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Mes laukiam ne žiemos, 
O balto sniego, 
Žvaigždžių ir mėnesienos, 
Po kojom gurgždančių, plevenančių... 
Visus metus vien lėkus, bėgus, –
Kaip gera paklausyt tylos 
Ir artimos širdies tuksenimo.  

Mes laukiam ne žiemos, 
O krištolo sekundžių – 
Varveklių, o gal arfos muzikos, 
Pastogėje ritmingai lašančios... 
Ji primena, kaip greitai viskas dūžta,
Koks nuostabus kiekvienas sąskambis
Ir net lašelis – mažas, mažas. 

Mes laukiam ne žiemos,
O tėviškės peizažo 
Šarmotame lange: štai sidabrinis keras,
Taurus lyg ženklas iš senolių rašto, 
Ir kažkieno pėdutės gilios,  
Ir veidas motinos, už šilo 
Lėtai niūniuojančios lopšinę...

Rimantas Vanagas

2014-ųjų Kalėdinis

Kalėdinės Anykščių šviesos skleidžia ne tik viltį, bet ir mintį, jog visur esame pirmieji, svar-
biausieji - kaip pirmoji abėcėlės raidė!
Alfredo Motiejūno nuotr.

Esate medžiotojas, tikriausiai pritarsite 
minčiai, kad tik metų pabaigoje skaičiuojame 
nušautus zuikius... 1972 metais baigėte Anykš-
čių A.Vienuolio vidurinę mokyklą. Ką iš tų lai-
kų Jums maloniausia prisiminti – kokius įvy-
kius, žmones? O gal patyrėt ir pirmąją meilę?

Mano vaikystė ir paauglystė – tai neribota 
laisvė. Neturėjom televizorių, kompiuterių, 
užtat jautėmės laimingi gamtoj. Ką norėjom, 
tą ir veikėm, niekas netrukdė, nedraudė. 
Didžiausias dienos nemalonumas – kai mama 
šaukia namo... Žinoma, kai kada pasielgdavau 
ir kvailokai, bet... Per pertraukas berniokai ne 
rūkydavo, kaip dabar, o žaisdavo „dramblį“. 

Buvau smalsus visokiom veiklom – smal-
sumas lydi mane iki šiol. Rūpėjo viską išban-
dyti, perėjau visus įmanomus būrelius – foto, 
aviamodelizmo, kraštotyros, piešimo, daina-
vau ir vaidinau. Su lituanistu Povilu Strazdu 
pastatėm pjesę „Vandens lelija“, važinėjom 
po kitas mokyklas. Muzika, teatras, kinas iki 
šiol man labai svarbūs, tik gailiuosi, kad lai-
ku neišmokau natų ir negaliu užrašyt galvoj 
gimusių melodijų...

Eidavau visur, kad pažiūrėčiau, kaip ten „iš 
vidaus“. Mokytoja pasakė, kad mano paveiks-
le medžiai per tamsūs – supykau ir daugiau 
nebėjau. Parašiau eilėraštį apie Anykščius 
– mokytojai pasirodė, kad eilėdara primena 

Gyvenimas iš „Jovaišos aukščio“ 

žinomą poetą, nors to poeto aš dar nė skaitęs 
nebuvau. Įsižeidžiau, eiliuoti nebenorėjau... 

Atskira kalba – sportas. Lankiau stalo teni-
so treniruotes pas mokytoją Domą Kazlauską. 
Spardžiau kamuolį futbolo gatvių turnyruose. 
Kartą mokytojas Vytautas Aviža ir sako: baik 
tu tuos piešimus, vaidinimus, geriau eik į 
krepšinį, ten tavo vieta! Paskui fizinio lavini-
mo mokytoja Agota Dūmanienė nusiuntė pas 
trenerį Povilą Kugį. Nuo tol žaidžiau, kada 
norėjau – kišenėje turėjau raktus net nuo dvie-
jų sporto salių; neradęs komandos draugų, 
eidavau vienas, vesdavausi seserį kamuoliams 
padavinėti. Kartą kilo geniali idėja – suorga-
nizavau mokyklos stadione 5-6 klasių spar-
takiadą, dalyvavo kelios komandos įvairiose 
rungtyse: šuoliai į tolį, aukštį, 60 m bėgimas, 
kamuoliuko metimas. Viskas būtų buvę gerai, 
jei spartakiada nebūtų vykusi pamokos metu... 
Už elgesį gavau nepatenkinamą pažymį.

Pirmoji meilė... Ji aplankė mane jau dar-
želyje: abu su draugu buvom įsimylėję vieną 
mergaitę. Laimėjau aš – mat, spėjau nusifo-
tografuoti tuo momentu, kai buvau ją apsi-
kabinęs. O penktoje klasėje, vėluodamas į 
pamoką ir prabėgdamas pro šalį, „nuskyniau“ 
pirmąjį bučinį – pakštelėjau į žandą patiku-
siai mergaitei, bet toji žaibiškai skėlė man 
antausį. Taip ir baigėsi meilė...

Dar sovietmety, 1989 m., su žurnalistu 
Bronium Čekanausku išleidote anuomet labai 
populiarią knygą „Krepšinio aistrų sūkury“. 
Žiūrėdamas iš šios dienos, ko joje nerandate, 
ką sąmoningai ar nesąmoningai nutylėjote? 

Aš jau ir užmiršau, kas ten parašyta... Kiek 
pamenu, aš pasakojau, Bronius rašė. Kai 
nukrypdavau į detales, kurių „nereikėjo“, Bro-
nius mane stabdydavo. Turėjau savo užrašų – 
kas žaidė, kaip mėtė. Aišku, jei rašytume dabar, 
būtų kitokia knyga, bet keisti nieko nenoriu, 
tegu lieka tos epochos kūrinys. Kaip buvo, taip 
buvo, sporto istorija atsijos pelus nuo grūdų, 
politiką nuo tikro sportinio meistriškumo. 

Sportininkai buvo vieni iš tų retų „paukš-
čių“, kurie ir sovietmečiu gana dažnai 
išsprukdavo iš SSRS. Kokius epizodus iš tų 
kelionių įsiminėt?

Dabar iš daug ko galėtume pasijuokti. Pir-
mąkart Amerikoje, Disneilende, lankiausi, 
kai man buvo gal 23-eji. Gausybė vaikų iš 
viso pasaulio, tarp jų stumdomės ir mes, dvi-
metriniai: viskas nauja, įdomu, fantastiška! 
Dairomės šen, dairomės ten – galo nėra, gal-
va svaigsta... kol Algirdas Linkevičius pasakė: 
gana stebėtis, galima išprotėti nuo visko!

Kartą SSRS rinktinę dėl reklamos pasi-
kvietė McDonald‘o restoranas: atseit, tary-
biniai sportininkai gardžiuojasi firmos mais-
tu. Reklaminės nuotraukos išėjo geros, nes 
valgiai buvo nemokami, sportininkai galingi 
(vien Vladimiras Tkačenka ko vertas!) ir alka-
ni – tad bežiūrint „nušlavė“ visus patiekalus. 
O viename viešbutyje, pamenu, buvo vaisių 
bufetas po 3 dolerius už apsilankymą; kadan-

Naujųjų, 2015-ųjų, išvakarėse – PA klausimai ką tik 60-metį paminėju-
siam LR Seimo nariui, krepšinio veteranui, PAB Anykščių kolegijos nariui 
Sergejui JOVAIŠAI  
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gi mums jis buvo įkandamas, sukirtom tiek, 
kad kitą dieną bufetas jau buvo uždarytas – 
kol išvažiavome.     

JAV lankiausi daug kartų, bendravau su 
keliolika išeivių šeimų. Gerai prisimenu, kaip 
svetingai grupelę lietuvių krepšininkų priimi-
nėjo profesorius Algirdas Avižienis: paėmęs 
tiesiog iš viešbučio, vežiojo, rodė, vaišino. Jis 
mane labiausiai nustebino iškart ramiai pasa-
kęs: apie politiką, vyrai, geriau nešnekėkim, 
paskui gali jums pakenkti, mums užtenka 
vien to, kad esat lietuviai! Buvome jam dėkin-
gi už tokį supratingumą. 

Mačiau Amerikoje ir graudokų vaizdelių. 
Štai susirenka nemažas būrys lietuvių, trys 
kartos, o lietuviškai šneka tik dvi, trečioji – jau 
nebe; vaikučiai tokie gražūs, o lietuviškai moka 
pasakyt tik „labas“. Kartą žaidėme su universi-
tetine komanda; kova buvo apylygė, bet, likus 
žaisti 2 sekundes, įmečiau – ir laimėjom. Po 
varžybų Rimas Gaška sielojosi: vis nežinojau, 
kas savesni, už ką sirgti – ar už tarybinę koman-
dą, kurioje žaidžia lietuvis, ar už universiteto, 
kurioje žaidžia mūsiškiai amerikonai?..  

Jei būtumėt gimęs nors penkeriais metais 
vėliau, taigi, truputį vėliau pradėjęs krep-
šininko karjerą, galima daiktas, šiandien 
būtumėte milijonierius – kaip Š.Marčiulionis, 
A.Sabonis ir kt. žymūs lietuvių krepšininkai. 
Ar ne apmaudu tai suvokiant?

Taip, mano sportinė karjera susiklostė nepa-
togiu, nekomfortišku, nepelningu laiku. Iš tiesų, 
pritrūko kokių 4-5 metų – mano lygmens žai-
dėjai šiandien turtingi žmonės, krepšinio aikš-
telėje „užsikala“ kapitalo dviem gyvenimams į 
priekį. Bet aš retai ko gailiuosi, nes viską į savo 
vietas sustato ne pinigai, o laikas. Ir žmogaus 
vertė išreiškiama nebūtinai suma banke. Tikro-
ji žaidėjo vertė – jo vaidmuo, svarba, įtaka 
komandai. Jaučiu, kad buvau naudingas saviš-
kiams, padariau, ką galėjau, o tai svarbiausia. 
Taigi negauti milijonai man nėra skausminga 
tema: esant bet kokioms aplinkybėms, nepra-
pulsiu, rasiu būdų oriai pragyventi.

Vyresniosios kartos krepšinio mėgėjai pui-
kiai pamena, kokios įnirtingos būdavo Kauno 
„Žalgirio“ komandos varžybos su Maskvos 
CASK. O kaip tuomet jausdavosi, apie ką 
galvodavo patys krepšininkai?

Kai CASK komanda atvažiuodavo į Kauną, 
miestas ištuštėdavo kaip prieš cunamį – visi 
suplūsdavo prie TV ekranų. Dabar tokius daly-
kus net įsivaizduoti sunku. Tai buvo principinės 
grumtynės, bet ne tiek sistemos prieš sistemą, 
kaip dabar kai kas sako, ne klubo su klubu, o 
mažo kova su dideliu. Visi suprato, kad CASK 
iš tikrųjų ne klubas, o SSRS rinktinė, bet kokia 
dingstimi gali susirinkti visus pajėgiausius 
krepšininkus nuo Baltijos iki Vladivostoko. Gi 
mažytė Lietuvėlė kliovėsi tik savo jėgomis, ir 
„Žalgiris“ įkūnijo jos kovinę dvasią, ištvermę, 
pasiryžimą. Šiuo požiūriu metas „sublizgėti“ 
lietuvių krepšininkams buvo išskirtinai dėkin-
gas. Penkiskart buvom antri – kol brendo 
Arvydas Sabonis. O su juo mes triskart iš eilės 
nugalėjom CASK. Įspūdinga, jaudinanti drama 
tarp tariamo milžino ir tariamo nykštuko!

Lietuvos laisvė? Kokiais 1980 metais ji tik 
pleveno kažkur potekstėj. Kai Los Andžele, 
Holivudo kino studijoje, režisieriaus padėjėja 
pasakė, kad ir jūs, lietuviai, gana greitai būsit 
laisvi, mes tik susižvalgėm su Sabu, pagūž-
čiojom pečiais – nepatikėjom. Nors kažkas 
vis dėlto mumyse kirbėjo.

Gyvenimas iš 
„Jovaišos aukščio“ 

Kartą gyvenau viename viešbučio kam-
baryje su rusų olimpiniu čempionu. Jis buvo 
dešimtmečiu vyresnis, tad elgiausi su juo 
pagarbiai – kol nepalietėm Lietuvos ir SSRS 
santykių. Rusas pradėjo vaizduoti globė-
ją: mes jums viską dykai duodam, o jūs dar 
nepatenkinti! Aš supykęs pareiškiau, kad 
lietuviai puikiausiai išsiverstų vieni, nes jie 
moka auginti duoną ir rūkyti dešras, o  rusai 
mus išmokė tik gerti ir keiktis. O tas – kur 
savo dešras dėsit? Aš pasakiau: už tas deš-
ras ir nusipirksim ką norėsim – iš jūsų pačių. 
Olimpinio čempiono garbei galiu pasakyti, 
kad jis tikriausiai nebuvo saugumo agentas, 
kitaip nebūčiau daugiau išvažiavęs į užsienį. 
Beje, rusų žaidėjai lietuvius draugiškai, bet 
kiek pašaipiai vadindavo ,,miško broliais“. 

Ne vieną kartą pergalę, kuomet salės ir TV 
žiūrovų aistros virte virė, lėmė paskutinėmis 
sekundėmis Jūsų įmes-
tas tritaškis. Vadinasi, 
esate geležinių nervų, 
neįtikėtinos savitvar-
dos žmogus? 

Nervais nesiskun-
džiu, mane iš vėžių 
išmušti sunku, ir ne 
tik krepšinio aikštelė-
je. Jaučiu, kad galiu 
susitvardyti, susikon-
centruoti, nes man 
svarbiausia –  pasiekti 
rezultatą. Paskuti-
niai metimai būdavo 
maksimalaus susi-
kaupimo akimirkos. 
Bandžiau paskai-
čiuoti: įvairaus rango 
varžybose maždaug 
iš 18-kos tokių mano 
metimų, kurie galėjo 
lemti pergalę, 15-ka 
buvo taiklių. Tokiu atveju negali abejoti, blaš-
kytis, galvoti, o kas bus, jeigu?! Jokių pašali-
nių minčių, tik – daryk, kas reikia! Jeigu viską 
gerai padarysi, tai ir įmesi. Emocijas būtina 
atskirti nuo technikos. Galvoji tik apie tai, 
kaip atsistoti, paimti kamuolį, ištiesti ranką. 
Per Maskvos olimpiadą žaisti buvo likusios 
kokios 5 sekundės, o aš, kad turėtume gali-
mybę laimėti, privalėjau įmesti 2 taškus. Ir 
įmečiau.  

Sportininkas ir politikas. Krepšininkas Sei-
me... Ar šios paralelės Jums pačiam nerėžia 
ausies? Ką jau spėjote patirti, žvelgdamas „iš 
aukščiau“? Gal pastebite tai, ko nemato kiti? 

Žmonės kartais juokaudami užkalbina 
mane: koks ten, viršuj, oras?.. Dėl to neįsižei-
džiu, juolab, kad išties randu privalumų, ūgis 
ir ilgos rankos praverčia net Seimo frakcijos 
posėdyje – kas gi daugiau įjungs šildytuvą 
tokiame aukštyje?.. 

Kita vertus, žmogaus fizinis ūgis savaime 
dar nieko nereiškia, dažnai pirmas įspūdis 
būna klaidingas. Mane labiau domina žmo-
gaus ūgis dvasine prasme: žmogiškoji vertė, 
būdo savybės, dalykinė patirtis, gebėjimas 
tą patirtį pritaikyti konkretiems naudingiems 
darbams. Kad ir politikoj. 

Dažnokai išgirstu sakant: koks ten Seime 
Jovaiša? A, šitas krepšininkas... Kitaip tarus, ką 
gali krepšininkas veikti Seime? Tarsi sportas 
būtų koks neįgalumo, politinio neišprusimo 
ženklas, – kodėl? Aš juk tam ir ėjau į Seimą, 
kad gaučiau pirminę informaciją, pasitarčiau 
su labiau patyrusiais, pasitikslinčiau savo 
ankstesnį  įsivaizdavimą apie didžiąją politi-
ką. Ir galėčiau kai ką nuveikti.  

Tam tikra prasme man politikoj netgi tru-
putį lengviau: žinau, kas esu, matau save su 

visais trūkumais, ir man nesvarbu – bent jau 
negąsdina – ką galvoja kiti. Nekeliu savęs 
aukščiau kitų, o pirmiausia įsiklausau į kolegų 
nuomonę. Tuo tarpu netrūksta politikų, kurie 
niekuo taip nesirūpina, kaip savo įvaizdžiu, 
nori visiems patikti, įtikti – ir išdarinėja įvai-
rius fokusus. Man tai netinka. Aš turiu viskuo 
pats įsitikinti, pasverti – ir nuspręsti. Krepšinio 
aikštelėje veidmainiaudamas ar išsisukinėda-
mas, gražbyliaudamas ar tingėdamas tritaškio 
neįmesi. Panašiai dirbu ir Seime: nors  esu 
naujokas, spėjau užregistruoti dvi dešimtis 
įstatymų pataisų, dalis jau ir priimta.  

Ne taip seniai Anykščiuose buvome susi-
tikę su vyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Vysku-
pas apgailestavo, kad žmonės susvetimėję, 
nusivylę, kai kas net nebetiki, jog gyvenime 
egzistuoja gėris, nuoširdumas. Žiniasklaidoj, 
politikoj – vien skandalai, smurtas, o esminės 

Atkelta iš 1 psl.

Sergejui Jovaišai slidės - tik vienas iš gausybės jo pomėgių.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

problemos nesprendžiamos. Taigi, politikai 
turėtų daugiau galvoti ne apie save, o apie 
kitus žmones, padėti jiems. Aš šiai nuostatai 
nuoširdžiai ir tvirtai pritariu.  

Ko gero, esate daugiausia titulų pelnęs visų 
laikų anykštėnas. Ne vienerius metus darba-
votės Anykščių savivaldybėje, dalyvaujate 
PAB veikloje, pažįstate daugybę žmonių. Kaip 
apibūdintumėt anykštėnus – ar jie skiriasi nuo 
kitų lietuvių? Ką pasiūlytumėt, patartumėt, 
kad pagaliau pasijustume esą bendruomenė? 

Tikriausiai visuos Lietuvos miesteliuos 
surastum provincialių intrigėlių, pašnibždom 
kuždamų istorijų, gandų. Ne išimtis ir Anykš-
čiai, bet jie – gimtinė, kiek gražių prisiminimų 
ir nuostabių gamtos dovanų! Jeigu nuotaika 
prastoka, jeigu kamuoja liūdnos mintys, siū-
lyčiau tiesiog išeiti į lauką, pasivaikščioti po 
apylinkes, miškelius, paupius. Jeigu dar turi-
te laiko, būtinai nueikite į jaunųjų anykštė-
nų muzikantų koncertus – jie puikiai išvalo 
visas nuosėdas! Išeini geras, švarus kaip kūdi-
kis... Beje, labai didžiuojuosi, kad abi mano 
dukros muzikos srityje jau aplenkė mane: 
viena baigė pianino klasę, kita tebesmuikuo-
ja. Aplenkė ir kitur: jos geriau moka angliškai, 
lengviau susidoroja su kompiuteriu. Dėl to 
man malonu ir smagu.  

Esu tikrai nemažai apkeliavęs, tačiau tik 
sugrįžus į Anykščius širdis suplaka stipriau. 
Vaikystė, jaunystė – tie dalykai tokie tikri, 
asmeniški ir brangūs. 

PA skaitytojų, Anykščių kolegijos ir visos 
Bendrijos vardu sveikiname Jus iškart visom 
progom: su Jubiliejum, Šv. Kalėdom, Nau-
jaisiais metais! Taiklių tritaškių lemtinguose 
gyvenimo kėliniuose! 

Užrašė Silvija Mažeikytė
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Jurzdikietės kuria batikos  
paveikslus

Visus 2014-uosius 
metus Pasaulio anykš-
tėnų bendrija gražiai 
bendradarbiavo su 
Anykščių Jurzdiko 
žmonėmis: organiza-
vom Vilniaus gatvės 
gražinimo darbus, kar-
tu šventėme Jonines. 
Artimiau susipažinus 
paaiškėjo, kad nema-
žai jurzdikiečių lais-
valaikiu mėgsta tapyti 
paveikslus. Taip gimė 
mintis kartu įgyven-
dinti projektą „Anykš-
čių kūrybinė dvasia“.

Paprašėme Anykš-
čių kūrybos ir dailės mokyklos mokytojos Jūratės Vingrienės, kad 
pamokytų moteris tapybos ant šilko subtilybių. Šilkas – jau ne drobė, 
visai kitokios tapymo priemonės, kitokia technika, piešinio kontūrą 
nuo popieriaus lapo galima perkelti ant audeklo. Kaip paprastai, pra-
džia truputį baugino, vis  lindo įkyri mintis, kad nieko gero neišeis. 
Bet žingsnis po žingsnio, potėpis po potėpio – ir tylą bei susikau-
pimą nutraukė šūksniai: „Oi, kaip gražu, kaip įdomu!..“ Vienai ant 
šilko skleidėsi raudona aguona, kitai – ant šakos nutūpė margaspalvis 
paukštis, trečia dėliojo mandalą, ketvirta sukūrė kažką panašaus į 
japonišką miniatiūrą. O kai išrikiavom darbus bendrai nuotraukai, 
pamatėm – turim visai neblogą parodą! 

Miestelėnams pradėjus puoštis Kalėdoms ir Naujiesiems, nuspren-
dėme šiais batikos paveiksliukais papuošti Avižienių sodybos langus: 
bus ir gražu, ir kiekvienas Vilniaus gatvės gyventojas galės pasi-
džiaugti savo kaimynų kūryba.

Judita Skačkauskienė, 
PAB ats. sekretorė

Gruodžio 4-osios paskaita buvo skirta senajai Anykščių krašto 
tautodailei. Kone paskutinę valandą nutiko nemaloni staigmena: 
paskaitos autorė Kaune neįsėdo į autobusą, nes šis tądien numatytu 
laiku išvis neišvažiavo. Susitikimas pakibo ant plauko; ko jau ko, o 
nuvilti akademijos klausytojų tikrai nenorime. Teko griebtis ekstre-
malių priemonių – pavyko! Kol „avarinis” vairuotojas vežė paskai-
tininkę į Koplyčią, rašytojas R.Vanagas moksleiviams kalbėjo:

– Kodėl norim šį kartą pakalbėti apie senąją tautodailę? Paban-
dykim paklausti draugų, tėvų, mokytojų ar šiaip sutiktų anykštė-
nų, ar jie žino nors vieną XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus 
pradžios Anykščių krašto dievdirbį, tautodailės meistrą? Atsaky-
mą nesunku nuspėti – daugelis apie juos nėra nė girdėjęs. Taip, 
kapinėse dar likę senų kryžių, kolekcijose – pavienių skulptūrė-
lių, tačiau net daugiatomiame leidinyje „Lietuvių liaudies menas“ 
daugelio kūrinių autoriai nežinomi. O šiandien turėsime puikią 
progą glaustai susipažinti su senaisiais Anykščių krašto kryždir-
biais, pažiūrėti nuotraukose jų sukurtų darbų, pagaliau – ranka 
prisiliesti prie šimto metų senumo eksponatų.

O štai ir menotyros mokslų daktarė, „vasaros anykštėnė“ Jolan-
ta Zabulytė. Viešnia nuosekliai ir vaizdžiai supažindino aka-
demijos klausytojus su senaisiais paminklais, papasakojo apie 
lietuviškojo Rūpintojėlio (vadinto „smūtkeliu“) prasmę, kokie ir 
kokiom progom buvo statomi kryžiai: pažymint šventąsias vie-
tas (bažnyčios teritorijoje), kryžkelėse, pakelėse arba tiesiog kaip 
kaimo riboženkliai. Kryžiai buvo statomi ir kaip aukos: padėka ar 
malonės prašymas, kartais net ir keršto vardan.

Anykščių akademija: apie 
senąją krašto dvasią

Sofija Varatinskaitė-Pakalnienė gimė jau prieš 90 metų. Tai žmo-
gus, į kurį niekas kitaip nė nesikreipia, tik – Mokytoja. Pedagogės 
kelią pradėjo Anykščiuose 1951 metais, įsikūrusi paties rašytojo 
Antano Vienuolio-Žukausko namuose – čia ji kelerius metus nuomo-
josi kambarį. Matė ir bendravo su iškiliausiais ano meto žmonėmis. 
O kokie būdavo vakarai garsiojoj verandoj su smagiaisiais pasidai-
navimais! Rašytojas vis „išsiderėdavo“ jausmingąją dainą „Kaipgi 
gražus gražus rūtelių darželis...“

Tai Dainininkė, girdėjusi giedant skardžiabalses Ažupiečių Kairiū-
čias, kurių motiną Rozaliją Kairienę-Rimkutę pats vyskupas Antanas 
Baranauskas savo giesmių išmokęs. 

Girdėjo ir dėjosi širdin...
Tai Anykščių krašto brangakmenis, garsiojo Anykščių moterų trio 

altas –„turas“. 
Nuo 1976 m. Teresės Mikeliūnaitės kvietimu trys iškilios mote-

rys – Jonė Marciukienė-Vajėgaitė (1926–2003), vedančioji, sopranas, 
Emilija Petrokienė-Šukytė (1927–1995), burdoninis „turas“ ir Sofija 
kelis dešimtmečius garsino Anykščius, giedodamos „Giedu dainelę“, 
„Anykščių šilelį“ ir savam krašte, ir visoj Lietuvoj, ir Seinuose prie 
Antano Baranausko kapo, Punske (Lenkija), Baltarusijoje. Kone iki 
Emilijos išėjimo Anapus saulės...

Trio – tai Tiltas, perdavęs mums gyvąją A. Baranausko giedojimo 
tradiciją...

Ir man, iš pradžių, 1981 metais sugrįžusiai Anykščiuosna, kon-
certuose vis surišančiai moterims seniai pamirštus nuometus, o nuo 
1984 m. drįsusiai „atkapstyti“ kitas Poeto pasaulietines giesmes, 
„Valaukyje“ giedotas (ir kitų tebegiedamas) vėl kelis dešimtmečius...

Mokytoja, Dainininkė, Tiltas... Leiskite palinkėti gyventi Viltimi 
– regėti toliau, Meile – jausti stipriau, Tikėjimu – viską priimti kaip 
dosnią Kūrėjo ranką.

Violeta Gailevičiūtė-Juciuvienė

Nuostabios mokytojos nuostabus 
jubiliejus

Iliustruodama savo pačios surinktom nuotraukom, menotyrininkė 
papasakojo, kuo skiriasi stogastulpiai nuo koplytstulpių, kokie skir-
tumai tarp žemaičių ir aukštaičių menininkų. Žemaitijoje kai kurios 
koplytėlės buvo statomos tiesiog ant žemės – kaip savotiški nameliai 
skulptūroms. O štai jaunimo kryžių Kraštų kaime pastatė jauni ūki-
ninkai, vadinami bandininkais – kad derlius būtų geras ir pelningas. 
Nemažai meniškų kryžių stovėjo ir senosiose Anykščių kapinėse, 
dabartinėje Koplyčios teritorijoje – taigi visai šalia, už sienos.

Dr. J. Zabulytė pakvietė moksleivius dalyvauti kraštotyros eks-
pedicijose, renkančiose medžiagą apie senąją tautodailę, kryž-
dirbystę. Panašiuose žygiuose jau dalyvavę jaunieji anykštėnai 
negali atsidžiaugti egzotiškomis patirtimis.

Paskaitos pabaigoje moksleiviai turėjo unikalią galimybę prisi-
liesti prie XX a. pradžios Anykščių krašto dievdirbio Petro Blažio 
drožtų skulptūrėlių, apžiūrėti reto grožio altorių, paveikslų rėmus, 
rankšluostinę. Šie darbai, atvežti į Koplyčią iš Nacionalinio M.K. 
Čiurlionio dailės ir Lietuvos Nacionalinio muziejų, buvo išdrožti 
prieš šimtą metų, tad proga juos pamatyti buvo tikrai reta: patekti 
į muziejų fondus ne taip paprasta. Belieka apgailestauti, kad šie 
autentiški, mūsų krašte gimę kūriniai nėra Anykščių muziejų nuo-
savybė ar bent ilgesniam laikui pas mus deponuoti eksponatai – o 
galėtų atsirasti nauja vertybė, naujas traukos objektas.

Judita Skačkauskienė, PAB ats. sekretorė

Dr. Jolanta Zabulytė sugebėjo greitai suintriguoti akademijos klausytojus.
Juditos Skačkauskienės nuotr.
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Pėdinu numylėtuoju pašventupiu, gro-
žiuos. Apsamanoję takai, pušų aromatas, 
kankorėžiai po kojom – kas gali būti malo-
niau? Akys šviesėja, širdis vieversiu čiulba. 
Žiū – iš krūmo iššoka simpatiška juodaplau-
kė mergytė siauromis akutėmis. Mano bičiu-
lė, Anykščių kinietė.

– Liu! – nudžiungu, – ką čia veiki?
– Aš tai drugelius gaudau, o tu?
– O ką aš daugiau veiksiu? Vaikštinėju, 

prisimenu senus laikus...
Vos mergytei nustraksėjus, žiūriu – ant 

nuvirtusio žilvičio klūpo juočkė ir skalauja 
bebro kailį Šventojoje. 

– Pagaliau pagavot? – užkalbinu. – Galiu 
tik ačiū pasakyti, tas galgonas prie mano 
namų nemenką ąžuolioką buvo nugriovęs.

– Už tai, bvana, reiktų ne man, o dėdei 
Tomui dėkoti, – plačius dantis iškišo juoč-
kė, nežinau kuriais metais atsikrausčiusi nuo 
Limpopo upės krantų. – Mėsytę, žinoma, 
ištroškinsim, uodegą išrūkysim, o kailiuką 
prie slenksčio paklosim...

Štai ir mano vaikystės šaltinis, prie kurio 
kadaise žalčių karalių buvau matęs. Jau 
lenksiuos atsigerti, girdžiu – varpas skambi-
na. Vadinasi, metas grįžti. Tai ir pėdinu atgal. 
Pakeliui sustoju ties posūkiu ant pakriaušio 
ir stebiu, kaip gražiai vandenyje apsispin-
di bažnyčios bokštai. Tiesa, dabar vienas 
bokštas tarnauja minaretui – anava nuo jo 

NAUJAMETINIS PASIVAIKŠČIOJIMAS

Rimantas Vanagas atplaukia tęsiamas muedzino balsas:
– A-la-la-la, alalala!..
Muedzinas kasdien penkiskart kviečia 

musulmonus maldai, jis anykštėnams labai 
naudingas, nes niekam nebereikia laikrodžių. 
Beje, musulmonai su krikščionimis Anykš-
čiuose sugyvena taikiai, ne taip, kaip senais 
laikais, kai miestelyje gyveno vieni lietuviai – 
tada, pamenu, kas ką galėjo, tą ir kramsnojo...

Jau netoli gatvės sutinku Joškę. Jis – senas 
mano draugas, dar nuo tų laikų, kai važi-
nėdavo po kaimus ir supirkinėdavo kaulus, 
skudurus. Ilgabarzdis žydas maloniai nusi-
lenkia ir sako:

– Ui, seniai nemačiau tavęs, ponas Vėna-
gai! Gal buvai kur išvažiavęs?

– Buvau, kaipgi nebūsiu! Jeruzalėj. Ką čia 
slėpti – turėjau vieną svajonę, tik vis nežino-
jau, ką su ja daryti. Tada prisiminiau: jei įki-
šiu raštelį Raudų sienos plyšin, mano noras 
iškart pateks į dangų... Užtat ir nuvažiavau.

Joškė glosto išsipašiusią barzdą, mirksi 
gudriomis akutėmis.

– Ale ponas ir gūdras! Seniai žinojau, kad 
Vėnagas gūdras, ale šiteip... Tai gal jau išsi-
pildė tas noras?

– Aišk...
Buvau išsižiojęs ilgam sudėtiniam saki-

niui, bet kaip tyčia tą akimirką slyst – užlipau 
ant šuns š... Ir kad vošiuos aukštielninkas – 
net atsibudau, o atsibudęs iškart sudrebėjau: 
kokie dabar metai? Ir kur aš esu?! A: štai 
Šventosios pakrantė su stikliniais turėklais ir 
medinėm grindim, plieno trosai viršum gal-
vos, – vadinasi, 2014-ieji... 

1 d. Sukanka 90 metų, kai Želtiškiuose gimė kunigas ir švietėjas 
Albinas PIPIRAS. Nuo 1964 m. iki šiol gyvena ir tarnauja Pušalote 
(Pasvalio r.).

– Sukanka 100 metų, kai Trumbatiškyje gimė vaistininkė ir literatė 
poetė, eilėraščių vaikams apie kates autorė Irena ALEKNIENĖ. Mirė 
2001 m. Panevėžyje.

– Sukanka 90 metų, kai Latavėnuose gimė lietuvių emigrantų dva-
sininkas vyskupas Paulius Antanas BALTAKIS. Pasitraukęs iš pareigų, 
nuo 2009 m. senatvę leidžia Kenebunko (JAV) Šv. Antano pranciško-
nų vienuolyne.

2 d. Sukanka 80 metų, kai  Radviliškio rajone gimė pedagogas 
vadovas, švietimo ekspertas ir „mokinio krepšelio“ metodikos auto-
rius Vytautas PLUKAS. Gyveno ir dirbo Anykščiuose, čia 2013 m. 
lapkričio 20 d. mirė ir palaidotas naujosiose kapinėse.

– Sukanka 110 metų, kai Andrioniškyje gimė rašytojas memuaris-
tas, bibliografas Antanas BILIŪNAS. Mirė 1970 m. Vilniuje, palaidotas 
Andrioniškio kapinėse šeimos kape.

5 d. Sukanka 180 metų, kai (pagal naująjį kalendorių – 17 d.) 
Anykščiuose gimė poetas ir vyskupas, Anykščių krašto literatūrinės 
tradicijos pradininkas Antanas BARANAUSKAS. Mirė 1902 m. Sei-
nuose (Lenkija), ten ir palaidotas.

6 d. Sukanka 130 metų, kai Rubikiuose gimė dvasininkas, kunigas 
politinis kalinys Anicetas MEŠKAUSKAS. Mirė 1979 m. Raguvoje (Pane-
vėžio r.), palaidotas Raguvos kapinėse.

9 d. Sukanka 90 metų, kai Riklikuose gimė kunigas ir švietėjas 
Vytautas GRIGANAVIČIUS. Mirė 2008 m. Kaune, palaidotas Rasei-
nių bažnyčios šventoriuje.

12 d. Sukanka 130 metų, kai  Pakalniškių viensėdyje (Anykščių r.) 
gimė vargonininkas ir chorvedys Karolis PUKEVIČIUS. Mirė 1957 
m. Mažeikiuose, ten ir palaidotas.

26 d. Sukanka 90 metų, kai Mackonyse gimė mokslininkas istori-
kas, nuo 1968 m. – pirmasis Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 
dekanas Klemensas SIMAŠKA. Mirė 1978 m. Vilniuje, palaidotas Vil-
niaus Rokantiškių kapinėse.

31 d. Sukanka 70 metų, kai Pagriežiuose prie Andrioniškio gimė 
mokslininkas inžinierius technologas, inžinerijos pedagogas Leonas 
ZUBAVIČIUS. Gyvena Vilniuje.

Nepajutau, kaip apsipyliau ašarom, tik ligi 
šiol nesuprantu – džiaugsmo ar liūdesio?..

DIDYSIS „ZBITKININKAS“

Jeigu kas mano, kad tik mūsų laikais 
vaikai nenuoramos ir pasiutėliai, smarkiai  
apsirinka! Antai ažuožerietis Vytautas Balai-
šis, šį sausį švenčiantis 80-metį, galėtų kelias 
dienas pasakoti apie savo vaikystės „zbit-
kus“, dėl kurių teko ir nukentėti, ir moky-
klas keisti... Šį jo paporintą nutikimą užrašė 
dukra Vitalė Cibienė. 

ĮRODYMAS NETIKINČIAM

Grįžo tėtis iš darbo. Kažko susiginčijo su 
mama. Pasielgė kaip tas zuikis iš pasakos – 
pasakė:

– Nusiskandinsiu! 
Ir nubėgo klojimo link. Už jo juodavo 

kūdra. Šalia jos – rugių laukas.
Mama – iš paskos. Supratau, kad čia deda-

si kažkas ypatinga – išbėgau ir aš. Kai pribė-
gom kūdrą, jos vidury pamatėm raibuliuojan-
tį vandenį. Mama kad sušuks ne savo balsu:

– O, Dieve, Dieve!
Netoliese kaimynė melžė karvę. Nuo 

mamos riksmo karvė pasibaidė, išpylė pie-
ną. Kaimynė išsigando, atlėkė pažiūrėt, kas 
gi čia darosi.

Tuo tarpu iš rugių lauko išlenda tėtis ir, 
visu balsu juokdamasis, artėja prie mūsų! 
Mat, norėdamas pagąsdinti, į kūdros vidurį 
įmetė akmenį, o pats pasislėpė rugiuose. Ir 
jam taip linksma buvo – kaip tam zuikiui, 
išgąsdinusiam avelių bandą. Juokėsi, juo-
kėsi, už pilvo susiėmęs. Kol, traukdamasis 
atatupstas, prie kūdros netyčia paslydo ir iš 
tikrųjų įkrito vandenin. Kai išsiropštė, visas 
aplipęs žaliais dumbliais, tada jau juokėmės 
mes. Mama tepasakė:

– O vis dėlto Dievas yra!  


