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PASAULIO
ANYKŠTĖNAS
Gimė 2008 m. sausį kaip 

Pasaulio anykštėnų bendri-
jos mėnraštis. Nuo 2011 m. 
pertvarky tas į pusmetinį kultūros 
istorijos ir vi suomenės raidos 
almanachą, iš eina pavasarį ir 
rudenį. 

Leidžiamas bendradarbiau-
jant su A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žu kaus ko memoria-
liniu muzieju mi, Anyk š čių L. ir 
S. Didžiulių viešąja biblioteka, 
Anykščių Teresės Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugija, Vilniaus 
anykštėnų sambūriu.

2013 m. antrojo numerio autoriai 
ir bendradarbiai: Arūnas Bagdonas, 
Vytautas Bagdonas, Audronė Bere-
zauskienė, Rasa Bražėnaitė, Romu-
alda Bražėnienė, Rasa Černiauskai-
tė, Algirdas Eduardas Čižas, Juozas 
Danilavičius, Henrikas Gudavičius, 
Raimondas Guobis, Danutė Janušy-
tė-Karčemarskienė, Justas Jasėnas, 
Virginija Juciūnaitė, Gintaras Kaltenis, 
Mindaugas Karčemarskas, Povilas 
Lapeikis, Violeta Matelienė, Stasė Mi-
keliūnienė, Aušra Miškinienė, Egidijus 
Musteikis, Petras Nazarovas, Audronė 
Pajarskienė, Eugenija Pilinkienė, Skai-
drė Račkaitytė, Irma Randakevičienė, 
Dalina Rupinskienė, Žilvinas Pranas 
Smalskas, Vytautas Sriubas, Daiva 
Stankevičienė, Loreta Stonienė, Nijolė 
Šaltenytė, Gintautas Šeikis, Antanas 
Tyla, Algimantas Vaitiekūnas, Riman-
tas Vanagas, Gitana Vasalauskienė, 
Antanas Verbickas, Laima Vileikienė, 
Jolanta Zabulytė, Vida Zasienė.

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

Leidinį remia:
Spaudos, radijo ir televizijos 

rėmimo fondas, skirtos paramos 
dydis 2013 m. – 19 000 Lt, 

Anykščių rajono savivaldybė, 
paramos dydis 2013 m. – 1 000 Lt,

Vilniaus anykštėnai
Darius Gudelis,
Petras Kalibatas

ir visi „Pasaulio anykštėno” 
skaitytojai.

Šeštasis almanachas „Pasaulio 
anykštėnas“ uždaro laiko ratą – jis 
baigia vieną sumanymų ciklą, kad 
atvertų kelią naujiems.

Trys pavasariai ir trys rudenys, 
treji metai – tiesiog magiškas laiko 
tarpsnis, pažymėtas šešiais žurnalais, 
sutelkusiais bendram darbui daugiau 
kaip šimtą autorių, dar dešimtis jau 
išėjusiųjų prikėlęs iš užmaršties ir 
privertęs prabilti seniai betartais žo-
džiais.

„Pasaulio anykštėnas“ tapo leidi-
niu, kuris skatino pažinti laiką ir įsiti-
kinti, kad jis nėra toks permainingas, 
kaip bandome įsivaizduoti, – daž-
niausiai įvairios patirtys kartojasi, 
vienodai sujaukdamos skirtingais 
laikais gyvenančiųjų jausmus ar su-
keldamos panašius išgyvenimus. 

„Pasaulio anykštėnas“ rodė pa-
vyzdį ir juo ragino nepalikti nepa-
daryto darbo: neužrašytos išminties, 
nepapasakoto liudijimo. Jis pabandė 
įrodyti, kad tai, kad ištarta ir užrašy-
ta, ilgainiui tik didesnės vertės įgyja, 
įdomiau darosi ir praėjusiojo gyveni-
mo svarbą stiprina.

Šis leidinys atspindėjo savitą 
laiką, kai prie to paties teksto susi-
tinka du amžiai: vyresniosios kartos 
skaitytojas, teikiantis pirmenybę 
spausdintam žodžiui ir rankose šla-
mančiam popieriui, ir jaunesniosios 
kartos smalsuolis, mieliau atrandan-
tis tą patį žodį švytinčiame įvairaus 
dydžio ekrane.

Šiuo savituoju laiku ir ėmė ryškėti 
properša, kurioje almanachas paki-
bo tarp dviejų tolstančių vienas nuo 
kito krantų. Ieškantys amžinųjų tiesų 
kuo toliau, tuo stipriau pirmeny-
bę teikia knygai, kuria pasitiki kaip 
vertingiausiu spausdintu žodžiu ir 
neginčytina mintimi. Siekiantys tie-
siog pasimėgauti naujomis žiniomis 
kaip akimirkos įspūdžiu, suteikian-
čiu žavesio, klajoja skaitmeninės 
informacijos pasaulyje – vos porą 
dešimtmečių tegyvuojančiame, nuo-
lat kintančiame ir vis turtėjančiame 
internete.

Todėl tai, kuo iki šiol turtėjo ir 
dalijosi su skaitytojais „Pasaulio 
anykštėnas“, pasklis naujais žinių 
kanalais: ir knygomis, ir kitų leidinių 
puslapiuose, ir interneto džiunglėse.

Forma – tik indas, jei jo nelieka, 
o turinys kam nors brangus ar rūpi, – 
jis išpilstomas į kitus indus ir saugo-
mas labiau, nei senojo indo šukės.

Jei „Pasaulio anykštėnas“ subūrė 

gerbėjus – jie atras ir kitus indus su 
Anykščių krašto išminties šaltiniais. 
Kiek jos yra sukaupta ir kiek dar gali 
būti atverta, liudija ir šis almanacho 
numeris su savo tradiciniais ciklais. 

Pažvelgti į mokyklinius metus 
iš vis labiau tolstančios laiko aukš-
tumos šįkart bando ir 80-mečiai, ir 
50-mečiai. Prisiliesti prie sunkiai 
įsivaizduojamos praeities, tik iš isto-
rijos vadovėlių težinomų 1863-ųjų, 
1905-ųjų ar 1915-ųjų galima tiesiog 
per savo artimųjų prisiminimus – jei 
tik savo laiku jie buvo išgirsti ir už-
rašyti. 

O užvis įdomiausia sklaidyti die-
noraščių puslapius. Mat tie tekstai, 
rašyti mažiausiai galvojant, kas ir 
kada juos skaitys ar supras, yra pa-
tys atviriausi ir nuoširdžiausi, nesu-
vaidinti ir nenudailinti. Kiek tokių 
dienoraščių dar laukia, kol juose 
susikaupusi išmintis taps gyvenimo 
ramsčiu ar kelrodžiu kitiems?..

Ir dar – senosios nuotraukos, ku-
rioms laikas suteikia aukso spalvą ir 
vertę. Jos tiesiog ilgisi, kad į jas kas 
žvelgtų, jomis gėrėtųsi, iš jų semtųsi 
ne tik žinių, bet ir tauresnių jaus-
mų...

Gyvenimas per trumpas, kad jį 
praleistum, po vienu medžiu stovė-
damas ir į tą pačią upę žiūrėdamas... 
Iki susitikimų ten, kur tekės Anykščių 
krašto išminties versmė!..

Redaktorius 
Tautvydas KonTrimAvičiuS 

Be pradžios ir pabaigos

Skaidrės Račkaitytės draugiškas šaržas
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SIMBOLIAI. ŠVENTOJI

Tau – Šventoji upe

Antanas BiLiŪnAS

Paseksiu Tau pasaką ar gandą,
tik palauk – rytai tegul nušvis.
Šventoj upėj akmenėliai skendo:
sidabrinė numirė žuvis...

Nekalbėk, nė žodžio neištark:
tegul žaizdos kruvinos atvės.
Tai tik upėj akmenėliai verkia
sidabrinės mirusios žuvies...

Upės krante auga nykios svėrys,
bet ir jos smėlyje greit nuvys.
Upė kraujo daug sugėrė,
tai ir numirė žuvis...

Paseksiu Tau pasaką ar gandą, –
man taip gaila akmenėlių ir Tavęs...
Šventoj upėj akmenėliai brenda,
tartum ieško mirusios žuvies...
  Vilnius, 1949.V.8

Publikuojama iš rankraščio, 
saugomo VŽM.

Andrioniškis

Antanas DriLinGA

Įbrido į upę
Miestelis Andrioniškis,
Įbrido į upę, į 
Pačią Šventąją,
Pasisėmė svirtimis
Tyro vandens
Ir nusiplovė langus,
Ir žvelgia šviesių langų
Akimis
Į kelią, kuris vingiuoja
Per Andrioniškio mišką;
O mišku, lazdele pasiremdamas,
Žingsniuoja basas
Strazdelis,
Žingsniuoja sutanotas žmogelis,
Toks liesas liesas –
Už patį Kristų liesesnis,
Toks lengvas lengvas –
Kaip strazdo plunksnelė,
Toks linksmas linksmas –
Dėl to, kad liesas ir lengvas;
Ir dainuoja Strazdelis
Dainelę
Apie strazdą strazdelį,
Raibą paukštelį,
Ir žingsniuoja
Per Andrioniškio mišką
Iš Inkliūzų prie Šimonių,
Kur augina bulves
Ir klausos strazdų giesmės,
Ir eina
Strazdelis
Basas dvidešimtąjį kilometrą
Per Andrioniškio mišką
Į Andrioniškį:
Gal mišių laikyti,
O gal giedoti strazdų giesmės
Prie Šventosios,
Prie upės,
Kurios vandeniu
Nusiprausė
Visi Andrioniškio namų langai,
Laukdami Strazdelio,
Margo paukštelio,
Einančio
Keliu per Andrioniškio mišką.

Kn.: Drilinga, Antanas. 
Žmonės prie vieškelio. – 

Vilnius: Vaga, 1986. – P. 138–139.

Srovė, mintis atplukdanti
ŠvEnToJi – ilgiausia vien tik 

Lietuvoje tekanti mūsų krašto upė ir 
didžiausias Neries intakas. Ištekėjusi iš 
Samanio ežero netoli Dūkšto (Ignalinos 
r.), ji plukdo vandenis 246 kilometrus į 
pietvakarius, kol įsilieja į Nerį, jai priar-
tėjus prie Jonavos.

Aukštupyje Šventoji kerta aštuonis 
ežerus, 35-ame kilometre nuo ištakų 
ties Antaliepte 1959 m. buvo užtvenkta 
ir dabar išsilieja į 19 kvadratinių kilo-
metrų ploto Antalieptės tvenkinį – antrą 
pagal dydį dirbtinį Lietuvos ežerą 
(didesnės tik Kauno marios). Tekėjusi 
Ignalinos, Zarasų, Rokiškio ir Utenos 
rajonų pakraščiais, Anykščių kraštą ji 
pasiekia jau įpusėjusi savo kelionę ir 
čia ilgiausiai užtrunka.

Anykščių rajone Šventosios vagą 
kerta 12 tiltų, tarp kurių pats mažiausias 
– aukštupio vieškelyje ties Kunigiškiais, 
pats siauriausias – Andrioniškyje, pats 
įdomiausias ir naujausias – kabantis 
tiltas tarp Mikierių ir Inkūnų, vienin-
telis geležinis – siaurojo geležinkelio 
tiltas Anykščiuose, o taip pat dar penki 
gelžbetoniniai tiltai automobiliams ties 
Žaliąja, ties Mickūnais, ties Sedeikiais, 
Anykščiuose ir Kavarske. Per Šventąją 
dar galima pereiti virš užtvankų Anykš-
čiuose ir Kavarske bei gelžbetoniniu 
pėsčiųjų tiltu Anykščiuose.  

Šventoji pasižymi plačiu slėniu: 
Anykščių krašte jo plotis siekia 400–
900 m. Upės vagos plotis vidurupyje 
yra 60–80 m, vyraujantis jos gylis – iki 
1,5 m. Vidutinis Šventosios nuolydis 
– 51 cm/km, tačiau skirtingose upės 
atkarpose jis labai skiriasi.

Tarp visų Lietuvos upių Šventoji yra 
turtingiausia salomis – jų suskaičiuota 

Šventoji Šimonių progimnazijos septintoko Antano Drilingos akvarelėje. Apie 
1949 m. Piešinys saugomas mokytojo Kazimiero Zulono archyve.

Prie Jos, žvelgdami į Ją, mąstydami apie Ją, išlikdami Jos tėkmės už-
burti... Anykštėnai, įvairiais laikais gyvenę ar gyvenantys skirtingose 
Šventosios pakrantėse, tos pačios srovės įkvėpti į eiles sudėjo savo laiko 
skaudulius ir džiaugsmus, savo meilę upei kaip gimtinės simboliui. Ir 
ne tik eiliavo – piešė, fotografavo Šventosios vagą, įžvelgdami mums, 
anykštėnams, maloniausias jos savybes: Šventoji draugiška, ji žalumos 
apsupta, ja galima gėrėtis ir tuomet, kai ji ramiai sruvena pro Šimonių 
girios ar Anykščių šilelio pušis, ir kai kerta miestą, kur leidžiasi tiltais ir 
užtvankomis pažabojama. Ji – sava, mūsiškė, gerbiama ir branginama.
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Latava

rimantas vAnAGAS

Lietuvoj – Latava,
Latavoj – Lietuva, – 
Ta pati moneta,
Kaip sidabras balta.

Kai aš ją suradau
Ties Šventosios brasta,
Supratau, kad ji man 
Specialiai nukalta.

Kad žalėsių spalva,
Iš kurios Latava,
Man skausmingai sava
Kaip šalis Lietuva.

Kad nuo šiolei be galo
Turtingas esu,
Nes išmokau kalbėt
Savo žemės balsu.

Prie Šventosios

rimantas vAnAGAS

Sėdžiu vienas tyliam vakare
Po žilvičio lajos kepure
Ir į plaukiančią upę žiūriu, –
Plūdė, žinoma, anei krust...

Plaukia upė – ir plaukia mintis,
Ir gili kaip gelmė paslaptis:
Kas esi ir kodėl čia esi,
Lyg ištirpęs žalsvam debesy?

Negirdi, nematai, nežinai  
Nei kur tavo namai ar sparnai.
Tavo vardas? O kam jis, žmogau,
Jei kuždi: čia gimiau...

Upėn žvelgdamas, dangų mačiau –  
Ir nebuvo man niekur gražiau.  
Ir jaučiau iš toli ir arti: 
Upės gysla – širdy... 

net 79, o salos upės vagoje užima net 
3,08 proc. ploto.

Šventoji surenka vandenis iš 6889 
kvadratinių kilometrų ploto teritori-
jos, kuri sudaro dešimtadalį Lietuvos. 
Didžiausias jos intakas Širvinta įsi-
lieja jau artėjant prie žemupio, tačiau 
Anykščių krašto upeliai itin gausiai 
plukdo vandenis į Šventąją: iš kairės į 
ją teka Aknysta, Taurožė, Varius, Elmė, 
Anykšta ir vienas didžiausių intakų 
Virinta, iš dešinės – antrasis pagal ilgį 
Jara, Vadaksta, Grieža, Latava, Biebė, 
Susiena. Tekėtų dar ir Pienė, bet priešų 
kelis dešimtmečius ji buvo apsukta 
ir priversta Šventosios vandenį nuo 
Kavarsko Nevėžio link plukdyti. Tačiau 
šis projektas jau nutrūko, o upelis atgal 
į Šventąją taip ir nebegrįžo.

Šventosios srovė teka maždaug 
pusės metro per sekundę greičiu. Ties 
Anykščiais, kur įrengta Šventosios 
debito matavimo stotis, vidutiniškai per 
sekundę prateka beveik 26 kubiniai 
metrai vandens. Tačiau yra buvę, kad 
pro Anykščius per sekundę Šventoji 
praplukdydavo ir daugiau kaip 420 
kubinių metrų vandens, ir vos 2 kub. 
metrus...

Anykščių rajone Šventoji dukart 
užtvenkta: 1963 m. pastatyta užtvanka 
ir išlietas tvenkinys ties Kavarsku, o 
1986 m. – užtvanka Anykščiuose, tiesa, 
be tvenkinio, tik kiek išplatinus vagą ir 
užliejus dalį senvagių.

Šventosios pakrantės gyvenamas 
nuo seniausių laikų, net manoma, kad 
būtent prie šios upės pradėjo formuo-
tis Lietuvos valstybė. Mat ir pats upės 
vardas yra išskirtinis, nes primena jos 
sakralinę reikšmę senajame lietuvių 
tikėjime. Jau XIV a. kryžiuočių žygių 
aprašymuose Šventoji minima kaip  
Swyntoppe – Šventupė.

Šventoji, vakarop su Anykščiais atsisveikinanti. Foto: Julius Kontrimavičius.

Šventoji ties Anykščių pakraščiu. XX a. 6-asis dešimtmetis. Foto: Izidorius Girčys, Irmos Randakevičienės archyvas.
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SIMBOLIAI. ŠVENTOJI

Nuostabi 
Šventoji

ona SEDELSKYTĖ

Mėnesienos naktį ne šešėlis vaikšto
Po rasotą pievą upės pakraščiais.
Ten, kur nusidriekia veidrodinė aikštė,
Nuostabi Šventoji ties pat Anykščiais.

Čeža lapai, čeža, krisdami po kojų,
Miršta paskutinis žiedas nuo šalnų.
Sidabru mėnulis upėj taką kloja,
Paukštužėliai šildo širdį tarp sparnų.

Tik keleivis vienas, sekdamas šešėlį,
Eina palei upę jos krantu stačiu.
Pėdos, gilios pėdos lieka drėgnam smėly,
Per kurias nuėjo daug sunkių minčių.

Ne šešėlis vaikšto naktimis prie upės.
Ilgesys, svajonė, nerimas širdies.
Su smėliu, žvaigždėm vandenyje supas,
Kol Aušrinė saulę virš kalnų pakvies. 

Anykščiai, 1958.XI.11, 16 val.
  Publikuojama 

iš rankraščio, 
saugomo VŽM.

Anykščiai

ona SEDELSKYTĖ

Toks brangus ir mielas man kampelis,
Barono, Biliūno, Vienuolio gimtinė.
Kalnais čia vingiuoja vieškeliai, takeliai,
Kuriais nužingsniavo senolių gadynė.

Mėlynas Šventosios vingis susitinka
Su sraunia Anykšta, prie širdies ją glaudžia.
Miškai ir kalneliai driekiasi aplinkui,
O Šilelio pušys nenurimsta, gaudžia.

Apsupti legendom Storių ir Vorutos
Seni piliakalniai bočių kaulus saugo.
Atmena jie badą, marą ir rekrutus,
Didvyrių jaunystes, kurie čia užaugo.

Netoli Šventosios ąžuolai keroja,
Puntukas čia ilsis samanotas, žilas.
Kadaise negeso čia ugnis šventoji,
Ir kanklės skambėjo nuo pirštų vaidilų.

Amžių daug prabėgo vieškeliais plačiaisiais,
Pėdsakai paliko pasakoj, dainose.
Daug žiedų žydėjo, dar daugiau jų skleisis,
Gimtoj tėviškėlėj, mano Anykščiuose.

Publikuojama iš rankraščio, 
saugomo VŽM.

Šventoji ties Anykščiais. XX a. 6-asis dešimtmetis. 

Rašytoja Bronė Buivydaitė, Šventosios pakrantėje prisėdusi. XX a. 6-a-
sis dešimtmetis.

Užtvankos suerzinta, putomis nubalusi Šventoji. XX a. 6-asis dešim-
tmetis. Foto: Ona Sedelskytė, VŽM.
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Srovė, mintis atplukdanti

Žvejų gatvė

rimantas vAnAGAS

Pro medžius, šešėlius,
Pro debesų šydą
Ribuliuoja namų upė:
Veidų ir vardų akmenėliai, 
Kuriuos lytėjai,
Dyla, šviečia nuo dugno. 

Kur tas veidrodis
Kambario kampe,
Į kurį kaip mėnuo
Išplaukdavo motinos veidas?
Dabar žiūriu į jį 
Lyg į miglotą krantą.

Kur tas balsas,
Sklandantis vos nubudus,
Lyg karvelis palubėje
Ar ant užuolaidos?
Žingsniai, nuo kurių 
Saldžiai girgždėdavo grindys?

Esu santaka,
Joje susieina
Iškirstos obelys, pagautos žuvys,
Nuolat dulkia
Liūdnai ir džiugiai švytuliuojantis
Prisiminimų lietus. 

Rytas prie Šventosios

Antanas ŠLEiKuS

Krinta ir gęsta pamažu pamažu
Žvaigždės į rūką virš upės. –
Šypsos pavasaris tarp beržų,
Linksmai žirginėliuose supas.

O Šventoji vis skuba ir skuba
Pasisemti gimtinės dažų
Ir išdžiausto pavasario rūbus
Ant baltųjų beržų.

Virpa rasoti šilti spinduliai,
Užkliuvę už medžių viršūnių,
Laša beržynai į širdį giliai
Kaip srūvantis kraujas į kūną.

O Šventoji vis skuba ir skuba
Pasisemti gimtinės dažų
Ir išdžiausto pavasario rūbus
Ant baltųjų beržų.

Skamba padangė pilkais vyturiais,
Baltų debesėlių prikritus,
Užgeso ankstyvi langų žiburiai, –
Išaušo pavasario rytas.
  Kn.: Šleikus, Antanas. 

Gimtinės vėjas. – Kavarskas, 
1995. – P. 7–8.

Šventoji ir anykštėnai. XX a. 6-asis dešimtmetis. Foto: Izidorius Girčys, Irmos Randakevičienės archyvas.

Šventoji, Anykščių miesto centrą kertanti. XX a. 7-asis dešimtmetis. Foto: Jonas 
Juknevičius, VŽM.

Tilto per Šventąją Anykščiuose platini-
mas apie 1972 m. Foto: Izidorius Gir-
čys, Irmos Randakevičienės archyvas.


