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Jums dar tik 30, o biografijoje – ilgokas sąrašas patriotinių 
akcijų, kurių iniciatorius buvote. Apdovanotas Šaulių Žvaigž-
dės medaliu (2009 m.), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo 
medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2013 m.). Priklausote lyg ir „pini-
gų kartai“, o patriotizmas trykšte trykšta, – iš kur jis? O gal tie-
siog... naudinga būti patriotu? 

Nemanyčiau, kad pinigai ir patriotizmas – viena kitai priešta-
raujančios sąvokos. Verslininkas, sąžiningai mokantis nemenkus 
mokesčius į valstybės biudžetą, dažnai būna didesnis patriotas 
negu asmuo, kuris savo patriotizmą pabrėžia tik nuolatos karto-
damas šį žodį ir mušdamasis į krūtinę.

Taigi, išskirtiniu savęs šios sąvokos fone nelaikau, tiesiog sten-
giuosi dalį savo asmeninio laiko, žinių ir įgūdžių pasidalinti su 
aplink esančiais žmonėmis. Kadangi didžiausia artima bendruo-
menė, kuri mane gali prasmingai supti ir su kuria esu glaudžiau-
siai susijęs, yra mano krašto ir šalies žmonės – su jais daugiausia 
ir dalinuosi. Dalinimasis – pagrindinis socialios asmenybės bruo-
žas, taigi, lyg ir nieko išskirtinio. Valstybė – mūsų bendruome-

Ką turiu, tuo ir dalinuosi
Į PA korespondentės Silvijos Mažeikytės 
klausimus atsako istorijos mokslų dr. 
Norbertas Černiauskas

nės stogas (ir dažniausiai mūsų visų atspindys), o ne svetimkūnis, 
savaiminis objektas, – šis supratimas padeda dar geriau suvokti, 
kad patriotizmas nėra neapčiuopiama butaforija – tai visi tavo 
krašto žmonės, su savo savimone, kultūra ir darbais.

Šįmet apsigintos Jūsų daktarinės disertacijos tema – „Nedar-
bas Lietuvoje 1918-1940 m.“ Kodėl pasirinkote šią temą? Ar 
ne todėl, kad jaunimo nedarbas šiandieninėje Lietuvoje – viena 
skaudžiausių rykščių? Gal, lygindamas skirtingus Lietuvos isto-
rijos tarpsnius, galėtumėte pasiūlyti šiandienos jaunuoliui nau-
dingų išvadų, patarimų, kaip užsidirbti ne airijose norvegijose, 
o namie?

Rinkdamasis šią temą, tik iš dalies galvojau apie dabartį. Pagrin-
dinė pasirinkimo priežastis – rašyti ne politinę, o socioekonominę 
istoriją. Kitaip tariant, nagrinėti tarpukario visuomenę nuo visaa-
pimančių reiškinių iki pavienio individo kasdienybės realijų. Lygi-
nant su šiandiena, buvo tiesiog įdomu pažvelgti, kaip nedarbas 
spręstas valstybiniu lygiu, kiek valstybė prisiimdavo atsakomybės 
už asmenį, kuris neturi ir neranda darbo. Dabar galėčiau tik api-
bendrinti, kad šiandien esame itin išpaikinti valstybės dėmesio ir 
dažnai savo nerangumą ir nenorą imtis iniciatyvos bei atsakomy-
bės permetame ant valstybės pečių. Ir paties nedarbo nedramati-
zuočiau – Lietuvoje daug didesnė problema yra tinginystė, neno-
ras galvoti ir stengtis, todėl dideliu galvos skausmu tampa net ir 
kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas... Labiau remiame nedirbantį 
nei dirbantį. Džiugu, kad pagaliau pradėta jaunus žmones kryp-
tingai ir protingai šviesti, jog bet koks darbas, jeigu tu jį atlieki 
kaip tikras tos srities profesionalas, yra vienodai gerbtinas, o bet 
koks aukštojo mokslo diplomas dažniausiai lemia ne svaiginan-
čią karjerą, o rytinius galvos skausmus einant į nekenčiamą darbą 
(arba net ir to neturint). Taigi, jaunam žmogui patarčiau kryptingai 
rinktis profesiją, kurią tikrai myli, o ne populiarią, šiuo metu pel-
ningą. Atsidavimas mėgstamam darbui labai greitai atneša įvai-
riapusių dividendų, žinoma, pinigine prasme taip pat. Nepažįstu 
nė vieno jauno žmogaus, kuris turėtų mėgstamą profesiją, tačiau 
neturėtų darbo.

Silvijos Mažeikytės nuotr. 

2014-ųjų lapkričio vidurio Anykščių grafika: mes gražūs visais metų 
laikais!

Anykštėnas, istorikas ir šaulys viename asmenyje...
Nuotr. iš Norberto Černiausko asm. albumo
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Dažnai kalbame apie būtinybę kurti bendruomenes, kurio-
se ir jaunam, ir senam būtų jauku, įdomu, linksma. Bet kalbos 
paprastai ir lieka kalbomis, nes žmonės vis labiau užsisklendžia, 
tampa pavydūs, įtarūs, pikti. Kaip siūlytumėt pramušti šį nema-
tomą susvetimėjimo kiautą? Sudominti jaunimą bendruomeni-
niu gyvenimu?

Gyvybingos ir tvirtos bendruomenės dirbtiniais instrumentais 
– potvarkiais nesukursi ir nesureguliuosi, turi būti įdėta daug ir, 
svarbiausia, nuoširdaus darbo. O rezultatų dažnai tenka ilgokai 
laukti. Ne visi jų sulaukia, nuleidžia rankas. Aiškių ir šimtapro-
centinių priemonių nėra – svarbiausias dalykas, nuo ko viskas 
prasideda – pasitikėjimas artimu ir greta esančiu. Kuo daugiau 
pasitikėsime žmonėmis (net ir laikinai nusivylę), tuo daugiau atsi-
ras abipusio bendrumo jausmo, noro burtis, būti kartu. Gal kiek 
abstraktu, tačiau tai veikia. Iš savo patirties galiu paminėti, kad 
organizuojamų „Trakinių partizanų“ metu pagaliau pavyko vieno-
je erdvėje, vienoje vietoje susirinkusius įvairaus statuso, amžiaus 
ir išsimokslinimo asmenis suburti į darnų ir pozityvų kolektyvą, 
kuriam svarbu nuoširdžiai pabendrauti, puikiai praleisti laiką; tie-
sa, tai tik vienos dviejų dienų bendruomenė.

Anykščiuose jaunas žmogus vis retesnis... Kaip rodo bibliote-
kos formuliarai, vis mažiau beskaitančių, o mokyklos, kiek teko 
patirti važinėjant su paskaitomis po visą Lietuvą, išleidžia ne tik 
genijus, bet ir visiškus mažaraščius... Kas dėl to kaltas? Kokią 
matote išeitį? 

Klausdami labai gerai pastebėjote – nyksta vidutiniški mokslei-
viai, nyksta ir vidutiniškai besimokantys studentai. Gilėja praraja 
tarp gerai ir prastai besimokančių. Jei universitetuose tai galima 
išspręsti gana paprastu būdu – apskritai mažinti ir taip itin didelį 

Atkelta iš 2 psl.

Ką turiu, tuo ir dalinuosi aukštosiose mokyklose bestudijuojančių skaičių – tai mokyklose 
šios problemos rezultatai daug akivaizdesni ir skaudesni. Tikrai 
nerodyčiau pirštu į mokyklas, manau, kad dėl šių problemų jos 
mažiausiai kaltos. Pagrindinė šio liūdno reiškinio priežastis – šei-
ma. Pastaruoju metu vis kalbam apie mokyklų ir kitų švietimo 
įstaigų pertvarkymus, atnaujinimus, bendruomenių stiprinimą, 
tačiau pamiršdami šeimą arba stengdamiesi ją „desakralizuo-
ti“, „demitologizuoti“, išsikasėm baisią duobę. Vaiko, augančio 
šeimoje, kur knyga tik sekcijos papuošalas, skaityti ir permąstyti 
(beveik šimtu procentų) neprivers nei bendruomenė, nei moky-
kla, nei socialinių paslaugų centras, nei kas kitas... Pagrindinis 
kelias problemai spręsti – jaunų šeimų stiprinimas ir palaikymas.

Kokią regite mūsų miesto, krašto perspektyvą? Kas labiausiai 
liūdina – ir džiugina? Ko norėtumėte palinkėti PA skaitytojui?

Miesto ir krašto perspektyvą matau tik teigiamą. Anykščiai turi 
savo aurą, o ją net ir norint sunku praganyti. Miestas gražėja, ple-
čiasi kultūrinės (smagu, kad jos nepamirštamos) ir pramoginės 
erdvės. Manau, kad ateityje Anykščiai tuo ir išsiskirs – puikiu kul-
tūrinės ir pramoginės erdvės suderinamumu. Galbūt didėjančių 
lankytojų srautus mažokai finansiškai „išnaudoja“ patys anykštė-
nai – didžioji dalis pinigų lieka maximose ir norfose. 

Daugelį rajono problemų lemia bendra Lietuvos padėtis, o ne 
vietos visuomenės aktyvumas ar politikų sprendimai. Vis dėlto 
besiplečiančiai kurortinei infrastruktūrai gal kiek trūksta genera-
linės strategijos ir vadybos – galima pastebėti nederinamų veiks-
mų, išsiskiriančių pozicijų, užmirštami ir „neturistiniai“ Anykščių 
interesai, o kartais ir patys anykštėnai kiek atsainiai priima naujo-
ves, jas kritikuoja tik dėl kritikos. 

Pasaulio anykštėnams palinkėčiau kiekvieną kartą naujai 
atrasti savo kraštą ir iš to pasisemti naujų jėgų, idėjų, kurios neštų 
įvairiapusę naudą ne tik kiekvienam plačiajame pasaulyje gyve-
nančiam anykštėnui, bet ir vienokiu ar kitokiu pavidalu darbais 
sugrįžtų ir šių idėjų mekai – Anykščių žemei.

Lapkričio 28 d. Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre rinkosi ne tik miesto gyventojai, bet ir Vilniaus, 
Kauno anykštėnai, žinomi ir dar visai jauni šalies istorikai. Čia 
įvyko kultūros vakaras, skirtas Pasaulio anykštėnų bendrijos pir-
mininko, akademiko, habil. istorijos mokslų daktaro, profesoriaus 
Antano Tylos 85-mečiui. Prieš tai A.Tyla, R. Miknys, A. Dubo-
nis, T. Baranauskas ir N. Černiauskas Anykščių miesto mokyklose 
dalyvavo gyvosios istorijos pamokose.

Gana sudėtinga būtų atpasakoti visą vakaro turinį. Jo suma-
nytoja Br. Lukaitienė iškilaus tėviškėno jubiliejaus proga sumanė 
apžvelgti visą Anykščių gyvenimo laikotarpį nuo pirmojo PAB 
suvažiavimo 1992 m. iki šių dienų. Šviesi prof. A. Tylos asmeny-
bė suvienijo kelias Anykščių kultūros įstaigas – Kultūros centrą, 
Menų centrą, A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinį 
muziejų, Pasaulio anykštėnų bendriją, PAB Anykščių kolegiją. 

Pirmiausia svečius pasitiko įvairialypė paroda, kurioje buvo 

Šventėme jubiliejų eksponuojamos istorinėmis tapusios akimirkos iš PAB suvažiavi-
mų, anykštėnų sukurti dailės darbai, knygos. Buvo perskaityti LR 
prezidentės D.Grybauskaitės, Vytauto Didžiojo universiteto, prof. 
A.Avižienio, šiuo metu esančio Kalifornijoje, A. ir A.A.Avižienių 
labdaros ir paramos fondo sveikinimai jubiliatui. Šoko garsusis 
J.Ūselienės „Gojus“, dainavo T.Ladiga ir T.Tuskenis. Kaip ir buvo 
galima tikėtis, netrūko prasmingų, žaismingų sveikinimų bei lin-
kėjimų, gėlių ir dovanų.    

Įspūdingai nuskambėjo A.Tylos baigiamasis žodis. Profeso-
rius linkėjo mieliems anykštėnams vilties ir tikėjimo, kad Lietuva 
„neišsivaikščios“, kad nepasitvirtins liūdnos mokslininkų demo-
grafų prognozės. Jubiliatas pasirėmė Lietuvos istorijos pavyz-
džiais, kuomet lietuviai garbingai išsikapanojo iš pražūtingų situ-
acijų ir, nustebindami visą pasaulį, XX amžiuje dukart atkūrė savo 
valstybę. 

Mums gi belieka tikėtis, kad jubiliato įžvalgos pasitvirtins, o 
Anykščių kultūrininkai ir ateityje sugebės įgyvendinti ne vieną 
bendrą projektą.   

PA inf.
Garbūs kultūros vakaro svečiai ir dalyviai (iš kairės): Seimo narys 
S.Jovaiša, Anykščių meras S.Obelevičius, prof. A.Tyla, Lietuvos isto-
rijos instituto direktorius R. Miknys žavių anykštėnių draugėje... 
Ritos Babelienės nuotr.

PAB valdybos pirmininkas prof. A.Tyla „kelionę“ į savo jubiliejaus 
šventę pradėjo nuo anykštėnų kūrybos parodos.  
Ritos Babelienės nuotr.
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PAMINKLAS SENELIUI 
KRYŽDIRBIUI – KNYGA

Ateina metas, kai atsiranda noras pažin-
ti savo protėvius,  laike nutolusius savo 
gentainius, išsiaiškinti, iš kur esi atėjęs. Bet 
dažniausiai nutinka taip, kad nebeturi ko 
paklausti. Galėjusieji papasakoti jau  išėję...

Turėdamas didelę gyvenimišką bei kūry-
binę patirtį, parašęs daug knygų, kuriose 
patraukė skaitytojų dėmesį literatūrinė gim-
tojo krašto žmonių likimų, įvykių rekons-
trukcija, rašytojas Rimantas Vanagas ėmėsi 
gan sunkaus uždavinio – atkurti prieš 150 
metų  gimusio savo senelio, kryždirbio Petro 
Blažio portretą,  susekti jau užmaršties dul-
kėmis apneštus jo pėdsakus. Šitas gražus 
užmojis pareikalavo daug pastangų, kantry-
bės, pasišventimo. Teko pasikliauti sunkiai 
surandamais, įvairiuose archyvuose slypin-
čiais dokumentais, kurie liudijo  gyvenimo 
įvykius, faktus, datas. Tos paieškos priartino 
laike su anūku prasilenkusią senelio asme-
nybę, tapo aiškesnis  jo nueitas gyvenimo 
kelias. Atsirado ir intencija būsimai knygai.

Maloni staigmena – Nacionaliniame ir 
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuose išlikę ir saugomi dievdirbio bei 
kryždirbio  Petro Blažio kūriniai, keliolikos 
jo kryžių fotonuotraukos. Šitie „nuglostyti 
laiko ir rankų“ darbai Rimantui yra sakralūs. 

Neseniai pasirodžiusioje  knygoje 
„Gyvenimas pagal Petrą“ Rimantas Vana-
gas pasakoja apie savo senelį, „dievų skap-
torių“ Petrą Blažį. Pasakoja įtaigiai, gyvai, 
su  meile. Sunku būtų nusakyti jos žanrą. 
Publicistika, dokumentinė proza, beletristi-
ka, poezija. Autorius ją įvardino kaip šei-
mos bibliją, mena ne tik senelį, bet ir kitus 
savo gentainius. Knygoje nemažai nuotrau-
kų. Tačiau senelio portretas tik anūko vizi-
joje:  „...aukštas,  nuo aukštumo net gunk-
telėjęs, įdubusiais žandais, kumptelėjusia 
nosimi vyras. Jis sėdi savo pamėgtoj vie-
toj, ant gryčios slenksčio, lekuoja sunkiai, 
skleisdamas nesuprantamus garsus, nors 
akys šviesios, žvalios, plaukai ir antakiai – 
kaip degutas.“

Anykštėnų knygų derlius

Leidžiant knygą „Gyvenimas pagal 
Petrą“ sveikintinas ir Rimanto žmonos Vijo-
letos indėlis, knygos pabaigoje jos sudary-
tas Blažių genties genealogijos medis – 
priedas „šeimos biblijai“.

Naujoji rašytojo Rimanto Vanago knyga 
– tai rašytinis paminklas mūsų krašto tau-
todailininkams ir, žinoma, seneliui kryž-
dirbiui. Toks paminklas nesensta, bėgant 
laikui jo vertė tik didėja.

Vygandas Račkaitis

VEIKLIOS KRAŠTOTYRININKĖS 
DOVANA

Literatė, kraštotyrininkė, dirbusi moky-
toja Ažuožeriuose ir Anykščiuose, o dabar 
jau į aštuntą dešimtį įkopusi Genovaitė 
Ražanienė ką tik išleido savo poezijos ir 
prisiminimų knygą „Kalbu rudeniui“. Tai 
jau trečioji autorės knyga (2006 m. išėjo 
eilėraščių ir miniatiūrų knygelė „Nugalint 
vėją“, 2009 m. – panašios pakraipos kny-
gelė „Tikiu gerumu“. 

Iš noro skleisti gerumą, dalintis tuo, ką 
turi, ką jauti, ką žinai – gimė ir trečioji G. 
Ražanienės poezijos ir prisiminimų  knyga  
„Kalbu rudeniui“. Joje – Žmogus ir Kūrėjas, 
gamta ir mes, gyvenimo prasmės paieškos, 
bendravimo šiluma ir grimasos, žmogiški 

džiaugsmai ir prisi-
minimai apie gim-
tąjį Miškinių kaimą 
Panevėžio rajone. 
Knygą sudaro penki 
skyriai: „Susitikim“, 
„Klaupiuos“, „Kal-
bu rudeniui“, „Joms 
noriu pasakyti ačiū“ 
ir „Mano gimtasis 
kaimas“.

Autorė knygoje 
gilinasi į žmogaus 
vidinį pasaulį, kvie-
čia atsisakyti ego-
izmo, puikybės, 
gobšumo. Ji pati 
didžiausią atgai-

vą jaučia gilindamasi į dvasinius dalykus: 
vidinio „aš“ suvokimą, gyvenimo prasmę, 
sielos ir minčių švarą. Daugelyje eilėraščių 
ir miniatiūrų nuskamba vidinės ir išorinės 
tylos – kaip vienos didžiausių vertybių – 
tema.  (Eil. „Rudens tyla“, „Mūsų rugsėjai“ ir 
kt.). Pergyvenusi nelengvą vaikystę (mamos 
neteko būdama penkerių, ją auginusios 
močiutės – mokydamasi aštuntoje klasėje), 
autorė dėkoja Aukščiausiajam už buvimą 
šalia, už vedimą per gyvenimo vėjovartas.

Knygoje šilčiausi žodžiai skiriami ją 
auginusiai močiutei, tetai bei kitoms, ją 
vienaip ar kitaip vaikystėje globojusioms 
moterims. Skyriuje „Mano gimtasis kai-
mas“ autorė dalinasi savo prisiminimais 
apie pokarį ir savo šeimos išgyvenimus 
kolektyvizacijos metais.

G. Ražanienė yra Anykščių literatų klu-
bo „Marčiupys“ ir Anykščių Teresės Mike-
liūnaitės kraštotyros draugijos narė. Kartu 
su Rima Balčiūniene ji surinko kraštotyros 
medžiagą ir 2013 m. parengė kraštotyros 
darbą „Ažuožerių mokyklos istorija 1921–
2003 m.“, kartu su kitais kraštotyrininkais 
užrašė žmonių pasakojimus apie Ažuože-
rių kaimo šventes ir papročius, žemės ūkio 
verslus ir amatus, ažuožeriečių valgius 
bei drabužius, Marijos Imbrasytės-Čirlie-
nės prisiminimus ir jos sukurtas dainas. G. 
Ražanienė  ir dabar ne tik rašo eiles, bet ir 
aktyviai dalyvauja kraštotyros veikloje.

Audronė Berezauskienė

Tęsiasi mokslo metai Anykščių akade-
mijoje. Lapkričio 20 d. apie Anykščių geo-
grafinę padėtį ir klimato ypatumus paskai-
tą skaitė fizinių mokslų daktarė, anykštėnė 
Audronė Galvonaitė.

Kaip visada, trumpa gražia įžanga į 
moksleivius kreipėsi akademijos rektorius 
rašytojas Rimantas Vanagas. „Galbūt mus 
veikia tolimų žvaigždžių šviesa, bet garan-
tuotai veikia ir artimiausia aplinka: upelis, 
medis, kalva – visi esame gamtos, gimtojo 
krašto kūdikiai. Ir mūsų gimtoji kalba per 
tūkstančius metų užkoduota iš gamtos: 
ošia kaip šilai, lėta kaip lapkričio vakarai, 
kaip nepabaigiami darbai darbeliai. Kur 
bebūtume, nepamirškime savo prigimties, 
savo šaknų ir to, ką mumyse užkodavo 
gimtinė“.

Dr. Audronė Galvonaitė patvirtino, 
kad mes iš tiesų turim genetinę, klimati-

Anykščių akademija: žingsnis į priekį
nę atmintį ir mūsų organizmas prisitaikęs 
gyventi ir būti čia. O kalbėti apie gimtųjų 
Anykščių klimatą ir orus, pasirodo, ne taip 
ir paprasta, nes Anykščiuose nėra meteo-
rologinės stoties, niekas nefiksuoja ir nefo-
tografuoja vykstančių reiškinių. Anykščiai 
įsikūrę vidutinių platumų klimato juosto-
je, esame takoskyroje, kai aukštumos dar 
nepasibaigę, o lygumos dar neprasidėję. 
Dėl raižyto reljefo atsiranda temperatūrų 
skirtumų, todėl ir Anykščiuose galime ste-
bėti įdomių gamtos reiškinių. 

Paskaita priminė kadaise populiarią 
žiniasklaidos rubriką „Ar žinai, kad...“ 
Tokių dalykų akademijos klausytojai var-
gu ar kur buvo, galėjo būti girdėję. Dr. 
A. Galvonaitė, nestokodama humoro ir 
vaizdingų palyginimų, pateikė išsamių 
duomenų apie oro temperatūrą, kritulius, 
sniego dangą, pūgas ir speigus Anykš-

čių žemėje. Papasakojo, koks nepapras-
tai įdomus meteorologo darbas: mokslas 
paremtas matematika ir fizika, o skaičius 
nulis meteorologijoje labai didelis, reikia 
daug ką išmanyti, gal tik dainavimo įgū-
džiai nelabai reikalingi, – juokavo vieš-
nia. Ir kad ir kiek beišmanytų šio mokslo 
subtilybes, „blato“ danguje neturi: Joninių 
kruša Anykščiuose išlaužė ir jos svogūnus, 
suniokojo daržą.

Susitikimo pabaigoje paragino visus 
dažniau pakelti akis į dangų: „Dangus – 
tai ne tuščia knyga. Stebėkit, kaip kinta 
spalva, aukštis, ypatingai žavus šiaurinis 
skliautas“. O pamačius įdomesnių debe-
sų, ragino fotografuoti ir atsiųsti į Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybą. Akademijos 
klausytojus viešnia apdovanojo šios tar-
nybos išleista knygele „Mums rūpi mūsų 
klimatas“.
Judita Skačkauskienė,
PAB ats. sekretorė
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Gruodis

„GRYBAI”

Vienam žmogui sostinėje pasigyriau, kad 
šiemet Anykščiuose kaip niekad pridygo 
baravykų. Tas nustebo: 

– Kodėl tik šiemet?
– Na, pernai jų beveik nebuvo...
– Sunku patikėt. Aš dažnokai pas jus atva-

žiuoju, bet kad Anykščiuose nebūtų „gry-
bų“... Kurion pusėn bežengtum – „grybas“ 
prie „grybo“! 

– Nu, tu jau čia per daug... Iš ko taip 
sprendi?

– Visi gudrūs, protingi, ambicingi, mėgsta 
pašnekėt ir ypač pasigirt: kaip pas mus gra-
žu, kokia istorija, tradicijos, renginiai! Bet 
vos tik paprašai pirštą pakrutint – iškart po 
pušele, po eglute... 

BLONDINĖ

Anykščiuose gerai žinomas medžiotojas 
S. grįžo namo. Kaip ir dera vyrui po medžio-
klės, buvo gerokai pavargęs. Kad žmona nie-
ko neįtartų, kuo tyliau prigulė prie jos. Vos 
prašvitus pramerkė akis: nebepamena, kaip 
parsirado namo? Keisčiausia, kad moteriška 
galvutė ant gretimos pagalvės – ne įprastai 
juoda, o šviesi kaip blondinės. Medžioto-
jas nustėro: po šimts pypkių, kur jis guli?! Ir 
kas toji blondinė?! Bandė prisiminti kokią 
nors šviesiaplaukę, galėjusią išvesti iš kelio 
– nepavyko. Pradėjo atsargiai dairytis. Kam-
bario sienos pažįstamos, laikrodis tas pats, 
langas toje pačioje vietoje. Viskas atitinka 
tikrovę, tik moteriškės plaukai ne tie... Žmo-

,

nos draugė, kaimynė?
Bet kaip tai paaiškinti?
Ir tik tada, kai moteris pagaliau atsisuko, 

S. sąmonė nušvito, širdis atsileido: pasiro-
do, kol jis maklinėjo po miškus ir laukus, jo 
mylimoji žmonelė spėjo nusidažyti plaukus!    

VARPAI

Ši istorija ne vienam anykštėnui žinoma, 
tačiau būtų nedovanotina, jei tokio cūdo ir 
grieko nesužinotų ir mūsų palikuonys. Tad 
klausykitės!

Buvo gal kokie 2005-2007 metai. Tuoj 
po vidurnakčio Anykščių ligoninės budintys 
medikai ir ligoniai pašoko iš savo sėdimų bei 

11 d. Sukanka 110 metų, kai Rubikiuose 
gimė kraštotyrininkė Ona TUSKENYTĖ. Savo 
sodyboje Storių kaime surinko ir prižiūrėjo 
vieną turtingiausių Anykščių krašte tradici-
nių sodybos gėlių ir vaistažolių kolekciją. Ji 
taip pat surinko kelis šimtus Anykščių krašto 
senovinių dainų, daugumą iš jų ir pati išmo-
ko padainuoti, buvo garsiausia XX a. antro-
sios pusės Anykščių apylinkių pasakorė. Mirė 
1998 m. Anykščiuose. 

16 d. Sukanka 105 metai, kai  Kinderiuose 
(Kupiškio r.) gimė aktorius ir teatro režisierius 
Juozas Kelmas-KARIBUTAS. Anykščiuose 
augęs ir mokęsis, 1944 m. pasitraukė į Vaka-
rus ir gyveno JAV, kur tapo vienu žymiausių 

lietuvių išeivijos teatrinės veiklos organiza-
torių. Mirė 2000 m. kovo 6 d. Los Andžele 
(JAV).

17 d. Sukanka 60 metų, kai Anykščiuose 
gimė sportininkas krepšininkas ir politikas 
Sergejus JOVAIŠA. Aukščiausių sportinių 
rezultatų pasiekęs anykštėnas, nuo 2004 m. 
grįžęs gyventi į Anykščius, dabar – LR Sei-
mo narys, rungtyniauja krepšinio veteranų 
turnyruose, yra aktyvus šios sporto šakos 
populiarintojas.

 21 d. Sukanka 100 metų, kai Anykš-
čiuose gimė inžinierius hidrotechnikas  
Jonas VELIČKA. 1965–1984 m.  Lietuvos 
melioracijos ir vandens ūkio ministras. Nuo 
1978 m. aktyviai rėmė Arklio muziejaus 
Niūronyse (Anykščių r.) kūrimo idėją ir skati-
no jo komplekso plėtrą. Mirė 1985 m. gruo-
džio 30 d. Vilniuje.

22 d. Sukanka 55 metai, kai Vil-
nijoje gimė kultūros organizatorė  
Galina GERMANAVIČIENĖ. 1984–2013 m.   
gyveno ir dirbo Viešintose, buvo Anykš-
čių kultūros centro Viešintų skyriaus meno 
vadovė, nuo 1997 m. – vaikų folkloro teatro 
„Žaginys” vadovė, spektaklių autorė ir reži-
sierė. Mirė 2013 m. kovo 27 d. Viešintose.

- Sukanka 75 metai, kai Kuniškiuo-
se (Anykščių r.) gimė sporto organi-
zatorius, imtynių treneris ir teisėjas  
Jonas PAJARSKAS. Vienas iš imtynių sporto 
tradicijų Anykščiuose pradininkų, 1963–
2002 m. dirbo Anykščiuose imtynių trene-
riu, 1963-1990 m. rajono Kūno kultūros ir 
sporto komiteto pirmininkas, dabar – naci-
onalinės kategorijos graikų-romėnų imtynių 
teisėjas.

gulimų vietų: juodą nakties tylą perskrodė 
šiurpūs garsai. Atrodė taip, tarsi viršum galvų 
būtų daužiusis milžiniška širdis. Iš pradžių 
žmonės net nepatikėjo tuo, ką girdi, vienas 
kitas gal net palaikė priešmirtiniu kliedesiu 
ar košmaru, tačiau netrukus, nudrėskę snūdo 
voratinklius, visi įsitikino: taip, tai gaudžia 
greta stūksančios bažnyčios varpai! 

Visi žinojo, kad varpais skambinama tam 
tikromis valandomis, ir tik dieną, o kad jie 
prabiltų naktį, turėjo nutikti kažkas baisaus: 
gaisras, karas ar dar kokia baisi nelaimė. 

Logiškai mąstant, netrukus turėjo įsijung-
ti policijos, greitųjų automobilių ir gaisrinių 
sirenos. Tačiau taip nenutiko, nes varpas, 
dar kelis kartus sutilindžiavęs, staiga nutilo. 
Pamažu nurimo ir besiklausančiųjų širdys...

Teisybė paaiškėjo tik kitą dieną. Pasiro-
do, po choro repeticijos tūlas giesminykas, 
būdamas ne visai tvirtas, nuslinko į gretimą 
viškų kambarėlį ir šešėliuotame kamputy-
je tyliai prisnūdo. Niekas jo nepastebėjo, 
tad zakristijonas ramiai užrakino bažnyčios 
duris. Gi tūlasis giedorius po kelių valandų 
nubudo  – ir iškart išsiblaivė supratęs kur 
esąs. Perspektyva visą naktį šalti kryžių ir 
šventųjų draugėje jo nenudžiugino, gi pro 
langą neišlipsi, durų spynos neišlauši... 

Ir žmogeliui nebeliko nieko kita, tik pri-
sišaukti kokį kaimyną. O kaip kitaip jį prisi-
šauksi, jei ne varpais? Mobilių telefonų tada 
dar beveik nebuvo. 

Keista, bet apie šį įvykį vietos žurnalistai 
sužinojo tik tada, kai gandas buvo aplėkęs 
visą miestelį ir jau ataušęs. Kai pagaliau vie-
nas smalsuolis paprašė klebono S. pasidalinti 
detalėmis ir įspūdžiais, tas tik sumostagavo 
rankovėmis: o kam to reikia, o kam to reikia?! 

Iš tiesų – niekam, tik... linksmai Anykščių 
parapijos istorijai! Nes net ir dorieji mūsų 
anykštėnai ne visi norėtų likti žmonių atmin-
tyje tik angelais ar šventaisiais...
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