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Anykštėnų kultūros akiratis
2013 m. balandžio – rugsėjo kultūros kronika: faktai ir atspindžiai

2013 m. balandį Surdegio bibliotekoje buvo eksponuojama kraštiečio prof. 
Osvaldo Janonio parengta paroda „Surdegis tarpukariu“, joje eksponuotos seno-
sios nuotraukos, surinktos iš privačių rinkinių, liudijo miestelio bažnyčios, moky-
klos, ūkio raidą, vietos gyventojų buitį ir visuomeninę veiklą.

2013 m. balandžio 5–25 dienomis Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre buvo ekspo-
nuojama Ukrainos dailininkės 
Anos Bulkinos tapybos paro-
da. Foto: Jolita Karalienė.

2013 m. balandžio 6 
d. Anykščių kultūros centro 
Vaitkūnų skyriuje Atvelykio 
proga buvo vaidinamas vieti-
nių dramos mėgėjų sukurtas 
spektaklis – Žemaitės komedi-
ja „Apsiriko“ (režisierė Aldona 
Bagdonienė).

2013 m. balandžio 7 d. 
Svėdasų kultūros namuose vyko teatrų šventė „Rampos šviesoje“, kurios metu 
Svėdasų krašto dramos mėgėjai parodė tris naujus spektaklius.

2013 m. balandžio 8 d. Anykščiuose paminėtas rašytojo Antano Vienuolio 
131-asis gimtadienis, ta pro-
ga A. Vienuolio gimnazijoje 
surengtas jaunimo pokalbis 
„Tenai, kur kalnai nuo amžių 
dangų remia...“ apie Gruziją – 
kraštą, kuris daugiau nei prieš 
šimtmetį įkvėpė jauną anykš-
tėną kurti. Gimnazijoje viešė-
jo ir su gimnazistais bendravo 
Lietuvoje gyvenančios ir dir-
bančios jaunosios savanorės 
iš Gruzijos Tamara Chipashvili 
ir Natia Meskhi bei buvusi šios 
gimnazijos auklėtinė Orinta 
Kelpšaitė, dirbusi panašioje savanorių misijoje Gruzijoje. Foto: TK, VŽM.

2013 m. balandžio 10 d. Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios 
bibliotekos Vaikų literatūros skyrius teatrališkai iškeliavo iš Okuličiūtės dvarelio į 
naująjį bibliotekos pastatą.

2013 m. balandžio 11 d. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre skambėjo mažųjų 
anykštėnų dainos – čia buvo 
surengtas rajono ikimokykli-
nio ugdymo įstaigų muzikinis 
projektas „Mažieji anykštė-
nai – pasaulio anykštėnams“. 
Foto: Danutė Janušytė-Karče-
marskienė.

2013 m. balandžio 12 d. 
Anykščių kultūros centre „Do-
mino“ teatras vaidino spektaklį 
– kriminalinę komediją „Žir-
klės“.

2013 m. balandžio 12 d. 
Anykščių koplyčioje akustinį 
koncertą surengė gitaristas ir dainininkas Domantas Razauskas, kartu grojo smui-
kininkas Simas Butavičius ir gitaristas Paulius Rukas.

2013 m. balandžio 13 d. Danutės Gečytės „Laumės klėtyje“ Stakių kaime vėl 
vyko tradiciniai pavasariniai literatūrinės kūrybos skaitymai „Iš širdies į širdį“.

2013 m. balandžio 15 d. Anykščių kultūros centre vyko renginiai, skirti Tarp-
tautinei kultūros dienai: „Raganiukės“ teatras parodė spektaklį vaikams „Bjaurusis 

Lietuvos mokslų akademijos lei-
dinio „Lituanistica“ 58-ajame tome 
paskelbtas Šiaulių universiteto dės-
tytojo Gintaro Lazdyno mokslinis 
straipsnis „Anykščių šilelis“ polemikos 
tarp romantinio ir klasikinio meno 
kontekste“. Jame naujai pažvelgiama į 
Antano BARANAUSKO poemos meni-
nio metodo klausimą, atskaitos tašku 
pasirenkant jos rašymo metu gyvavusią 
romantizmo ir klasicizmo sampratą bei 
tuo metu, o ne XX pirmojoje pusėje 
suformuluotus principus.

Iškėlęs retorinį klausimą, kuriam 
iš šių dviejų menų – romantizmui ar 
klasicizmui būtų priskyręs „Anykščių 
šilelį“ 1858–1859 m. gyvenęs litera-
tūros žinovas, G. Lazdynas pripažįsta, 
kad A. Baranausko kūrybos metodas be 
dvejonių tuo metu būtų pripažintas kla-
sicistiniu kaip pabrėžtino daiktiškumo 
menas: „Baranauskas atvirai rūpinasi 
pateikti ne daiktų patyriminį turinį, bet 
pačius „akiai regimus“ daiktus, sudė-
liotus jutimiškai apribotame išoriniame 
pasaulyje. (...) Poemos vaizduose vieš-
patauja protas ir jausmas, tačiau nėra 
vaizduotės pėdsakų ir tos „paslaptingos 
beribio matymo galios“, kurią Sniadec-
kis laiko romantikų paklydimu, bet 
kurią ypač vertina Mickevičius, niekur 
Baranauskas nevartoja ir klasicistus gąs-
dinančios perkeltinės žodžio reikšmės. 
Net ir II poemos dalyje viešpatauja 
ne vaizduotė, bet istorinė atmintis ir 
racionalūs sprendimai. Prie klasicizmo 
bruožų neabejotinai būtų priskirtas ir 
griežtai taisyklingas poemos, ypač pir-
mosios dalies, planas“.

Apibendrindamas mokslininkas 
teigia: „Nors XX a. viduryje poema 
buvo susieta su romantizmo estetika 
(turint omeny Vaižganto, Putino ar 
vėlesnę Vytauto Kubiliaus koncepciją, 
ši estetika tebesiremia „romantiškumo“ 
paradigma), Baranausko amžininkams 
„Anykščių šilelis“ tobulai atitiktų kla-
sikinio meno taisykles, o Baranauską, 
jeigu tartume, kad jis sąmoningai rin-
kosi meninį metodą, konservatyvesnis 
šios opozicijos polius – klasicizmas 
– traukė kaip labiau atitinkantis paties 
poeto kultūrinę prigimtį: Baranauskas 
buvo statiško, o ne kintančio pasaulio 
gyventojas.“

Balandžio 4–10 d. savaitraštį 
„Nemunas“ viršelyje pradėjo Jono 
RIMŠOS 1965 m. kūrinys „Aimarų 
koncertas“, pristatęs publikaciją „Nuo 
Alaušo iki Ramiojo vandenyno“. Šioje 
Vaidilutės Volskytės recenzijoje aptarta 
ne tik Kaune veikusi jubiliejinė iš Svė-
dasų kilusio pasaulinio garso tapytojo 
paroda, bet ir nauja Aurelijos Almonės 
Akstinienės knyga „Užbūrė Alauše 
nuskendę varpai“. Joje publikuojami J. 
Rimšos ir jo bičiulių laiškai, rašyti 1974–
1978 m. Pasak recenzijos autorės, „A. 
Akstinienė knygoje gabiai panaudoja 
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ančiukas“ pagal H. K. Andersono pasaką, o bardas Andrius Kulikauskas surengė 
naujosios kompaktinės plokštelės pristatymo koncertą „Visas aš (beveik)“.

2013 m. balandžio 15 d. Troškūnuose surengta kultūros diena „Pavasario 
balsai“, vienuolyne koncertavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentės 
Undinės Jagėlaitės smuiko klasės mokiniai ir studentai, groję Nicolo Paganini kū-
rinius.

2013 m. balandžio 16 d. Lietuvos mokslų akademijoje Vilniuje, tęsiant Aka-
demijos ir Anykščių rajono 
savivaldybės bendradarbia-
vimą, buvo surengti Antano 
Baranausko poemos „Anykš-
čių šilelis“ skaitymai įvairio-
mis kalbomis, skirti poemos 
parašymo 155-osioms meti-
nėms, poemą skaitė Lietuvoje 
reziduojantys užsienio šalių 
ambasadoriai ar ambasadų 
atstovai, A. Baranausko gies-
mes giedojo Anykščių kultūros 
centro folkloro ansamblis „Valaukis“. Foto: Audronė Pajarskienė.

2013 m. balandžio 17 d. Anykščiuose L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
lankėsi televizijos laidų vedėjas Andrius Tapinas pristatė savo pirmąją knygą „Vil-
ko valanda“.

2013 m. balandžio 19 d. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūry-
bos centre viešėjęs Vilniaus 
anykštėnas Mykolo Romerio 
universiteto Teisės fakulteto 
Tarptautinės ir Europos Sąjun-
gos teisės instituto direktorius 
prof. dr. Saulius Katuoka skaitė 
paskaitą tema „Baltijos jūra ir 
tarptautinė teisė“, diskutavo su 
anykštėnais. Foto: TK, VŽM.

2013 m. balandžio 19 d. 
Anykščių muzikos mokykloje 
surengtas festivalio „Aukštai-
tijos viltys 2013“ baigiamasis 
etapas, kartu su anykštėnais jungtiniame koncerte dalyvavo Ignalinos, Zarasų, 
Molėtų, Visagino, Dusetų bei Utenos muzikos ir menų mokyklų atstovai.

2013 m. balandžio 19 d. Sakralinio meno centre vyko labdaros vakaras „Pasi-
dalinkim gerumu“, skirtas nelaimės ištiktai daugiavaikei Skrodenių šeimai paremti, 
jame dalyvavo kun. Tomas Žymantas OFM ir Vilniaus Bernardinų pranciškoniškas 
jaunimas. Anykštėnai renginyje paaukojo 780 litų. 

2013 m. balandžio 20 d. Anykščiuose iškilmingai paminėtos Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės įkūrimo 22-osios metinės. 
Renginyje „Mūsų galia – meilė Tėvynei!“ buvo demonstruojami kariniai pajėgu-
mai, surengta meninė programa.

2013 m. balandžio 20 d. Burbiškio kultūros namuose viešėjo ir dainavo so-
listas Arvydas Vilčinskas. Balandžio 26 d. jo koncertas vyko ir Svėdasuose, 27 
d. – Mačionyse, o 28 d. – Ažuožeriuose.

2013 m. balandžio 22 
d. L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje, pirmąkart jos 
naujajame pastate Vyskupo 
skvere, prasidėjo Nacionalinės 
bibliotekų savaitės „Nežinai? 
Pėdink į biblioteką!“ renginiai. 
Ją atidarė popietė su etnologe 
Gražina Kadžyte „Pasaka kny-
gos drabužiais“: pamintijimai 
apie rašytinio palikimo svarbą, 
išsaugant mūsų istoriją, kalbą, 
etnopaveldą, mūsų pačių par-
eigą prisidėti prie jo gausinimo 
bei sklaidos. Foto: Violeta Ma-
telienė.

dailininko laiškuose ir pokalbiuose 
pateiktas biografijos ir kūrybos deta-
les: kodėl menininką šaukė tropikai – 
Argentina, Bolivija, Taitis, koks buvo jo 
santykis su Paulu Gauguinu, kuo tapo 
dailininko mokiniai, ką vienu ar kitu 
metu jis dirbo. Autorė jautriai pasakoja 
apie sudėtingą asmenybės kelią į kūry-
bines aukštumas“. 

Balandžio 5-ąją savaitraštis „Šiau-
rės Atėnai“ publikavo teatrologės 
Audronės Girdzijauskaitės archy-
vinį pokalbį su aktoriumi Algimantu 
MASIULIU. Pasak autorės, tas pokalbis 
„apie „Statytoją Solnesą“ ir kita“, vykęs 
maždaug 1997 m., atskleidžia A. 
Masiuliui būdingą minties tėkmę, inte-
lektualo požiūrį į kūrybą. Tąkart buvo 
daugiausia kalbėta apie Jono Vait-
kaus Kauno teatre pastatytą H. Ibseno 
dramą „Statytojas Solnesas“, tačiau 
pokalbis krypo ir į kitas temas. Štai ką 
iš Anykščių krašto kilęs aktorius atsakė, 
paklaustas apie tuo metu plačiai aptari-
nėtą „tautinio teatro“ idėją:

„Kas yra tautinis teatras – niekas 
nežino. Nejau tai, kad reikia traukti ir 
dirbtinai gaivinti pasenusius autorius? 
Pasenusias patriotines pjeses? Turbūt 
reikia tiesiog rodyti gerus veikalus, 
gerus spektaklius. Kaipgi turi atrodyti 
tas „tautinis teatras“? Va mūsų teatre 
lempos uždengtos kažkokiom stikli-
nėm tulpėm... Aš į jas negaliu žiūrėti. 
Kaip tai provincialu, naivu, nei šis, nei 
tas... Argi čia tautiškumas? Manau, kad 
Jonas Vaitkus yra žymiai gudresnis ir 
žino, ką daro, kai kalba apie tautinį tea-
trą. Žinau tik, kad teatras yra amžinas, 
niekada jis nežus, bet yra pakilimai ir 
atoslūgiai. Kiekvienas teatras, kaip ir 
žmogus, gimsta, eina keturiom, stojasi, 
sensta, miršta, o mes sulaukiam jo pali-
kuonių – ir vėl viskas iš naujo. Kartais 
atgimsta ir toje pačioje vietoje...“

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraš-
čio „Krantai“ balandžio numeryje ute-
niškis mokytojas Stepas Eitminavičius 
pasakojo apie savo „keliones į aukštą-
sias akimirkas“ ir piešė savo įspūdžių 
Anykščių krašte panoramą: 

„Į Anykščius nuo mokyklinių metų. 
Pirmas nusistebėjimas – koks vingiuo-
tas kelias. Žymiai vėliau patyriau nuos-
tabą dėl Antano BARANAUSKO klėte-
lės, dėl Puntuko. Žymiai vėliau svarbu 
buvo pėsčiam nueiti į Niūronis, žymiai 
vėliau teko vesti pamoką anykštėnams 
devintokams apie „Anykščių šilelį“ 
A. Vienuolio name, skaityti su kitais 
poemą.

Šventoji turbūt įsidėmėjo (kaip 
įžūlu taip galvoti...) mano džiūgavimus, 
mano liūdesį – juk taip nuoširdžiai su 
ja bendrauta.

Bet viena kelionė ypatinga. Ją 
mena nuotrauka. Pavasaris, žydėjimas, 
o mes su man patinkančia klase lan-
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2013 m. balandžio 23 d. L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje surengta 
tradicinė lėlininkų šventė „Kai prabyla lėlės“, skirta vaikų rašytojo Prano Mašioto 
150-osioms gimimo metinėms.

2013 m. balandžio 23 d. Anykščių kultūros centre Šiaulių dramos teatro akto-
riai vaidino Yasmina Reza dviejų dalių komediją „Skerdynių dievas“.

2013 m. balandžio 23 – gegužės 24 dienomis Anykščių kultūros centro 
galerijoje eksponuota fotografijų paroda „Mažieji ereliai rėksniai ir jų apsauga 
Lietuvoje“.

2013 m. balandžio 24 d. L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje viešėjo ra-
šytojas, režisierius ir aktorius Alvydas Šlepikas, pristatęs savo naujausią knygą – 
2012 metais Lietuvos rašytojų sąjungos premija apdovanotą brandžiausią metų 
romaną „Mano vardas – Marytė“.

2013 m. balandžio 25 d. L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje klube „Civi-
tas“ diskutuota tema „Įdomūs reiškiniai atmosferoje – nuo miražų iki neatpažintų 
skraidančių objektų“, pokalbyje dalyvavo mokslininkas fizikas prof. habil. dr. Ro-
mualdas Karazija.

2013 m. balandžio 26 d. mažieji anykštėnai Anykščių miesto parke pasvei-
kino mažąją skulptūrą „Nykš-
tys“, kuria čia buvo pastatyta 
Anykščių miesto bendruome-
nių tarybos iniciatyva ben-
druomenių reikmėms skirto-
mis lėšomis. Foto: TK, VŽM.

2013 m. balandžio 26 
d. L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje vyko Anykščių 
miesto bendrojo lavinimo 
mokyklų devintokų viktorina 
„Žodžių mūšis“ tema „Tautos 
gyvybė – tarmėse“ bei Sigučio 
Obelevičiaus knygos „Gamtos dovanos“ sutiktuvės.

2013 m. balandžio 26 d. Anykščių kultūros centre vyko kultūrizmo ir fitneso 
varžybos „Anykščių taurė 2013“, dalyvavo svečiai iš Latvijos, koncertavo popgru-
pės „Kitokios“ merginos.

2013 m. balandžio 27 d. Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
surengtas muzikos pedagogės 
ir chorvedės Stefanijos Čap-
kevičienės jubiliejinis vakaras 
„Dėl tos dainos“. Foto: Audro-
nė Pajarskienė.

2013 m. balandžio 27 
d. Svėdasų krašte prisimintas 
ir pagerbtas rašytojas, visuo-
menės veikėjas kanauninkas 
Juozas Tumas-Vaižgantas, pa-
minėtas jo mirties 80-metis. 
Svėdasų bažnyčioje buvo au-
kojamos Šv. Mišios už šviesų 
velionio atminimą, Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejuje 
Kunigiškių kaime vyko prisi-
minimų popietė „Deimančiu-
kas“, spinduliavęs dvasiniu 
pakilimu...“ Foto: Vytautas 
Bagdonas.

2013 m. gegužės 1 d. su-
rengtas jubiliejinis, 50-asis 
bėgimas Anykščiai–Puntuko 
akmuo–Anykščiai, jame daly-
vavo 325 bėgikai iš Anykščių, 
Visagino, Zarasų, Švenčionių, 
Nemenčinės, Jonavos, Aly-
taus, Kupiškio, Utenos, Pane-
vėžio, Kauno ir Druskininkų. 
Bėgimo mėgėjai varžėsi įvai-
riose amžiaus grupėse ir dis-

kome Anykščių literatūrines vietoves. 
Niūronyse gražiai pasakoja liūdnokai 
besišypsanti Alma, Niūronyse dar nėra 
Arklio muziejaus, mano mokinės gra-
žiai globoja mažamečius dukrą bei 
sūnų. Nuotraukoje: pienių vainikai, 
linksmi veidai, gelsvi guminiai batu-
kai“.

„Nemune“ balandžio 25 – gegužės 
8 d. jungtiniame numeryje Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus direktorė 
Aldona Ruseckaitė publikavo recenziją 
„Teko laimė būti ir karaliene...“, kuria 
pristatė knygą „Eugenija Mikšytė-La-
šienė. Apie save bei kitus ir kiti apie 
ją“, kurią parengė ir išleido lituanistės 
ir pedagogė E. Lašienės (1929–2010) 
artimieji.

Pristatydama šio rinkinio heroję, 
recenzijos autorė primena ir jos 
vaikystę, prabėgusią Anykščiuose: 
„Pasaulį ji išvydo 1929 m. balandžio 
14 d. netoli Utenos vargonininko, 
muzikos mokytojo ir chorvedžio Lion-
gino ir Teklės Mikšių šeimoje. Gražų 
Aukštaitijos kraštą, kuriame gimė, o 
vėliau Anykščius, kuriuose gyveno 
Eugenijos tėvai, ji labai mylėjo, dažnai 
lankė ir niekada nuo jo nenutolo.“

Recenzijos autorė įvardijo, kad 
knygą sudarė Eugenijos vyras Algirdas 
Lašas, pagrindinis rėmėjas ir talkinin-
kas buvo jų sūnus verslininkas Vladas 
Lašas, o spausdino kito sūnaus Gedi-
mino Lašo dizaino studija. „Taip šeima 
„suremia pečius“, kai nori pagerbti 
brangaus žmogaus atminimą. Šiuo 
atveju – žmonos, motinos, senelės. 
Tačiau šeimos vyrai puikiai supranta 
ir žino, kad jie iškelia E. Lašienę ir 
kaip garsią lituanistę: pedagogę, kul-
tūrininkę, visuomenininkę, žymią kau-
nietę“.

1908-aisiais gimusiai E. Lašienės 
ir jos brolio radijo žurnalisto Zenono 
Mikšio motinai Teklei Mikšienei, sena-
tvės sulaukusiai Anykščiuose, 2013-ųjų 
rugsėjo 24-ąją sukako 105-eri. Ji buvo 
seniausia Anykščių miesto gyventoja, o 
spalio pradžioje mirė.

Nacionalinis Lietuvos istorijos 
laikraštis „Voruta“ balandžio 27-osios 
numeryje pristatė naująją prof. habil. 
dr. Antano TYLOS knygą „Lietuviai ir 
Lietuvos jaunimas Tartu universitete 
1802–1918 metais“. Tai – apibendrinta 
tyrimo, kurį A. Tyla pradėjo dar 1969 
metais, medžiaga. Pristatydamas lei-
dinį, laikraštis pateikia autorinių citatų 
rinkinį, kuriame šalia kitų Tartu univer-
siteto studentų minimi ir anykštėnams 
gerai žinomi gydytojai:

„Nepriklausomoje Lietuvoje, 
be paminėtų profesorių, gydytojais 
dirbo gerai žinomi Tartu universiteto 
absolventai: Karolis Zaborskas, Juozas 
Žemgulis, Adomas Laskauskas, Povilas 
Lukoševičius, Danielius Alseika, Anta-
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tancijose, jauniausiam bėgikui buvo 4-eri, vyriausiam – 73-eji metai.
2013 m. gegužės 1 d. Anykščių kultūros centre surengtas grupės „Rondo“ ir 

Kauno „Božolė“ choro turo per Lietuvą koncertas – TV3 televizijos 2012 m. pro-
jekto „Chorų karai“ nugalėtojas parodė dviejų valandų gyvos muzikos programą.

2013 m. gegužės 3 d. Anykščių regioninio parko konferencijų salėje Anykš-
čių rajono savivaldybė, Anykščių koplyčia – Pasaulio anykštėnų kūrybos centras, 
Anykščių verslo informacinis centras ir Pasaulio anykštėnų bendrija surengė verslo 
forumą „Kurk Anykščiams“, kurioje dalyvavo Anykščių krašte bei kitur dirbantys 
anykštėnai verslininkai.

2013 m. gegužės 3 d. Anykščiuose Moterų užimtumo ir informacijos centro 
iniciatyva surengta akcija „Alyvų gatvė“ – pasodintas 21 alyvų krūmas S. Dariaus 
ir S. Girėno gatvėje.

2013 m. gegužės 3 d. A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame name-muzie-
juje surengtas Pasaulio anykš-
tėnų bendrijos leidinio „Lietu-
vos kalviškoji kryždirbystė“ ir 
Klaipėdos universiteto Baltijos 
regiono istorijos ir archeolo-
gijos instituto leidinio „Acta 
historica universitatis Klaipe-
densis“ XXV tomo „Klaipėdos 
krašto konfesinis paveldas: 
tarpdisciplininiai senųjų kapi-
nių tyrimai“ pristatymas. Foto: TK, VŽM.

2013 m. gegužės 3 d. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre akustinį koncertą „Amore“ surengė grupė „Biplan“.

2013 m. gegužės 3 d. Anykščių kultūros centre surengtas koncertas Motinos 
dienai „Mylimiausiai ir brangiausiai“.

2013 m. gegužės 3-4 dienomis Anykščių baseine „Bangenis“ vyko tarptauti-
nis plaukimo sprinto festivalis „Anykščiai-2013“.

2013 m. gegužės 4 d. Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje surengtas turiz-
mo sezono atidarymas ir turiz-
mo paslaugų teikėjų kontaktų 
mugė, žygio arkliniu vežimu 
„Antano Baranausko keliu pas 
žemaičius“ palydos į Vainutą. 
Foto: TK, VŽM.

2013 m. gegužės 4–10 
dienomis Arklio kinkinys su 
Anykščių muziejininkais kelia-
vo iš Anykščių į Vainutą, karto-
damas prieš 160 metų vykusią 
Antano Baranausko kelionę į 
pirmąją darbovietę. Foto: Min-
daugas Karčemarskas.

2013 m. gegužę Sakralinio 
meno centre buvo eksponuo-
jama dailininko Arvydo Ka-
šausko tapybos paroda.

2013 m. gegužės 10 d. 
Levaniškiuose iškilmingai ati-
daryti atsinaujinę bendruome-
nės namai „Abipus Nevėžio“. 
Bendruomenės iniciatyva at-
naujintas patalpas pašventino 
kraštietis kunigas Marijonas 
Savickas.

2013 m. gegužės 11 d. Pramogų ir sporto komplekse „Nykščio namai“ vyko 
6-osios Anykščių rajono kaimo seniūnijų sporto žaidynės. Jose antrus metus iš 
eilės triumfavo Kavarsko seniūnijos sporto mėgėjai.

2013 m. gegužės 11–12 dienomis Anykščių kultūros centre vyko Lietuvos 
vaikų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Šimtakojis“ baigiamasis turas. Jame Troš-
kūnų teatro studija „MES“ vaidino spektaklį „Obuolių pasakos“ pagal Vytauto V. 
Landsbergio knygą. 

2013 m. gegužės 14 d. „Kitoks teatras“ Anykščių kultūros centre parodė miu-
ziklą „Pranašas: kartokite MYLIU!“ (režisierius Ričardas Vitkaitis).

nas Mataitis. Kurį laiką Tartu universi-
tete mediciną studijavo būsimasis rašy-
tojas Jonas BILIŪNAS. Nors jų nebėra 
tarp gyvųjų, bet jie išliko žmonių 
atmintyje. Tragiškiausias buvo Juozo 
Žemgulio likimas: jį 1941 m. birželio 
25 d. Panevėžyje nukankino sovieti-
niai okupantai. Adomas LASKAUSKAS 
buvo ne tik gydytojas, bet ir aktyvus 
visuomenės veikėjas – Anykščių 
valsčiaus tarybos pirmininkas, Šaulių 
sąjungos narys, kultūrinio ir politinio 
gyvenimo dalyvis“.

„Gydytojai gyveno ir dirbo mies-
tuose ir miesteliuose, dažnai keisdavo 
darbo vietą, o karo gydytojai buvo 
nuolat kilnojami iš vienos vietos į kitą. 
Kai kurie buvo prisirišę prie jaunystėje 
pasirinktos vietos, pavyzdžiui, Her-
manas ŠUMACHERIS, kilęs iš Kuršo, 
Anykščiuose įsikūrė XIX a. 9 dešim-
tmetyje ir išgyveno ten iki pat mirties, t. 
y. apie 50 metų. Vietiniams žmonėms 
jo pavardė (Šmakeras) reiškė gydytojo 
sinonimą.“

Žurnalas „Kultūros barai“ 4-ajame 
numeryje paskelbė muzikologės Rūtos 
Gaidamavičiūtės pokalbį su džiazo 
virtuozu Petru VYŠNIAUSKU. Muzi-
kologės paklaustas, kas lėmė, kad toks 
tikras žemaitis vasaras leidžia poetiš-
kame Anykščių krašte, saksofonininkas 
atsakė:

„XX a. pačioje pradžioje Juozas 
Tumas-Vaižgantas buvo atkeltas į mano 
gimtąją Žemaitiją, Kulių bažnytėlę. Jis 
švietė žmones, stiprino tikėjimą, dalijo 
knygeles. Po šimto metų Anykščių 
vaikų muzikos mokykloje vasaromis 
mokiau vaikus muzikuoti, pūsti dūdas, 
savaip bandydamas grąžinti skolą 
Aukštaitijai. Toks gana gražus kultūrinis 
bendradarbiavimas laiko tėkmėje užsi-
mezgė. Beje, abu su Vaižgantu esame 
LDK Gedimino ordino kavalieriai... Ar 
pridurti, kad juokauju?

Anykščiuose graži gamta. Daug 
puikių žmonių pažįstu. Jei ilgiau 
pabūnu, pradedu aukštaičių tarme 
kalbėt.“

Savaitraštis „Šiaurės Atėnai“ rea-
gavo į pavasarį baigtus kirsti medžius 
ir visiškai atidengtą Gedimino pilies 
kalną, tad gegužės 24-osios numeryje 
savitai perrašė Antano BARANAUSKO 
„Anykščių šilelį“, paskelbdamas Andai-
niaus Barazausko parodiją „Lietuvos 
šilelis su Sereikiškių parku, Gedimino 
pilies kalnu sostinėje ir daugybe kitų 
andai širdžiai mielų vietų“: „...Visa 
prapuolę; tik ant lauko pliko / Kelios 
tvorelės apykreivės liko!.. / Šiukšlėm, 
purvu ir dulkėm nuklotą Kepina saulė 
nenaudingą plotą, / Į kurį žiūrint taip 
neramu regis: / Lyg tartum rūmas sui-
ręs, nudegęs, / Lyg kokio miesto išgriu-
vus pūstynė, / Lyg kokio raisto apsvilus 
kemsynė!..“
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2013 m. gegužės 15 d. Bronės Buivydaitės memorialiniame muziejuje Anykš-
čių senamiestyje vyko tradici-
nė Meistrelio kūrybos diena 
„Įkvepiantis augalų pasaulis“. 
Foto: Alma Ambraškaitė.

2013 m. gegužės 15–17 
d., Nacionalinio muziejaus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmų edukaci-
jos specialistai Saulius Poderis 
ir Daiva Tuinylienė Anykščių 
miesto mokyklose ir Sakralinio 
meno centre vedė edukacines 
Lietuvos istorijos pamokas.

2013 m. gegužės 16 d. L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos konferencijų 
salėje anykštėnai susitiko su rašytoja ir žurnaliste Audrone Urbonaite, kuri pristatė 
savo knygą „Cukruota žuvis“.

2013 m. gegužės 17 d. prie A. Baranausko klėtelės Tarptautinės muziejų 
dienos išvakarėse surengtas 
knygos „Vis kitoki balseliai... 
A. Baranauskas. Įvairiakalbis 
„Anykščių šilelis“ pristatymas, 
poemos ištraukas įvairiomis 
kalbomis skaitė Vilniaus uni-
versiteto Filologijos fakulteto 
dėstytojai ir studentai. Foto: 
Rasa Bražėnaitė, VŽM.

2013 m. gegužės 17–19 
dienomis Anykščių krašte, Ka-
varsko ir Kurklių apylinkėse, 
vyko trečiosios kasmetinės nuotykių lenktynės „Nykštietiškas triatlonas“.

2013 m. gegužės 18 d. Sakralinio meno centre prasidėjo klasikinės muzikos 
festivalis „12 muzikos savaitgalių Anykščiuose“, atidarymo koncerte dalyvavo 
ansamblis „Musica Humana“ ir solistai Robertas Beinaris (obojus) ir Algirdas Viz-
girda (fleita), dainavo Tomas Tuskenis.

2013 m. gegužės 22 d. Anykščių miesto centre prie paminklo Laisvei vy-
ko minėjimas, skirtas 65-osioms masinių trėmimų metinėms pažymėti, dainavo 
Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis „Valaukis“ (vadovė Regina Stumburi-
enė), šoko merginų tautinių šokių kolektyvas „Saulašarė“ (vadovė Irma Baukytė).

2013 m. gegužės 24–25 dienomis vyko Tarptautinis istorinių „Volkswagen“ 
automobilių sąskrydis „Vabalai Anykščių krašte 2013“: veikė istorinių automobi-
lių ekspozicija, vyko paradas Anykščių miesto gatvėmis, konkursai ir atrakcionai.

2013 m. gegužės 25 d. 1863 m. sukilėlių stovyklavietėje Teresbore, Ramulda-
vos girioje, Aukštaitijos siaura-
sis geležinkelis ir A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus suren-
gė atminimo popietę, skirtą 
1863 m. sukilimo 150-mečiui. 
Foto: TK, VŽM.

2013 m. gegužės 25 d. 
Vaitkūnų kaime, Genovaitės 
ir Felikso Kutkų sodyboje, vy-
ko Giedraičių giminės suva-
žiavimas, kuriame pirmąkart 
pakelta Svėdasų bažnyčioje 
pašventinta atkurtoji garsios 
Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės didikų kunigaikščių Giedraičių giminės vėliava.

2013 m. gegužės 25 d. Anykščių kultūros centre Panevėžio muzikinis teatras 
ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija parodė spektaklį Ch. 
W. Glucko „Girtuoklio išblaivinimas“ (režisierius – doc. Nerijus Petrokas).

2013 m. gegužės 25 d. „Nykščio namų“ sporto salėje vyko XVI tarptautinis 
Vlado Žmogino vardo graikų-romėnų imtynių turnyras, kuriame varžėsi 169 
sportininkai iš Vokietijos, Ukrainos, Lenkijos, Baltarusijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos.

Pedagoginės minties savaitraštis 
„Dialogas“ gegužės 30-ąją pranešė 
apie originalų Vievio gimnazijos suma-
nymą. Mokytoja Renata Kisnierienė 
pasakojo: „Jau tapo tradicija, kad 
Vievio gimnazijos mokiniai kasmet 
keliauja – palanko gražiausius Lietu-
vos kampelius. Šiemet mokiniai vyko 
į pažintinę ekskursiją, kurios metu 
susipažino su Anykščių kraštovaiz-
džiu, lankytinais objektais. Podraug ir 
pasidžiaugė puikiais mokslo pasieki-
mais. Visiems labai patiko žymiausias 
ir didingiausias VORUTOS piliakalnis, 
kur XIII a., manoma, stovėjo valstybės 
kūrėjo Mindaugo pilis. Šioje nuosta-
bioje vietoje gimnazijos direktorius 
G. Dobilaitis ir pavaduotoja V. Karma-
zienė įteikė padėkas ir apdovanojimus 
olimpiadų ir konkursų laureatams“.

Savaitraščio „Nemunas“ jungti-
niame birželio 20 – liepos 3 d. nume-
ryje Daiva Po pristatė balandžio 23 d. 
Kauno muzikinio teatro scenoje korė-
jietiškai interpretuotą Antano BARA-
NAUSKO „Anykščių šilelį“. Apie tokį 
sumanymą publikacijoje „Kas bendra 
tarp pansori meno, „Anykščių šilelio“ 
ir kvantinės fizikos“ ji rašė: „Neatsitik-
tinai idėjos sumanytojas Kęstutis Mar-
čiulynas, jau 15 metų praktikuojantis 
dzenbudizmo dvasinę praktiką įvai-
riuose Pietų Korėjos vienuolynuose, po 
koncerto prasitarė, kad jo tikslas – dar 
kartą prikelti įžymųjį A. Baranausko 
kūrinį, pažvelgti į jį kitomis akimis. 
Jis pansori atlikimą prilygina dvasinei 
praktikai, meditacijai“.

Pasirodymo metu pansori meis-
trė Park In Hye korėjietiškai giedojo 
„Anykščių šilelį“. Apie šį pasirodymą 
recenzentė rašė: „Mikrodinaminė, into-
nuota muzikinė tartis tradicine pansori 
technika antropomorfiškąjį gamtos įsi-
vaizdavimą įveda į dar negirdėtą muzi-
kinį lauką ir jį estetiškai praplečia. Sce-
ninė elgsena, kuri iš pirmo žvilgsnio, 
regis, menkai teatralizuota, optimali ir 
turi ypatingą prasmę. Kiekviena detalė 
– vidinio dinamiškojo suderinamumo, 
besikeičiančių atspalvių lydima sąry-
šinga kūrinio konsekventiškosios visu-
mos būtinybė“.

Birželio 20-osios savaitraštis „Dia-
logas“ paskelbė Vilniaus Tuskulėnų 
vidurinės mokyklos moksleivės Ievos 
Lozuraitytės komentarą egzaminų 
tema „PUPP: gaidžio kiaušiniai“. Jo 
autorė nusivylė, kai tarp dešimtosios 
klasės lietuvių kalbos egzaminų tekstų 
rado „vien“ VAIŽGANTO kūrybą: 
„Pagal PUPP 2013 metų nuostatus 
suvokimui mums turėjo būti pateikti 
du tekstai – vienas grožinės literatūros, 
kitas – negrožinės literatūros tekstas 
kultūrine tema. Žiūrim, ką turim: abu 
tekstai susiję su Vaižgantu – vienas 
apie jį, kitas jo. Net rašybos užduotys... 
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2013 m. gegužės 28 d. Troškūnų multifunkciniame centre buvo pristatyta 
kraštiečio Vytauto Valiaugos 
knyga „Palikti Lietuvoje“. Iš 
Troškūnų kilusį knygos auto-
rių kalbino Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto Šiuo-
laikinės literatūros skyriaus 
vyresnioji mokslo darbuotoja 
doc. dr. Solveiga Daugirdaitė, 
ištraukas skaitė Lietuvos radijo 
diktorius Juozas Šalkauskas. Foto: Aurelija Deveikienė.

2013 m. gegužės 31 d. Anykščių kultūros centre Anykščių rajono socialinių 
paslaugų centras surengė Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimą vaikams 
tema „Tu mano vaikyste – vis dar mano...“.

2013 m. gegužės 31 d. Arklio muziejuje Niūronyse vyko mokslinė konferencija 
„Aukso kilpelėm“, skirta Arklio 
muziejaus 35-mečiui paminėti. 
Foto: Gintaras Kaltenis.

2013 m. gegužės 31 d. 
Anykščių kultūros centre su-
rengtas pedagogo Broniaus 
Petroko jubiliejinis kūrybos 
vakaras „Pabūk šalia“, skirtas 
Pasaulio anykštėnų metams.

2013 m. gegužės 31 d. Troš-
kūnų multifunkciniame centre 
surengtas Mėlynasis vakaras su 
jūros prieskoniu, kuriame daly-
vavo ir improvizavo Andrius Zalieska (grupė „Arbata“) ir gitaristas Aurimas Driukas.

2013 m. birželio 1 d. Niūronyse vyko Tradicinės kultūros ir žirginio spor-
to šventė „Bėk bėk, žirgeli!“, 
kurioje buvo parodyti Lietu-
vos sunkiųjų veislės arklių 
gebėjimai, koncertavo grupė 
„Kitava“ ir kiti kolektyvai, vyko 
„Poezijos pavasario 2013“ po-
pietė. Foto: TK, VŽM.

2013 m. birželio 3 d. An-
gelų muziejuje prasidėjo profe-
sionalių tapytojų simpoziumas 
„Anykščiai – angelų miestas“, 
jo atidaryme grojo anykštėnės 
pianistės Simona Cimbalistaitė 
ir Vaiva Vanagaitė (mokyto-
ja Irena Meldaikienė). Foto: 
Anykščių menų centras.

2013 m. birželio 4 d. Ute-
nos apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Anykščių 
rajono policijos komisariate 
atidarytas naujai įrengtas Sau-
gaus eismo kiemelis.

2013 m. birželio 8 d. Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimtinėje 
Maleišiuose Kauno anykštėnai 
surengė aplinkos tvarkymo tal-
ką. Foto: Jolanta Zabulytė.

2013 m. birželio 8 d. 
Angelų muziejuje uždarytas pro-
fesionalių tapytojų simpoziumas 
„Anykščiai – angelų miestas“, 
surengtas paveikslų aukcionas. 
Koncertavo aktorius bardas Gedi-
minas Storpirštis, Daumantas Slip-
kus (klavišiniai) ir Saulius Petreikis 
(pučiamieji).
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iš Vaižganto (teisybės dėlei – dar iš ... 
J. Aisčio ir A. Nykos-Nyliūno bei J. 
Šukio). Išvada: XXI amžiaus Lietuvoje 
nebesukuriama tekstų, kurie leistų 
patikrinti, ar esame raštingi. Negeras 
įtarimas, kad tai aiškus nykstančios 
valstybės ir nykstančios jos kalbos 
simptomas, nes kažkodėl anglų kalbos 
patikrinimui buvo pateikti šiandieninės 
anglų kalbos tekstai.“

Toliau analizuodama užduotis, 
komentaro autorė apsistoja ties Vaiž-
ganto laiško dukterėčiai fragmentu: 
„Turiu pasakyti, kad mums, septynio-
likmečiams, jis labai aktualus: apie 
laiške (1926 m.) iškeltas „kultūrines“ 
aktualijas – Vaižganto svorio ir pilvo 
apimties pokyčius ir iš to turinčią 
plaukti išvadą apie laiško autoriaus 
asmenybės brandą – tik ir kalbamės 
per Skype‘ą ar Facebooką. 

Na ką, kultūrinis ar nekultūrinis tas 
laiškas, vis tiek reikia kažką atsakyti. 
Pirmi du klausimai prašo įvardinti, už 
ką rašantysis dėkoja adresatui ir kokios 
tai užuominos. O dėkoja jis sesers 
dukrai už atsiųstus gaidžio kiaušinius. 
Va čia ir stop. Aš – iš Vilniaus, kaime 
niekad nesu buvusi, man gaidys tas 
pats kaip ir dramblys, gyvą gaidį, kaip 
ir gyvą dramblį, mačiau tik zoologijos 
sode ir per televiziją. Tad stengiuosi 
mąstyti logiškai: juk gaidys – vyras, 
taigi biologiškai turi turėti kiaušinius. 
Vadinasi, būna ir vištos, ir gaidžio 
kiaušinių (tik gaidžio turbūt retesni, 
nes parduotuvėse ant pakuočių užra-
šyta „Vištų kiaušiniai“, iš to išplaukia, 
kad gaidžio kiaušinių turbūt būna tik 
gurmanų maisto parduotuvėse). O jei 
esama ir vištos, ir gaidžio kiaušinių, 
tai atsakymas tegali būti vienas – Vaiž-
gantas padėkojo už atsiųstus gaidžio 
kiaušinius.

Juokiatės, egzamino klausimo 
sudarytojai, kad nesupratau perkeltinės 
reikšmės? O kodėl turiu žinoti 100-o 
metų senumo posakius bei jų perkel-
tines reikšmes? Galiu lažintis, kad jūs 
taip pat nežinote mano kartos varto-
jamų posakių ir jų perkeltinių reikš-
mių. Tad jeigu jūsų už tai neatleidžia 
iš darbo, – gal ir man negalima dėl to 
mažinti pažymio?“

Nacionalinis Lietuvos istorijos lai-
kraštis „Voruta“ birželio 22 d. numeryje 
paskelbė akad. prof. habil. dr. Antano 
TYLOS pasisakymą XIV Lietuvos Sąjū-
džio suvažiavime, vykusiame birželio 
1 d. Lietuvos Respublikos Seime. Šiame 
pasisakyme A. Tyla įvardijo septynias 
svarbiausias savybes ir vertybes, kurios 
padėjo lietuvių tautai išsaugoti savo 
tapatybę ir gyvybingumą: 

„1. Lietuvos valstybinė laisvė – 
savo rankose laikyti valstybės vairą, 
net ir okupacijos sąlygomis pasiau-
kojamas siekimas atkurti Lietuvos 
valstybę.
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2013 m. birželio 8 d. Katlėriuose surengta kraštiečių šventė „Grįžkim į Katlė-
rius“, iškilmingai atidaryti atnaujinti Katlėrių bendruomenės namai. 

2013 m. birželio 12 d. Okuličiūtės dvarelyje atidaryta mobilioji paroda „1863 
metų sukilimo ženklai Arturo 
Grottgerio kūrybos cikluose 
„Polonia“ ir „Lituania“. Paroda 
veikė liepos 20 d. Foto: An-
drius Falkauskas, VŽM.

2013 m. birželio 14 d. Sa-
kralinio meno centre tęsėsi fes-
tivalis „12 muzikos savaitgalių 
Anykščiuose“, koncertavo Bal-
tijos gitarų kvartetas (Saulius S. Lipčius, Sergejus Krinicinas, Chrisas Ruebensas ir 
Zigmas Čepulėnas).

2013 m. birželio 14–16 d. Troškūnuose vyko tarptautinė Meno terapijos ir 
kūrybinių improvizacijų stovykla – festivalis „Troškimai“. Bernardinų vienuolyno 
kiemelyje surengtas Andriaus Zalieskos (roko grupė „Arbata“) ir Tado Dešuko (gru-
pė „Saulės broliai“) autorinis koncertas, Troškūnų bažnyčios rūsio menėje teatras 
„Ramūno atelje“ vaidino Marguerite Duras spektaklį „Hirosima, mano meile“, o 
Troškūnų centre koncertavo Jonavos pop-folk grupė „Aisva“.

2013 m. birželio 15 d. Naujuosiuose Elmininkuose surengtas Broniaus Pil-
kausko knygos „Mane žudė broliai lietuviai : partizanų teroro aukos Anykščių 
krašte“ pristatymas, kuriame dalyvavo ir XX a. vidurio tragedijų liudininkai.

2013 m. birželio 15 d. Mačionyse, ant Rubikių ežero kranto, surengtas tra-
dicinio profesionalios muzikos festivalio „Rubikiai – dainų krantas“ koncertas. 
Grojo kanklininkų, smuikininkų ir pučiamųjų instrumentų kolektyvai, dainavo 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistai Arvydas Markauskas, Vladas 
Bagdonas, Vytautas Bakula bei „Trys panteros“.

2013 m. birželio 16 d. Dainuvos slėnyje surengta „Superfiesta“, kurioje kon-
certavo Igoris Berinas su grupe, grupės „Mochito“, „Tautinis brandas“ bei kiti po-
puliarios muzikos atlikėjai, vakarą vedė Raimondas Bingelis.

2013 m. birželio 19 d. Sakralinio meno centre Vytautas Valiauga pristatė savo 
knygą „Palikti Lietuvoje“, pasakojančią apie vaikystės išgyvenimus pokario metais 
Troškūnuose, jos ištraukas skaitė Lietuvos radijo diktorius Juozas Šalkauskas.

2013 m. birželio 20 d. L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje atidaryta ir visą 
vasarą veikė 6-erių metų anykš-
tėnės Elžbietos Bugailiškytės 
piešinių paroda „Kaip aš augu“. 
Foto: Violeta Matelienė.

2013 m. birželio 23 d. Jo-
no Biliūno sodyboje-muziejuje 
Niūronyse surengtos tradicinės 
lietuviškos Joninės, anykštėnai 
kartu su kapelos „Bičiuliai“ 
muzikantais ir Lietuvos geo-
logų sąjungos folkloro ansam-
blio „Apynys“ (vadovė Edita 
Narmontienė) grupe žaidė 
apeiginius žaidimus. Foto: An-
tanas Verbickas, VŽM.

2013 m. birželio 29 d. 
Anykščių kultūros centre 
Anykščių rajono moterų drau-
gija surengė vakaronę „Ačiū, 
kad buvai, kad esi“, skirtą šios 
draugijos 15-mečiui paminėti.

2013 m. birželio 29 d. 
Sakralinio meno centre festi-
valio „12 muzikos savaitgalių 
Anykščiuose“ svečias buvo 
instrumentinis ansamblis „Vil-
niaus klarnetai“, grojo E. Kuleševičius, L. Čekelis, V. Riškus ir D. Verbickas. 

2013 m. liepos 5 d. Sakralinio meno centre festivalio „12 klasikinės muzikos 
savaitgalių Anykščiuose“ programoje koncertavo maestro Virgilijus Noreika, kon-
certe dalyvavo ir Dainius Puišys (baritonas) bei Vytautas Lukočius (fortepijonas). 
Koncertą vedė muzikologas Vytautas Gerulaitis.

2. Prisirišimas prie gimtosios lietu-
vių kalbos, jos puoselėjimas ir gynimas 
nuo persekiojimo, nuo naikinimo, nuo 
jos gyvybingumo arealo siaurinimo.

3. Tikėjimas ir jo gynimas nuo nie-
kintojų ir persekiotojų.

4. Visuomenės dalyvavimo val-
dyme, teisės ir teisminio santykių 
sprendimo tradicija, praėjusi ilgą rai-
dos ir plėtros kelią.

5. Darbštumas – tai mūsų iš pri-
gimties gautas auksas, kuris apsaugojo, 
neskaitant gamtos sukeltų stichinių 
negandų, nuo šioje valstybėje vietos 
neradusio bado ir „golodomorų“ net 
negailestingos kolektyvizacijos laiku, 
darbštumas, kuris suteikia kreditų 
ne vien sau, bet ir Lietuvos valstybės 
iždui.

6. Šeimyninis gyvenimas, šeima 
visada buvo Lietuvos valstybės ląstelė, 
iš kurios plaukė visas valstybinis gyve-
nimas.

7. Ir amžinas siekimas pažinti 
pasaulį per asmeninę patirtį, keliones, 
pradinį ir aukštajį išsilavinimą, mokslo 
plėtotę.“

6-ajame „Kultūros barų“ nume-
ryje žurnalistikos veteranas iš Ber-
lyno (Vokietija) Leonas Stepanauskas 
paskelbė straipsnį „Kas svečiavosi 
Anykščiuose prieš 85 metus?“, kuriame 
atskleidė 1928 m. rugsėjį Anykščiuose, 
Antano VIENUOLIO namuose, viešė-
jusių dailininkų iš Vokietijos istoriją. 
„1928 m. rugsėjo 26 dieną į ramų, 
dažniausiai tik savų žmonių lankomą 
poetišką Aukštaitijos miestelį atkeliavo 
būrys užsieniečių, kurie tarp savęs 
kalbėjosi vokiškai. Dar labiau vietiniai 
stebėjosi, kad tai šen, tai ten jie susto-
davo ir, pasistatę lengvus molbertus, 
piešė, tapė... Pavyzdžiui, miestelio 
turguje. Matyt, jiems, bent jau vadovui, 
buvo ir daugiau žinoma apie Anykš-
čius. Antraip vargu ar būtų sugalvoję 
užeiti pas žymiausią miesto gyven-
toją – vaistininką ir rašytoją Antaną 
Žukauską-Vienuolį. Su juo susipažinę, 
prašė papasakoti apie lietuvių kultūrai 
brangias istorines vietas. Nedelsdami 
išsitraukė pieštukus. Svetingajam Vie-
nuoliui sutikus, tiek rašytoją, tiek jo 
žmoną Leokadiją meniškai įamžino 
pats ekskursijos vadovas. Tokiu būdu ir 
mums liko siūlo galas į tą tolimą dieną 
– Vienuolio portretas kaip dovana 
liko Anykščiuose, dabar tai vertingas 
memorialinio muziejaus eksponatas.“

Toliau L. Stepanauskas pasakojo, 
kaip jam pavyko atsekti, jog jaunus 
vokiečių menininkus po Lietuvą 
vežiojo ir anykštėnus piešė profesorius 
Walteris Buhe, 1920–1947 m. dirbęs 
Grafikos ir knygos meno akademijoje 
Leipcige. Išliko jo pasakojimai apie šią 
kelionę, publikuoti to meto Vokietijos 
bei Lietuvos spaudoje – „Naujajame 
žodyje“. Dailininko sūnus džiazo 


