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Mėlyna žibutė apšvietė likimą...
Menotyrininkė, T. Mikeliūnaitės premijos laureatė Dalia TARANDAITĖ 
atsako į rašytojo Rimanto VANAGO klausimus.

Senoji dailė Dalią Tarandaitę nuteikia pakiliai ir šventiškai.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Esate baigusi J.Biliūno vidurinę mokyklą, Dailės akademijo-
je tapote diplomuota menotyrininke, dirbate Lietuvos dailės 
muziejuje. Klasės draugai iki šiol pamena Jus kaip kūrybišką 
asmenybę, Jūsų rašinius mokytojas R.Raila skaitydavęs kaip 
pavyzdinius. Kas žadino ir palaikė Jumyse prigimtinį kūrybišku-
mą: gamta, literatūra, mokytojai, tėvai?

Mūsų klasėje visi buvo kūrybiški. Tikrai nebuvau išskirtinė. 
Buvo ir gabesnių, ir kūrybiškesnių... Daugelis gerai dainavo. Vyra-
vo draugiška bei kūrybiška atmosfera. Mokyklą ir klasės draugus 
prisimenu kuo šilčiausiai. Kaip ir mūsų klasės auklėtoją,  lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoją Rapolą Railą. Jo taktiškus, išmintin-
gus pamokymus. 

Nuo vaikystės mėgau piešti. Geriausiai jausdavausi gamto-
je – valandų valandas galėjau klaidžioti pievomis ir miškais. Iš 
literatūros labiausiai traukė poezija. Net esu laimėjusi premiją 
rajoniniame jaunųjų literatų konkurse už Jono Juškaičio poezijos 
rinkinio „Mėlyna žibutė apšvietė likimą“ recenziją. Gal tai buvo 
mano pirmas menotyrinis darbas? Nors tuomet apie menotyrą 
nieko nežinojau. 

Kai atėjo metas rinktis profesiją, tėveliai norėjo, kad būtų 

Menotyra – plačiai 
aprėpianti huma-
nitarinių moks-
lų kryptis. Kodėl 
pasirinkote būtent 
senąją dailėtyrą? 
Ar ji ir tapo „mėly-
na žibute, apšvietu-
sia likimą“? Kokie 
klodai Jums atsi-
vėrė – ir ką juose 
radote sau pačiai?

Nuo pirmo kur-
so labiau traukė ne 
meno teorija, ne 
šiandieniniai dailės 
procesai, o dailės 
istorija. Gal esu iš 
tų romantikų, kurie 
norėdami supras-
ti dabartį žvelgia į praeitį. Man tai svarbu ir įdomu. Kai pradė-
jau studijas, menotyra Lietuvoje buvo dar gana jauna disciplina, 
meno istorijoje buvo daug „neartų dirvonų“ ir „baltų dėmių“. Tai-
gi – dailės istorikams darbo buvo į valias. Jei jaučiau, kad kažką 
reikia daryti – dariau.  

Taip nuklydau ir į Rytus. Ketvirtame kurse porą mėnesių Rytų 
šalių dailės istoriją mums dėstė dvi iš Maskvos pakviestos spe-
cialistės. Jos apžiūrėjo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje saugomą Rytų šalių dailės kolekciją, kurią neblogai 
įvertino. Kilo mintis Kaune įsteigti Rytų šalių dailės muziejų. 
Kadangi šios srities specialistų Lietuvoje nebuvo, nutarta bent vie-
ną paruošti. Imtis Rytų dailės studijų buvo pasiūlyta man ir dar 
vienai kursą išklausiusiai studentei. Ji atsisakė, aš sutikau. 

Baigusi dailės institutą šešerius metus dirbau Nacionaliniame  
M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Sisteminau Rytų dai-
lės kolekciją, tikslinau kūrinių atribucijas. Dažnai važiuodavau į 
Maskvą ir Leningradą konsultuotis su specialistais. Nežinau, kiek 
šiandien naudos iš to mano darbo. Muziejus taip ir nebuvo įkur-
tas. O aš nutolau nuo Rytų. Tema pasirodė per plati, o galimybės 
gilintis per daug ribotos – trūko literatūros, jau nekalbant apie 
galimybę išvykti ir natūroje susipažinti su Rytų šalių kultūra.

1990 m. persikėliau į Vilnių. Taip sutapo, kad Lietuvos dailės 
muziejaus Tapybos skyriuje tuo metu reikėjo darbuotojo. Buvau 
priimta dirbti su senosios tapybos rinkiniu. Pradžia nebuvo len-
gva. Po aštuonerių Rytų dailei paskirtų metų reikėjo laiko sutvirtėti 
naujoje srityje. O jo nebuvo – labai greitai turėjau imtis atsakingų 
projektų ir neapvilti. Esu dėkinga Lietuvos dailės muziejaus direk-
toriui, kuris tuomet ne kritikavo, o palaikė. Su senąją tapyba dirbu 
jau per 20 metų. Sukaupiau žinių ir patirties. Bet neišseko susido-
mėjimas. Gal šį tą ir nuveikiau – kad ir nedidele dalimi prisidėjau 
prie geresnio Lietuvos dailės istorijos pažinimo, Lietuvos dailės 
muziejuje saugomo senosios tapybos rinkinio ištyrimo bei popu-
liarinimo. Jei to nebūtų, gal dingtų ir noras dirbti. O jo netrūksta, 

Aleliuja, Aliuliuja! – skamba bažnyčių var-
pai, skelbia žibutės ir varnėnai...
Vytautas Ignas. Angelėlis.
Anykščių sakralinio meno muziejus

kažkas konkretaus, kas suteiktų garantuotą pragyvenimo šaltinį. 
Pavyzdžiui, matematika, kuri man neblogai sekėsi. Nelabai savo 
meniniais sugebėjimais pasitikėjau ir aš pati. Niekada ypatingai jų 
nelavinau. Baigusi mokyklą norėjau stoti į meno istoriją ir teoriją, 
bet nuėjusi į atrankos komisiją net nedrįsau savo piešinių paro-
dyti. Tiesiai iš peržiūros, su piešiniais po pažastimi, nuėjau į Vil-
niaus universiteto Matematikos fakultetą ir padaviau pareiškimą. 
Nereikėjo nė metų, kad suprasčiau, jog matematika nesuteikia to, 
ko trokštu. Perstojau į menotyrą. Išlaikiau ir matematikos pirmo 
kurso baigimo egzaminus, tad nesėkmės atveju galėjau sugrįžti. 
Dėkinga likimui, kad neteko.
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kaip darbų. Todėl profesijos pasirinkimas 
man išties buvo savotiška mėlyna žibutė, 
nušvietusi likimą...

Anykščių akademijos organizuotos Jūsų 
paskaitos Koplyčioje buvau labai maloniai 
nustebintas ir tuo pačiu sukrėstas: kaip 
menkai mes tepažįstame savo krašto kultū-
ros paveldą! Netgi žymiuosius mūsų krašto 
kūrėjus. Ką siūlytumėt daryti, kad „rašytojų 
lopšiu“ tituluojama mūsų tėviškė atsiskleis-
tų kaip pilnaviduris kultūros žiedas?

Tai kad nieko nauja nepasiūlysiu. Daug 
kas jau daroma, ir gera linkme. Vyksta par-
odos ir koncertai, leidžiamos krašto istoriją, 
kultūros paveldą ir žymius kraštiečius pri-
statančios knygos. Gražiai dirba Anykščių 
kultūros centras, A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinis muziejus, 
Anykščių menų centras. Džiugina muzi-
kos mokyklos auklėtinių pasiekimai, dailės 
mokyklos mokinių darbai. Puikus projektas 
yra ir Jūsų iniciatyva įsteigta Anykščių aka-
demija, kurioje vyresniųjų klasių mokslei-
viai turi galimybę susipažinti ne tik su savo 
krašto paveldu, bet ir su skirtingomis profe-
sijomis. Galiu palinkėti tik vieno, kad tarp 
skirtingų kultūros institucijų būtų mažiau 
negatyvios konkurencijos, o valdžios vyrai 
suprastų, kad visos jos yra svarbios, vertos 
paramos ir palaikymo.

Žmonės – ne tik Anykščių ir ne tik Lie-
tuvos – tampa vis racionalesni, populia-
ru rinktis gerai apmokamas profesijas, 
o menas, literatūra vis dažniau lieka už 
kasdienybės ribų, rūpi vien vadinamajam 
elitui. Ar Jums neatrodo, jog ši tenden-
cija dvasiniu požiūriu labai pavojinga, ji 
tiesiog nužmogina žmogų? Bent aš many-
čiau, jog lietuvių emigracija būtų kur kas 
mažesnė, jei būtume išugdę dvasingesnę 
kartą. Ką apie tai manote?  

Pritariu, emigracija būtų mažesnė. Jei 
stipresnis būtų bendruomenės jausmas, jei 
naudos sau siekimas būtų neatsiejamas nuo 
pagalbos artimui, jei visi būtume mažiau 
vartotojai, daugiau bendro gėrio kūrėjai... 
Ir dar daug „jei“. Anksčiau šios nuostatos 
buvo įgyjamos šeimoje, kartu su religiniu 
auklėjimu. Humanistines vertybes diegia ir 
literatūra, dailė, muzika. Kai joms nelieka 
laiko, vis mažiau lieka ir žmogaus – tik pir-
kėjas ir prekė. Šiandien visiškai natūraliai 
skamba frazė „Reikia mokėti save parduo-
ti“. O juk anksčiau žodis „parduoti“ ir „par-
siduoti“ buvo siejamos nebent su Judu.

Visus anykštėnus jaudina klausimas: 
jei žmonių ir toliau nuolat mažės, kaip 
gyvensime? Neišgelbės jokie paminklai ir 
takai, būtina kažką kardinaliai keisti – bet 
ką? Ko turėtume imtis, kad jaunimas gim-
tinę laikytų ne vieta, kur gera sugrįžti, o 
vieta, kur gera gyventi?  

Atkelta iš 1 psl.

Mėlyna žibutė apšvietė likimą...

1996 m. į Anykščius iš 47-erius metus 
trukusios emigracijos Kanadoje grįžęs 
jurzdikietis Juozas Šiaučiulis svajojo apie 
tai, kaip visą likusį gyvenimą vaikščios 
numylėtais pašventupiais, susitikinės su 
vaikystės bičiuliais ir, žinoma, rašys prisi-
minimus, eilėraščius... 

O papasakoti jis tikrai turėjo ką. Prose-
nelis Laurynas Šiaučiulis - 1863 m. sukilė-
lis, senelis Jonas carinės priespaudos lai-
kotarpiu platino lietuviškas knygas, tėvas 
Motiejus aktyviai dalyvavo 1905-ųjų metų 
tautinio atgimimo įvykiuose, vėliau, jau 
nepriklausomoj Lietuvoj, kelerius metus 
ėjo Anykščių valsčiaus viršaičio pareigas. 

Garbusis reemigrantas sugrįžo į gimtinę 
ne tuščiomis rankomis: Anykščių Š.Mato 
bažnyčiai dovanojo savo paties sukurtą 
nuostabią medžio mozaiką „Dievo Moti-
na“, o rajono bibliotekai – per 2500 išeivi-
joje išleistų knygų, tarp jų ir visą „Lietuvių 
enciklopediją“. 

Anykštėno būta ne tik auksarankio 
staliaus, dosnaus žmogaus, bet ir gabaus 
literato. 1990 m. Kanadoje išėjo pirma-
sis jo poezijos rinkinys „Gimtos žemės 
sauja“, po metų Kaune išleista jo prisi-
minimų apie Antrąjį pasaulinį karą bei 
traukimąsi iš Lietuvos pirmoji dalis „Veidu 
į Šiaurę“. Autorius žadėjo, jog antrojoje 
dalyje atskleis tikruosius herojų vardus, 
kas suteiks prisiminimams daugiau isto-

Pašventupių lyrikas...

Ramūnas Vaivada

AŠ NE POETAS

Aš ne poetas, aš ne dainius,
Aš neturiu duotosios 
Dievo dovanos, –
Aš paprastas šios žemės daigas, –
Aš maža dulkė Lietuvos keliuos.

Aš ne pranašas, ne pašauktasis, –
Aš žemės grunto mažas trupinys.
Aš motinos kalbą noriu išsakyti, 
Aš noriu būti padangių vyturys.

Aš noriu išsakyti viską 
apie gimtą žemę –
Apie motiną, dangų, 
žvaigždes ir mėnulį,
Apie pavasarius, rudenis ir žiemą,
Apie pilkapius, kapus, kur 
mano bočiai guli.

Apie žmones, jų 
džiaugsmus ir vargus, 
Apie pasaulį platų, stebuklingą –
Apie lauko gėlytę, sodo medžius,
Apie amžinybėn išlydinčią 
giesmę graudulingą.

Aš ne poetas, ar ne dainius –
Aš žemės dulkė, kaip ir jūs visi.
Motinos žodžiais noriu išsakyti – 
Kokia mūsų žemė nuostabiai graži!

Sunkus klausimas. Atsakymo nežinau. 
Ši problema ne tik Anykščių. Visuose 
miesteliuose žmonių mažėja. Jaunimas 
išvažiuoja. Kad sugrįžtų, kad nuolat gyven-
tų, jis turi turėti pragyvenimo šaltinį. Apie 
visai Lietuvai aktualius jaunimo įdarbini-
mo, smulkaus verslo skatinimo klausimus 
politikai kalba, bet rezultatų kol kas nema-
tyti. Antra vertus, nemažiau svarbios ir 
žmonių vertybinės nuostatos. Jei jaunimas 
bus labiau pasitikintis, aktyvesnis, kūry-
biškesnis, jei reikalui esant sulauks vieno-
je ar kitoje srityje jau įsitvirtinusių kolegų 
pagalbos, jei jausis reikalingas, gal pasiliks 
ir pats susikurs erdvę, kurioje gyventi gera.

Paskutinis, tradicinis klausimas: kokios 
Anykščių krašto vietos, įvykiai, žmonės, 
kelia Jums daugiausia sentimentų, pade-
da nenuleisti rankų? 

Užaugau A.Vienuolio gatvėje. Švento-
sios pakrantės, sala, šaltinėlis, šilas, Pun-
tuko brolis, Roko pieva, Karalienės liūnas 
buvo mano pasivaikščiojimų vietos. Žino-
jau, kur anksčiausiai prisirpsta žemuogės. 
Šios vietos ir liko brangiausios. Dabar 
vasaromis daugiausia laiko praleidžiu 
Niūronyse. Ten ta pati Šventoji, šilas, pie-
vos su šimtamečiais ąžuolais. Anykščiuo-
se sutinku daug puikių žmonių, mylinčių 
savo kraštą ir dirbančių jo labui. Kartais 
prieš juos jaučiuosi net kiek nejaukiai. Nes 
esu iš tų, kurie išvažiavo. Todėl esu dėkin-
ga, kad kartais jie ir mane įtraukia į savo 
darbus.

riškumo bei išliekamosios vertės. Žadėjo 
ir knygą pavadinimu „Anykščių idilės“, 
kurion būtų sudėjęs romantines noveles, 
miniatiūras iš gimtinės praeities. Deja, 
nespėjo...

Kilus minčiai, jog derėtų įamžinti šio 
savamokslio šviesuolio atminimą, buvo 
siūlyta jo vardu pavadinti kurią Jurzdiko 
gatvelę. Bet laikas kėlė vis kitas idėjas, gal 
skambesnes, gal rentabilesnes... 

Minėdami Juozo Šiaučiulio 100-ąsias 
gimimo metines, skaitytojų dėmesiui siū-
lome eilėraštį iš 1998 m. Vilniuje išleisto 
jo rinkinio „Beržai mano broliai“, dedi-
kuoto dukrai Rimai. 



2p. 3p.

Arūnas Vilkončius. Rubikiai. Tapyba, akrilas, kartonas. 2015 m.

Su Jubiliejum, Arūnai Vilkončiau!

Anykščių akademijoje – 
menininkai ir... žydai

„Anykščiai – didžiųjų rašytojų kraštas. 
Šis teiginys jau tapęs tradiciniu, tačiau 
kažin ar visai teisingas. Juk žymių daili-
ninkų, menininkų, kuriais galime teisėtai 
didžiuotis, turime ne mažiau nei rašyto-
jų“, – tokiais žodžiais aštuntąjį užsiėmimą 
Anykščių akademijoje pradėjo rašytojas 
Rimantas Vanagas.

Šįkart paskaitą skaitė menotyrininkė 
Dalia Tarandaitė, pasak R.Vanago, „žvaigž-
dė nuo Rubikių“,  nusipelniusi Anykščių 
kraštui kaip daugelio parodų kuratorė, kny-
gų apie meną autorė ar bendraautorė.

D.Tarandaitė pabrėžė, kad jai itin malo-
nu skaityti paskaitą savo buvusios mokyklos 
moksleiviams, dabar jau gimnazistams. 
Bažnyčių, dvarų dailė ir liaudies menas – 
sritys, kurias kultūringam žmogui būtina 
pažinti, juolab kad joks menas negimsta 
tuščioje vietoje.

Menotyrininkė supažindino su visa ple-
jada mūsų krašto menininkų. Išties, dailės 
meistrų  nestokojame! Štai keliaujantis dai-
lininkas Petras Rozalimas, dekoravęs Troš-
kūnų ir Viešintų bažnyčias; štai Antanas Jan-
kevičius iš Anykščių parapijos, garsiojo Jono 
Rustemo mokinys, Vilniaus universiteto 
botanikos leidinių iliustruotojas, ištapęs Vil-
niaus Evangelikų reformatų bažnyčios lubas, 
dalyvavęs atnaujinant Vilniaus katedros Šv. 
Kazimiero koplyčią. Juozapas Kamarauskas 
iš Skauradų kaimo, anksčiau klaidingai pri-
skirtas širvintiškiams – architektas, inžinie-
rius, dailininkas, paminklosaugininkas. 

Kajetonas Sklėrius – dailininkas ir peda-
gogas, bene žymiausias lietuviškos akvare-
lės meistras (beje, jo kūrybos paroda  praei-

Pavasario akibrokštai: žvilgsnis nuo dešiniojo Šventosios kranto...
Silvijos Mažeikytės nuotr.

tą pavasarį buvo eksponuojama koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos centre). Ats-
kiro žodžio nusipelno jo mokinė Domi-
celė Tarabildienė, skulptūrą studijavusi 
Paryžiuje, grafikė, knygų iliustratorė, skulp-
torė, fotomenininkė – fotomontažų Lietu-
voje pradininkė. Ignas Piščikas iš Kunigiš-
kių tapė daugiausia miestų peizažus bei 
gėlių natiurmortus. Ypatinga vieta atitenka 
kitam Svėdasų krašto vaikui – „Lietuvos 
Van Gogui“, „džiunglių ir ugnies magijos“ 
meistrui Jonui Rimšai, gavusiam aukščiau-
sią Bolivijos apdovanojimą – Andų Kondo-
ro ordiną...

Lektorė aptarė ir 
viduriniosios kartos 
atstovų – skulp-
toriaus Vytauto 
Šerio, brolių Leono 
ir Mykolo Striogų, 
Nacionalinės kultū-
ros ir meno premi-
jos laureato Vlado 
Vildžiūno, lietuviš-
kų pinigų „tėvo“ 
Antano Žukausko 
– kūrybą. 

Kol kas mažo-
kai težinome apie 
skulptorių Antaną 
Braždį, kilusį iš 
Vašuokėnų, gyve-
nantį Didžiojoje 
Britanijoje, kuriantį 
suvirinto nerūdi-
jančio plieno for-
mų konstrukcines 

abstrakcionistines skulptūras. Įsidėmėtina 
tekstilininkė Jadvyga Gervytė-Tvarijonavi-
čienė, tekstilinių miniatiūrų meistrė, beje, 
sukūrusi ir Pasaulio anykštėnų bendrijos 
vėliavą. D.Tarandaitė supažindino ir su ori-
ginalia Romualdo Inčirausko bei jo dukters 
Severijos Inčirauskaitės kūryba.

Nepaminėtus, ypač jaunesniosios kartos, 
autorius atidėjome kitiems mokslo metams.

Kovo 26 d. Anykščių akademijoje rašyto-
jas Rimantas Vanagas skaitė paskaitą „Anykš-
čių žydai“. Šį kartą susitikome su gimnazis-
tais J. Biliūno gimnazijoje, nes susipažinti su 
šia tema panoro didelis gimnazistų būrys, 
net tik Anykščių akademijos klausytojai.

Žydų tema rašytojas domisi nuo Atgi-
mimo laikų, kai senosiose žydų kapinėse 
buvo pastatyti paminkliniai vartai į Ana-
pus... Tai ir paskatino pasižvalgyti, paieš-
koti šaknų čia gyvenusių žydų šeimų, jų 
pažįstamų, prisiminimų. Norint supažin-
dinti jaunuosius anykštėnus su dar nese-
niai šalia gyvenusios senos tautos atstovais, 
būtinas žvilgsnis atgal, į žydų atsiradimo 
Lietuvoje istoriją, jų vaidmenį mūsų šalies 
ekonomikoje ir kultūroje. Žydai turi savą 
religiją, kalbą, gyvena bendruomeniškai, 
yra taikaus, sugyvenamo būdo, gerbia 
mokslą, paprastai negeria, nerūko, padeda 
negandos ištiktam tautiečiui.

Baisiausias laikotarpis žydų ir Anykščių 
istorijoje – holokaustas, kurio metu žuvo 
dauguma anykštėnų žydų. Paskaita buvo 
iliustruota istorinėmis fotografijomis, rašy-
tojas parodė ir Elijo Berkovičiaus nuotrau-
ką – žmogaus, pabėgusio iš kapo duobės 
prie Liūdiškių piliakalnio. Nepaisydamas 
patirto košmaro, šis žmogus į Izraelį atvy-
kusį anykštėną rašytoją pasitiko apsikabin-
damas ir užtraukdamas Lietuvos himną...

Kadangi tema labai plati ir dramatiška, 
o įdomios medžiagos sukaupta tikrai daug, 
rašytojas pasižadėjo pratęsti ją kitos paskai-
tos metu. Gi jau susidomėjusius Anykščių 
žydais prelegentas paragino bent pavartyti 
mokyklos bibliotekoje esančias jo knygas 
„Nenusigręžk nuo savęs“ ir „Žali žydų 
plaukai“.

Judita Skačkauskienė,
PAB ats. sekretorė
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Balandis

Rašytojo auklėtiniai – prieš 70 metų ir dabar

1945-ųjų pavasarį iš Anykščių po Lie-
tuvą pasklido ypatingas pokario jaunimo 
būrelis. Antrąją Anykščių gimnazijos abi-
turientų laidą į gyvenimą išleido vos viene-
rius metus po karo mokytoju ir auklėtoju 
dirbęs rašytojas Antanas Žukauskas-Vie-
nuolis.

Tuo metu į septintąją dešimtį jau įžengęs 
vaistininkas neturėjo jokios pedagoginės 
patirties. Tačiau tais metais, kai miestiečiai 
mynė takelius tarp karo paliktų griuvėsių, 
ne tai buvo svarbiausia. Vaistininkas, iš 
kurio vaistinės irgi buvo likę tik griuvėsiai, 
rašytojas, kurio visa ankstesnioji kūryba 
buvo ideologiškai įtartina ir pasenusi, – ką 
tuomet galėjo veikti tokio amžiaus žmogus 
karo ir pokario suirutės nualintame mies-
telyje, netekusiame bene pusės gyventojų? 

Tačiau į gimnaziją visus mokslo metus 
ateidavo orus inteligentas, galėjęs pasi-
dalyti gyvenimo išmintimi ir parodyti 
kelią, kuriuo eiti tuo metu buvo garbinga 
ir... saugu. Tas saugus kelias – tai važiuo-
ti į didžiuosius miestus, stoti į aukštąsias 
mokyklas ir siekti žinių. Jį pasirinko bene 
trys ketvirtadaliai rašytojo auklėtinių. Iš 
visos laidos tik viena gimnazistė, Sofija 
Girniūtė, pasuko į laisvės gynėjų gretas ir 
žuvo kovodama.

Dabar, po 70 metų, sunku net įvardinti 
tikslų skaičių, kiek gi buvo tų 2-osios laidos 
abiturientų, kuriems svarbiausius gyve-
nimo principus spėjo išdėstyti Antanas 
Vienuolis. Klasių sąrašai keitėsi kone kas 
mėnesį, kai kurie jaunuoliai, net ir būdami 
sąraše, Anykščiuose negalėjo pasirodyti 
dėl grėsusių represijų... Matyt, ne daugiau 
kaip 40 – tiek jų visą gyvenimą laikė ar iki 
šiol save laiko klasiokais.

Jų atsisveikinimą su gimnazija ir auklė-

Rašytojas Antanas Vienuolis su savo auklėtiniais 1945-ųjų gegužę prie senosios Anykščių 
gimnazijos. 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fondų nuotrauka.

Tautvydas Kontrimavičius

toju geriausiai liudija 1945-ųjų pavasario 
nuotraukos – birželio 26-ąją, išleistuvių 
proga, atminčiai užfiksuoti vaizdai. Vieno-
je iš jų 16 merginų, visos tautiniais rūbais, 
supa ant kėdės prisėdusį savo auklėtoją. 
Kitoje – 17 kostiumuotų jaunuolių, kai 
kurie – jau visai brandūs vyrai, irgi apsto-
ję rašytoją. Dar viena bendra nuotrauka, 
daryta gegužės 8-ąją, į vieną būrį sutelkė 
35 gimnazijos aštuntokus ir jų auklėtoją. 
Kitoje jos pusėje – kiekvieno nusifotogra-
favusiojo parašas kaip dovana rašytojui.

Dauguma šių pokario abiturientų nie-
kuomet nepamiršo savo gimnazijos, auklė-
tojo ir Anykščių, kas keleri metai rinkosi 
čia, žvelgdami vieni į kitus  ir matydami, 
kaip kartu auga, bręsta, sensta ir... retėja.

Šį pavasarį pasitinka tik 13 iš poza-
vusiųjų fotografui prieš 7 dešimtmečius. 
Daugiau nei pusė iš jų dar turi ūpo ir jėgų 
aplankyti jaunystės miestą, nori pamatyti jo 
permainas ir bendrauti tarpusavyje. Beveik 
visi jie – devyniasdešimtmečiai ir vyresni.

Balandžio 11-osios vidurdienį tais take-
liais, kuriais jaunystėje vaikščiota kartu su 
auklėtoju, po senąją Anykščių gimnaziją 
Anykštos upelio pakrantėje pasklis ne tik 
buvę gimnazistai, bet ir jų vaikai, anūkai, 
be kurių pagalbos grįžti į jaunystę vis sun-
kiau darosi. Tą šeštadienio popietę, 13 
val., Anykščių menų inkubatoriaus salėje 
bus gretinami likimai, prisimenami ir tie 
jaunystės draugai, kurie tokios sukakties 
nebesulaukė.

1 d. Sukanka 120 metų, kai Starkakam-
pyje gimė agronomas ir žurnalistas Justas 
Strazdas. Mirė 1967 m. Kaune, palaidotas 
Kauno Petrašiūnų kapinėse.

5 d. Sukanka 60 metų, kai  Ukmergėje 
gimė, paskui Anykščiuose užaugo daili-
ninkas, pedagogas, švietimo veiklos orga-
nizatorius Arūnas Vilkončius. Gyvena, dir-
ba ir kuria Anykščiuose.

6 d. Sukanka 100 metų, kai Anykščiuo-
se gimė literatas ir žurnalistas, JAV lietuvių 
visuomenininkas, literatas, tautodailinin-

kas Juozas Šiaučiulis. Mirė 1998 m., palai-
dotas Anykščių naujosiose kapinėse.

8 d. Sukanka 85 metai, kai Armoniš-
kiuose gimė chemikas technologas, sti-
klo pramonės inžinierius ir muziejininkas 
Kazys Strazdas. Gyvena Kaune.

10 d. Sukanka 65 metai, kai  Anykš-
čiuose gimė mokslininkas teisininkas  
Saulius Katuoka. Gyvena ir dirba Vilniuje.

– Sukanka 70 metų, kai Bebarzdžiuo-
se gimė tautodailininkas medžio drožėjas 
Jonas Matulis. Gyvena ir kuria Stumbriš-
kyje (Panevėžio r.).

12 d. Sukanka 80 metų, kai Pečiuliš-
kyje gimė aktorė Adelė Ignatavičienė. 

Gyvena Kaune.
17 d. Sukanka 65 metai, kai Pūstinko-

je  gimė ekonomistė ir socialinės veiklos 
organizatorė Angelė Danutė Čepėnaitė. 
Gyvena ir dirba Vilniuje.

24 d. Sukanka 70 metų, kai Ciciliškiuo-
se  (Zarasų r.) gimė kunigas kanauninkas, 
1995–2012 m.  Anykščių Šv. Mato para-
pijos klebonas, Anykščių Garbės pilietis 
Stanislovas Krumpliauskas. Nuo 2012 m. 
gyvena ir tarnauja Dusetose (Zarasų r.).

– Sukanka 65 metai, kai  Gervėnuo-
se (Alytaus r.) gimė fotomenininkas  
Jonas Junevičius. Gyvena, dirba ir kuria 
Anykščiuose.


