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Tartu, kur inteligentai augo
Tyla, Antanas. Lietuviai ir Lietuvos jaunimas Tartu uni-

versitete 1802–1918 metais. – vilnius, Lietuvos nacionalinis 
muziejus, 2013. – 192 p.

Pusės gyvenimo 
darbas. Mokslininko 
tyrimas, pradėtas dar 
tuomet, kai istorikas 
A. Tyla buvo 40-metis, 
ir baigtas jau įkopus į 
devintąją dešimtį. Mo-
nografija, padedanti su-
prasti, kaip augo karta, 
XIX a. pabaigoje ir XX 
a. pradžioje savo šir-
dyse ir darbuose bran-
ginusi Lietuvos kaip 
išsilavinusios valstybės 
idėją.

Kaip naujosios mo-
nografijos pratarmėje 
apibūdina pats jos autorius, „Lietuvos inteligentijos forma-
vimasis XIX amžiuje – XX a. pradžioje yra reikšmingas ir su-
dėtingas Lietuvos ir lietuvių tautos istorijos reiškinys, davęs 
pagrindą ilgalaikiam Rytų ir Vidurio Europos mentalitetui“. 

Šios misijos prieš kelis dešimtmečius ėmėsi, bet jos iki 
šiol dar nebaigia ir prof. habil. dr. A. Tyla. Iš pradžių, turė-
damas ketinimų ją išsamiai atlikti, jis pasiryžo ištirti, kaip 
Rusijos imperijos universitetuose buvo ruošiami lietuviai 
studentai, vėliau tapę nacionalinės inteligentijos žiedu. 
Tyrimas turėjo aprėpti Tartu, Sankt Peterburgo ir Maskvos 
universitetus, kuriuose XIX a. viduryje ir antrojoje pusėje 
studijavo jaunuoliai iš Lietuvos, kai po 1842 m. čia neliko 
veikiančios aukštosios mokyklos.

Aiškindamas, kodėl šie sumanymai iki šiol liko nereali-
zuoti, A. Tyla prisimena trukdymus, kurių atsirado, jam pra-
dėjus domėtis lietuvių studijomis Rusijos universitetuose. 
Nacionalinio charakterio tyrimus pradėjęs mokslininkas im-
tas stebėti, kol 1970 m. Lietuvos istorijos instituto vadovybė 
apskritai jam uždraudė tęsti inteligentijos temos tyrimus.

Vis dėlto Tartu universiteto istorines žinias mokslininkui 
pavyko surinkti ir susisteminti. Šioje monografijoje A. Tyla 
ne tik pateikia istorinį kontekstą ir lietuvių, įgijusių išsila-
vinimą Tartu universitete, nuveiktų darbų apžvalgą, bet ir 
skelbia pirmąkart sudarytą šio universiteto studentų, kilusių 
iš Lietuvos, sąrašą. 

Tarp šio universiteto diplomantų buvo ir anykštėnų, ku-
rie paskui paliko ryškių pėdsakų krašto kultūros istorijoje. 
Bene žymiausias iš jų – gydytojas Adomas Laskauskas, į Tar-
tu universitetą įstojęs 1908 metais, studijavęs su pertrauka 
ir gydytojo diplomą gavęs 1917-aisiais, paskui iki Antrojo 
pasaulinio karo buvęs garsus Anykščių gydytojas ir visuo-
menininkas. Tartu universitete ekonomiką studijavo Kurklių 
dvarininkų Siesickių atžala Mečislovas Siesickis, gydytojo 
kelią pradėjo svėdasiškis Kazys Rimša, irgi medicininio išsi-
lavinimo vienerius metus siekė ir rašytojas Jonas Biliūnas.

Ilgametį darbą baigęs A. Tyla šią savo knygą skiria žmo-
nos Romualdos atminimui, taip pat dukrai Audronei, žentui 
Rimvydui, sūnui Gediminui su Vilma.
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Deimantinė meilė gimtinei
vanagas, rimantas Povilas. onYX : odės šimtamečiams 

ąžuolams ir liauniems ąžuoliukams, Anykščių šileliui, Pun-
tukui ir visam kraštui pašlovinti, užrašytos anykštėno ri-
manto Povilo vanago Anno Domini 2012–2013. – vilnius, 
uAB „Petro ofsetas“, 2013. – 48 p., iliustr.

Praplėsti tradicinį 
Anykščių įvaizdį nėra 
paprasta: viskas, pra-
dedant pavadinimais 
ir baigiant legendomis, 
skaitytojui pernelyg nusi-
bodę, girdėta, nunešiota. 
Beieškant naujų spren-
dimų, R. Vanago akis ir 
ausis nukrypo į netikėtus 
žodžių sąskambius, isto-
rines asociacijas, ligi šiol 
mažai kieno minėtus 
objektus. Šitoks rakur-
sas leido autoriui kurti 
vaikiškai žaismingus bei 
kartu filosofiškai moty-
vuotus tekstus. Vien tai, 
kad atsirado galimybė 
pafantazuoti, pašmaikštauti, su tam tikra bravūra pasidairyti 
po Anykščių šilelį ir visą Anykštiją, leidžia manyti, jog naujieji 
kūrinėliai nebus vien žinomų tiesų atkartojimas ar pakyrėjęs 
literatūrinių atvirukų rinkinėlis. 

Pavyzdžiui, graikiškas žodis „onyx“, reiškiantis tam tikrą 
akmenį ir skambantis panašiai kaip „Anykščiai“, pasiūlė pa-
žvelgti į mūsų kraštą kaip į tam tikrą kodą, brangakmenį, kur 
ilgaamžis legendinis akmuo tampa savotišku metraštininku 
(„kronikų pundu“), stebėtoju bei svarbių įvykių dalyviu. Lais-
vas pasakojimo stilius, šokinėjantys rimai ir netikėtos metafo-
ros, palyginimai sukuria erdvę, kurioje derinasi epas ir lyrika, 
realybė ir išmonė, istorija ir dabartis. 

Taip mąstant, maždaug per penkerius pastaruosius metus 
susiklostė eiliuotų tekstų ciklas „Onyx“, stilistika, švelniai bra-
vūriška maniera šiek tiek primenantis ankstesnę šio autoriaus 
knygą „Gimtinė mano – iš dangaus!“  

Pirmojoje dalyje skaitytojas ras ganėtinai modernias pasa-
kėles apie Puntuko įdauboje įsikūrusią miško dvasių jaują, apie 
skruzdėlių mūšį su Puntuku, eiliuotus prisiminimus apie šios 
vietovės praeitį, pagaliau – apmąstymus apie Dariaus ir Girėno 
transatlantinį skrydį, bareljefų sukūrimą, lietuvišką trispalvę.

Antroji dalis – platesnės geografijos. Joje – ir Lietuvos sa-
vanorių įžygiavimas į Anykščius 1919 m. gegužės 19 d., ir 
žvilgsnis nuo Anykščių bažnyčios bokšto, ir senovinis Latavos 
kraštas, Roko pieva, pro „Puntuko brolį“ tekantis Plaštakio upe-
lis, kiti vaizdai. 

Nors autorius orientuojasi daugiau į jaunąjį skaitytoją, jis 
sąmoningai įterpia mažiau žinomų žodžių, kurie čia pat pa-
aiškinami specialiomis nuorodomis arba verčia pasižiūrėti 
į žinyną ar žodyną. Šitaip tikimasi ne tik patraukti skaitytoją 
Anykštijos grožiu, sudominti istorija, bet ir suteikti papildomos 
informacijos.

Patogaus suvenyrinio formato leidinėlį papuošė Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklos mokinių darbeliai.

PA informacija

Anykštėnų knygų derlius
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Artimų sielų krebždėjimas
Poetiniai dialogai : Antanas Baranauskas, Klemensas 

Kairys, Karolina Praniauskaitė / parengė rasa Bražėnaitė, 
Skaidrė račkaitytė, įvadinio teksto autorius Tomas Andriu-
konis. – Anykščiai, A. Baranausko ir A. vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus, vilnius, uAB „Savas takas“ ir ko, 
2013. – 120 p., iliustr.

Dar vienas mano bi-
čiulių iš A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus 
darbas – šiais metais 
pasirodžiusi mažytė ir 
jauki knygelė „Poetiniai 
dialogai“. Toji knyge-
lė – lyg netyčia atrasta 
senolės maldaknygė, 
bendryste, meile, ilgesiu, 
ašaromis pažymėta. Joje 
leista susitikti ir būti trijų 
anykštėnų – Antano Ba-
ranausko, Klemenso Kairio ir Karolinos Praniauskaitės jaunys-
tei. Čia prikelti tekstai naujam gyvenimui, atgaivintos senos, bet 
amžinos temos, visais laikais jungiančios ir telkiančios žmones 
kilniems tikslams ir darbams.

Knygoje pateikiami septyni A. Baranausko eilėraščiai, skirti 
K. Praniauskaitei, du K. Praniauskaitės eilėraščiai A. Baranaus-
kui, dvylika – A. Baranausko K. Kairiui ir trys K. Kairio – A. 
Baranauskui. Tai vieninteliai tokio pobūdžio dialogai XIX a. lie-
tuvių literatūroje. Anot literatūrologo Tomo Andriukonio, nors 
jie (K. Praniauskaitė ir K. Kairys) ir nepriklauso XIX a. lietuvių 
literatūros centrui, bet be jų būtų sunku įsivaizduoti ir patį Ba-
ranauską. 

Ši knyga anykštėnams buvo pristatyta mieste švenčiant 
šv. Onos atlaidus – liepos 27-ąją prie A. Baranausko klėtelės. 
Tądien vėl giedoti Baranausko ir Kairio tekstai, žmonės juos 
moka, vadinasi, tai gyva. Jautriai, net labai skaudžiai suskam-
bo tie praeities žodžiai Karolinos (Rasa Poškuvienė, J. Biliūno 
gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja), Klemenso 
(kun. Nerijus Papirtis), Antano (kun. Justas Jasėnas), istorijos 
gido (Muziejaus direktorius Antanas Verbickas) vėl tariami. Pa-
žvelgus į jų laiką (mums tai jau praeitis) supranti, kad žmonės 
nebuvo sustoję, bet gyveno – ieškodami, įsižiūrėdami, susitik-
dami. Susitikimo ir žvilgsnio bendrystė perkeliama į eilėraštį, 
kuriame vėl pratęsiama tai, kas būnant drauge dar nepasakyta.

Šiandien skaitant tuos trijų bičiulių atsidūsėjimus, gal ir 
keistokai nuskamba kreipiniai, dedikacijos, paskyrimai. Taip 
mes nebetariam, bet tai juk kalbos atmintis, įkvėpusi žmones 
atsiliepti ir artėti, branginti draugystės čirenimą, saugoti vienas 
kitą, globoti, neįsileisti paviršutiniško drungnumo. Iš draugys-
tės, bendro įsižiūrėjimo į eilėraštį, gyvenimą, tarnystę, mokslą, 
lietuvių kalbą atiteka asmeniška, gyva patirtis, nebūtinai skirta 
visiems, nedemonstruojama miniai, galima apie tai nieko ne-
žinoti... Ji jungia tik išrinktuosius, paženklintuosius, širdyje ir 
širdimi sujungtuosius augimui. 

Kartais to gyvenimo net nesinori analizuoti, kad ko nors 
nesugadintume, norisi tik prisiliesti prie šventos tėkmės, prie 
žmogaus nuotraukos, jo autografo. Neatversim, neatskleisim tų 
virpėjusių jausmo, žodžio, gesto niuansų, ne mums, tik Anta-
nui, Karolinai, Klemensui kalbėjusių, natūralių ir suprantamų. 
Ką kalbame, tai tik dabartinė mūsų interpretacija su nuojauta, 
kad kažko esmingo neatsiminsim, nepatirsim, neparodysim 
sakydami. O gal buvę gyvenimai taip save ir paslepia nuo mū-
sų, neatsiveria? Matom tik šešėlį, tik fragmentą, svarbu, kad jis 
gyvas ir artėja į mūsų minties ir jausmo laukus.

Gyvenimo pradžioje kurta, galvota, žadėta, sąmonėje 
brėžtos ateities trajektorijos... Neišsipildė, neišliko, vienu mos-

tu nubraukta, nušluota, pakreipta kitur, sudaužyta, sutrupinta į 
šipulius. Miršta K. Praniauskaitė, miršta kun. K. Kairys tremtyje. 
A. Baranausko likimas – vyskupo sostas Seinuose, dėmesys 
giesmei, kalbos tyrinėjimams, matematikai, Šventraščio verti-
mams...

Istorijos gidas, primindamas R. Mikšytės tekstus ir A. Vie-
nuolio liudijimus, patvirtins: „Aprašydamas viešnagę Utenoje 
poemoje „Kelionė Petaburkan“, Karolinos vardo neminėjo, 
bet skausmingas jos šešėlis lydėjo ne vieną to kūrinio eilutę. 
Tikriausiai ne folklorinis įvaizdis, bet šiurpi nuojauta dėl savo 
bičiulės likimo pasigirdo paskutiniame „Sudiev, Lietuva“ pos-
me. Tie „Sudiev, Lietuva“ posmai A. Baranauskui, matyt, visą 
gyvenimą žadindavo skaudžius prisiminimus. Antanas Vie-
nuolis vaizdingai pasakoja, kaip jis giedodavęs juos „ekstazėje, 
prisimerkęs, pakėlęs galvą ir visa savo siela ir esybe siekdamas 
į nepasiekiamas aukštybes. O kai prieidavo prie žodžių „kažin, 
ar grįšiu, gal ten supūsiu“, regėdavos, kad ir pati fisharmonija 
pradėdavo verkti žmogaus balso tembru...“ 

Neišliko nė vienos Karolinos nuotraukos, tik vienintelis jos 
ranka rašytas eilėraštis, įsiterpęs rankraštiniame Baranausko 
eilių rinkinyje „Wiersze“. Liko Baranausko autografai, Kairio 
piešiniai, jų – jaunų seminaristų – nuotraukos, laiškuose inicia-
lai, braižas ir supratimas, kad gyvenimas turi būti paskirtas, ap-
kabintas, paremtas ir palaikomas tuo, ką juntame, ko nesimato, 
ko pabrėžtai įvardinti net nereikia. Liko dvasinės giminystės 
paliudijimas, kurios ir mes ieškome, trokštame.

Kad tik neužmirštume susitikę vienas kitą šaltame pasaulyje 
globoti. Lyg iš sapno sugrįžta Baranauskas, jo balso skaidrumas 
gyvenimo paliestas, Karolinos ir Klemenso paremtas. Jautres-
nių žmonių istorijoje likimiškai pasikartoja Baranausko kelias, 
savuoju tikrumu artimas. Širdies stygos, artimas sielas jungian-
čios... Oi, kaip gelia, kaip gelia, kaip gyvenimą sopa.

Justas JASĖnAS

Mero laisvalaikio šulinys
obelevičius, Sigutis. Gamtos dovanos : gėlynų, miškų, 

pievų ir vandens augalai: rinkimas, auginimas, nauda mais-
tui, vaistui ir grožiui. – vilnius, „Alma littera“, 2013. – 236 
p., iliustr. 

Anykščių meras, 
Traupio botanikos 
daržo įkūrėjas Sigutis 
Obelevičius, sukau-
pęs žaliosios aplinkos 
puoselėjimo patirtį, 
skaitytojams pristato 
naujausią knygą „Gam-
tos dovanos“. Patarimų 
apie įvairius augalus ir 
jų panaudojimo būdus 
kupina knyga, pasak 
autoriaus, naudinga vi-
siems, besidomintiems 
gamta, daržininkyste, 
gėlininkyste, gydomosiomis žolelėmis ir netgi tiems, kurie 
mėgsta eksperimentuoti virtuvėje.

Šeštąją mero pareigas ir pomėgį gamtai derinančio auto-
riaus knygą išleido leidykla „Alma littera“ – didžiausia leidy-
kla Baltijos šalyse. Jau daugiau kaip 20 metų ji vykdo savo 
misiją – skatina pažinimo ir skaitymo poreikį, teikia pažini-
mo džiaugsmą ir skaitymo malonumą tiek suaugusiesiems, 
tiek ir vaikams bei paaugliams.

Knygoje šalia įprastų augalų aprašymų ir nuotraukų skaityto-
jai ras netikėtų faktų apie augalų reikšmę, jų panaudojimo būdus. 
Pavyzdžiui, kraujažolės ne tik tinka rauginant grybus bei agurkus, 
bet ir naikina sodo bei daržo kenkėjus, o paprastoji garšva ne tik 
gydo uodų sukąstas vietas, bet tinka ir šaltibarščiams pagardinti.



112 113112 113

GIMTINĖS ŽENKLAI

„Rašydamas knygą, ją buvau pavadinęs „Valgomos gėlės“, 
nes išties tai – knyga apie dekoratyvinius augalus, gėles, kuriuos 
galima naudoti vaistams, maistui, kosmetikai, taip pat apie 
daržo augalus, kuriuos galima auginti gėlynuose, jų savybes, 
auginimą. Stengiuosi vengti panašumo į kitas tokio pobūdžio 
knygas, į mokslinius tekstus įpinu legendų, liaudies išminties, 
tautosakos, kad skaitytojui netikėtos žinios praskaidrintų nuo-
taiką, knyga taptų gyvesnė“, – pasakojo S. Obelevičius.

Žinių knygai „Gamtos dovanos“ Anykščių meras sėmėsi 
iš įvairių užsienio straipsnių, knygų ir enciklopedijų. Autorius 
teigia, kad tokia knyga pranašesnė už internete randamą infor-
maciją – vertės jai prideda asmeninė autoriaus patirtis. 

„Internete galima rasti labai daug nepatikimos informacijos, 
o kiekvienas mano aprašomas augalas yra savomis rankomis 
pačiupinėtas, sodintas, sėtas, auginamas ar aptiktas gamtoje, 
tad skaitytojai gali būti tikri, jog knygoje ras koncentruotą, pati-
krintą informaciją“, – teigė Traupio botanikos daržo įkūrėjas ir 
pridūrė, kad patirties turi sukaupęs dar ne vienai knygai.

Knyga „Gamtos dovanos“ iliustruota S. Obelevičiaus sū-
naus, biologijos studento originaliomis, Traupio botanikos dar-
že darytomis nuotraukomis.

Leidyklos „Alma littera“ informacija

Lyg pokalbis su kryždirbiais
Lukšė, Jonas. Kryždirbystės kūriniai ir mediniai pamin-

klai : piešiniai. Kaunas, XXvii knygos mėgėjų draugija, 
2013. – 88 p., iliustr.

Šiame technologijų amžiuje, atrodo, piešinys nebeteko 
savosios vertės, tačiau 
tai paneigia leidinyje 
pristatomi architekto J. 
Lukšės darbai. Jie ver-
tingi ne tik tuo, kad lei-
džia prisiminti piešinio 
estetiką, bet ir Lietuvos 
kryždirbystei svarbiais 
aspektais – supažindi-
na su mažai fiksuotais 
ir netyrinėtais XX a. 
pabaigoje – XXI a. pra-
džioje Kauno mieste 
pastatytais mediniais 
paminklais, atskleidžia 
jų autorius ir formų įvai-
rovę, statymo vietas bei 
tematikos aktualijas.

37-iuose tušu 2009–
2012 m. atliktuose 
darbuose pristatomos 
įvairios sakraliniais stati-
niais įprasmintos miesto erdvės: nepriklausomybės pradžioje 
susikūrusio Kryžių kalnelio (Baršausko g. 101), įvairių skve-
relių, bažnyčių šventorių, visuomeninių pastatų ir privačių 
namų kiemuose bei kapinėse pastatyti paminklai. Objektus 
autorius pasirenka ne atsitiktinai, o siekdamas atskleisti įam-
žintus Lietuvos visuomeninio gyvenimo ir istorinių įvykių, 
konkrečių žmonių atminimo ženklus.

Nemaža dalis paminklų skirta Lietuvos laisvės temati-
kai – tai Kryžių kalnelio kryžiai ir stogastulpiai, paminklai 
1941–1947 m. žuvusiems šauliams (Linksmadvario skvere-
lis) bei 1941 m. nuo raudonarmiečių žuvusiems 12 sukilėlių 
(Panemunės kapinės), Sausio 13-osios aukai – Titui Masiuliui 
skirtas koplytstulpis, masinių tremčių vietą žymintis kryžius 
prie geležinkelio. Kiti įrėžia atmintin svarbius Lietuvos istori-

jos ir kultūros asmenis – LDK valdovus Gediminą ir Vytautą 
Didįjį, rašytoją L. Dambrauską, architektą J. Putną. Šis istori-
nis-kultūrinis vertybinis kriterijus išlieka ir fiksuojant kapinių 
paminklus – piešinių autorių domina ne antkapinio paminklo 
meninė vertė, o juo įamžinto žmogaus asmenybė (kraštotyri-
ninkės J. Pikelytės-Umbracevičienės (1955–2010), poeto B. 
Brazdžionio (1907–2002) ir jo žmonos (1912–2005) kapai).

Nors J. Lukšė nesiekė atskleisti paminklų formų įvairovės, 
jo piešiniuose matome ir šiandieninei kryždirbystei būdingus 
bruožus – miesto erdvėse statomi ne tik senieji stogastulpiai ir 
koplytstulpiai su atviromis koplytėlėmis, paprastesnių formų 
ir ornamentuoti mediniai kryžiai, bet ir paskutiniais dešim-
tmečiais ypač paplitę skulptūriniai stulpai bei įvairios tradici-
nių paminklų interpretacijos. Šiandienos ypatumui priklauso 
ir skulptūrų tematika – šalia įprastos ir populiarios religinės 
skulptūros (Rūpintojėlio, Švč. Mergelės Marijos, Šv. Florijono, 
Pietos) matome ir LDK valdovus, karinguosius lietuvių protė-
vius menantį karžygį, įvairius simbolius personažus (verkianti 
moteris, miško dvasia, vyro kaukė).

Kruopštus realistinis piešinys ne tik dokumentiškai tiks-
liai perteikia paminklų proporcijas, dekoro detales ir įrašus, 
bet ir jų aplinką – gretimus pastatus, tvorelių fragmentus, 
augmeniją ir pan. Autorius vengia vienodo kompozicinio 
modelio – vienais atvejais baltame lakšte vyrauja paminklas 
ir jo foniniais papildiniais tarnauja tik lankstūs augalų stie-
bai, akmenys ar žolės patale nugulantis paminklo šešėlis, 
kituose piešiniuose aplinkos detalių intensyvumas tolygus 
centriniam kompozicijos paminklui, tad sukuriamas vien-
tisas grafinis vaizdas, dar kituose pastatai, augmenija ir kiti 
foniniai elementai tampa savitais šalia esančios erdvės „per-
matomais“ eskizais, o kai kuriuos piešinius pagyvina tarsi 
atsitiktinai į „kadrą“ patekusios žmonių figūros. Piešiniuose 
naudojami užrašai savitai papildo kompoziciją, suteikia in-
formatyvumo.

Dauguma šių J. Lukšės medinių paminklų piešinių bruožų 
artimi XX a. pradžioje kryžius piešusio A. Jaroševičiaus stilis-
tikai, nors esama ir skirtumų – J. Lukšės darbams būdingos 
išbaigtos kompozicijos, tuo tarpu A. Jaroševičiui nesvetimas 
fragmentiškas žvilgsnis vaizduojant tik atskiras paminklų da-
lis. 

Mus aplankantys Kauno medinių paminklų piešiniai dar 
kartą liudija apie menininko siekį pieštuko judesiu perduoti 
nuoširdų pokalbį su Lietuvos gyvenimo žingsnius įprasmi-
nančiais kryždirbių kaltukų aidais. 

Jolanta ZABuLYTĖ

Pašventupiais bevaikštant
vanagas, rimantas Povilas. Šventoji mano dvynė: ma-

žoji proza: anykštėnų dailininkų reprodukcijos. –  vilnius, 
uAB „Petro ofsetas“, 2013. – 104 p.: iliustr.

Naujoji rašytojo 
Rimanto Povilo Va-
nago knyga „Šventoji 
mano dvynė“ – lyrinis 
filosofinis autoriaus at-
sivėrimas, nuoširdumo 
ir subtilumo dėka skai-
tytojui tapęs savu.

Knyga sudaryta iš 
32 miniatiūrų bei ilius-
truota anykštėnų arba 
su Anykščiais susijusių dailininkų Ritos Biliūnaitės-Juode-
lienės, Ingos Dargužytės, Jovitos Glemžaitės-Matuzienės, 
Romualdo Inčirausko, Jūratės Kovaliūnaitės-Vingrienės, Al-
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vydo Latėno, Bronislavo Pajarsko, Nijolės Sivickas de Moc-
kus, Arvydo Šaltenio, Loretos Uzdraitės, Arūno Vilkončiaus, 
Antano Žukausko  kūrinių reprodukcijomis.

Upė Šventoji – gyvenimo upė. Sugrąžinusi rašytoją į 
gimtinę, Šventoji tapo vertybių – gimtojo kaimo, šeimos, 
kūrybos, atgimimo – metafora: „Visas mano gyvenimas 
primena vieną ilgą gatvę, ji sava kaip vardas, kasdieninis 
drabužis ar įkvėptas oras, bet aš vis galvotrūkčiais... (...) Ir 
tik labai negreit supratau priežastį: palei mano gatvę tekėjo 
srauni upė...“.

Miniatiūros – tarsi kristalai – kas amžina ir laikina, pra-
rasta ir brangu. Jose apstu saulėtos vaikystės vizijų, jaunystės 
romantikos, brandaus amžiaus išminties ir ramybės. Ir krisle-
lio liūdesio: „Viskas šiam globaliam gremėzdiškam pasauly 
nuausta iš mažutėlaičių dulkių, t.y.  lūkesčių ir prisiminimų. 
Dar – kvapų.(...). Kažkas iki skausmo sava, pažįstama, tik 
nenusakoma. (...). Staiga krūpteliu: pelynai! (...) Šitaip kar-
čiai ir graudžiai gali dvelkti tiktai visiška, akla prapultis. (...). 
Visi šie kvapai – miręs pasaulis. Žuvęs, nužudytas, užkastas 
kaimas. Mano. Gimtasis.“

Pasaulio blogybėms („Žinios: smurtas, siaubas, kraujas. 
(...) Pasaulis piktas, žiaurus, savanaudis.“)  priešpastatoma: 
lakštingalos balsu suokiantis vėjavaikis, tyli, saulės nutvieks-
ta mergina („ji pasirodė panaši į tobulą skulptūrą – tiek 
šviesos ir susikaupimo skleidė mergaitės veidas“), kartą per 
metus prie Šventosios susitinkantys vaikystės bičiuliai, švie-
saus veido senolė, gamtos tobulumas – upės slėnis pavasarį 
(„Upės slėnis, ankstyvą pavasarį išsivadavęs iš ledo tironijos 
– tai ir krikštas, ir prisikėlimas, ir dieviška galia kurti stebu-
klus – pvz., pavasario lapiją, besimainančią ne dienomis, 
o minutėmis...“), artumu alsuojantis saulėtekis, palaimin-
ga šilelio tyla („Man kur kas maloniau būti vienam, ištirpti 
krante, vandenyje – ir jaustis ratilu, šakele, lapeliu. Visu-
mos dalele. Žiūriu, galvoju, geriu tylą – dangaus, vandens 
ir miško tobulą jungtį. Didis stebuklas – ! Ji ramina, gydo, 
išvaduoja, įkvepia, laimina...“.(...). „Ar ne keista: maloniau-
sia būti, kad nebūtum?..“), „ryto vėjelis, kai suvirpa ne tik 
pakrantės augmenija, vandens paviršius, bet ir apsnūdusios 
tavo mintys bei jausmai? Juk tas gūsis sueiliuoja, surimuo-
ja tai, ko nė pats poetas žodžiais neapsakytų...“, Paukščių 
takas žvaigždžių nusėtame danguje, slėpiningos šviesos nu-
auksintas upės dugnas, žolyte apžėlusioje scenoje šokanti 
voveraičių porelė („Vyrai žiūrėjo į voveres be žado, kaip į 
stebuklą, kaip į savo vaikystės viziją...“), kiemo klevas („Mū-
sų klevas – pats gražiausias gatvėje!“), klevo lapų paklodė, 
kaip lobis („Klevo seniai jau nebėr, daugelis gatvės gyven-
tojų net nepamena jį augus, o štai jo lapai, pasirodo, šildė 
mano namus ir mane 30 metų! O aš net nenujaučiau! (…). 
Seniai sutrūnijusio ir sukūrento klevo lapai mano delnuose 
spindėjo ažūrinio aukso monetom“.

Amžinas ir pagarbiai brangus tėvų prisiminimas: „Ačiū 
jums, Motina mano ir Tėve! Nepasilikę sau nė spindulėlio 
šviesos, dovanojote man stebuklingą liepos gyvenimą...“, 
pasikalbėjimas su motina: „(...)Viską matau, girdžiu, jaučiu: 
balsą, veidą, plaukus, žingsnius ir artumą, kuris kaip šviesa. 
Man nereikia dairytis, ieškoti, svarstyti, kur tu dabar: visur...
(...).Tu gyveni...“. Ir ilgesys: „Aš ir dabar eičiau, per dar di-
desnį speigą, dar toliau ir ilgiau – jei tik būtų pas ką...“.

R. Vanagas  pasiginčija su savimi: „Bandau suprasti, 
kaip, kur ir kada aš paklydau?“. Į klausimą, kas aš esu – la-
šalas ar lašas, subtilusis autorius atsako: „Jei būti, tai savimi 
ir iškart viskuo!“.

Padėka ir linkėjimai knygos autoriui Rimantui Povilui 
Vanagui jo knygos teksto žodžiais: „...o aš tebejaučiu saulę, 
srūvančią mano pirštais.“

Aušra miŠKiniEnĖ

Šviesos spindulio taku
Bagdonas, vytautas. vaižgantinių šviesa virš malaišių. – 

utena, uAB „utenos indra“, 2013. – 100 p.
Anykščių krašto au-

torių kūrybos kraitėje 
šią vasarą atsidūrė dar 
vienas subrandintas, 
tiesiog sunokęs vaisius – 
fotografijų ir miniatiūrų 
albumas.

Lietuvos žurnalistų 
sąjungos narys, Jono 
Vileišio, Teresės Mike-
liūnaitės ir Vaižganto 
mažosios premijų laure-
atas Vytautas Bagdonas 
šią vasarą pradžiugino 
nauja knyga, primin-
damas, kad jis išlieka 
ištikimas vaižgantiškajai 
tematikai. Šįkart albu-
me, išleistame autoriaus 
lėšomis, padedant keletui rėmėjų, yra daugiau teksto, neapsi-
ribojama vien tik iliustracijomis. 

Autorius pirmiausia kviečia skaitytojus kartu pakeliauti po 
lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, „deimančiukų 
ieškotojo“ kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto tėviškę Malai-
šių kaimą. Rašinio „Malaišiai: praeitis, dabartis, ateitis...“ ats-
kirų dalių pavadinimai tiesiog patys kalbėte kalba: „Malaišių 
šimtmečiai“, „Kur prabėgo Tumų Juozuko vaikystė“, „Liepų 
alėja, pro kryžių į senove alsuojančius Malaišius“, „Prisimini-
muose žmonės gyvena“, „O Malaišių ateitis – miglota...“.

Toliau albume pateikiama per 100 spalvotų nuotraukų, ku-
riose senasis Malaišių sodžius užfiksuotas visais metų laikais 
2008–2013 metais. Fotografijomis atskleidęs visą Vaižganto 
gimtinės grožį, šio unikalaus kaimo kasdienybę, autorius at-
veda skaitytoją prie kitos temos – ketverius metus kiekvieną 
rudenį Malaišiuose organizuojamo respublikinio renginio 
– Vaižgantinių. Šio tradicinio renginio istorija, respublikinių 
Vaižganto premijų bei Vaižganto mažųjų premijų „Už kūrybi-
nius nuopelnus Svėdasų kraštui“ įteikimo akimirkos atsispindi 
cikle „Žvilgsnis į Vaižgantines pro fotoobjektyvą“. 

Šiame leidinyje skaitytojai suras ir meninių, ir reportažinių 
nuotraukų, gėrėsis peizažais, etnografinio kaimo vaizdais, 
garsių žmonių portretais. O šalia jų V. Bagdonas atsiskleidžia 
ir kaip publicistas, skelbiantis „Miniatiūras iš natūros“ arba 
tiesiog „Gyvenimiškus vaizdelius“. Pats autorius juos taip pri-
stato: „Šios miniatiūros, šie nedideli vaizdeliai, tikras pojūčių 
ir vaizdinių šiupinys, atsirado visai atsitiktinai. Daug minčių 
kilo vaikštinėjant senųjų Malaišių laukais, istorinę praeitį me-
nančio etnografinio sodžiaus gatve, grožintis Vaižganto gim-
tinėje įstabiais vaizdais įvairiu metų laiku. O Malaišių kraštas 
gražus, nepakartojamas bet kada: ir kai ankstyvą pavasarį 
bunda gamta, ir kai viskas paskęsta vasaros žalumoje, ir rude-
niui nuauksinus medžių lapus, ir šerkšnotą žiemos rytmetį... 
Argi galima ramiai vaikštinėti po Malaišius, neįsigilinant į se-
nojo kaimo kasdienybę, gyvenimo realijas, sodietišką buitį? 
Nemažai minčių atsirado ir apmąstant savo akimis regėtas 
situacijas, savo ausimis išgirstas vietinių gyventojų ar svečių 
šnektas. Taip ir atsirado miniatiūros tiesiog iš natūros. Nepra-
manytos, ne tyčia šiai garsiai vietovei pritaikytos, o išsilieju-
sios iš pačių sielos gelmių, iš širdies jautrumo, iš asmeniškai 
patirtų pojūčių, matytų vaizdų...“

PA informacija
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Gyvosios gyvenimo atvertys
račkaitis, vygandas. mano Gulbiniškiai : iš vaikystės atsi-

minimų. – utena, uAB „utenos spaustuvė“, 2013. – 204 p.
Anykštėnas rašyto-

jas Vygandas Račkaitis 
šiais metais skaitytojus 
vėl pradžiugino nauja 
knyga. Knygon suguldy-
tieji prisiminimai skirti 
Močiutei – mylėjusiai, 
auginusiai, į gyvenimą 
išleidusiai. Autorius dar 
pridės: „Už daug ką aš 
jai dėkingas. Ačiū, bran-
gi sengalvėle, už meilę 
ir globą, už rūpinimąsi 
mano ateitimi ir perser-
gėjimus nuo blogio... 
Manau, kad Močiutės 
meilė mane lydi ir iš 
Anapus“.

Prisimenant, prisilie-
čiant, atkuriant vėl prie 
bendrystės stalo pakvie-
čiami tie, kurių jau seniai nebėra, pasakojimai atkuria mažo 
Gulbiniškių kaimo kasdienybę ir vaikelio gyvenimą. Vygandas 
savo knygoje įrašys: „Rūsti, bet šviesi buvo toji pokarinės kar-
tos vaikystė, į kurią grįžtama tik prisiminimais...“ Šia knyga ir 
atminties galia dėkojama laikui, sutiktiesiems, upei už buvimą 
ir lydėjimą.

Dar norisi pasakyti, kad šios knygos leidimą parėmė V. Rač-
kaičio anūkė Indrė. Gal ji po daugelio metų taip pat parašys 
prisiminimus apie vaikystę Latavoje, apie savuosius žingsnius 
Anykščiuose. Taip kartos per atmintį susitinka, gal ir vėluoda-
mos, gal ilgokai užtrukusios, bet susitinka trokšdamos pasakyti 
esmingai apie gyvenimą. Prisiminimai kaip karoliai veriami, 
nieko tuščio ir nereikalingo nėra. Autorius atsidūsta: „Daug, jau 
gana daug manyje praeities“. Žinoma, gelia todėl, kad galima 
grįžti į savo žemę, prie savo eglės tik prisiminimais. Grįžtama 
jau kitaip, nei vaikystėje – su gyvenimiška patirtimi, kitokiu 
žvilgsniu, kitais tikslais. Tinka čia ir posakis – du kartus į tą pa-
čią upę nebeįbrisi. Gaivu, kad toji praeitis subrandino žmogų, 
užaugo dvasios sparnai, kitaip žvelgiama, kitaip įsižiūrima, 
kitaip vertinama prabėganti diena.

Autoriui likimiškai svarbu grįžti į pradžią, nepalikti, neuž-
miršti to, kas taip vaiskiai švytėjo vaikystėje. Ateina vaikelis į 
gyvenimą, ir iš karto paveldi tuos, o ne kitus žmones, sodą, 
kiemą, kalbą, papročius, vertybes, vertinimus. Tai duodama 
iš karto. Tik vėliau, po dešimtmečių imama vertinti, branginti, 
suprasti tai, kas sielon su kasdieniniais darbais ir šventadieniais 
įkrenta. Skaitydamas lyg ir atseku prigimtinį žmogaus troškulį 
– švaros, tikrumo, ramybės. Anot V. Račkaičio, „daug tų į at-
mintį ateinančių pradžių“ – pirmieji žodžiai, maudynės kubile, 
durpynas, duona („Nerandu skanesnės duonos už tą močiutės 
keptą duonelę. Ji būdavo nepaprastai gardi gal dar ir todėl, kad 
kepta iš savo žemėje derėjusių grūdas į grūdą rugių“), medžiai 
(„Ir ypač mums, vaikams, kažkaip instinktyviai reikėjo sąlyčio 
su medžiu, su pieva, su upe... Net ir tada, kai būdavo darga-
na, rūpėdavo išeiti iš trobos laukan, pasidairyti po kiemą“), 
sūpynės, radijas, šunelis Liustikas („Ir vaikščiojo jis negrabiai, 
apvirsdavo susipainiojęs žolėje. Tuo savo bejėgiškumu žadino 
gailestį ir meilę“), žaislai, kelias į mokyklą, knygos, traukiniai, 
vienijanti darbo kankynė ir talkos, sesė Laimutė, dėdė Andrius, 
kaimynai, moterys, ant lieptelių įsitaisiusios, žlugtą velėjančios, 

įsižiūrėjimas į daiktus, įsiklausymas į žodžius – ką jie reiškia, 
kaip pasakomi...

Knygelė praturtinta tarmiškais žodžiais, tais, kuriuos taria 
tikri kapsai, ne vien taria, bet išdainuoja. Kalba mus jungia, o 
tie žodžiai autoriaus čia suguldyti ne todėl, kad minime tarmės 
metus. Tiesiog jie yra, bandai ištarti ir junti, kad saldu, kad gali 
susikalbėti, kad prisišauki protėvius, kurie taip pat tardavo.

Dar vaikelis prisimena upę – gyvasties, atsinaujinimo 
ženklą: „Svarbiausia ir įspūdingiausia Gulbiniškių peizaže – 
Šešupė. Visu savo šiauriniu pakraščiu kaimas glaudžiasi prie 
karklais ir gervuogienojais apsikaišiusios upės vingių. Saulėly-
džių pusėn genanti savo vandenis Šešupė teka pro likimus, pro 
datas. Seklumose pasraunėjusioje tėkmėje it laumių plaukai 
plaikstosi rudai žali maurai, užtakiuose žiburiuoja iš gelmių 
prasimušusios ugnelės – lūgnių žiedai. Neįsivaizduoju Gulbi-
niškių be Šešupės, ne tik dabinančios, bet, man regis, ir įdvasi-
nančios mano vaikystės kaimą“. Kaip atviruke jauku ir išbaigta: 
„Išvykos valtimi man įsimintinos it šventės. Nusiplūkdavau 
irkluodamas ir norėdamas kuo toliau nuplaukti, atsirasdavo ir 
pūslės delnuose, bet grįždavau pakiliai nusiteikęs, nužvalintas 
upės artumo“. Čia žvilgsnis susišaukia su Česlovo Milošo „Isos 
slėniu“ – Tomo žiūrėjimas į Nevėžio vandenis.

„Didelės ir šviesios vaikystės akys. Jos mato tai, ko nemato 
suaugusieji“, – sako knygos autorius. Po skiedriniu vaikystės 
gryčios stogu – jokio noro bėgti iš kaimo, susivilioti pažadu, 
apgaulėmis, tuštybe. Svarbiausia – išgyventi – įsižiūrint, stebint, 
taikant, vertinant.

Knygos vaikelis sugeba pamatyti ir dvasią pajusti. Dėl šio 
pajutimo jis laimingas, palaimintas. Jis džiaugiasi tuo, ką randa, 
tuo, kas yra, ir visai nenori siekti nepasiekiamo, to, kas lemties 
nepaskirta, nelenktyniauja, nesistengia pergudrauti, nesiplėšo 
be reikalo. Toli esantis kaimelis, o dabar turbūt besunykstąs, 
žmonių gyvenimais stiprus. Kartus likimas, žingsniai nelengvi, 
bet – taip mums paskirta.

Grįžimas į vaikystę ne tuščias. Grįžtant dar sykį atsimena-
ma, prisimenama, išgirstama, priimama. Grįžtama į pradžių 
pradžią ir vėl kelyje mokomasi. 

Justas JASĖnAS

Dovana šventovės jubiliejui
Debeikių bažnyčiai – 100 metų / sudarė Aldona Dau-

gilytė. – utena, uAB „utenos spaustuvė“, 2013. – 32 p., 
iliustr.

Šią vasarą Debeikių 
Šv. Jono Krikštytojo baž-
nyčia sulaukė iškilaus 
jubiliejaus – šimtmečio. 
Parapijiečiai maldomis, 
šventomis giesmėmis, 
prisiminimais, susikau-
pimu paminėjo savosios 
šventovės jubiliejų, o 
veiklioji Debeikiečių 
bendrijos pirmininkė 
Aldona Daugilytė šiam 
jubiliejui parengė ir iš-
leido labai informatyvią 
knygelę.

Sudarytoja „Žodyje 
skaitytojui“ rašo: „Jau 
100 metų Debeikius 
puošia aukštabonė gotikinė bažnyčia. Įspūdingas statinys yra 
Debeikių parapijos tikinčiųjų dievobaimingumo, bendruome-
niškumo, pasiaukojimo, darbštumo ir dosnumo liudijimas. Ši 
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bažnyčia Debeikių parapijoje jau trečioji. Nepaprastai puošni, 
šviesi, aidinga stebina kiekvieną apsilankiusį ir nuteikia paki-
liai, dvasingai. Bažnyčioje pasijuti Dievo kūriniu, turinčiu ne 
tik kūną, bet ir nemirtingą sielą. Išeini džiugus, Dievo malonės 
palytėtas.

Debeikiečiai ir dabar puoselėja savo maldos namus. Kuni-
go Vincento Stankevičiaus rūpesčiu naujai apskardinti bokštai. 
Grindų remontą užbaigė dabar administruojantis kunigas Vy-
das Juškėnas...“

Knygelėje buvo panaudota 1920–1946 metais Debeikiuose 
kunigavusio Kazimiero Mikelinsko užrašyta bažnyčios istorijos 
dalis. Leidinyje atsiskleidžia detalūs maldos namų Debeikiuose 
statybos vaizdai – iki pat 1913 m. rudens, kai naująją bažnyčią 
pašventino Užpalių klebonas kun. Kazimieras Kozminskis per  
Švč. Mergelės Marijos Rožančinės atlaidus. Džiaugsmo ašaros 
tądien nuplovė visų žmonių prakaitą, išlietą statant bažnyčią.

Kituose knygelės skyriuose pasakojama apie Debeikių 
šventovės altorius, vargonus, šventus paveikslus, klausyklas, 
krikštyklą, sakyklą, suolus, Betliejaus statulas, varpus, šven-
torių. Aprašymai iliustruojami spalvotomis nuotraukomis. 
Knygelės pabaigoje pateikiamas Debeikių kunigų sąrašas. Jis 
pradedamas nuo 1792 metų kunigavusiu Kajetonu Juozapu 
Ginaičiu, o baigiamas nuo 2008-ųjų debeikiečių dvasiniais rei-
kalais besirūpinančiu kunigu Vydu Juškėnu, kuris yra ir Svėda-
sų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas. Tame sąraše – 25 
kklebonai, dar kita tiek Debeikių bažnyčioje ilgiau ar trumpiau 
tarnavusių vikarų pavardžių.

Knygelė 1 tūkst. egz. tiražu išleista aukotojų lėšomis. Ją kaip 
brangiausią relikviją, dovaną po bažnyčios jubiliejui skirtų at-
laidų, nešėsi į namus parapijiečiai, į Debeikius iš visos Lietuvos 
susirinkę kraštiečiai, malonu tokį suvenyrą buvo gauti ir sve-
čiams.

vytautas BAGDonAS

Nutrepsėjo iki... knygos
iš kur ištrepsėta ir kur nutrepsėta... : Svėdasų J. Tumo-

vaižganto gimnazijos 1952 metų laidos abiturientų prisi-
minimai. – vilnius, uAB „BmK leidykla“, 2013. – 184 p., 
iliustr.

Iš savo ir bendrakla-
sių prisiminimų šią kny-
gą sudaręs lituanistas ir 
enciklopedininkas Bro-
nius Kurkulis jos pratar-
mėje aiškina:

„Sumanymas pa-
prašyti klasės draugus 
parašyti po pluoštelį 
atsiminimų kilo ren-
giant Svėdasų vidurinės 
mokyklos 1952 m. abi-
turientų laidos susitiki-
mą Svėdasuose po 60 
metų nuo mokyklos 
baigimo. Į tą susitikimą 
2012 m. birželio 16 d. 
susirinkome tik šešiese: 
Stasė Baronaitė, Milda 
Gudonytė-Čepienė, Gvidas Kazlauskas, Bronius Kurkulis, Da-
nutė Kindurytė-Peželienė ir Regina Vanagaitė-Sasnauskienė. Iš 
29 tais metais baigusių mokyklą 13 jau nebėra gyvųjų, apie 
3 neturime žinių, 3 sunkiai sirgo, likę 4 galėjo dalyvauti, bet 
atsirado įvairių kliūčių. Kai kurie dalyviai prisiminimus papa-
sakojo ar paskaitė per susitikimą, kiti atsiuntė man juos vėliau. 

Sudėjau tuos rašinius pagal autorių pavardžių abėcėlę, šiek 
tiek palyginau, pataisinėjau pastebėtus netikslumus. Žinoma, 
tie rašinėliai skirti pirmiausia saviškiams – klasės draugams, 
bičiuliams, kuriems aprašomojo meto aplinka, realijos yra pa-
žįstamos... Nors nė vienas iš mūsų nesame literatas, atsimini-
muose vienaip ar kitaip pasireiškia juos rašiusiųjų požiūris tiek į 
savo pačių gyvenimą, tiek savojo meto tikrovę. Juos skaitydami 
turėsime progos mintimis pakeliauti seniai užžėlusiais, neretai 
akmenuotais ir duobėtais jaunystės takais ir pamatyti, kur jie 
ilgainiui nuvingiavo. Tikiuosi, jog kartu tai bus šioks toks įnašas 
ir į mūsų mokyklos istoriją.“  

Akivaizdu, kad prisiminimų knyga yra vertinga istoriniu po-
žiūriu, nes čia labai įdomiai ir įtaigiai aprašoma Svėdasų krašto 
praeitis, atskleidžiama to laikmečio buitis, perteikiami Antrojo 
pasaulinio karo epizodai, pokario metų baisumai. Iš tolimo lai-
ko į mus pažvelgia prisiminimų autorių kelyje sutikti jų artimi 
žmonės, pedagogai, moksladraugiai.

„Ištrepsėję“ iš Svėdasų vidurinės mokyklos (Vaižganto vardu 
sovietinė valdžia ją vadinti jau buvo uždraudusi), 1952-aisiais 
abiturientai surado savo gyvenimo kelius. Nors jaunuolių iš 
Svėdasų krašto laukė daugybė išbandymų, bet jie kantriai siekė 
naujų mokslo žinių, darbavosi įvairiose gyvenimo srityse.  Apie 
tai ir pasakoja dešimt prisiminimų autorių. Skaitant šių žmonių 
prisiminimus, „raudona gija“ visuose kalba sukasi apie moky-
klą, pedagogus, mėgstamus (ir nelabai) dalykus, moksleivišką 
gyvenimą, moksleivių pomėgius. Ir, kaip taisyklė, visuose prisi-
minimuose pabrėžiama patriotiškai nusiteikusio, savo dėstomą 
dalyką įtaigiai perteikdavusio, moksleivių pamėgto lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojo Jono Belecko pavardė. Įdomu, 
kad šis mokytojas tebegyvena Svėdasuose ir mielai dalyvauja 
1952-ųjų ir vėlesnių metų abiturientų susitikimuose. 

Prisiminimuose jų autoriai nepamiršta paminėti ir savo po-
mėgių, visuomeninės veiklos, kuri padeda primiršti metų naštą, 
patirtus gyvenime sunkumus, vargus, kamuojamas ligas, įvai-
rias negandas. Šie bendraklasiai nuolat remia kultūrinius rengi-
nius gimtajame Svėdasų krašte, dalyvauja Svėdasiškių draugi-
jos „Alaušas“, Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ veikloje.

vytautas BAGDonAS

Teisė į dėmesį
Akstinienė, Aurelija Almonė. užbūrė Alauše nuskendę 

varpai : dailininko Jono rimšos atminimui. – vilnius, uAB 
„Petro ofsetas“, 2013. – 234 p. : iliustr.

Apie spalvingą bei intriguojantį iš Anykščių krašto kilusio 
dailininko Jono Rimšos 
(1903–1978) gyvenimą 
knygoje pasakoja jį pa-
žinojusi ir daug metų 
laiškais bendravusi žur-
nalistė A. A. Akstinienė. 
Knygoje meistriškai ir 
labai emocionaliai at-
skleidžiama turtinga J. 
Rimšos gyvenimo istori-
ja, prasidėjusi Lietuvoje, 
išsirutuliojusi Vienoje, Paryžiuje, Argentinoje, Brazilijoje, Bo-
livijoje, Taityje, Kalifornijoje. Tai – pasakojimas apie nenumal-
domą aistrą menui, pasiaukojimą vardan užburiančios idėjos. 
Tik susipažinus su dailininko gyvenimu, visai kitomis spalvo-
mis suskamba jo darbai, išryškėja siužetai, darosi suprantamos 
įvairių šalių kultūros įtakos. Knygoje atskleidžiami ir dailininko 
ryšiai su Matu Menčinsku, jo draugystė su bendrapavardžiu 
Petru Rimša, jo bičiulystės (o gal meilės?) istorija su žymia Bo-
livijos poete Jolanda Bedrigal.
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musteikytė, indrė. Trolių tiltas : pasaka-apysaka. – Kaišia-
dorys, uAB „Printėja“, 2013. – 118 p., iliustr.

Trečioji jaunosios 
traupietės pasakų rašy-
tojos knyga, perkelianti 
į fantazijų pasaulį, ku-
riam būdingi tie patys 
mūsų gyvenimo dalykai, 
kuriais džiaugiamės ar 
piktinamės, kurių siekia-
me ar norime išvengti. 
Indrė šįkart pasakoja 
draugystės, ištikimybės, 
bendro tikslo siekimo 
istoriją, patrauklią tiek 
jos bendraamžiams, tiek 
ir vyresniems skaityto-
jams. O kartu ji dar ir 
parodo, kaip auga pati, 
turtindama savo žody-
ną, gebėdama suvaldyti 
sudėtingesnį siužetą, „ganyti“ po visą knygą savo herojus ar 
sklandžiai piešti vientisą įsivaizduojamo pasaulio panoramą.

vilkickas, Kamilius. Juškonys (Anykščių raj.). – utena, uAB 
„utenos spaustuvė“, 2012. – 148 p., iliustr.

„Senoji juškonie-
čių karta jau iškeliavo į 
amžinybę. Iš jaunesnės 
kartos beliko vienas ki-
tas gyventojas. Likusieji 
nežino ar pamiršo savo 
senelių pasakojimus, jų 
gyvenimo nuotykius, 
kaimo linksmybes, var-
gus, kasdienius darbus... 
Norėdamas, kad liktų 
Juškonių kaimo gyve-
nimo dienos ir vargai 
nepamiršti, nutariau 
parašyti tėvų, senelių 
įspūdžius, išgyvenimus“, 
– taip knygelės įvade ra-
šo 91-uosius einantis ir 
Utenoje gyvenantis jos 
autorius. Kaimo istorijai gyvybės suteikia autentiškos Vilkickų 
šeimos, jų kaimynų patirtys, šeimos nuotraukos, atvedančios 
kaimo gyvastį iki šių dienų.

Biliūnas, Antanas. Taip gyveno. – vilnius, uAB „Eugrimas“, 
2012. – 82 p., iliustr.

90-mečio Biliūnų 
giminės atstovo bele-
trizuotoji memuaristika 
– lig pasižvalgymas po 
kiekvienam anykštėnui 
įprastas vaikystės vietas, 
lyg susitikimai su žmo-
nėmis, kurie irgi galėjo 
būti pažįstami. Paprastai 
ir aiškiai, kaip ir būdinga 
šiam autoriui, pasakoja-
ma apie Anykščių krašto 
žmonių buitį, tarpusavio 
santykius, seniai praė-
jusių laikų problemas ir 

rūpesčius. Užrašyti jausmus žodžiu ir perduoti tą žodį kitoms 
kartoms, papasakoti apie tai tiems, kas jau niekad nebegalės 
patirti senojo kaimo gyvensenos dalykų, – tiesiog svarbi auto-
riaus gyvenimo misija. 

Kačinskienė-Andriuškevičiūtė, Albina. Tėviškes pievas 
: eilėraščiai aukštaičių anykštėnų tarme. – vilnius, uAB 
„BmK leidykla“, 2012. – 64 p., iliustr. 

Čekonyse (Anykščių 
r.) gimusios ir augusios, 
dabar Vilniuje gyvenan-
čios Albinos Andriuške-
vičiūtės-Kačinskienės 
knygoje „Tėviškes pie-
vas“ tarsi seserys dvy-
nės glaudžiasi tėviškė ir 
tarmė. Tėviškė autorei 
– metafora prabėgusio 
gyvenimo, kurį ji sieja 
su gimtojo kaimo gro-
žiu, tėviškės šiluma, 
tėvų, senelių atminimu, 
jaunystės įspūdžiais, 
būties suvokimu. Prisi-
minimai pinasi su metų 
kaita, gamtos diktuo-
jamu atgimimu bei ra-
mybe. Knyga iliustruota 
nuotraukomis iš autorės 
asmeninio albumo. Skaitytojus netrukus pasieks antrasis pa-
pildytas šios knygos leidimas.

Šmigelskas, vidmantas. Kryptis – rytai : kelionių apybrai-
žos. – vilnius, „mintis“, 2013. – 176 p., iliustr.

Knygoje, iliustruo-
toje Rimgaudo Šlekio 
nuotraukomis, sudėti 
pasakojimai apie ketu-
rių lietuvių keliones po 
kadaise buvusią bendrą 
šalį: 2009 m. – po Bai-
kalo apylinkes, 2010 m. 
– po Ukrainą, Moldovą 
ir Padniestrę bei 2011 
m. – po Gruziją. 

Pasak autoriaus, 
kelionė gali būti vien 
tik geografinės vietos 
pakeitimas, ieškant ma-
lonaus, šilto ir saugaus 
poilsio, bet gali būti 
ir ekstremalus savęs 
išbandymas, tikintis 
naujų įspūdžių, lankant 
sunkiau pasiekiamas 
pasaulio vietas, kau-
piant įspūdžius apie skirtingų šalių geografiją, kultūrą, psi-
chologiją, politinę, ekonominę ir socialinę padėtį. Kelionių 
patirtis padeda geriau suprasti pasaulio įvairovę ir struktūrą, 
įvertinti savitumus ir savo vietą pasaulyje, o pasirinkta Rytų 
kryptis po neseniai dar buvusią bendrą šalį reikalauja ne tik 
entuziazmo, bet ir kruopštaus pasirengimo, ruošiant maršru-
tus, gilinantis į tų šalių situaciją.

PA informacija
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Anykštėnų sukaktys
2013 m. GRUODIS
8 d. Sukanka 75 metai, kai 1938 m. gruodžio 8 d. 

Aknystėlėse (Utenos r.) gimė pedagogė prancūzų kalbos 
mokytoja, kraštotyrininkė ir memuaristė Lenė Marijona 
Tumaitė-SRIUBIENĖ. Nuo 1963 m. gyvena Anykščiuose.

11 d. Sukanka 100 metų, kai 1913 m. gruodžio 11 d. 
Elmiškyje (Anykščių r.) gimė kariškis aviatorius, pedagogas 
ir laisvės gynėjas Juozas KAROSAS. Žuvo 1944 m. Šiau-
liuose, ten ir palaidotas Sukilėlių kalnelyje.

12 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. gruodžio 12 d. 
Peštiniuose (Anykščių r.) gimė vaistininkas vadovas ir far-
macinės veiklos organizatorius, kraštotyrininkas memua-
ristas Vytautas SEDELSKIS. Mirė 2010 m. Kaune.

15 d. Sukanka 200 metų, kai 1813 m. gruodžio 15 
d. Pakėvyje (Kelmės r.) gimė kunigas ir kraštotyrininkas, 
etnografas ir biografas Liudvikas Adomas JUCEVIČIUS. 
1840–1843 m. tarnavo vikaru Svėdasuose, čia parašė 
reikšmingiausius darbus. Mirė 1846 m. Lepelyje (Baltaru-
sija), ten ir palaidotas.

17 d. Sukanka 80 metų, kai 1933 m. gruodžio 17 d. 
Merkinėje (Varėnos r.) gimė kunigas Sigitas UŽDAVINYS. 
1966–1973 m. buvo Inkūnų parapijos klebonas, nuo 2003 
m. gyvena ir tarnauja Skiemonių parapijoje.

18 d. Sukanka 90 metų, kai 1923 m. gruodžio 18 d. 
Viešintose (Anykščių r.) gimė pedagogė lituanistė ir vi-
suomenininkė Ona Gikytė-ŠAKĖNIENĖ. Mirė 1999 m. 
Anykščiuose, palaidota Viešintų kapinėse.

21 d. Sukanka 135 metai, kai 1878 m. gruodžio 21 d. 
(pagal naująjį kalendorių – 1879 m. sausio 3 d.) Užun-
vėžiuose (Anykščių r.) gimė inžinierius ir politikas, vienas iš 
Lietuvos socialdemokratų partijos kūrėjų ir jos idėjinių ly-
derių, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Steponas 
KAIRYS. Senatvę praleidęs emigracijoje, mirė 1964 m. 
Niujorke (JAV), 1996 m. urna su jo palaikais perlaidota 
Kauno Petrašiūnų kapinėse-panteone.

23 d. Sukanka 115 metų, kai 1898 m. gruodžio 23 d. 
Marijanavoje (Anykščių r.) gimė mokslininkas agronomas 
ir zootechnikas arklininkas Viktoras JUOZAPAVIČIUS. 
Mirė 1961 m. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse-pan-
teone.

24 d. Sukanka 70 metų, kai 1943 m. gruodžio 24 d. 
Kunigiškių kaime (Žemaitkiemio parapija, Anykščių r.) 
gimė kunigas visuomenininkas ir mecenatas Vytautas 
Petras KAPOČIUS. Mirė 2005 m. Zarasuose, palaidotas 
Zarasų bažnyčios šventoriuje.

25 d. Sukanka 85 metai, kai 1928 m. gruodžio 25 d. 
Pavartyčiuose (Radviliškio r.) gimė literatas prozininkas ir 
poetas Aleksas NAVICKAS. Nuo 1955 m. gyveno, dirbo ir 
kūrė Anykščiuose, čia mirė 2011 m. ir palaidotas Anykščių 
kapinėse.

2014 m. SAUSIS
1 d. Sukanka 75 metai, kai 1939 m. sausio 1 d. Kaune 

gimė rašytojas ir vertėjas, Anykščių rajono Garbės pilietis 
Vygandas RAČKAITIS. Nuo 1963 m. gyvena, dirba ir ku-
ria Anykščiuose.

2 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. sausio 2 d. Anykš-
čiuose gimė chorvedys, poetas ir kompozitorius, 1944 
metų laisvės kovų Anykščių apylinkėse dalyvis ir tremtinys 
Antanas PAULAVIČIUS. Mirė 2008 m. Kaune, palaidotas 
Kauno Petrašiūnų kapinėse-panteone.

6 d. Sukanka 65 metai, kai 1949 m. sausio 6 d. Šven-
čionyse gimė gydytojas ir politikas Leonas ALESIONKA. 
Aukščiausios kategorijos gydytojas dermatovenerologas 
1975–2009 m. gyveno Anykščiuose, 1992–1996 m. buvo 
Lietuvos Respublikos Seimo narys. Gyvena Panevėžyje.

13 d. 
Sukanka 120 metų, kai 1894 m. sausio 13 d. Šlavėnuo-

se gimė mokslininkė, pirmoji Lietuvos moteris agronomė 
Elena Karosaitė-GIMBUTIENĖ. 1944 m. pasitraukusi į 
Vakarus, ji gyveno JAV ir mirė 1982 m. Los Andžele, kur 
palaidota Forest Lawn kapinėse.

Sukanka 60 metų, kai 1954 m. sausio 13 d. Troškū-
nuose (Anykščių r.) gimė teisininkas ir diplomatas Oskaras 
JUSYS. Nuo 1990 m. įvairiose Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų ministerijos tarnybose dirbantis teisininkas 
nuo 2009 m. yra Lietuvos  Respublikos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Karalystėje.

14 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. sausio 14 d. Bra-
nislaviškyje (Kurklių parapija, Anykščių r.) gimė, paskui 
Jakūnuose (Anykščių r.) užaugo kunigas teologas ir filoso-
fas Antanas PAŠKEVIČIUS-PAŠKUS. Nuo 1944 m. pasi-
traukęs į Vakarus, jis gyveno ir dirbo JAV, senatvėje skaitė 
paskaitas ir nepriklausomoje Lietuvoje. Mirė 2008 m. JAV, 
urna su palaikais palaidota Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
kolumbariume.

15 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. sausio 15 d. Či-
vyliškyje (Anykščių r.) gimė inžinierius elektrikas, išradėjas 
ir literatas Jonas STEIKŪNAS. Nuo 1952 m. Vilniuje gy-
venantis J. Steikūnas senatvėje ėmėsi literatūrinės veiklos, 
leidžia poetinius ir publicistinius moralinės tematikos lei-
dinius, yra laikomas naujųjų laikų filosofu-sokratiku.

24 d. Sukanka 85 metai, kai 1929 m. sausio 24 d. Kur-
tiniuose (Anykščių r.) gimė mokslininkė biologė, botanikė 
fiziologė Janina GRUODIENĖ. Nuo 1959 m. Vilniaus 
universiteto Gamtos mokslų fakultete dėsčiusi augalų fizi-
ologijos tyrėja gyvena Vilniuje.

29 d. Sukanka 95 metai, kai 1919 m. sausio 29 d. Pil-
viškiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas agrochemikas 
ir pedagogas edukologas Antanas SERBENTAVIČIUS. 
1962–1989 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute,  ty-
rė dirvožemio ypatybes Varėnos dirvožemio monitoringo 
poligone ir mirė 1999 m. Varėnos rajone.

2014 m. VASARIS
1 d. Sukanka 50 metų, kai 1964 m. vasario 1 d. Anykš-

čiuose gimė dailininkė restauratorė ir keramikė Skaidrė 
RAČKAITYTĖ. Gyvena, dirba ir kuria Anykščiuose.

2 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. vasario 2 d. Sta-
kėse (Anykščių r.) gimė mokytojas ir laisvės kovų organi-
zatorius, 1944–1948 m. vienas aktyviausių pasipriešinimo 
kovos organizatorių Anykščių apylinkėse, literatas poetas 
Jurgis URBONAS-Lakštutis. Žuvo 1948 m. Paandrioniš-
kio kaime (Anykščių r.), palaidotas Inkūnų (Anykščių r.) 
kapinėse.

4 d. Sukanka 110 metų, kai 1904 m. vasario 4 d. 
Grumbinuose gimė gydytoja ir visuomenininkė, plaučių 
tuberkuliozės gydymo metodikų propaguotoja Emilija 
JASEVIČIŪTĖ. 1944 m. pasitraukusi į Vakarus, gyveno ir 
dirbo Kanadoje, kur mirė 1988 m. Thunder Bay.

5 d. Sukanka 105 metai, kai 1909 m. vasario 5 d. Vi-
konyse gimė mokslininkas istorikas, akademikas, Lietuvos 
istorinės publicistikos pradininkas Juozas JURGINIS. Mirė 
1994 m. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.

22 d. Sukanka 60 metų, kai 1954 m. vasario 22 
d. Stukonyse (Anykščių r.) gimė gydytojas kardiologas 
Pranas ŽIUKAS. Gyvena ir dirba Vilniuje, nuo 2000 m. 
yra Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Klinikinės fi-
ziologijos skyriaus vedėjas.

23 d. Sukanka 70 metų, kai 1944 m. vasario 23 d. 
Akmenoje (Anykščių r.) gimė ekonomistas ir kompozito-
rius Algimantas Stanislovas KRIUKA. Nuo jaunystės iki 
šiol gyvena Vilniuje, sukūrė daugiau kaip 100 originalių 
vokalinių ir instrumentinių kūrinių.
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24 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. vasario 24 d. Dau-
kniškiuose (Panevėžio r.) gimė muzikos pedagogas ir chor-
vedys, ryškiausias XX a. antrosios pusės muzikinių tradicijų 
ir talentų ugdytojas Anykščių krašte Pranas DŪMANAS. 
Nuo 1960 m. gyveno ir dirbo Anykščiuose, čia ir mirė 
1989 m., palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse.

28 d. Sukanka 60 metų, kai 1954 m. vasario 28 d. Staš-
kūniškyje (Anykščių r.) gimė muzikantas kontrabosininkas 
Arnoldas GURINAVIČIUS. Gyvena ir dirba Vilniuje, nuo 
1992 m. yra Nacionalinio simfoninio orkestro kontrabosų 
grupės koncertmeisteris.

2014 m. KOVAS
8 d. Sukanka 100 metų, kai 1914 m. kovo 8 d. Pum-

pliuose (Panevėžio r.) gimė kultūros organizatorius, pučia-
mųjų orkestrų vadovas Steponas ŽVIBAS. XX a. viduryje 
jis apsigyveno Anykščiuose ir čia būrė pučiamųjų orkes-
trus, jiems vadovavo. Mirė 1995 m. Anykščiuose, palaido-
tas Barklainių (Panevėžio r.) kapinėse.

9 d. Sukanka 75 metai, kai 1939 m. kovo 9 d. Pienio-
nyse (Anykščių r.) gimė dailininkas skulptorius, medalių 
meistras ir monetų kūrėjas Antanas ŽUKAUSKAS. Nuo 
1970 m. yra laisvasis menininkas, gyvena ir kuria Vilniu-
je.

12 d. Sukanka 85 metai, kai 1929 m. kovo 12 d. Kara-
liškiuose (Anykščių r.) gimė tekstologas, rašytojas, mokslo 
ir kraštotyros veikalų redaktorius Vytautas RAKAUSKAS. 
Nuo 1970 m. gyvena ir dirba Vilniuje.

16 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. kovo 16 d. Justi-
navoje (Panevėžio r.) gimė laisvės kovų organizatorius ir 
visuomenininkas Eligijus SMETONA. 1974–2009 m. gy-
veno Anykščiuose, buvo vienas iš Lietuvos Atgimimo vei-
klos organizatorių, pirmasis S. Dariaus ir S. Girėno šaulių 
kuopos vadas. Mirė 2009 m. Anykščiuose, palaidotas Šilų 
(Panevėžio r.) kapinėse.

17 d. 
Sukanka 85 metai, kai 1929 m. kovo 17 d. Kilėviš-

kiuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas zootechnikas, 
Lietuvos žalųjų galvijų veislės tyrinėtojas ir gerintojas 
Algirdas BANYS. Gyvena Vilniuje.

Sukanka 60 metų, kai 1954 m. kovo 17 d. Andrionišky-
je (Anykščių r.) gimė mokslininkas gydytojas, biomedicinos 
mokslų, medicinos daktaras Abdonas TAMOŠIŪNAS. 
Nuo 1978 m. gyvena ir dirba Kaune.

19 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. kovo 19 d. Da-
bužėliuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas geologas, 
geologijos mokslo populiarintojas ir vienas iš stratigra-
fijos pradininkų Lietuvos geologijoje profesorius Juozas 
PAŠKEVIČIUS. Gyvena Vilniuje.

22 d. Sukanka 120 metų, kai 1894 m. kovo 22 d. Če-
konyse (Anykščių r.) gimė kariškis pulkininkas, vienas 
iš Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos kunigaikš-
čio Gedimino 1-ojo pėstininkų pulko kūrėjų Povilas 
DUNDULIS. 1941 m. represuotas ir įkalintas Sibire, mirė 
1942 m. Kansko kalėjime Krasnojarsko krašte, Rusijoje, 
ten ir palaidotas. 

30 d. Sukanka 135 metai, kai 1879 m. kovo 30 d. (pagal 
naująjį kalendorių – balandžio 11 d.) Niūronyse (Anykščių r.) 
gimė rašytojas prozininkas ir publicistas Jonas BILIŪNAS. 
Mirė 1907 m. Zakopanėje (Lenkija) ir buvo palaidotas Za-
kopanės kapinėse, bet 1953 m. jo palaikai buvo atgabenti 
ir perlaidoti Liudiškių kalvoje šalia Anykščių.

2014 m. BALANDIS
1 d. Sukanka 75 metai, kai 1939 m. balandžio 1 d. Trai-

džiuose (Akmenės r.) gimė mokslininkė agronomė, bulvių 

tręšimo ir agrotechnikos tyrėja Ona SIMANAVIČIENĖ. 
Nuo 1962 m. gyvena Anykščių rajone, iki 1999 m. dirbo 
Elmininkų bandymų stotyje.

12 d. Sukanka 80 metų, kai 1934 m. balandžio 12 
d. Traupyje (Anykščių r.) gimė tautodailininkas medžio 
drožėjas, daugiau kaip 200 monumentalių medžio dro-
žinių, pasklidusių po visą pasaulį, kūrėjas Vytautas 
ULEVIČIUS. Nuo 1989 m. gyvena ir kuria Kėdainių ra-
jone, Krakėse.

16 d. Sukanka 75 metai, kai 1939 m. balandžio 16 d. 
Vašuokėnų dvare (Anykščių r.) gimė dailininkas metalo 
skulptorius monumentalistas Antanas BRAŽDYS. Nuo 
1961 m. gyvena Didžiojoje Britanijoje, kuria monumenta-
lias suvirintų nerūdijančio plieno konstrukcijų skulptūras, 
statomas reprezentacinėse erdvėse.

18 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. balandžio 18 
d. Pusbačkiuose (Anykščių r.) gimė pedagogas ir poetas 
Vytautas STRIOGA. Nuo 1946 m. gyveno, dirbo ir kūrė 
Dusetose (Zarasų r.), ten 1992 m. mirė palaidotas Dusetų 
kapinėse.

23 d. Sukanka 120 metų, kai 1894 m. balandžio 23 d. 
Žviliūnuose (Anykščių r.) gimė kariškis generolas leitenan-
tas, aukščiausias pareigas Nepriklausomos Lietuvos karo 
tarnyboje užėmęs anykštėnas Jonas JACKUS. Gyveno ir 
1977 m. mirė Kaune, palaidotas Žviliūnų kapinėse.

26 d. Sukanka 100 metų, kai 1914 m. balandžio 26 
d. Vosgėliuose (Anykščių r.) gimė tautodailininkas medžio 
drožėjas Jurgis KAZLAUSKAS, nuo 1966 m. iki senatvės 
kūręs medžio drožinius, atspindėjusius XX a. kaimo gyve-
nimą. Mirė 1987 m. gegužės 5 d. Vosgėliuose, palaidotas 
Anykščių kapinėse.

2014 m. GEGUŽĖ
2 d.  Sukanka 45 metai, kai 1969 m. gegužės 2 d. Tra-

kiniuose (Anykščių r.) gimė kariškis aviatorius, brigados 
generolas Artūras LEITA. Nuo 1993 m. jis buvo Lietuvos 
karinių oro pajėgų karininkas, nuo 2011 m. yra Mokymo 
ir Personalo valdybos Lietuvos kariuomenės personalo 
administravimo skyriaus Atstovavimo grupės ESBO Aukšto 
lygmens planavimo grupės vadovas.

5 d. Sukanka 100 metų, kai 1914 m. gegužės 5 d. Mas-
kvoje (Rusija) gimė vaistininkas ir sporto organizatorius, 
vienas iš buriavimo Lietuvos vidaus vandenyse pradinin-
kų, rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko vienintelis sūnus 
Stasys ŽUKAUSKAS. Mirė 1992 m. Kaune, palaidotas 
Kauno Romainių kapinėse.

10 d. Sukanka 65 metai, kai 1949 m. gegužės 10 d. 
Vetygaloje (Anykščių r.) gimė grožinės literatūros vertėja 
iš anglų ir kitų kalbų Zita Tutkutė-MARIENĖ. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.

13 d. Sukanka 55 metai, kai 1959 m. gegužės 13 d. 
Starkonyse (Kupiškio r.) gimė anglų kalbos žinovė ir vertėja 
Danguolė ŽALYTĖ. Nuo 1984 m. gyvena ir dirba Anykš-
čiuose, yra viena produktyviausių šiuolaikinės literatūros 
vertėjų iš anglų į lietuvių kalbą.

25 d. 
Sukanka 95 metai, kai 1919 m. gegužės 25 d. Viešin-

tose gimė kraštotyrininkas, etnografas ir žymiausias XX a. 
Anykščių krašto senosios buities kolekcininkas Povilas 
JURKŠTAS. Mirė 2006 m. Viešintose, palaidotas Viešintų 
senosiose kapinėse.

Sukanka 75 metai, kai 1939 m. gegužės 25 d. Vover-
siuose (Anykščių r.) gimė mokslininkas matematikas ir lo-
gikas, mokslo istorikas, žymiausias Lietuvoje matematikos 
mokslo istorijos tyrėjas Algirdas Povilas AŽUBALIS. Gy-
vena ir dirba Vilniuje.
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Atsisveikinome
2013 m. kovo 27 d., eidamas 48-uosius metus, į Am-

žinybę išėjo mokslininkas gydytojas chirurgas Arūnas 
GRIGAITIS (1965–2013).

Alytuje gimęs ir Anykščiuo-
se užaugęs, iki 1979 m. Jono 
Biliūno vidurinėje mokykloje 
mokęsis A. Grigaitis pasuko 
tėvų pramintu keliu ir baigė 
medicinos studijas. Vilniuje 
gyvenęs ir dirbęs aukščiausios 
kategorijos angiochirurgas nuo 
2009 m. iki gyvenimo pabai-
gos buvo Vilniaus Antakalnio 
poliklinikos direktorius. Su žmona Dalia auginęs du sūnus ir 
dukterį, jis netikėtai mirė, atostogaudamas Norvegijoje.

2013 m. balandžio 18 d. Dublino (Airija) priemiestyje 
Blekroke mirė mokslininkas fizikas ir matematikas, mokslo 
publicistas Aleksas MONTVILA (Alex Montwill, 1935–
2013).

Rygoje gimęs Troškūnų 
dvaro savininkų Montvilų 
palikuonis 1940 m. kartu su 
tėvais pasitraukė į Vakarus ir 
didžiąją gyvenimo dalį pralei-
do Dubline, Airijoje, Dublino 
universitete dirbo mokslinį ir 
pedagoginį darbą, nuo 1975 
m. buvo habilituotas fizikos 
daktaras, profesorius. Jis buvo 
žinomas kaip aistringas ir gabus stalo žaidimų mėgėjas. Su 
žmona Ona užauginęs keturias dukteris ir sūnų, sulaukęs 
penkiolikos anūkų ir vis ruošęsis apsilankyti tėvonijoje, jis 
buvo palydėtas į Dublino Deans Grange kapines.

2013 m. balandžio 20 d., eidamas 92-uosius metus, Vilniu-
je mirė žurnalistas ir leidybos organizatorius Jurgis Vytautas 
KAROSAS (1922–2013).

Kuprių kaimo Karosų gi-
minės atžala, Utenoje gimęs ir 
Svėdasuose užaugęs Jurgis Vy-
tautas 1948 m. rudenį buvo at-
siųstas į Anykščius organizuoti 
rajono laikraščio leidybą. 1948 
m. lapkričio 7 d. jis išleido pir-
mąjį Anykščių laikraščio „Ko-
lektyvinis darbas“ numerį ir iki 
1950 m. liepos dirbo pirmuoju 
redaktoriumi. 1953–1988 m. 
jis dirbo populiariausio XX a. 
antrosios pusės šalies laikraš-
čio, didžiausią tiražą Lietuvoje 
turėjusio „Valstiečių laikraščio“ 
redaktoriumi. Su žmona Nina, mirusia prieš metus, užaugi-
nęs sūnų gydytoją ir dukterį, jis palydėtas į Vilniaus Liepkal-
nio kapines.

2013 m. rugpjūčio 28 d., 
eidamas 65-uosius metus, 
Šeriuose (Anykščių r.) mirė 
inžinierius ir žemės ūkio vei-
klos organizatorius Antanas 
TERMINSKAS (1949–2013).

Bečerninkuose netoli Troš-
kūnų gimęs ir užaugęs, 1972 
m. studijas Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje baigęs, du 
dešimtmečius jis dirbo Anykš-

čių rajono kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose, užimdamas 
vis atsakingesnes pareigas, iki 1992 m. buvo Jakšiškio tary-
binio ūkio direktorius bei Šerių kolūkio pirmininkas. Suirus 
kolūkiams, du dešimtmečius jis privačiai ūkininkavo, buvo 
aktyvus kaimo bendruomenės narys, 2007–2011 m. – ir 
Anykščių rajono tarybos narys. Su žmona Aldona užauginęs 
dukterį teisininkę Astą ir sūnų policijos pareigūną Evaldą, jis 
palydėtas į Anykščių kapines.

2013 m. rugsėjo 1 d., eidama 84-uosius metus, Svė-
dasuose (Anykščių r.) mirė 
pedagogė piešimo mokytoja 
Stasė Giedrytė-BELECKIENĖ 
(1930–2013).

Visą darbingą gyvenimą 
ji mokė piešti, žavėtis grožio 
akimirkomis Svėdasų krašto 
vaikus. Su vyru mokytoju litua-
nistu Jonu Belecku užauginusi 
dukteris ekonomistę Liną ir ge-
ografę Živilę bei sūnų žurnalis-
tą Sigitą, ji buvo palydėta į Svėdasų kapines.

2013 m. rugsėjo 19 d. Kosove tarnybos metu žuvo 35-erių 
muitinės pareigūnas Audrius ŠENAVIČIUS (1978–2013).

Anykščiuose gimęs, Klaipė-
doje užaugęs, studijas baigęs ir 
nuo 2000 m. Lietuvos muitinės 
struktūroje dirbęs pareigūnas 
nuo 2012 m. rugpjūčio 7 d. 
buvo Europos Sąjungos teisės 
viršenybės misijos Kosove eks-
pertas. Ten atlikdamas tarnybi-
nes pareigas žuvo. Pareigūnas 
paliko našlę žmoną Vaidą ir 
sūnus keturiolikmečius dvynius Ugnių ir Roką, jis buvo iškil-
mingai palydėtas į Anykščių naująsias kapines.  

2013 m. spalio 7 d., eidamas 91-uosius metus, Balti-
morėje (JAV) mirė žurnalistas, švietėjas ir visuomenininkas 
Julijonas Kęstutis LASKAUSKAS (1922–2013).

Anykščiuose gimęs ir užau-
gęs J. K. Laskauskas buvo tik 22-
ejų, kai po Antrojo pasaulinio 
karo kartu su tėvu pasitraukė į 
Vakarus ir apsigyveno Baltimo-
rėje. Nuo 1953 m. pusę šim-
tmečio, kol jėgos leido, jis buvo 
pagrindinis Baltimorės lietuvių 
bendruomenės radijo laidų 
kūrėjas ir vedėjas. Užauginęs 
dvi dukteris ir sūnų, sulaukęs 6 anūkų ir 4 proanūkių, jis 
buvo palydėtas į šeimos kapą, kuriame dar 1969 m. pirma-
sis buvo palaidotas jo tėvas, o 2001-aisiais – ir jo žmona 
Valerija.

2013 m. spalio 29 d., eidamas 81-uosius metus, Vilniuje 
mirė dailininkas skulptorius Vladas VILDŽIŪNAS (1932–
2013).

Iš Dabužių kilęs meninin-
kas, didžiąją gyvenimo dalį 
praleidęs ir kūręs Vilniuje, 
paskleidė po Lietuvą ir toli už 
jos ribų savito silueto skulptū-
ras, atspindėjusias moderniojo 
vaizduojamojo meno posūkį į 
apibendrintas formas ir simbo-
lines figūras. Gimtinėje jis įsiamžino keliais monumentaliais 
paminklais. Menininko apdovanojimus šiemet vainikavo 
Nacionalinė premija. Su žmona dailininke Marija Ladigaite-
Vildžiūniene užauginęs dukterį žurnalistę Liudviką ir sūnus 
kinematografininką Domantą ir dailininką Kunotą, jis palydė-
tas į Vilniaus Jeruzalės kapines. n
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GIMTINĖS ŽENKLAI

Rezonansas
„Pasaulio anykštėnas“ bet kuriuo 

atveju išsiskirtų ir išsiskiria laikraščių, 
žurnalų labirinte. Mat pats leidinio 
principas yra pavydėtinas: ugdyti pa-
garbą mažam Lietuvos plotui, su kuriuo 
susiję esminiai biografiniai ir dvasinės 
brandos momentai. 

Pasididžiavimas tuo, kad žmogus 
gimęs ar kurį laiką gyvenęs po Anykščių 
padange, reiškiamas ne sentimentaliai, 
o pateikiant įvairių netikėtų epizodų, 
įvairių įsimintinų detalių.

 Tiesą sakant, daug leidinio skyrelių 
yra ir patrauklūs, ir informatyvūs, ir pi-
lietinę poziciją rodantys.  Netikėtumų 
kiekviename žurnale sulauksi. Mielų 
netikėtumų, kurie ne vieną sušildo, pa-
kelia, prikelia. Pradžios, ištakų vos ne 
romantizavimas – kaip tai svarbu, kaip 
tai gražu. 

Esu anykštėnas, taigi ir Lietuvos 
žmogus. Myliu Anykščius, taigi ir Lie-
tuvą – ši jungtis atsiveria įvairiais rakur-
sais.

Stepas EiTminAvičiuS

Net nežinau, kaip dėkoti už naują 
„Pasaulio anykštėno“ numerį, kaskart 
vis daugiau praturtinantį mane žinio-
mis apie Anykščius, jų įžymybes, gro-
žį, gėrį, praeitį ir dabartį, jų garbingus 
žmones. 

Almanachas labai įdomus. Skaity-
dama mintimis būnu Anykščiuose, ku-
rie man mieli ir brangūs ne tik žiniomis 
iš vaikystės – Baranauskas ir Biliūnas. 
Nemoku išsakyt, ką jaučiu, žvelgda-
ma į kiekvieną nuotrauką, į kiekvieno 
žmogaus veidą. Tai juk mano Tėvynė, 
jos žmonės, istorija. 

Anykščiai – ypatinga Lietuvos dalis, 
traukianti ypatingus žmones. Čia yra 
kuo džiaugtis, stiprinti tautos suvoki-
mą.

marija DAPKEvičiŪTĖ, 
Suvalkai, 

2013 05 19

Pastebėtos 41-ojo numerio klaidos:

Viršelyje pristatant dailininką Ša-
rūną Miškinį, pasklido pavėlavusios 
žinios apie šį menininką. 

Nuo 2012 m. jis nebedirba Vil-
niaus dailės akademijoje, dabar yra 
įvairių leidyklų bendradarbis, kuria 
iliustracijas knygoms, jo kūriniuose 
vyrauja istorinės temos, atliktos grafi-
kos technika, o su žmona Renata jis 
augina jau keturis vaikus.

Kas čia svarbiausias?..
(pasakoja anykštėnai) 

Tuo metu, kai Anykščių rajono partijos komitete buvo sprendžiama viskas 
– nuo vaikų priėmimo į vaikų darželį tvarkos iki siloso gamybos terminų, – 
viename iš rajkomo posėdžių partinis aktyvas audringai diskutavo apie kolūkių 
fermų paruošimą žiemos sezonui.

Nesvarbu, apie ką būtų kalbama, pirmuoju smuiku visuomet turėjo groti 
partijos pirmasis sekretorius. Tuo metu šias pareigas ėjęs Jonas Peseckas ne-
mėgdavo ginčų – jo žodis visais klausimais turėjo būti paskutinis. 

Tačiau neseniai į Anykščius gyventi ir dirbti atvažiavusi jauna zootechnikė 
Onutė Jukniuvienė, matyt, dar apie tai nebuvo girdėjusi.

Nežinia, dėl ko įsiplieskė ginčas, bet zootechnikė ėmė kalbėti garsiau ir 
daugiau už patį „pirmąjį“. Netrukus šiam trūko kantrybė, pakilo nuo stalo ir 
pareiškė:

– Jeigu jau tokia gudri esi – sėsk ir vesk posėdį pati!
Pamaniusi, kad tas paliepimas yra tiesiog rimtas jos pastangų įvertinimas, 

Onutė nedelsdama ėmėsi iniciatyvos. Ji, naujokė, matyt, nė neatkreipė dėme-
sio, kad visas partinis aktyvas suklusęs ir nebesuprantantis, kas čia vyksta, o 
„pirmasis“ irgi liko stovėti šalia suglumęs.

Iš kvailos padėties jį išsuko posėdžio sekretorė, pasiteiravusi, ar jai proto-
kole užfiksuoti, kad toliau posėdžiui pirmininkaus Žemės ūkio valdybos vy-
riausioji zootechnikė. Liepęs verčiau negadinti protokolo, „pirmasis“ grįžo į 
savo įprastą užstalę ir lyg niekur nieko, tik žymiai ramiau, baigė diskusijas apie 
rudens darbus tvartuose.

Suskiai
(iš kun. Stepono Galvydžio rinkinių)

1903 m. kunigas Vincentas Kemėšis (tuomet 38-erių, vėliau jis bus pirmasis 
naujos Surdegio parapijos klebonas Anykščių krašte – Red. pastaba) statė naują 
Tauragės bažnyčią. Parapijiečiai buvo pasižadėję statybai reikalingus pinigus 
sumokėti ir kitas reikalingas prievoles atlikti. Tačiau dauguma tų savo pareigų 
vis nevykdė. Todėl klebonas, norėdamas parapijiečius paraginti, viešai per pa-
mokslą išrėžė:

– Jeigu esate tokie suskiai, tai nereikėjo nė pradėti statyti bažnyčios! Dabar 
pradėję, tesėkite iki galo, atlikite savo pareigas...

Parapijiečius toks raginimas labai įžeidė. Jie susiorganizavo ir parašė vysku-
pui skundą, kam, girdi, klebonas juos įžeidęs, „suskiais“ išvadindamas.

Vyskupas liepė V. Kemėšiui žmonių atsiprašyti. Gavęs tokį Žemaičių vysku-
pijos valdytojo raštą, klebonas užlipo į sakyklą ir pasakė:

– Aną kartą aš jus suskiais išvadinau. Žinoma, tokie ir esate, nes neatliekate 
prisiimtų pareigų. Negana to, kad ir aš, ir jūs apie tai žinote, jums šito buvo 
maža – dar ir vyskupui apie tai pranešėte. Gal ir geriau šitaip, nes dabar ir 
vyskupas žinos, kad jūs esate suskiai...

Kvaila boba kvaila boba...
(iš kun. Stepono Galvydžio rinkinių)

Pas Troškūnų kleboną Antaną Pauliuką (1868–1941), pagarsėjusį juokų mė-
gėją, užėjo viena moterėlė ir ėmė skųstis:

– Viskas būtų gerai, kunigėli, bet kad Tamsta labai greitai Mišias laikai...
– Sakyk, gerbiamoji, ar ne tas pats išeina, jei aš retai sakysiu: „Kvaila boba. 

Kvaila boba. Kvaila boba“, ar greitai tą patį: „kvaila boba kvaila boba kvaila 
boba“?..

Suprato parapijietė, ką jai A. Pauliukas norėjo pasakyti, ir tuoj pat atsisvei-
kino.


