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

Kad girdėtume vieni kitus
Į PA klausimus atsako PAB 
valdybos pirmininko pavaduotoja 
Bronė LUKAITIENĖ

Buvote prie PAB ištakų, galima sakyti, 
iščiūčiavote Bendriją... Bet praeitis telieka 
istorijai, o kokios mintys kyla galvojant apie 
Pasaulio anykštėnus šiandien?

Nesu tik „dabartistė“, ir mano galvojimas 
apie dabartį visada, bent ligi šiol, siejosi su 
praeitimi ir ateities perspektyvomis, su nau-
jomis idėjomis ir konkrečiais veiklos planais. 

Kas gi vyksta dabar? Aš dažnai jaučiuosi 
kalta (nors seniai nebedirbu sekretore), jog 
bendrija dirba ne visai taip, kaip galėtų ir gal-
būt norėtųsi anykštėnams.

Tačiau didžiuotis vis dėlto turime kuo. 
Pernai PAB išleido pirmąją Anykščių jauni-
mo akademijos laidą. Akademijos rektorius 
ir pirmasis organizatorius – rašytojas R. Vana-
gas, finansinis rėmėjas – A. ir A. A. Avižienių 
labdaros ir paramos fondas. Bendrija iškil-
mingai paminėjo savo ilgamečio pirmininko 
habil. dr. prof. A. Tylos jubiliejų. Avižienių 
sodyboje – Pasaulio anykštėnų namuose 
– buvo parengta dailininkų K. ir B. Šližių 
kūrinių paroda, Pasaulio anykštėnų kūrybos 
centro iniciatyva (jis populiarina anykštėnų 
kūrybą) PAB išleido jaunos grafikės anykš-
tėnės L. Uzdraitės iliustruotą reprezentaci-
nį A.Baranausko „Anykščių šilelio“ leidinį. 
Džiaugiamės, jog po visų peripetijų ir toliau 
eina mėnraštis „Pasaulio anykštėnas“.

Ir viskas. Aš, kaip ir visi Anykščių kolegi-
jos nariai, nežinau jokių kitų šių metų pasau-
lio anykštėnų tarpusavio bendravimo planų. 
To nežino ir Vilniaus anykštėnai, – gal jų ir 
nebereikia? 

Liūdnoka matant tokią situaciją. Ir beveik 
nematau išeities. O bandžiau. Matyt, reikia 
susėsti ir ne tik visiems pasiklausyti, o rimtai 
išsisakyti dėl ateities. Reikia minčių, ryžto, 
idėjų ir noro daug ką pradėti naujai ne tik 
Anykščiuose, bet ir Vilniuje, Kaune, Panevė-
žyje. Kalbu todėl, jog kolegijoje esama nea-
bejingų žmonių, nuoširdžiai ir nesavanau-
diškai mylinčių Anykščius ir galinčių įtakoti 
prasmingus darbus Anykštijos labui. Viešai 
įvardintos problemos ir bendras susitelkimas 
turėtų padėti eiti į priekį.    

Senosios „gvardijos“ gretos kasmet negai-
lestingai retėja, tuo pačiu – ir žmonių, be 
atlygio triūsiančių anykštėnų bendruome-
nės ir Bendrijos labui. Kokią matote išeitį?  
Juk naivu būtų tikėtis, kad internetinis jauni-
mo susirašinėjimas ar pokalbiai atsvers šiltą 
tiesioginį bendravimą, tęs pradėtus darbus... 

Neatsvers ir netęs... Bet tikrai dar turi 
parako savo parakinėse mūsų geranoriškieji, 

kūrybiškieji pasaulio anykštėnai: profesoriai 
A.Tyla, A. Avižienis, menininkai A. Šaltenis, 
A. Adomonis, R. Inčirauskas, dainininkas  
T. Ladiga ir nemažai kitų.

Iš tiesų reikėtų tik artimesnio bendravimo, 
įsiklausymo vieniems į kitus, šiltesnių ir gera-
noriškesnių tarpusavio santykių. Viduriniąją 
ir pačią jauniausiąją anykštėnų kartą bei 
senjorus galėtų vienyti kūrybiškesnė veikla, 
nestandartinis rūpestis Anykščiais, įdomi bei 
originali veikla jų labui.

Lengva pasakyti, bet sunku padaryti? Sun-
ku, bet įmanoma, jei turėsim naujų idėjų, jei 
visi dirbsim iš širdies. Išeitį matau atnaujin-
tuose ryšiuose su kitų miestų anykštėnais, 
susitikimuose pagal specialybes, pomėgius. 
Pradėti reikėtų nuo valdybos ir kolegijos. 
Turėtų rastis daugiau susibūrimų kartu su 
šeimomis, gimtų bendri švenčių šventimai, 
pasivakarojimai, išvykos, ekskursijos, disku-
sijos apie meną, verslą, kultūrą, PAB veiklą, 
žmogiškus santykius, Anykščių viziją ir t. t. 
Tik reikia to labai norėti, kiekvieno žmogaus 
kūrybinio indėlio, šilumos, nuoširdumo, kad 
būtų įdomu, pozityvu ir tikra. Juk tarpusavio 
susvetimėjimą skatina tai, jog vieni kalba, o 
kiti tik klauso, vieni scenoje, o kiti salėje.

Galvodami apie PAB uždavinius ir paskir-
tį, pradėkime kurti idėjų banką. Gal drauge 
su „Pasaulio anykštėnu“ galėtume apklausti 
visus kolegijos narius, gatvėje sutiktus žmo-
nes, o vėliau ir žymiausius pasaulio bei Lie-
tuvos anykštėnus, rajono vadovus, rajono 
tarybą, jaunimą ir t.t. 

Kokie, Jūsų manymu, konkretūs darbai 
galėtų pagyvinti PAB veiklą?

Anykščiai, anot rašytojo V. Kiaušo-Elmiš-

kio, daugiau negu miestas, tai – simbolis. 
PAB gali daug: gerinti viešąją bendruomenės 
ir Lietuvos žmonių nuomonę apie Anykščių 
įvaizdį, kultūros ir verslo projektus, savival-
dos planus, naujas investicijas ir kt. Galime 
rengti ne tik anykštėnų apklausas, bet ir viešų 
diskusijų forumus su atskiromis specialistų ir 
amžiaus grupėmis. Pvz.: sukviesti tik pozity-
viai mąstančius anykštėnus, arba tik versli-
ninkus, arba tik žmones, stovėjusius Baltijos 
kelyje, arba po Nepriklausomybės paskelbi-
mo grįžusius į Anykščius, arba anykštėnus 
studentus – ir pasikalbėti, paprašyti paramos. 
Galėtų gimti diskusija ir su tais, kurie nepa-
tenkinti gyvenimu Anykščiuose ir paprašyti 
jų visai bendruomenei reikšmingų idėjų. 

Neatsitiktinai PAB iniciatyva Anykščiuose 
atsirado A.Baranausko jaunystėje sukurtas 
moralės kodeksas. Jį pastačius atsirado kriti-
kuojančių jo vizualiąją pusę, bet visi kritikai 
kažkodėl nutyli kodekso turinį, kuris šiame 
etape labai svarbus anykštėnų dvasiai. Savo 
vidine klausa kiekvienas turėtume išgirsti šio 
kodekso raginimą tapti kitokiais – jautres-
niais, savikritiškesniais, geresniais. 

Aktualių temų bendrijos veiklai – bega-
lė. Tai ir anykštėniškos tarmės tyrimai, įdo-
miausių vietovardžių ir iš tų vietovių kilusių 
žymių anykštėnų pristatymai. Galėtų vykti 
forumai: Anykščiai prieš 10 metų (kokie jie 
buvo), Anykščių verslas per 10 metų (ko 
pasaulio anykštėnai tikisi iš gimtojo krašto). 
Iki šiol negvildenti anykštėnų įvairių sričių 
mokslininkų pasiekimai, jų ryšiai su Anykš-
čiais, neaiškūs vasaros anykštėnų mūsų 
miesto vertinimai – Anykščių bendruome-
nei jie tikrai būtų įdomūs.

Muzika, literatūra, medicina, politika – 
kiek įdomių ir sėkmingų anykštėnų šiose sri-
tyse darbuojasi! Bendruomenei būtų įdomu 
ir naudinga su jais artimiau susipažinti. 

Kas dar galėtų pagyvinti PAB veiklą? Visų 
pirma – bendrijos gretose per mažai Anykš-
čiuose gyvenančių , ypač jaunų, anykštėnų 
ir visai „žalio“ jaunimo. Juos reiktų patraukti, 
uždegti. Telkti jaunimą ne tik į Akademiją, 
bet ir į bendrijos gretas galima tik moder-
niomis priemonėmis, naujais iššūkiais, kurie 
suteiktų naujų potyrių, būtų unikalūs ir turė-
tų vertybinį pamatą.

Kitąmet per Miesto šventę ir šv. Onos 
atlaidus PAB žmonės rinksis į aštuntąjį 
Pasaulio anykštėnų suvažiavimą. Gal jau 
turite jam kokių idėjų, regite jo viziją? 

Suvažiavimui reikėtų pradėti rengtis jau 
dabar. Pagrindinius uždavinius derėjo sufor-
muluoti jau per šių metų miesto šventę, 
tačiau taip neįvyko. Preliminarūs suvažiavi-
mo dokumentai, nauji sprendimai, įvairios 
rezoliucijos, nauja sutartis su savivaldybe 
– tai visos bendrijos, o ypač jos Anykščių 
kolegijos ir valdybos dvasinės brandos, kul-

Nukelta į 2 p. 
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tūros lygmens, idėjų ir sprendimų, geros tarpusavio partnerystės ir 
susiklausymo išbandymas. Gal šiame suvažiavime pirmą kartą galė-
tų prasmingiau pasireikšti miestų sambūriai, savo veiklą pristatyti ir 
Anykštijoje veikiantys Debeikių, Kurklių bei kt. vietovių anykštėnų 
klubai. Kadangi Pasaulio anykštėnų suvažiavimas sutaps su Miesto 
švente, manyčiau, jog kadaise buvusi naujoviška šventės struktūra 
jau prašosi peržiūrima. Pasaulio anykštėnai, atvykę iš svetur, turėtų 
pamatyti brandesnių renginių.

Anykščių ambasadoriai užsienyje – moderni, ligi šiol neišban-
dyta galimybė nutiesti dalykinius ryšius tarp mūsų krašto ir svetur 
gyvenančių anykštėnų – ar tik nevilties purslai? 

Tai būtų naujas rajono savivaldybės ir bendrijos darbo vaisius, tei-
kiantis naujų galimybių tolesnei Anykščių raidai. Tik reikėtų suburti 
tinkamų žmonių būrį. Džiaugiamės, jog šiuo projektu labai domisi 
buvęs aktyvus Vilniaus anykštėnas, o dabar rajono meras Kęstutis 
Tubis.

Jei bus restauruotas istorinis, pašventupį ir visus Anykščius puo-
šiantis pastatas – Okuličiūtės dvarelis, jame savo erdvę galėtų rasti ir 
kūrybiškas jaunimas. Tikimės, kad jame įsikurs Anykščių dailės galerija 
– turime per 40 dabar kuriančių dailininkų ir per 20 jau mirusių garsių 

Kad girdėtume vieni kitus
Atkelta iš 1 p. 

Rugpjūčio 14 d. Anykščiuose lankėsi 
iš Amerikos atvykusi šviesaus atminimo 
prof. Juozo Meškausko dukra, mokslinin-
kė biochemikė, dailininkė keramikė Marija 
Meškauskas (Marija Aldona Meškauskai-
tė-Gaižutienė). Viešnia kartu su Lietuvoje 
gyvenančiais J. Meškausko giminaičiais – 
dukterėčia Jone Tursiene-Žvirblyte, sūnėnu 
Juozu Žvirbliu, žmona Laima ir anūku Alek-
su – atvyko į Anykščių viešąją biblioteką. Ir, 
kaip sakoma, ne tuščiomis rankomis. 

M. Meškauskas viešnagės tikslas buvo 
sužinoti, ar jos tėvelio gimtojo krašto žmo-
nėms rūpėtų jo rankraščiai bei asmeninė 
biblioteka. Įsitikinusi, kad mūsų biblioteko-
je profesoriaus ilgai kauptos knygos, rašyti 
straipsniai, asmeninė korespondencija ir kiti 
dokumentai rastų patikimą prieglobstį, vieš-
nia apsidžiaugė:

– Dabar aš tikrai rami. Žinau, kad tai, ką 
saugojo mano tėvelis, paklius į geras rankas! 

Knygų ir dokumentų atgabenimu į Anykš-
čius žadėjo pasirūpinti profesoriaus sūnėnas 
J. Žvirblis.

Džiaugėsi Anykščiais visą gyvenimą... 

Viešnagės metu bibliotekos Kraštotyros 
ir leidybos skyriaus darbuotojoms M. Meš-
kauskas įteikė su įrašais tris knygas: 1987 
m. Čikagoje išleistą tėvelio knygą „Lietu-
vos medicinos istorija“, 1947 metų leidinį 
„Elektrokardiografijos pagrindai“ ir knygą 
„Manėm, kad greit grįšim“ (2014 m.), kurio-
je spausdinami J. Meškausko prisiminimai 
apie pasitraukimą į Vakarus. 

Lietuvos medicinos istorijos knygoje M. 
Meškauskas paliko tokį įrašą: „Skiriu Anykš-
čių viešajai bibliotekai Juozo Meškausko 
knygų. Anykštėno, kuris Anykščiais džiaugė-
si visą gyvenimą“. 

Priminsime, kad J. Meškauskas gimė 
1906 m. liepos 21 d. Vajėšių k. (Anykščių r.). 
1923 m. baigė Anykščių vidurinę mokyklą, 
po to mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1927 
–1933 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 

Marija Meškauskas (dešinėje) ir Jone Tursienė 
bibliotekoje nuoširdžiai džiaugėsi radusios 
prieglobstį prof. J.  Meškausko palikimui.

J. Meškauskas buvo gimęs Vajėšiuose...
 Nuotr. iš L. ir S. Didžiulių bibliotekos archyvo

universitete Medicinos fakultete, įgijo gydy-
tojo išsilavinimą. 1937 m. Vytauto Didžiojo 
universitete apsigynė disertaciją „Skrandžio 
ir dvylikapirštės žarnos opų ankstyvos dia-
gnozės ir gydymo klausimu“, jam suteiktas 
medicinos daktaro laipsnis.

1933 m. baigęs universitetą, 1933–1939 
m. J. Meškauskas buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų 
klinikos asistentas, 1941–1944 m. vedėjas, 
1939–1941 m. Vytauto Didžiojo univer-
siteto Medicinos fakulteto privatdocentas, 
docentas, nuo 1941 m. – profesorius, fakul-
teto dekanas. Šias pareigas ėjo net ir užda-
rius universitetą.

1944 m. prof. J. Meškauskas pasitraukė 
į Vokietiją. Iki 1945 m. buvo Kempfenhau-
zeno ligoninės vidaus ligų skyriaus vedėjas, 
o 1949 m. atvyko į JAV ir vertėsi gydytojo 
praktika, apie 20 metų buvo Čikagos Alko-
holikų ir narkomanų gydymo instituto medi-
cinos direktorius. 1949-1957 m. prof. J. Meš-
kauskas buvo Ateitininkų federacijos tarybos 
pirmininkas, Ilinojaus lietuvių gydytojų 
draugijos pirmininkas, Lietuvių medicinos 
muziejaus Čikagoje garbės kuratorius.

Per visą ilgametę gydytojo praktiką profe-
sorius išspausdino daug medicinos mokslo 
straipsnių įvairiuose moksliniuose leidiniuose, 
buvo Amerikos lietuvių laikraščio „Draugas“ 
bendradarbis,  knygų: „Skrandžio ir dvylika-
pirštės žarnos ankstyvos diagnozės ir gydymo 
klausimu“ (1937 m.), „Diabeto problema ir jo 
gydymas dabartiniu metu“ (1939 m.), „Elek-
trokardiografijos pagrindai“ (1947 m.), „Lietu-
vos medicinos istorija“ (1987 m.) autorius.

Prof. J. Meškauskas mirė sulaukęs 104 m. 
– 2010 m. spalio 21 d. Beverli Šorese (Bever-
ly Shores, Indianos valstija, JAV). Palaikai kre-
muoti, atgabenti į Lietuvą ir palaidoti Debei-
kių (Anykščių r.) kapinėse.

Išeivijoje, deja, nesama atsakingų instituci-
jų, kurios savininkams mirus perimtų jų asme-
nines bibliotekas savo globon, todėl daugeliu 
atvejų jos yra pasmerktos sunykti. Todėl džiau-
giamės, kad galėsime prisidėti prie žymaus 
mūsų kraštiečio prof. J. Meškausko asmeninės 
bibliotekos – dalelės išeivijoje sukaupto lietu-
vių kultūros paveldo – išsaugojimo.

Audronė BEREZAUSKIENĖ

menininkų, tarp jų ir tarptautinio garso kūrėjų. Okuličiūtės laikų aris-
tokratizmą, to meto baldus, garsių anykštėnų dailininkų darbus dvare-
lyje žada įkurdinti ir deponuoti Lietuvos dailės muziejus. Dvarelis taps 
reprezentaciniu Anykščių savivaldybės pastatu, skirtu iškilmingiems 
posėdžiams, valstybiniams priėmimams, svarbiems susitikimams su 
Lietuvos ir užsienio svečiais, apdovanojimų ceremonijoms. Tai bus 
tarsi miesto rotušė. Pastate bus atskleistas ir istorinis 1863 m. sukili-
mo aspektas, įsikurs kamerinių renginių salė, reziduos PAB, nuolatinis 
Anykščių diskusijų klubas, Anykščių jaunimo akademija.

Bent jau Jums, atrodo, daug kas aišku... Ir nuoširdžiai tikite, kad 
kultūra, kultūros žmonės dar nėra visai nurašyti?

Kultūra, deja, nėra Lietuvos valstybės prioritetas. Šiuo metu vis 
tvirčiau įsigali pramogų industrija. Gerai, jei yra tinkamas tokios kul-
tūros ir aukštosios kultūros santykis. Aktorius R.Vilkaitis pastebėjo: 
„Yra toks virusas – išskirtinumo siekis. Išskirtinumas visais laikais 
skelbėsi esąs naujas ir modernus, bet dažniausiai tai tik senų tiesų 
pritaikymas arba jau įgyvendintų idėjų perkūrimas. Išskirtinumas 
turėtų savyje turėti ne tik inovaciją, bet ir dvasinį pamatą.“

Manau, jog vienas iš PAB uždavinių – nenuleisti rankų ir siekti, 
kad aukštoji kultūra ugdytų anykštėnus bendram krašto gėriui kurti. 
O „Pasaulio anykštėnui“ palinkėčiau prasmingų diskusijų apie ben-
drijos veiklos atnaujinimą bei turinį, apie gyvenimą vis naujų iššūkių 
drebinamuose Anykščiuose.   
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ŠIRDIS NERAMI KAIP JŪRA: 
SIŪBUOJA, ŠĖLSTA, GAUDŽIA

Garbingą jubiliejų šiais metais paminė-
jusi pedagogė, fotomenininkė, publicistė 
Ona Pajėdaitė išleido kelionių prisimini-
mų knygą „Kelionių mozaika“ (Vilnius: 
UAB Petro ofsetas, 2015. – 191 p.). Tai 
dešimties metų kelionių mozaikos blyks-
niai.

Smagu keliauti drauge, verčiant puslapį 
po puslapio. Kelionių nuotraukos, eilėraš-
čiai, impresijos išduoda neramią ir nuolat 
ieškančią autorės sielą. Keliauta ir aplan-
kyta daug – pėsčiomis, laivais, traukiniais, 
slidėmis... 

Keliaudama Kaukazo kalnynuos autorė 
prisipažįsta: „Sunku po kuprinės našta, bet 
įspūdinga – matant kalnų didybę“. Įspū-
dingi kelionės laivu Volgos upe epizodai 
išduoda jaunystės nerimą,  turizmo ins-
truktorių stovyklos vakarai Estijoje nuspal-
vinti nuostabių dainų prie laužo po sunkių 
kelionių gūdžiais miškais, šiaurėje tamsi, 
slėpininga taiga pilna stebuklų, tundros 

Anykštėnų knygų derlius
ESATIES KODO BEIEŠKANT

Iš Anykščių kilusio rašytojo Valdo 
Papievio pavardę dažniau girdime po 
to, kai 2010 metais pasirodė jo romanas 
„Eiti“, kurį Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutas išrinko kūrybiškiausia metų 
knyga. Dabar knygynus pasiekė naujau-
sias Valdo Papievio kūrinys – romanas 
„Odilė, arba Oro uostų vienatvė“ (Vil-
nius: Alma litera, 2015. – 312 p.). Tai 
tikra dovana skaitytojui, turinčiam litera-
tūrinį skonį, bet nėra lengvas pasivaikš-
čiojimas tiems, kurie tikisi įveikti knygą 
vienu prisėdimu. 

Naująjį V. Papievio romaną sudaro 
keturios dalys ir epilogas – „Post scrip-
tum“. Veiksmo erdvė – Paryžius, laikas 
daugiasluoksnis. Romano personažai: 
Odilė – „nedidukė, kaip skiedra plona“ 
devyniasdešimtmetė senutė, tarsi nužen-
gusi iš Prusto romanų, ir bevardis pasa-
kotojas, ilgametis jos buto palėpės Pary-
žiaus centre nuomininkas. Tiesa, jis jau 
seniai nebemoka Odilei nuomos ir yra 
tapęs senosios damos nuolatiniu palydo-
vu, lankytoju, pašnekovu bei lėtai slen-
kančios kasdienybės stebėtoju. Buvimas 
su Odile, aplinkos, ją lankančių žmonių 
stebėjimas virsta savistaba. Nuolat girdi-
mas vidinis pasakotojo monologas tarsi 
dalija asmenybę į dvi dalis – išgyvenan-
čią, jaučiančią ir analizuojančią, sinteti-
nančią. 

Romane nėra nuoseklaus siužeto, akty-
vaus veiksmo, įtraukiančių aistrų. Nuo-
lat sukamasi pojūčių, minčių, apmąsty-
mų rate. Tad kas daro šį kūrinį įdomų, 
paveikų, savitą ir neleidžiantį atsitraukti? 
Atsakyti nelengva, net neįmanoma, nes 
romano žavesys glūdi ir pasakojamoje 
besibaigiančio Odilės gyvenimo istorijoje, 
ir pasakotojo santykyje, ir autoriaus rašy-
mo manieroje. Tekste vartojami prancūziš-
ki žodžiai, posakiai kuria savitą koloritą, 
leidžia pajusti Paryžiaus ir jo gyventojų 
dvasią. Daugiabriaunė romano stilistika, 
ilgi sakiniai, pasakojimo perspektyvos 
kaita padeda pajusti trūkčiojantį kalbos 
ritmą, kuris įtraukia skaitytoją į egzistenci-
nius personažų apmąstymus. Daugtaškiai 
pastraipų pradžioje ar pabaigoje, dažnos 
citatos, kūrėjų ir jų kūrinių vardai padeda 

pajusti, kuo ir kaip gyvena personažai, 
atveria jų esaties esmę, kurią ženklina 
„neaprėpiama, neišsemiama begalybė 
nuo pačio mažiausio iki pačio didžiausio 
mumyse ir aplink mus išsiliejusi, – visa 
esatis, visi mes tegalime stebėtis pačiais 
savimi, vieni kitais, o dar labiau neišsemia-
ma tuščia ir tylia nežinia, tuo ūku, tuščiu 
ir tyliu, kuriuo, apsikabinę savo trumpus 
gyvenimus čia ir galbūt be galo ilgus kitur, 
mes, žmonės, visi kartu ir kiekvienas atski-
rai skriejame“. 

Akivaizdu, kad V. Papievio roma-
no meninis vaizdas konstruojamas kaip 
introspekcijos veiksmas – pasakotojas ste-
bi pasaulį per save ir ieško savęs esaties 
tvarkoje, skausmingai suvokdamas visa 
ko laikinumą. Stebina unikalus autoriaus 
gebėjimas pamatyti net ir menkutę deta-
lę ir joje užčiuopti būties prasmę, pajusti 
sielos virptelėjimą, užfiksuoti būsenos 
kitimą ir patirti gyvą srūvantį laiką. Būtent 
laiko tėkmės jutimą V.Papievis viename 
iš interviu įvardijo kaip vieną iš romano 
atsiradimo aplinkybių: „Laikas eina, laikas 
baigtinis. Savaime suprantama. Bet būna 
akimirkų, kai ši banali tiesa tave nutvilko 
kaip egzistencinė dilgėlė, kai tu pačiais 
kaulų čiulpais šitai išgyveni. „Odilė“ – tru-
putį iš šio pojūčio“.

Elegantiškas pasakojimas apie žmo-
gaus esatį, kurią skalauja praėjęs ir būsi-
masis laikas, neabejotinai sužavės skai-
tytoją, padės kitaip pamatyti senatvę, 
pajusti akimirkos grožį, suvokti, kas yra 
išėjimas.     

Ona Jakimavičienė

berželiai iki kelių, nuotykiai linksmuo-
se žaliuosiuose Karpatuose, keletą kartų 
šturmuotas Krymas... 

Tai tik keli kelionių mozaikos epizo-
dai. O juk keliauta ir Lietuvoje, ir tolimes-
niuose kraštuose. Su draugais, mokiniais, 
vienumoje... Kelionių vaizdus įprasmina 
lyriniai autorės sielos atodūsiai ar susiža-
vėjimo šūksniai: „Vaikštau denyje nusi-
leidusios saulės pilna“, „Traukiam į šiau-
rę ieškoti Baltųjų naktų!“, „Krymas – kaip 
žaisliukas – gražus ir trumpalaikis“.

Paskaitęs šioje knygoje išsakytas 
mintis, pasigrožėjęs puikiomis kelionių 
nuotraukomis supranti, kad kelionėms 
nėra prasto oro ar netinkamo metų lai-
ko – kasdien gali pamatyti grožį aplink 
– tereikia tik pakelti akis, susikrauti kupri-
nę ir nusiteikti, kad „kiekviena kelionė – 
jėgų ir užsispyrimo išbandymas“. Ir dar 
– nepamiršti visko pasižymėti: aplankytų 
paminklų ir pilių pavadinimų, praplauk-
tų upių, kalnų viršūnių, kurioms nusilen-
kei... Kad nenuneštų užmaršties jūra ...

Dangira Nefienė 
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Vardai ir datos

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.
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16 d. Sukanka 65 metai, kai  Miškalaukyje (Kauno r.) gimė spor-
to organizatorius, sunkiosios atletikos treneris, politikas Algirdas 
ANANKA. Gyvena ir dirba Anykščiuose.

17 d. Sukanka 75 metai, kai Andrioniškyje gimė pedagogas ir 
profesinio ugdymo veiklos organizatorius Bronislavas RIMKUS. 
Gyvena Kupiškyje.

20 d. Sukanka 85 metai, kai  Anykščiuose gimė žurnalistas, 

publicistas Aleksandras KEZYS.
Mirė 2001 m. Vilniuje, ten ir palaidotas.
26 d. Sukanka 90 metų, kai  Kavarske gimė žurnalistas, rašyto-

jas ir vertėjas  Leonas KEBLAS. Parašė ir išleido atsiminimų knygą 
„Gyvenimas ant delno“ (2002 m.), apysaką jaunimui „Žaliapušiai“ 
(2003 m.), romanų trilogiją „Klumpių epopėja“: „Brėžis per širdį“, 
„Vyturio ašaros“ ir „Meilės akordai“ (visi 2008 m.). Parengė ir išleido 
K. M. Vaitkevičienės eilėraščių rinkinį „Sielos aidai“ (2005 m.). Rin-
kinyje „Eduardas Mieželaitis: post scriptum“ (2008 m.) buvo publi-
kuoti jo prisiminimai apie poetą. Gyvena Jusiuose (Švenčionių r.)

Intelektualai ir kiti proto bokštai šaukė: žūsta bendražmogiškos, 
nacionalinės vertybės, gęsta dvasingumas, žmonės, pabuskite, kelki-
tės naujam sąjūdžiui! 

Lietuva nė nekrustelėjo.
Demografai perspėjo: jei ir toliau taip emigruosime, išnyksime 

kaip tauta, – lietuviai, grįžkite namo, visi 600 000 su vaikais ir bet 
kokios tautybės antrosiom pusėm!  

Emigrantai neišgirdo.
Rašytojai vaitojo ir įkvėptais balsais pamokslavo: grįžki-

me prie knygos, antraip visi po truputį virsime internetiniais 
zombiais! 

Anykščių muziejus iš bažnyčios bokštų ir aukščiausių 
šalies tribūnų skalambijo varpais: Anta-
no Baranausko poema „Anykš-
čių šilelis“, himnas Lie-
tuvos gamtai, išverstas 
jau į 18 pasaulio kalbų 
– skaitykite genijaus 
kūrybą!

Bet žmonės prie 
knygos negrįžo. Po 
televizijos krimi-

ANYKŠTĖNŲ POKŠTAS, 
ARBA KAIP SUDREBINTI LIETUVĄ?

nalinių serialų, po rinkos akibrokštų akli, kurti, o gal abejingi viskam 
pasidarė, niekam nė raumenėlis nevirptelėjo.

Net aiškiaregiai, net sukčiausi politikai su visais padėjėjais nebe-
numanė, kas dar galėtų sukrėsti stora oda apaugusį, t.y. suvakarėjusį 
lietuvį. 

Ir tada anykštėnai žiebė tokią gudrybę. Praretinę ir taip jau skystą 
šilelį, iš geležies sijų ir pinučių surentė Lajų taką su apžvalgos bokštu. 
Kad visi visi, jauni ir seni, galėtų iš arti pasižiūrėti į medžių viršūnes, 
į akį glostantį Anykščių kraštovaizdį. Tiesa, anksčiau iš tokio aukščio 
guvesni pašventupių berniokai žvalgėsi kada panorėję – žinoma, 
prieš tai įsliuogę į augesnį medį...

Lyg kas kūju vožė Lietuvai per širdį! Sudrebėjo žemė, pašėlo lai-
krodžių rodyklės –  išaušo nauja era! Lajų takas! – skambėjo dar gar-

siau nei Mieželaičio žmogus... Žemaičiai ir dzūkai, suvalkiečiai ir 
netgi užsieniečiai paupiais, pamiškėm, šuntakiais, grioviais, 

šliaužte, ropom, paknopstom, ratuoti automobiliais, 
motociklais ir dviračiais, dūmydami ir keiksno-
dami informacijos bei patogumų spragas, dieną 
ir naktį nesuskaičiuojamomis voromis ėmė plūs-
ti prie Puntuko. Kilo toks ermyderis ir žodžiais 
nenusakomas geismas, kad smalsuolių neatbaidė 
nė kilometrinės eilės – jose valgydami, gerdami 

ir tuštindamiesi, jie karštli-
giškai mintijo tik vieną 

mintį: kaip greičiau 
pamačius vieninte-
lį Europoje tokios 
paskirties metalo ste-
buklą! Eilėse, sako, 
gimė net sparnuotas 
posakis: tas ne lie-
tuvis, kuris nematė 
Lajų tako!

Sunku pasakyti, 
ką tuomet mintijo 
šilelio šarkos, kiškiai 
ir voverės. Gi anykš-
tėnai, kaip ir dera 
nykštukams anykštu-
kams, iš pradžių tik 
išsigandę dirsčiojo iš 
krūmų ir kraipė ištį-

susias ausis. Aistruolių 
bangai vis neslopstant, jie pradėjo 

suprasti, kad jų takas ir bokštas virto pokštu 
– ir netgi ėmė kikenti į saujas: štai dabar ne 
tik išgarsėsim, bet ir praturtėsim!..     

Rimantas VanagasRūtos Žebuolytės iliustr.


