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

Man nereikia nei užsimerkti, nei susapnuoti. Praeities akimirkos 
išdygsta, pradingsta, prisiminimų bangos atplaukia, nuplaukia. Bet 
kada ir bet kur: einant gatve, važiuojant metro, sėdint krantinėje ir 
žiūrint, kaip teka Sena.

Iš Anykščių daug ką prisimenu.
Prisimenu, kaip mes, vaikai, rausiame duobes dykvietėje prie 

namų, ją vadinome laukeliu. Arba tiesiame kelius, statome tiltus, 
paskui jais mašinytėmis skriejame į miestus, kuriuose dar nebuvome, 
kuriuos tik iš vardų kol kas tepažįstame.

Prisimenu, kaip ropštinėjamės po tame laukelyje buvusią akmenų 
krūvą, kaip iš jų statomės sostus, kaip juose sėdime – tokiu pasaulio 
karaliumi niekada nebepasijausiu, būti pasaulio karaliais – tik vaikams 
skirta privilegija.

Prisimenu Puntuko gatvelę su triskliaučių stogų namais – tada ji 
buvo neasfaltuota, dulkėta, ir jeigu kas nors būtų pasakęs, kad kada 
nors ji bus sutvarkyta už Europos Sąjungos pinigus, tą žmogų visi būtų 
palaikę pamišėliu. Europa anais laikais buvo toli kaip mėnulis.

Prisimenu, kaip einu į mokyklą pro Žydkapius, oi, kaip mane ner-
vindavo varnų kranksėjimas.

Prisimenu mokyklą, prisimenu mokytojus, prisimenu klasės drau-
gus. Ilgąsias pertraukas. Bufetą ir valgyklą. Bandelė kainavo aštuonias 
kapeikas, stiklinė sulčių dešimt kapeikų, pyragaitis – dvidešimt dvi, tai 
jau – ne kiekvieno nosiai.

Prisimenu maudynes Šventojoje – prie akmenio, prie Žaliosios, 
prie Dainų slėnio.

Prisimenu, kaip sekmadienio rytą mama kepa didelius blynus, prisi-
menu, kaip tėvas mane moko važiuoti dviračiu.

Prisimenu, kaip mama mane moko rašyti už apskrito stalo, prisi-
menu, kaip tėvas sesei pina kasas – jos plaukus skverbia pro virtuvės 
langą krintanti ryto šviesa.

Prisimenu nudaužytus brolio kelius.
Tai – tik nuobiros iš to, ką prisimenu, visko čia nesurašysiu, tai, kas 

buvo, manyje gyvena kaip kiekviename mūsų, atgyja, apmiršta, tikriau-
siai lemia mūsų gyvenimus, nors mes ir nežinome kaip, kokiais būdais.

Galbūt kada nors ši patirtis išsilies į kokią nors knygą. O gal ir ne. Aš 
nežinau. Pagal užsakymą gali pasisiūdinti kelnes. Knygos pagal užsaky-
mą – bent jau ne man. Negaliu pasakyti sau: dabar rašysiu apie Anykš-
čius, savo vaikystę. Tai, ką rašau, ateina savaime, lyg be manęs pasirašo. 
Gal apie Anykščius irgi pasirašys.

Betgi tai, ką išgyvenai, visada su tavimi. Gali išvažiuoti iš vieno mies-
to į kitą, iš vienos šalies į kitą, bet iš savo paties patirties niekur tu neiš-
važiuosi. Mano anykštėniška vaikystės, ankstyvosios jaunystės patirtis 
turbūt – kiekvienoje mano knygoje: persilydžiusi į kitus vaizdus, kitas 
temas, kitus siužetus.

„Visi man pavydi Anykščių...“
ŠIEMET ANYKŠČIAMS - 575! Miesto jubiliejaus proga Paryžiuje gyvenančiam 
rašytojui Valdui PAPIEVIUI pateikėme tokius klausimus:
1. Jau -niolika metų gyveni Paryžiuje. Gal jau tapai „pasaulio piliečiu“, ir Lietuva tau 
tik praeitis?
2. Anykščiuose bitelės dūzgia apie mūsų krašto ambasadorius kitose šalyse. Kaip tau 
ši idėja? Ar sutiktum būti Anykščių atstovu Prancūzijoje?  
3. Vis rašai, leidi knygas apie Paryžių. Ar neatėjo metas kokį romaną ar bent novelę 
paskirti vaikystės miesteliui? Tik nesakyk, kad Paryžius nuo Anykščių labai skiriasi :)... 
4. Laikui bėgant, gimtinė vis tolyn – ar vis artyn, t.y. gilyn į širdį? Jeigu užsimerki, 
kokius matai Anykščius? O gal ir susapnuoji? 
5. Per Miesto šventę, o ir visą vasarą Anykščiuose knibžda giminių, klasės draugų, 
senų pažįstamų. Ką norėtum jiems pasakyti, palinkėti? 
Rašytojas atsakė vientisu tekstu – taip ir spausdiname.

Valdas PAPIEVIS

2012 metų vasarą Valdas Papievis Anykščių 
Koplyčioje šventė 50-metį.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Niekur tu nuo to nepabėgsi.
Paryžius – tikrai ne Anykščiai. Ir labai gerai. Kas būtų, jeigu visi 

pasaulio miestai ir kaimai staiga imtų, ir supanašėtų? Jeigu staiga nebe-
liktų skirtumų tarp Niujorko ir Paryžiaus, tarp Vilniaus ir Kauno, tarp 
Anykščių ir Telšių, tarp Svėdasų ir Viešintų? Tai ir nuostabu, kad viskas 
visur taip pat ir viskas truputėlį, o dažnai – visai kitaip. Visuose pasaulio 
kampuose žmonės džiaugiasi, liūdi, mylisi, pykstasi, nerimauja, tūžta, 
svajoja, bet – kitokiais registrais, kitokiomis raiškos formomis. Ir tai labai 
žavu. Jeigu man kada nors pavyktų savin susigaubti visą šią kultūrų pla-
čiausia prasme įvairovę, jeigu mane kada nors persmelktų visi istorijos 
ir šių dienų skersvėjai, jeigu aš imčiau visame šiame milžiniškame laikų 
bei erdvių kaleidoskope bent kiek susigaudyti, tada galėčiau sakyti, kad 
vos ne vos pasistiebiau link to, ką įprasta vadinti pasaulio žmogumi.

Klausime „ar jau tapai pasaulio žmogumi?‘ jaučiu šiokią tokią kalti-
nimo dėl išdavystės gaidelę. O gal taip: atsiverti kitiems – tai susivokti, 
pamatyti, koks esi tarp kitų, ir kartu praturtėti, atverti sau kitus langus?

Cha, gal ir galėčiau pabūti Senos krantinių ir tiltų, Liuksemburgo 
sodo, vingrių Montmartro gatvelių ambasadoriumi. Bet jeigu reikės 
rašyti raštus, prisiimti biurokratines pareigas, ką nors oficialiai organi-
zuoti, tai – ne mano būdui.

O Anykščių šventės proga norėčiau palinkėti džiaugtis gyvenimu. 
Kai su kuo nors susipažįstu ir pasisakau, kad esu iš Anykščių, visi man 
pavydi. Tuo ir didžiuojuosi.

Įdomu, kaip dabar jaučiasi, kam šypsosi 2005-ųjų Miesto šventės 
„baronkininkės“?..
Alfredo Motiejūno nuotr.
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Kasmet mes, anykštėnai, švenčiame 
Miesto šventę. Todėl domėjamasis mies-
to istorija yra natūralus noras pažinti savo  
šaknis ir jų sąsajas  su Lietuvos valstybės 
raida. Pagrindinė Lietuvos didžiajam kuni-
gaikščiui priklausiusio Anykščių miesto 
dalies, dvaro raidos istorija yra paskelbta 
ir  žinoma. Tačiau miestas  priklausė ne 
vienam valdytojui. Tad ir miestui pažinti 
yra reikalingas kompleksinis tyrimas.

Rengiantis Vilniaus universiteto biblio-
tekos dienai  L. ir S. Didžiulių viešojoje 
bibliotekoje, kuri vyko 2015 m. balan-
džio 23 d., pakviestas Antano Baranaus-
ko ir Antano Vienuolio Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktoriaus  Antano 
Verbicko, talkinant Vilniaus universiteto 
bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėjai 
dr. Ingai Liepaitei, susipažinau ir trum-
pai aprašiau dar netyrinėtą Anykščių Šv. 
Mato bažnyčios archyvą. Tuo pačiu išryš-
kėjo kai kurie nauji Anykščių  Bažnyčios, 
miesto  ir Bažnyčios beneficijai priklau-
siusio valsčiaus kaimų bei gyventojų isto-
rijos momentai, kurie iki šiol jau nefunk-
cionavo mūsų atmintyje.

Anykščiai pradėjo kurtis Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio domene, pirmiau-
sia prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
dvaro, kuris pirmąsyk paminėtas 1440 m. 
liepos 22 d. Be to, netoli dvaro čia buvo 
įsteigta Šv. Mato parapinė bažnyčia. Jai 
didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailai-
tis suteikė turtingą fundacinę beneficiją. 
Anykščių ir Ramygalos parapijos buvo tur-
tingiausios Vilniaus vyskupijoje. Anykš-
čių mieste bažnyčiai iš Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio valdos buvo paskirtos trys 
jurisdikos: prie Bažnyčios, prie aikštės ir 

Naujos žinios iš Anykščių istorijos 
Habil. dr. Antanas Tyla 

už tilto per Šventąją žemė su žmonėmis 
nuo kelio į Ukmergę iki Valaukio ir Lage-
džių dvaro laukų ribos. Be jurzdikų mies-
te, bėgant amžiams Anykščių bažnyčiai 
priklausė gretimi ir tolimesniai kaimai: 
Liudiškiai, Žežumbrio lankos, Kalveliai, 
Medžiuoliai, Elmiškis, Vikonys, Migonys 
ir kt.

Bažnyčios jurizdikoje gyvenančių 
miestiečių padėtis skyrėsi nuo tų, kurie 
buvo Anykščių seniūno ar  laikytojo 
priklausomybėje. 19 a. viduryje abiejų 
priklausomybių gyventojai tapo vadi-
namaisiais valstybiniais  valstiečiais ir 
miestiečiais. Iš bažnyčios beneficijos 
valstiečių išaugo trys garbingi anykštėnų 
milžinai –  architektas Laurynas Stuo-
ka-Gucevičius (Migonys),  vyskupas ir 
poetas Antanas Baranauskas (Anykščių 
Užupiečiai) ir kunigas, poetas, sukilėlis, 
tremtinys Klemensas Kairys (Liudiškiai). 
Visos tos vietovės, jų žemdirbiai pasižy-
mėjo pasipriešinimu žemgrobiams.

Tyrinėjant Anykščių bažnyčios archy-
vą matyti, kad anykštėnų, gyvenusių 
Bažnyčios beneficijoje, gyvenimas nebu-
vo ramus. Nuolatos teko atremdinėti 
kitos jurisdikcijos pareigūnų kėsinimąsi 
užgrobti žemę, pasėlius, pievas ar net 
gyvulius. Priešinamasi buvo vieningai – 
kaimais. Išryškėjo tokių sambūrių inicia-
toriai, vadai.

Anykščių ir anykštėnų istorija daug tur-
tingesnė, negu mes šiandien žinome.

PA pastaba: 
Išsamesnis Anykščių istorijos vaizdas 

atsivers būsimoje Antano Tylos knygoje  
apie Anykščius ir anykštėnus.

Vilniaus universiteto bibliotekos diena  Anykščiuose.
Nuotraukoje iš kairės: Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kut-
ka, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja dr. Inga Liepaitė, Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmi-
ninkas akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, VB kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja Audronė 
Berezauskienė ir VU bibliotekos parodų kuratorė Snieguolė Misiūnienė
Violetos Matelienės nuotr.

Vitalė Balaišytė-Cibienė

SIELOS BROLIUI

Paimk mane už rankos, broli,
Nuvesk prie trykštančio šaltinio,
Kad atsigerčiau iki soties,
Širdies troškulį numalšinčiau.

Paimk mane už rankos, broli,
Nuvesk į girią žalią,
Leisk tavo ąžuolėlį apkabinti,
Pajaust jo stebuklingą galią.

Paimk mane už rankos, broli,
Ir palydėki saulės pasitikti:
Kol dar esu, gyventi noriu,
Išėjusi – širdy tavojoj pasilikti.

xxx

Norėčiau būti tau švelni, gera,
Mylėti taip, kaip niekas nemylėjo.
Tiktai neklausk kodėl, už ką –
Matyt, kažkas aukščiau taip panorėjo.

Norėčiau lūkesčius tavus išpildyt,
Tačiau likimas pokštaut mėgsta –
Ir daug ką atima mainais už širdį,
O kartais – dovaną įteikia netikėtą.

xxx

Gyvenimą mes gavom dovanų,
Tik nevienodai įpakuotą:
Vieniems – su daug spalvotų kaspinų,
Kitiems – į popierių, į juodą.

Ar išorė jau taip labai svarbu?
Dievaž, svarbiau, kas slypi viduje.
Ir kartais būna netgi nejauku, 
Suradus lobį savo širdyje.

NEBIJOKIME BŪTI  
LAIMINGI!

Kad ir kiek beturėtume metų,
Nebijokime būti laimingi,
Nors ir daug ką praradom, netekom –
Nebijokime būti laimingi!

Saulė šilumą mums dovanoja,
O vėjelis ramina krūtinę,
Pievų kvapas jausmus atgaivina,
Tad negalime būt nusiminę!

Net jei ašara skruostu nurieda,
Nebijokime būti laimingi.
Su džiaugsmu pasitikime dieną,
Kol dar esam kitiems reikalingi!
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Šiltą ir saulėtą liepos 16-osios popietę, 
pačioje mūsų sostinės širdyje – Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje – įvyko svarbus 
kultūros, meno, literatūros, istorijos ir etno-
grafijos renginys. Tai parodė gan didelis 
dalyvių ir svečių skaičius, kalbėtojų gausa 
ir turtinga bei plati renginio darbotvarkė.

Jis buvo skirtas Galvydžių kaimo duk-
ters, žinomos pedagogės, lietuvių litera-
tūros dėstytojos, fotomenininkės, literatės 
Onos Pajedaitės garbiam gimtadienio jubi-
liejui pažymėti. 

Pasak įžangos žodį tarusios Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros skyriaus 
vedėjos Irenos Seliukaitės, Jubiliatės vei-
klos paletė labai spalvinga. Ne vieną amži-
ninką stebina jos nepaprastas darbštumas, 
talentas bei užsispyrimas, be kurio sunku 
būtų pasiekti didesnį tikslą. 

Pirmiausia reprezentacinėje muziejaus 
salėje įvyko Onos Pajedaitės jubiliejinės 
fotografijų parodos „Lietuvoje...“ pristaty-
mas. Autorė papasakojo, kad fotografuoti 
pradėjusi studijų VU metais ir taip pasi-
nėrusi į kultūrinio gyvenimo sūkurį. Foto-
grafavusi rašytojus, menininkus, Poezijos 
pavasarius, literatūros vakarus, įvairius 
kultūros renginius. Yra sukūrusi Lietuvos 
kultūros ir meno žmonių portretų seriją. 
Per tris dešimtmečius sukaupusi apie 65 
tūkstančių negatyvų fotoarchyvą. Jis šiuo 
metu toliau intensyviai tvarkomas, o didelė 
jo dalis jau perduota amžinam saugojimui 
Lietuvos nacionaliniam muziejui. Nemažai 
rašytojų ir literatų portretų ir jų kopijų buvo 
padovanota Vilniaus viešajai A. Mickevi-
čiaus ir LMA Vrublevskių bibliotekoms, 
taip pat LMA Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutui.

I. Seliukaitė prisiminė, kad jaunystė-
je fotomenininkė itin mėgusi keliauti. Ji 

Garbus kraštietės jubiliejus

aplankė daug užsienio šalių, o Lietuvą 
yra „išmaišiusi“ beveik visą. Be to, 1971-
1989 m. fotografė su pertraukomis dalyva-
vo dvylikoje etnografinių bei kraštotyrinių 
ekspedicijų, iš kurių parsivežė per 8000 
istorinių ir etnografinių mūsų krašto vaiz-
dų. Šio ciklo fotografijos buvo pasirinktos ir 
jubiliejinei O. Pajedaitės parodai, nes ji yra 
susieta su šalyje vykstančiais Etnografinių 
regionų metais. 

Mūsų kultūros ir literatūros istorijai ypač 
vertingi teminiai O. Pajedaitės nuotraukų 
rinkiniai ir albumai: „Ji buvo Simonaity-
tė“ (1988 m.), „Juozas Tumas-Vaižgantas: 
1869-1933 m.“ (1995 m.), „Mano Mar-
cinkevičius“ (2001 m.), „Justinas Marcin-
kevičius“ (parodos katalogas, 2010 m.), 
„Kuriančios moterys: 1976–1996“ (2011 
m.) ir kt. Jos nuotraukomis iliustruotos 
kelios dešimtys knygų, daug jų paskelbta 
periodikos leidiniuose.

Nuo 1979 m. kraštietė nuolat rengia 
personalines fotografijų parodas, dažniau-
siai – skirtas rašytojams ir aktoriams. Lietu-
voje bei užsienyje surengta per 70 teminių 
parodų, jos eksponuotos per 200 kartų. Jos 
nuotraukos 1989 ir 1993 m. rodytos par-
odose Čikagoje ir JAV; 1990, 1992–1994 
m. – Paryžiuje; 1992 m. – Maskvoje; 1998 
m. – Varšuvoje ir kt.

Itin aukštai O. Pajedaitės darbus vertino 
kraštietis rašytojas Juozas Baltušis, pasak 
autorės, savąja svėdasiškių tarme gan daž-
nai kolegoms sakydavęs: „Mano portretai 
geriausi – tai Pajedaičios!“ Už meninės 
fotografijos darbus 2005 m. jai buvo suteik-
tas Meno kūrėjo statusas, tais metais ji 
apdovanota Lietuvos Didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Antroji renginio dalis buvo skirta Jubi-
liatės sveikinimams ir palinkėjimams. Už 

padovanotas nuotraukas O. Pajedaitei nuo-
širdžiai dėkojo Nacionalinio muziejaus 
darbuotojai, LMA Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto direktorius dr. Mindaugas 
Kvietkauskas, LMA Vrublevskių bibliotekos 
direktorius dr. Sigitas Narbutas.

Glėbį šiltų sveikinimų ir palinkėjimų 
jubiliatei iš gimtojo krašto atvežė Anykš-
čių rajono atstovai. Savivaldybės vicemeras 
Sigutis Obelevičius Jubiliatei įteikė Padėkos 
raštą, pakvietė į miesto šventę. Už vaisingą 
bendradarbiavimą dėkojo muziejininkas 
Antanas Verbickas, o rašytojas, PAB valdy-
bos atstovas Rimantas Vanagas savo kal-
bą dar paįvairino eilėmis. Aukštai įvertinę  
O. Pajedaitės darbus, jėgų ir dvasios stipry-
bės ateityje linkėjo Vilniaus anykštėnų sam-
būrio delegacija – Janina Baublienė, Antanas 
Gudelis ir Vytautas Rimša bei kiti svėda-
siškiai. Su šiuo sambūriu itin gerus ryšius  
O. Pajedaitė palaiko jau beveik 15 metų.

Jubiliatę taip pat sveikino kolegos iš Lie-
tuvos fotomenininkų sąjungos ir Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus, o paskui – 
giminaičiai, draugai, bičiuliai, buvę techni-
kumo moksleiviai, kolegos fotografai. 

Oficialiąją programą užbaigė naujausios 
O. Pajedaitės knygos „Kelionių mozaika“ 
sutiktuvės. Autorė papasakojo apie šios 
knygos sumanymą, prisiminė kai kurias 
anksčiau išleistas savo knygas. Pirmąją 
prisiminimų knygą „Ji buvo Simonaity-
tė...“, pasak jos, rašiusi apie 10 metų, tad 
ji pasirodė tik 1988 m. (antrasis leidimas 
– 1997 m.). Paskui buvo išspausdinta „Šil-
toj kupetoj“ (2004 m.), „Kasdienės mintys: 
dienoraščiai eilėmis“ ir „Kelionių mozaika: 
1950-1960 m.“ (abi 2005 m.), „Viską len-
gvai!“ (2009 m.) ir kitos knygos. Nemažo 
skaitytojų dėmesio taip pat susilaukė jos 
sudaryta ir parengta biografinė šeimos kny-
ga „Stalino gniaužtuose“ (2013 m.). O kur 
dar poezijos leidiniai?

Ištraukas iš pristatomos knygos „Kelionių 
mozaika“ ir Jubiliatės mylimiausių poetų 
– Justino Marcinkevičiaus, Eduardo Mie-
želaičio ir Kazio Bradūno – eiles skaitė O. 
Pajėdaitės bičiulė Gražina Urbonaitė ir kiti 
aktoriai.

Oficialiajai programai pasibaigus, viso 
šio šurmulio „kaltininkė“, fotomenininkė 
ir literatė O. Pajedaitė patikino ir toliau 
dirbsianti tiek, kiek tik leis jėgos ir sveikata. 
Ketinanti baigti tvarkyti ir padovanoti Lietu-
vai likusį savo fotoarchyvą, šimtus rašytojų 
meno ir mokslo veikėjų knygų su autogra-
fais (jos biblioteka tenka tik stebėtis!), liku-
sias fotoparodas bei kitas kultūros, istorijos 
vertybes. Laukia jos dėmesio ir keletą metų 
kuriamas bei nuolat papildomas asmeninis 
elektroninis nuotraukų, knygų ir kitų doku-
mentų portalas.

Apie Onutės svajonę įkurdinti savo 
darbus muziejuje žinojau jau prieš keletą 
dešimtmečių. Kaip kartais ilgai ir kantriai 
tenka laukti, kad didžiausioji gyvenimo 
svajonė išsipildytų! Bet ji pagaliau išsipil-
dė.

Ir Jubiliatė, ir susirinkusieji mielai klausėsi aktorės G.Urbonaitės skaitomų ištraukų iš O. Paje-
daitės knygos „Kelionių mozaika“.
Antano Verbicko nuotr.

Romualdas Vytautas Rimša
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Vardai ir datos

Parengta pagal www.anykstenai.lt informaciją.
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Rugpjūčio 7-osios popietę Anykščių šile-
lyje, šalia garsiojo Puntuko akmens, pirmąjį 
savo istorijos puslapį atverčia unikalus sta-
tinys – Medžių lajų takas. Pirmasis toks ne 
tik Lietuvoje, ne tik Baltijos šalyse – visoje 
Rytų Europoje. 

Vaikščioti po mišką, pakilus metalinių 
konstrukcijų taku 10–20 metrų virš žemės, 
ties medžių šakomis ir viršūnėmis, nėra nau-
jiena Vokietijos, Austrijos ar Čekijos vaizdin-
gose kalnuotose vietovėse. Palyginti lygumų 
kraštas Lietuva nuo šiol Anykščių šilelyje irgi 
atsiskleis kaip vieta, kur galima neįprastu 
rakursu grožėtis stačiais miško šlaitais.

Šilelis – iki pat dangaus

Pusantrų metų užtrukusios statybos baig-
tos. Netoli Puntuko akmens, ant iškilios miš-
ko kalvos prasidedantis takas, vingiuojantis 
ant 11 masyvių kolonų, nuo žemės palaips-
niui atsiplėšia net iki 21 metro, kol įneria į 
apžvalgos bokštą. Jame pakilus laiptais dar 
keliolika metrų iki viršutinės aikštelės, iš 35 
metrų aukščio atsiveria Šventosios vingio 
ir viso upės slėnio panorama. Virš Šilelio 
pušų kyšo Anykščių miesto bokštai ir kami-
nai, properšose šmėkščioja nuo Anykščių 
Kavarsko link važiuojantys automobiliai.

O pakeliui – atversta miško knyga, kurią 
skaityti padės Medžių lajų tako pažintinė 

programa „Anykščių šilelis: miškas kitaip“. 
Ją parengė geriausias Anykščių (ir ne tik!) 
gamtos žinovas Sigutis Obelevičius, susiejęs 
regimas gamtos įdomybes su etnokultūra, 
mitologija, papročiais – visų laikų išminti-
mi, padedančia pajausti mišką. Šią progra-
mą čia ves A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus gidai.

Valandos kelionėje po Anykščių šilelį 
– žemės ir oro takais – lankytojus lydės ir 
mūsų Šilelį dabar jau visame pasaulyje garsi-
nanti Antano Baranausko poema „Anykščių 
šilelis“. Prieš akis šiandien atsiveria tie patys 
vaizdai, kuriuos daugiau nei prieš pusantro 
šimtmečio čia regėjo ir aprašė jaunasis poe-
tas, o pažintinė programa padės suprasti ir 
tai, kas ir kodėl Šilelyje jau pasikeitė.

Medžių lajų tako lankytojus priimsianti 
Anykščių regioninio parko direkcija kvies 
pakeliauti tuo pačiu taku mažiausiai keturis 
kartus. Mat kiekvienu metų laiku Anykščių 
šilelis bus vis kitoks, kraštovaizdis keisis nuo-
lat. Be to, savo misiją atliks ir pats Šilelis: po 
Medžių lajų taku kol kas matoma plika sta-
tybų aikštelė netruks užželti pomiškiu, suve-
šės per 1000 ten pasodintų vietinių augalų, 
kurie užpildys žemutinius miško ardus.

Su nekantrumu Medžių lajų tako atidary-
mo laukiantys ne tik lietuviai, bet ir latviai, 
regis, paneigia skeptikų abejones, kad sta-
tinys sugadins Anykščių šilelį. Jau šią vasa-
rą čia laukiama tiek svečių, kiek Anykščių 
šilelis iki šiol dar nėra matęs ar pasitikęs. 
Jų dėka šis mūsų krašto miškas pretenduoja 
tapti tikru nacionaliniu miško parku.

Istorija šioje vietoje kartojasi. Kai 
1942-aisiais skulptorius Bronius Pundzius 
ėmėsi kalti Puntuko akmenyje lakūnų 
bareljefus, jis irgi iš pradžių apkaltintas, 
kad gadina puikų akmenį. Dabar meninin-
ko dėka Puntukas tapęs gerokai svarbesnis, 
nei būtų eilinis didelis riedulys.

Ir Anykščių šilelis šiandien – jau ne šiaip 
miškas, kai jį galima pamatyti kitaip, pažin-
ti ir pamilti...

Tautvydas Kontrimavičius

2 d. Sukanka  70 metų, kai Keblonyse 
gimė mokslininkė matematikė Vilia 
Paškevičiūtė- SVETULEVIČIENĖ. Gyvena 
Vilniuje.

10 d. Sukanka 95 metai, kai  Kremen-
čiuge (Ukraina) gimė, paskui Anykščiuose 
augo dailininkas, dailės pedagogas ir lietu-
vių išeivių spaudos bendradarbis publicis-
tas Rudolfas BARANIKAS. Mirė 1998 m. 
Santa Fe (JAV).

11 d. Sukanka 75 metai, kai Jokūbavoje 
gimė mokslininkas inžinierius ir išradėjas 
Vytenis Albertas ZABUKAS. Gyvena Klai-
pėdoje.

13 d. Sukanka 85 metai, kai Storiuose 
gimė literatė, tautodailininkė ir kraštoty-
rininkė Veronika Švejytė-DIKČIUVIENĖ. 
Gyvena Anykščiuose.

16 d. Sukanka 65 metai, kai Liepdegė-
nuose gimė inžinierius ir savivaldos orga-
nizatorius Valentinas PATUMSIS. Gyvena 
tėviškėje, dirba Anykščiuose.

17 d. Sukanka 125 metai, kai Mileikiš-
kiuose gimė inžinierius energetikas ir spor-
to organizatorius Stasys RADZEVIČIUS-
Radis. Mirė 1956 m. JAV.

20 d. Sukanka 75 metai, kai Gojuje gimė 
gydytoja ortopedė traumatologė Veronika 
Jakimavičiūtė - JUODIENĖ. Gyvena Kaune.

21 d. Sukanka 65 metai, kai Levaniš-
kiuose gimė dvasininkas, kunigas visuome-
nininkas Marijonas SAVICKAS. Gyvena ir 

tarnauja Mielagėnuose (Ignalinos r.).
- Sukanka 55 metai, kai  Kalviškiuo-

se (Ignalinos r.) gimė verslininkas, dainų 
kūrėjas ir atlikėjas Kazimieras JAKUTIS-
PAGULBIS. Gyvena Anykščiuose.

25 d. Sukanka 105 metai, kai Šilagaliuo-
se gimė dvasininkas, vienuolis, arkivysku-
pas Liudvikas POVILONIS. Mirė 1990 m. 
Kaune, palaidotas Marijampolėje. 

26 d. Sukanka 70 metų, kai Anykščiuo-
se gimė mokslininkė ekonomistė Ona 
Gražina Bielinytė-RAKAUSKIENĖ. Gyve-
na Vilniuje.

28 d. Sukanka 65 metai, kai Anykš-
čiuose gimė skulptorius, metalo dai-
lininkas ir dailės pedagogas Romualdas 
INČIRAUSKAS. Gyvena Telšiuose.

Rasos Bražėnaitės nuotr.


