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Esate artimai susijęs su Anykščiais, banaloka būtų klausti, ar 
jaučiatės esąs mūsų miesto ir krašto patriotas. Vis dėlto įdomu: 
kai iš tolimų gastrolių atvažiuojate į savo gimtinę, kokie jausmai 
ir prisiminimai Jus pirmiausia užplūsta?

Taip, esu anykštėnas. Proproseneliai su Ladigų pavarde, valstie-
čiai, kiek žinau, gyveno prie Biržų-Rokiškio „rubežiaus“. O mano 
paties jausmai... Man grįžimą į tėviškę, į Lietuvą (jei iš tolimesnių 
kraštų) paprastai lydi semantinis klausimas: tėviškė, tėvynė – kas 
tarp šių žodžių ir manęs bendra? Tas noras pakedenti dažną žodį 
ateina su metais. Taigi: žodžio šaknis „tėv“ parodo (kaip, beje, ir 
kitose kalbose: motherland, fatherland, otčizna...), kad esame iš 
tos vietos, kur gyveno mūsų tėvas, tėvai, motina. O jei šitaip, ar 
bereikia aiškinti, kad santykis su šia žeme – ypatingas, sakralus?

Išvykdamas iš tėviškės, iš tėvynės, niekada nežinai, ką ten, 
užsieniuose, pamatysi, kas išvis ten tavęs laukia. Mūrai, bokštai, 
kalnai, muziejai, paminklai? O grįždamas iš anksto žinai: bus 
žalia žalia! Lomelės, krūmai, miškai – viskas žalia, net žiemą; 
taip, net žiemą! Tėviškės (man – Anykščių) žaluma akyse prasi-
muša ir pro lietų, ir pro storiausią pusnį. Nes lietuviui žaluma – tai 
ir tyla, ir širdies ramumas. 

Akys, širdis ir protas ne visada sako tą patį. Anykščiuose žavu 
poilsiauti, susitikti su bičiuliais, dalyvauti kaip iš gausybės rago 
plūstančiuose renginiuose, tačiau ar to pakanka kasdienybėje? 
Būdamas daug matęs, patyręs kultūros žmogus, kokias patirtis 
galėtumėte pritaikyti Anykščiuose, pasiūlyti anykštėnams?

Nesu Saliamonas, kad galėčiau pažerti neginčijamos išminties 
ar gatavų receptų. Nors... kiekvienas savo „matymo lauką“ galim 
susidėlioti taip, kad visiems ir švenčių, ir kasdienybės mozaika 
atrodytų įdomi. Apie galimas anykštėnų veiklas ir problemas kal-
bėjomės susiėję Avižienių sodyboj Šv. Onos atlaidų pabaigoj. 
Pasaulio anykštėnų bendrijos paskirtį tokią ir matau: artinti žmo-

Tėviškėj žalia ir žiemą... nes, kad jie svarbiausius Anykščių reikalus įprasmintų kaip mūsų 
visų moralinę pareigą, įsipareigojimą savo kraštui. 

Gaila, įvairios kultūros tarybos, kurių posėdžiuose esu dalyva-
vęs, yra neveiksnios, bent jau dabartiniai jų modeliai. Jeigu „kultū-
rininkų“ priimtas nutarimas palankus „politinei vadovybei“ – tada 
taryba reikalinga ir gera, jeigu nepalankus – tai ir paramos kultūrai 
ar projektui iš valdžios nesulauksi! Žinoma, kiekviena partija ar 
grupė, net kiekvienas mūsų turim savų interesų, bet šalies, mies-
to, rajono gerbūvis ir garbė turėtų būti aukščiau visko. Deja, taip 
nėra. Patriotiškumas visoj Lietuvoj paverstas idiotiškumu: kalbėk 
ką nori, piktinkis, argumentuok – o laivas plaukia savo keliu. Pri-
tarsi viskam, ką sako ir daro valdžia – būsi patriotas, jei ne – esi 
priešas! Kas belieka tikriems patriotams – lakstyti po renginius su 
trispalve? Bet kas išlaikys lietuvybę, išsaugos kultūros paveldą, 
moralines, dvasines vertybes? 

O dėl švenčių, renginių gausos... Smagu, kad galim švęsti. Bet 
kai šventės pernelyg dažnos, jos tampa lyg ir prievole, darbu. 
Pagaliau – ar galim sau leisti tankiai švęsti? Tai paprasčiausiai per 
brangu – tiek šeimai ar giminei, tiek visam miestui ar rajonui. Kai 
kas jau sako, jog per šventes nebėra kada dirbt... Na, kermošiai, 
miesto šventės – taip jau turi būti, bet, žiūrint plačiau, Lietuvoj 
vyksta nesibaigianti „žaldokynė“; jei nėra progos, patys ją susigal-
vojam. Man atrodo, visiems būtų kur kas geriau, jei darbas būtų 
kaip šventė, o ne atvirkščiai.

Akivaizdu, kad mokame šauniai eikvoti europinius pinigus. 
Tačiau tuo pat metu kukliai nutylime, kokią įsivaizduojame 
Anykščių ateitį be energingo, išsilavinusio jaunimo. Gyventojų, 
deja, ir pas mus katastrofiškai mažėja, o tai, kad virstame pensi-
ninkų bei iškylautojų miestu, ar jau pakankamas pagrindas nusi-
raminti?

Man ir apšepus Šventoji būtų graži, jei jos pakrantėmis srūtų 
žmonės. Bet anykštėnų vis mažiau! Visus mūsų užmojus, many-
čiau, reikėtų vertinti ne greito pasipelnymo, greito pasireklama-
vimo, o ilgalaikių krašto interesų plotmėj. Reikėtų išmokti žiūrėti 
iškart keliais parametrais: geografiniu, istoriniu, bendražmogiš-
kuoju. O dabar – ką akcentuojam, kam skiriam pagrindinį dėmesį 
ir lėšas? Reiktų gerai patikrinti mūsų svarstykles, kurlink jos sveria? 
Į praeitį, dabartį ar į ateitį?

Anykštėnai linkę idealizuoti praeitį – istorinę, literatūrinę, bet 
ar jums neatrodo, kad praeitis jau pradeda mus visus slėgti? Gerai, 
tampam muziejiniu miesteliu, turistų meka, tačiau mes, žmonės, 
ne eksponatai, mes norim gyventi dabar! Norim – ir turim tam tei-
sę! – darbo, normalaus atlygio, pagaliau – elementarios pagarbos 
bendrapiliečiui. 

Ekonomistas pasakytų – o ką mes galim be pinigų, investicijų, 
be laisvų žmonių su laisva sąmone? Štai nuo tos sąmonės gal ir 
pradėkime. Praeitis turi pasitarnauti kaip tramplinas atsispirti, bet 
ne daugiau, nes visi matome, kaip „buksuoja“ realus gyvenimas. 
Siūlyčiau anykštėnams mažiau dairytis atgal, nes, kaip sako Šven-
tasis Raštas, tautosaka ir J.Biliūnas su „Laimės žiburiu“, atsisukę 
tik akmenim pavirsim, prarajon nugarmėsim. Sužinojom, užfik-
savom ir pirmyn! 

Ne vienas jaunas anykštėnas išvažiavo uždarbiauti į užsienius 
skaudančia širdimi, ir pirmiausia todėl, kad namie neturi šansų 
užsidirbti. Kas ir kaip – ne teoriškai, o praktiškai – galėtų sulaikyti 
emigraciją, o išvažiavusius grąžintų namo?

Klausimas, ką veikti Lietuvoje jaunimui, labai dažnas. Jis aktu-
alus ir pagrįstas, bet kartais atrodo, kad mes, vyresnieji, viską turė-

VDU Muzikos akademijos profesorius, žinomas daini-
ninkas, PAB valdybos narys Tomas Ladiga atsako į PA 
klausimus.

Anykščiuose Tomas Ladiga ne tik visada laukiamas, bet jo ir su malo-
numu klausomasi! 
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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tume paduoti jaunam žmogui „ant lėkš-
tutės“. O kur paties jaunimo iniciatyva? 
Siūlykit prasmingus ir pelningus projektus, 
bandykit jėgas versle, kurkit savo organiza-
cijas, bandykit patys kovoti už savo teises – 
reikalaukit, eikit prie seimo ar vyriausybės 
rūmų. Gal, pvz., jaunimui praverstų ne tik 
pagalbos, bet ir laisvos minties telefonas? 
Trumpai tarus, jauni patys turėtų daugiau 
spręsti ir siūlyti. Dabar gi einame lengviau-
siu keliu – už tėvų pinigus nusiperkam 
bilietą ir su visais atestatais ar diplomais 
išplasnojam bet kur...

Visokių minčių kyla. Kartais suabejoju, 
ar tikrai mes mokom jaunimą dirbti – gal 
tik saugom jį nuo darbo? Juk tiek viso-
kių draudimų, dėl kurių jaunas žmogus 
namie neranda sau vietos. Pareigos padėti 
tėvams, jau nekalbant apie kaimynus, lyg 
ir nebeliko. Vos paprašei pakrutinti pirštą, 
tuoj išgirsi: o kas man iš to? Betgi tėvai savo 
atžalas prie darbo pratina ne dėl to, kad 
veltui lietų prakaitą, bet kad žinotų, kaip 
ateina pinigai, sėkmė, gerovė. 

Jaunimo nedarbas globaliu požiūriu – 
ne vien rajono, o visos mūsų valstybės pro-
blema. Kol kas perspektyva ne tik miglota, 
bet ir liūdna. Jei Lietuvos „didieji“ mokėtų 
mąstyti valstybiškai, pirmiausia pasirūpin-
tų, kaip padidinti gimimų skaičių. Užuot 
laukę, kada viskas kažkaip išsispręs, turė-
tume patys ragais ir nagais kabintis už savo 

Tėviškėj žalia ir žiemą...
Atkelta iš 1 psl.

Užrašė Silvija Mažeikytė  

Spalio 23 d. Anykščiuose, Pasaulio 
anykštėnų kūrybos centre - Koplyčioje 
mokslo metus pradėjo naujas visuomeni-
nis švietimo darinys – „Anykščių akade-
mija“. Tai rašytojo Rimanto Povilo Vanago 
sumanytas projektas, daug kartų svarstytas 
Pasaulio anykštėnų bendrijos kolegijos 
posėdžiuose, po ketverių metų „brandini-
mo“ nuspręsta: tai bus popamokinė veikla 
10-11 klasių moksleiviams, užsiėmimai 
vyks du kartus per mėnesį. Akademijos 
lektoriai – anykštėnai mokslininkai, rašy-
tojai, menininkai, kurių Anykščių žemė 
išaugino itin gausiai, o paskaitų temos, 
suprantama, apie gimtąjį Anykščių kraštą: 
miškus ir vandenis, žemės gelmes, prois-
torę, kultūros paveldą, svarbiausius krašto 
įvykius ir žymiausius žmones, tautodailę ir 
dar daug kitų sričių.

„Sveiki atvykę, – šiltai kreipėsi rašytojas 
R.Vanagas į akademijos lankytojus. – Esu 
vedinas kuklaus noro supažindinti su kraš-
tu, kuriame gimėme ir gyvename. Tikiuosi, 
kad išgirsite daug dalykų, kurių dar negir-
dėjote. Kitų metų pavasarį ištikimi „Anykš-
čių akademijos“ klausytojai gaus gražų 
baigimo sertifikatą, liudijantį, kad esate 
savo krašto žinovai ir galbūt netgi patriotai. 
Informaciją stengsimės pateikti ne sausai, 
o atraktyviai, šiltai, iš širdies į širdį, steng-
simės dalintis tuo, ką patys esam patyrę. 
O kai būsim susiję dvasiškai – gal ne tokia 
saldi atrodys svetimų kraštų duona?“ 

Rašytojas papasakojo, jog šių metų 

„Anykščių akademija“: iš širdies į širdį 

vasarą Anykščiuose bendravo su čia atvy-
kusiu pasaulinio garso mokslininku ir poli-
tiku, buvusiu Kolumbijos sostinės Bogotos 
meru A. Mockum, jo žmona ir dukromis. 
Daugybė metų praėjo nuo to laiko, kai 
A.Mockaus tėvai paliko Lietuvą, ne visi 
šeimos nariai bemoka lietuviškai, bet kapi-
nėse, prie senelių kapų tyliai uždainavo lie-
tuvišką dainą... Susijaudinimo ašaras šluos-
tėsi net atsitiktiniai praeiviai – štai ką reiškia 
tėviškė, gimtinės dvasia, meilė Lietuvai!

Projektą entuziastingai palaiko ir kitas 
žymus anykštėnas, profesorius A. Avižienis, 
pažadėjęs akademijos veiklai A. ir A. Avi-
žienių paramos ir labdaros fondo paramą.

Sveikinimo žodį tarė PAB valdybos ir 
Anykščių kolegijos narys, Seimo narys 
Sergejus Jovaiša. Juokaudamas klausė, ar 
galėtų pretenduoti į akademijos diplomą, 
jei kartais tektų praleisti kokią paskaitą? 
Anykščių rajono savivaldybės mero pata-
rėjas Antanas Baura taipogi linkėjo sėkmės 
besimokantiems ir džiaugėsi prasminga 
Pasaulio anykštėnų bendrijos iniciatyva.

O pirmąją paskaitą skaitė žmogus, 
įveikęs visų žemynų aukščiausias vir-
šukalnes, iškėlęs jose mūsų Trispalvę – 
keliautojas, alpinistas Vladas Vitkauskas. 
Žmogus legenda, be kita ko, Anykščių 
krašto padangėje pasiekęs svaiginantį 
rekordą: ties Rūkiškiu su pilotu Vytautu 
Samarinu oro balionu pakilo į 10064 m. 
aukštį. Šią vietą, pasak V.Vitkausko, galima 
drąsiai vadinti „Anykščių Everestu“ ir netgi 
pastatyti joje rekordo vertą paminklą. Įvy-
kių eiga tąsyk sukosi kaip trileryje: oras gie-
dras tik šitam ruože, visur kitur rūkas nors 
kirvį kabink; vėjo greitis žemėje 0 m/s, o 
10 km aukštyje –150 km/h; dujų balionas 
gęsta dėl deguonies stygiaus, gęsta ir spor-
tininkų sąmonė, Vladas tik ilgamečių įgū-
džių dėka atsisuka deguonies ir sau...

Paskaiton susirinkę per 40 moksleivių 
sulaikę kvapą žiūrėjo filmuotą medžiagą iš 
įvairių ekspedicijų kalnuose, gyvai domė-
josi V.Vitkausko alpinisto reikmenimis, iš 
Antarktidos atsivežtu mėlynu maišeliu atlie-
koms. Visas susitikimas virto įtaigiu pavyz-
džiu, kaip atkakliai, nebojant jokių kliūčių, 
reikia siekti savo gyvenimo „everestų“.
Judita Skačkauskienė
PAB ats. sekretorė

žemės, už savo šaknų, už savo kalbos ir 
namų. Jokie svetur uždirbti pinigai neat-
pirks prarastos tėvynės.  

Apie bendruomenę daug šnekame, poli-
tikuojame, braižome modelius, tačiau... 
Nors gyvename nedideliame miestely-
je, lyg ir neberandame bendrų interesų, 
idealų, perspektyvos. Net mūsų kultūros 
įstaigos ne visada susišneka, sveikai lenk-
tyniauja tarpusavy, sugeba rengti bendrus 
projektus, tad ko norėti iš ,,uabų“, pavie-
nių asmenų. Ko, Jūsų manymu, reiktų, kad 
taptume artimesni, pakantesni, vieninges-
ni?

Mažam mieste atsispindi valstybės 
modelis. Diskutuoti reikia, bet dar labiau 
– stvertis konkretaus darbo. Šiandieninėj 
situacijoj aktyvesni ir geranoriškesni galėtų 
būti stiprūs verslininkai. Gaila, ne vienam 
jų svarbiausias kriterijus – išsunkti kuo 
daugiau pelno, įsigyti prabangų automo-
bilį, atostogauti egzotiškose salose – t.y. 
priklausyti VIP-ui. Į ką lygiuojamės – į TV 
„žvaigždes“? Ar verslininkui svarbu, kuo 
gyvi jo pavaldiniai, koks jo autoritetas 
tėviškėnų akyse? Ar jam tikrai smagu, kai 
šalia –  kenčiantys?

Per menkas valstybės požiūris ir į soci-
alinį teisingumą, ir į smulkųjį verslą. 
Anykščiuose jis galėtų virte virti, atsirastų 
nemažai darbo vietų. Tačiau bet kokį norą 
ir bandymą sužlugdo nepakeliami mokes-
čiai, netolygi konkurencija. Vadinasi, reikia 
keisti įstatymus. 

Bet vėlgi: kai ką galėtume nuveikti ir 

Pasak V.Vitkausko, savo šalies vėliavą su 
aukščiausių viršukalnių visuose žemynuose 
atžymomis turi tik Lietuva.
Juditos Skačkauskienės nuotr.

patys. Padėkime vienas kitam, kuo galime 
– ir žmonių veidai pragiedrės. Gali duoti 
vargšui obuolį – duok obuolį. Neturėtų būti 
apleistų žmonių, ypač – vaikų. Prieš trejus 
metus lankiausi Kalnų Karabache, mačiau, 
kokiomis sąlygomis ten gyvena žmonės, 
kaip padeda vieni kitiems. Benamis vaikas 
ten neįsivaizduojamas. O kodėl MES taip 
nevertinam savo žmonių? Jei žmogus – 
nebe vertybė, neišgelbės jokie stiklo takai 
ar menų inkubatoriai. 

Koks jubiliejus be šampano!
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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Milda Kaklauskaitė
IDĖJA: BŪSIU SAVANORĖ!

Bakalauro studijos ėjo į pabaigą, biblio-
teka tapo antraisiais namais. Tačiau baigia-
mojo darbo rašymo džiaugsmai ir rūpesčiai 
nebuvo vienintelis man rūpėjęs dalykas. 
Dažnai galvodavau apie tai, ką norėčiau 
veikti užvėrusi universiteto duris. Magis-
tro studijos bei karjera Lietuvoje tuo metu 
manęs neviliojo. Jaučiau, jog atėjo metas 
padaryti kažką įdomaus ir naudingo, nors 
gal ne visiems suprantamo. Norėjau iššū-
kių, nuotykių ir įdomių patirčių, todėl sava-
norystės idėja greitai tapo patraukliausia.

Buvau girdėjusi apie Europos Komisijos 
remiamą savanorystės programą – Europos 
savanorių tarnybą. Giliau pasidomėjusi įsi-
tikinau, jog būtent to man ir reikėtų. Tuo 
metu Lietuvoje jau nedrąsiai kvepėjo pava-
sariu. Negaišdama laiko užsiregistravau 
programoje, pradėjau ieškoti mano porei-
kius atitinkančių projektų. Galėjau rinktis 
šalį, kurioje norėčiau savanoriauti, pradė-
jau siuntinėti savo gyvenimo aprašymą bei 
motyvuojančius laiškus. Netrukus susisie-
kiau su keliomis savanorius priimančiomis 
organizacijomis, kurių siūlomos veiklos sri-
tys patraukė mano dėmesį. 

Mažų stebuklų metai Drakulos šalyje 

Viena tokių – Rumunijoje veikianti 
nevyriausybinė organizacija Mirakolix. Jei 
esate matę prancūzų komediją „Asterik-
sas ir Obeliksas”, prisiminsite ir galų gen-
ties burtininką Mirakoliksą, mokėjusį virti 
nepaprastų jėgų suteikiantį gėrimą. Pagrin-
dinis organizacijos tikslas – neformalių 
švietimo metodų skleidimas stalo žaidimų 
ir interaktyvių užsiėmimų pagalba. Mira-
kolix įkūrėjai tiki, kad reikšmingi pokyčiai 
pasiekiami nebūtinai rengiant sudėtingus 
planus, svarbiausia – nuoširdus tikėjimas ir 
atkaklumas. Būtent todėl šis filmo persona-
žas tapo organizacijos įkvėpimo šaltiniu ir 
simboliu. 

Sėkmingai praėjusi atranką, gavau 
žinią, jog projektas jau patvirtintas Europos 
Komisijos ir esu kviečiama savanoriauti 
Rumunijoje. Pasijutau bestovinti ant mažų 
stebuklų slenksčio. 

SEPTYNI INDIVIDAI 
VIENUOSE NAMUOSE

Įvykiai pradėjo ristis vienas po kito. Anks-
tyvą rugsėjo rytą palikau Lietuvą. Bukarešte 
manęs jau laukė Kathrin, anksčiau atskridu-
si kita savanorė iš Vokietijos. Smalsiai ir kiek 
nedrąsiai pasisveikinusios, išskubėjome į trau-
kinį, kuris turėjo mus nuvežti į Brašovo miestą, 
vieneriems metams tapsiantį mūsų namais. 

Traukinių Rumunijoje greitais tikrai nepa-
vadinsi, todėl kelias valandas trukusioje 
kelionėje užteko laiko ir pirmosioms rumu-
nų kalbos pamokoms, ir besikeičiantiems 
peizažams. Vienas didžiausių mano patirtų 

įspūdžių, kuris dar 
ilgą laiką nedavė 
ramybės – skaudžiai 
akivaizdūs skirtumai 
tarp miesto ir kaimo. 
Miestų gatvės pilnos 
naujų automobilių, 
gražiai apsirengusių 
žmonių, o kaimuose 
tebelinguoja arkliais 
pakinkyti vežimai 
– pagrindinė trans-
porto priemonė. Kai- 
miečiai purvini ir pa- 
vargę, jų sodybos 
senos, kiemai nela-
bai prižiūrimi, o pa-
kelėse tyliai rymo 
avių bandas ganan-
tys piemenys. Nors 
per metus pamačiau 
daug ko, kažkodėl 
šis kontrastas nie-

kaip neišėjo man iš galvos. 
Pavakare pasiekėme Rumunijos vidurį – 

saksonišką praeitį saugančiame Transilvani-
jos regione,  Brašovo mieste. Mus pasitiko 
projekto kordinatorės Maria ir Alexandra 
bei olandas Coen. Po kelių dienų prie mūsų 
prisijungė čekas Michal, ispanė Maria, pran-
cūzas Simon ir danė Kristine. Greitai įsitiki-
nome, kad kiekvienas iš mūsų truputį kitoks. 
Kitaip ir būti negalėjo: atsivežėme skirtingą 
pasaulio suvokimą, suformuotą mūsų šaly-
se dominuojančios kultūrinės ir socialinės 
aplinkos. Taigi į vienus namus Brašove susi-
rinko ne tik skirtingų Europos šalių piliečiai, 
bet ir septynios asmenybės su skirtingais 
charakteriais, pomėgiais bei interesais. 

Minėti skirtumai nesutrukdė mums tapti 
puikia komanda, priešingai – leido pažinti 
vienas kitą, naujai pažvelgti į save patį, kartu 
mokytis ir augti. Po metų gyvenimo ir darbo 
kartu, kelionių planavimo, po ginčų ir nuo-

Mirakolix komanda. Nuotrauka daryta Brašvovo miesto parke, kuria-
me pavasario - vasaros mėnesiais organizuodavom aktyvias ketvirta-
dienio popietes visai šeimai. 
Autorės nuotr.

Karpatų kalnuose įsikūręs ir gana izuoliuotas 
kaimelis, kuriame turėjome savaitinius užsi-
ėmimus su vaikais.
Autorės nuotr.

širdžių pokalbių mes tapome ne tik kolego-
mis ir draugais, bet ir vienos šeimos nariais. 
Gal nepatikėsit, bet mes niekada nebuvom 
susipykę, nors, be abejo, neišvengėm ginčų 
ir nesusipratimų. Nuoširdus pokalbis ir apsi-
kabinimas išspręsdavo visus nesklandumus, 
ir mes vėl atsidurdavome savose vėžėse. 

LAUKIANČIOS AKYS

Daugiausia dirbom su vaikais iš atokių 
kaimo vietovių ar socialiai pažeidžiamų 
visuomenės grupių (pvz., romais). Aktyvios 
ketvirtadienio popietės miesto parke, kultūros 
vakarai, šeimų šventė, vienos dienos festiva-
lis – tai vis kitos mūsų spalvingos komandos 
veiklos. Mokslo metais turėjom savaitinius 
užsiėmimus net šešiose mokyklose. Jos nebu-
vo nei puikiai tvarkomos, nei pasižyminčios 
gerais mokytojais – kaip miesto mokyklos. 
Mūsiškės švietimo įstaigos buvo įsikūrusios 
atokiose kaimo vietovėse, jas lankė ne visada 
daug dėmesio sulaukiantys romų vaikai. 

Organizuodavom užsiėmimus ir sociali-
niuose globos namuose. Man pavyko susi-
draugauti tiek su mokyklų mokiniais, tiek su 
globos namų auklėtiniais. Ne sykį, besiruoš-
dama užsiėmimams ir vykdama į mokyklą, 
jaučiau vien nuovargį ir nenorą peržengti 
klasės slenkstį. Bendravimas su vaikais viską 
apversdavo aukštyn kojom: nors nuovargis 
po užsiėmimų nepraeidavo, jis būdavo jau 
kitoks – malonus ir netgi šiek tiek smagus. 
Niekas taip nemotyvuodavo, kaip žinojimas, 
jog tavęs nekantriai laukia 50 degančių akių! 

PASIRODO, IR AŠ KAI KĄ MOKU!

Savanorystė neapsiribojo vien darbu 
mokykloje. Organizavom kultūros vakarus, 
kuriuose mes, savanoriai, pristatinėjom savo 
šalių tradicijas. Vienas renginys buvo skir-
tas šv. Kalėdoms. Man pristačius lietuviškas 
Kūčių tradicijas, išvydau daug smalsių ir susi-
žavėjusių veidų. Nustebau, nepatikėjau savo 
akimis. Tai, kas man buvo natūralu ir supran-
tama (12 patiekalų, šiaudų traukimas iš po 
staltiesės ir kiti Kūčių būrimai), kiti europiečiai 
įvertino kaip mistiką ir egzotiką! 

Panašios reakcijos susilaukiau ir papasa-
kojusi apie Lietuvoje ir Latvijoje švenčiamas 
Jonines. Naujų žinių įgijau ir aš. Kalbant apie 
Rumuniją, didelio kultūrinio šoko nepaty-
riau, mane tik stebino jau anksčiau minėti 
skirtumai tarp miesto ir kaimo. Gyvenimas ir 
išvykos į įvairias Rumunijos sritis leido giliau 
pažinti šalį, jos žmones. Kelionės „tranzuo-
jant“ buvo ypač puikus būdas „antropolo-
giniams tyrimams”. Tuomet galėjai ne tik 
išbandyti savo rumunų kalbos sugebėjimus, 
bet ir išklausyti šnekius vairuotojus, atsakinėti 
į nesibaigiančius klausimus: kodėl atvažiavau 
į Rumuniją, ką čia veikiu ir, žinoma, ar man 
čia patinka? 

Vieneri metai patirčių leido suprasti, kad 
esam skirtingos tautos. Tai liudijo žmonių tar-
pusavio bendravimas, jų įsitikinimai, gyveni-
mo būdas ir aplinkinio pasaulio suvokimas. 
Tuo pačiu metu apčiuopiau ir kai ką bendra, 
nors kol kas man būtų sunku tiksliai įvardinti 
ką. Klausiantiems, kaip vertinu Rumunijoje 
pralėkusius metus, atsakau: tai buvo geriau-
sias mano iki šiol priimtas sprendimas. Supra-
tau, jog svarbiausia jaunam žmogui – įsiklau-
syti į patį save, pajusti, ko nori, o jau tada 
ieškoti galimybių. Jų visuomet atsiranda, tik 
mes dažnai nepastebime ir sumindome kaip 
rudeninius lapus. Dažniau ir plačiau žval-
gykimės!



4p. PBp.

PASAULIO ANYKŠTĖNAS
ISSN 2029-4077
© Pasaulio anykštėnų bendrija
Redakcija: Vilniaus g. 41, LT-29145 Anykščiai
Tel. (8 381) 54404, 54432, 53724
Redaktorė - Silvija Mažeikytė
mob.  8 699 89825 
raskila6@gmail.com

El. paštas: p.anykstenai@gmail.com, 
Redakcinė grupė: Rimantas Vanagas, 
Tautvydas Kontrimavičius, Vygandas Račkaitis, 
Viktorija Steniulytė, Rasa Milerytė
Interneto svetainė www.anykstenai.lt 
Maketavo Rūta Žebuolytė
Tiražas 500 egz.

Išleido ir spausdino
UAB „Petro ofsetas“
Savanorių pr.174 D
LT-03153 Vilnius
Tel.+370 5 273 33 47
El. p. priemimas@petroofsetas.lt
www.petroofsetas.lt

Malonu mums, anykštėnams, gyventi jaukioje ir tvarkingoje 
aplinkoje, smagu išgirsti pagiriamąjį žodį iš miesto svečių. Pagy-
rimas ne tik glosto savimeilę, bet ir įpareigoja būti tikrais savo 
krašto šeimininkais. Pastebėjus, kad matomoje vietoje prisikau-
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suoliuko, nebūtina samdytis meistrą ar laukti pagalbos „iš vir-
šaus“ – dažną darbelį galima nuveikti ir pasikvietus kaimyną, 
bendramintį. Kartais tam tereikia gero noro ir šiek tiek iniciaty-
vos.

Štai pavasarį Pasaulio anykštėnų bendrija kartu su Vilniaus 
gatvės gyventojais surengė talką ir iškuopė griovį prie senų-
jų Anykščių kapinių. Mums mielai sutiko pagelbėti Anykščių 
komunalinių įmonių kombinato darbuotojai: nugenėjo senų 
medžių šakas ir išvežė šiukšles.  

Apie gražias iniciatyvas

Vardai ir datos

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.

Lapkritis

8 d. Sukanka 55 metai, kai Troškūnuose 
gimė dailininkė Jovita GLEMŽAITĖ-MATU-
ZIENĖ. Kauno Antano Martinaičio dailės 
mokyklos mokytoja. Kuria ir eksponuoja 
didelio formato tapybos darbus, lieja akva-
reles, dalyvauja tarptautinėse parodose.

9 d. Sukanka 85 metai, kai Sindriuose 
(Anykščių r.) gimė inžinierius elektrome-
chanikas ir aviatorius, aviacijos sporto 
populiarintojas Vytautas SRIUBAS. Gyve-
na Kaune, yra tarptautinės klasės sklandy-
mo sporto teisėjas.

15 d. Sukanka 80 metų, kai Laiteliuose 
(Anykščių r.) gimė inžinierius ir visuomeni-
ninkas Valerijonas SENVAITIS. Nuo 1964 
m. gyvena Garliavoje (Kauno r.), buvo akty-
vus Lietuvos Atgimimo įvykių dalyvis, Kau-
no anykštėnų klubo steigimo iniciatorius.

21 d. Sukanka 115 metų, kai Rygoje 
gimė, paskui Anykščiuose užaugo dai-
nininkė solistė, muzikos pedagogė Ona 
ZABIELAIĖ-KARVELIENĖ (Anna Zabel-
lo). Italijos ir Graikijos operos teatruose 
didžiausio pripažinimo sulaukusi daininin-
kė (mecosopranas), gyvenimo blaškoma 
tarp šeimos Anykščiuose ir karjeros tea-
tro scenose, buvo ryškus XX a. pirmosios 
pusės Anykščių kultūros šviesulys. Pokario 
metais kurį laiką dėstė Vilniaus konserva-

torijoje, J.Tallat-Kelpšos muzikos mokyklo-
je, patyrė politinį persekiojimą. Apie jos ir 
vyro, Anykščių malūno bendrasavininkio 
Jono Karvelio gyvenimo dramą rašytojas 
R.Vanagas parašė dokumentinės prozos 
knygą „Malūnininkas ir Mėnuo“ (2005 
m.). Mirė 1955 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje, 
palaidota Anykščių kapinėse.

26 d. Sukanka 65 metai, kai Anykščiuo-
se gimė istorikė ir muziejininkė Regina 
JUŠKEVIČIŪTĖ-LOPIENĖ. Nuo 2002 m. – 
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus 
direktorė. Jai vadovaujant Vilniuje buvo 
atnaujintas pagrindinis šio muziejaus pasta-
tas – Mažieji Radvilų rūmai, atstatyti pastatą 
puošę lipdiniai, įrengtas kiemo amfiteatras.

PAVARIAI PRIE VARIAUS

Anykščių  literatų klubo „Mar-
čiupys“ narė Eugenija Pilinkienė 
savo bei rėmėjų lėšomis išleido 
knygelę „Pavariai prie Variaus“ 
(2014 m.) Tai knygelės autorės 
prisiminimai apie išnykusį gimtąjį 
Pavarių kaimą ir jo žmones. Pra-
tarmėje E. Pilinkienė rašo: 

„Jau 30 metų praėjo nuo to 
laiko, kai ištuštėjo Pavarių vien-
kiemiai.  Vyresnieji mirė, jaunesni 
išsikėlė kitur gyventi, o jų sodybų 
nė žymės neliko, užaugo brandus 
miškas. Tik kai kur dar likę medžiai 
– beržai, klevai, liepos. Tie neby-
lūs praeities liudininkai byloja apie buvusius darbščius, kuklius gyven-
tojus. Seniausias ir tvirčiausias sargybinis – akmeninis kryžius Kazio 
Jurgelionio buvusioje sodyboje. Jis tebestovi nuo 1888 metų.

Rašau todėl, kad laikas neišdildytų brangių kaimynų paveikslų. 
Noriu įamžinti jų prisiminimą“.

Knygos autorė 1943–1947 m. mokėsi Pavarių pradžios moky-
kloje, vėliau – Anykščių septynmetėje, o 1952–1960 m. studijavo 
Panevėžio medicinos mokykloje ir įgijo akušerės specialybę. Nuo 
1967 -ųjų Eugenija gyvena, dirba ir kuria Anykščiuose. Ji aktyviai 
dalyvauja literatų klubo „Marčiupys“ veikloje, yra Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjungos narė, rašo proza. Jos kūryba spausdinta „Mar-
čiupio“ klubo kūrybos rinkiniuose: „Bočių“ sekcijos narių kūrybos 
rinktinėje „Marčiupys“ (1996), kaimo rašytojų almanache „Prie 
Šventosios“ (1998), „Marčiupio sutelktinėje“ (2005), meilės lyrikos 
sutelktinėje „Išpažįstame šį jausmą ir meile vadiname“ (2007). 

Nuo 1980 m. literatė bendradarbiauja spaudoje: Anykščių krašto 
laikraščiuose „Anykšta“ ir „Šilelis“. Keletą straipsnių paskelbė žurna-
le „Sveikata“, Utenos krašto  laikraštyje „Utenis“. 

2006 m. E. Pilinkienė parašė ir išleido atsiminimų knygą „Pėdsa-
kai žemėje“. „Pavariai prie Variaus“ – antroji autorės knyga, skirta 
gimtajam kraštui ir jo žmonėms įamžinti. Minėtą knygelę išleis-
ti autorei finansiškai padėjo verslininkas Lukas Pakeltis, mokytoja 
Vitalija Dulevičienė, literatės Genovaitė Ražanienė ir Bronė Kundro-
tienė, knygos autorės pusseserės Ona Misevičienė ir Jadvyga Mac-
kevičienė. Viršelio nuotraukų autorius – Anykščių T. Mikeliūnaitės 
kraštotyros draugijos pirmininkas Tautvydas Kontrimavičius.
Audronė Berezauskienė

Anykštėnų knygų derlius 

Vasarą, artėjant Anykščių miesto šventei, kai laukėm į mies-
tą suplūstant gausybės svečių, visos Vilniaus gatvės pašto dėžu-
tes gyventojai nudažė viena spalva. Mažas darbas, bet akių jau 
nebebado surūdijusi skarda. Ir šiuo atveju sulaukėm materialinės 
paramos – ranką ištiesė „Norfos“ labdaros ir paramos fondas.

O rudenį, artėjant Vėlinėms, nuravėjom nuo piktžolių Trem-
tinių kryžių. Gal kai kam lengviau sėsti prie kompiuterio kla-
viatūros ir rašinėti piktus komentarus, girdi, valdžia niekuo 
nesirūpina, nieko netvarko, tačiau, kaip įsitikinome, puikiau-
siai įmanomas ir kitas kelias: sutelkti žmones ir drauge smagiai 
padirbėti.
Judita Skačkauskienė
PAB ats. sekretorė


