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„Užburtas laikas“ – įkvėptas mitologijos ir vaikystės 

Laikraštį remia A.ir A.A. Avižienių paramos ir labdaros fondas

Viktorija Steniulytė

Kai pačiame sostinės centre, Trakų gatvėje įsikūrusioje „Piano.lt“ koncertų 
salėje klausiausi anykštėno mokslininko ir kompozitoriaus Giedriaus Alkaus-
ko antrosios kompaktinės plokštelės „Užburtas laikas“ pristatymo, jaučiausi 
tarsi mistinėje kelionėje, kur laikas skaičiuojamas ne  valandomis ir minutė-
mis, o muzikos garsais. Šioje kelionėje „Užburtu laiku“ sutinki vengrų kom-
pozitoriaus Belos Bartoko intonacijas, aplankai nuskendusį miestą Aigradą 
(Raigardą) iš lietuvių liaudies padavimo bei patiri nepaprastą muzikos, mito-
logijos ir religijos sintezę. 
Apie klasikinę muziką, matematiką, vaikystę ir Anykščius kalbėjomės su 
kompozitoriumi G. Alkausku.

Tęsinys 3 psl.

Giedriau, šiuo metu gyvenate ir dirbate Vilniuje. Nors Jums tik 
36-eri, Jūsų biografija nepaprastai turtinga – kad tuo įsitikintume, 
pakanka atsiversti Pasaulio anykštėnų bendrijos svetainę. Moks-
lininkas matematikas, kompozitorius, fizinių mokslų daktaras... 
Kokią vietą Jūsų gyvenime užima Anykščiai?

Anykščiai užima labai svarbią vietą – juk čia mano gimtinė, 1986-
1993 metais mokiausi Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, baigiau vai-
kų muzikos mokyklos akordeono klasę. Čia tebegyvena mano motina, 
tad  sugrįžtu gana dažnai. Anykščiai, matyt, man taip ir liks poilsio, 
sustojimo ir įsižiūrėjimo, kas padaryta, ramybės ir saugumo vieta. 

Nors visa Lietuva man yra Tėvynė, visą ją myliu taip pat, kaip ir 
gimtąjį Anykščių miestą, bet Anykščių rajonas – labiausiai išvaikš-
čiotas. Ne kartą ėjau pėsčiomis nuo buvusios moksleivių stovyklos 
„Puntukas“ į Anykščius – pro Mikierius, Inkūnus ir Ramuldavos miš-
ką, taip pat siauruku į Anykščius nuo Troškūnų arba nuo Rubikių, 
nuo Skiemonių į Anykščius pro Nevėžos ežerą, taip pat nuo Anykš-
čių iki Kavarsko, aplankant Anykščių šilelį ir mitologinį Būdragaidžio 
ežerą. Pora pėsčiųjų žygių buvo ilgesni. Vienas jų – nuo Viešintų iki 
Šimonių Kupiškio rajone, o po to atgal pro Inkūnus į Anykščius. Taip 
pat užpraeitą vasarą ėjau nuo Anykščių iki Svėdasų, bet ne tiesiai, 

o pro Rubikius, Tirmūnus, Uteną ir Vyžuonas – iš viso apie 80 kilo-
metrų. Kartu aplankėme Nolėnų akmenį, mitologinį laumių stalą. 
Norėčiau dažniau prisiversti ir taip gerai išvaikščioti kitas Lietuvėlės 
vietas. Vis dėlto Anykščiai man – tik antras pagal gražumą Lietuvos 
miestas; visi miestai, miesteliai ir kaimai nuostabūs, bet vasarą man 
gražiausia Zarasuose.

Matematika ir muzika – kuriai iš šių disciplinų teikiate pirmeny-
bę? Kaip suderinate?

Skaitau Vilniaus Universitete bendrauniversitetinį kursą „Muzika 
ir Matematika“. Bendrų temų tarp šių abiejų žmogaus kūrybos sričių 
labai daug – tai ir instrumentų lygtys, ir kultūrinis įvadas į orkestrą, 
ir derinimai bei dermės, psichoakustika, akustika, garso fizika, for-
ma, harmonija, mikrotoninė muzika ir pan. Muziką kuriu labiausiai 
įkvėptas vėlyvojo romantizmo estetikos, o romantizmo epochoj 
buvo didžiausia meno ir mokslo priešprieša. Todėl mano muzikinė ir 
matematinė veikla nelabai turi sąryšių, juolab, kad kol kas kuriu tik 
akustiniais instrumentais ir žmogaus balsu atliekamą muziką. Pusan-
trų metų pasineriu į vieną sritį, pusantrų metų – į kitą. Niekada nebu-
vo taip, kad ir savaitės tėkmėje suderinčiau muziką ir matematiką, 
– matyt, esu jau iki galo pasmerktas taip blaškytis. 

Jūsų sukurtoje muzikoje dominuoja mitologija, baltiški motyvai. 
Ką jums reiškia baltiškoji pasaulėžiūra?

Baltiškų motyvų labai daug, bet jų esama tik kūryboje. Pirmojo-
je plokštelėje įrašytas visas keturių dainų ciklas „Valpurgijos naktis“, 
kuriam tekstai paimti iš J.V.Gėtės dramos „Faustas“; ciklas yra skir-
tas germanų mitologijai. Toje pat plokštelėje įrašyta daina „Užburta 
pilis“; gal sunkiau kokiai nors kultūrai ją priskirti, bet eilės – Edgaro 
Alano Po, ir pats įvaizdis labai gotikinis, mitologinis. Eilėraštis paim-
tas iš Po apsakymo „Ašerių namo žlugimas“. Antrojoje plokštelėje du 
instrumentiniai kūriniai, parašyti kaip muzika N. Gogolio apsakymui 
„Užburta vieta“, – tai gal greičiau liaudies fantastika, sakmės tipo 
pasakojimas, etnografinė medžiaga nei mitologija. Bet „Užburtos vie-
tos“ siužetas mane labai ilgai persekiojo, ir visa trečioji plokštelė bus 
skirta jam vienam – tai bus baletas, parašytas kameriniam orkestrui. 

Liaudies fantastikos siužetai būdingi ir lietuviams. „Nuskendusio 
miesto Aigrado vadavimas“, ilga daina iš antrosios plokštelės, parem-
ta lietuvių liaudies padavimu, užrašytu Dzūkijoje. Mane jaudina ir 
krikščioniška mitologija (jei galima taip išsireikšti), krikščionybės isto-
rija, jos tekstai bei krikščioniškasis menas – ilgiausias antrosios plokš-
telės kūrinys „Pirmasis Jono regėjimas“  paremtas būtent Apreiškimo 
Jonui pirmuoju skyriumi. 

Autorės nuotr. 

Pasiklausyti antrojo Giedriaus Alkausko albumo „Užburtas laikas“ 
pristatymo atvyko ir visas būrys studentų, kuriems Giedrius Vilniaus 
Universitete dėstė muzikos ir matematikos bei matematikos analizės 
kursus.
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Platyn ir gilyn

Birželio mėnesio renginiai

2013 metais VII Pasaulio anykštėnų 
suvažiavimas visiems anykštėnams paskel-
bė egzistencinę tezę: „Buvom. Esam. 
BŪSMA!“. Manau, kad šis šūkis tiesiog pri-
lipo ir jau įėjo į mūsų identiteto sampratą. 
Anykščius galime palikti, bet Anykščiai dva-
sine prasme niekada nepalieka čia gimusių-
jų. Mes visada – anykštėnai. Ar tai ne stebu-
klinga, visus jungianti vietos dvasia?

Tačiau globalaus pasaulio skauduliai, 
internetinės pykčio visuomenės proveržiai, 
hiperkomunikacinė aplinka, susvetimėji-
mas gajūs ir čia. Ir kalbėti apie meilę savo 
miestui ir savo valstybei tūlam anykštėnui, 
geriausiu atveju, darosi tarsi nepatogu. O 
kartais būti anykštėnu ir čia gyventi taip pat 
būna labai nelengva.

Todėl neatsitiktinai Bendrijos valdyba 
ir Anykščių kolegija šiais metais pradė-
jo intensyviau ieškoti būdų ir kelių telkti 
anykštėnus atviriems pokalbiams ir ben-
driems, mūsų miestui svarbiems darbams. 
Taip pat imta plėsti Pasaulio anykštėnų 
bendrijos įtaką, siekiant į intelektualųjį 
Anykščių gyvenimą susigrąžinti po Lietuvą 
ir Europą pasklidusius naujos kartos meni-
ninkus, mokslininkus, verslininkus, sporti-
ninkus, politikus.

Šioms veikloms atsiranda ir palankios 
sąlygos. Prieš metus Anykščių koplyčioje 
įsikūrė Pasaulio anykštėnų kūrybos centras, 
kviečiantis anykštėnus sugrįžti savo dva-
sia, idėjomis, pasiūlymais ir įvairiapusiš-
ka kūryba. Anykščių Garbės pilietis. prof. 
A. Avižienis Pasaulio anykštėnų bendrijai 
paskyrė dalį savo namo, kuriame bando 

Bronė Lukaitienė
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
pirmininko pavaduotoja

įsikurti anykštėnų diskusijų klubas, jau 
greit tapsiantis (vyksta registracija) oficialiu 
Pasaulio anykštėnų bendrijos anykštėnų 
klubu.

Plėsdama savo veiklą mieste, Bendrija į 
šį klubą rengiasi sutelkti šviesiausius Anykš-
čių žmones. Bendrijos veiklos planuose 
– kūrybingesni ir produktyvesni ryšiai su 
Vilniaus (čia pasikeitė vadovas) ir Kauno 
anykštėnų sambūriais.

Šiais metais planuojama (įsipareigojo 
atskiri valdybos nariai) įkurti anykštėnų 
sambūrius Klaipėdoje ir Panevėžyje.

Pasaulio anykštėnų bendrija jungia 
didelį entuziastingų ir kūrybingų anykštė-
nų būrį, kuris suvienijęs idėjas ir suglaudęs 
pečius daug ką gali nuveikti gimtinės labui. 
O veikti tikrai yra ką...

Jau šiandien Anykštija didžiuojasi savo 
kūrybingais vaikais (per 40 dabar kurian-
čių dailininkų, per 15 rašytojų, 10 muzikų, 
per 70 garsių mokslininkų, žinomų kūry-
bos, verslo, sporto ir visuomenės veikė-
jų). Matyt, reikia dėkoti tiems didiesiems 
anykštėnams, kurie BUVO ir kurių dvasios 
įtaką jaučiame iki šiol. Tačiau kokie garsūs 
ir dideli BŪSMA ateityje, kokius dvasinius 
simbolius puoselėja mūsų vaikai ir puose-
lės mūsų anūkai, didžia dalimi priklausys 
nuo čia ir dabar gyvenančių anykštėnų kar-
tos. Juk anykštėnų namuose gimsta ir auga 
būsimi talentai, būsimi kūrybiški, pilietiški 
ir dvasingi anykštėnai.

ANYKŠČIŲ BENDRUOMENĖS LINK

Anykščių krašte veikia 22 nevyriausy-
binės organizacijos. Jos triūsia kultūros ir 
pilietinės visuomenės baruose, 12 nevy-
riausybinių organizacijų – socialinės para-
mos srityje; esama ir 43 kaimo bendruo-
menių. Tai daugiausia su tam tikra žinyba 
arba specifine tematika susiję dariniai. Jie 
visi labai svarbūs.

Tačiau pozityvios Anykščių bendruome-
nės, kuriai rūpėtų Anykščių reikalai, kuriai 
būtų svarbu miesto žmonių dvasinė būse-
na, orumas, anykštėnų santarvė ir ramybė, 
jų gyvenamosios aplinkos harmonizavimas 
ir miesto ateities vizija, kuri galėtų susiburti 
bendriems darbams atskiro žmogaus, arba 
visos visuomenės labui, Anykščiuose dar 
nėra.

Kai viešoji visuomenės nuomonė daž-
nai susitaiko su paviršutinišku, vartotojišku  
gyvenimo būdu, kai dvasinės vertybės nere-
tam lieka gyvenimo nuošalėje, kai daugelį 
visuomenės narių apima noras skųstis, nes 
aimanuoja ir pyksta šalia esantis, kai esame 
labai susvetimėję, galvoti apie pozityvios, 
pilietiškos ir dvasingos bendruomenės kūri-
mą mieste atrodo tiesiog beprotiška.

Tačiau Bendrijos Anykščių kolegija ėmė-
si šio sunkaus uždavinio – Anykščių ben-
druomenės modelio paieškos, apsvarstė 
programos metmenis ir pradėjo darbą.

7 d.  Nuo 9.00 val. Respublikinė žirgų 
sporto ir tradicinės kultūros šventė „Bėk bėk, 
žirgeli!“ Niūronys. 

Mugė, žirgų sporto varžybos ir parodomo-
sios programos, Lietuvos virvės traukimo čem-
pionatas, Tradicinių amatų centrų kiemelis, 
rajono turizmo paslaugų pristatymas, origina-
liausios skrybėlaitės rinkimai, regioninis sutar-
tinių giedotojų festivalis „Sutarjela“, medžio 
dirbinių aukcionas, kaimiškos muzikos grupės 
„Daumantų muzikantai“ koncertas  ir kt. 

11.00 val. Šventės atidarymas, politinių 
partijų rungtis „Niūronių galiūnas“

13.00 val. Projektas „Teatralizuota muzi-
kinė misterija „Žirgas lietuvio būde“. Reži-
sierė Jolanta Pupkienė. 

13 d. 16.30 val. Klaipėdos jaunimo teatro 
spektaklis „Batų istorijos” Profesionalus 24 
aktorių ritmo, muzikos bei judesio teatras.

Bilieto kaina – 20 Lt., moksleiviams, pensi-
ninkams, žmonėms su negalia – 15 Lt.

13 d. 18.30 val. Tradicinis Antaninių 
vakaras, poezijos ir muzikos valanda „(Į)
kvepianti Aukštaitija“.  A. Baranausko ir 
A. Vienuolio- Žukausko memorialiniame 
muziejuje, prie Klėtelės. Dalyvauja Lietu-

vos nacionalinės kultūros ir meno premijos 
laureatai poetas Vladas Braziūnas ir muzikas 
Petras Vyšniauskas. 

22.30 val. Kino vakaras, kino filmas 
„Arkliavagio duktė“prie klėtelės, muziejaus 
amfiteatre . 1981 m. , rež. Algimantas Puipa.

13, 14 d. Nacionalinė mokslinė konfe-
rencija „Lietuvos rašytojų bibliotekos ir jų 
likimai“. A. Vienuolio-Žukausko memoria-
liniame name-muziejuje. Konferenciją ren-
gia A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus ir Vilniaus universi-
teto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir 
dokumentotyros institutas, dalyvauja akade-
minės bendruomenės nariai ir įvairių atmin-
ties institucijų (muziejų, bibliotekų) atstovai.

14 d. 12.00 val. Renginys A.Baranausko 
aikštėje, skirtas Gedulo ir vilties dienai pami-
nėti.

18.00 val. Sakralinio meno centre – forte-
pijoninio dueto koncertas  „Vojažai be sakvo-
jažų“. Antanas Taločka (klarnetas) ir Jonė 
Punytė (fortepijonas). Bilieto kaina – 10 Lt. , 
senjorams, studentams, moksleiviams – 5 Lt.

19.00 val. Anykščių kultūros centre –  fes-
tivalio „Vasaros klavišas: muzikiniai pokal-
biai“ atidarymas. Perkusininkas Jobi Burr-
ges, kompozitorius Gabriel Prokofiev ir  DJ 

Nwando Ebizie – „Non classical“ (Didžioji 
Britanija); kompozitorius Julius Aglinskas, A. 
Kmieliauskas  ir  kt.

22.00 val. A. Vienuolio-Žukausko memo-
rialinėje sodyboje –  Šviesos naktis. Klėtelės, 
memorialinio namo-muziejaus ir sodybos 
kraštovaizdžio apšvietimo įjungimas ir regu-
liavimas, šiuolaikinių apšvietimo sprendinių 
pristatymas.

21 d. 18.00 val. Festivalis „Rubikiai – dainų 
krantas“. Koncertas Mačionių kaime. Daly-
vauja Utenos ir Anykščių muzikos mokyklų 
saksofonininkų jungtinis ansamblis (vad. E. 
Beinoravičius ir P. Žiukas), prof. P. Vyšniaus-
kas (saksofonas) ir E. Buožis (fortepijonas); 
choras „Vilnius“ ir kompozitorius L. Vilkon-
čius atliks programą „Neregėtas Vilkončius“. 
Renginį veda Dalia Michelevičiūtė.

27 d. 17.00 val. Festivalis „Rubikiai – dai-
nų krantas“ Koncertas Burbiškio dvare Kon-
certuoja prof. T. Ladiga (bosas) ir I. Paliulytė-
Gudavičienė sopranas), pianistė R. Blaškytė, 
eiles skaito D. Michelevičiūtė.

28 d. 18.00 val. Sakralinio meno centre 
– Kauno styginių kvarteto koncertas. Solistas 
Robertas Beinaris (obojus). Bilieto kaina – 
10 Lt. Senjorams, studentams, moksleiviams 
– 5 Lt.

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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„Užburtas laikas“ – įkvėptas 
mitologijos ir vaikystės 

Baltiškoji pasaulėžiūra man labai svarbi, todėl skaitau N. Vėliaus, 
G. Beresnevičiaus knygas. Save laikau kultūriniu liberalu: po K.G. 
Jungo ir S. Froido visai kitaip imi žiūrėti į žmogaus sielos sąrangą. Bet 
tai nemenkina meilės archainei pasaulėžiūrai, įvaizdžiams ir archai-
nėms būtiems formoms. Viskas priklauso nuo to, kaip pažiūrėsi: tiek 
mokslas apie fizinį pasaulį, tiek mokslas apie žmones, tiek religija – 
tik subjektyvūs įvaizdžiai mūsų sąmonėje.   

Naujausio albumo „Užburtas laikas“ pristatyme girdėjome 
nemažai kūrinių vaikams. Kodėl kuriate vaikams būtent klasikinio 
žanro muziką?

Ši kūryba vaikams gal nėra skirta patiems vaikams – tai greičiau 
suaugusiojo nostalgiškas požiūris į vaikystę. Juk didžioji dalis kūry-
bos vaikams, su retomis išimtimis, yra būtent tokia! Kaip Sigito Gedos 
ar Juozo Erlicko vaikiška poezija. Ir muzikine kalba šios 6 vaikiškos 
dainos, įrašytos antrojoje plokštelėje, harmonijos, melodijų, ritmo 
požiūriu paprastesnės už kitus plokštelės kūrinius, tačiau kartais joms 
nestinga gana sudėtingų muzikinių priemonių.    

Kokius kompozitorius ar atlikėjus laikytumėt savo kūrybos idealais?
Kaip jau minėjau, labiausiai mane traukia mitologinės, psicholo-

ginės temos, pasakos, liaudies muzika, tad ir mylimiausi kompozito-
riai – N. Rimskis-Korsakovas, M. Musorgskis, M. Glinka, A. Liadovas, 
S. Prokofjevas, B. Bartokas, A. Dvoržakas, R. Vagneris, R. Štrausas, 
R. Viljamsas. Iš lietuvių labiausiai žavi J. Gruodžio, V. Jakubėno, F. 
Bajoro, B. Kutavičiaus, J. Juzeliūno kūryba.  

Nuo muzikos prie matematikos: ką šiuo metu veikiate matema-
tikos pasaulyje?

Esu matematikas teoretikas, ir visi mano darbai yra iš teorinės 
matematikos: skaičių teorija, dinaminės sistemos, algebrinė geome-
trija, specialiosios funkcijos, funkcinės lygtys, modulinės formos.   

Matematikos pasaulis man labai artimas ir svarbus, esu kupinas 
idėjų, tik labai greitai nuvargstu tiek nuo matematikos, tiek nuo 
muzikos. Paskutinis mano mokslinis straipsnis pasirodė pripažinta-
me moksliniame žurnale, jis gana ilgas – 56 puslapiai, jame pateikiu 
tolesnius rezultatus iš naujos matematikos šakos, kurią pavyko atras-
ti – vadinamosios projektyvinės tėkmės.  Dabar, kai baigėsi eilinis 
muzikinis epizodas, visą laiką skirsiu matematikai – reikia užbaigti 
du svarbius straipsnius. Viename įrodau 25 metų senumo hipotezę 
apie vadinamąjį pernešimo operatoriaus spektrą, o kitas straipsnis 
– aštuntasis ir svarbiausias mano straipsnis – apie vadinamąją Min-
kovskio klaustuko funkciją (beje, šis vokiečių-žydų matematikas yra 
gimęs Aleksote, Kaune). Jame apjungiami du skirtingi pasauliai – 
Minkovskio klaustuko funkcija ir be galo gilus ir svarbus teorinėje 
matematikoje pasaulis, vadinamosios modulinės formos.  

Esate ne šiaip apvažiavęs, o gyvenęs, studijavęs daugelyje užsie-
nio šalių. Kaip po to atrodo mūsų Lietuva? Norėtųsi, kad ir kiti talen-
tingi žmonės grįžtų namo... Ką apie tai manote? 

  3 metus gyvenau Anglijoje, Notingemo mieste, vienerius metus 
dirbau Vienoje, Austrijoje, beveik metus – Vokietijoje: Bonoje, 
Viurcburge, Klaustalio mieste, Harcų kalnuose, taip pat gyvenau 
Italijoje, Padovoje. Visada nuvažiavęs bandau užmegzti asmeninį 
santykį su tuo miestu, ir iš tiesų visi jie man brangūs ir prisimenu 
kaip gražiausią laiką. Bona – Bethoveno gimtinė, nuostabus miestas, 
kurio apylinkėmis ir palei Reiną gali klaidžioti ištisus metus. Viena – 
turbūt pats patogiausias gyventi pasaulio miestas, kuriuose gyventojų 
skaičius viršija milijoną – tai rodo ir tyrimai. Miškai aplink Vieną, 
takai palei Dunojų, parkai – nuostabiausias miestas. Bet nežiūrint 
didelės meilės Vokietijai, Anglijai, Austrijai, man Lietuvoje geriausia 
- čia išeinu į pėsčiųjų žygius, čia ir visos mitologinės vietos, ir gamta, 
ir žmonės, ir Dzūkijos miškai, ir Aukštaitijos ežerai.

Užtenka pėsčiomis pasivaikščioti, kad suprastum, kad ne pasaulis 
mažas, o Lietuva be galo didelė, didesnė už visą pasaulį, ir viso gyve-
nimo neužteks ją suprasti ir pažinti... Labai džiaugiuosi dėl čekų, 
vengrų, mongolų, kurie be galo myli savo tėvynę, ir štai klausydama-
sis Mongolijos himno pavydžiu jiems, kad jie – mongolai. Niekuo 
objektyviai ta Lietuvėlė negeresnė nei kitos tėvynės, bet subjektyviai 
– geresnės negali būti ir nebus.

Ačiū už pokalbį!

Atkelta iš 1 psl.

Pirmieji susitikimai su Vilniaus gatvės gyventojais (artimiau-
siais Bendrijos kaimynais) parodė, jog turėsime prašyti Gerb. prof. 
A. Avižienį išplėsti bendruomenės diskusijoms skirtą erdvę, nes 
anykštėnų daug! Pirmasis susitikimas buvo gausus ir esme prano-
ko organizatorių lūkesčius. Pasirodo, jog mums reikia vieniems 
kitų, mokame tartis ir susitarti, bendrai dirbti talkose ir rasti sąlyčio 
taškų, turime entuziazmo Vilniaus gatvę paversti pačia gražiausia 
Anykščiuose.

Tapo aišku, jog bendruomenė gali padėti švarinti ir viešąją 
Anykščių erdvę bei kurti savo svarų žodį viešojo Anykščių gyve-
nimo klausimais.

Vilniaus gatvės anykštėnai pritarė, jog A. Baranausko jaunystėje 
surašytas moralės kodeksas „negerti, nerūkyti, nesmaguriauti, lai-
kytis tvarkos įpročių buityje, nedykinėti, valdyti savo reakcijas ir 
ypač liežuvį, saugotis melo, nes prarastas pasitikėjimas negrįžta, o 
kas jo neturi, nelaimingiausias žmogus pasaulyje“ būtų paviešintas 
visai Anykščių bendruomenei ir, kaip Vilniaus Užupio konstitucija, 
rastų savo vietą Anykščių viešojoje erdvėje (tuo rūpinasi kolegijos 
narė, Anykščių vyriausioji architektė Daiva Gasiūnienė).

Tai graži pradžia. Toliau eitų rašytojo R. Vanago pasiūlytos 
„Anykščių akademijos“ įkūrimas. Tai būtų aukštos prabos moky-
kla patiems anykštėnams, nepažįstantiems savo krašto, jo gamtos, 
istorijos, papročių, kultūros paveldo, garsių anykštėnų kūrybos. Juk 
negalima pamilti to, ko nepažįsti, ko nesi net girdėjęs ar matęs, – 
sako rašytojas R. Vanagas. O meilė gimtinei – tai jau sėkmės laidas.

Bet apie tai vėlesniuose rašiniuose, kai ši meilės Anykščiams aukš-
toji mokykla pradės veikti. Ir dar daug kitų Bendrijos veiklos aspektų 
galėsime pateikti „Pasaulio anykštėnui“, jei bus toks poreikis.

Kad tavo indas, mieste, būtų sklidinas šviesos – palinkėjo Anykš-
čiams nežinomas autorius, berods Pasaulio anykštėnų VII suvažia-
vimo dalyvis. Tikim, jog ir BŪSMA, ir mūsų miestas bus sklidinas 
Anykščių dvasios šviesos, nes tuo tikėti verčia pirmieji dvasingos 
bendruomenės kūrimo žingsniai ir bendrijos narių – entuziastų 
būrys.

Kauno anykštėnų 
dovanos
Judita Skačkaukienė
PAB  ats. sekretorė

Viena Pasaulio anykštėnų bendrijos šakų – vis veiklesnė Kau-
no anykštėnų draugija. Neseniai Kauno anykštėnai supažindino 
mus su kraštiečio pedagogo, sporto organizatoriaus Jono Daniū-
no šviesia asmenybe, Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centre – pristatydami knygą „Nepažintas Jonas Daniūnas“. Ji 
išleista teisininko, sportininko, kariškio Romo Pačinsko rūpesčiu, 
papuošta anykštėnės dailininkės Loretos Uzdraitės piešiniais.

Netrukus, t. y., gegužės 16 d. Kauno anykštėnai pasiūlė Anykš-
čių A. Vienuolio progimnazijos moksleiviams itin originalų semi-
narą: „Vaidybinio ir režisūrinio kino praktika bei aktorinio meis-
triškumo pagrindai“. 

Kauno nacionalinio dramos teatro aktorių Gintautą Bejerį bei 
kino filmų, TV žurnalistikos operatorių ir režisierių Ridą Beržaus-
ką į susitikimą su moksleiviais atlydėjo Kauno anykštėnų draugi-
jos iždininkas Romas Pačinskas.

Kas yra geras filmas ir kuo jis skiriasi nuo televizijoje rodomos 
produkcijos? sukuriamas kino filmas? Kas yra teatras? Kuo skiria-
si aktoriaus vaidyba teatre ir kine? Šie klausimai buvo aptarti ne 
tik teoriškai: G. Bejeris kvietė savanorius, drąsesnius moksleivius 
ir čia pat skyrė jiems praktines užduotis, mokė atidumo, patarė, 
kaip lengviau įsiminti tekstus, darė pasitikėjimo partneriu prati-
mus.

Operatorius ir režisierius pasiūlė peržiūrėti keletą videofilmų 
ištraukų. Jos supažindino su kino filmo kūrimo užkulisiais, tech-
niniais dalykais bei reikalavimais. Buvo nepaprastai įdomu įkišti 
nosį į kino filmo montavimo virtuvę, kurioje netrūksta sudėtingų 
triukų, montažo, kitų šiuolaikinių technologijų gudrybių. 

Pakili dalyvių nuotaika, juokas, plojimai liudijo, jog seminaras 
buvo ir efektingas, ir naudingas.
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Vardai ir datos

1 d. Sukanka 85 metai, kai Anykščiuose gimė inžinierius kelininkas 
Henrikas JACKEVIČIUS. Garsios Ažupiečių Kairių giminės palikuonis 
H. Jackevičius nuo 1957 m. iki šiol gyvena Vilniuje, kelis dešimtmečius 
vadovavo įvairioms kelių tiesimo ir priežiūros institucijoms, dabar yra 
Lietuvos kelininkų veteranų klubo „Kelininkas“ pirmininkas.

3 d. Sukanka 80 metų, kai Samanuose gimė mokslininkas gydyto-
jas Bronislavas ŠATKAUSKAS. Profesorius B. Šatkauskas buvo aukš-
čiausios kategorijos gydytojas pulmonologas, 1991–1999 m. dirbo 
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir 
alergologijos klinikos direktoriumi. Svarbiausia jo ilgametės mokslinės 
ir praktinės veiklos sritis – bronchinės astmos diagnostika ir gydymas. 
Mokslininkas mirė 2009 m. gruodžio 21 d. Vilniuje. Palaidotas Vil-
niaus Antakalnio kapinėse.

4 d. Sukanka 85 metai, kai Mičionyse gimė mokslininkas filologas 
slavistas Pranas GRAŽYS. XIX a. rusų literatūros tyrinėtojas doc. P. 
Gražys dėstė Šiaulių ir Poznanės universitetų studentams, yra filologi-
jos daktaras, vadovėlių ir monografijų autorius.

7 d. Sukanka 85 metai, kai Panevėžyje gimė sporto organizatorius, 
aviamodeliavimo treneris Algirdas KOVALIŪNAS. Nuo 1959 m. iki 
gyvenimo pabaigos A. Kovaliūnas gyveno Anykščiuose ir buvo avia-
modeliavimo pradininkas Anykščių krašte, daugelio atmintinų Lie-
tuvos aviacijos istorijos datų minėjimų Anykščiuose iniciatorius ir 
organizatorius. Mirė 2013 m. lapkričio 10 d. Anykščiuose, palaidotas 
Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape.

10 d. Sukanka 75 metai, kai Navariškiuose gimė mokslininkas inži-
nierius ekonomistas Povilas VANAGAS.  Nuo 1970 m. iki gyvenimo 
pabaigos profesorius dėstė Kauno technologijos universitete, nuo 
1995 m. buvo jo paties iniciatyva įkurto Visuotinės kokybės vadybos 
centro direktorius, Lietuvos kokybės vadybos asociacijos prezidentas. 

BIRŽELIS

Mokslininkas mirė 2009 m. birželio 22 d. Kaune, palaidotas Anykščių 
senosiose kapinėse.

Sukanka 70 metų, kai Ukmergėje gimė inžinierius vadovas 
Alvydas BITINAS. Nuo 1977 m. A. Bitinas gyvena ir dirba 
Anykščiuose, yra akcinės bendrovės „Anykščių energetinė statyba“ 
generalinis direktorius, bendruomenės iniciatyvų ir renginių rėmėjas.

14 d. Sukanka 40 metų, kai Anykščiuose gimė verslininkas ir savi-
valdos organizatorius Darius GUDELIS.  2001–2004 m. Anykščių 
rajono savivaldybės meru dirbęs tuo metu jauniausias ir aukščiausias 
šalyje savivaldybės vadovas D. Gudelis paskutinį dešimtmetį gyvena 
Vilniuje ir yra verslo įmonių, dirbančių reklamos ir viešųjų ryšių srityje, 
savininkas ir vadovas.

17 d.  Sukanka  50  metų,  kai  Tumėjoje  gimė kunigas 
Rimantas KAUNIETIS. 2000–2006 m. Svėdasų parapijos klebonu 
tarnavęs R. Kaunietis nuo 2006 m. gyvena Panevėžyje ir yra Panevėžio 
Švč. Trejybės rektorato rektoriaus sielovadinis bendradarbis, žinomas 
kaip teologijos pedagogas.

21 d. Sukanka 45 metai, kai Jakšiškyje gimė kultūros organizatorė 
Jolanta Kvieskaitė-PUPKIENĖ. Nuo 1990 m. iki šiol J. Pupkienė gyve-
na ir dirba Troškūnuose, yra troškūniečių kultūrinės veiklos iniciatorė 
ir organizatorė, naujų kultūros tradicijų Troškūnuose kūrėja.

22 d. Sukanka 70 metų, kai Kraštuose gimė mokslininkė filologė, vertė-
ja iš senųjų graikų ir lotynų kalbų Dalia Emilija DILYTĖ-STAŠKEVIČIENĖ. 
Į gimtinę gyventi grįžusi buvusi Vilniaus universiteto docentė D. Staš-
kevičienė yra viena žymiausių Antikos rašytinių šaltinių, kultūros ir 
tradicijų tyrinėtojų bei šio istorinio laikotarpio paveldo populiarintojų 
Lietuvoje.

25 d.  Sukanka 80 metų, kai Vaitkūnuose gimė mokslininkas inži-
nierius mechanikas Gvidas KAZLAUSKAS. 1964–2009 m. docentas 
technologijos daktaras G. Kazlauskas dėstė Lietuvos žemės ūkio uni-
versiteto studentams, yra vienas žymiausių šalyje darbų saugos speci-
alistų. Dabar jis yra vienas iš Kauno anykštėnų veiklos organizatorių.

ŽINGSNIUOK – IR ŽAGSĖK!
(Iš projekto „Netradiciniai Anykščiai“)

Surašė žurnalistas Petras Ristas    
Turiste, poilsiautojau, garbusis Anykščių 

svety! Jūsų dėmesiui siūlome nemokamą 
pramogą – kiaurus metus veikiantį, kvapą 
gniaužiantį nuotykių maršrutą dešiniuoju 
Šventosios krantu!

1. Žvejų gatvė. Žavi, ilgiausiai besidrie-
kianti palei upę. Ja prie Puntuko brolio ir 
Karalienės liūno pėdindavo A.Vienuolis, 
mėgstama ne tik vietos, bet ir pasaulio anykš-
tėnų. Eismas – dviejų krypčių. Kad būtų dau-
giau staigmenų ir intrigos, nepastatytas joks 
greitį ribojantis ženklas, nepakloti šaligatviai. 
Adrenalino išsiilgęs pėsčiasis bus pamalonin-
tas – jis, kaip sakoma, dalyvauja natūralioje 
atrankoje, primindamas lynu einantį akroba-
tą, kuriam kiekvienas netikslus judesys gali 
būti lemtingas. Mat, nemaža tikimybė, kad bet kurią akimirką per švar-
ko skverną, rankovę ar batą (švelniausiu, kukliausiu atveju!) šmirkštels 
nuolat siuvantys ratuoti veterinarijos klientai, šauniai į autoservisą ir 
atgal skraidantys jaunieji kelių kamikadzės. Žiemą šį dramatišką malo-

numą reiktų padauginti mažiausiai iš trijų. 
2. Objektas sąlyginiu pavadinimu „Amžinoji Roma“. Na, ne Koli-

ziejus, ne Pizos bokštas, bet vis dėlto! Puikiausias įrodymas, jog esa-
me sena, garbinga, nemari Europos tauta!  

3. Ko gero, pats mįslingiausias bei egzotiškiausias mieste statinių 
kompleksas, jau gal 15 metų  kaktomuša žvelgiantis į Anykščių šilelį. 
Kas tai – Špesarto smuklė, grafo Montekristo pilies griuvėsiai ar vaiduo-
klių sodyba iš amerikoniško siaubo filmo – spręskite patys. Upė nuo 
kairiojo kelkraščio – už 2-3 metrų, šlaitas status, be jokių perspėjan-
čių ženklų ar apsauginių tvorų. Dar didesnio įspūdžio dėlei patartina 
pralėkti džipu arba ties pakriūte pastovėti ant vienos kojos. Puiki vieta 
alpinistų treniruotėms, menininkų plenerams, poezijos skaitymams, 
traukos buveinė įsimylėjėliams (tarp jų šunims, katėms) etc.

4. Praeivį neišvengiamai suintriguos palei 
upę besidriekianti aukšta metalinė tvora: 
kam, kodėl, vardan ko? Kinai nuo pasaulio 
atsitverdavo galingom sienom, ogi čia? Negi 
tik dėl ...grožio? Žingsniuoji takeliu palei pat 
Šventąją dešimt, dvidešimt, trisdešimt metrų 
– ir negali atsistebėti sumanymo drąsa bei 
užmojo didybe. 

5. Čia pat ir legendinis Puntuko brolis. Jo 
prieigas jau per 40 metų puošia labai origi-
nalus, dar sovietmečio statybininkų sukurtas 
paminklas. Per tą laiką pasikeitė Šventosios 
vaga ir salos, klimatas, santvarkos ir valdžios, 
o jis, pasak tautos dainiaus,  „tebestovi dar 
vis“! Nukelkime kepures, nulenkime gal-
vas – pagerbkime kantriai mus pasitinkantįjį 
tylos minute! 

Nelly Katinaitės nuotr. 

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.
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