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GIMTINĖS ŽENKLAI

Anykštėnų džiaugsmai
Vaikiškosios įkurtuvės

Balandžio 1-ąją Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-
sios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius atvertė nau-
ją savo istorijos puslapį – iškilmingai ir su vaikišku 
džiaugsmu persikėlė į naujus knygų rūmus.

Stūkso išdidus baltų kolonų pastatas – Okuličiūtės dva-
relis, istorijos vingiuose vis kitokią šviesą skleidęs. Jei sienos 
prabiltų, daug, oi daug dalykų papasakotų. Ypač gražių apie 
pastaruosius metus, kai 1996 m. ten įsikūrė Anykščių vie-
šosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, kai čia 17 metų 
buvo savita vaikų žemė. Čia jie skaitė, žaidė, dalyvavo ren-
giniuose, kūrė, improvizavo, mokėsi kompiuterio pradžia-
mokslio, o kartais pastato požemyje klausėsi paslaptingojo 
Voro nepaprastų istorijų...

Rašau būtuoju laiku, nes virš bibliotekos ilgai sukęsis ratu 
Vilties paukštis nusileido ant žemės išsipildžiusia svajone – 
nauja biblioteka. Tiesa, kai kurie mažieji knygelių bičiuliai, 
atsisveikindami su senuoju pastatu, garsiai tarstelėjo, jog gai-
la skirtis, nors sienos jau buvo tuščios ir visas 18 tūkstančių 
Vaikų literatūros skyriaus knygų fondas su visomis  lentyno-
mis jau buvo perkeltas į naujuosius rūmus Vyskupo skvere.

Spalvinga mokinukų – knygnešiukų kolona, nešina pa-
skutinėmis skyriuje likusiomis knygelėmis, pasipuošusi balio-
nais, pajudėjo (Foto: Violeta Matelienė). Istorine tapsiančioje 
eisenoje (o kaip kitaip pavadinti pirmojo bibliotekos skyriaus 
perkėlimo ceremoniją?..) žygiavo Antano Vienuolio gimna-
zijos antrokai drauge su mokytoja Ilona Tartiliene, Antano 
Baranausko vidurinės mokyklos antraklasiai, lydimi pedago-
gės Daivos Barauskienės, dviejų rajono laikraščių žurnalistai, 
bibliotekininkės, vaikų bičiulės – „gyvosios“ knygelės, pasa-
kų personažas Voras... O didžiausią optimizmą kėlė biblio-
tekos direktorius Romas Kutka, per garsiakalbį deklamavęs 
vaikiškus eilėraščius ir miestui skelbęs įvykio svarbą: Vaikų 
literatūros skyriaus įkurtuvės naujame pastate!

Vaikai sudėjo  knygeles į lentynas. Prasidėjo pažintinė ke-
lionė bibliotekos fondo slėpinių link. Juos jauniesiems skai-
tytojams žaismingai atskleidė gerai pažįstamos „gyvosios“ 
knygelės. Dabar vaikai žino, kad didžiausia – „Mano didžio-
ji knyga“, kuri yra 45 cm aukščio, o mažiausios knygutės 
ūgis – 2,5 cm, storiausioji – 10,5 cm ir joje 1911 puslapių 
(Seimo dokumentų rinkinys), ploniausia knyga – 0,1 cm – 
„Žvėrių žiema“.

„Gyvosios“ knygelės vaikams įteikė atminimo suvenyrų. 
O kokia gi šventė be saldumynų – vaikus pradžiugino bibli-
otekos vadovų padovanoti šventiniai tortai. 

Mokinukai į šventę taip pat ne tuščiomis atėjo. Padova-
nojo dar neišsprogusį medelį, papuoštą vaikų pagamintais 
paukštukais. Lyg simbolį, jog vaikus, knygas, biblioteką vie-
nija bendrystė, kuriai lemta įsišaknyti, augti, stiprėti, auginti 
sparnus...

romualda BrAŽĖniEnĖ

Pati ranka Anykščius eiliuoja...
Gegužės 29-ąją rašytojas Rimantas Vanagas ir jau-

nieji skaitytojai, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus „gyvųjų knyge-
lių“ pakviesti, poezija džiaugėsi Didžiulių šeimos so-
dyboje Griežionėlėse.

„Nežinau, nei ką ir kaip trumpai pasakyti. Buvo labai pa-
prasta tapti rašytoju. Mane augino Anykščių grožis. Nieko 
nėra gražesnio už Šventąją. Man ji viskas – graži ir maloni 
likimo dovana. Man net nebūtina į ją žiūrėti, aš ją jaučiu, 
mes su ja suaugę lyg dvyniai. Patį pirmąjį eilėraštį parašiau 
būdamas šeštokas, jį išspausdino tuometiniame laikraštyje 
„Kolektyvinis darbas“. Tai buvo eilėraštis apie zylutę „Lesy-
kla“, – pasakojo vaikams rašytojas R. Vanagas ir padeklama-
vo tą pirmąjį eilėraštį.

„Negaliu sakyti, kad man patinka rašyti, bet kad aš nieko 
daugiau nemoku. Vaikštinėju palei Šventąją ir kyla visokios 
mintys vaikų knygelei, suaugusiųjų knygai ar dokumentikai. 
Ir tuoj pat užsirašau. Pirmąją knygą parašiau būdamas 30-
metis“, – toliau kalbėjo kūrėjas.

„Kiekviena pasakų knygelė atsirado vis kitaip. Turiu 3 vai-
kus. Juos migdydamas kurdavau ir sekdavau pasakas. Dukra 
švebeldžiavo, neištarė kai kurių raidžių. Darželio auklėtoja 
paklausė, kodėl neparašau knygos, kuri padėtų mokytis ištar-
ti raides. Pagalvojau, kodėl neparašius savo vaikui. Taip gimė 
knygelė „Pasaka apie šapalą, sakalą ir mažytę mergaitę”, – 
atviravo rašytojas. – Reikia, kad šalia patrauklaus paveiks-
liuko būtų įdomus tekstelis, tik tada vaikai skaitys knygą. Ir, 
žinoma, labai daug priklauso nuo tėvelių“.

Rašytojas pristatė dar spaustuvės dažais kvepiančią kny-
gą „Onyx“. „Ši knyga primena Anykščius ir Puntuko akmenį. 
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Joje 16 eilėraščių, 
skirtų Anykščių 
kraštui. Knygelę 
iliustravo šešiametė 
Anykščių kūrybos 
ir dailės mokyklos 
moksleivė Elžbieta 
Bugailiškytė. Apipa-
vidalinant knygos 
viršelį, jai talkino jos 
mama Jurgita Bugai-
liškienė. Ta knygelė 
skirta mažiems, 
kurie nori būti dide-
liais ir tiems, kuriuo-
se dar tebegyvena 
vaikas. Stengiausi 
parodyti, kokį didelį 
turtą turime – kiek 
daug gražių žodžių yra lietuvių kalboje“, – sakė rašytojas.

„Žvejoja, grybauja, keliauja ir maudosi“ – taip dažniausiai 
rašoma apie Rimanto Vanago pomėgius. „Žvejoti įdomu. Žu-
vis kabo, o pagauti ją nėra taip paprasta. Didžiausia pagauta 
žuvis – ešerys. Labai džiaugiuosi 2,5 kg salačiu. Nukirpau tos 
žuvies uodegą, išdžiovinau ir pasikabinau namuose, – sakė 
rašytojas, paklaustas apie pomėgį žvejoti. – Nuo vaikystės 
pilna nuotykių. Užmeskite meškerytę, ir nuo tos akimirkos 
prasidės nuotykis“.

Rašytojo klausinėjo žuveles-klausimus iš „Žuvų bučiaus“ 
sumeškerioję vaikai (Foto: Violeta Matelienė). 

Poezijos skaitymėlius pradėjo ir rašytoją R. Vanagą svei-
kino Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro auklėtiniai, 
parengę inscenizaciją apie mergaitę, kuri mokėsi raidžių, pa-
gal rašytojo knygelę „Pasaka apie šapalą, sakalą ir mažytę 
mergaitę“. Inscenizaciją vaikams padėjo parengti mokytojos 
Alma Repečkienė ir Julija Mirzojeva.

Bernardo Brazdžionio, Janinos Degutytės, Anzelmo Ma-
tučio ir kitų poetų bei ažuožerietės literatės Janinos Cibienės 
eilės nuoširdžiai skambėjo iš Anykščių bibliotekos Ažuože-
rių filialo (bibliotekininkė Daiva Agafanovienė), Staškūniškio 
filialo (bibliotekininkė Gražina Adamavičiūtė) ir Viešintų fi-
lialo (bibliotekininkė Jolanta Mameniškienė) skaitytojų lūpų. 
Drugeliais į Griežionėles atskrido Antano Baranausko vidu-
rinės mokyklos moksleiviai (mokytoja Rasa Rukšienė). Insce-
nizavę Bronės Buivydaitės „Mėlynąjį drugelį“, jie džiaugėsi, 
kad šviečia saulutė ir kvietė visus gyventi geruoju.

Kankles Griežionėlių sodyboje prakalbino ir šventės 
nuotaiką kūrė Anykščių muzikos mokyklos mokytoja Jolita 
Novikienė ir moksleivė Monika Orlikaitė.

Aušra miŠKiniEnĖ,
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja

Žygis, atvėręs gimtinę
Birželio pabaigoje ir liepos pradžioje Anykščių 

Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija suren-
gė trečiąją kraštotyros ekspediciją „Anykščių krašto 
kryždirbystė“, kurios dalyviai surinko visą informaciją 
apie trijų rajono seniūnijų, Anykščių, Debeikių ir Vie-
šintų, sakralinius paminklus.

Ekspedicijai dvasią ir toną suteikė šios idėjos autorė 
mokslininkė kryždirbystės tyrėja dr. Jolanta Zabulytė. Kartu 
su anykštėnais kraštotyrininkais žygiuose po kelias dešimtis 
vietovių, kur buvo tikėtina rasti sakralinių paminklų, daly-
vavo Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro jaunimo 
komanda bei viešintiškiai moksleiviai.

Talkininkai ne tik užrašuose, bet ir fotoaparatais ir mobi-
liaisiais telefonais fiksavo tai, kas dabar yra, bet netrukus gali 
prapulti: medinius, geležinius, akmeninius kryžius, neįprastų 
formų sakralinius paminklus, antkapinius užrašus, net ir au-
gmenijos dvikovas su sakraliniais paminklais...

Ekspedicijos dalyviai per keletą dienų pasiekė nuoša-
liausias kapinaites, 
kuriose kartais ap-
tikdavo jau paskuti-
nį ženklą, liudijantį, 
kad tas krūmuose 
ar žolėse skendintis 
kalnelis – vietinių 
kaimų žmonių am-
žinojo poilsio vie-
ta. Vienur tai buvo 
kažkada stovėjusio 
geležinio kryžiaus 
postamento akmuo, 
kitur – simbolinis 
žymuo sunykusiu 
įrašu, teprimenantis, 
kad čia kadaise irgi 
kapinių su antkapi-
niais kryžiais būta.

Bene toliausiai per nešienaujamas pievas teko bristi iki 
Bebarzdžių senkapio, kuriame telikęs vienas irstantis ir į že-
mę smengantis garsios Gratkauskų šeimos antkapinis pamin-
klas. Tik per želiančių kukurūzų lauką benubrendama ir iki 
senųjų Bikūnų kaimo kapinaičių, kuriose dar likę atmenamų 
ir prižiūrimų kapelių su senaisiais kryžiais. Žaviu atradimu 
tapo itin turtingos ir tvarkingos Paežerių rusų bendruomenės 
kapinės netoli Viešintų – visi ekspedicijos dalyviai į jas tą 
birželio popietę pirmąkart gyvenime įžengė.

Ekspedicijos metu buvo sukaupta kone 5 tūkstančių do-
kumentų, liudijančių ir mūsų krašto kryždirbystės tradiciją, 
ir paminklų dabartinę būklę. Šios žinios, papildžiusios trečią 
vasarą kaupiamą fondą, taps mokslinių tyrimų medžiaga ir 
krašto pažinimo priemone. Tuo tarpu jaunieji ekspedicijos 
dalyviai tiesiog kitomis akimis ėmė žvelgti į senuosius pa-
minklus, išmoko atskirti unikalius vietinių meistrų kūrinius, 
pavieniui įsiterpusius tarp standartinių antkapinių paminklų.

PA informacija 

Stovykla, kur gimė jaunimo kinas
Birželio 28–30 dienomis kaimo turizmo sodyboje 

„Žvejo sapnas“ Bijeikiuose (Anykščių r.) per tris de-
šimtis moksleivių iš visos Lietuvos vienijo meilė kinui 
ir noras jį kurti. Pasisemti žinių į vasaros stovyklą juos 
čia sukvietė projektas „16 mm (ir mums dar nega-
na!)“, kurį remia programa „Veiklus Jaunimas“. 
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Tris dienas projekto dalyviai kūrė kino filmus, kurie ke-
liaus į mokyklas bei jaunimo užimtumo centrus. Savo kū-
riniais moksleiviai siekė parodyti, kaip jie mato opiausias 
jaunimo problemas.

Įgyvendinti savo idėjas projekto dalyviams padėjo kino 
profesionalai. Pirmąją stovyklos dieną apie darbą kine jiems 
pasakojo aktorius Antanas Surgailis. Jaunuoliai net kelias 
valandas susidomėję nenuleido akių nuo Antano ir bandė 
įsidėmėti kiekvieną kino žinovo patarimą. Paskui su profesi-
onalia kino kamera bei jos galimybėmis jaunuolius supažin-
dino Andrius Baltrušiūnas.

Vakare režisierius Linas Augutis irgi neleido projekto 
dalyviams nuobodžiauti. Scenarijaus rašymo dirbtuvėse jau-
nuoliai atskleidė savo rašymo gebėjimus, artimiau susipaži-
no su savo komandų nariais, su kuriais drauge vėliau kūrė 
trumpus kino siužetus. Laisvalaikiu stovyklautojai aprašė sa-
vo įspūdžius interneto dienoraštyje. Juos galima pasiskaityti 
adresu: kinas16mm.blogspot.co.uk.

Šeštadienį pradėjo kino operatoriaus argentiniečio Arielio 
Salati paskaita, kurios metu Arielis ne tik pasakojo apie savo 
darbą, bet ir leido išbandyti savo techniką. Iškart po jos trys 
komandos pradėjo filmavimo darbus. Lektoriai nesipriešino, 
pakviesti į talką, ir net išbandė save prieš kino kameras, nors 
daugumai jų labiau įprasta stovėti kitoje jų pusėje.

Visą dieną praleidę ant kojų filmavimo aikštelėse, mokslei-
viai nepasidavė – jų laukė ilgi medžiagos montavimo darbai. 
Tik juos baigus atėjo laikas atsipalaiduoti ir karštoje pirtyje. 

Sekmadienį – projekto dirbtuvių uždarymas bei filmukų 
peržiūra. Netylančios ovacijos, juokas ir jaunuolių balsai 
skambėjo visoje sodyboje. Atsiėmę savo pažymėjimus, jau-
nuoliai dėkojo už puikiai praleistą laiką ir neįkainojamą pa-
tirtį. Pasibaigus dirbtuvėms, projekto dalyviai skubėjo keistis 
kontaktais su naujais draugais, kad galėtų palaikyti ryšį. 

O dar kartą jie susitiko ir per finalinį projekto renginį. 
Jis vyko bardų festivalio „Purpurinis vakaras“ metu Anykš-
čiuose. Čia ir visi festivalio svečiai galėjo pamatyti stovykloje 
sukurtus filmukus. 

Adelina KiŠKYTĖ

Vienos šeimos namai – Bendrijai
Liepos 19-oji liks istorinė diena Pasaulio anykštėnų 

bendrijai – tą dieną, praėjus beveik 21 metams nuo 
Bendrijos įkūrimo, Anykščiuose buvo iškilmingai at-
verti Pasaulio anykštėnų bendrijos namai. Jie veiks 
pastate Vilniaus gatvėje Nr. 41, kuris yra Avižienių 
šeimos nuosavybė.

Istoriniame pastate, kurį savo šeimai pastatė Nepriklauso-
mos Lietuvos karininkas Antanas Avižienis, dabar po vienu 
stogu veikia Labdaros ir paramos fondo „A. ir A. A. Avižienių 
fondas“ ir Pasaulio anykštėnų bendrijos namai. Fondas čia 
įrengė ekspoziciją, pristatančią plačią Avižienių giminę ir 
pasaulyje ją garsinantį šios giminės atstovą mokslininką fizi-
ką informatiką Algirdą Antaną Avižienį.

Į iškilmes pakvietęs Pasaulio anykštėnų bendrijos aktyvą 
ir Anykščių bendruomenės atstovus, A. Avižienis susirinku-
siems papasakojo savo namų istoriją, atvedusią iki sprendi-
mo sudaryti sąlygas čia įsikurti ir Pasaulio anykštėnams. Už 
tokį sumanymą A. Avižieniui dėkojo Bendrijos pirmininkas 
prof. habil. dr. Antanas Tyla ir Anykščių meras Sigutis Obe-
levičius, rašytojas Rimantas Vanagas. Pasaulio anykštėnų 
bendrijos namus palaimino ir pašventino Anykščių klebonas 
Petras Baniulis.

Aidint jaunosios smuikininkės Gretos Bučinskaitės pra-
kalbintam smuikui, jaunųjų anykštėnų ištiestą įkurtuvių juos-
telę perkirpo A. Tyla ir S. Obelevičius, o namų šeimininkas 
A. Avižienis pakvietė svečius susipažinti su nuolatine ekspo-
zicija, kuri pasitiks užsukusius į naująją Pasaulio anykštėnų 
bendrijos būstinę. Čia padėkos žodį tarė Lietuvos Respubli-
kos Seimo narys ir Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos 
narys Sergejus Jovaiša.

Tarp pirmųjų svečių buvo ir Europos parlamento narys 
Vytautas Landsbergis su žmona anykštėne Gražina Ručyte-
Landsbergiene. Pirmuosius įrašus svečių knygoje paliko A. 
Tyla, V. Landsbergis, S. Obelevičius ir Vilniaus anykštėnų 
sambūrio bei Kauno anykštėnų draugijos atstovai.

PA informacija

Rojalis Anykščių bažnyčioje
Liepos 19–28 dienomis pirmą kartą Anykščių Šv. 

apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje vyko fortepijo-
no muzikos festivalis. Specialiai šiam koncertų ciklui 
į šventovę buvo nugabentas koncertinis rojalis ir jo 
muzika pirmąkart suskambo po šimtametės bažny-
čios skliautais.

Viešosios įstaigos „Prasmingas garsas“ projekte, skirtame 
Pasaulio anykštėnų VII suvažiavimui, grojo tik Anykščių 
krašto pianistai, sulaukę reikšmingų įvertinimų tarptautiniuo-
se konkursuose ir festivaliuose. Iš didelio būrio Anykščius 
garsinančių muzikantų  tomis dienomis galėjo pasirodyti tik 
dalis.

Festivalio atidaryme liepos 19 dieną anykštėnai ir miesto 
svečiai klausėsi jaunųjų, tačiau jau spėjusių pasižymėti mūsų 
krašto atlikėjų – Mildos Daunoraitės ir Pauliaus Raškevičiaus 
skambinimo. Nors jie dar tik moksleiviai, tačiau savo profe-
sionalumu žavi ne vieno tarptautinio konkurso bei festivalio 
autoritetingas komisijas ir žiūrovus. O festivalio atidarymo 
siurprizas buvo bene vienos iš pirmųjų Anykščių krašto pia-
nisčių Gražinos Ručytės-Landsbergienės pasirodymas.

Liepos 20-osios vakare bažnyčioje grojo Vilniaus M. K. 
Čiurlionio menų gimnazijos absolventė, tarptautinių konkur-
sų laureatė Guoda Indriūnaitė. Anykštėnė Guoda jau pasi-
rinko profesionalios pianistės kelią ir žada toliau studijuoti 
Vokietijoje.

Miesto šventės metu, liepos 27-osios vakare, anykštėnai 
sulaukė ilgamečio Šv. Mato bažnyčios vargonininko Juozo 
Aleknos anūko Gabrieliaus Aleknos, atskridusio iš JAV. Ke-
turiolikos konkursų laureatas G. Alekna buvo pirmasis iš lie-
tuvių, į garsiąją Juilliardo mokyklą Niujorke priimtas skiriant 
visą stipendiją, o 2006 m. jis tapo pirmuoju lietuviu, kuriam 
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suteiktas šios mokyklos muzikos menų daktaro laipsnis.
Festivalio baigiamajame koncerte liepos 28 dieną skam-

bėjo viešnios iš Ispanijos anykštėnės Paulinos Dūmanaitės 
rečitalis. Daugelio tarptautinių konkursų laureatė Paulina 
šiemet baigia bakalauro studijas Ispanijoje, Katalonijos aukš-
tojoje muzikos mokykloje Barselonoje.

Koncertų klausęsi anykštėnai ir miesto svečius į džiaugėsi 
kraštiečių atlikėjų laimėjimais, stebėjosi, kokią didelę gabių 
pianistų šeimą turi Anykščių kraštas.

PA informacija

Sielų bendrystės balsai
Liepos 27-ąją A. Vienuolio-Žukausko memoria-

linėje sodyboje prie poeto Klėtelės teatralizuotoje 
kultūros popietėje „Didis šturmas dūšioj griaudė“ iš-
girdome trijų XIX a. asmenybių balsus, patyrėme au-
tentiškus jų išgyvenimus.

Begalinis prasmės pasiilgimas, skaudžios savęs paieškos, 
žmonės, sutikti kelyje į save. Palikę pėdsaką širdyje, atminty-
je, kūryboje – tai vienos didžiausių asmenybių XIX a. lietuvių 
literatūroje Antano Baranausko gyvenimo ir kūrybos pusla-
piai. Kilnūs pasiryžimai dienoraščiuose, nuostaba tėviškės 
gamta, artimo ilgesys. Būsimo kunigo kelyje sutikta sielos 
sesuo, poetiniu autoritetu tapusi Karolina Praniauskaitė. 
Žemaičių bajoraitė, viena pirmųjų lietuvių poečių. Jos dėdė 
dvasininkas Otonas Praniauskas, paskatinęs jauną valsčiaus 
raštininko padėjėją A. Baranauską pasirinkti kunigo kelią. 

Antano seminarijos laikų bičiulis kraštietis Klemensas Kairys. 
A. Baranauskui šios pažintys buvo didžioji likimo dovana.

Poetą brandinusią draugystę su K. Praniauskaite ir K. 
Kairiu liudija jų susirašinėjimas eiliuotais laiškais. Tai vienin-
teliai tokios sielų bendrystės poetiniai pokalbiai mūsų XIX 
a. literatūroje. Jie atskleidžia visų trijų asmenybių siekius, 
leidžia geriau susipažinti su jų idealais. Eiliuoti sveikinimai, 
svarstymai, atsakymai, iliustruoti A. Baranausko, K. Kairio 
fotografijomis bei visų trijų poetų eilėraščių autografais buvo 
sutelkti naujoje A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko me-
morialinio muziejaus išleistoje knygoje „Poetiniai dialogai: 
Antanas Baranauskas, Klemensas Kairys, Karolina Praniaus-
kaitė“.

Knygos sutiktuvių popietėje jos dvasią subtiliai atskleidė 
kunigas poetas Justas Jasėnas, atlikęs poeto A. Baranausko 
vaidmenį,  K. Kairio mintis – kunigas Nerijus Papirtis, Ka-
rolinos Praniauskaitės – Rasa Poškuvienė, smuiku griežė 
Paulius Gaidelis. Muziejaus direktorius Antanas Verbickas 
jautriai apžvelgė per poeziją užsimezgusią A. Baranausko 
bendrystę su K. Praniauskaite – jautria, anksti ligos paliesta 
poete, bičiulio eilėraščiuose atradusią artimą pasaulėžiūrą, 
įžvelgusią jo poetinį talentą. Graži A. Baranausko brolystė 
ir su anykštėnu K. Kairiu: abu vertinantys vienas kito poetinį 
žodį, gerbiantys vienas kito tylėjimą. Ne vienas rytas pasi-
tiktas ant Liudiškių piliakalnio, prisiekta lietuviškai kalbėti, 
mokyti jaunimą dainuoti gimtąja kalba. Iš gretimo Liudiškių 
kaimo kilęs gabus jaunuolis K. Kairys ne vienam Baranausko 
tekstui sukūręs melodiją. Tuos kūrinius iki šiol gieda Anykš-
čių senųjų giesmių ir dainų ansamblio „Volupis“, ne vieno 
atminties savastis A. Baranausko „Giedu dainelę“ posmai ir 
melodija.

XIX a. kultūros aidai atsiliepė ne tik giesmėse ir poetiniuo-
se laiškuose: tą popietę prie A. Baranausko klėtelės pirmą 
kartą į Anykščius atvežti iš Lietuvių literatūros ir tautosakos 
instituto fondų ir eksponuoti poeto portretas, pirmosios A. 
Baranausko kūrybos publikacijos 1860 ir 1861 m. Lauryno 
Ivinskio kalendoriuose bei 1857 m. laikraštyje „Teka wileńs-
ka“.

Anksti mirusios K. Praniauskaitės nelikę nei fotografijų, 
nei kapo vietos senosiose Utenos kapinėse, bet gyvi jai skirti 
posmai, jos pačios išgyvenimai eilėse. Nė trisdešimties ne-
sulaukęs tremtyje amžinajam poilsiui atgulė ir K. Kairys. A. 
Baranausko vienatvę, netekus bičiulių, kiek apmaldė pro-
fesoriaus darbai ir vyskupo pareigos, giesmės, pamokslai, 
domėjimasis matematika, tarmėmis, o nerimastingi jauno 
poeto išgyvenimai ir idealai, radę atsaką bičiulių širdyse, išli-
ko poetinių pokalbių eilutėse. 

Gitana vASALAuSKiEnĖ

Žolinės šventadienis
Puoselėdami senąsias tradicijas, rugpjūčio 15-ąją 

muziejininkai į Arklio muziejų Niūronyse pakvietė 
svečius kartu švęsti Žolinės šventę.

Mat sakoma, kad per Žolinę reikia sueiti krūvon, nes kas 
nesueina, tais metais bus biedni. Todėl puošniais vainikais 
padabintos etnografinės sodybos viliojo muziejaus lankyto-
jus, čia buvo galima ne tik stebėti tradicines apeigas ar ama-
tus, bet ir pačiam dalyvauti.

Žolinė – artėjančio rudens šventė. Per Žolinę surinkti 
augalai turi ypatingų ir apsauginių gydomųjų galių. Tai pa-
sakojo į sodybą atvykusi burbiškietė žolininkė Irena Ada-
monienė. Anksčiau į darželio gėlių puokštę buvo įrišamos 
rugių, miežių, avižų varpos. Atėjus pavasariui, tas varpas rei-Poetinis dialogas prie Klėtelės: Karolina (Rasa Poškuvienė) ir 

Antanas (Justas Jasėnas). Foto: Gitana Vasalauskienė.

Festivalio žvaigždutės Milda Daunoraitė ir Paulius Raškevi-
čius prie rojalio Anykščių bažnyčioje. Foto: Žilvinas Pranas 
Smalskas.
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kia sutrinti ir įberti į sėjamus javus, kad apsaugoti pasėlius ir 
užaugtų geras derlius. Per Žolinę surinktomis vaistažolėmis 
buvo gydomi sunkiai susirgę žmonės.

Muziejaus račius Algis Pranckevičius pademonstravo, 
kaip iš beržo tošies varomas degutas. Ratams tepti degutą 
varydavo iš senų medžių kelmų, o iš jauno beržo tošies iš-
varytas švaresnis degutas buvo naudojamas gydyti įvairioms 
odos ligoms.

Aktyviausi šventės dalyviai pas šeimininkę Nijolę Kačku-
vienę liejo vaškines žvakes, o padedami sodų meistrės Vero-
nikos Limbienės galėjo pramokti šiaudų rišimo amato. Legų 
sodybos šeimininkė Rita Vasiliauskienė parengė trumpas lėlių 
siuvimo ir karpinių pamokėles, kieme vyko kaliausių rišimo 
varžytuvės. Gražiausią kaliausę surišusi šeima iš Klaipėdos 
laimėjo duonos kepalą.

Sodybos kieme žolininkas Vytas Vasiliauskas vaišino švie-
žio derliaus rugine duona su medumi, kvapnia žolelių arbata. 
Žolinė buvo ir bičiulių šventė, kur buvo dalinamasi šviežiu 
medumi. Amatų centre nuolat audė muziejininkės Dalios 
Bernotaitės mokinės, keramikos amatą demonstravo Skaidrė 
Račkaitytė, kalvėje geležį žvangino meistras Genadijus Ko-
marovas.

Sodybose grojo Gintauto Eimanavičiaus ir Danguolės 
Aleknienės vadovaujami muzikantai, kiemelyje senų kaimo 
žaidimų žaisti vaikus mokė Regina Jurkštienė, o kas norėjo, 
galėjo pasivažinėti Žolinės puokštelėmis papuoštu arklio 
traukiamu vežimu.

Egidijus muSTEiKiS

Vaižgantinių šviesa
Rugsėjo 14-ąją Svėdasų seniūnijos Malaišių kaimas 

vėl tapo traukos centru. Tądien lietuvių literatūros 
klasiko, visuomenės veikėjo, tautos šviesulio kanau-
ninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje vyko Svėda-
sų seniūnijos, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus, 
Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ ir Anykščių kultū-
ros centro Vaitkūnų skyriaus organizuotas jau penkta-
sis tradicinis respublikinis renginys – „Vaižgantinės“. 

Kai tarmiškai „susrinkusius brungius svetelius ir mielus 
susiedus“ pasveikino renginio vedėja svėdasiškė Ramunė 
Lapienytė, o skambia daina „Vaižgantines“ pradėjo netolimi 
kaimynai iš Rokiškio krašto – Duokiškio kultūros namų an-
samblis, vadovaujamas Giedrės Dagienės, Malaišių laukais 
ir kloniais nuaidėjo trys patrankos salvės. Tradiciškai buvo 
saliutuojama už Tėvynę Lietuvą, Vaižganto šviesų atminimą, 
o taip pat už Vaižganto premijos laureatus bei šio rašytojo 

kūrybos gerbėjus. Prieš pradedant iškilmes tylos minute bu-
vo pagerbtas Anapilin išėjusių Vaižganto premijos laureatų 
Tauto poeto Justino Marcinkevičiaus ir rašytojos, žurnalistės 
gydytojos Filomenos Taunytės-Paškonienės šviesus atmini-
mas.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys poetas Dona-
tas Petrošius ir Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys, 
„Senjorų žurnalistų“ klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus 
paskelbė dvyliktosios respublikinės literatūrinės Vaižganto 
premijos laureato pavardę. Garbė priimti naujojo laureato 
regalijas ir atsisėsti į svėdasiškio menininko Aleksandro Ta-
rabildos specialiai sukurtą dailų „Vaižgantinių“ krėslą atiteko 
35 metų poetui, eseistui, interneto dienraščio „Bernardinai.
lt“ kultūros redaktoriui Gediminui Kajėnui už knygas „Pasau-
lis pagal Barą“ ir „Pasaulis yra gražus: pokalbiai apie kūrybą“ 
(Foto: V. Bagdonas)

Pasak naująjį laureatą visuomenei pristačiusio poeto D. 
Petrošiaus, Gediminą anykštėnai gali laikyti savo kraštiečiu, 
nes jis rajone turi įsigijęs sodybą. Svėdasiškiai, prisilaikydami 
kasmetinių tradicijų, naująjį laureatą papuošė ąžuolo lapų 
vainikų, įteikė gėlių, prisiminimo dovaną. Nuoširdžiai padė-
kojęs už jo kūrybos įvertinimą, poetas G. Kajėnas apie savo 
gyvenimo ir kūrybos kelią kalbėjo labai trumpai ir verčiau 
prisistatė kaip bardas – pritardamas gitara, Malaišiuose atliko 
porą savo kūrinių.

Iškilmingai Malaišiuose buvo įteikta ir penktoji mažo-
ji Vaižganto premija „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų 
kraštui”, įsteigta Svėdasų seniūnijos. Seniūnas Valentinas 
Neniškis įteikė premiją, diplomą ir vainikavo Būtėnų kaimo 
šviesuolę, buvusią mokytoją, veiklią visuomenininkę Aldo-
ną Murmienę. Sulaukusi Anykščių rajono mero, Lietuvai 
pagražinti draugijos, kitų Vaižganto mažosios premijos lau-
reatų sveikinimų, ji pasidžiaugė tokiu prasmingu jos veiklos 
įvertinimu ir linkėjo visiems, ypatingai jaunajai kartai, mylėti 
gimtąjį kraštą taip, kaip mylėjo Vaižgantas, ieškoti gyvenimo 
prasmės, nepasiduoti pasitaikantiems sunkumams.

Tęsiant „Vaižgantinėms“ įprastą „Vaižganto skaitymų“ 
tradiciją, tarmiškai padavimą apie Beragio ežerą papasakojo 
svėdasiškė mažosios Vaižganto premijos laureatė Irena Guo-
bienė, o kraštietis aktorius, irgi šios premijos laureatas Fer-
dinandas Jakšys išraiškingai perteikė Vaižganto kūrinį apie 
Alaušo varpą. 

Po oficialiosios dalies visi susibūrė pabendrauti po gels-
vėjančiais Malaišių klevais prie suneštinių vaišių stalo. Ypač 
visiems patiko vaitkūniečio Sauliaus Trano čia pat ant laužo 
didžiuliame puode išvirtas karštas troškinys, kitame puode 
garuojanti kvapni žolelių arbata. 

Atsisveikinta iki kitų metų rudens, iki naujų „Vaižganti-
nių“. Tuomet Malaišiuose  bus paminėtos ir Vaižganto 145-
osios gimimo metinės.

vytautas BAGDonAS

Jaunosios Žolinės šventadienio viešnios, tradiciniais žolynų 
vainikais pasidabinusios. Foto: Gintaras Kaltenis.
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Anykštėnų svečiai
Kūrėjas nesitiki medalio

„Knygą parašiau ne todėl, kad madinga rašyti“, – 
balandžio 17-ąją Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje sakė anykštėnų svečias žurnalistas, ver-
tėjas, televizijos laidų vedėjas, o dabar – ir romano 
„Vilko valanda“ autorius Andrius Tapinas.

„Esu ketvirtos 
kartos literatas – lite-
rato šaknys genuose. 
Išverčiau aštuonias 
knygas. Fantastinę 
literatūrą mėgau nuo 
vaikystės. Patinka 
alegorijos, metaforos, 
„dvigubas dugnas“, 
sveikas humoro jaus-
mas.

Parašyti knygą 
intensyviai ruošiausi, 
patyriau daug savęs 
ieškojimų, lankiau 
kursus pradedantie-
siems rašytojams. 
Įsipareigojau, kad 
knyga būtų populiari, kad ją skaitytų ir jaunesnieji. Stengiausi 
pataikyti į būsenas, kad knyga tiktų smegenų poilsiui“, – atviravo 
svečias (Foto: Violeta Matelienė).

Jo nuomone, skaitytoją pirmiausia reikia sudominti, įpratinti 
jį skaityti ir kuo daugiau komiksų, o tik po to siūlyti jam ir klasi-
kinę literatūrą.

„Neslėpsiu – mėgstu girtis. Buvau prižadėjęs parašyti knygą 
ir pristatyti ją Knygų mugėje“, – pasakojo tokį pažadą tesėjęs 
romano „Vilko valanda“ autorius. Jis tvirtino, kad jau paseno 
požiūris, kad gerai knygai reklamos nereikia: pasak A. Tapino, 
rašytojas turi ateiti pas skaitytoją.

Pavadinimą „Vilko valanda“ jis pasirinko netikėtai, prisimi-
nęs vieno filmo pavadinimą, reiškiantį laiką nuo 3 iki 5 valandos 
ryto. Jam ši knyga – iššūkis padaryti Vilnių įdomesniu miestu, 
Laisvuoju miestu, kur galima laisvai gyventi, parodyti, koks jis 
galėjo būti.

Knygoje – net 75 veikėjai, tarp jų ir daktaras Jonas Basana-
vičius, ir Petras Vileišis, ir kitos įžymybės. Bet pagrindinis veikė-
jas yra pats miestas Vilnius – kaip laisvės simbolis, „alchemikų 
ir mechanikų sostinė“, „mistikos, mokslo ir magijos centras“, 
miestas, į kurio laisvę kėsinasi caras, rusų agentai, parsidavusi 
žiniasklaida. Romano veiksmas vyksta ne tik Vilniuje, bet ir kitų 
valstybių miestuose.

Savo sumanymui įgyvendinti autorius pasirinko fantastikos 
žanrą stimpanką, į fantastiką įnešdamas daug istorijos elemen-
tų.

„Pasirodžius romanui, sulaukiau klausimo: „Ką tu rūkai?” – 
prisiminė svečias ir prisipažino neturintis jokių žalingų įpročių.  
„Kai sužinojau, kokie rašytojų honorarai, supratau, kodėl jie taip 
melancholiškai rašo“, – pridūrė.

Jis stabtelėjo ties pramoginės lietuvių literatūros ištakomis, ta-
koskyra tarp „aukštosios“ ir pramoginės literatūros bei kritikų ne-
meile pramoginei literatūrai. „Liksiu be medalio, be premijos“, 
– juokavo svečias ir pasidalijo sumanymu turėti anglišką knygos 
versiją bei antrą knygos dalį, kurioje pagrindinis veiksmas vyktų 
Klaipėdoje.

Aušra miŠKiniEnĖ
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja

It atminties blyksniai
„Vėjas švilpia, o tėvynė toli“, – rašoma rašytojo Al-

vydo Šlepiko romane „Mano vardas – Marytė“, kurį 
autorius balandžio 24 d. pristatė Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešojoje bibliotekoje. Toli Tėvynė yra sovietų 
kariams, vokiečiams, gyvenantiems tėvynėje „be tėvy-
nės“ bei „vilko vaikams“, einantiems maisto į Lietuvą, 
kad iš bado nemirtų jų motina bei broliai ir seserys.

Trumpi atminties blyksniai, keletas istorijos taškų, liudijan-
čių atmintį, jausminis klodas, skatinantis puoselėti meilę, užuo-
jautą, pagarbą, žmoniškumą, suteikiantis vilties, kad pasaulis 
bus taikesnis, – visa tai yra romane „Mano vardas – Marytė“, už 
kurį jos autoriui Alvydui Šlepikui paskirta 2012 metų Lietuvos 
rašytojų sąjungos premija.

Romano autorius anykštėnams atvėrė atmintį (autentika), 
kuri yra ir Lietuvos istorijos dalis, bei romano galimybes, lei-
džiančias improvizuoti, padailinti, „paspalvinti“ (Foto: Violeta 
Matelienė).

Jums – mano 
įspūdis, perskaičius 
knygą ir susitikus su 
jos autoriumi: 

...štai 1946 me-
tai, šalta ir siaubinga 
pokario žiema; 

...štai brošiūros, 
dalinamos sovietų 
kariams, rusiškai ra-
ginančios: „Žudyk 
visus vokiečius, taip 
pat jų vaikus. Nėra 
nekaltų vokiečių. 
Imk jų turtą, imk jų moteris. Tai tavo teisė. Tai tavo grobis“;

...štai vokiečių vaikai, sušalę, alkani „maži, juodi vabalėliai 
begaliniuose baltuose laukuose“, bandantys ledu pereiti per 
Nemuną, ir sužeistojo vaiko kraujas: „spalvota dėmė baltai 
juodame pasaulyje“;

...štai iš bado svaigstanti motinos galva – motinos, kuri viską 
atiduoda vaikams: „jos labiau už gyvybę mylimi vaikai“, „gal 
tai jos pačios balsas pasako, prisimink vaikus, – jos vidinis – 
motinos – balsas“;

...štai malkinė – jų namai. Teta Lota, visą laiką kurstanti 
krosnelę ir sekanti vaikams pasaką, vietoj maisto: „Ji seka ir se-
ka pasakas, bandydama užkalbėti jų alkį, užkalbėti šaltį, tačiau 
sekasi nekaip... Paklausyk pasakos, kol mama atneš valgyti... 
Pamiegok... Nenoriu pasakos... Aš noriu duonos...“;

...štai motinas ir mergaites persekiojantys sovietų kareiviai: 
„Kodėl, klausia kareivis, kodėl ją turiu paleisti, šitą vokietę? (...) 
Mes juk žmonės, mes juk žmonės, šaukia jam tiesiai į ausį se-
nis“, besistengiantis apginti mergaitę;

...štai užuojauta ir pasididžiavimas Heinco balse: „Mama, 
tu vos stovi, mama, prisėsk, aš pats, aš pats (...). Aš jums atne-
šiau maisto iš Lietuvos (...). Mama, neverk, dabar mes nemir-
sim, žiūrėk, čia ir duona, ir lašiniai, čia svogūnai“;

...štai mirštanti sovietų karių išniekinta Marta ir Gretės 
užuojauta: „Mama, mama, pakentėk, mama, mylimoji, kad 
galėčiau, aš pati paimčiau tavo skausmą...“;

...štai Renatės troškimas ar sapnas, kad „vėl kažkas grotų 
pianinu ir kad senelis papsėtų riestą pypkę – tegu sau dvokia 
tuo tabaku, kurio ji taip negalėjo kadaise pakęsti, tegu juo sau 
dvokia, jeigu taip jam patinka, tegu tik sugrįžta ir sėdi saulutėje. 
Šypsodamasis“;

...štai Evos pamokymai savo mažiesiems vaikams, iš kur ir 
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kas jie yra: „Pasistenkit niekam nesigirti, kad esat vokiečiai... 
Tik prisiminkit...“;

...štai moteris, bandanti išmainyti savo mažametį sūnų: 
„Vaikas labai geras, bet mirštam badu, mirštam, nėra kaip 
gyventi, kaip man mažuosius vaikus išmaitint, imk, pone, sū-
nelį, paimk, tik pusmaišio bulvių už jį prašau, tik pusmaišio 
bulvių...“;

...štai sniegu užkasta mirusi Marta ir Gretės sielvartas: „Jai 
ten bus šalta“;

...štai nevilties apimta Eva: „ji riečiasi, raitosi guolyje, tary-
tum iš jos norėtų išlįsti kažkoks nematytas, siaubingas žvėris, 
gal pats Badas, kurį ji nešioja po savimi“, „šaltis ir alkis graužia 
kaip didelis geležinis kirminas įsitaisęs krūtinėj ir norisi tiktai 
numirti“;

...štai jauna vokiečių šeima, tikinti, kad vaikelį, kurio jie 
laukiasi, augins taikoje: „Kaip gerai, kad pasibaigs karas (...). 
Mano vaikelis gims ir visi gyvensime taikoje. Įsivaizduoji – vi-
sas pasaulis yra didžiulė, visa apimanti taika. Niekas niekur 
nekariaus, niekas niekada nebepralies žmogaus kraujo“;

...štai mamos šaltuose namuose neradęs ir krosnelę užkūręs 
Heincas, nuo stogo kapsintys lašai ir nors trumpai besišypsantis 
berniukas: „Uždegiau ugnį ir pasaulyje prasidėjo atlydys“;

...štai Stasės ir Antano meilė, užuojauta ir pamokos Renatei: 
„Tau reikės išmokti kai ką lietuviškai: „Mano vardas Marytė“, 
„Aš esu katalikė“;

...štai sukta Elzės – raganos gundytojos šypsena, juokas ir 
žodžiai, privertę Renatę bėgti; žodžiai išdavikai ir į Sibirą išvež-
ta Stasės ir Antano šeima;

...štai rimstantis vėjas ir saulė, į Renatės vienatvę įnešusi vil-
ties: „Mergaitė staiga pagalvoja, kad saulės nematė taip seniai, 
jog užmiršo ją kada pasirodant – tik debesys, miglos ir sniegas, 
toks buvo jos mažas gyvenimas. O dabar kažkas ėmė ir pasi-
keitė“.

Aušra miŠKiniEnĖ
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 

direktoriaus pavaduotoja

Mokslininkui rūpi priežastys
Balandžio 25-ąją anykštėnų klube „Civitas“ L. ir S. 

Didžiulių viešosios bibliotekos naujuosiuose rūmuose 
lankėsi fizikas akademikas Romualdas Karazija. Kaip 
fizikos žinių populiarintojas, praeityje garsios knygos 
jaunimui „Šimtas fizikos mįslių“ autorius žinomas 
mokslininkas šįkart daugiausia dėmesio skyrė opti-
niams atmosferos reiškiniams pristatyti, atskleisdamas 
ir sunkiau suprantamų reginių prigimtį.

Pasakodamas 
apie vaivorykštes, 
Saulės vainikus, 
Halo ratus ar paš-
vaistes, R. Karazija 
kaskart akcentuo-
davo, kad kone vi-
sus optinius gamtos 
reiškinius žmogus 
išmoko ne tik pa-
aiškinti, remdama-
sis fizikos dėsniais, 
bet ir juos dirbtinai 
atkurti.

Kaip pavyzdį, iliustruojantį savo teiginius, jis atvežė 
ir anykštėnams parodė laboratorinį miražo modelį – virš 
šviesą atspindinčios sferos atkūrė jos viduje įdėto žaislinio 

paršelio ir monetos atvaizdus.
„Mokslininkas viską aiškina racionaliomis priežastimis ir 

jokiais stebuklais netiki. Tikintis žmogus tiesiog tiki, nebandy-
damas ko nors daugiau ieškoti“, – sakė anykštėnams svečias. 
Taip jis apibūdino ne tik stebuklingais laikomus reiškinius, bet 
ir neatpažintus skraidančius objektus, kuriuos jis pats linkęs 
laikyti tiesiog konkrečiam stebėtojui nežinomais žmonių su-
kurtais aparatais, gal net erdvės šiukšlėmis arba kažkam ne-
pažįstamais optiniais atmosferos reiškiniais.

Mokslininkas pripažino, kad per 10 tūkst. metų, kiek sie-
kia dabartinis žmonijos civilizacijos amžius, sukauptos žinios 
apie mus supantį pasaulį dar palyginti skurdžios. Praėjus dar 
dešimtims tūkstančių ar milijonui metų, tos žinios bus nepa-
lyginti gilesnės, todėl tai, kas dabar gali būti palaikyta stebu-
klu, ateityje galbūt bus įprastas gamtos reiškinys.

Anykštėnų paklaustas, ar jis giminiuojasi su Karazijomis, 
Anykščiuose pradėjusiais vyndarystės tradiciją, iš Subačiaus 
(Kupiškio r.) kilęs 70-metis R. Karazija prisipažino neabejojęs, 
kad čia tikrai tokio klausimo sulauks.

„Balys Karazija buvo mano tėvo pusbrolis, mano senelis ir 
Balio tėvas Jokūbas Karazija buvo broliai. Mano tėvai dalyva-
vo ir Balio vestuvėse Anykščiuose“, – pasakojo mokslininkas. 
Jis sakė, kad prieš keletą metų susibūrusi Karazijų giminė su-
darė savo kilmės medį, todėl savo protėvius jis dabar žinantis 
iki šeštosios kartos.

-tk 

Apie kinus, kurie žino, ko siekia
Gegužės 16 d. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešo-

joje bibliotekoje su anykštėnais susitiko žurnalistė ir 
rašytoja Audronė Urbonaitė, kinų patiekalą pavertusi 
romanu „Cukruota žuvis“.

Prieš septynerius metus pasirodžiusi pirmoji Audronės Urbo-
naitės novelių knyga „Posūkyje – neišlėk“ apie vėžiu sergančią 
žurnalistę šokiravo lietuviškos knygos mylėtojus. Šokiravo, ža-
vėjo drąsa, susilaukė stulbinančio populiarumo ir pripažinimo: 
keturi leidimai, 12 tūkstančių egzempliorių tiražas, Augustino 
Griciaus literatūrinė premija. Ir ne tik susižavėjimo – būta ir kri-
tikos!

O 2012-ųjų gegužę leidykla „Alma littera“ išleido antrąją 
šios autorės knygą – romaną „Cukruota žuvis“, dar drąsesnį, 
aštresnį, provokuojantį ir ne mažiau skandalingą. Viršelį kūrė 
žinoma menininkė Nomeda Marčėnaitė, knyga buvo pristatyta 
ir Taivano knygų mugėje.

„Romaną „Cukruota žuvis“ rašiau Taivane, o vėliau Hon-
konge. Tuo metu sirgau ir pusmetį gydžiausi kinų alternaty-
viosios medicinos metodais“, – pasakojo anykštėnams autorė. 
Pasak A. Urbonaitės, „kinai žino, ko siekia, ir moka siekti. Man 
artima jų nuostata: jeigu jums neduoda, dar nereiškia, kad jums 
nepriklauso“. 

„Cukruotos žuvies“ veiksmas vyksta Vilniuje, Algirdo gatvės 
kvartale. Senstanti žurnalistė, kuriai Vakaruose mokslus baigęs 
sūnus palieka anūkę kinę ir pats dingsta, vaikšto po kinų resto-
ranėlius, bandydama išsiaiškinti, kas jos marti, vėliau išvyksta į 
Kiniją ieškoti marčios. Marčios paieškas lydi autoironija, kartais 
ciniškas pasakojimas, šaipymasis iš stereotipų. 

„Aš jums tvirtinu: Vilnių jau okupavo kinai! Algirdo gatvės 
kvartalas priklauso jiems, o ne mums, vietiniams. Jeigu jų bijote, 
– reikėtų pas psichiatrą. Bet prieš tai pasitarkite su manimi: aš, o 
ne jūs, gyvenu su gelsvaode anūke. Šis komiškas pasakojimas 
– neišgalvota asmeninė istorija“, – rašo autorė knygos anotaci-
joje. Be asmeninės istorijos lygiagrečiai pateikiama trijų skirtingų 
epochų moterų linija.

„Pati didžiausia nuoskauda – augau be tėvo, todėl buvau 
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kompleksuota ir drovi nuo mažumės. Ir nuo mažumės buvau 
rašytoja: kurdavau savigynos istorijas ir, įdomiausia, kad jomis 
patikėdavo. Mano vidinis pasaulis buvo pažeidžiamas, nors iš-
orėje buvau drąsi. Vaizdiniai ateina į knygą“, – atviravo viešnia, 
atskleisdama aštraus, ironiško, netgi sarkastiško žodžio kilmę ir 
priežastis.

„Aktuali globalizacijos tema – pasaulio maišymas. Knygoje 
dalykai išdidinti, politinių realijų prasmė apibendrinta. Tikroji 
knygos prasmė – filosofinė: senėjimas, bejėgiškumas, moterų 
vienišumas, gilus liūdesys“, – rašymo prasmę, kad išsakytų savo 
poziciją, įvardijo rašytoja. „Pasaulis pasikeitė ir vis dar didžiuliais 
šuoliais keičiasi, ir tu matai, kad tavo planai tampa beprasmiais. 
Daugelis dalykų tampa nebesvarbūs, atrodo komiški. Lieka labai 
nedaug veiklos. Dėl nieko nesisieloji, nes suvoki, kad nieko ne-
valdai. Svarbu  įvardinti tai, ko nori“, – sakė viešnia.

Rašytoją kalbinusios mokytojos Dangiros Nefienės paklausta 
apie žurnalistiką, pomėgius ir naują knygą, A. Urbonaitė džiau-
gėsi: „Žurnalistika fantastiška, jei turi parako. Mėgstu skaityti eko-
nominius tekstus, kaip jie atsiranda, pasaulio valstybių patirtis. 
Dalyvauju socialiniuose projektuose, esu buvusi pas 6 anykš-
tėnus. Dabar rašau knygą, leidykla skubina, bet man nesirašo. 
Knyga vadinsis „Iškrypusių senučių viešbutis“.

Aušra miŠKiniEnĖ

Šimtametis iš ulonų pulko
Birželio 1-ąją, minint Arklio muziejaus įkūrimo 

35-ąsias metines, į šventę „Bėk bėk, žirgeli!“ muzie-
jininkų pakviestas su artimaisiais atvažiavo šimtame-
tis ulonų pulko karininkas Juozas Vainauskas. Hipo-
drome jis stebėjo šventės paradą, grožėjosi eikliais 
ristūnais, žemaitukais, galiūnais sunkiaisiais arkliais. 
Po šventės grįždamas namo, jis dar sustojo Alantoje 
ir ten aplankė dėdės klebono  Dominyko Vainausko 
pastatytą bažnyčią.

Kaune gyvenantis Lietuvos kariuomenės dimisijos majo-
ras J. Vainauskas gyvenime patyrė daug  skaudžių netekčių 
–  anksti vaikystėje mirė mama, pokario partizaninėje kovoje 
žuvo brolis, keturios seserys su šeimomis buvo ištremtos į 
Sibirą. Pats Juozas  Antrojo pasaulinio karo fronte ne kartą 
rizikavo gyvybe, o  pasibaigus karui,  buvo iš tremtas į lagerį. 
Vis dėlto, šiandien perkopęs į antrą gyvenimo šimtmetį, savo 
likimu su niekuo jis nesikeistų.

Kilęs iš Joniškio rajono Gasčiūnų kaimo, 1938 m. jis 
baigė karo mokyklą jaunesniojo leitenanto laipsniu ir buvo 
paskirtas į Alytų kunigaikštienės Birutės II kavalerijos ulonų 
pulką, pradėjo  vadovauti mokomajam eskadronui, turėjo 
nirtulingą kavalerijos  žirgą Apgintą ir su juo visada įveik-
davo jojimo kliūtis. Rodydamas pavyzdį savo kariams, va-

das drąsiai jodinėdavo po apmokymams paruoštus kalnus. 
Kareiviai buvo paklusnūs, visada stengdavosi įvykdyti vado 
nurodymus. Pasitempti vertė ir žinojimas, kad tarnauja pres-
tižiniame ulonų pulke. 

Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, prasidėjo Lietuvos 
kariuomenės perorganizavimas ir naikinimas. Vadus pakeitė 
komisarai ir politrukai. Ulonų pulkas buvo išformuotas, kariai 
išskirstyti po kitus okupacinės armijos dalinius. J. Vainauskas 
savo karius pristatė į Vilnių ir pats buvo atleistas kaip politiš-
kai nepatikimas.  Skirtingai negu daugelis ulonų pulko kari-
ninkų, kurie iš Sibiro gyvi nesugrįžo, J. Vainauskas pirmosios 
tremties išvengė, bet paskui nuo 1941 m. rudens iki Vokietijos 
kapituliacijos jam teko būti priekinėse fronto linijose, gyventi 
apkasų bunkeriuose, kariauti 40 laipsnių šaltyje, iškęsti mais-
to nepriteklių ir kitus fronto sunkumus vokiečių kariuomenės 
5-ajame lietuvių 
batalione. Po karo 
okupacinė valdžia 
karininką nuteisė 25 
metams ir ištrėmė į 
Permės sritį į Miro-
vo lagerį. Po Stalino 
mirties Vokietijai 
pareikalavus, kariai, 
kurie netarnavo SS 
daliniuose, pagal 
tarptautinę konven-
ciją buvo išteisinti 
ir paleisti iš lagerio. 
Sugrįžęs į tėvynę, 
J. Vainauskas dirbo 
projektavimo insti-
tutuose, su žmona 
mokytoja  Janina 
užaugino dukrą Ni-
jolę, sulaukė anūko ir proanūkių.

Spalio 12 d. karininkas J. Vainauskas šventė 101-ąjį gim-
tadienį. Šimto vienerių metų karininkas išliko tvirtos dvasios 
ir šmaikštus, išsaugojo žvitrų protą ir nuostabią atmintį.

Egidijus muSTEiKiS

Pažvelgė į savo jaunystę
Birželio 14-osios popietę A. Vienuolio-Žukausko 

memorialiniame name-muziejuje svečiavosi Lietuvos 
radijo žurnalistikos veteranas, jau pusę šimtmečio 
Berlyne (Vokietija) gyvenantis ir dirbantis Leonas Ste-
panauskas. Jaunystėje rašytoją Antaną Vienuolį arti-
mai pažinojęs žurnalistas čia mintimis grįžo į seniai 
prabėgusį laiką.

88-uosius metus šią vasarą baigiančiam L. Stepanauskui 
dar nebuvo nė dešimties, kai jis pirmąkart pamatė vaistininką 
A. Žukauską, ne kartą farmacijos reikalais apsilankiusį pas jo 
dėdę (senelio pusbrolį) Kalvarijos vaistininką Romaną Vizio-
lomskį. Vėliau, apie 1952 metus, kai jau dirbo Lietuvos radijo 
vaikų ir jaunimo laidų redakcijoje, jaunas žurnalistas priminė 
rašytojui tuos susitikimus, o šis jį tik apkabinęs ir prataręs: 
„Kaip viskas dabar pasikeitė!..“

Viešnagės proga L. Stepanauskas atvežė ir padovanojo 
Muziejui vienos istorinės nuotraukos autorizuotą kopiją. Apie 
1938 m. kartu nusifotografavęs Lietuvos vaistininkų draugijos 
aktyvas, šioje nuotraukoje – ir A. Vienuolis, ir žurnalisto dėdė 
R. Viziolomskis.

A. Vienuolio namuose žurnalistikos veteranas papasako-

Pokalbis dviese: rašytoja Audronė Urbonaitė ir mokytoja 
Dangira Nefienė. Foto: Violeta Metelienė.
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jo ir apie tai, kaip 1952 m. Vilniaus universiteto salėje buvo 
minimas anykštėno rašytojo 70-metis. Jis vienintelis įsirašė 
tuomet pasakytą jubiliato kalbą, o po renginio paėmė ir iš-
saugojo jos rankraštį. Iki šiol niekur neskelbtus dokumentus – 
garso įrašą ir rankraštį – L. Stepanauskas saugo savo archyve, 
o kopijas perdavė Muziejui.

Iki šiol aktyviai bendradarbiaujantis spaudoje, radijuje ir 
televizijoje, L. Stepanauskas šiais metais įvairiuose Lietuvos 
leidiniuose paskelbs keletą publikacijų, kuriose įvairiais ra-
kursais pristatys Anykščių krašto tematiką. Muziejaus prašymu 
jam pavyko surasti vokiečių dailininko Walterio Buhe, dar iki 
Antrojo pasaulinio karo viešėjusio Anykščiuose, nupiešusio 
Anykščių vaizdų ir net A. Vienuolio portretą, palikuonis, pa-
sekti šio menininko gyvenimo istoriją.

L. Stepanauską sudomino ir A. Vienuolio 1929 metais iš 
Vokietijos parašyti kelionės įspūdžiai, taikliai ir vaizdingai 
atspindintys to laikotarpio Vokietijos mietų ir regionų gyven-
seną, – šie tekstai gali sudominti ir šiandieninį Vokietijos skai-
tytoją.

Sukūręs šeimą 
su Vokietijos piliete 
ir 1963 m. išvykęs 
į Berlyną, L. Stepa-
nauskas anksti liko 
našlys, užaugino 
dukterį, o dabar 
džiaugiasi jau šeše-
rių metų sulaukusia 
ir lietuviškai su juo 
bendraujančia anū-
ke Ana Luiza Jūrate. 

Jaunatviškai atro-
dantis, nuostabią at-
mintį demonstravęs 
svečias viešnagės 
metu po Anykščius 
vaikščiojo lėtai ir pasiremdamas lazdele. Su ja jausdamasis 
nepatogiai, jis vis teisinosi, kad tokios talkos jam tikrai dar 
nereikėtų, jeigu ne ta nelemta autoavarija, patirta kelionės į 
Lietuvą išvakarėse.  

vŽm informacija 

Apie vaikystę be džiaugsmo
Birželio 19-ąją Sakralinio meno centre memuaris-

tas Vytautas Valiauga pristatė beletrizuotų vaikystės 
prisiminimų rinkinį „Palikti Lietuvoje“, kuriame at-
skleidė savo vaikystės patirtis pokario Troškūnuose. 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro išleista knyga, pasak svečią palydėjusios šio centro 
vyriausiosios viešųjų ryšių specialistės Vilmos Juozevičiūtės, 
yra reta išimtis tarp kitų šio laikotarpio istoriją liudijančių 
leidinių. „Pasakodami apie pokario rezistenciją ar tremties 
išgyvenimus, dažniausiai pamirštame tuos, kuriems pavyko 
išvengti tremties, bet jie patyrė gyvenimo sunkumus, likę be 
artimųjų ar patirdami įvairius persekiojimus“, – sakė centro 
atstovė.

Troškūnuose gimęs ir augęs staliaus Kazimiero Valiaugos 
jauniausiasis sūnus Vytautas dar tik ėjo antruosius metus, kai 
mirė jo motina, o namuose netrukus atsirado pamotė. Paskui 
Valiaugų namai vėl tuštėjo: 1947-aisiais už paramą partiza-
nams kartu su dar 22 troškūniečiais buvo suimtas ir įkalintas 
jo tėvas, o po pusantrų metų ištremta ir pamotė.

Su vyresniuoju broliu aštuonerius paauglystės metus au-

gęs ir iš to laiko labiausiai nuolatinį alkį įsiminęs V. Valiauga 
savo knygoje pasakoja ne tik savo, bet ir XX a. vidurio Lie-
tuvos provincijos miestelio istoriją. Panašia į Balio Sruogos 
„Dievų mišką“ ironiška maniera jis pasakoja apie susidūri-
mus su sovietine tikrove, nesiderinusia su vaiko logika, vaiz-
duoja, kaip palaipsniui keitėsi troškūniečiai, įstatyti į „naujo 
gyvenimo“ vagą.

Knygos ištraukas anykštėnams skaitė Lietuvos radijo dik-
torius Juozas Šalkauskas, vis provokavęs knygos autorių pa-
pasakoti daugiau, nei jis surašęs į šią knygą. Taip paaiškėjo, 
kaip V. Valiauga, anksčiau buvęs apkūnokas, kaip ir kiti jo 
giminės vyrai, paskutiniu metu atgavo jaunatvišką išvaizdą. 
Jis pasakojo, kaip Vokietijoje, neturėdamas kitos išeities pa-
būti prie jūros, pateko į nuogalių pliažą ir patyrė nustebusių 
žvilgsnių ataką – taip nepažįstami žmonės išreiškė nuostabą, 
kad jis visiškai nesirūpinantis savo išvaizda. Nuo to laiko jis 
tiesiog susigėdęs ir tapęs sveiko maisto gerbėju.

„Mano vaikystėje Troškūnuose nebuvo nė vieno nutu-
kusio vaiko. Dabar, kai Vilniuje nuvežu į mokyklą anūkus, 
matau, – kas trečias per daug sveria“, – pasakojo du sūnus 
užauginęs ir keturių anūkų jau sulaukęs V. Valiauga.

Jis prisipažino būtent anūkams pirmiausiai ir rašęs knygą 
apie savo vaikystę – lai paskaito ir žino, kaip keitėsi laikai, 
ką turėjo išgyventi jų senelis. Tačiau jis nustebo palyginęs 
Vilniuje ir Londone augančių anūkų dėmesį tokiai knygai: 
užsienyje gyvenantiems jo artimiesiems tokie pasakojimai 
kur kas labiau rūpi. „Gal reikia pagyventi toliau nuo Lietu-
vos, kad apie ją daugiau galvotum?“ – svarstė Anykščiuose 
prisiminimų knygos autorius.

-tk 

Atverstos vertingiausios knygos
Liepos 3 d. Anykščių rajone lankėsi ir su vertingiau-

siais knygų rinkiniais susipažino Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentoty-
ros instituto darbuotojų grupė. Kartu su šios išvykos 
organizatoriumi Pasaulio anykštėnų bendrijos nariu 
afiliuotuoju prof. dr. Osvaldu Janoniu viešėjo Institu-
to direktorė prof. dr. Aušra Navickienė, mokslininkai-
ekspertai prof. habil. dr. Domas Kaunas, prof. dr. Ele-
na Macevičiūtė, doc. dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, doc. dr. 
Alma Braziūnienė, dr. Inga Liepaitė ir vyr. specialistė 
Iveta Jakimavičiūtė.

Vytautui Valiaugai (centre) pristatyti leidinį apie pokario Troš-
kūnus gimtinėje padėjo Vilma Juozevičiūtė ir Juozas Šalkaus-
kas. Foto: TK, VŽM.

L. Stepanausko susimąstymo akimirka 
A. Vienuolio memorialinio namo bal-
kone. Foto: TK, VŽM.
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Svečiai pirmiausia susipažino su naujame pastate įsi-
kūrusia L. ir S. Didžiulių viešąja biblioteka, čia juos pasi-
tiko ir Anykščių rajono mero patarėjas Antanas Baura. 

Vėliau viešnagę jie tęsė Anykščių vaikų ir jaunimo už-
imtumo centre, kur juos nepaprastai šiltai sutiko Centro 
vadovė Evgenija Baltronienė. Ji supažindino svečius su 
šio Centro veikla, pristatė vykdomus projektus, edukaci-
nes programas, vaikams organizuojamas poilsio stovyklas 
ir kitus sumanymus.

Vilniaus universiteto mokslininkai pirmieji pamatė 
Anykščių Šv. Aleksandro Neviškio cerkvėje saugomas 
senas retas knygas.

Profesionalams knygų istorijos tyrinėtojams buvo at-
verstos XIX a. ir XX a. pradžioje Sankt Peterburge, Mas-
kvoje ir Kijeve išleistos stačiatikių liturginės knygos, sau-
gomos Anykščių cerkvėje. Pirmiausia – Šventojo Rašto 
knygos „Apaštalas“ ir psalmynai, taip pat Bažnyčios įsta-
tai „Tipikonas“, giesmių ir natų knygos: giesmių 8-iems 
balsams rinkinys „Oktoechas“, „Hirmologijus“, trigiesmių 
kanonų rinkiniai „Triodė“, trijų tomų kelių dalių cerkvės 
giesmynas, išleistas Sankt Peterburge XIX a. pab. – XX a. 
pradžioje ir kiti reti leidiniai. Svečių dėmesį patraukė ir 
knygose esantys nuosavybės ženklai bei marginalijos.

Knygotyros ir dokumentotyros instituto mokslininkai 
aplankė Anykščių regioninio parko lankytojų centrą, kur 
domėjosi, kokiais saugomais objektais garsus Anykščių 
kraštas. Svečiai žavėjosi moderniai ir nestandartiškai pa-
teikta informacija apie gamtos bei kultūros vertybes.

Pasiklausę įgarsintų legendų apie saugomus Anykščių 
krašto medžius, riedulius, paslaptingas vietoves, svečiai 
vyko į Anykščių Šv. Mato bažnyčią, kur užkopė į bažny-
čios bokšte įrengtą apžvalgos aikštelę, pažvelgė į Anykš-
čių apylinkes iš 32 metrų aukščio.

Aplankę Anykščių menų centrą ir Angelų muziejų, 
mokslininkai susipažino su Monsinjoro Alberto Talačkos 
asmenine biblioteka, kurioje saugoma per 4 tūkst. spau-
dinių. Pažintį su Anykščių kraštu svečiai tęsė Troškūnų 
vienuolyne, o paskutinė jų kelionės stotelė buvo Surdegis 
– su Šv. Dvasios vyrų vienuolyno liekanomis ir turtinga 
istorija.

Audronė BErEZAuSKiEnĖ
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos 

Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

Prakalbinusi nebesančius
Liepos 26-ąją Anykščių kultūros centro galerijoje 

Anykščių miesto šventės ir Pasaulio anykštėnų VII su-
važiavimo dalyviai pasitiko ir pagerbė vyriausią į šią 
šventę atvykusią anykštėnę menininkę Oną Pajedai-
tę, suvažiavimo proga gimtajame krašte pristačiusią 
savo naujausius darbus. Galerijoje buvo atidaryta ir 
iki rugsėjo vidurio veikė 88-erių metų fotomenininkės 
paroda „Prakalbinti portretai“, pristatyta jos interne-
to svetainė onapajedaite.lt.

Svečiai su juos pasitikusiais anykštėnais prie naujojo Anykš-
čių bibliotekos rūmo. Foto: Violeta Matelienė.

Anykštėnų svečiai

Anykščiuose per Šv. Oną susitiko dvi bendraamžės Onutės, 
XX a. viduryje kartu mynusios Anykščių gimnazijos slenkstį: 
Ona Pajedaitė iš Vilniaus ir Ona Vaitkevičiūtė-Rušėnienė iš 
Čikagos (JAV). Foto: TK, VŽM.

Kelis dešimtmečius žymiausius Lietuvos kultūros žmones 
stebėjusi ir fotoaparatu jų gyvenimo akimirkas stabdžiusi O. 
Pajedaitė anykštėnams pateikė tik nedidelę savo rinkinio dalį. 
Iš trijų dešimčių jos nuotraukų, pasklidusių po Kultūros centro 
antrąjį aukštą, žvelgė daugiausia tie, kurių jau nebėra: Mar-
celijus Martinaitis, Eduardas Mieželaitis, Monika Mironaitė ir 
Juozas Baltušis, Kazimiera Kymantaitė...

Tačiau vien atvaizdais ji neapsiribojo – parodoje buvo 
galima klausytis vinilinėse plokštelėse įrašytų balsų. Paleidus 
seną patefoną, į parodos lankytojus vėl prabildavo žymiausi 
XX a. antrosios pusės  aktoriai, rašytojai.

Parodos atidarymo metu viešnia pasakojo apie asmeninį 
bendravimą su savo fotoportretų herojais. Anykštėnams pir-
miesiems ji viešai pristatytė ir patį naujausią savo sumanymas 
– tiesiog Anykščių miesto šventės išvakarėse startavusią as-
meninę interneto svetainę „Ona Pajedaitė. Dovana Lietuvai“, 
kuri išvedė šią menininkę į naujas pažinimo erdves.

Pristatydama šią idėją, O. Pajedaitė savo svetainėje rašo: 
„Gyvenimas jau ne bėga, o šuoliuoja. Susirūpinimas išgyve-
nimu jaunimą atitraukė nuo knygos. Dvasinę kultūrą pakeitė 
daiktų kultūra. Noras kuo greičiau sprukti į užsienį ieškoti 
geresnio kąsnio parodo, kad gęsta meilė Lietuvai. Nepažin-
dami savo praeities bei istorijos, nežinodami tų žmonių, kurie 
kovojo dėl mūsų laisvės, jau skeptiškai žiūri į prigimtą būti-
nybę – meilę gimtajam Kraštui. Todėl į savo svetainę noriu 
patalpinti daugelį mano fotografuotų kultūros veikėjų ne tik 
iš XX a. pabaigos, bet ir mūsų kultūros pradininkus iš XIX a., 
kad jie nebūtų pamiršti, kad neužklotų bėgančio laiko dulkės. 
Nes be žinojimo garbingos mūsų tautos praeities ir tų dvasios 
didvyrių, nepagailėjusių nei sveikatos, nei laisvės, žmogus 
tampa lyg be šaknų, tarytum išrautas iš savo šalies, atplėštas 
nuo savo žemės...“

Virtualiojo archyvo idėja užsidegusi O. Pajedaitė žada, 
kad šioje svetainėje palaipsniui atsiras visa tai, kas sukaupta 
jos asmeniniame archyve ir yra naudinga, pažįstant Lietuvos 
kultūros istoriją. Į ją perkeliamos ir šios autorės knygos.

vŽm informacija


