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

Į šį klausimą veikiausiai dažnas anykštė-
nas atsakytų vis kitaip. Vienam verkiant reik-
tų darbo, kitam gyvenimo centras – jo paties 
sveikata, trečias neužmiega dėl Anykščių ir 
visos Lietuvos dabarties, ateities... Tačiau 
šiuokart paieškokime „bendro vardiklio“: kas 
gi vis dėlto labiausiai rūpi tiek senam, tiek 
jaunam anykštėnui, mintijančiam apie koky-
biškesnę mūsų būties ir buities kasdienybę?

Žodį „kasdienybė“ paminėjau neatsitik-
tinai. Ko jau ko, o švenčių, renginių, skrai-
dančių šampano kamščių, išskirtinio dėme-
sio tituluotiems svečiams Anykščiuose – per 
akis. Palyginti su daugeliu kitų rajonų, mes – 
tiesiog išskirtinai blizgūs! Atmintin įstrigo Lai-
mos Žukauskaitės-Ruigienės, šviesios atmin-
ties A.Vienuolio-Žukausko dukters, per vieną 
Miesto šventę tarstelėta frazė: „Mes Ameri-
koje tokių fejerverkų sau leisti negalim!” Ir, 
atsisukusi į gausiai iliuminuotą tiltą, pridūrė: 
„Čia jau nebe Anykščiai, čia ...Paryžius!”

Smagu klausytis tokių įvertinimų. Anykš-
čių įvaizdis išties neprastas, kaip ir visos 
Lietuvos – ypač užsieniečiui: jis mato mus 
kaip nenuniokotos gamtos, sveiko maisto, 
svetingą ir kultūringą šalį. Tik esama vie-
no „bet“, labai nemalonaus ir nepatogaus 
politikams: kodėl iš Lietuvos taip masiškai 
emigruoja žmonės, ypač – jaunimas? Rekla-
miniam Lietuvos įvaizdžiui galime pakloti 
daug milijonų, tačiau vienas vienintelis fak-
telis – emigrantų skaičius – iškalbingesnis už 
bet kokius „meduolius“: kas gi bėga iš gerai 
besitvarkančios valstybės?..

Sugrįžkime į gimtuosius Anykščius. PAB 
Anykščių kolegijos nariai nuolat diskutuoja, 
kokia kryptimi turėtų toliau rutuliotis bendri-
jos veikla, kitaip tarus – kokie mūsų darbai pir-
maeiliai, svarbiausi Anykščiams? Lengviausia 
būtų pasitenkinti vienkartiniais koncertukais, 
parodėlėm, sukaktuvėm. Drebinti žemę įspū-
dingais, grandioziniais renginiais? Ar ne per 
didelė prabanga vis retėjančiam žilaplaukių 
miestui? Be to, negi mes privalėtume varžytis 
su kultūros įstaigom, turinčiom dešimtis etatų 
ir specialiai renginiams skirtų lėšų?

Nuomonių gali būti visokių. Bet vėlgi turė-
tume pripažinti, jog ne visuomeninės orga-
nizacijos jėgoms bei kišenei įsteigti šimtus 
darbo vietų, sugrąžinti jaunimą namo. Užtat 
mes, turėdami gausų būrį didžiai mokytų, 
talentingų anykštėnų, gyvenančių ne tik rajo-
ne, bet ir didžiuosiuose šalies miestuose, ir 
užsieniuose, galime inspiruoti ir skleisti savo 
kraštui naudingas idėjas, užmegzti naujų 
projektų gijas. O tos idėjos ir tie projektai, 
bent mano galva, turėtų būti ilgalaikiai, dau-
giaplaniai, buriantys anykštėnus bendram 
darbui ir – o kodėl ne? – laisvalaikiui. 

Kas mums svarbu?
Dirvonai šitame areale – kaip ikichruš-

čioviniame Kazachstane... Nes anykštėnai 
dar negali pasigirti turį stiprią, glaudžią 
bendruomenę, kuriai jokia pažadų partija, 
joks žiniasklaidos ruporas, netgi labai įnir-
tingas, nepajėgtų primesti savo valios. Kuri 
apglėbtų savo vaikus taip šiltai ir dvasingai, 
įtrauktų juos į gimtinės gyvenimą taip sti-
priai, kad jokie užjūrių pyragai jų nebesu-
viliotų. 

O kol kas... Kol kas net kultūros dar-
buotojai dažniau rungtyniauja tarpusavy, 
nei kuria ir įgyvendina bendrus projektus. 
Bent aš seniai svajoju apie, tarkim, mieste-

lėnų drauge sutinkamus Naujuosius metus, 
nes labai daug vienišų žmonių, ypač vyres-
nio amžiaus, taip pat ir vaikų, visą šventinį 
vakarą prakiūto savo urveliuose prie televi-
zoriaus. Tačiau tokiam renginiui jau reiktų 
suvienyti kelių kultūros įstaigų jėgas, kurti 
bendrą scenarijų, dalintis lėšomis ir šlove – o 
tai jau nebepakeliama... 

Neišgelbės jokia valdžia, jei patys nero-
dysim iniciatyvos, bendromis jėgomis 
nespręsim aktualiausių problemų. Kone kie-
kviena didesnė Anykščių gatvė galėtų burtis 
į savo ratą, aptarti bendrus reikalus – kaip, 
pvz., PAB Anykščių kolegijos paraginti jau 
pasielgė jurzdikiečiai, Vilniaus gatvės gyven-
tojai. O kur jaunimo traukos centrai? Kur 
mūsų klubai pagal amžių, pomėgius, profe-
sijas? Išeini vakare į miestelį – ir pasijunti lyg 
tyruose, kur vien retkarčiais šaižiai sucypia 
„erelių“ draskomos automobilių padangos 

Ramybės gatvės Nr. 7 gyventojai. Dabar jau jų vaikai tokio amžiaus... 
Alfredo Motiejūno nuotr.

Rimantas Vanagas

ir kažkur tarpuvartėje klykteli dar mutacijos 
neįveikęs balselis... 

Kaip mes bendraujam, su kuo bendrau-
jam? Garsioji A.Sent Egziuperi mintis, jog nėra 
nieko vertingesnio už žmogaus ryšį su žmo-
gumi, šiandien niekur nebeminima... Vakare 
Anykščiuose nei jaunam, nei senam išvis 
nėra kur užsukti, nusivesti svečią, pažaisti, 
pasiklausyti muzikos. Nors mes kartais šaipo-
mės iš vakarietiškos „pabų“ kultūros, tačiau 
tenai žmonės prie alaus bokalo susirenka ne 
tam, kad pasigertų, o kad susitiktų pažįsta-
mų, pasidalintų naujienomis, o užėjus ūpui ir 
pašoktų. Daug ką galėtume padaryti patys, iš 
nieko per daug neprašydami malonės. Deja, 
kol kas mes dažniausiai tik kalbam, kalbam 
– ir bėgam iš paskos įgudusiems biudžetinių 
pinigų „išmušinėtojams“... 

Taigi, visos mūsų jėgos turėtų būti sutelktos ne 
fanfaroms ir fejerverkams, didingiems mostams 
ar seniai numirusių žmonių jubiliejams, kuriuo-
se esame vien žiūrovai su išankstine kritiška nuo-
mone,  veikliai, gyvybiškai bendruomenei kurti. 
Gi orientacija į garbingą praeitį, kaip „Pasaulio 
anykštėno“ puslapiuose taikliai pastebėjo dai-
nininkas Tomas Ladiga, jau virsta šiandieninio 
gyvenimo stabdžiu. Juo labiau, kad jaunų žmo-
nių srautas Anykščiuose senka dar pastebimiau 
nei Anykštos ar Šventosios vandenys. 

Nenoriu nieko gąsdinti, tik nuoširdžiai 
manau: be dvasingos, brandžios bendruo-
menės neturime ateities, visais požiūriais: 
tautiniu, valstybiniu, moraliniu, ekonominiu. 
O tai bus dar akivaizdžiau, kai sulauksime 
kylančios ne emigrantų, o imigrantų bangos.

Jeigu manote kitaip – rašykite, ginčykitės! 
Šio straipsnelio pavadinimas galėtų tapti ir 
nuolatine nuomonių rubrika.
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Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios 
bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriuje 
iki vasario  pabaigos veiks kraštotyrininkės, 
žurnalistės, buvusios bibliotekininkės Romu-
aldos Bražėnienės kūrybos darbų paroda 
„Ieškojimai“. Parodoje eksponuojami jos 
piešti žinomų anykštėnų portretai, sukur-
ti papuošalai, nėriniai ir mezginiai, įvairūs 
rankdarbiai. Galima susipažinti ir su Romu-
aldos eilėraščiais bei straipsniais įvairiuose 
leidiniuose.  

Parodos atidarymo metu sausio 16 d. 
bibliotekos darbuotojos demonstravo R. 
Bražėnienės sukurtas renginiams skraistes, 
pavadintas „gyvosiomis knygelėmis“  Vely-
kė, Pavasarėlis, Kalėdos, Rudenėlis. Nete-
ko girdėti, kad kitose Lietuvos bibliotekose 

Kūryba – visada ieškojimas...

Romualdos Bražėnienės kūrinių paroda – 
savotiška jos gyvenimo ataskaita.
Violetos Matelienės nuotr.

Sausio 15 d. Anykščių akademijos klausy-
tojams paskaitą „Anykščių priešistorė“ skaitė 
istorijos mokslų dr. Tomas Baranauskas.

Svečią pristatė Akademijos rektorium 
tituluojamas rašytojas Rimantas Vanagas: 
„Šis žmogus už mane jaunesnis 25 metais, 
sutikau jį dar visai bernioką, kurio akys degė 
noru pažinti istorijos mokslo klodus. Apie 
septynerius metus trukusį Tomo „maratoną“ 
rengiant istorinį veikalą „Lietuvos istorijos 
ūkanose“ kadaise dariau interviu su juo. T. 
Baranauskas – istorikas su gražia dabartimi 
ir didele ateitimi, apie ankstyvąją Lietuvos ir 
Anykščių istoriją žinantis viską“.

T. Baranauskas iškart paprieštaravo: apie 
istoriją žinoti visko neįmanoma; tik nuolati-
nis duomenų ieškojimas, bendradarbiavimas 
su archeologais, radinių tyrinėjimas priartina 
prie žinojimo bei pažinimo.

Anykščiai pirmą kartą paminėti 1440 
metais. Archeologas Gintautas Zabiela – 
bene daugiausia nusipelnęs Anykščių krašto 
praeities tyrinėtojas. Svečias trumpai apsi-
stojo ties I-II tūkstantmečiais prieš Kr., iš šio 
laikotarpio jau esama žinių apie pirmuosius 
piliakalnius. III-V amžiai po Kr. – pirmieji 
pilkapiai ir Liūdiškių piliakalnio istorija. VI-
XII amžiai – jau tikra pilkapių epocha, dvar-

Anykščių akademijoje: krašto priešistorė

JAUNOJO A. BARANAUSKO 
PĖDOMIS  

Tik ką pasirodė anykštėnų rašytojų Mil-
dos Telksnytės ir Vygando Račkaičio naujas 
kūrinys „...ir neramu tapo“. Jau nemenką 
biografinio žanro literatūros kūrėjų patirtį 
turintys rašytojai šioje knygoje skaitytojus 
grąžina prie vyskupo poeto Antano Bara-
nausko biografijos. 

Pradėjęs skaityti šią knygą, iš karto pate-
kau į Untuko vaikystę ir jį supusią dar nuo 
1831 m. sukilimo nenutolusią Anykščių 
Jurzdiko valstiečių kasdienybę, jų buitį ir joje 
besiskleidžiančią didelio žmogaus vaikystę. 
Kaip neatskiriama poeto gyvenimo ir kūry-
bos dalis knygoje nuolatos skamba auten-
tiški to meto anykštėnų tarminiai žodžiai: 
Untukas, Petarburkas ir kt., veikia, kalba 
poeto tėvai, broliai, artimieji, bičiuliai.

Vaizdžiai pasakodami, autoriai kartu su 

Anykštėnų knygų derlius
baudžiauninkų Jono ir Teklės Baranauskų 
dūminėje pirkelėje gimusiu Untuku per 
kietą gyvenimo kelią nukeliavo iki Rusi-
jos persekiojamos posukiliminės Lietuvos, 
į kurią profesorius Antanas Baranauskas 
grįžo iš Petarburko dvasinės akademijos. 
Tėvynėje  neberado „sielai artimų draugų. 
Jie žuvę, ištremti, dingę... Nebėra sielos 
gentainių – Karolinos Praniauskaitės, Kle-
menso Kairio, tremtyje broliai, tėvai pase-
nę, ligoti“. 1865 m. pradžioje atžymėjęs 
trisdešimtmetį, A.Baranauskas dar nežino-
jo nugyvenęs šioje žemėje tik mažiau nei 
pusę savo gyvenimo. 

Autoriai sąžiningai atskleidė, kaip per 
tą 30-metį Antanas Baranauskas sukaupė 
didžiulę dvasininko, poeto, lietuvių kal-
bos gynėjo, puoselėtojo, amžinos Tėvynės 
Lietuvos mylėtojo, bendraminčių neišse-
miamos bendrystės patirtį. Pasiremdami 

vietė prie Anykštos upelio. O jau XIII-XV a. 
paminklai telkėsi apie Šeimyniškėlių pilia-
kalnį, dabartinio Vyskupo skvero teritorijoje 
formavosi miesto centras, prekybininkų ir 
amatininkų gyvenvietė.

T. Baranauskas įdomiai pateikė Eduardo 
Volterio ir Antano Vienuolio-Žukausko hipo-
tezes apie Anykščių kraštą, Mindaugo dvarą 
prie Latavos upelio, – ši versija leido manyti, 
jog netoliese būta ir legendinės Mindaugo 
pilies Vorutos. Šios istorijos motyvų randame 
ir A. Vienuolio padavimuose.

Mokslininkas paskaitą iliustravo archeo-
loginiais radiniais, įvairiais Anykščių krašto 
žemėlapiais, taigi Akademijos klausytojai 
turėjo progos ne tik pasisemti „nevadovėli-
nių“ žinių, bet ir pamatyti tai, apie ką buvo 
kalbama.

Sausio 29 d. pagal Akademijos programą 
J. Biliūno gimnazijos moksleiviams paskaitą 
skaitė anykštėnas politikas, Nepriklausomy-
bės Akto signataras, geologas Jonas Šimėnas.

Buvo nepaprastai įdomu per trumpą laiką 
išklausyti profesionaliai paruoštą ir sudėliotą 
į skaidres medžiagą. Viena paskaitos dalis – 
iš gilios Žemės praeities, o kita – iš patirtų 
įspūdžių po ledkalnių šalį Grenlandiją, kur 
populiariausia susisiekimo priemonė - šunų 

kinkiniai, o jūroje – nesvietiška (taip sakė 
lektorius) žuvų gausa.

Sulaukęs klausimo apie Anykščių geolo-
ginius klodus, svečias apibūdino mūsų gra-
žiąsias Šlavės ir Vetygalos atodangas, kvar-
cinio smėlio „liežuvius“; molio klodų esama 
prie Rubikių, rajone nemažai žvyro karjerų, 
kurių didžiausias ties Kurkliais.

Svečias pabrėžtinai kvietė Akademijos 
klausytojus studijuoti geologiją, sakydamas, 
kad Gamtos fakultetui sunku konkuruoti su 
šiuolaikinėmis technologijomis ir ilgainiui 
gali atsitikti taip, kad jo išvis nebeliks. O be 
fundamentaliųjų, gamtos mokslų toli nenu-
žengsime. Kadangi geologui tenka dažnai 
keliauti, pravartu mokėti keletą užsienio kal-
bų, pažinti savo krašto kultūrą, nes keliau-
jant reikia jai deramai atstovauti. Galiausiai 
geologai – geriausi draugai, – intrigavo Jonas 
Šimėnas.

Esame labai dėkingi savo žemiečiui, kad 
paskaitą akademijos klausytojams skaitė be 
jokio atlygio, o Anykščių akademijos prorek-
torė mokytoja Dalia Andriuškevičienė pagy-
rė už taisyklingą ir vaizdingą kalbą, juokavo, 
kad net filologai nesunkiai suprato, apie ką 
buvo kalbama.

Judita Skačkauskienė,
PAB ats. sekretorė

tokios knygelės būtų įsikūrusios. Skraistėse 
Romualdos iš vaikiškų knygų sukurti perso-
nažai: voriukas, musė, boružėlė, vabalas ir 
daugelis kitų džiugina vaikus renginių metu. 
Esama ir kitokių skraisčių: „Teisė ir Pareiga“, 
„Tamsioji knyga“, „Baltoji knyga“ bei „Rim-
ties knyga“. 

– Kažką  knebinėdama, ypač  kurdama, 
gamindama  dovanėlę, daug galvoju apie 
tą žmogų, kuriam daiktelis atiteks, mintyse 
gražių linkėjimų prisakau. Mano dirbinėliai 
– tarsi slapti gerų linkėjimų laiškai, – kalbėjo 
Romualda.

Šiuo metu Romualda įsijungė į Anykščių 
Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos 
veiklą, rašo prisiminimus apie darbą Viešintų 
vidurinėje mokykloje ir padeda užpildyti dar 
tuščius Anykščių krašto istorijos puslapius. 

Audronė Berezauskienė

Tęsinys 3 psl.
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pirminiais šaltiniais, rašytojai su didele 
pagarba ir dvasine energija visa tai pateikė 
savo knygoje. Kartais jie atitolsta nuo bio-
grafinės, kūrybinės analizės ir kuria poeti-
nę dramą apie A. Baranauską, jo aplinką, 
draugus. Ištisos pastraipos primena proza 
parašytą poemą apie Anykščių dvasios ir 
literatūros tėvą.

Knygoje išskiriamos kelios Antano Bara-
nausko gyvenimo erdvės, formavusios 
būsimą didįjį Antaną Baranauską: tai jau-
nuolio brendimo – doros šeimos aplinkos, 
Ėgliakalnio „akademijos“, Gelvonų, Rum-
šiškių raštininkų mokyklos, raštininkavi-
mo Vainute, Sedoje, Skuode patirtis, savęs 
paieškos, dvasinė draugystė su K. Pra-
niauskaite, K. Kairiu ir kt. bendramoksliais. 
Pagaliau – dvasininko kelio pasirinkimas, 
kunigų seminarija, neeilinių gabumų išryš-
kėjimas, Peterburgo dvasinė akademija, 

KAS MAN DARYT?

Užėjus rusams, gavau šaukimą kariuomenėn. 1944-1945 metais 
slapsčiausi, dažnai nakvodavau ne namie, o klaime, slėptuvė šiau-
duos. Vasarą buvau miške, ginklų daugybė. Buvo paskelbta: kas ateis 
ir atiduos ginklą, tam nieko nebus. 

Tuo metu vaikščiojau su partizanais Niūronyse, Stakių miške, 7 vyrai. 
Kažkur toliau išgirdom šaudant. Turėjau šautuvėlį, dairėmės pro žiūro-
nus. Man ir dar vienam vadas liepė atnešt kulkosvaidį, jis buvo miško 
pakrašty po šakom – jeigu kas, ginsimės. Nuėjom, per kelis žingsnius 
vienas nuo kito, kad šaudymo metu iškart abiejų nenušautų...

Ir užėjom ant pasalos. Iš automatų kaip dėjo, kulkos švilpt, mes 
bėgt. Pribėgau kvartalinę liniją, gal 4 metrai be jokio krūmo, reikėjo 
peršokt. Galvot nebuvo kada. Jei ant linijos būtų stovėjęs kareivis, 
būtų iškart nukepęs. Bet nebuvo, perbėgau. Tą kartą paklojo visus 
partizanus, kur į kaimą ėjo. 

Taigi, 1945 m. Karas pasibaigęs, kariuomenės pilna, anksčiau ar 
vėliau pribaigs, – kas man daryt? Gavau blanką su bažnytiniu ants-
paudu, pasijauninau 3 metais. Tėvas nuėjo pas gimnazijos direktorių 
pasišnekėt. Nors buvau baigęs 6 skyrius, mane priėmė į 4-tą. Prasė-
dėjau suole iki 1950 metų. Mano vienmečiai baigė gimnaziją 1947 
m., o aš – po trejų metų! Bet niekas neįskundė. Jurzdike žmonės 
greiti pasiginčyt, pasibart, bet dėl politikos – nė vienas neprasižiojo. 

Mano pusbrolis Povilas Meškauskas iš Jurzdiko Smetonos laikais 
buvo batsiuvys. Perėjo visą karą, tarnavo rusų kariuomenėj nuo 1941 
metų. Vieną kartą, kai maudėsi su tėvu pirty, parodė savo nugarą: 
visa randais išdraskyta. Sako, minos skeveldros, sprogo bent kiek 
toliau. Buvo drąsus, grįžo namo su aviacijos uniforma. Valdžiai tai 
patiko, tuoj pradėjo kalbint jį partijon, paskyrė tardytoju. O jis sako: 

– Negaliu čia dirbt! Atveda kokį žmogelį, kuris grūdų valdžiai 

„Mes viską matėm…”
Anykščių vienkiemy įsikūrusi Šilinskų sodyba vyresniajai 
anykštėnų kartai gerai žinoma. Ne taip seniai, kol greta 
nebuvo kapinių, ši vieta prilygo kurortui: aplinkui toli 
matyti, gražūs vaizdai, šilelis ir Marčiupys, turtingų mies-
telėnų „dačios”, Šventoji. Vokietmečiu ir pokary čia, nuo-
šalėj nuo įtarių akių, gyveno Anykščių elektrinės ir malūno 
bendrasavininkis Jonas Karvelis su žmona Ona Zabielaite-
Karveliene, Italijos ir Graikijos operos teatrų dainininke. 
Pas vėlesnius sodybos šeimininkus – mokytoją Domicelę 
Šilinskaitę-Baltranienę ir jos vyrą inžinierių Vytautą Bal-
traną – yra vasarojusi prof. V. Landsbergio šeima. 
Skaitytojų dėmesiui pateikiame žiupsnelį pernai Anapi-
lin iškeliavusio Vytauto Juozo Baltrano prisiminimų.     

nedavė, o aš jį turiu mušt, kankint? Nesulauks! Spjoviau ir išėjau, 
batsiuvys buvau, batsiuvys ir būsiu. 

Net artelėn nestojo.
Taigi doras žmogus ir tuomet turėjo šansų išlikti doras. Tuoj po 

karo tas pats Povilas atvedė mano tėvui geriausią arklį: nerandam šei-
mininko, imk, dėde, ir turėk! Bet tėvas pagalvojo, pagalvojo ir sako: 
ne, neimsiu, bus negerai, jei žmogus pas mane ras – ką apie mane 
pagalvos? Ir neėmė. 

„MIŠKINIS“ – KARIUOMENĖJ?

1950 metais mane antrą kartą šaukia kariuomenėn! Baisu eiti 
vojenkomatan, dar baisiau nenueiti, nes kai pradės knistis, tikrai 
išaiškins. Tarp skrebų irgi buvo pažįstamų, bet kas galėjo įduoti. Prieš 
mane ant stalo paklojo pareiškimą: 

– Pasirašyk, kad važiuoji karo mokyklon!
Nežinojau kas daryt. 
– Po trejų metų tarnausi 16-ojoje lietuviškoje divizijoje!
Man mintis viena – kuo greičiau dingti iš Anykščių! Dar kolchozai 

prasidėjo – maisto nėra, viskas valstybei, tėvam paliko vieną karvytę, 
– kaip nori, taip gyvenk. Pagalvojau – gal ne taip ir blogai tarnauti su 
lietuviais? Pasirašiau. 

Rudenį su mediniu čemodanėliu rankoje atsidūriau Kijevo arti-
lerijos mokykloje. Rusiškai nė velnio nemoku. Ką rusiškai šneka, 
suprantu, bet kalbėt neišeina. Maitino neblogai, dėstytojai kultūringi, 
išmano savo reikalą. Baigiau pirmą kursą, laikau egzaminą iš optinių 
prietaisų. Papulkininkis pakviečia mane prie lentos, liepia papasakot 
apie stereovamzdį. Aš buvau apie jį skaitęs, nubraižiau, kaip eina 
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Baltranų šeima: Vytautas Baltranas su žmona Domicele, jos motina 
Tekle Šilinskiene ir dukra Ligija. Apie 1961 m. 
Iš Ligijos Baltranaitės asm. albumo

Miuncheno, Romos teologinio mokslo ins-
titucijos, kurios plėtojo dvasininko intelek-
tą, bet ir atskyrė Baranauską nuo 1863 m. 
sukilimo, su kuriuo širdimi buvo taip arti-
mas. Ne vien jis, bet ir šeima Anykščiuose, 
jo artimieji, bičiuliai. 

Knygoje gausu poeto bendravimo, pokal-
bių, diskusijų scenų, kurios suteikia pasako-
jimui dinamiškumo, lengvumo ir skaitytoją 
patraukiančios intrigos. A.Baranauskas nuo-
latos veikia, kalba, keliauja, stebi ir atmintin 
dedasi matytus žmones, vaizdus, aplinkos 
istorijos žingsnius. Autoriai išryškino labai 
svarbų ir reikšmingą Antano Baranausko 
apsisprendimą grožinę kūrybą skelbti lie-
tuvių kalba: „Pajuto stebuklingą gimtojo 
žodžio jėgą, to žodžio gyvybę, grožį, atsilie-
piantį žmogaus širdyje. Šitą pojūtį pabudi-
no liaudies dainų graudumas ir ilgesys“. Šis 
apsisprendimas subrandino „Anykščių šile-
lio“, kaip varpo, nuskambėjimą, išgarsinusį 
ne tik gyvąjį gamtos kūrinį, bet ir poetą, ir 
lietuvių kalbą, jos grožį. Šio kūrinio vertimai 
į kitas kalbas visus tuos atsivėrimus padarė 
pasaulio paveldu. 

Knygos autoriai atskleidė Antaną 
Baranauską kaip carinės Rusijos engimo 
politikos rezistentą. Tuo metu jau buvo 
uždrausta administraciniams reikalams 
minėti Lietuvos vardą, uždarytos parapi-
nės mokyklos, kur mokė lietuvių kalba, 
išgujo ją iš valsčiaus institucijų. Ir poeto 
deklaravimas: „Čionai Lietuva per amžius 
buvo“ –  tai ne vien tiesos patvirtinimas, 
bet ir protestas prieš caro biurokratijos 
tamsumą ir neišmanymą. Jis suprato, jog 
šitaip žadina tautą ir už tai gresia represi-
jos, bet jų nebijojo. 

Pastabų turėčiau tik dėl tuo metu vyku-
sių agrarinių reformų ir valstiečių sociali-
nės būklės interpretavimo. Jas priminsiu 
autoriams tiesiogiai.

Mildos ir Vygando „...ir neramu tapo“ – 
ne tik naujas nuoširdus Antano Baranaus-
ko biografijos giluminis atskleidimas, bet 
ir autorių turininga literatūrinė kūryba. Tai 
dar viena dovana Lietuvos literatūros sosti-
nei. Visas autorių naratyvas paperka nuo-
širdumu ir atsakingumu.

Prof. Antanas Tyla
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spindulys per veidrodžius, bet pakankamai 
žodžių nemoku, sakinio nesurezgu. 

– Ką gi, – sako papulkininkis, – matau, kad 
moki, supranti, o kalbos… dar išmoksi!

Ir parašė penketą.
Pakliuvau į stipresnių kursantų grupę, 

mokyklos kursą baigiau ne per trejus, o per 
dvejus metus. Pasiuvo uniformas. Baigiant 
mokslus, vienas jaunas dėstytojas sako:

– Kaip jums gerai – važiuojat namo. O 
kur man dėtis, kas manęs laukia – Kolyma?

Davė mėnesį atostogų į Rygą, išmokėjo 
atlyginimą. Kieme išsirikiavom, mūsų vieton 
renka naujokus. Matau – per kiemą eina kas? 
Mano klasiokas, Velaniškis iš Stakių! Klasio-
kas sako:

– Aš tada Juodbaloj karves ganiau, mačiau, 
kaip tu bėgai per liniją su šautuvėliu!

Ir abu juokiamės: štai kur susitiko buvę 
miškiniai…

Kai Stalinas užvertė klumpes, rusų kari-
ninkai vaikščiojo nusiminę, o mums nusi-
spjaut, – tokių kaip aš, „iš miško”, rusų 
kariuomenėj buvo ne vienas. 

Po atostogų gavau paskyrimą į Vil-
nių, 16-ąją diviziją, kartu su savo draugu 
Uogintu. Atsidūriau Pabradėje, mano bata-
liono vadas – Malkovas. Vienas ruselis per-
spėjo:

– Nu, broliuk, ir pakliuvai! Tu jo saugokis 
- jis ne žmogus, o banditas!

– Kodėl taip sakai?
– Neseniai Pabradėj po kariška mašina 

pakliuvo vaikas, užmušė. Motina verkia, o 
Malkovas iššokęs juokiasi: neraudok, mama-
ša, padarysim kitą!

1 d. Sukanka 85 metai, Medžiočiuose 
gimė dailininkas skulptorius Leonas 
Vytautas STRIOGA. Gyvena ir kuria Kaune.

4 d. Sukanka 100 metų, kai Nemeiriuo-
se gimė mokslininkas teisininkas ir poli-
tologas, „Ateitininkų fondo“ garbės pir-
mininkas ir mecenatas Petras JOKUBKA 
(Peter Iron). Gyvena Floridoje (JAV).

6 d. Sukanka 70 metų, kai Kur-
kliuose gimė mokslininkas geografas  
Paulius KAVALIAUSKAS. Gyvena ir dirba 
Vilniuje.

7 d. Sukanka 75 metai, kai Vaitkūnuose 
gimė gydytojas plastikos chirurgas 
Romualdas BALAIŠIS. Gyvena ir dirba 
Vilniuje.

– Sukanka 90 metų, kai  Kaune gimė, 
paskui Anykščiuose užaugo švietėja, rašy-
tojo Antano Vienuolio – Žukausko duktė 
Laima Žukauskaitė-RUIGIENĖ. Gyveno 
ir 2012 m. liepos 10 d. mirė Los Andžele 

(JAV), palaidota Anykščių senosiose kapi-
nėse prie motinos.

10 d. Sukanka 95 metai, kai  Dembuvkoje 
gimė pedagogė ir bibliografė Apolonija 
Klimašauskaitė-JURČIUKONIENĖ. Mirė 
1979 m. Vilniuje.

15 d. Sukanka 85 metai, kai  Sur-
degyje gimė kunigas, buvęs Dabužių, 
Andrioniškio ir Inkūnų parapijų klebonas  
Jonas LABAKOJIS. Senatvę praleidęs 
Rokiškyje, 2010 m. kovo 15 d. mirė Vil-
niuje ir palaidotas Panevėžio kapinėse 
prie kitų kunigų.

– Sukanka 85 metai, kai  Leliūnuose 
(Utenos r.) gimė, paskui Strazdiškyje 
(Anykščių r.) augo poetas Algimantas 
BALTAKIS. Gyvena ir kuria Vilniuje.

16 d. Sukanka 55 metai, kai Klaipė-
doje gimė, paskui iki gyvenimo pabaigos  
Kurklių I kaime gyveno ir kūrė dailininkas 
keramikas Levas BEKERAS. Mirė 2005 m. 
ir palaidotas Kurklių senosiose kapinėse.

17 d. Sukanka 65 metai, kai Pakėnuo-
se gimė politikas ir savivaldos organiza-
torius, Anykščių rajono mero pavaduo-

tojas Donatas KRIKŠTAPONIS. Gyvena  
Mačionyse (Anykščių r.).

– Sukanka 65 metai, kai  Papiliuose 
gimė mokslininkas ekonomistas ir 
politikas Albertas ŠIMĖNAS. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.

22 d. Sukanka 85 metai, kai Latavėnuose 
gimė mokslininkas geologas ir geochemi-
kas Vytautas BALTAKIS. Gyvena Vilniuje.

23 d. Sukanka 75 metai, kai  Traupyje 
gimė mokslininkas gydytojas fiziologas ir 
visuomenininkas Alvydas JANULIS. Mirė 
2009 m. Kaune, palaidotas Traupio kapinėse.

25 d. Sukanka 75 metai, kai  Gire-
lėje gimė mokslininkas fizikas  
Stanislavas SAKALAUSKAS. Gyvena ir 
dirba Vilniuje.

27 d. Sukanka 80 metų, kai  Trakiniuose 
gimė mokslininkas kalbininkas, pedagogas 
lituanistas Alfonsas PILKA. Gyvena Vilniuje.

28 d. Sukanka 85 metai, kai  Brazgiuo-
se gimė mokslininkas biologas, botanikas 
Vytautas Aleksandras BUTKUS. Gyvena 
Vilniuje.

Kartą komjaunimo susirinkime svarstė 
vieną lietuvį, tai jis pasakė: “Aš dėjau sker-
są ant jūsų komjaunimo!” Paskui mus tar-
dė, bet mes nudavėm, kad nieko negirdė-
jom, atseit, buvo pertrauka tarp užsiėmimų, 
triukšmas…

Po kelerių metų paleido 16-ąją diviziją. 
Kiekvieną karininką šaukia atskirai, siūlo stoti 
į KGB: darbas, sako, geras, garantuotas visam 
gyvenimui! Sėdi prasigėręs, nutrintu švarke-
liu, ir siūlo man tokį dalyką! Klausia, ką aš 
manau, o aš stoviu ir tyliu. Tas vėl klausia – aš 

vėl tyliu. Įsiutęs pašoko, nulėkė į kitą kamba-
rį pas viršininką ir šaukia: „Bet jis nešneka, 
tyli!“ O aš pasisukau ir išėjau pro duris…

Kai demobilizavausi, palikau savo kom-
jaunimo bilietą – ir „išsirašiau”. Taip baigėsi 
mano kariška karjera. Dirbau MTS prie trak-
torių, bet greit panaikino ir MTS. Profesinė 
technikos mokykla, Skaičiavimo mašinų 
gamykla, KPI Vilniaus filialo vakarinis sky-
rius. Siūlė stoti partijon – atsisakiau…

Iki šiol nesigailiu, kad lemiamais momen-
tais taip, o ne kitaip pasirinkau.

Užrašė Rimantas Vanagas 

Anykščių pradžios mokyklos IV skyrius. Vytautas Baltranas – paskutinėje eilėje trečias iš deši-
nės. 1939 m.
Iš Ligijos Baltranaitės asm. albumo


