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Taip greitai prašuoliavo metai po pasku-
tinio mūsų susitikimo Anykščiuose. Vėl 
žalia, nuo Anykščių kalnelių įsibėgėjusi 
vasara, Šv. Onos atlaidai, Miesto šventė. 
Vėl Anykštėnai susirinko į savo šventinį 
sambūrį. Visur savi, pažįstami ir nepažįs-
tami Anykščių ir anykštėnų gerbėjų veidai, 
linksmi pasisveikinimai, pasidžiaugimai 
išgražėjusia Anykštėnų sostine. Aplinkos 

Gerbiami Anykštėnai!

Kristijono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių proga pasiryžote 
leisti pirmąją tikrą lietuvišką faksimilę. Papasakokite plačiau apie 
lietuviškos faksimilės idėją.

Ši knyga skirta ne tik Kristijonui Donelaičiui, ji skirta individualiai, 
dar netirtai, neatrastai nišai Lietuvoje – faksimilių leidybai. Tai legali 
originalios senos knygos kopija. Tai legalu, nes viskas suderinta su ori-

Donelaičio „Metai“ atgimė anykštėnų rankose
Viktorija Steniulytė

Anykštėnai išleido pirmąjį faksimilinį leidinį Lietuvoje, 
tai – Kristijono Donelaičio poema „Metai“. Idėja išleis-
ti legalią, preciziškai tikslią „Metų“ kopiją kilo leidyklos 
„Petro ofsetas“ vadovui, Pasaulio anykštėnų bendri-
jos leidybos projektų organizatoriui Petrui Kalibatui. Iš 
Anykščių krašto kilęs, J.Biliūno vidurinę mokyklą 1965 
m. baigęs P. Kalibatas faksimilės projektą patikėjo savo 
anūkei – Kamilei Kalibataitei, o ši su džiaugsmu priėmė 
iššūkį. Faksimilių leidyba, specialaus popieriaus paieš-
kos ir faksimilių rinkos plėtojimas Lietuvoje... Apie tai 
ir pasakoja K. Donelaičio „Metų“ faksimilės projekto 
vadovė Kamilė Kalibataitė.

ginalios knygos turėtoju – asmeniu ar institucija. Tai naujas pliūpsnis 
į Lietuvos rinką. Mes esame išskirtinė tauta, mes žinome, kas yra kny-
gos kultūra, žinome knygos vertę. Deja, per visus mūsų Nepriklau-
somybės metus nebuvo išleista nė viena tikra faksimilė. Nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka deklaruoja, kad šiuo metu (2014 m.) 
Lietuvoje yra daugiau nei 30 faksimilių, tačiau tikrų, aukštos koky-
bės faksimilių Lietuvoje neturime. Turime tik gražius leidinius turiniu 
ar įrišimu, bet tikrosiomis faksimilėmis jų laikyti negalime, nes daž-
niausiai jie atitinka originalą tik turiniu. Taigi, ši faksimilė skirta ne tik 
K.Donelaičiui atminti, bet ir mūsų leidybinės rinkos nišai atgaivinti. 
Norėjome parodyti, kad ir lietuviai išmano leidybos subtilybes.

Kokia yra tikroji, kokybiška faksimilė?
Tikroji faksimilė, tokia, kaip ją supranta specialistai Olandijoje, 

Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, visiškai atkuria knygos 
architektoniką – vidaus ir išorės elementus (šriftą, popierių, išvaiz-
dą). Lietuvoje dažniausiai perteikiamas vienas iš elementų (vidaus 
arba išorės), tokiu atveju knyga tampa ne tiek faksimilė, kiek foto-
grafuotinis jos leidimas. Lietuvoje susiformavo tradicija fotografuoti-
nius leidinius vadinti faksimilėmis greičiausiai dėl to, kad taip lyg ir 
ištaigingiau, bandoma lygiuotis į užsienio leidėjus. Tačiau per drąsu 
ir per daug įžūlu būtų teigti, kad mūsų leidėjai sukčiauja. Vis dėl-
to nueinama lengvesniu keliu ir atkuriama tik dalis elementų, dėl 

Nuoširdžiai sveikinu visus su miesto gim-
tadieniu, su didžiaisiais Šv. Onos atlaidais. 
Paskutinį liepos savaitgalį visi kartu, tarsi vie-
na šeima, ir čia gyvenantys, ir į kitus miestus 
ar šalis išskridę, šiandien sugrįžę, anykštėnai, 
pasinerkime į laiko tėkmėje bei kultūrinių 
renginių gausoje paskendusį gimtąjį, anot 
dizainerės Kristinos Kruopenytės, svajonių 
miestą!  Pasidžiaukime gražėjančiais kurorti-
niais Anykščiais, naujais statiniais ir pramo-
gomis, pasigrožėkime neišsenkantį išradin-
gumą demonstruojančių kaimų ir miestelių 
florisčių rankomis nuaustais kilimais, parodo-
mis, gausiais koncertais ir renginiais.
Pagarbiai,
Anykščių rajono savivaldybės meras
Sigutis Obelevičius

Mieli anykštėnai ir 
miesto svečiai,

pasikeitimai ir laikas nepakeitė Pasaulio 
Anykštėnų meilės savo gimtajam užute-
kiui. Sveikinu visus mažus, jaunus ir vyres-
nius Anykštėnus, visas Onas, Onutes, 
Oneles  su Anykščių miesto ir vardo die-
nos švente, linkiu gražaus pabendravimo, 
pasišventimo, pažinčių atnaujinimo. Gra-
žios, turiningos ir dvasingos šventės!

Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininkas Antanas Tyla

Vaido Pupelio nuotr.

Liepos 25–27 dienomis Anykščiuose – tradicinė miesto šventė „Anykščiai laiko tėkmėje“. 
Šiemet šventėje prisimenami iškilūs praėjusių laikų anykštėnai: muzikas Pranas Dūmanas ir 
fotometraštininkas Izidorius Girčys, pagerbtas Anykščių rajono Garbės pilietis Alvydas Biti-
nas, švenčiamas Anykščių kultūros centro sportinių šokių kolektyvo „Verpetas“ 50-metis.

Habilituotas daktaras, profesorius, Pasaulio 
anykštėnų bendrijos pirmininkas Antanas Tyla.
Vytauto Bernatavičiaus nuotr.
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to užsieniečiai mūsų nesupranta. Ypač tie 
užsienio leidėjai, kurie gerai žino, kuo ski-
riasi fotografuotinis leidimas nuo faksimilės. 

Faksimilė – identiška originalo kopija. 
Kuris Donelaičio „Metų“ leidimas Jūsų fak-
similės pagrindas?

Faksimilė įdomi tuo, kad prieš imdamasis 
darbo, turi sau pasakyti, nuo kurio egzem-
plioriaus darai legalią kopiją. Mūsų variantas 
– „Metų“ egzempliorius iš knygotyrininko, 
Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojo, pro-
fesoriaus Domo Kauno privačios kolekcijos. 
Prof. D. Kaunas mums geranoriškai sutiko 
paskolinti knygą iš savo kolekcijos. D. Kau-
no turėtas originalas labai gerai išsilaikęs, 
išsaugotas, nesuskaitytas, pavydėtinai gra-
žus egzempliorius, nebuvo net nemalonaus, 
senoms knygoms būdingo pelėsių kvapo.

Kaip ruošėtės faksimilės leidybai? Kadan-
gi Lietuvoje tai pirmasis kokybiškas tokio 
tipo leidinys, kur rinkote informaciją apie 
faksimiles?

Faksimilės – pasaulyje mažai tirta sritis, 
tačiau egzistuoja nerašyti, nusistovėję fak-
similių leidybos kanonai, standartai, kurių 
nerasi atsivertęs jokį kodeksą. Pusantrų metų 
rinkau informaciją, reikalingą šios knygos 
leidybai. Informacijos ieškojau knygose, 
nemažai bendravau su leidėjais užsienyje. 
Esama leidyklų, visą savo leidybinį gyve-
nimą skiriančių senoms knygoms atkurti. 
Frankfurto knygų mugėje pakalbinau nema-
žai faksimilių leidėjų; sužinoję, kad esu iš 
spaustuvės, jie labai atsargiai dalijosi faksi-
milių leidybos aktualijomis, – konkurencija! 
Vis dėlto keletas leidėjų pasidalijo faksimilių 
leidybos patirtimi, turėjau progą susipažinti 
su amerikietiškąja faksimilių leidybos tradi-
cija. Beje, Šiaurės Amerika ir Japonija – vals-

Donelaičio „Metai“ atgimė anykštėnų rankose
tybės, tikrai žinančios, ko reikia, kad išleis-
tum gerą, kokybišką faksimilę. Viso pasaulio 
leidėjai lygiuojasi į šių šalių standartus. 

Kaip vyksta faksimilės leidyba? Kuo ypa-
tingas šis procesas?

Jei tai ne rankraštinė knyga, ji fotografuo-
jama, skenuojama, aukštos kokybės failai 
rengiami spaudai. Žiūrima, ar skenuojant 
nedingo koks nors taškelis, purvo lopinė-
lis, pirštų nuspaudimas. Faksimilės rengia-
mos trimis etapais: parenkamas autentiš-
kas popierius, po to sendinamas spaudos 
ir rankiniu būdu. Beje, „Metų“ faksimilės 
popierius pagamintas Olandijoje, nes reikė-
jo specialaus vandenženklio su Karališkąja 
Nyderlandų lelija tam tikruose puslapiuose. 
Taip pat reikėjo specifinio popieriaus atspal-
vio. Taigi, atskirai spausdinome foną, galiau-
siai rankomis tobulinau smulkias detales. 
Net tokie iš pirmo žvilgsnio nereikšmingi 
dalykai, kaip siūlų dūrių žymės, matuotos 
su liniuote, kad absoliučiai atitiktų originalą. 
Šiuolaikinėms knygoms nebūdingi ir prieš-
lapiai. Visi kampai, nubrūžinimai, taškeliai, 
dėmelės – jas pati piešiau: mažos detalės 
sukuria unikalią knygą. Čia mano vaikeliai, 
kiekvieną savo rankomis dailinau. 

Donelaičio „Metų“ faksimilė išleista vos 
100 egzempliorių tiražu. Kokiai auditorijai 
skirtos šios unikalios knygos?

Pirmuosius pusę metų stengėmės, kad 
kuo daugiau knygos egzempliorių liktų 
Lietuvoje. Šiuo metu apie 20 pirmojo leidi-
mo „Metų“ egzempliorių išsibarstę po visą 
pasaulį. Mano tikslas – kad bent faksimilė 
būtų perkama, apžiūrima, saugoma Lietuvo-
je. Vėliau planuoju mūsų faksimilę demons-
truoti Frankfurto knygų mugėje. Dalis knygų 
buvo nupirkta ministerijų, švietimo įstaigų, 
dalis – išvežtos dovanų į užsienį. Vilniaus 
knygų mugės metu stengėmės, kad kuo dau-
giau žmonių turėtų galimybę susipažinti su 
mūsų leidiniu, pavartyti, paskaityti. Žmonės, 

turėję rankose šią knygą, stebėjosi, kad fak-
similė gali būti tokia artima originalui. Kiti 
apskritai manė, jog tai originalas, o sužino-
ję, kad knyga išleista prieš mėnesį (jubilieji-
nė, 15-oji Vilniaus knygų mugė, vyko 2014 
m. vasario 20-23 dienomis – aut. past.) dar 
labiau stebėjosi ir ieškojo, kas joje tokio nau-
joviško, modernaus. 

Kamile, Jūs – projekto vadovė. Kaip atro-
dė visa leidybos komanda?

Komanda buvo juokingai maža. Kartu 
su manimi dirbo spaudėjas, skenuotojas ir 
žmogus,  padėjęs įrišti knygą. Jei pasakyčiau 
užsienio leidėjams, kad mes keturiese leido-
me faksimilę, tikrai nusistebėtų, nes užsieny-
je yra atskirų, specializuotų leidyklų, kurios 
užsiima vienos faksimilės projektu. 

Knygos leidyba truko ketverius metus. 
Kodėl taip ilgai dirbote?

Kai prieš penkerius metus viešėjau Čeki-
joje, vienos vietinės leidyklos direktorius 
pastebėjo, kad jei faksimilė gimsta greičiau 
nei per 3 metus, vadinasi, buvo paskubėta, 
nueita lengvesniu keliu. Faksimilių leidyboje 
daugmaž nusistovėję terminai – tokios kny-
gos leidžiamos 3-5 metus. 

Minėjote, jog vienas Jūsų tikslų – plėtoti 
faksimilių leidybą Lietuvoje. Tad kokie toles-
ni Jūsų leidybiniai planai?

Planuojame leisti pirmosios Lietuviškos 
knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo“ 
faksimilę. Iš tiesų, pirmas užmojis ir buvo 
Mažvydo „Katekizmas“. Kaip sako „Petro 
ofseto“ generalinis direktorius P. Kalibatas, 
kiekviena save gerbianti valstybė priva-
lo turėti savo pirmosios knygos faksimilę. 
Kadangi Mažvydo „Katekizmų“ likę vos du 
vienetai visame pasaulyje – po vieną Len-
kijoje ir Vilniaus universitete (VU) – buvo 
gerokai sunkiau gauti sutikimą leisti faksi-
milę. Originalus kūrinys trapus, sunku tokį 
leisti. VU, po ilgų derybų, davė sutikimą. Jau 
užsakytas popierius, jis keliauja iš Anglijos, 
deriname spalvas.  Beje, „Katekizmas“ turi 
specifinį senos knygos kvapą. Taigi, gali tek-
ti ieškoti kvapo ir faksimilei. Tačiau jei taip 
darysiu, purkšti knygas kvapu bus pasku-
tinis leidybos žingsnis. Pasaulyje nemažai 
faksimilinių leidinių leidyklų, kurios užsako 
kvapus knygoms. Dažniausiai tai liturginio 
pobūdžio knygos su auksavimais, branga-
kmenių inkrustacijomis. 

Jūsų senelis, Petras Kalibatas – kilęs iš 
Anykščių rajono, Šerių kaimo. Kokie Jūsų 
ryšiai su Anykščiais?

Gimiau Vilniuje, bet senelis, močiutė, 
mama – visi iš Anykščių. Anykščiai man labai 
svarbūs. Augau su mama, mamos šeima, jie 
– anykštėnai. Anykščius myliu, čia leidau 
vaikystės vasaras – arba Šeriuose, arba Ažuo-
žeriuose. Gaila, kad augau be brolių ir sesių, 
todėl po kiemus lakstydavau viena. Mūsų 
kolektyve esama ir daugiau žmonių, kilu-
sių iš Anykščių. Norėtųsi dažniau aplankyti 
tą miestą, tačiau dėl įtemptų darbų vis sun-
kiau rasti laiko. Stengiuosi sužinoti Anykščių 
naujienas, o kai mama važiuoja į Anykščius, 
visada laukiu, kad pervežtų obuolių. 

Atkelta iš 1 psl.

Vilniaus universitete prancūzų filologi-
jos bakalaurą ir leidybos magistrą baigusi 
Kamilė Kalibataitė su leidyklos ir spaustuvės 
„Petro Ofsetas“ komanda parengė ir išleido 
Donelaičio „Metų“ faksimilę. 
Nuotr. iš asmeninio K. Kalibataitės archyvo

Tai Donelaičio poemos „Metai“ faksimi-
lė. Terminas faksimilė kilo iš lotynų kalbos 
žodžių fac simile – daryk panašų. Faksimilė 
– tai tiksli originalios knygos kopija, gauna-
ma spaudos, fotografijos ir kitais būdais.
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LIEPOS 25 D. (PENKTADIENIS)

Profesionalių dailininkų projektas „Žemės žingsniai mene“. Flo-
ristinių kilimų, floristinių kompozicijų gamyba Miesto erdvėse
16.00 val. –  Skulptoriaus Antano Žukausko parodos atidarymas, 
pianisto Daumanto Kirilausko koncertas Koplyčioje-Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre 
18.00 val. – Klasikinės muzikos festivalio „12 muzikos savaitga-
lių Anykščiuose“ Šv. Kristoforo kamerinio orkestro (vad. Donatas 
Katkus) koncertas Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 
19.30 val. – Miesto šventės atidarymas. Anykščių r. Garbės pilie-
čio vardo suteikimo ceremonija. Kultūros centro meno mėgėjų 
kolektyvų koncertas prie Kultūros centro
20.30 val. – Fotografijų parodos „Anykščiai Izidoriaus Girčio aki-
mis“  atidarymas L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje 
21.30 val. –  Akordeonisto Kazio Stonkaus ir pianisto Domanto 
Slipkaus koncertas Vyskupo skvere 
22.15 val. – Anykščių J. Biliūno gimnazijos ir krašto jaunimo pro-
jektas „LaužanTabu. Atspindžiai“. Foto, video ir lazerių instalia-
cija „Atradimų miestas Anykščiai“. Fejerverkai Šventosios kranti-
nėje
23 val. – Literatūros ir muzikos valanda „...aš tav daugiaus pasa-
kysiu...“ (K. Donelaitis) A. Vienuolio-Žukausko sodyboje

Anykščių miesto šventė „Anykščiai laiko tėkmėje“
Liepos 25–27 d.

LIEPOS 26 D. (ŠEŠTADIENIS)

9 val. – Mugė. Anykščių krašto muziejų gyvoji ekspozicija A. 
Baranausko aikštėje 
10 val. – Sporto varžybos, aktyvios pramogos, atrakcionai Miesto 
parke 
10.30 val. – Gatvės gimnastų „Projekt Mayhem“ pasirodymas ir 
užsiėmimai prie Kultūros centro
11 val. –   ZUMBA šokių mokykla–aktyvios veiklos prie Kultūros 
centro 
12 val. – Chorvedžio, pedagogo Prano Dūmano  90–osioms 
gimimo metinėms  skirtas renginys  Koplyčioje-Pasaulio anykštė-
nų kūrybos centre
14 val. – „Iš mūsų atsiminimų skrynios“ – renginys, skirtas sporti-
nių šokių kolektyvo „Verpetas“ veiklos 50–mečiui Kultūros centre
15.30 val. – Pasaulio anykštėnų sąšauka ir Tarptautinių pianistų 
konkursų laureatės, Mishel Sogny fondo stipendininkės Mildos 
Daunoraitės koncertas Koplyčioje-Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre
16 val. – Grupės „Subtilu-Z“ koncertas ir floristinių kilimų apdo-
vanojimai bei Žemės meno darbų pristatymas Vyskupo skvere
19 val. – Vakaro koncertas: Jeronimas Milius, Povilas Meškėla, 
Vladas Kovaliovas; Violeta ir Vilius Tarasovai; Kęstutis Jablonskis 
su grupe. Diskoteka Dainuvos slėnyje

LIEPOS 27 D. (SEKMADIENIS)

11 val. –  Šv. Onos atlaidai Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
13 val. – Anykščių kultūros centro teatro premjera L. Didžiulie-
nės-Žmonos komedija „Lietuvaitės“ (rež. Jonas Buziliauskas) Kul-
tūros centre

PARODOS

Dailininko Arbit Blato paroda iš Lietuvos dailės muziejaus fondų 
Sakralinio meno centre 
Skulptoriaus Antano  Žukausko paroda Koplyčioje-Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre
Fotografijų paroda „Anykščiai Izidoriaus Girčio akimis (Foto eks-
pozicio: Anykščiai Isidoro Girčys okulojn)“ L. ir S. Didžiulių vie-
šojoje bibliotekoje

ADRESAI 

Anykščių kultūros centras – A. Baranausko a. 2
A.Vienuolio-Žukausko sodyba – A. Vienuolio g. 2
L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka – Vyskupo sk. 1
Sakralinio meno centras – Vilniaus g.11
Koplyčia-Pasaulio anykštėnų kūrybos centras – Vilniaus g. 36

Šventės organizatorė Anykščių r. savivaldybė

Pastarąjį dešimtmetį sėkmingai kūrėsi ir dirbo Debeikių, Kur-
klių,  Andrioniškio, Svėdasų, Viešintų ir kitų rajono miestelių kraš-
tiečiai, veikia Vilniaus ir Kauno anykštėnų sambūriai. Išaugo jų 
kūrybingi lyderiai, bendriems darbams susitelkė žmonės, rengi-
niuose suplevėsavo vėliavos.

Taigi, Pasaulio anykštėnų bendrija,  jau nuo 1992 metų skati-
nusi šį judėjimą, tarsi iš mozaikos gabalėlių bandė lipdyti margas-
palvį anykštėnų bendrystės indą. Ir neblogai sekėsi.

Tačiau dabar, siekiant, jog šis bendrystės indas būtų kiek galint 
tvirtesnis, kupinas bendrų siekių ir darbų, visaapimančios švie-
sos ir dvasios, tikriausiai atėjo metas platesniam ir tikslingesniam 
visų sambūrių vienijimosi etapui po Pasaulio anykštėnų bendrijos 
vėliava. Juk visi  visi (debeikiečiai, kurkliečiai, anykštėnai Vilniuje 
ir t.t.) buvo yra ir bus unikalaus Anykštijos krašto vaikai.

Mes visi esame anykštėnai. Juk taip save įvardijame tiek Lietu-
vai, tiek pasauliui ir tuo didžiuojamės.

Mes visi iš Anykštijos PASAULIO ANYKŠTĖNŲ SĄŠAUKA 

Anykštija kaip ir visa Lietuva neretai stokoja santarvės, gera-
širdiškumo, atlaidumo artimiesiems, trūksta optimizmo ir pilieti-
nės atsakomybės bendrystės gėrio paieškai. Pritrūkstame ir lėšų 
geriems darbams Anykštijos labui nuveikti, o taip pat ir pokalbių 
visiems rūpimais klausimais.

Argi nereikia apie daug apie ką visiems pasikalbėti? Juk anykš-
tėnams tikrai rūpi gimtinė.

O kas šiandien yra Anykščiai, kuo gyvena Anykštija? Kaip 
Pasaulio anykštėnai savo prigimtine rega mato Anykščius, jų 
sėkmes ir nesėkmes? Anykštijos ateities viziją, glaudesnius kultū-
rinius, socialinius ir ekonominius ryšius, Anykščių, kaip kultūrinio 
turizmo regiono, įvaizdžio viešojoje erdvėje stiprinimą ir t.t.? Ką 
gali nuveikti Pasaulio anykštėnai, kad Anykštija būtų patrauklesnė 
ir skambesnė viešajame Lietuvos gyvenime?

Vaido Pupelio nuotr.

Tęsinys 5 psl.
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Vardai ir datos
LIEPA

9 d. Sukanka 70 metų, kai Anykščiuose gimė kinematografininkas 
ir kultūros organizatorius Vytautas KAŽUKAUSKAS. Jis buvo moder-
niųjų kalėdinių tradicijų Lietuvoje pradininkas, Anykščiuose 1993 
m. atidaręs ir beveik dešimtmetį išlaikęs Kalėdų senelio agentūrą. 
Dabar gyvena Vilniuje.

13 d. Sukanka 75 metai, kai Anglininkuose (Prienų r.) gimė miš-
kininkas Pranas Algimantas SEBEIKA. 1974–1987 m. P. A. Sebeika 
vadovavo Anykščių rajono miškų ūkio įmonei, buvo žinomas kaip 
didelis gamtos žinovas ir mylėtojas. Mirė 1987 m. rugpjūčio 22 d. 
Anykščiuose ir palaidotas Anykščių kapinėse.

21 d. Sukanka 60 metų, kai Jakšiškyje gimė sportininkė irkluotoja 
Regina BALTUTYTĖ-MILECKIENĖ. Plaukdama aštuonviete valtimi, ji 
tapo pasaulio čempione (1981 m.), yra Lietuvos olimpiečių asociacijos 
narė, šios asociacijos revizorė. Baigusi aktyviai sportuoti, R. Mileckienė 
gyvena Vilniuje ir dirba Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamente.

Sukanka 25 metai, kai Anykščiuose gimė plaukikas Giedrius TITENIS. 
Nuo 1999 m. jis treniruojasi Anykščių baseine „Bangenis“ ir tapo 
labiausiai tituluotu Anykščių krašto plaukiku. Nacionalinės plaukimo 
rinktinės lyderis atstovavo Lietuvai Pekino (2008 m.) ir Londono (2012 
m.) olimpinėse žaidynėse, yra tarptautinės klasės sporto meistras.

26 d.  Sukanka 90 metų, kai Anykščiuose gimė dailėtyrininkė Ona 
Serbentaitė-NAVICKIENĖ. 1950–1983 m. ji dirbo Lietuvos kultūros 
ministerijos Muziejų ir kultūros paminklų apsaugos valdyboje dailė-
tyrininke, tyrė ir registravo Lietuvos miestelių bei bažnytkaimių dai-
lės paminklus. Ji ištyrė ir aprašė Anykščių rajono bažnyčių saugomą 
kultūros paveldą. Mirė 1999 m. Vilniuje ir palaidota Vilniaus Rokan-
tiškių kapinėse.

29 d. Sukanka 70 metų, kai Debeikiuose gimė kariškis genero-
las Jonas ANDRIŠKEVIČIUS. Nuo 1992 m. į tarnybą Lietuvos krašto 

apsaugos struktūrose atėjęs J. Andriškevičius 1993–1999 m. buvo 
pirmasis Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas, generolas majo-
ras. Išėjęs į atsargą, jis gyvena Vilniuje. 

Sukanka 50 metų, kai Tiltiškėse (Zarasų r.) gimė žurnalistė  
Gražina Stacevičiūtė-ŠMIGELSKIENĖ. Nuo 1987 m. G. Šmigelskie-
nė gyvena Anykščiuose ir dirba žurnalistinį darbą, nuo 1992 m. iki 
šiol yra bendrovės „Anykštos“ redakcija direktorė, žiniasklaidos gru-
pės vyriausioji redaktorė.

30 d. Sukanka 60 metų, kai Tiubilyje (Krasnojarsko kraštas, Rusi-
ja) gimė mokslininkas agronomas Kęstutis RAINYS. Biomedicinos 
mokslų, agronomijos daktaras K. Rainys nuo 1977 m. gyvena Anykš-
čių rajone ir dirba Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų bandy-
mų stotyje, nuo 1999 m. yra šios stoties direktorius.

RUGPJŪTIS

2 d. Sukanka 55 metai, kai Pažardžiuose (Kaišiadorių r.) gimė 
pedagogas gamtininkas ir politikas Sigutis OBELEVIČIUS. Nuo 1988 
m. iki šiol S. Obelevičius gyvena Traupyje, yra labiausiai patyręs 
Anykščių krašto gamtinių vertybių žinovas ir populiarintojas. Nuo 
2007 m. iki šiol jis yra Anykščių rajono meras.

17 d. Sukanka 85 metai, kai Sungailoje gimė laisvės gynėja ir visuo-
menininkė Prima Bučytė-PETRYLIENĖ. Už pogrindinę antisovietinę 
veiklą tarp Anykščių jaunimo 1950 m. nuteista ir ištremta, P. Bučytė-
Petrylienė išsaugojo patriotinę dvasią ir iki senatvės aktyviai dalyvau-
ja visuomeninėje veikloje, yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos Anykščių filialo pirmininkė, Anykščių rajono Garbės pilietė.

23 d. Sukanka 40 metų, kai Anykščiuose gimė dailininkė grafikė 
Inga DARGUŽYTĖ. Vilniaus Grafikos meno centro parodų kuratorė 
I. Dargužytė domisi gamta, peizažu, šias temas lakoniškai ir abstrak-
čiai vaizduoja grafikos lakštuose. Nuo 1999 m. ji rengia personalines 
grafikos darbų parodas, nuo 1997 m. dalyvauja grupinėse parodose. 

Penkiolikmetė anykštėnė Vaiva Vanagaitė 
šį birželį IV-ajame tarptautiniame konkurse 
„Muzikos Olimpas“ („Olimpo musicale“) 
laimėjo 1-ąją vietą. 

Anykščių muzikos mokyklos fortepijo-
no mokytojos Irenos Meldaikienės ugdyti-
niai nebe pirmą kartą skina laurus Muzikos 
Olimpe. Pradžioje šis konkursas vyko Kau-
ne, vėliau, kai tapo populiaru rengti dide-
lius konkursus mažuose miesteliuose, buvo 
perkeltas į Prienus. Kas keleri metai birželio 
mėnesį keletą dienų šalia esantis Birštonas 
priglaudžia apie 200 konkurso dalyvių ir 
tampa neoficialiu „olimpiečių“ miesteliu, 
kuriame jaunieji atlikėjai nuo 6 iki 16 metų 
iš įvairių šalių patogiai apsigyvena sanatori-
jose ir leidžia laiką grodami ir ilsėdamiesi. 

Takus į Muzikos Olimpą 2005 metais pra-
mynė kiti mokytojos I. Meldaikienės mokiniai 
– Guoda Indriūnaitė ir Tadas Niaura bei tuo 
metu jau baigusi mokytojos fortepijono klasę ir 
toliau studijuojanti nacionalinėje M. K. Čiurlio-
nio menų mokykloje Paulina Dūmanaitė -  visi 
trys I-ajame Olimpe pelnė laurus.

„Kad Vaiva ruošiasi dalyvauti Olimpe, 
prasitarėme per Vytauto Strolios sutiktuves 
Anykščių koplyčioje, kuriose Vaiva skam-
bino fortepijonu, jam grįžus iš Sočio žiemos 
olimpinių žaidynių. Tąkart Vaivos sugrotas 
kompozitoriaus J. Juozapaičio „Totemas“ 
tapo pianistės žaismingu palinkėjimu spor-
tininkui, ateityje siekiant olimpinių pergalių, 
o trumpi jos mokytojos  ir V. Strolios trene-
rio A. Drūsio pasikeitimai savo požiūriais į 

Olimpietė prie fortepijono
ugdymą, abiems – ir sporto treneriui, ir forte-
pijono mokytojai buvo suprantami iš pusės 
žodžio. Galbūt tarp sporto ir muzikos yra 
žymiai daugiau bendrumo, nei yra mano-
ma: iš viso būrio treniruojamų sportininkų ar 
lavinamų pianistų labai panašiai ima ir atsi-
skleidžia talentas.“ (I. Meldaikienė).

Į IV-ąjį tarptautinį konkursą „Olimpo 
musicale“ jaunoji anykštėnė vyko jau turė-
dama konkursinę patirtį: Vaiva yra tarptau-
tinių ir respublikinių konkursų laureatė, 
Grand Prix laimėtoja. Vien šių mokslo metų 
bėgyje jaunoji pianistė dalyvavo trijuose 
konkursuose - visuose tapo laureate, atlikda-
ma skirtingas programas. „Dalyvauti Olim-
pe  nebuvo lengva, nes fortepijonu groju tik 
nuo ketvirtos klasės – vos penkerius metus, 
tuo tarpu mano amžiaus grupės dalyviai iš  
M. K. Čiurlionio, J. Naujalio ir įvairių užsie-
nio meno mokyklų groja jau nuo pirmos 
klasės – ir yra aštuntokai. Iššūkis buvo dide-
lis. Be to, varžiausi ne tik su pianistais, kaip 
kad kituose konkursuose. Šįkart teko „lenk-
tyniauti“ su įvairiais instrumentais – ne tik 
fortepijonu, bet ir smuiku, fleita, valtorne - 
grojančiais dalyviais, ir visi jie puikūs meis-
trai, pelnę pergales savo instrumento kon-
kursuose. Turėjau parodyti ne tik pianistinius 
gebėjimus, bet ir ryškią muzikos raišką, pro-
fesionalumą, žodžiu – charizmą. Mokytoja 
man nuolat pabrėždavo įtaigos ir natūralaus 
muzikavimo svarbą, o to pasiekti buvo labai 
nelengva.“ (V. Vanagaitė). 

Vertinimo komisijos nariai iš Suomijos, 
Serbijos, Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos 
anykštėnei skyrė labai aukštus balus ir neįtarė, 

kad klausosi muzikos mokyklos penktokės.
Praeitos Miesto Šventės metu iš viso 

pasaulio susirinkusiems anykštėnams Vai-
va skambino fortepijonu, o šiais metais ji 
pasirodys kitame savo amplua – kaip šokių 
kolektyvo „Gojus“ dalyvė.

Irena Meldaikienė

Penkiolikmetė anykštėnė Vaiva Vanagaitė – 
tarptautinių ir respublikinių konkursų laure-
atė, Grand Prix laimėtoja. 
Nuotr. iš asmeninio V. Vanagaitės archyvo.

neperkelti

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.



4p. 5p.

Būrys Vilniaus anykštėnų į šventę rinkosi valanda anksčiau, kad 
suspėtų apžiūrėti senąjį Vilniaus universiteto botanikos sodą (dabar 
Kairėnų botanikos sodo skyrius). Juos palydėjo ekskursijos vadovas, 
mūsų energingasis ir visur suspėjantis Vilniaus anykštėnų sambūrio 
tarybos narys Antanas Stackevičius. Jam talkino botanikos sodo dar-
buotojos, kurios papasakojo apie savo nelengvą, bet mėgstamą vei-
klą, botanikos sode puoselėjamus retus medžius ir augalus. Taip pat 
puikių bijūnu puokšte pasveikino su vardinėmis.  

Aukštaičių gegužinė Vilniaus Vingio parke prasidėjo iškilmingai – 
lietuvių dainiaus Maironio giesme „Lietuva brangi“.

Šventės vedėjas Gaudentas Aukštikalnis sveikino visus susirin-
kusius pas svetingąjį „Lakštingalos“ šeimininką, Vilniaus anykštėnų 
sambūrio tarybos narį Romą Katiną. O susirinkusiųjų buvo nemen-
kas būrys: sostinėje gyvenantys ir pasisvečiuoti atvykę anykštėnai, 
biržiečiai, svečiai iš Ignalinos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Panevė-
žio, Pasvalio, Rokiškio, Švenčionių, Ukmergės ir Zarasų. 

Anykštėnai susitelkė prie savo sambūrio spalvingos vėliavos, ji kie-
kviename anykštėnų renginyje – garbingiausioje vietoje.  Nuo 2005-ųjų 
metų Vilniaus anykštėnų sambūriui vadovavusi, daug jėgų šiai veiklai 
atidavusi sumani ir aktyvi pirmininkė Rita Virbalienė, 2014-tųjų metų 
pavasario rinkimuose šias garbingas ir atsakingas pareigas perdavė nau-
jajam VAS pirmininkui Alfredui Puodžiūnui. Prisistačius Aukštaitijos 
rajonų etninių bendruomenių vadovams ir klubų pirmininkams, anykš-
tėnams, nedalyvavusiems Atvelykio šventėje ir rinkiminiame susirin-
kime, naujasis pirmininkas buvo maloni staigmena, todėl šventėje visi 
norintys galėjo su juo susipažinti ir pabendrauti. Tikimės, jog Alfredas 
mūsų neapvils ir dar energingiau, su naujomis idėjomis, ryžtu bei suma-
numu dar glaudžiau sutelks mūsų sambūrio bendruomenę.

Vingio parke – Aukštaičių gegužinė

Šventės rengėjais ir organizatoriais gegužinėje šįkart buvo Pane-
vėžio aukštaičiai, kurie Vilniuje subūrę net dvi savo kraštiečių ben-
druomenes. Susirinkusius pasveikino ir linksmų dainų ir smagių 
šokių palinkėjo sostinės panevėžiečių klubo „Nevėžis“ pirmininkas 
Bronius Kačkus.

Ši gegužinė buvo skirta Kristijono Donelaičio lietuvių grožinės 
literatūros pradininko, poemos „Metai“ autoriaus 300-osioms gimi-
mo metinėms paminėti. Juk  2014-ieji paskelbti Kristijono Done-
laičio metais. Kristijonas Donelaitis – pirmasis rašytojas, suteikęs 
pradžią pasaulietinei lietuvių literatūrai. Jubiliejiniai K. Donelaičio 
metai įtraukti į UNESCO ir valstybių narių 2014 m. minimų sukak-
čių sąrašą. Poemą „Metai“ 1977 m. UNESCO įrašė į Europos litera-
tūros geriausių kūrinių sąrašą, o K. Donelaičio rankraščiai ir laiškai 
jubiliejinių metų išvakarėse įrašyti į „Pasaulio atminties“ nacionali-
nio dokumentinio paveldo sąrašą. Ta proga aktorė Gražina Urbonai-
tė skaitė ištrauką iš šios poemos.

Šventės vakaronei vadovavo Gaudentas Aukštikalnis, kurį jau 
drąsiai galima būtų vadinti nusipelniusiu Vilniaus aukštaitiškų Gegu-
žinių Maestro, nes be jo skambaus galingo balso, bei organizacinių 
sugebėjimų, dar nepraėjo nė viena iš šių dainingų vakaronių. Kraš-
tiečius linksmino Vilniaus muzikantai, maloniai nuteikė melodingų 
dainų atlikėjas Vygantas Kavaliauskas, energijos užtaisą ir šventinę 
nuotaiką sukūrė Vilniaus pučiamųjų orkestro muzikantai (vadovas 
Vytautas Skripkauskas).

Kodėl gegužinės taip mėgstamos aukštaičių? Ogi todėl, kad gegu-
žinė tai šventė, kai gali būti ne tik klausytoju, bet aktyviu šventės 
dalyviu. O dar tos aplinkos gražumas, kvapai ir paukščių čiulbesys. 
Šventėje netilo aukštaitiškos dainos, smagiai kojas raitė šokėjai. Sma-
gumas tos šventės gamtos prieglobstyje. Ateinančių metų aukštaitiš-
kos gegužinės organizatorių rūpesčiai perduodami švenčioniškiams.

Iki naujų malonių susitikimų.
Linkėdama visiems dosnios spalvingos vasaros, 

Vakaronės vedėjas Gaudentas Aukštikalnis ir muzikantai skelbia 
šventės pradžią.
Janinos Baublienės nuotr.

Gegužinės dalyviai anykštėnai ir jų draugai
Gaudento Kurilos nuotr.

Tradicine tapusi šventė – Aukštaičių gegužinė vėl nuai-
dėjo Vilniaus Vingio parke. Šiltą birželio penktadienį, 
per Antanines, visų kraštų aukštaičiai skubėjo į kavinę 
„Lakštingala“, kur jau ne vieną kartą rinkosi visos Aukš-
taitijos žmonės pasilinksminti, susitikti ir pabendrauti su 
seniai matytais bičiuliais, draugais ir pažįstamais.

Temų ir klausimų bendriems pokalbiams tikrai turime daug. Tik to 
laiko Pasaulio anykštėnų susitikimams ir diskusijoms sunkoka rasti, 
nors dažniau diskutuoti ir rasti sprendimus labai reikėtų.

Bendrijos Anykščių kolegijos manymu, gera proga dažniau susiti-
kinėti galėtų būti Oninės – Miesto švenčių metas. Juolab, jog pagaliau 
turime ir SAVO namus – Avižienių sodybą (Pasaulio anykštėnų ben-
drijos būstinę, Vilniaus g. 41), Koplyčioje veikiantį Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centrą (Vilniaus g. 36). Tai Jūsų ir mūsų susitikimų namai.

Todėl šių metų Miesto šventės programoje radę tinkamą laiką (lie-
pos 26 d. 15:30 val.) ir paskelbėme Pasaulio anykštėnų sąšauką. Visų 
temų, suprantama, nesugebėsime rimtai aptarti,  šventinis metas tam 
nelabai tinkamas, kai kuriuos būsimų diskusijų aspektus svečiams 

pateiksime raštu, tikėdamiesi jų vėlesnių atsakymų.
O šventinėje sąšaukoje norėtume paprastai ir šiltai pabendrauti 

prie arbatos ar kavos puodelio,  pasiklausyti muzikos, apžiūrėti paro-
das, Avižienių sodyboje esančią ekspoziciją ir t.t.

Juk smagu pasimatyti su senais pažįstamais, susipažinti su naujais 
anykštėnus, atnaujinti laiko nublukintus draugystės ryšius, kartu pasi-
džiaugti ar paliūdėti, pažvelgti vieni kitiems į akis ir pasijusti viena 
šeima. Juk mes vis iš Anykštijos... Jūsų vaikai ir vaikaičiai taip pat.

Tad viltingai tikimės pasimatyti ir visų Jūsų, atvykusių į miesto 
šventę, su šeimomis ir artimaisiais laukiame Koplyčioje – Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre.

Džiaugsmingos Jums miesto šventės ir iki susitikimo!

Janina Baublienė,  
Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narė

Mes visi iš Anykštijos

Bronė Lukaitienė,
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotoja

Atkelta iš 3 psl.

ilgas rūksnys
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Baranausko klėtelė – vienas įdomiausių etnografinių ir literatūrinių pamin-
klų Anykščiuose.
Mažytė, kirviu ręsta, šiaudais dengta, be vinies pastatyta, Baranauskų nau-
dota ūkiniams reikalams, grūdams, linams laikyti, kartu buvo mėgstamiausia 
poeto darbo ir poilsio vieta, jo kampas. Šioje klėtelėje jis ilsėdavosi, skaity-
davo, čia iš Liudiškių į svečius ateidavo jo geriausias jaunų dienų draugas 
Klemensas Kairys, anot Vienuolio, devynių gabumų žmogus, populiarios dai-
nelės „Dienelė brėkšta“ autorius, ryški asmenybė ano meto Anykščių padan-
gėje; šičia jie kurdavo savo eilėraščiams melodijas, čia pat ir dainuodavę...
Bet, svarbiausia, šioje klėtelėje 1858 ir 1859 m. vasaromis buvo sukurta poe-
ma „Anykščių šilelis“.
Teresė Mikeliūnaitė  LITERATŪRINIAI  ANYKŠČIAI // Anykščiai. – 1971 m. – P. 21.

Mažoji lietuviška Klėtelė

Daugeliui, kurie pirmą kartą  aplanko 
mūsų miestą, Anykščiai prasideda  nuo 
Antano Baranausko Klėtelės, stovinčios 
A.Vienuolio – Žukausko sodybos kieme. 
Ši Klėtelė – tai pats pirmasis memorialinis 
muziejus ne tik Anykščiuose, bet ir Lietuvo-
je. Rašytojas Antanas Vienuolis – Žukauskas 
suprato jos, kaip kultūros paminklo vertę ir 
svarbą, ją globojo, kaupė poeto, Baranaus-
kų šeimos daiktus, kad taptų jie eksponatais. 

1927 m. Klėtelė sulaukė pirmųjų lankytojų, 
kuriuos pasitikdavo A. Vienuolis – Žukaus-
kas,  pasakodavo, aiškindavo.

Tasai daugiau kaip prieš aštuoniasdešimt  
metų Klėtelėn pramintas  takelis virto vieške-
liu. Atvažiuoja čia žmonės iš įvairių Lietuvos 
kampelių, iš  tolimų užjūrių ir kopia laiptais 
aukštyn į Muziejų, prie augalotų medžių  
apglėbtos Klėtelės. Ji apgaubta  betonu, sti-
klu, kad išliktų ilgam, būtų matoma ir tiems, 

kurie dar tik bus pašaukti į šį pasaulį, kurie 
šiandien dar bevardžiai ir beminčiai... Eina 
čia žmonės byrant ievų žiedlapiams, kve-
piant vėjui žydinčiomis liepomis ir nušienau-
tomis pievomis, liepsnojant klevų guotams, 
tyliai krentant žemėn baltam snaigių šilkui... 
Kiek čia ekskursijų būta, kiek akių žvelgė į 
mažą, senutėlę Klėtelę, tarp kurios sienojų 
buvo išliūliuota poema „Anykščių šilelis“. 
tapusi visos mūsų tautos savastimi, lietuvių 
literatūros viršukalne. Per tuos prabėgusius 
metus lankytojų tūkstančių tūkstančiai. Tokio 
žmonių būrio nesutalpintų visi Anykščiai.
Ateina prie Klėtelės kultūros ir mokslo vei-
kėjai, tarnautojai ir mokytojai, darbininkai 
ir valstiečiai, studentai ir moksleiviai, - visi 
nori pamatyti Poeto prieglobstį, žinoti, kur 
jo vaikščiota, svajota, mąstyta. Rūpi pabū-
ti Antaną Baranauską  menančioje  aplin-
koje, eksponatuose pajausti Poeto dvasios 
žymę. Vieni ateina čionai gal tam, kad labiau  
suvoktų Poeto Žodį, kiti – kad pajaustų ryšį 
su juo, treti gal ir tam, jog suprastų ir perimtų: 
žmogus tampa dideliu savo meile, darbais 
Tėvynei... Kiekvienam lietuviui, netgi sve-
timšaliui, Klėtelė turi ką pasakyti, priminti. 
Kalbanti be žodžių iš praėjusių šimtmečių, 
iš savo buvimo šiandienoje šalia ant posta-
mento pakylėto Antano Baranausko biusto, 
šalia dar kelių išlikusių senolių beržų, kuriuos 
pasodino Poeto broliai Jonas ir Anupras, grįžę  
tėviškėn po dvylikos metų tremties į Sibirą.

Poeto tėvas, perplukdęs per Šventąją 
sužymėtus rąstus, iš jų surentęs nedidelę klė-
telę ir virš durų įrėžęs datą „ 1826“, ar galėjo 
tikėtis, kad jo sūnus Untukas išgarsins visą 
giminę, kad šitam kukliam pastatui bus lem-
ta tiek metų stovėti ir vadintis memorialiniu 
– literatūriniu muziejumi, liaudies architek-
tūros paminklu. Klėtelė buvo skirta grūdams 
laikyti, ją statęs, surentęs Jonas Baranauskas 
tegalėjo svajoti tik apie pilnus aruodus.

Po kupliais klevais stovi Klėtelė. Jau daug 
metų sutinkanti, priimanti atvykusius žmo-
nes. Ateinančius, nueinančius. Ji lieka stovė-
ti kartu su medžiais po Anykštijos dangumi. 
Tokia maža ir tokia didelė.

Lieka įrašai lankytojų knygose, žodžiai, 
mintys, įspūdžiai. Ir tų, kurių jau  nebėra... 
„Mažoji lietuviška klėtele, gausių  poetais  
apylinkių apsupta, mūsų tėvų vargo ir darbų 
liudytoja, ar neperankšta buvo tavo pastogė 
Didžiojo Poeto Sielai?“ – klausė poetė Salo-
mėja Nėris 1935   metų „rugiais banguojan-
čią vasarą“ paliktame įraše lankytojų knygoje. 
Klausia ji ir šiandien... Klaus ir tie, kurie dar 
tik ateis pamatyti šią paprastą ir nepaprastą lie-
tuvišką Klėtelę. Ateis pamatyti ir pajausti savy.

PIRMIAUSIA BUVO TULPĖS...

Kokių nuostabių būna tulpių, kokie įvairūs ir kerintys jų žie-
dai! Paslaptis ir poezija, vilionė ir dosnumas... Tai paliudys ne tik 
Radviliškio Bubiškį ar Olandijos Kaukenhofą aplankęs turistas, bet 
ir anykštėnas, dalyvavęs Danutės ir Vytauto Bernatavičių organi-
zuotoje šventėje. Per patį tulpių žydėjimą pulkelis sodo bendrijos 
narių, kaimynų, šiaip gerų pažįstamų jau keturis ar penkis kartus 
buvo susirinkę pasigrožėti tulpėmis ir parungtyniauti, kas gi išau-
gino unikaliausius žiedus? Skambėdavo muzika, poezijos posmai, 
savo kūrybą demonstruodavo šiaipjau į korifėjus netaikantys, bet 

Mes visą laiką – Laisvės kelyje
Rimantas Vanagas

savo pomėgį branginantys menininkai – mezgėjos, tapytojai, foto-
grafai, skulptoriai, auksakaliai. O nuostabiausia – šioms šventėms 
nereikėjo jokių projektų, paramų, reklamos: susirinkusiems tiesiog 
būdavo gera pabūti drauge, pasidžiaugti vieniems kitais.

PASKUI – KILO NAUJA IDĖJA...

Vytautas Bernatavičius, AB SEB Vilniaus bankas Anykščių filialo 
direktorius, Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys:

„Mums rūpėjo, kad žmonės nebijotų atsiskleisti, parodytų savo 
gabumus, dalintųsi sukurtu grožiu su kitais. Kasmet stengdavomės 
atnaujinti, paįvairinti programą, kviesdavomės svečių, vienaip ar 
kitaip susijusių su Anykščiais. Ypač norėjome pritraukti jaunimo. 
Tarp mūsų pažįstamų netrūksta idėjos žmonių, gebančių suorgani-
zuoti, pvz., „vietinės reikšmės“ spartakiadą, Užgavėnes su kaukėmis, 

Šioje klėtelėje Lietuvos poetas, kalbininkas, Seinų vyskupas Antanas Baranauskas rašė poemą 
„Anykščių šilelis“
Nuotr. iš http://thetd4you.blogspot.com/

Vygandas Račkaitis
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Lygiai prieš ketverius metus, taip pat 
Miesto šventei skirtame dvigubame 
„Pasaulio anykštėno“ numeryje, rašėme 
apie idėją Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pastangomis įsteigti „Anykščių akademi-
ją“. Priminsime ano straipsnio teiginius. 

Dažnai apie gimtojo krašto meilę mes 
kalbame tiems ir su tais, kurie ir taip jį 
myli, kuriems tikrai nebereikia nieko aiš-
kinti, įrodinėti. O kokiais žodžiais turėtu-
me kreiptis į jaunus žmones, besidairan-
čius anapus horizonto? Ką jiems pasiūlyti, 
kuo sudominti, kad tėvynės sąvoka nebū-
tų, kaip leido sau suformuluoti tūlas išeivis, 
„dirbtinė“? Kad jaunųjų lietuvaičių laimės 
nenusineštų, anot Pauliaus Širvio, „tolimi 
vaivoriniai miškai“?

Patriotizmo ir pilietiškumo idėjos turėtų 
rasti sau vietos užklasinėje veikloje, įvai-
riuose renginiuose. Reikalingi sistemingi 
pokalbiai su mokiniais – kas mane daro 
lietuviu, savo gimtinės patriotu. Tai kal-
ba, kultūra, tikėjimas, dora, etniškumas, 
istorinė atmintis. Svarbu įsisąmoninti, kad 
patriotu ne gimstama, o tampama, nes pri-
gimtyje glūdi tik užuomazgos, jas reikia 
puoselėti ir auginti.

Tiesa labai paprasta: negalima, neįma-
noma pamilti to, ko nepažįsti, didžiuotis 
tuo, ko nesi net girdėjęs ar matęs. O ar 
mūsų atžalynas pakankamai susipažinęs 
su gimtojo krašto istorija, įžymių anykštė-
nų gyvenimais, darbais, kūryba? Ar pažįsta 
savo miestą ir jo apylinkes, upelius ir eže-
rus, girias ir istorines vietas, turi savo mėgs-
tamus takus, kalnelius, miškelius, akmenis?

Koncertėliai, šou spektakliukai, kuriais 
nūnai užpilta visa šalis, dažnai tėra žiū-
rovui lengvas (o valstybei nepigus), varto-
tojiškas laiko praleidimas be jokių vidinių 
pastangų. Vienkartiniai, pramoginiai rengi-
niai negali palikti gilesnių dvasinių išgyve-
nimų, neformuoja mąstančių, harmoningų 

Ar „Anykščių akademijai“ lemta gyvuoti?
Rimantas Vanagas asmenybių, lietuviškumo, tautinio orumo. 

Knygos? Jas skaito vis mažiau, pėsčiomis 
keliauja vis rečiau, daugelio augalų ir 
paukščių (o ką bekalbėti apie žvaigždes!) 
vardų nebežino... 

Tad kodėl garsiajame garsenybių, pla-
čiai deklaruojamų kultūrinių, literatūrinių 
tradicijų krašte neįgyvendinus niekur dar 
negirdėto patriotinio projekto – neįsteigus... 
Anykščių akademijos? Mūsų nuomone, 
„gimtinės mokslo“, specialių, prestižinių 
ilgalaikių kursų šiandien kaip oro trūksta! 

Juos išklausęs, jaunas žmogus pradėtų 
suvokti, kokį turtą jis paveldėjo jau gimda-
mas – ir ką verta išsaugoti bei palikti savo 
vaikų vaikams. 

Tarp galimų Anykščių akademijoje dės-
tomų temų galėtų būti ir paskaitos apie 
Anykščių gamtos paminklus, rašytojus, 
tautodailininkus, Anykščius tarpukaryje, 
vokietmečiu, sovietmečiu ir kt.

Tokiuose kursuose geologai, miškininkai, 
lituanistai, istorikai, kultūrologai, literatūros 

kritikai, menotyrininkai ir kiti žymūs atski-
rų sričių specialistai, kurių gausu Pasaulio 
anykštėnų bendrijos sąrašuose, pateiktų 
įtaigią apžvalgą būtiniausių su mūsų kraštu 
tiesiogiai susijusių žinių, be kurių vadintis 
anykštėnu būtų jei ne gėda, tai bent jau 
nekuklu... Tokius kursus išklausiusieji gautų 
simbolinį Anykščių akademijos diplomą.

Ir visa tai, suprantama, būtų ne dėl 
skambaus pavadinimo ar gražaus popie-
riaus lapo, o kad prasmingiau ir perspek-
tyviau panaudotume stiprias anykštėnų 
pajėgas visos Anykštijos ir Lietuvos labui. 

Šios mintys, laikui bėgant, susilaukė 
nemenko rezonanso bei autoritetingų 
žmonių palaikymo. Regis, atsirastų pro-
jekto rėmėjų, ir darbą galėtume pradė-
ti jau nuo šio rudens. Kol kas vienintelis 
klausimas – deja, jis aktualus, nors iš pir-
mo žvilgsnio atrodytų juokingas: ar atsi-
ras Anykščiuose 25-30 jaunų ambicingų 
žmonių, norinčių laisvalaikio sąskaita 
pagilinti savo žinias apie gimtinę?..

Šeimyniškėlių piliakalnis sustingęs vakaro rimtyje...
Vaido Pupelio nuotr.

originalų Naujųjų metų sutikimą. Visus metus, vaikščiodamas su 
Labradoro veislės šunim Džiugiu, dėliodavau būsimos šventės 
scenarijų, kiekvieną smulkmenėlę. Tačiau bene daugiausia rūpes-
čių, kaip dažniausiai ir būna, atitekdavo žmonai Danutei. Mielai 
į mūsų renginius įsijungė ir dukros Giedrė, Milda, sūnus Arūnas: 
grojo, dainavo, fotografavo. 

Galvodamas apie 2014-uosius, nejučia supratau, kad labiausiai 
mums stinga ne „valdiško“, „proginio“, „privalomo“, o iš mūsų 
pačių plaukiančio patriotizmo. Kažkodėl daugelis linkę „deleguo-
ti“ savo patriotinius jausmus valdžios institucijoms: tegu jos pažy-
mi valstybei svarbias datas ir žmones. Tačiau viena – kai darai „dėl 
paukščiuko“, ir kita – kai darai tai, ką kužda tavo širdis. 

Pasidalinau savo mintimis su Mikierių apylinkės gyventoju, 
„vasaros anykštėnu“ Juozu Juzėnu – jis mielai pritarė idėjai sureng-
ti jo sodyboje tremtiniams skirtą susiėjimą. Ir jo žmona Laimutė, ir 
anūkas Vilius pritarė. Netikėtai paaiškėjo dar viena svarbi detalė. 
Pasirodo, dar sovietmety kažkokie dailininkai buvo radę įspūdingą 
akmenį ir iškalę jame žodį „Lietuva“. Laisvės ilgesiu paženklintas 
akmuo pragulėjo sodyboje niekam nežinomas dešimtmečius, o 
dabar mes galėjome panaudoti jį pagal paskirtį – paversti pamin-
klu kovotojams už Lietuvos laisvę. Kaip iš dangaus nukrito mums 
tas akmuo!”

…O LAISVEI VISADA MŪSŲ REIKĖS! 

Vytautas Bernatavičius nemėgsta pasakoti apie save, tad belie-
ka tarti keletą žodžių „iš šalies”. Gimė tremtinių šeimoje Usol-
jės Sibirskojės gyvenvietėje, Irkutsko srityje, taigi apie stalinizmo 
represijų aukas išmano ne iš knygų ir pasakojimų. Toks tokį iš toli 
pažįsta: ruošdamasis paminėti birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties die-
ną, pamažu surinko panašaus likimo žmonių būrelį – 37 žmonės 
atstovavo 15-kai tremtinių šeimų. Nemažai laiko prireikė, norint 
viename žemėlapyje pažymėti šių tremtinių „maršrutus“ SSRS teri-
torijoje. Aišku, reikės ir įžanginio žodžio – čia nepamainomas prof. 
A.Tyla, puikiai išmanantis lietuvių kovos už laisvę istoriją. Poetė 
ir vertėja A. Biliūnaitė turi močiutės eilėraščių, rašytų iš tremties 
– įdomu būtų jų pasiklausyti! Reiktų suteikti žodį patiems tremti-
niams, padiskutuoti, padainuoti; būtų neblogai surinkti literatūros 
apie tremtį; V.V. Landsbergis žadėjo parodyti filmą „Trispalvis“...

Šis įspūdingas susitikimas – jau praeityje. Kaip sakė ne vienas 
jo dalyvis, buvo gera ir šilta, norinčių kalbėti atsirado su kaupu, 
net laiko neužteko. Nuostabu, kai žmonės išsilieja, patys jaučia 
būtinybę išsakyti savo pilietinę, patriotinę poziciją – kaip kadaise 
Laisvės kelyje, nusidriekusiame nuo Vilniaus iki Talino. Renginyje 
dalyvavo nemažai jaunimo – vadinasi, bus kam perduoti estafetę. 
Pastarieji įvykiai Ukrainoje dar kartą patvirtino, kokia trapi toji lais-
vė: mes ir dabar, ir visą laiką – nesibaigiančiame laisvės kelyje...                  

Mes visą laiką – Laisvės kelyje
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IŠ TAKSI VAIRUOTOJO 
„TAKSOMETRO“ 

Pagal Antaną Baltrimą

GERAS REISAS

Tai nutiko tais laikais, kai jau steigėsi 
privačios taksi įmonės, o taksistus žmonės 
vadino „dušmanais“. Tarnavau budėtoju 
vandenvietėj, tuo pačiu metu pagal iškvie-
timą vežiojau keleivius.  

Kviečia važiuoti Raguvėlėn – o, geras 
reisas! Prie mano „Žiguliuko“ autobusų 
stotyje lūkuriuoja du jaunuoliai. Važiuo-
jam Raguvėlėn. Vos įsuku į nurodytą kie-
mą, staiga kaip šoks prie manęs unifor-
muoti vyrai, užlaužė rankas, prispaudė 
galvą prie automobilio, paukaušin įbedė 
pistoletą... Keisčiausia, kad aš milicininkus 
pažįstu, bet jie į kalbas nesileidžia... 

Pasirodo, pakliuvau į kriminalistų pasa-
lą, jie gaudė reketininkus, o kadangi aš juos 
atvežiau – vadinasi, esu jų bendrininkas... 

Tas „geras reisas“ man užtruko apie 
dvejus metus tampymosi po teismus; lai-
mė, buvau tik liudininkas... 

IŠKVIETIMAS

– Alio, taksi? Atvažiuok pas mane!    
– Gerai, bet kur?
– Prie ežero!
– Prie kokio?
– Nežinau.
– Apsidairyk aplinkui. Ką matai?
– O ką čia labai matysi? Vanduo ir krū-

mai!
Matau, kad susikalbėt nepavyks, išjun-

giu telefoną. Po kelių minučių – vėl skam-
butis:

– Tai atvažiuoji pas mane ar ne?!
– Ar išsiaiškinai, kur esi? Ne? Tai kaip aš 

tave surasiu? Paėjėk vienon pusėn, kiton, 
gal ką pamatysi?

Skambina dar po kelių minučių:
– Matau siauruko bėgius!
Vadinasi, Pagojė... Nulekiu, randu 

sėdintį žvejo kėdutėje, aišku, smarkiai šiltą. 
– Kur vežti?
– Pas vokietį! 
„Vokiečiu” pravardžiavo vieną mano 

pažįstamą. Nuvežu keleivį tiesiai jo kie-
man. Keleivis tik dabar galutinai atsipeikėja:

– Iš kur tu sužinojai, kas tas vokietis ir 
kur gyvena?!

– Matai, broliuk, taksi dirbu jau 20 metų...
Ir aš po visų vargų netikėtai gavau „premiją”.

IŠ KOTO NEIŠVERSI

Pagal Rimantą Varanavičių

Pienionių Jonas Jakeliūnas nestokojo 
sveiko humoro, nepasimesdavo jokioj 
situacijoj – kaip sakoma, lengvai iš koto 
neišversi! Kartą kiek „padauginęs“ ir pašū-
kaliojęs, atsidūrė Anykščių milicijos arešti-
nėj. Kitą dieną „už viešosios tvarkos pažei-
dimą“ jis jau šlavė gatvę. Kaip tyčia pro 
šalį ėjo pažįstama moterėlė.

– O tu gi, Jonai, ką čia vidury miesto 
veiki?!

– Matai, nusipirkau didelius namus, rei-
kia gerai apsišluot!

Moterėlė apsidairė, pakėlė galvą: 
namai tikrai dideli, darbo Jonui daug... 
Grįžusi namo, pasakoja ką susitikus ir vis 
neatsistebi:

– Visaip žmonės kalbėjo: Jonas šioks, 
Jonas anoks, o va kokio turčiaus būta!

Ir tik tada, kai Jonas po kelių parų su 
ryšulėliu grįžo namo, yla išlindo iš maišo...

DAILININKAS

Pagal Vilmą Paulauskaitę

Saviveiklininkai po koncerto grįžo auto-
busu namo. Darbas nuveiktas – galima ir 
atsipūsti. Kas dainavo, kas gurkšnojo, kas 
užkandžiavo. Po kurio laiko autobusas 
stabtelėjo, ir pasigirdo tradicinis vairuotojo:

– Mergaitės į dešinę, berniukai į kairę!
Kaip liepta – taip padaryta. Kai susirin-

ko visi „iš kairės“ ir „iš dešinės“, autobusas 
trūktelėjo ir nulėkė priekin. Tik nuvažia-
vus kelis kilometrus, staiga prabudo per 
daugybę bendrų 
išvykų išugdytas 
kolektyviškumo 
jausmas: kažkas 
pasigedo dailinin-
ko A.L. Keisčiau-
sia, kad jo niekas 
nebuvo užfiksavęs 
nei kairėje, nei 
dešinėje... 

Teko grįžti atgal.
Dailininką rado 
jau kiek sustirusį ir 
neramiai mindžiu-
kuojantį ant kelio.

 – Kur tu buvai, 
po šimts pypkių?! 
– užsipuolė bendra 

, žygiai.
– Na, aš nuėjau ne „į kairę“ ir ne „į deši-

nę“, o „už“, – kukliai pasiaiškino dailininkas.

KEIČIASI LAIKAI – KEIČIASI 
PAPROČIAI...

Pagal Ramūną Vaivadą

Anksčiau žveju buvo laikomas tas, kuris 
kiauras dienas smarksodavo paupėj ar 
paežerėj ir visą patirtį įgydavo, kaip sako-
ma, sūriu prakaitu. Jis pats puikiai išmanė, 
kokią žuvį vilioti karkvabaliu, o kokią – 
graužavirba ar naktiniu slieku, kur žuvis 
gyvena – srovėj ar gilumoj. Geriausios 
blizgės, avižėlės, masalai, net meškerės ir 
spiningai – žinoma, savos gamybos!

Dabar gi tapti žveju – akimirkos reika-
las! Atėjai į žūklės reikmenų parduotuvę, 
išsitraukei sąrašėlį su patarimais, kokio 
reikia valo, kabliukų, plūdės, sliekų ir t.t., 
nusipirkęs viską susikrovei kuprinėn – ir tu 
jau žvejys! 

Kartą toks miesto vaikas meškerio-
jo šalia. Karosus. Spokso į plūdę, paskui 
žvilgteli į mane ir klausia:

– Kelių gramų tavo plūdė?
– Nežinau. Gal trijų, gal keturių. O kas?
 – Jei būtų keturių, toliau užmestum!
Štai, svarstau, ką reiškia išmanusis jau-

nimas, naujosios technologijos! Nei mes 
sverdavom anksčiau plūdes ar šviną, nei 
ką – pasikliaudavom akim ir delnu. O 
dabar viskas reglamentuota, pamatuota, 
moksliškai pagrįsta... Staiga žiūriu – kai-
myno plūdė kad neria, kad slysta!

– Kirsk, – sakau, – ko lauki?!
– Negaliu, – šaltai atrėžia jauniklis, – 

plūdę turi panert iki raudono brūkšnelio, 
dar reikia palaukti!

Po akimirkos, žinoma, kirsti jau buvo 
vėlu. Vadovėlis vadovėliu, o aš karosą 
būčiau ištraukęs!   
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