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PASAULIO ANYKŠTĖNŲ BENDRIJOS LAIKRAŠTIS KIEKVIENAM, LAIKANČIAM SAVE ANYKŠTĖNU

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

Tarp kandidatų į Anykščių ambasadorius 
minima ir Jūsų pavardė. Aktyviai besirūpin-
damas anykštėnų dabartimi bei ateitimi, 
kaip vertintumėt šią idėją? 

Idėja puiki. Beje, ji labai sena. Girdėjau, 
Saudo Arabijoje šita idėja jau  įgyvendinta. 
Tas savanoriško tarpininkavimo, atstovavi-
mo principas yra patikrintas ir gerai veikia. 
Bet tik tuo atveju, jei viską iš anksto pasver-
sim ir numatysim, bent jau pagrindinius 
principus.  

Ambasadoriaus vaidmenį įsivaizduoju ne 
kaip žodinius užmojus, tuščią politinį šou 
ar propagandą, gražius pasišnekėjimus prie 
kavos puodelio apie nieką, o kaip dalykinį 
lobizmą Anykščių naudai. Realių dalykų 
nepasieksim tezėmis ir deklaracijomis, šven-
tiniais pasisveikinimais. Jeigu dirbti, tai dirbti 
rimtai! 

Gyvenate Ukrainoje 17 metų, turėtoje 
gausybę bendrų su Lietuva projektų. Kai kas 
linkęs manyti, jog Anykščių ambasadorium 
galėtų būti vos ne kiekvienas svetur gyve-
nantis Anykščių krašto žmogus, net studen-
tas. Ką apie tai manote Jūs?

Geranoriškas nusiteikimas – labai svarbu, 
bet jo tikrai nepakanka. Reikalingi patyrę, 
komunikabilūs, atsakingi, mobilizuoti, nau-
dingų ryšių turintys žmonės. Jei pradėsim 
nuo visai „žalių“ asmenų, bijau, įklimpsim 
į tikrą liūną.   

Būti gimtinės ambasadoriumi...
Vis garsiau skamba ambasadorystės idėja, t.y. galimybė Anykščiams įvairiose 
užsienio valstybėse ir didžiuosiuose šalies miestuose turėti savo ambasado-
rių. Ši idėja sklinda iš Pasaulio anykštėnų bendrijos, ji buvo suformuluota ir 
dabartinio Anykščių savivaldybės mero Kęstučio Tubio rinkiminėje progra-
moje. Omeny turimi Anykščių kraštui neabejingi žmonės, galintys padėti įgy-
vendinant mums vieniems neįveikiamus projektus, ieškant naudingų ryšių bei 
investicijų, garsinant mūsų gimtinę.
Kijeve gyvenantį anykštėną verslininką, leidyklos „Baltija Druk“ vyr. redakto-
rių Virginijų STROLIĄ kalbina rašytojas Rimantas VANAGAS.

Kaip manote, nuo ko ši veikla turėtų pra-
sidėti?

Įvykių seką įsivaizduoju maždaug taip. Pir-
miausia už ambasadorius, kiekvieną atskirai, 
turėtų pasakyti savo nuomonę savivaldybės 
Taryba. Jei bus pritarta kandidatūrai, ambasa-
doriui turėtų būti suteikti reikalingi įgaliojimai, 
pranešta apie tai pavirtinančiu dokumentu 
Lietuvos ambasadai, tikrajam ambasadoriui 
toje šalyje, komercijos atašė, lietuvių (jei atsi-
rastų – anykštėnų) bendruomenei.

Kai jau turėsime būrį ambasadorių, tiek 
PAB, tiek Anykščių savivaldybė turėtų apsi-
spręsti, ko gi konkrečiai iš jų norėtų, sufor-
muluotų jiems gaires, uždavinius, – kitaip 
tarus, reikėtų susidaryti užduočių planą. Kad 
ambasadorius, sėdėdamas toli nuo tėvynės, 
vienas „išaustų“ kokį visiems reikšmingą, 
naudingą projektą, nelabai tikiu – tai būtų 
pernelyg sudėtinga ir nelabai realu. Pvz., 
jei norime turėti naudos iš mūsų ambasa-
doriaus Paryžiuje Valdo Papievio, kažin ar 

Alfredo Motiejūno nuotr.

vertėtų jį „spausti“ dėl komercinių projektų 
– rašytojas tikriausiai geriau pasitarnautų 
kultūros srityje. Žodžiu, gerai apgalvokime, 
kas kam tinkamesnis, kad mūsų užduotys 
jam taptų ne bausme, o maloniu ir įdomiu 
įsipareigojimu.

Anykščių ambasadorių matau ne kaip gar-
bės pilietį toje šalyje, o kaip konkretų ben-
drų reikalų vykdytoją. Jeigu ambasadorius 
būtų tik garbės titulas, tai jo veikla apsiribotų 
daugiau pasikeitimais nuomonėmis, diskusi-
jomis. Kadangi mes einame kitu keliu – sie-
kiam rajono ekonominės gerovės – praverstų 
žinoti, kokias pramonės šakas norime vystyti, 
ką galėtume pažadėti būsimajam investito-
riui – gal jis gaus kokių lengvatų? Ir t.t.

Norėtųsi kuo mažiau saviveiklos, tampy-
mo į visas puses. Kažkas Anykščiuose, be 
abejo, turėtų koordinuoti ambasadorių ir 
PAB, savivaldybės veiklą.

Dėl ko norėtumėte perspėti būsimuosius 
ambasadorius ir jų įkvėpėjus?

Jei šis sumanymas gaus žmonių palai-
kymą ir suinteresuotų institucijų „palaimi-
nimą“, jis bus neabejotinai ilgalaikis, jam 
įgyvendinti prireiks ryžto, atkaklumo, kan-
trybės; tikėtis labai greitų rezultatų, švelniai 
tarus, būtų naivoka. Tam tikrų abejonių bei 
nuogąstavimų kelia politikai – nespėsim 
įsivažiuoti, o postus galbūt užims kiti – ar 
neteks viską pradėti iš naujo?.. Todėl nuošir-
džiai linkiu jiems nesukompromituoti savo 
ambasadorių.

Kol kas esu optimistas. Juk visi norime 
to paties – kad Anykščių kraštas dar labiau 
išgražėtų, būtų turtingesnis, pagaliau – jau-
nimas norėtų ne tik sugrįžti į jį, bet ir jame 
gyventi. Tad gal nekaišiosim pagalių vieni 
kitiems į ratus?   

Jau atostogos!
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Vasara – susitikimų metas...
Poetas ir dailininkė: jaunųjų 
dialogas per šimtmečius

Antano Baranausko poema „Anykščių 
šilelis“ turi naują drabužį, kurį jai pirmąkart 
pasiuvo tikra anykštėnė dailininkė Loreta 
Uzdraitė.

Ačiū jai už drąsą, nes nacionalinės svar-
bos tekstas, lyg pats geriausias vynas bran-
dinamas antrą šimtmetį, kaskart ryškesnių 
prasmės atspalvių atveria, kai šalia jo atsidu-
ria vis kita meninių ženklų visuma.

Kelintą kartą „Anykščių šilelis“ atkeliauja 
pas skaitytojus, vis kitaip išleistas, vis naujai 
iliustruotas?.. Gal jau dešimtą, gal kelioliktą?..

Pirmą kartą tiktai 1905-aisiais, jau auto-

riui į Amžinybę iškeliavus, atskira plonyte 
knygele pagaliau išleistas žymiausias Anta-
no Baranausko kūrinys tuomet kainavo 3 
carinės Rusijos kapeikas. Gali būti, kad savo 
verte tuo metu tos kapeikos prilygo šiandie-
niniams 6 eurams – tiek kainuoja naujau-
sias, 2015-ųjų „Anykščių šilelis“, Anykščių 
menų centro ir Pasaulio anykštėnų bendri-
jos iniciatyva knyga tapęs. 

Nuo tos knygelės oranžiniu viršeliu pake-
liui iki mūsų 110 metų tekstą lydėjo dau-
giausia žymiausių lietuvių grafikų kūryba: 
Jono Kuzminskio, Petro Rauduvės, Prano 
Lapės... Ir pagaliau pirmą kartą ir teksto, ir jo 
iliustracijų autoriai ypatingai suartėjo – abu 
įkvėpimo sėmėsi, augdami arčiausiai tikrojo 
Anykščių šilelio.

Birželio 19-ąją Anykščių koplyčioje pasa-
kodama, kaip gimė naujasis poemos rūbas, 
Loreta Uzdraitė prisipažino: renkantis kūry-
binę užduotį studijoms, jai rūpėjo pažvelgti 
į gimtojo krašto kūrinį kitaip, nei į poemą 
žvelgė grafikos „grandai“, – ir padaryti tai ne 
prasčiau.

Iki šiol A. Baranausko tekstas būdavo 
iliustruojamas atpažįstamais gamtos vaiz-
dais, daugiau ar mažiau natūralistiniais. L. 
Uzdraitės iliustracijos – sudėtinga ženklų 
ir simbolių sistema, kuri atsirado, įsiskai-
čius į tekstą, ėmus jame ieškoti daugiau, 
nei paprasto pasakojimo apie mišką. Pasak 
naujojo poemos vaizdo kūrėjos, toks ilius-
travimo principas lyg subtili užuomina ska-
tina ne tik perskaityti, bet ir pagalvoti apie 
potekstes, paieškoti prasmių „tarp eilučių“.

Šitoks „Anykščių šilelis“ dailininkės kūry-
binėse dirbtuvėse gimė ne dabar, o prieš 
dešimtmetį, jai dar studijuojant Vilniaus dai-

lės akademijos magistrantūroje. Ir poetui, 
sueiliavusiam jausmus, ir dailininkei, į juos 
įsiskaičiusiai ir sukūrusiai ženklus, nebuvo 
nė 30-ies, kai dviejų anykštėnų jaunuolių 
dialogas tapo viena knyga.

„Ne, nuo to laiko nieko nekeičiau, nei 
iliustracijų, nei maketo, net ir knygos forma-
to,“ – šypteli dailininkė, išgirdusi klausimą 
apie dešimtmečio „procesą“. Jau atpažįsta-
ma kaip netradicinių, išskirtinių knygos for-
matų mėgėja L. Uzdraitė dabar tik „apvilko“ 
knygą tokiu viršeliu – lyg iš pašventupio 
palaukės beržo išpjautais  faneros lakštais.

Šią knygą į rankas paėmęs Seimo narys 
Sergejus Jovaiša buvo laimingas it sviedęs 
tritaškį į krepšį per visą aikštę: „Toks šviesus 
ir šiltas Anykščių šilelio gabalėlis!..“

„Pasigėrėjimo kupina „Anykščių šilelio“ 
meninė interpretacija! Bet ar gali būti kitaip, 
kai autorė – iš to paties krašto? Sekdama 
gyvybingu augalų, gyvūnų, pojūčių, prisi-
minimų aprašymu, Loreta kuria savitas kom-
pozicijas, kurios sustiprina teksto prasmę ir 
suteikia poemai papildomą – meninę – ver-
tę. Knygos visuma labai subtili, neperkrauta 
iliustracijomis, pagirtina medžių formų įvai-
rovė ir jų išradingi įprasminimai. Grafika – 
intelektualų menas!“ – L. Uzdraitės kūrybos 
ženklus iškilmingai apibendrino menotyri-
ninkė Jurgita Žemaitienė. 

Ar tikrai? Tuo galima įsitikinti, pasižval-
gius po Anykščių koplyčioje surengtą L. 
Uzdraitės grafikos parodą „Fragmentai“, 
kurioje tarsi susitinka du pasauliai: realusis 
ir nujaučiamas, spalvota ir bespalvė grafika...

Smalsu, kiek anykštėnų susigundys inves-
tuoti į meną – pageidaus nusipirkti ką nors 
iš eksponuojamų Loretos Uzdraitės grafikos 
miniatiūrų. Juk dailininkė, kurią šįkart įkvėpė 
Antikos dekoro ornamentai, pamatyti seno-
joje Romoje, dabar jau visuomet bus mini-
ma ir šalia Antano Baranausko... 

Birželio 13 d. Pasaulio anykštėnų bendrija pakvietė miestelėnus į 
Kazytės ir Vladislovo Balio Šližių tapybos kūrinių parodą, kurią autorė 
K.Šližienė ir parodos iniciatorius, A. ir A. A. Avižienių paramos ir lab-
daros fondo valdytojas Albinas Šližys pašventė Gedulo ir Vilties dienai.

Pirmą kartą dailės paroda buvo atidaryta Avižienių sodyboje Vil-
niaus g. 41.

Į parodą susirinko labai daug žmonių: ir anykštėnai tremtiniai, ir 
Pasaulio anykštėnų bendrijos nariai, plati bei draugiška Šližių giminė.

Dailininkų sūnėnas A. Šližys apžvelgė dėdės ir dėdienės biografijas. 
Žodį tarė meno istorikė, Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos moky-
toja Rūta Pelegrimienė. Mokytoja labai šiltai pristatė darbus, pati labai 
jaudinosi, sakė, kad sunku būti kritiku, kai šalia stovi autorė Kazytė 
Šližienė. Daugelio jos paveikslų tema – tremtis, šalta Sibiro žiema, 
skurdūs peizažai ir žmonės speiguose. Lyg atsvara skausmui priešais 
eksponuojami amžinąsias vertybes atspindintys religinės tematikos 
paveikslai. Pati menininkė prisipažino: tik didžiulis ir nuoširdus tikėji-
mas Dievu padėjo ištverti pragarą žemėje.

Atskirame kambaryje buvo eksponuojami V. B. Šližio darbai – visų 
Sausio 13-osios aukų portretai. Autorius jau iškeliavęs į Anapilį, bet 
jo paveikslai tebeliudija apie atsakingą, pilietišką, patriotišką prisilieti-
mą prie Lietuvos istorijos. O p. Kazytė nustebino visus savo energija, 
optimizmu, sunku buvo patikėti, kad liekna, daili moteriškė eina jau 
93-uosius metus. Dailininkė dėkojo visiems susirinkusiems, kad atėjo 
pažiūrėti jos darbų, labai daug šiltų žodžių išsakė namų šeimininkei, 
Fondo valdybos narei p. Aldonai Avižienytei-Venckūnienei, į Anykš-
čius atskridusiai iš tolimosios  Santa Monikos.

Tautvydas Kontrimavičius

Vyro ir žmonos kūriniai – greta Seimo narys Sergejus Jovaiša linkėjo autorei dar daug gražių kūry-
bos metų, o mokytojos Rūtos paprašė: kai atvesite savo mokinius į 
parodą, paklauskite jų, ar bent sekundei jie galėtų įsivaizduoti, kaip 
baisu buvo tremtyje, ar galėtų iškęsti kažką panašaus? 

Dėkodama A. Šližiui už parodos organizavimą, kviečiu anykštėnus 
apsilankyti parodoje, kuri veiks iki liepos 11 dienos.

Judita Skačkauskienė, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos ats. sekretorė

Alfredo Motiejūno nuotr.

Dailininkė K.Šližienė (dešinėje) nuoširdžiai dėkojo A. Avižienytei-
Venckūnienei už globą ir paramą.
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Sunku rašyti apie žmogų, kuris buvo ne 
tik tavo geras pažįstamas, bet kurį pažinojo 
šimtai, tūkstančiai žmonių. Iš įvairiausių sri-
čių: fizikos, verslo, ekonomikos, aviacijos, 
sporto, politikos, žvejybos ir žuvininkystės, 
kaimynų Vilniuje ir Anykščiuose. Tai liudija, 
koks įvairiapusiškas – komunikabilus, smal-
sus, darbštus, kūrybiškas, pagaulus – buvo 
Vytautas Galvonas. Kupinas sveiko azarto, 
idėjų, grandiozinių užmojų, geranoriškų 
nusiteikimų ir apskritai veiklos. Vis besišyp-
santis, kraipantis berniokiškai pasišiaušusią 
galvą, vis kažką čirškaujantis paukštukas.  

Mums jis pirmiausia buvo anykštėnas, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos ilga-
metis narys, Garbės narys. Rašydamas šiuos 
žodžius, iškart prisimenu plačiai nuskambė-
jusią PAB Anykščių kolegijos 2005 metais 
inicijuotą socialinę akciją „Anykštėnų geru-
mo dienos“, kuomet vienišiems, nepritekliu-
je gyvenantiems kraštiečiams buvo dalijama 
ne simbolinė, o svari dalykinė parama. Ji 
būtų buvusi neįmanoma, jei ne dosni, gera-
noriška V. Galvono ranka ir širdis. 

Nors įprasta manyti, jog verslo žmonės 
galvoja tik apie save, Vytautas noriai, net-
gi entuziastingai  dalijosi savo galimybėmis 
ir džiaugsmu su kitais. Tai jam šovė į galvą 
įžiebti naujametinę eglutę ant Anykščių 

Išskrido į Antruosius Namus

bažnyčios bokšto, suorganizuoti fantastišką 
Anykščių-Andrioniškio „dipolį“, tai jis dova-
nodavo anykštėnams fejerverkus švenčių pro-
gom, tai jo dėka prabilo „Anykščių radijas“, 
o Andrioniškio bažnyčios langai pasipuošė 
spalvingais vitražais, tai jis parėmė ne vieną 
anykštėnų knygą. Kas gali, tas ir remia? Pati-
kėkit: net bankai, net stambiausios įmonės, 

prekybos tinklai dažniausiai taip nesielgia. 
Kitas V. Galvono būdo ir gyvenimo nuos-

tabus pavyzdys – jo nemokėjimas pykti, lyg 
būtų žinojęs kai ką daugiau nei kiti. Kryžmi-
nėje pavydo ir intrigų ugnyje jis sugebėdavo 
likti žmogiškas net su aršiausiais nedraugais, 
netgi pažerti sąmojį, o kiekvienam artimes-
niam žmogui būtinai pasiųsdavo žinutę su 
eiliuotu pasveikinimu šventės ar jubiliejaus 
proga. Jis, priešingai kai kurių politikų „tra-
dicijoms“, nepakeitė idėjų ir idėjinių savo 
bičiulių net tuomet, kai draugystė su jais 
jam tikrai nebuvo naudinga. Atleisdavo net 
tiems siaurakakčiams, kurie palaidodavo jo 
gražiausius sumanymus krašto labui vien dėl 
politinių pažiūrų skirtumo.

Matau Vytautą kapojantį sausas šakas 
prie gimtosios sodybos ir tvarkantį pašventu-
pį. Matau jį  betrypčiojantį prieš maratoną, 
kraunantį akmenis į nuosavą automobilį, kad 
papuoštų jais numylėtus žuvų tvenkinius, iki 
juosmens įbridusį į Šventąją su meškerėle 
rankoje, matau jį mosuojantį sparnais iš dan-
gaus. Dangus – tai visi žinojom – buvo jo 
antrieji namai, jo laisvės ir beribių horizontų, 
svajonių šalis. Ir bene vienintelė artimiesiems 
paguoda – kad jis paliko gražų prisiminimą ir 
iškeliavo į Anapilį būtent skrisdamas, būtent 
gyvendamas danguje.  

Rimantas Vanagas, 
PAB valdybos pirmininko 
pavaduotojas             

KĄ SAUGO 
ATMINTIS

Amžinoji dabartis 
priklauso tik Die-
vui, o mums skir-
tas laikas sparčiai 
bėga, veda prie žilo 
plauko ir supratimo, 
kad kiekviena tavo 
pragyventa die-
na – dovana. Tapę 
senoliais, mes vis 
dažniau mintimis grįžtame į amžinai nuto-
lusią  vaikystę, jaunystę, norime ieškoti savo 
pradžių, atmintimi atšaukiame artimuosius, 
kadaise sutiktus žmones.

Turi ką prisiminti neseniai savo 80 –metį 
atšventęs iš Anykščių krašto kilęs poetas, pro-
zininkas Antanas Drilinga. Kaip ir anksčiau  
skaitytojus sudominusiuose memuaruose 
„Žmonės prie vieškelio (1986 m.), „Aš juos 
mylėjau“ (2005 m.), taip ir naujausioje savo 
knygoje „Vieneri sugrįžimų metai“ (2009 m. 
rašytuose dienoraštiniuose užrašuose telpa 
kelerių dešimtmečių įvykiai, prisimenama ir 
vaikystė) A. Drilinga šiltai pasakoja apie savo 
gimtinės žmones, draugus ir pažįstamus, 
rašytojus kompozitorius, aktorius, dailininkus, 
visuomenės veikėjus. Prisiminimų autorius 
– žinomas rašytojas, buvęs Rašytojų sąjun-
gos konsultantas, redaktorius, knygų leidėjas, 
todėl jis turėjo galimybių ir progų bendrauti 
su daugeliu menininkų, kultūros įžymybių.

Aišku, daugiausia epizodų atmintyje liko 
iš rašytojų gyvenimo, susitikimų su jais. Juo-
zas Baltušis, Juozas  Grušas, Bernardas Braz-
džionis, Paulius Širvys, Alfonsas Maldonis, 
Algimantas Baltakis, Vytautas Petkevičius, 
Algimantas Bučys, Violeta Palčinskaitė, Judita 
Vaičiūnaitė...  Atminties veidrodyje nemažai 

Anykštėnų knygų derlius
ir kompozitorių, dailininkų, aktorių. Rimantas 
Geniušas, Tomas Vaisieta, Stasys Domarkas, 
Gediminas Jakubonis, Vytautas Jurkūnas, Algi-
mantas Bražinskas, Vytautas Kybartas... Kur 
visus ir išvardinsi. Tikras kaleidoskopas žymių, 
ryškių, originalių asmenybių. Ir kiekvienai iš 
jų apibūdinti randamas šiltas, geras žodis.

Nepamiršti ir susitikimai su visuomenės 
veikėjais, politikais, svečiais iš užsienio. Džiu-
gino A. Drilingą jo tėviškę aplankęs Suomijos 
ambasadorius Lietuvoje Taisto Tolvanenas, 
šildė pažintis su kraštiečiu, klestėjusio Ėriškių 
kolūkio primininku Alfonsu Giedraičiu, neuž-
mirštama bičiulystė su anykštėnu verslininku, 
buvusiu Seimo nariu, lakūnu Vytautu Galvo-
nu. Sunku būtų suskaičiuoti, kiek garbių sve-
čių yra lankę lig šių dienų išsaugotos Drilingų 
sodybos pastogę. Atviromis akimis, jautria 
širdimi prisiminimų autorius piešia minimų 
asmenybių  paveikslus. 

Ypač autoriui brangūs jau išnykusio gimtojo 
Plikiškių kaimo žmonės. Nors daugumos jų jau 
nebėra šiame pasaulyje, bet Antanas Drilinga 
juos mato vaikštančius, dirbančius, dainuojan-
čius... Prisiminimų šviesoje tėvų paveikslai, jau-
kūs pabuvojimai pas Lašinių kaime gyvenan-
čią seserį Marytę, džiugus pusseserės Reginos 
atsiradimas po daugelio metų, slegianti nepa-
gydoma liga sirgusio brolio Alfonso netektis. 
„Plikiškai – vienintelė vieta pasaulyje, kur randa 
prieglobstį mano dvasia. Ir ji, dvasia, tarytum 
apsivalo nuo apnašų, kurios kaupėsi ir kaupėsi 
visą gyvenimą, slopindamos šio pasaulio spin-
dėjimą,“ – prisipažįsta knygos autorius.

Memuarų autorius neslepia ir liūdnų nuo-
taikų.

A. Drilinga vengia kalbėti apie dabarties 
visuomenės skaudulius, bet kartais prasiver-
žia nerimas dėl žmonių savanaudiškumo, 
susvetimėjimo, nesusikalbėjimo, dėl korup-
cijos net literatūroje, mene. A. Drilinga turi 

teisę, užtenka jam kompetencijos kalbėti 
apie šiandieninės, prarandančios nacionalinį 
charakterį mūsų literatūros bėdas. Jį skaudi-
na tie, kurių „poezijos forma visiškai nesi-
laiko jokių poezijos taisyklių, bet tai yra ne 
kas kita, kaip literatūrinė eklektika. Susidaro 
įspūdis, kad dauguma rašančiųjų nė nežino, 
kas yra ritmas, rimai, strofos ar daktilis su ana-
pestu. Ši palaida bala stumia poeziją į niekur, 
į nepaskaitomą, neturinčią prasmės žodžių 
maišalynę“. Taigi tie, kurie esame įpratę eilė-
raštyje rasti logiką, emocinį krūvį, negalime 
nepritarti šiai autoritetingo poeto nuostatai, 
kalbant apie dabartinių „modernistų“ rašlia-
vą. Teisus A. Drilinga ir vertindamas mūsų 
„kultinių“ rašytojų prozą, kuri remiasi į fizi-
ologiją, patologinius iškrypimus, psichikos 
anomalijas. Kritiškai žvelgia ir į išgarsėjusio 
M. Ivaškevičiaus  romaną „Žali“, kur lyg ir 
vaizduojamas pokario laikotarpis. „Bet ką  
bendro turi Ivaškevičiaus sukurtas gyveni-
mas su tikruoju kruvino pokario gyvenimu.  
„Žaliuose“ viskas sumaišyta, iškreipta, pato-
logiškai sujaukta. Ar tik to verta Lietuvos  tra-
gedija pokario laikais?“ – klausia A. Drilinga.

Memuarų knygoje „Vieneri sugrįžimų 
metai“ įdomu skaityti prisiminimus apie įspū-
dingas keliones į užsienio šalis,  kai kuriuos 
laiškus, autoriaus patirtus likimo išbandymus, 
mirties grėsmę. A. Drilinga nelinkęs analizuo-
ti visuomenės gyvenimo peripetijų, fiksuoja 
tik savo kasdienybės ir švenčių akimirkas, 
galynėjasi su dvasine tamsa, deklaruoja  mei-
lę žmogui, gimtinei. Atsiminimų pabaigoje 
kaip post scriptum autorius pateikia kelioliką 
brandžių, emocingų eilėraščių, galinčių pra-
turtinti mūsų literatūros meilės lyriką.

Daug, labai daug ką saugo Antano Drilin-
gos atmintis. Belieka jam palinkėti, kad tęs-
tųsi Būties ir Kūrybos džiaugsmas, kad tasai 
jo viename eilėraštyje paminėtas stebuklin-
gas medis vis bertų prinokusius eilėraščius ir 
būsimų knygų puslapius.

Vygandas Račkaitis

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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6 d. Sukanka 80 metų, kai Nausodėje gimė dailininkė keramikė 
Danutė LAURENČIKAITĖ. Mirė 2002 m. Kaune.

7 d. Sukanka 90 metų, kai Galvydžiuose gimė fotomenininkė, por-
treto meistrė Ona  PAJĖDAITĖ. Gyvena ir kuria Vilniuje.

10 d. Sukanka 60 metų, kai  Naujuosiuose Elmininkuose gimė 
mokslininkas inžinierius kelininkas Virgaudas PUODŽIUKAS. 
Gyvena ir dirba Vilniuje. 

14 d. Sukanka 75 metai, kai Vaiveriškiuose gimė mokslininkas 
inžinierius mechanikas Jonas ADAMONIS. 

15 d. Sukanka 75 metai, kai Anykščiuose gimė žurnalistas ir 
publicistas Vladas BUTĖNAS. Mirė 2009 m. Vilniuje, palaidotas 
Karveliškių kapinėse.

Virginija, Jūs grojate Vytauto Didžio-
jo bažnyčios vargonais, Kaune. O kaip 
nusprendėte piešti ir tapyti?

Mano tikroji ir pirmoji profesija – meni-
nis apipavidalinimas. Baigusi Anykščių 
J.Biliūno vidurinę mokyklą, išvykau į Kau-
ną mokytis dailės, dirbau dailininke fabri-
kuose. Vargonai mano gyvenime atsirado 
daug vėliau... O piešiu nuo 2 metų – nuo 
tada, kai išmokau rankoje laikyti pieštuką. 

„Mes visi – viensparniai angelai...“
PAB Kauno anykštėnų draugija kartu su Viešintų bendruomene gegužės 28 
dieną Viešintų pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre pristatė 
kraštietės Virginijos JUCIŪNAITĖS tapybos darbų parodą „Vardas žvaigždė-
se“. Parodos autorę kalbina Svetlana ADLER ir Romas PAČINSKAS.

Sukdavau „malūnus“, burbulų kombina-
cijas – burbulai su kojytėm, išrikiuoti nuo 
didžiausio iki mažiausio – žmogeliukai... 
Taigi pieštukas – viso gyvenimo palydovas. 
(Beje, tie ankstyvieji piešinukai pavaizduoti 
paveiksle „Mažasis viensparnis“.) 

O kaip kūryboje atsirado žvaigždės, 
kaip nuo tų ratukų perėjot prie galaktikų? 

Prie žvaigždžių perėjau prieš 19 metų. 
Ši tema išsirutuliojo maldoje už vienus 
žmones, kurie man buvo labai artimi ir 
brangūs. Su jais kartu išgyvenau tam tikrą 
išlikimo dramą, ir kaip tik tuo metu teko 
statyti spektaklį Šv. Pranciškaus šventei. 
Reikėjo naujo scenarijaus, o visos temos 
buvo išsemtos. Tuomet netikėtai šovė min-
tis viduramžių legendą apie Gubijo vilką 
interpretuoti kitu rakursu – veiksmą sim-
boliškai perkeliant į kosmosą. Spektaklį 
sėkmingai pastatėm, o išgyventos mintys 
ir malda persikėlė į popierių – piešdama 
žvaigždžių kompozicijas, rašydama minia-
tiūras, širdyje tebegyvenau su tais bran-
giais žmonėmis. Grafikos darbelių susidė-
jo gana daug, ėmiau rengti parodas. Dalis 
jų buvo išspausdinta knygoje „Ugninis 
galaktikos žiedas“ (1997). 

Ši paroda – nebe pirmoji. Tapybos, gra-
fikos darbai buvo eksponuojami projekte 
„Žodis ir spalva“ (Kaune, Įgulos bažny-
čioje), Veterinarijos Akademijoje, Vilkijos 
Žemės ūkio mokykloje. Kaip gimė mintis 
surengti pirmąją ekspoziciją Molėtų Astro-
nomijos observatorijoje?

Iš pradžių savo darbus eksponuodavau 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Apsilankiu-
sios  Observatorijoje ir Etnokosmologijos 

muziejuje, draugės man pasiūlė su paroda 
nukeliauti į Molėtus – ten puiki erdvė daili-
ninkų kūrybai! Dar tą pačią 2009 m. vasarą 
grafikos ir pastelės darbai pasiekė žvaigž-
džių šventovę. 

O kaip gimė aliejinės tapybos paveikslai?
Po susitikimo su žvaigždėtu dangumi 

per teleskopą, jis mane „pasigrobė“: grį-
žusi namo, „kliedėjau“ žvaigždėmis. Tai 
nebebuvo toji maldos simbolinė patirtis, 
išgyventa piešiant grafika. Kiek leido kiše-
nė, pirkau astronomijos literatūrą, vieną 
po kito tapiau astronominius paveikslus, 
kūriau dainas. 2010 m. man buvo tikras 
kūrybinis „sprogimas“...

Po to staiga viskas nutrūko?
Viename stende mačiau užrašą „Pauzė 

– muzikos dalis“. Greičiau tai buvo savi-
ta pauzė, bet ne tuštuma. Tų pačių metų 
rudenį po sunkios operacijos pusmetį teko 
gulėti... Tuomet beliko poezija. Vienas 
bičiulis padrąsino rašyti noveles. Pravertė 
ir astronomijos žinios – kuriant meditacijų 
ir įžvalgų knygą „Astronomo rožinis“ – ją 
išleidau žurnalo formatu kaip katalogą su 
tapybos darbų reprodukcijomis, o noveles 
ir miniatiūras – knygutėje „Skrydis virš Gel-
mės“. Kai grįžau į darbą, čia pat, vargonų 
balkone, vėl tapau žvaigždžių paveikslus. 
Juose – nauji išgyvenimai, saviti liudijimai 
apie naujai sutiktus ir palydėtus žmones.

Ne viename paveiksle – angelai. Kodėl 
jie vaizduojami vienu sparnu?

Lučianas de Kreščenco (Luciano de 
Crescenzo), italų rašytojas ir aktorius, yra 
gražiai pasakęs: „Mes visi esame angelai, 
tik su vienu sparnu, todėl norėdami skristi, 
turime apsikabinti“. Kaip minėjau – tai liu-
dijimai: viensparniai angelai – žmonės su 
savo likimais, vidaus kovomis, su tuo, kuo 
jie gyvena... Kiekvienas galime būti viens-
parniu, galinčiu pakilti  įprasmindamas 
savo meilę, ją investuodamas į kitą ir jame 
atrasdamas save.

16 d. Sukanka 125 metai, kai Spraguityje gimė kompozitorius ir 
chorvedys Juozas KAROSAS. Mirė 1981 m. Vilniuje.

17 d. Sukanka 60 metų, kai  Ukmergėje gimė pedagogas, švietimo 
organizatorius Alvydas KIRVĖLA. Gyvena ir dirba Svėdasuose, yra 
Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorius.

23 d. Sukanka 60 metų, kai Anykščiuose gimė dvasininkas, kunigas 
kanauninkas, mokslininkas teologas Robertas PUKENIS. Gyvena ir 
dirba Kaune bei Panevėžyje.

– Sukanka 65 metai, kai Janonyse gimė mokslininkas inžinierius 
ekonomistas energetikas Vidmantas JANKAUSKAS. Gyvena ir dirba 
Vilniuje.

– Sukanka 70 metų, kai Galvydžiuose gimė mokslininkė istorikė, 
visuomenininkė Aldona Pajedaite - VASILIAUSKIENĖ. Gyvena ir dir-
ba Vilniuje.

Virginija Juciūnaitė. Man ne vis tiek...  
Kartonas, aliejus.


