardų rody-
klė. Trečioji žinyno knyga apims tarpukarį, okupacinį laiko-
tarpį ir talpins dvi vardų rodykles.

Rengdamas tokį žinyną, mokslininkas archyvuose, se-
nuose leidiniuose kruopščiai rinko visus duomenis, įrašus, 
faktus, skaičius, susijusius su Anykščių kraštu. Carizmo lai-
kais tai būta Vilkmergės (Ukmergės) apskrities Andrioniškio, 
Anykščių, Debeikių, Kavarsko, Kurklių, Svėdasų ir Troškūnų 
valsčių. Pasak leidinio autoriaus, nepavyko išaiškinti ir iden-
tifikuoti šiuo metu išnykusių vietovių dėl painių, įvairiuose 
šaltiniuose skirtingai rašomų jų rusiškų pavadinimų. Iki šiol 
neturime rusiškų Lietuvos vietovardžių lietuviškųjų atiti-
kmenų žodyno, todėl tai apsunkina ne tiktai mokslininkų ir 
kraštotyrininkų darbą, bet ir yra rimta kliūtis, rengiant infor-
macinius leidinius.

Pirmajame žinyno tome aprašyta net 2160 archyvinių 
bylų, kurios paliečia įvairias krašto gyvenimo puses, atspindi 
to meto žmonių rūpesčius ir reikalus. Į archyvinių dokumen-
tų apie Anykščių kraštą atrankinį dalykinį sąrašą pirmiausia 
buvo įrašyti dokumentai, kurių antraštėse minimos Anykščių 
krašto vietovės (valsčiai, miesteliai, kaimai, viensėdžiai), ko-
lektyvai (draugijos, įstaigos, organizacijos), atskiri asmenys 
(valsčių viršaičiai, raštininkai, zemstvų viršininkai, kunigai, 
mokytojai, urėdai, valstiečiai, bajorai). Dokumentai aprašyti 
originalo kalba (dažniausiai rusiškai), bibliografiniame apra-
še nurodoma dokumento antraštė, sukūrimo metai, saugoji-
mo vieta, fondo, apyrašo ir bylos numeriai.

Antrojoje pirmosios knygos dalyje pateikiama gausybė 
įvairios faktografinės medžiagos: statistinių duomenų, žinių 
apie draugijas, kunigus, parapijiečių skaičių, vienuolynus, 
mokesčius, mokyklas ir mokytojus, valsčių viršaičius ir raš-

tininkus, miestiečių valdybų seniūnus, medicinos darbuoto-
jus, dvarininkus, valstiečius bei daugelį kitų įdomių dalykų. 
Dauguma medžiagos čia pateikiama lietuvių kalba sąrašais ir 
lentelėmis. Pasak prof. O. Janonio, pavienių faktų, išbarstytų 
po įvairius leidinius ir archyvinius dokumentus, surašymas į 
lenteles davė netikėtą efektą – akivaizdžiai išryškėjo istorinės 
raidos tendencijos.

Antrajame tome į vardų rodyklę pateko asmenvardžiai, 
vietovardžiai ir kolektyvai, paminėti pirmosios knygos ar-
chyvinių dokumentų aprašuose, anotacijose, sąrašuose ir 
lentelėse. Vardų rodyklėje skaitytojas ras daugiau nei 200 
kunigų, beveik 150 mokytojų, apie 80 urėdų, beveik 70 pris-
tavų, apie 60 valsčiaus viršaičių, arti 80 valsčiaus raštininkų, 
daugybės žemės savininkų asmenvardžius. Čia pat ir beveik 
visi, netgi smulkiausi Anykščių krašto vietovardžiai.

Žinoma, gali atsirasti ir tokių šio žinyno skaitytojų, kurie 
nusivils, neradę čia ištisų citatų, pilnų archyvinių dokumentų 
nuorašų ar kopijų, kitaip tariant, jau parengtos medžiagos 
apie konkrečią vietovę ar konkretų asmenį.

Žinyno sudarytojas prof. O. Janonis, kurio kultūrinė vei-
kla pernai buvo įvertinta prestižine Teresės Mikeliūnaitės 
Anykščių rajono kultūros premija, šįkart skaitytojams dova-
nojo ne žuvį, bet meškerę žuviai pasigauti. Kai akivaizdu, 
kokio turinio dokumentai kokiuose archyvų fonduose sutelk-
ti, kur kokios medžiagos reikia ieškoti, parankinė knyga yra 
lyg kelrodis visiems besidomintiems gimtojo krašto istorija, 
ketinantiems pasišvęsti archyvinių dokumentų ir faktinių 
duomenų paieškai, kraštotyros veiklai.

Vytautas BAGDONAS

Gieda Šilelis savo giesmelę
Vis kitoki balseliai... A. Baranauskas : Įvairiakalbis 

„Anykščių šilelis“. – Vilnius, UAB „Savas takas“ ir ko, 2013. 
– 120 p., iliustr.

Juodai ir baltai pa-
vydžiu anykštėnams 
muziejininkams, ge-
bantiems ne verkšlenti 
ir dūsauti dėl praeities, 
bet tą praeitį kūrybin-
gai prikelti, priartinti, 
atnešti ant šių dienų 
mūsų stalo. Džiau-
giuosi jų pastangomis: 
renginiais, minėjimais, 
naujomis įspūdingomis 
knygomis.

Ar ne pats vyskupas 
Antanas Baranauskas 
šįkart jiems iš Dangaus aukštybių padiktavo mintį, jog pats 
laikas išleisti dienos švieson įvairiakalbį „Anykščių šilelį“? 
Dera prisiminti, kad šiais metais sukanka 155-eri metai 
nuo šios poemos sukūrimo. Ir dar viena iškalbinga detalė – 
„Anykščių šilelis“ dar 2009 m. yra patekęs į Lietuvos rekordų 
knygą kaip daugiausia vertimų į kitas kalbas turintis lietuvių 
literatūros kūrinys. Jubiliejinį leidinį parengė šaunios mu-
ziejininkės Rasa Bražėnaitė ir Skaidrė Račkaitytė – beje, tai 
jau ne pirmas gražus ir prasmingas jųdviejų darbas. Leidinį 
puikiai sumaketavo dizaino studija „Savas takas“ ir ko (dizai-
nerė Laima Zulonė).

Graži, žalia knyga nori būti vartoma, skaitoma, nori ateiti 
į mūsų gyvenimą su žinia. Vėl turėsim unikalią progą skaityti 
ne tik vertimus, bet lemta ir patį „Anykščių šilelį“ dar kartą 
užsibrėžti perskaityti lietuviškai. 
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Ir dar vienas vyskupo Antano Baranausko impulsas... Ar 
tik ne jis surado knygai ir visam „Anykščių šileliui“ bičiulį? 
Tai kunigas Nerijus Papirtis – Anykščių šv. apašt. evang. Ma-
to parapijos vikaras, dėmesingas savajai misijai, dėmesingas 
ir pagarbus poemai ir fotografijai. Tai jo nuotraukomis ir ilius-
truota minima knyga.

Fotografas įvairiais metų laikais vaikščiojo, stebėjo, 
žiūrinėjo Šilelio apylinkes. Pats pastebėjo, atsekė, o dabar 
ir mums parodė įspūdingą gamtos gyvasties grožį, pačios 
gyvybės gausmo chorą – nuo žolelės, vabalėlio, paukštelio 
iki elegantiškųjų pušų... Beje, jo fotografijos Šilelio tema jau 
eksponuotos prie A. Baranausko klėtelės, Kupiškio krašto 
muziejuje, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, 
Lietuvos Respublikos Seime. Dieve duok, tegu plinta savita 
gamtos kalba, teateina į mūsų kasdienybę ir sapnus, nenu-
šviesina būties pakraštėlius.

Poemos vertimus apžvelgusi prof. habil. dr. Dainora Po-
ciūtė rašo: „Anykštėnui Antanui Baranauskui (1835–1902), 
žymiausiam lietuvių romantizmo poetui, vyskupui, likimas 
lėmė tapti vienu plačiausiai pagarsėjusiu lietuvių literatūros 
atstovu. Jo poema „Anykščių šilelis“, sukurta 1858–1859 
metais, vertimų dėka jau daugiau nei šimtmetis yra pasaulyje 
lietuvių literatūrą charakterizuojantis pavyzdys. <...> Antano 
Baranausko „Anykščių šilelis“ ir Kristijono Donelaičio „Me-
tai“ yra dvi žymiausios lietuvių literatūrinės ikonos, plačiai 
reprezentuojančios lietuvių literatūrą užsienio kalbomis. Tai, 
jog abu šie kūriniai yra ne prozos paminklai, o poetiniai lie-
tuvių tapatybės ženklai, liudija svarbų lietuvių literatūrinės 
tradicijos bruožą – individualų kūrybiškumą sieti su Visatos 
kūrinijos, pasaulio, gamtos ritmo ir galios pajauta“.  

Vertimuose atsispindi ir emocijos, ir akademinis tikslu-
mas. Čia susitinka skirtingos kalbos, kultūros, ritmai, rimai. 
Kiek daug žmonių prie Šilelio jau prisilietė – mąstydami, 
versdami, iliustruodami... Įspūdingas ir nelengvas ieškoji-
mų kelias, bet didžiai prasmingas. Vertimų istorijos margu-
mynas, persipynusios tradicijos, atitikimų, garsų, prasmių 
ieškojimas, gludinimas, kolei gomurys ir pati mintis sušyla, 
sąmonėn įsiskverbia.

Pats A. Baranauskas sako: „Vis kitoki balseliai, vis kitokios 
bylos; <...>. Ir visoki žiedeliai teip terp savę pinas, – / Kad iš 
tolo tik regis gražus margumynas“. Knygoje lietuviškai pa-
skelbtas visas „Anykščių šilelis“, o poemos vertimų ištraukos 
– lenkų, rusų, latvių, ukrainiečių, totorių, baltarusių, japonų, 
vokiečių, anglų, italų, čiuvašų, armėnų, esperanto, norvegų, 
čekų, prancūzų, korėjiečių, turkų kalbomis. Šios poemos 
leidimai užsienio kalbomis saugomi A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio muziejuje ir eksponuojami 
A. Baranausko klėtelės gaubte.

Gieda Šilelis savo giesmelę. Žiūri Šilelis skirtingų kalbų 
akimis. Mato ir vėl gieda. Nors nesuprantam tų svetimųjų 
kalbų, bet jaučiam, jog toji giesmelė amžina – apie šilą, Lie-
tuvą, mus...

Justas JASĖNAS

Polaidžio upės vagoje
Musteikytė, Indrė. Užkeiktas žiedas : pasakos. – Jonava, 

UAB „Dobilo leidykla“, 2013. – 106 p., iliustr.
Pasakos vaikams, kurias visų pirma verta perskaityti su-

augusiesiems.
Taip apibūdinčiau jau antrąjį (!) devynerių metų kūrėjos 

Indrės Musteikytės šiuolaikinių pasakų rinkinį.
Pernai išleistas pirmasis Traupyje augančios mergaitės pa-

sakų rinkinys „Laikrodukas Tuksis“ buvo drąsus jaunatviškas 
bandymas įsiveržti į knygų pasaulį, jis sužavėjo ir pradžiugi-

no. Antrasis, paskatino 
stabtelti ir įsižiūrėti, kas 
gi taip skubina jaunąją 
pasakininkę, kodėl jai 
rūpi visa tai rašyti. 

Naujosios Indrės 
pasakos man pasirodė 
panašios į pavasario 
polaidžio tėkmę: ji 
galinga ir sunkiai tram-
doma, ji veržiasi ir teka 
ten, kur jai lengviau 
ir greičiau nuplukdyti 
tirpsmo vandenis. Jei 
kažkur dar nėra vagos 
– ji tuoj pat atsiras, ją 
praplaus vis stiprėjanti 
srovė, nes toks van-
dens srautas negali 
sustoti, sūkuriuoti ar 
tekėti aplinkui. Bėda tam, kas paslys ir įkris į tokią pavasario 
upę – ji negailestinga, neš pasroviui ir net neleis pabandyti iš 
jos slidžiu krantu į sausumą išropoti.

Pavojinga tėkmė? Taip. Graži pažiūrėti, saugiai krante 
stovint? Be abejo. Trumpalaikė gaivališka jėga? Žinoma...

Skaitydamas Indrės „Užkeiktą žiedą“ ir dar 13 trumpes-
nių pasakaičių, šįkart ilgokai svarsčiau, kokiam skaitytojui 
turėtų būti adresuota tokia trečiaklasės mergaitės knyga. Mat 
kaskart imdamas bet kokį leidinį į rankas siekiu, kad jį per-
skaitęs būčiau kažkuo praturtėjęs – kitaip kam gi gaišti laiką. 
Ar šios pasakos bus žavus atradimas jos bendraamžiams, ar 
jas skaitytų mažyliams jų mamos prieš miegą? 

Taip ir gimė išvada, jog šis „Užkeiktas žiedas“ šiandien yra 
svarbesnis patiems suaugusiesiems – ne vaikams. Pirmiausia 
tiems, kam rūpi pažinti savo vaikus ar mokinius, kam smalsu 
suprasti, kodėl jie elgiasi ne taip, kaip rūpėtų matyti mano 
bendraamžiui, jau išaugusiam iš savosios vaikystės.

Jaunoji pasakų kūrėja, tikriausiai nė pati šito nesupras-
dama, kuria pasakas-manifestus, kuriuose žaismingai ir be 
jokios imitacijos deklaruoja savo kartos moralines nuostatas. 
Tuo metu, kai kiti jos metų vaikai tiesiog trykšta kaprizais, 
garsėja kaip nesukalbami padūkėliai, Indrė savo kūriniais 
tiesiog pasakoja, kodėl gi taip yra.

Pavyzdžiui, ji skelbia, kad ją supantis realus pasaulis yra 
pernelyg sudėtingas ir tuo tampa nebeįdomus, kad vargtum, 
siekdamas jį pažinti. Todėl jos pasakų herojai dažniau apsi-
gyvena labai panašiame, tik šalia realybės esančiame ir kur 
kas paprastesniame savo pasaulyje. Jame yra visa tai, kas 
slypi devynerių metų mergaitės svajonėse, tai, ko ji ilgisi kas-
dienybėje, tai, ką įsivaizduoja kaip geistiną realybę.

Be to, jos pasakų pasaulyje ryžtingai ištrinamas mažo ir 
didelio, jauno ir seno herojaus santykis: visiems lemta ben-
drauti tarpusavyje kaip lygus su lygiu, visi turi teisę vienas ki-
tam ir padėti, ir apgauti ar įžūliai pasišaipyti, jeigu to autorės 
valia kuris nusipelnė.

Tokiame pasakų pasaulyje net pačios kebliausios situaci-
jos išsisprendžia labai paprastai – tiesiog Indrės herojai turi 
tokių savybių, kurios juos padaro pranašesnius už kitus, – be 
jokių pastangų ar mokymosi, jiems tam pakanka tik noro.

Vienas Indrės pomėgis, kartais virstantis silpnybe, – kur-
ti negirdėtus, tarsi visiškai nieko nereiškiančius atsitiktinio 
skambesio herojų vardus. Kartais – net ir jų kalbą, nepanašią 
į jokią kitą, paprastai irgi nieko svarbaus nereiškiančią, tik 
simbolizuojančią tai, kas ir pačiai autorei yra nesuprantama 
ar tąkart visiškai nesvarbu. Tačiau tai, kas sukurta, visuomet 
turi savo kūrėją, šeimininką.
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Anykštėnų knygų derlius

Būti savininku, turėti galią valdyti tegu ir pasakos hero-
jų, suteikiant jam vardą ir lemiant neretai nemotyvuotus jo 
veiksmus, šiuo atveju yra ne kūrybinio įkvėpimo, o šiuolaiki-
nio siekio pelnyti tam tikrą socialinį statusą požymis.

Apskritai šias pasakas pirmiausia siūlyčiau paskaityti 
vaikų psichologams – jiems jos taptų unikalia savišvietos 
priemone, leidžiančia pažinti dabar dar tik pradinių klasių 
suoluose sėdinčią pirmąją XXI amžiaus vaikų kartą.

Indrės noras ir gebėjimas apie tai pasakoti liudija, kad jie 
jaučiasi laisvesni už anksčiau gimusius ir augusius, jie mėgs-
ta tuo pasididžiuoti ir įsivaizduoti, kad yra tiesiog unikalūs. 
Jie drąsiau ir sieks tokiais būti.

-tk

Teisė į dėmesį
Silevičienė, Birutė. Nutrūkusi kaimo styga... : atsimini-

mai, eilėraščiai, laiškai, dokumentai, nuotraukos. – Jonava, 
UAB „Dobilo leidykla“, 2013. – 100 p., iliustr.

Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjungos na-
rė Vilniaus anykštėnė 
Birutė Silevičienė jau 
17-ojoje savo knygelė-
je ryškiais, emocingais, 
nors ir fragmentiškais 
potėpiais piešia savo 
gimtojo Vičiūnų kaimo 
panoramą. Baigiantis 
ištirpti Traupio galulau-
kėse kaimas ir jo gy-
ventojai atgyja pačiais 
įvairiausiais žanrais 
– tarp jų ir autentiškais 
laiškais, kurie buvo ra-
šomi, negalvojant apie 
publikavimą ir siekiant tik pasidalinti nerimu, rūpesčiais, 
liūdnomis ir džiugiomis žiniomis. Autorė pasakoja apie jai 
brangius žmonės, jų likimus, prisimena kaimo šviesuolius.

Vitkūnaitė, Emilija. Vieną vasarą prie Nemuno. – Utena, 
UAB „Utenos spaustuvė“, 2012. – 104 p.

Medikės su pusės 
šimto metų patirtimi 
ir Lietuvos kaimo ra-
šytojų sąjungos narės 
Emilijos Vitkūnaitės-
Vaitkevičienės autobio-
grafiniuose vaizdeliuo-
se atgimsta 1967-ųjų 
vasara – su tam laikui 
būdingomis detalėmis, 
ydomis ir seniai pa-
mirštais kasdienybės 
dalykais. Vilniaus I 
vaikų poliklinikos me-
dicinos seserimi tuo 
metu dirbusi prisimini-
mų autorė vieną vasarą 
buvo komandiruota į 
Dzūkijoje atidarytą vasaros stovyklą vaikams, kuriems buvo 
nuspręsta operuoti anginą. Suaugusiųjų bendravimas tarpu-
savyje, jų skirtingas santykis su vaikais atskleidžiamas subti-
liomis užuominomis ir vaizdingomis detalėmis, alsuoja ne 
tik pasakojimo nuoširdumu, bet ir autentika.

Dilytė, Dalia. Pasakos apie Lietuvos istoriją. – Vilnius, 
UAB „Metodika“, 2012. – 48 p., iliustr.

Puikus pavyzdys, 
kaip gyvenimas kuria 
pasaką: tai nuoširdūs 
mokslininkės Anti-
kos kultūros žinovės 
bei močiutės Dalios 
Dilytės-Staškevičie-
nės pasakojimai savo 
anūkėlei Mildutei apie 
tai, ką jai reikia žino-
ti augant apie savo 
gimtinę Lietuvą. De-
vynios pasakos – apie 
Lietuvos vardo kilmę, 
apie tolimos ir artimos 
praeities didvyrius – daugiau ar mažiau nuspalvintos nesi-
baigiančios kovos už laisvę dvasia. Tūkstantį kartų daugiau 
apie tai žinanti puiki pasakotoja šioje knygelėje, skirtoje ne 
tik vaikams, palieka vietos ir apmąstymams, tiksliau, ateičiai, 
kai vaikai paaugs ir, tą pačią pasaką skaitydami, supras dau-
giau. Kol kas tai pirmiausia saviti pasakojimai tarsi apie su-
augusiesiems gerai žinomus dalykus su autorės palinkėjimu, 
„kad Lietuvos istorijos pasakojimai būtų įdomūs ne tik jos 
vaikams ir vaikaičiams, bet ir tolimiems ainiams“.

Griganavičius, Albertas. Kū ašen da atamenu : knyga 
išlaista letuviškų tarmių metam pažimėten : atsiminimai. – 
Šiauliai, UAB „Saulės delta“, 2012. – 96 p., iliustr.

Gydytojo neuro-
chirurgo, gyvenančio 
ir dirbančio Šiauliuose, 
knyga parašyta sodria 
Kavarsko tarme, joje – 
paties autoriaus vaikys-
tės prisiminimai: šviesi 
Lietuvos nepriklauso-
mybės ir skaudi okupa-
cijų metų vaiko patirtis. 
Pasak autoriaus, knyga 
skirta ne medikams – 
ji skirta moksleiviams, 
studentams, mokyto-
jams ir plačiajai visuo-
menei, besidominčiai 
lietuvių kalbos tarmė-
mis ir išleista lietuviškų 
tarmių metams pažy-
mėti. Kavarskas A. Gri-
ganavičiui – Aukštaitijos centras, o šiame jo vaikystės mieste 
yra trys pagrindiniai objektai: bažnyčia, 21 metro aukščio 
kryžius, pastatytas dar prieš karą, ir įžymusis Kavarsko mies-
to paveikslas. Visų jų nuotraukos yra knygoje, kurią parašęs 
autorius vienu metu padarė du darbus: užrašė vaikystės pri-
siminimus ir įamžino savo gimtąją tarmę.

„Jei tarmiškai reikėtų parašyti apie šių dienų gyvenimą, 
būtų be galo sunku, nes iš vaikystės mintyse liko ne tik atsimi-
nimai, bet ir žodžiai, kuriuos tardavau... Tėviškėje gyvenau 
tik 10 metų, tačiau tie prisiminimai iki šiol mieliausi“, – taip 
apie savo sumanymą nustebusiems kolegoms medikams pa-
sakojo autorius. Jis sakė, jog mintis parašyti knygą tarmiškai 
buvo kilusi dar 1989 metais, kai vyko kalbos šventė Kavars-
ke, kurią jis tuomet aprašė tarmiškai, o tarmių metų proga 
gimusi ir visa tarmiškai parašyta knyga.

PA informacija
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2013 m. BIRŽELIS
1 d. 
Sukanka 75 metai, kai 1938 m. birželio 1 d. Daujočiuose 

(Anykščių r.) gimė mokslininkas biologas veterinarijos gydyto-
jas, visuomenininkas Juozas LAPIENIS. Gyvena Vilniuje. 

Sukanka 60 metų, kai 1953 m. birželio 1 d. Svėdasuose 
(Anykščių r.) gimė ekonomistė ir kinematografininkė, lietuviškų 
animacinių filmų kūrybos organizatorė Lina Beleckaitė-STU-
KIENĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

6 d. Sukanka 50 metų, kai 1963 m. birželio 6 d. Troškūnuo-
se (Anykščių r.) gimė ryšių inžinierius, sportininkas kultūristas ir 
sporto organizatorius Vidas JANONIS. Gyvena Troškūnuose, 
dirba Anykščiuose.

10 d. 
Sukanka 105 metai, kai 1908 m. birželio 10 d. Pagojėje 

(Anykščių r.) gimė agronomas, Kanados lietuvių visuomeninin-
kas Mykolas JUODVIRŠIS. Emigravęs po Antrojo pasaulinio 
karo, gyveno Kanadoje. 

Sukanka 100 metų, kai 1913 m. birželio 10 d. Vajėšiuose 
(Anykščių r.) gimė kariškis ir JAV lietuvių visuomenininkas, me-
cenatas Antanas BULOTA. Mirė 2002 m. Los Andžele (JAV), 
ten ir palaidotas.

12 d. 
Sukanka 110 metų, kai 1903 m. birželio 12 d. Svėdasuose 

(Anykščių r.) gimė dailininkas tapytojas, dailės pedagogas Jo-
nas RIMŠA. Mirė 1978 m. Santa Monikoje (JAV), jo pelenai 
išberti virš vandenyno.

Sukanka 105 metai, kai 1908 m. birželio 12 d. Audeniš-
kyje (Anykščių r.) gimė kunigas, ilgametis Notėnų (Skuodo r.) 
klebonas Antanas TYLA. Mirė 1978 m. Notėnuose, ten ir pa-
laidotas.

14 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. birželio 14 d. Vilniuje 
gimė, paskui Anykščiuose užaugo mokslininkas inžinierius in-
formatikas Rimantas PLĖŠTYS. Nuo 1971 m. gyvena ir dirba 
Kaune.

15 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. birželio 15 d. Staškū-
niškyje (Anykščių r.) gimė mokslininkas biologas entomologas, 
Lietuvos dvisparnių vabzdžių sąrašo kūrėjas Saulius PAKAL-
NIŠKIS. Mirė 2006 m. Vilniuje.

21 d. Sukanka 50 metų, kai 1963 m. birželio 21 d. Bajo-
ruose (Rokiškio r.) gimė pedagogas ir savivaldos organizatorius, 
tautodailininkas medžio drožėjas Virgilijus Aloyzas MILA-
KNIS. Gyvena, dirba ir kuria Anykščiuose.

22 d. 
Sukanka 140 metų, kai 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškyje 

(Anykščių r.) gimė kunigas, vyskupas, politinis kalinys ir tikėji-
mo kankinys Teofilius MATULIONIS. Mirė 1962 m. Šeduvoje 
(Radviliškio r.), palaidotas Kaišiadorių katedros kriptoje.

Sukanka 75 metai, kai 1938 m. birželio 22 d. Anykščiuo-
se gimė Jonas Petras JANKAUSKAS. Nuo 1961 m. gyvena 
ir dirba Vilniuje, yra vienas iš Lietuvos kūno kultūros ugdymo 
metodikos kūrėjų.

23 d. 
Sukanka 135 metai, kai 1878 m. birželio 23 d. gimė gydy-

toja ir visuomenininkė, šviesuolių Liudvikos ir Stanislovo Di-
džiulių vyriausioji duktė Ona Didžiulytė-SKETERIENĖ. Mirė 
1960 m. Antaviliuose (Vilniaus r.), ten ir palaidota.

Sukanka 80 metų, kai 1933 m. birželio 23 d. Pavirinčiuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkė biologė botanikė, vaistinių au-
galų gydomųjų savybių tyrinėtoja Jonė Naiduškevičiūtė-VAI-
ČIŪNIENĖ. Gyvena Vilniuje.

26 d. Sukanka 100 metų, kai 1913 m. birželio 26 d. Degs-
niuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas chemikas technologas, 

Anykštėnų sukaktys saugios darbo ir gyvenimo aplinkos tyrėjas Feliksas STANIU-
LIS. Mirė 2004 m. Kaune, palaidotas Svėdasų kapinėse.

LIEPA
14 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. liepos 14 d. Troškū-

nuose (Anykščių r.) gimė gydytojas Jurgis Valentinas JANULIS. 
Gyvena ir dirba Birštone.

15 d. 
Sukanka 80 metų, kai 1933 m. liepos 15 d. Anykščiuose 

gimė inžinierius, JAV lietuvių visuomenininkas Liudvikas Kęs-
tutis ŠLENYS. Gyvena Čikagoje (JAV).

Sukanka 65 metai, kai 1948 m. liepos 15 d. Ukmergėje 
gimė, paskui Anykščiuose užaugo kariškis aviatorius, lakūnas, 
verslininkas Vilhelmas KAVALIAUSKAS. Gyvena Vilniuje.

17 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. liepos 17 d. Bečernin-
kuose (Anykščių r.) gimė inžinierius hidrotechnikas, gamtinin-
kas Vytautas BERNADIŠIUS. Nuo 1986 m. gyvena Vilniuje ir 
dirba valstybės tarnyboje.

18 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. liepos 18 d. Onuškyje 
(Rokiškio r.) gimė bibliotekininkė bibliografė, kraštotyrininkė ir 
kultūros organizatorė Audronė Meliūnaitė-BEREZAUSKIE-
NĖ. Nuo 1977 m. gyvena ir dirba Anykščiuose.

21 d. Sukanka 115 metų, kai 1898 m. liepos 21 d. Kuni-
giškiuose (Anykščių r.) gimė dailininkas tapytojas ir dailės pe-
dagogas Ignas PIŠČIKAS. Mirė 1984 m. Vilniuje, palaidotas 
Vilniaus Karveliškių kapinėse.

22 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. liepos 22 d. Dotnu-
voje (Kėdainių r.) gimė, paskui Anykščiuose užaugo vienuolė 
disidentė, tikėjimo gynėja, publicistė ir visuomenininkė Nijolė 
Felicija SADŪNAITĖ. Gyvena Vilniuje.

23 d. Sukanka 105 metai, kai 1908 m. liepos 23 d. Ka-
niūkuose (Molėtų r.) gimė pedagogas Anykščių krašto mokyklų 
mokytojas, visuomenininkas, politinis kalinys ir tremtinys An-
tanas KRYŽANAUSKAS. Mirė 1992 m. Kėdainiuose, palaido-
tas Anykščių senosiose kapinėse.

25 d. 
Sukanka 135 metai, kai 1878 m. liepos 25 d. Želvos pa-

rapijoje gimė, paskui Staškūniškio dvare (Anykščių r.) užaugo 
kunigas kanauninkas, švietėjas, Panevėžio katedros statytojas 
Jonas MACIEJAUSKAS. Mirė 1938 m. Kaune, palaidotas Kur-
klių kapinėse.

Sukanka 40 metų, kai 1973 m. liepos 25 d. Anykščiuose gi-
mė sportininkas imtynininkas karatistas, sporto organizatorius 
karatė treneris Egidijus ŠILAIKA. Gyvena Anykščiuose, yra 
karatė sporto klubo „Takas“ prezidentas.

31 d. Sukanka 55 metai, kai 1953 m. liepos 31 d. Papi-
liuose (Anykščių r.) gimė geologas ir politikas, visuomenininkas 
Jonas ŠIMĖNAS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

RUGPJŪTIS
2 d. Sukanka 50 metų, kai 1963 m. rugpjūčio 2 d. Bliuvo-

nyse (Anykščių r.) gimė verslininkas Vygantas ŠLIŽYS. Gyvena 
ir dirba Anykščiuose.

6 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. rugpjūčio 6 d. Stepo-
navoje (Anykščių r.) gimė mokslininkas fizikas, aplinkos fizikos 
tyrinėtojas ir pedagogas Aloyzas GIRGŽDYS. Gyvena ir dirba 
Vilniuje.

7 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. rugpjūčio 7 d. Klaibū-
nuose (Anykščių r.) gimė dailininkas grafikas, dailės pedagogas, 
ekslibrių meistras Povilas ŠIAUČIŪNAS. Nuo 1978 m. gyve-
na, dirba ir kuria Panevėžyje.

8 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. rugpjūčio 8 d. Sirvy-
duose (Anykščių r.) gimė pedagogas vadovas ir literatas Anta-
nas ŠLEIKUS. Gyvena ir kuria Kavarske.

9 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. rugpjūčio 9 d. Anykš-
čiuose gimė gydytojas Romualdas STAŠKEVIČIUS. Gyvena ir 
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dirba Kanadoje.
10 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. Adamavoje (Anykščių 

r.) gimė pedagogė ir literatė poetė Ona Pranckevičiūtė-BA-
LIUKIENĖ. Gyvena ir kuria Mačionyse bei Vilniuje.

13 d. 
Sukanka 80 metų, kai 1933 m. rugpjūčio 13 d. Juostinin-

kuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas chemikas technologas, 
chemijos pedagogas, publicistas ir kraštotyrininkas Zenonas 
MAČIONIS. Mirė 2002 m. Vilniuje.

Sukanka 40 metų, kai 1973 m. rugpjūčio 13 d. Svirnuose 
(Anykščių r.) gimė siuvėja, literatė poetė Zita BUTKUTĖ. Gy-
vena, dirba ir kuria Ukmergėje.

14 d. Sukanka 45 metai, kai 1968 m. rugpjūčio 14 d. Pa-
obelyje (Ukmergės r.) gimė miškininkas ir savivaldos organiza-
torius Saulius RASALAS. Nuo 1995 m. gyvena Anykščiuose, 
nuo 2004 m. dirba Andrioniškio seniūnijos seniūnu.

15 d. Sukanka 95 metai, kai 1918 m. Aukštaprogėje 
(Anykščių r.) gimė pedagogas lituanistas, mokslininkas eduko-
logas, vadovėlių autorius Titas DĖJUS. Mirė 2004 m. Kaune, 
palaidotas Karmėlavos kapinėse.

19 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. rugpjūčio 19 d. Trum-
batiškyje (Anykščių r.) gimė mokslininkas geologas, geologijos 
pedagogas Viktoras KEMĖŠIS. Gyvena Vilniuje.

20 d. Sukanka 90 metų, kai 1923 m. Andrioniškyje (Anykš-
čių r.) gimė gydytojas chirurgas, kariškis, kraštotyrininkas ir lite-
ratas Antanas BILIŪNAS. Gyvena Vilniuje.

21 d. Sukanka 115 metų, kai 1898 m. rugpjūčio 21 d. 
Kunigiškiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius hi-
drotechnikas, melioracijos pedagogas Povilas SKLĖRIUS. Mirė 
1979 m. Kaune, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse.

22 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. rugpjūčio 22 d. Šarky-
je (Kalvarijos sav.) gimė, paskui Kavarsko (Anykščių r.) apylin-
kėse užaugo pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 
literatė ir visuomenininkė Emilija Lukšytė-KRUŠINIENĖ. Nuo 
1972 m. iki šiol gyvena ir kuria Punioje (Alytaus r.).

27 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. rugpjūčio 27 d. Troš-
kūnuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas ekonomistas ir visuo-
menininkas Eugenijus MALDEIKIS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

28 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. rugpjūčio 28 d. Pa-
šventyje (Anykščių r.) gimė kompozitorius, muzikos pedagogas 
ir chorvedys Gediminas PURLYS. Nuo 1972 m. gyvena ir dir-
ba Klaipėdoje.

30 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. rugpjūčio 30 d. 
Juozapavoje (Anykščių r.) gimė medikas kurortologas, krašto-
tyrininkas ir visuomenininkas Albertas PETRONIS. Gyvena 
Anykščiuose.

31 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. rugpjūčio 31 d. 
Anykščiuose gimė mokslininkė ekonomistė finansininkė, eko-
nomikos pedagogė Irena ČEPIENĖ. Nuo 1967 m. gyvena ir 
dirba Vilniuje.

RUGSĖJIS
2 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. rugsėjo 2 d. Bajoruose 

(Anykščių r.) gimė dailininkas tapytojas, dailės pedagogas ir li-
teratas Donatas ŠILINIS. Mirė 2012 m. lapkričio 22 d. Kaune, 
palaidotas Svėdasų kapinėse.

3 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. rugsėjo 3 d. Skiemo-
nyse (Anykščių r.) gimė mokslininkas gydytojas oftalmologas, 
medicinos pedagogas Kęstutis Petras SUKAREVIČIUS. Mirė 
2004 m. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

6 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. rugsėjo 6 d. Anykščiuo-
se gimė pedagogė vadovė, politikė ir visuomenininkė, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo akto signatarė Irena Grikštaitė-
ANDRUKAITIENĖ. Gyvena ir dirba Anykščiuose, yra Antano 
Vienuolio gimnazijos direktorė.

8 d. Sukanka 90 metų, kai 1923 m. rugsėjo 8 d. Bajorėliuo-
se (Zarasų r.) gimė kunigas Bronius ŽILINSKAS. Nuo 1991 m. 
gyvena Anykščių rajone, yra Anykščių parapijos altarista.

9 d. Sukanka 130 metų, kai 1883 m. rugsėjo 9 d. Šlavė-

nuose (Anykščių r.) gimė pedagogė vadovė ir visuomenininkė, 
Lietuvos moterų švietimo organizatorė ir visuomeninio aktyvu-
mo skatintoja Ona Brazauskaitė-MAŠIOTIENĖ. Mirė 1949 
m. Kaune, ten ir palaidota.

10 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. rugsėjo 10 d. Paeže-
ryje (Raseinių r.) gimė miškininkas vadovas ir visuomenininkas 
Sigitas KINDERIS. Nuo 1987 m. gyvena ir dirba Anykščiuose, 
yra Anykščių miškų urėdijos urėdas.

12 d. Sukanka 40 metų, kai 1973 m. rugsėjo 12 d. Kaune 
gimė, paskui Anykščiuose užaugo mokslininkas istorikas, isto-
rijos pedagogas edukologas Tomas BARANAUSKAS. Gyvena 
ir dirba Vilniuje.

13 d. Sukanka 40 metų, kai 1973 m. rugsėjo 13 d. Anykš-
čiuose gimė teisininkė teisėja, literatė prozininkė ir eseistė Irma 
Girniukaitytė-RANDAKEVIČIENĖ. Gyvena ir dirba Vilniuje.

16 d. Sukanka 90 metų, kai 1923 m. rugsėjo 16 d. Elminin-
kuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas agronomas, dirvožemių 
tyrėjas ir Lietuvos dirvožemių žemėlapio sudarytojas Juozas 
BULOTAS. Mirė 2001 m. Vilniuje, ten ir palaidotas.

17 d. Sukanka 50 metų, kai 1963 m. rugsėjo 17 d. Kaune 
gimė dailininkas grafikas ir dailės pedagogas Šarūnas MIŠKI-
NIS. Nuo 1988 m. gyvena ir kuria Kavarske, dirba Vilniuje.

18 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. rugsėjo 18 d. Šlapia-
šilyje (Anykščių r.) gimė literatė poetė, aklųjų visuomenininkė 
ir kultūros organizatorė Janina Matiukaitė-PIPIRIENĖ. Nuo 
1968 m. gyvena ir kuria Panevėžyje.

19 d. Sukanka 115 metų, kai 1898 m. rugsėjo 19 d. Bečer-
ninkuose (Anykščių r.) gimė žurnalistas ir teisininkas, visuome-
nininkas ir politinis kalinys Jonas DAGELIS. 1941 m. patyrė 
sovietines represijas, kalintas ir ištremtas, mirė apie 1956 m. 
Kazachstane.

25 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. rugsėjo 25 d. Ka-
varske (Anykščių r.) gimė policijos pareigūnas, buvęs Utenos 
policijos komisariato vadovas Vladas ŠALGUNOVAS. Gyve-
na Utenoje.

26 d. Sukanka 105 metai, kai 1908 m. rugsėjo 26 d. Pava-
rėse (Anykščių r.) gimė miškininkas, ilgametis Anykščių šilelio 
eigulys Antanas STRAZDAS. Mirė 1998 m. Anykščiuose, čia 
ir palaidotas.

28 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. rugsėjo 28 d. Ster-
kiškyje (Anykščių r.) gimė inžinierius statybininkas, vadovas ir 
visuomenininkas Povilas ROŽANSKAS. Mirė 2012 m. spalio 
6 d. Klaipėdoje, palaidotas Klaipėdos Lėbartų kapinėse.

30 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. rugsėjo 30 d. Braz-
giuose (Anykščių r.) gimė tautodailininkas medžio drožėjas, fo-
tografas ir kraštotyrininkas Bronius TVARKŪNAS. Nuo 1964 
m. iki šiol gyvena Meldučiuose (Anykščių r.).

SPALIS
4 d. Sukanka 120 metų, kai 1893 m. spalio 4 d. Dečionyse 

(Anykščių r.) gimė pedagogas Anykščių krašto mokyklų mo-
kytojas, visuomenininkas Pranas ŠULGA. Mirė po 1980 m., 
palaidotas Anykščių senosiose kapinėse.

5 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. spalio 5 d. Vikonyse 
(Anykščių r.) gimė mokslininkė pieno pramonės technologė 
Elena KAZLAUSKAITĖ. Gyvena Kaune.

6 d. Sukanka 90 metų, kai 1923 m. spalio 6 d. Bebarz-
džiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas agronomas ir visuo-
menininkas, vienas iš Arklio muziejaus kūrėjų Antanas PUO-
DŽIUKAS. Gyvena Naujuosiuose Elmininkuose (Anykščių r.).

8 d. 
Sukanka 90 metų, kai 1923 m. spalio 8 d. Vaisiutiškyje 

(Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius hidrotechnikas, 
melioracijos pedagogas Kazys DABUŽINSKAS. Mirė 1985 
m. Kaune.

Sukanka 60 metų, kai 1953 m. spalio 8 d. Desiukiškiuose 
(Anykščių r.) gimė savivaldos organizatorius Vilius JUODELIS. 
Gyvena ir ūkininkauja gimtajame kaime, dirba Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos direktoriumi.
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čiuliškiuose (Anykščių r.) gimė kunigas švietėjas, monsinjoras 
Jonas VOVERIS. Nuo 1970 m. gyvena ir tarnauja Taujėnuose 
(Ukmergės r.).

3 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. lapkričio 3 d. Pane-
vėžyje gimė pedagogė lituanistė ir muziejininkė Teresė Julija 
MIKELIŪNAITĖ. 1960–1984 m. dirbo A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktore, mirė 
1984 m. Anykščiuose, palaidota Panevėžio kapinėse.

8 d. 
Sukanka 90 metų, kai 1923 m. lapkričio 8 d. Vaitkūnuo-

se (Anykščių r.) gimė architektas ir visuomenininkas Bronius 
KAZLAUSKAS. Mirė 2004 m. Vaitkūnuose, palaidotas Svėda-
sų kapinėse.

Sukanka 45 metai, kai 1968 m. lapkričio 8 d. Kurkliuose 
(Anykščių r.) gimė mokslininkė kalbininkė lituanistė Dalia SVI-
DERSKIENĖ. Nuo 1992 m. gyvena ir dirba Vilniuje.

9 d. 
Sukanka 90 metų, kai 1923 m. lapkričio 9 d. Papiškiuose 

(Rokiškio r.) gimė žurnalistas ir publicistas Klemensas KAI-
RIŪKŠTIS. Nuo 1950 m. gyveno, dirbo ir kūrė Anykščiuose, 
čia mirė 2006 m. ir palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse.

Sukanka 60 metų, kai 1953 m. lapkričio 9 d. Rokiškyje 
gimė ekonomistė finansininkė Birutė Siniauskaitė-VISMINIE-
NĖ. Nuo 1977 m. gyvena Viešintose ir dirba Anykščių rajone.

11 d. Sukanka 135 metai, kai 1878 m. lapkričio 11 d. Gri-
kiapeliuose (Anykščių r.) gimė verslininkas, ekonomistas finan-
sininkas, politikas, vienas iš Lietuvos banko kūrėjų Adomas 
PRŪSAS. Mirė 1939 m. Kaune.

14 d. Sukanka 60 metų, kai 1953 m. lapkričio 14 d. Kuni-
giškiuose (Anykščių r.) gimė gydytoja, savivaldos organizatorė 
Milda Usorytė-NARMONTIENĖ. Nuo 1983 m. gyvena ir 
dirba Kupiškyje.

20 d. 
Sukanka 105 metai, kai 1908 m. lapkričio 20 d. Paluolyje 

(Rokiškio r.) gimė kunigas švietėjas Antanas BALTRUKĖNAS. 
Nuo 1946 m. gyveno ir tarnavo Troškūnuose (Anykščių r.), kur 
ir mirė 1977 m., palaidotas Kamajų (Rokiškio r.) kapinėse.

Sukanka 95 metai, kai 1918 m. lapkričio 20 d. Traupyje 
(Anykščių r.) gimė kompozitorius, muzikos pedagogas ir chor-
vedys, vargonininkas, žurnalistas muzikologas Stasys SLIŽYS. 
Gyvena Detroite (JAV).

21 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. lapkričio 21 d. Troš-
kūnuose (Anykščių r.) gimė statybininkas ir politikas Boleslovas 
GURSKIS. Nuo 1960 m. gyvena Raseiniuose.

22 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. lapkričio 22 d. Bičio-
nyse (Anykščių r.) gimė inžinierius vadovas, metrologijos žino-
vas Stasys DAPKEVIČIUS. Nuo 1972 m. gyvena Vilniuje.

25 d. 
Sukanka 75 metai, kai 1938 m. lapkričio 25 d. Kilėviškiuo-

se (Anykščių r.) gimė architektas restauratorius, dailininkas ir 
visuomenininkas Giedrutis LAUCIUS. Nuo 1955 m. iki šiol 
gyvena ir kuria Vilniuje.

Sukanka 65 metai, kai 1948 m. lapkričio 25 d. Netikiškiuo-
se (Anykščių r.) gimė, paskui Surdegyje užaugo mokslininkas 
bibliografas, bibliografijos istorikas, kraštotyrininkas Osvaldas 
JANONIS. Gyvena ir dirba Kaune.

Sukanka 45 metai, kai 1968 m. lapkričio 25 d. Anykščiuose 
gimė kariškis generolas Almantas LEIKA. Gyvena Vilniuje, nuo 
2012 m. yra Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas.

28 d. Sukanka 55 metai, kai 1958 m. lapkričio 28 d. Mo-
liakalnyje (Anykščių r.) gimė inžinierius verslininkas ir visuo-
menininkas, mecenatas Algimantas ČAPLINSKAS. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.

29 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. lapkričio 29 d. Anykš-
čiuose gimė gydytoja visuomenininkė Ledina Kaušpėdaitė-
KALADIENĖ. Gyvena ir dirba Anykščiuose.

9 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. spalio 9 d. Anykščiuo-
se gimė pedagogas vadovas Eduardas GASPARAITIS. Nuo 
1974 m. gyvena ir dirba Šiaulių rajone.

10 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. spalio 10 d. Pesliuose 
(Anykščių r.) gimė, paskui Anykščiuose užaugo rašytojas pro-
zininkas ir poetas, publicistas ir visuomenininkas Rimantas 
VANAGAS. Gyvena ir kuria Anykščiuose.

11 d. Sukanka 105 metai, kai 1908 m. spalio 11 d. Kle-
vėnuose (Anykščių r.) gimė pedagogas ir rašytojas publicistas, 
memuaristas Rapolas ŠALTENIS. Mirė 2007 m. Utenoje, pa-
laidotas Utenos kapinėse.

12 d. Sukanka 110 metų, kai 1903 m. spalio 12 d. Nar-
būčiuose (Anykščių r.) gimė agronomas ir ekonomistas finan-
sininkas, verslininkas ir JAV lietuvių visuomenininkas Vladas 
BUBLYS. Mirė 1985 m. Detroite (JAV), ten ir palaidotas.

14 d. Sukanka 60 metų, kai 1953 m. spalio 14 d. Burioje 
(Anykščių r.) gimė pedagogė vadovė Ona ANTANAVIČIENĖ. 
Gyvena ir dirba Jonavoje.

19 d. 
Sukanka 125 metai, kai 1888 m. spalio 19 d. Mileikiškiuo-

se (Anykščių r.) gimė miškininkas miškotvarkininkas, valstybės 
tarnautojas Justas GUDONIS-Radzevičius. Mirė 1960 m. 
Kaune, palaidotas Kauno Aukštosios Panemunės kapinėse.

Sukanka 65 metai, kai 1948 m. spalio 19 d. Aušroje 
(Anykščių r.) gimė mokslininkas inžinierius geologas Albertas 
BRILINGAS. Mirė 1998 m. Vilniuje, palaidotas Sudervės ka-
pinėse.

20 d. Sukanka 60 metų, kai 1953 m. spalio 20 d. Mažei-
kiuose gimė gydytojas rentgenologas, echoskopuotojas ir en-
doskopuotojas Viktoras MARTINKUS. Nuo 1978 m. gyvena 
ir dirba Anykščiuose.

22 d. Sukanka 65 metai, kai 1948 m. spalio 22 d. Anykš-
čiuose gimė mokslininkas fizikas Romaldas PURLYS. Nuo 
1974 m. gyvena ir dirba Vilniuje.

24 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. spalio 24 d. Mazgiuo-
se (Radviliškio r.) gimė pedagogas vadovas, ilgametis Troškūnų 
vidurinės mokyklos direktorius, publicistas Jaroslavas MAR-
KUCKAS. Mirė 2008 m. Troškūnuose, palaidotas Krekenavos 
(Panevėžio r.) kapinėse.

29 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. spalio 29 d. Skrai-
čionyse (Alytaus r.) gimė mokslininkas pedagogas logopedas, 
publicistas Juozas DANILAVIČIUS. Nuo 1978 m. gyvena, 
dirba ir kuria Anykščių rajone.

30 d. Sukanka 125 metai, kai 1888 m. spalio 30 d. Pliu-
puose (Utenos r.) gimė pedagogas ir švietėjas, Anykščių krašto 
mokyklų kūrėjas ir mokytojas Antanas PLIUPELIS. Mirė 1986 
m. Panevėžyje.

LAPKRITIS
1 d. 
Sukanka 105 metai, kai 1908 m. lapkričio 1 d. Vilniuje 

gimė muzikos pedagogas ir chorvedys, Anykščių gimnazijos 
muzikos mokytojas ir chorų vadovas Zigmas LEŠKEVIČIUS. 
Mirė 1990 m. Švenčionėliuose.

Sukanka 100 metų, kai 1913 m. lapkričio 1 d. Kalveliuo-
se (Anykščių r.) gimė vienuolė misionierė, medikė ir švietėja 
Emilija ŠAKĖNAITĖ. Mirė 2000 m. Bolivijoje, ten ir palaidota.

Sukanka 100 metų, kai 1913 m. lapkričio 1 d. Džiuguose 
(Anykščių r.) gimė kunigas teologas, bažnyčios istorikas Rapo-
las KRASAUSKAS. Mirė 2007 m. Putname (JAV), ten ir palai-
dotas.

Sukanka 55 metai, kai 1958 m. lapkričio 1 d. Lygainiuose 
(Kauno r.) gimė Regina Rudžianskaitė-DRŪSIENĖ. Nuo 1982 
m. gyvena ir dirba Anykščiuose, nuo 2005 m. yra Jono Biliūno 
gimnazijos direktorė.

2 d. Sukanka 100 metų, kai 1913 m. lapkričio 2 d. Vai- n
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2012 m. spalio 6 d. Klaipėdoje, eidamas 85-uosius me-
tus, mirė inžinierius statybininkas ir visuomenininkas Povilas 
ROŽANSKAS (1928–2012).

Užaugęs Debeikių krašte, 
baigęs Anykščių gimnaziją ir 
Vilniaus statybos technikumą, 
nuo 1955 m. iki gyvenimo 
pabaigos P. Rožanskas gyveno 
ir dirbo Klaipėdoje, kur savo 
gyvenimą paskyrė šio miesto 
statyboms.. Su žmona inžiniere 
Aldona užauginęs dukterį 
gydytoją odontologę Valdą ir 
sūnų jūrininką Gediminą, P. 
Rožanskas palydėtas į Klaipėdos Lėbartų kapines.

2012 m. spalio 13 d. Daugailiuose (Utenos r.), eidamas 
82-uosius metus, mirė Daugailių šv. Antano Paduviečio 
bažnyčios altarista monsinjoras Petras BALTUŠKA (1930–
2012).

Gimęs ir užaugęs 
Panevėžio krašte, baigęs 
Ramygalos gimnaziją ir Kauno 
kunigų seminariją, P. Baltuška 
per 58 kunigystės metu tar-
navo tik šešiose parapijose. 
Net aštuonerius metus, nuo 
1956 m. birželio iki 1964 m. 
balandžio, jis buvo Anykščių 
Šv. Mato parapijos vikaras 
– vienas iš ilgiausiai Anykščiuose XX a. tarnavusių vikarų. 
Didžiąją kunigo tarnystės dalį atidavęs Daugailiams, dvas-
ininkas palaidotas Daugailių bažnyčios šventoriuje.

2012 m. lapkričio 22 d., eidamas 85-uosius metus, 
Kaune mirė dailės pedagogas, dailininkas ir poetas Donatas 
ŠILINIS (1928–2012).

Gimęs sename Bajorų 
kaime, Svėdasuose baigęs 
progimnaziją, D. Šilinis ank-
sti susidomėjo daile. Įgijęs 
dailės mokytojo išsilavinimą, 
jis ne vieną dešimtmetį dirbo 
Kauno „Aušros“ gimnazijoje, 
kur įdiegtas vaizduojamosios 
dailės profilis, buvo dailės 
mokytojas metodininkas, aka-
deminio piešimo studijų vado-
vas. Menininką jo bičiuliai palydėjo į Svėdasų kapines, kur 
jis palaidotas prie artimųjų.

2013 m. vasario 12 d., eidama 77-uosius metus, mirė 
buvusi Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja Julija Ribokaitė-ALELIŪNIE-
NĖ (1936–2013).

Gimusi ir užaugusi 
Vaidlonių kaime, 1954 m. 
baigusi Troškūnų vidurinę 
mokyklą, Vilniaus universitete 
įgijusi filologės išsilavinimą, 
daugiau kaip 40 metų ji 
mokė Latavėnų, Juostininkų 
ir Troškūnų vaikus gimtosios 
kalbos ir literatūros, buvo 
Troškūnų mokyklos muziejaus 
kūrėja ir vadovė. Su vyru 
Anzelmu užauginusi sūnų 
Giedrių ir anksti likusi našlė, mokytoja palydėta į šeimos 
kapą Troškūnų kapinėse.

Atsisveikinome 2013 m. vasario 22 d., eidamas 87-uosius metus, Oma-
hoje (Nebraskos valstija, JAV) mirė verslininkas, Lietuvos 
patriotas ir visuomenininkas Algimantas Ignacas Stasys 
ANTANĖLIS (1926–2013).

Gimęs Maleišių kaime, 
augęs aštuonis sūnus užau-
ginusioje šeimoje, po karo jis 
atsidūrė Jungtinėse Valstijose, 
apsistojo Omahoje. Lietuvos 
Atgimimo laikotarpiu jis buvo 
vienas energingiausių Lietuvos 
Nepriklausomybės šauklių tarp 
JAV lietuvių. Kartu su anksčiau 
mirusia žmona Laimute jis 
įskiepijo meilę Lietuvai savo vaikams Danguolei ir Algirdui 
bei vaikaičiams, ir po jo mirties Antanėlių namai Omahoje 
liko lietuviškumo sala Nebraskos valstijoje.

2013 m. vasario 27 d. Panevėžyje, eidamas 89-uosius 
metus, mirė gydytojas ir visuomenininkas Zenonas GAILIU-
ŠIS (1924–2013).

IŠ Troškūnų kilęs Lietuvos 
vietinės rinktinės karys sava-
noris, medicinos studentas, 
sovietų valdžiai neįtikęs trem-
tinys, savo tikslą pasiekęs gy-
dytojas chirurgas proktologas 
– tokiu ilgu ir nelengvu gyven-
imo keliu praėjo Z. Gailiušis, 
kol tapo vienu iš labiausiai 
pasižymėjusių panevėžiečių. 
Tremtyje sukūręs šeimą, su 
bendraamže žmona užauginęs 
dvi dukteris gydytojas, Z. 
Gailiušis palydėtas į amžinojo poilsio vietą Panevėžio 
kapinėse.

2013 m. kovo 2 d. Rokiškyje, eidamas 86-uosius metus, 
mirė kunigas teologas Petras ŽIUKELIS (1927–2013).

Iš Rokiškio krašto kilęs 
jaunuolis, 1949 m. privers-
tas laikinai palikti kunigystės 
studijas, vienerius metus dirbo 
Lukštų (Rokiškio r.) parapi-
jos zakristijonu pas kunigą 
Albertą Talačką. Nuo to laiko 
iki senatvės abu liko artimi 
bičiuliai, todėl 1988 m. Kauno 
seminarijos profesorius emeri-
tas kanauninkas P. Žiukelis 
liko reziduoti Anykščiuose, kur 
septynerius metus praleido, 
petys į petį darbuodamasis 
su monsinjoru A. Talačka. Kai senatvė pakirto vyresniojo 
bičiulio jėgas, P. Žiukelis išvyko į gimtąjį Rokiškio kraštą ir 
ten sulaukė savo gyvenimo kelio pabaigos, buvo palydėtas į 
kapą Rokiškio bažnyčios šventoriuje.

2013 m. kovo 27 d. Viešintėlėse Gyvenimo sceną neti-
kėtai paliko žymiausia XX–XXI 
a. sandūros Anykščių krašto te-
atro kūrėjų šeima – teatro reži-
sieriai ir kultūros organizatoriai 
Galina GERMANAVIČIENĖ 
(1959–2013) ir Vytautas GER-
MANAVIČIUS (1960–2013). 
Dramos mėgėjų tradiciją Vie-
šintose sukūrę, vaikų teatrą 
„Žaginys“ ir Viešintų klojimo 
teatrą užauginę bei prestižines 
„Aukso paukštes“ pelnę kūrėjai, išauginę sūnų, bet nespėję 
atlikti visų savo vaidmenų, palydėti į Viešintų kapines.



120 PB

GIMTINĖS ŽENKLAI

Rezonansas
Apie „Pasaulio anykštėną“ – 
tiesiai šviesiai...

Labai širdingai dėkoju už netikėtą 
didelę dovaną – „Pasaulio anykštė-
ną“, nepaprastai įdomų ir turiningą 
almanachą. Tiek daug jame įdomių, 
garbingų žmonių aprašyta. Nuoširdus 
džiaugsmas apėmė, jog tiek turi ar tu-
rėjo Lietuva vertingų „deimančiukų“. 
O tai viltis, kad Lietuva turi ateitį. 
Anykščiai ne bet kas, o Lietuvos gar-
senybių centras. Anykščių dėka turim 
A. Baranauską Seinuose, kas mus ne 
tik džiugina, bet jo dėka jaučiamės 
drąsesni. Jei ne jis, kažin ar dar bū-
tų kiek išlikę mūsų krašte lietuviškos 
dvasios.

Marija DAPKEVIČIŪTĖ, 
Suvalkai

Vis byra dienos, –
Kaip rasos lašeliai, –
Praeina valanda
Ir naujas įvykis 
Ateina jau į kelią,
Nauja vėl įminta pėda.
Kiek anykštėnų
Savo šalį apkeliavo,
Kur jų nebūta,
O pasaulis toks platus
Ir tėviškės takai
Vis tiesiasi į tolį, –
Mielesnis dūmas
Tik savo namų...
Kas viską surenka 
Po vieną grūdą
Ir supila gimtą aruodą,
To vargas nepražus;
Garuoja duona,
Raikoma dainuoja,
Į burną dedama laiminga,
Kad turi gausą,
Daug darbščių žmonių,
Tokių, kaip Tu.

Ona BALIUKIENĖ
Paskelbta www.facebook.com  

2012-11-17, 
paskaičius 40-ąjį 

„Pasaulio anykštėną“ 

Pastebėtos 40-ojo numerio klaidos:

35 p. Vašuokėnuose nufotografuotas 
ir pristatytas Troškūnų seniūnas Antanas 
Jankauskas dėl nepaaiškinamų priežas-
čių buvo Vaitkūnu pavadintas...

58 p. su Anykščių klebonu S. 
Krumpliausku diskutavęs Vaidas Voro-
navičius netyčia buvo pristatytas kaip 
Valdas...

Sėkmingas pasibuvimas
(pasakoja anykštėnai) 

Apie 1980-uosius būdavo mada Anykščių kultūros rūmuose surinkti 
posėdžiauti viso rajono partinį ir ūkinį aktyvą – įmonių ir įstaigų vadovus, partinių 
organizacijų sekretorius. Dažniausiai tokius susirinkimus, kuriuose turėdavo būti 
kažkam viešai kailis karšiamas, kažkas santūriai pagiriamas, vesdavo faktinė ra-
jono galva – kompartijos rajono komiteto pirmasis sekretorius. Tačiau būdavo ir 
taip, kad jis negalėdavo, todėl vadžias perimdavo jo dešinioji ranka – antrasis 
sekretorius. Kaip taisyklė, šias pareigas rajone galėdavo užimti tik rusas – lietuvi-
ams jų niekur nepatikėdavo.

Taip ir susiklostė, kad vieną tokį partinio aktyvo susirinkimą teko užbaigti 
tuometiniam partkomo antrajam sekretoriui Jakovui Jakimovui. Jis žmogus ramus, 
stengėsi niekur neišsišokti ir ypač nesirodyti, kad yra rusas, todėl visada kalbėdavo 
lietuviškai – nesvarbu, kad su akcentu, kad su klaidomis, bet dėl jų niekada ir 
niekas nepriekaištaudavo – juk stengiasi žmogus...

Tąkart jis irgi stengėsi iš paskutiniųjų: atsistojo ir tik jam būdinga maniera išrėžė 
apibendrinamąjį žodį: „Nu, vo, draugai, kaip mes čia gražiai pasantykiavom...“. 
Liudininkai neprisimena, ar kas nors salėje tąkart išdrįso garsiai nusijuokti, užtat 
išsiskirstę šią žinią po visus Anykščius kaipmat paskleidė... 

Nenuginčijamos tiesos
Buvęs Anykščių dekanas kan. Stanislovas Krumpliauskas mėgdavo apiben-

drinti savo gyvenimo tarp anykštėnų patirtis. Kartais tie jo posakiai, pačiam dvas-
ininkui paprastai sukeldavę juoką, tapdavo nepamirštamomis sentencijomis.

Tuo metu, kai S. Krumpliauskas užsiėmė atnaujinti kleboniją ir tuo metu dar 
tvarkė bažnyčią, jis prasitarė: „Yra trys amžini dalykai: Dievas, pastatų remontas 
ir apkalbos“.

Grįžęs iš eilinės kelionės po Pietų kraštus, savo įspūdžius jis apibendrino taip: 
„Apie tautos kultūrą galima spręsti, apžiūrėjus parduotuvę ir kapines, apie namų 
šeimininkę – virtuvę ir tualetą“.

Pati brangiausia gimtinės pupelė
(pasakoja Dalia Lopez Madrona)

Aš gimusi ir užaugusi Pavarių kaime prie Anykščių, bet jau kiek laiko gyveno 
Švedijoje, o mano vyras – ispanas iš Andalūzijos. Jo gimtasis kaimas – Rio Gorda, 
tas vardas reiškia didelę upę. Vyras vis pasididžiuodavo, kad pro jo namus tokia 
upė teka, bet aš ne kartą iš jo pasišaipiau – kokia ten upė, jei vasarą, kai ji visiškai 
išdžiūsta, jos vaga mašinos kaip keliu važinėja...

Užtat aš jam nuolat apie Anykščių kraštą pasakoju. Man Anykščiai – pati 
brangiausia, mylimiausia vieta žemėje, tėvų, senelių kapai ten, mano artimiausi 
giminės, todėl aš čia, Švedijoj, tiek daug ir savo vyrui apie Anykščius vis šneku. 
Aš jam anglų kalba „Anykščių šilelį“ skaitau, o kai abu būname Anykščiuose, 
rodau visus kampus, medžius, mano vaikystėje kartu su mama sodintus, ir 
žinoma, Puntuką – didžiausią ir įspūdingiausią akmenį mano gimtinėje. Kai 
pirmąkart nuvedžiau jį prie Puntuko ir parodžiau – žiūrėjo, galvą lingavo, 
nieko nesakė...

O paskui per Kalėdas padariau aš jam lietuviškos mišrainės – burokėlių su 
pupelėm. Matau, kaip kapstosi jis po savo lėkštę, ištraukia iš mišrainės pačią 
mažiausią pupelę, tiesia ją man ir klausia: „Kas čia?“ Žiūriu į jį, į pupelę ir nieko 
nesuprantu. O jis man: „Čia gi tavo Puntukas, žiūrėk! Tas akmuo kaip šita pupelė 
mišrainėje...“

Juokinga? Man – visai ne, nes nenoriu, kad galvotumėt, jog mes Švedijoj iš 
kažkokio mažo akmenėlio juokiamės. Čia ne koks paikas andalūzas, tupėdamas 
ten ant aukšto Ispanijos kalno, šaiposi iš mums brangaus Puntuko, – tai tik jo 
bandymas mane paerzinti, kad aš nutilčiau ir mažiau girčiau jam savo „Vasiukus“ 
– Anykščius.


