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

Kaip ir kaskart baigiantis metams, 
su viltimi ir lūkesčiais pasitinkame 
šventas Kalėdas ir Naujuosius metus. 
Visuomet tikimės ir viliamės juos 
būsiant geresniais, dosnesniais, lai-
mingesniais, džiugesniais. Daugelis 
vieni kitiems linkime stiprios sveika-
tos, ilgų gyvenimo metų, pasisekimo, 
svajonių išsipildymo, taikos ir ramy-
bės.  Taip darome kasmet, taip dary-
sime ir šiemet. 
Kuomet  Šv. Kūčių vakarą susėsime už 
stalo, užvėrę duris rutinai, barniams, 
nesantaikai, vaidams, puikybei, nea-
pykantai, agresijai, prisiminkime, 
jog esame visi vienos didelės šeimos 
nariai, šiandien aplankyti Vilties. 
Teprisipildo Šv. Kalėdų Vilties Jūsų ir 
Jūsų artimųjų širdys, kad tikėtume ir 
pasidalintume ja su tais, kuriuos apsi-

Mieli ir brangūs 
pasaulio 
anykštėnai!

2016-ųjų gruodis prie Šventosios – dangiškai sakralus, žiemiškai trapus, žmogiškai viltingas...
Silvijos Mažeikytės fotokompozicija

kabinę ir vieni kitiems atleidę turime 
susitaikyti, kuriuos galime iš nau-
jo pakviesti atrasti namus, Tėvynę, 
sustabdyti ar tiesiog pabūti jų nesė-
kmėje ar kančioje, kad visi patirtume 
Viešpaties aplankymo metą. 

Nuoširdžiausiai visus sveikinu šventų 
Kalėdų ir Naujųjų 2017 metų proga!
Pagarbiai, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos valdy-
bos vardu – 
Tomas LADIGA

Kodėl ir kada susidomėjote Kinija, kinų kalba?
Mūsų namų bibliotekoje visada buvo gausu knygų apie senąsias 

civilizacijas, įvairių šalių kultūras, kelionių aprašymų. Maždaug 
devintoje klasėje buvau sugalvojusi, kad noriu tapti archeologe. 
Vėliau tie norai keitėsi, transformavosi. Kol galiausiai dvyliktoje 
klasėje bevartant laikraštį „Kur studijuoti?“ į akis krito žvaigždu-
te pažymėtos Lyginamosios Azijos studijos Vilniaus Universiteto 
Orientalistikos centre. Žvaigždute – nes kursas buvo renkamas pir-
mą kartą. Tai dar stipriau intrigavo. Todėl įstojau. Nuo tada Azijos, 

Žiūrint iš Pekino, 
mažytė Lietuva – 
didžiai graži ir turtinga!
LR Kultūros ministerijos atašė Kinijos Liaudies Respubliko-
je Agnė BILIŪNAITĖ atsako į rašytojo Rimanto VANAGO 
klausimus

Tolimųjų Rytų, Kinijos kultūra tai stipriau, tai silpniau, bet visada 
mano gyvenime prasimuša.

Kai atsidūrėte Kinijoje kaip LR Kultūros ministerijos atašė, kokie buvo 
pirmieji įspūdžiai?

Šis žingsnis – neįtikėtinai logiškas ir viską susiejantis. Pastaruoju 
Nukelta į 2 p.

Mindaugo Ambraso nuotr.
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metu mano veiklos, patirtys ir žinios buvo 
pradėjusios šakotis į tiek daug skirtingų 
pusių, kad jau pati pradėjau neberasti įvar-
dinimo, kas aš esu. Baigus Azijos studijų 
bakalaurą, vėliau baigiau kultūros vadybos 
ir kultūros politikos magistrą Vilniaus dailės 
akademijoje UNESCO katedroje, trumpai 
dirbau Lietuvos rašytojų sąjungoje su tarp-
tautiniais projektais, Lietuvos nacionalinia-
me operos ir baleto teatre prodiuserių sky-
riuje, „Kūrybinių partnerysčių“ projekte su 
daugiau nei dviem šimtais visų įmanomų 
sričių menininkais, buvau šokio ir teatro 
kritike, netgi vertėja. Tad pamačius Kultū-
ros ministerijos paskelbtą konkursą kultūros 
atašė pozicijai Kinijoje, man buvo daugiau 
nei aišku, kad tai ir yra tas taškas, kuriame 
viskas, ką patyriau, išmokau ir pažįstu, 
galės pagaliau susijungti ir toliau augti.

Kadangi ši pozicija buvo įsteigta pirmą 
kartą, tad reikėjo pradėti nuo nulinio taš-
ko. Tyrinėjau, kas šios šalies teatre, šokyje, 
muzikoje, kine, dailėje, literatūroje, meno 
edukacijoje, leidyboje, kultūros politikoje, 
kultūros industrijoje griežia pirmuoju smui-
ku, kokios mados ir tendencijos didžiuo-
siuose miestuose – Pekine, Šanchajuje, 
Guangdžou, Šenženyje, Honkonge, kuo 
gyvena ir domisi tūkstančius kilometrų 
nuo Rytinės pakrantės nutolę provincijų 
miestai (kuriuose vis tiek gyvena trys-pen-
kios Lietuvos). Beldžiausi į daugybę durų, 
bandydama užmegzti kontaktą. Neretai 
tekdavo pradėti net ne nuo konkrečių Lie-
tuvos menininkų ir jų darbų pristatymo, bet 
nuo apskritai Lietuvos, o dar dažniau – ir 
nuo meno žanro (pvz., šiuolaikinio šokio).

Sunku dabar pasakyti, kokie buvo tie pir-
mieji įspūdžiai. Bandžiau nepasiduoti sunku-
mams ir neįsipainioti į stereotipus. Šiandien, 
praėjus jau daugiau nei metams nuo mano 
darbo Kinijoje pradžios, galiu pasakyti, kad 
tai labai daugiasluoksnė šalis, kurioje įmano-
ma tai, apie ką mes nedrįstume net pasvajoti 
(ypač – dydžių, kiekių ir mastelio prasme), 
tačiau pusiausvyrą atstato dažnai stringantys 
labai proziški kasdieniai dalykai, apie kuriuos 
mes taip pat net nepagalvotume.

Ar sunku buvo prisitaikyti prie čionykščių 
bendravimo taisyklių? Gal pasikeitė dienos 
ritmas? Meniu? Apranga? Šukuosena?  

Žinoma, čionykštė kasdienybė turi daug 
kitoniškumo elementų. Juk Kinija nuo Lie-
tuvos nutolusi beveik 7000 km. Gyvenda-
ma Pekine, labiausiai pasiilgstu vakarietiško 
maisto, geros kavos, gero europietiško kino, 
vandens, susitikimų su draugais, kuriuos 
gali susiorganizuoti tą pačią dieną. Čia mil-
žiniški atstumai, oro tarša ir sausas žemy-
ninis klimatas daro savo. Tačiau žiūrint iš 
esmės, kai kurie šokiruojantys skirtumai 
nėra tokie jau dideli. Pvz., Kinijoje žmonės 
gatvėse labai spjaudosi, tačiau Lietuvoje 

Žiūrint iš Pekino, mažytė Lietuva 
– didžiai graži ir turtinga!

žmonės dar daugiau keikiasi. Geriau pagal-
vojus, tai juk tas pats.

Kaip Jus veikia gamtos, klimato, orų skirtu-
mas? Ar daug žalumos, vandens telkinių?

Pekinas labai žalias miestas. Jame dau-
gybė augalų, kurie maždaug balandžio 
pabaigoje apipila miestą milžiniškais įvai-
riaspalviais žiedais. Tiesa, čia nėra beržų, 
ąžuolų ir klevų, tačiau gatvės pilnos gin-
kmedžių, magnolijų ir platanų. Neseniai 
grįžau iš Ningbo, kuris šiemet didžiuojasi 
Kinijos kultūros miesto statusu. Ten sužino-
jau, kaip atrodo jų miesto simbolis – kam-
paro medis. Ir žinoma – bambukai, bam-
bukai, bambukai. Vaikštau po Kiniją kaip 
po biologijos vadovėlį. Tuo tarpu vandens 
čia reikia paieškoti. Keliaudama po Tigro 
šuolio tarpeklį, vieną gražiausių gamtos 
parkų Junanio provincijoje netoli misti-
nės Šangrilos, supratau, kodėl kiniškuose 
žemėlapiuose ir net kinų vaikų paveikslė-
liuose upės visada spalvinamos geltonai 
(ne mėlynai) – jos ir yra tokios spalvos. 

Iš tiesų labiausiai mane veikia laiko skir-
tumas. Žiemą, pasukus laikrodžius, tarp 
Lietuvos ir Kinijos atsiveria šešių valandų 
skirtumas. O tai reiškia, kad kai aš jau būnu 
nudirbusi pusę darbo dienos, parašiusi tris-
dešimt laiškų ir jau labai norėčiau gauti 
atsakymus, Lietuva dar tik geria rytinę kavą. 
O kai nebeištvėrusi prieš pat darbo pabai-
gą bandau skambinti į Vilnių ir gauti atsa-
kymus žodžiu, amžinai pataikau ant pietų 
pertraukos. Tuo tarpu Lietuva ima atakuoti 
ir reikalauti mano sprendimų maždaug 
dešimtą valandą vakaro. Tad tenka išmokti 
atsikovoti asmeninę erdvę ir laiką.

Ar Jūsų sutinkami kinai yra ką nors girdėję 
apie Lietuvą?

Pirmaisiais darbo Kinijoje metais pavyko 
nepaprastai sėkmingai atvežti ir pristatyti 
beveik dvidešimt skirtingų pavadinimų lie-
tuviškų spektaklių: O. Koršunovo „Hamletą“ 
ir „Katedrą“, K. Lupos „Didvyrių aikštę“, R. 
Tumino „Tris seseris“ ir „Madagaskarą“, G. 
Tuminaitės „Dėdes ir dėdienes“, Stalo teatro 
„Gandro dovaną“ ir „Tarmių stalą“, No The-
atre „Kaligulą“, A. Naginevičiūtės „Chimeros 
karolius“, A. Ramanauskaitės, P. Tamolės ir 
M. Stabačinsko „Contemporary?“, B. Banevi-
čiūtės „Mažus stebuklus“, „Pasaulio sutvėri-
mą“ ir „Mozaika“, A. Šeiko „Baltąją lopšinę“, 
M. Pinigio ir M. Stabačinsko „ID: D & G“, 
V. Jankausko „Aritmijas“. Kai kurie iš jų buvo 
rodomi po 15-20 kartų. 

Taigi, metams baigiantis dauguma sutik-
tų kultūros lauko kinų mano didžiai nuos-
tabai Lietuvą iškart identifikuodavo kaip 
nepaprastai stipraus ir Kinijoje jau gerai 
žinomo teatro šalį. Toliau nuo kultūros 
esantys, dažniausiai verslininkai vyrai, pri-
simindavo, kad Lietuva – tai krepšinis. Prieš 

keletą dienų vaikštinėjau arbatos turguje 
įsikūrusioje arbatos indų parduotuvėje; 
visai netikėtai ten dirbanti dizainą baigusi 
moteris nudžiugo, sutikusi viešnią iš senas 
keramikos tradicijas turinčios šalies... 

Kokie kinų papročiai Jus labiausiai šokiravo?
Kai studijuoji tolimą kultūrą, domiesi 

pasauliu, keliauji, skaitai knygas, kai galiau-
siai pasirenki važiuoti į kitą pasaulio kraštą 
dirbti, dažniausiai jau seniai būni nusiteikęs 
smalsauti ir atrasti. „Šokiravimuisi“ čia jau 
seniai nebėra vietos. Greičiau vieni dalykai 
gali nudžiuginti, kiti – nuliūdinti, treti – 
suintriguoti, kad daugiau pasidomėtum.

Kadangi daugiausia, matyt, bendraujate su 
kultūros žmonėmis, kuo skiriasi kinų meni-
ninkas, rašytojas nuo mūsiškio? 

Turbūt tik tuo, kad gyvena labiau į Rytus.  

Ar eiliniai kinai lanko teatrą, parodas, skaito 
knygas? Koks interneto vaidmuo?

Kinijoje vis dar labai populiari jų tradicinė 
opera. Ir didžiųjų, ir mažųjų miestų teatrai iš 
esmės rodo vien tokio pobūdžio pasirody-
mus. Taip pat labai populiarios radijo isto-
rijos, kurių dieną naktį klausosi kiekvienas 
sostinės taksistas. Dramos teatras apskritai 
Kinijoje gana jaunas, tiesa, vis labiau popu-
liarėjantis. Bet tokius spektaklius daugiau 
rodo maži nišų teatrai. Pekine yra didžiu-
lis galerijų rajonas 798, įkurtas buvusiame 
XX a. pr. fabrike. Savaitgaliais ten galima 
pasijusti tarsi turguje – tiek daug žmonių. 
Knygynai – taip pat labai įdomios vietos ste-
bėti žmonėms, kurie nugula grindis, nusėda 
laiptus, palanges ir valandų valandas skaito, 
neretai – balsu, pvz., tėvai su mažais vaikais. 
Kalbant apie internetą, kinus yra užvaldžiu-
si „wechat“ bacila (daug tobulesnis facebo-
ok atitikmuo). Naudojantis šia programėle, 
galima susirašinėti, siuntinėti nuotraukas, 
balso (kas ypač populiaru) ir vaizdo mini 
įrašus, mokėti už kavą, drabužius ir auto-
mobilio parkavimą, žiūrėti filmus ir t.t. Į 

Atkelta iš 1 p.

Šiam naujametiniam sveikinimui, 
atkeliavusiam į Anykščius iš 
Šanchajaus - per 50 metų! 
Iš Rimanto Vanago asm. archyvo
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mobiliųjų telefonų ekranėlius visą laiką 
įkniubę ne tik praeiviai, bet ir tuktukų, taksi 
ir automobilių vairuotojai. O tai kuria tam 
tikras eismo ypatybes – pvz., lėtumą.

Kokia dabar Kinijoje gimstamumo situacija, 
t.y. ar tebedraudžiama šeimoje turėti dau-
giau nei vieną vaiką?

Kiek žinau, dabar kinų šeimos gali 
auginti du vaikus. Tačiau moterys čia jau 
priprato siekti karjeros, mokytis, keliauti, 
tad neretai susiduriama su kita problema 
– jos nebenori gimdyti. Nors ir tuo vienu 
vaiku dažniausiai rūpinasi seneliai.

Kaip iš Pekino atrodo Lietuva, Anykščiai?
Ilgiau būdama Pekine, Kinijoje vis sti-

priau savyje atpažįstu šiaurietiškus bruo-
žus. Man vis labiau pradeda patikti dideli 
tarpai tarp žmonių, tušti laukiniai peizažai. 

NUO ANYKŠČIŲ IKI KOSMOSO

Spalio 27 d. naujus, jau trečiuosius mokslo metus pradėjo Pasau-
lio anykštėnų bendrijos Anykščių akademija. Šiais metais giliau 
pažinti gimtąjį kraštą panoro net 31 gimnazistas.

Būsimuosius „akademikus“ pasveikino Anykščių rajono savivaldy-
bės meras Kęstutis Tubis. O projekto sumanytojas ir vadovas rašytojas 
Rimantas Vanagas skatino jaunimą gilintis į savo krašto istoriją, pasi-
naudoti unikalia galimybe pasisemti informacijos, kurios nerasime 
jokiame mokykliniame vadovėlyje. Paskaitas akademijoje skaito iš 
Anykščių kilę žinomi mokslininkai, kiti Anykštiją garsinantys žmonės.

Simboliška, kad pirmąją paskaitą skaitė profesorius Algirdas Anta-
nas Avižienis. Svečias prisiminė savo vaikystės epizodus – kurį laiką jis 
gyveno visai šalia, kitapus gatvės (Anykščių akademijos paskaitos vyks-
ta koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre), papasakojo apie 
užklupusį II pasaulinį karą, atsitraukimo iš Lietuvos momentus bei ilgą 
kelią iki Naujojo pasaulio. JAV Algirdas siekė išsilavinimo, tapo moks-
lų daktaru ir pradėjo savo veiklą Kalifornijos universitete Los Andžele 
(UCLA), dalyvavo kosminių tyrimų agentūros NASA projektuose.

Prof. A. Avižienis sukūrė ir išvystė save pasitaisančių kompiuterių 
idėją, yra matematikos pasaulyje garsaus Avižienio algoritmo autorius. 
Paskaitą lektorius pagyvino dokumentiniu filmu – kosminio palydovo 
kelione kitų Saulės sistemos planetų link, kompetentingais komentarais.

Garbusis svečias, be kita ko, skatino jaunuomenę domėtis fan-
tastine literatūra: pasak jo, jei ne vaikystėje perskaityti Žiulio Verno 
kūriniai, jis būtų tapęs gal gydytoju, gal inžinieriumi...

„KŪRYBA GALI PRASIDĖTI NUO KLAIDOS...“ 

Lapkričio 10 d. pristatydamas auditorijai Vytautą V. Landsbergį, 
Akademijos rektorius R. Vanagas kalbėjo: „Pasižiūrėjau interne-
te – ir persigandau: atkartoti neįmanoma, kiek veiklos sričių gali 
aprėpti vienas žmogus. Jis ir pasakų kūrėjas, ir poetas, ir teatro bei 
kino režisierius, ir dramaturgas, ir dainų autorius, atlikėjas – tiesiog 
fenomenas, žmogus orkestras. Žinotina ir tai, kad jo šaknys – Anykš-
čių žemėje: čia gimė ir vaikystę praleido jo mama Gražina Ručytė-
Landsbergienė, garsi pianistė“.

Svečias prisipažino, kad  jam patinka bendrauti su jaunimu, žaisti, 
pokštauti, linksmai kalbėti apie  rimtus dalykus. Iš visų savo veiklų šią 
akademinę valandą lektorius paskyrė kūrybai, kuri jį žavi ir traukia 
kaip ypatinga žmogaus būsena. 

Iš kur kilo žodis KŪRYBA? Iš žodžio kurti, o kurti galima ne tik 
tekstus, filmus, dainas, bet, pvz., ir ugnį, o kūrenant ugnį, gauti žinią 
iš protėvių, kažką nujausti, atspėti. Aukštoji kūryba, pasak V. V. 
Landsbergio, vyksta per jausminę patirtį, inspiruota aukštesnių jėgų. 
Svarbu susipažinti, ką sukūrė kiti, daryti kažką panašaus, kol vieną 
dieną imi ir suklysti... O tada, atsispyręs toj klaidoj, ir gimsti kaip 
kūrėjas. Visko prisiskaitęs mūsų protas informacijos nesuteikia, reikia 
užsimiršti ir klausyti savo sielos – tuomet išeini iš anksčiau nusibrėž-

Tretieji Akademijos metai

Tradicinė „akademikų“ nuotrauka su garbinguoju svečiu anykštėnu, 
šiuokart  - su Nepriklausomybės Akto signatare Irena Andrukaitiene.
Autorės nuotr.

tų rėmų. Kūryba gali būti interpretuojama ir kaip kelias nurimti bet 
kokiose aplinkybėse, kad „nenuneštų stogo“ .

Kuo menininkui brangūs Anykščiai? Unikalia gamta, joje pati-
ri daugiau nei mieste, čia idėjos naujoms knygoms gimsta netgi... 
renkant baravykus – būtent taip atsirado „Arklio Dominyko meilė“, 
„Pelytė Zita“ ir kitos populiarios knygos. Gimnazistams svečias pasa-
kojo ir apie filmų kūrimą, apie jam brangią bei neišsemiamą pokario 
Lietuvos partizanų temą. 

Paskaitos metu buvo demonstruojamas moksleivių sukurtas filmu-
kas. Žinoma, Vytautas V. pasiėmė gitarą, kartu su Akademijos klau-
sytojais dainavo „Klevelį“. Atsakinėdamas į klausimus, lektorius sakė: 
norint gauti, reikia mokėti paimti. Gyvenimas – didelė mokykla, labai 
daug visko egzistuoja tiesiog gatvėse, tik mokėkime tai pastebėti!

ISTORIJA – ŠALIA

Gal ne visi apie tai pagalvoja, bet Lietuvos istorija nuolat pulsuoja šalia 
mūsų ir mumyse, Anykščių gatvėmis ir mūsų laikais vaikšto iškilios isto-
rinės asmenybės. Viena iš jų – Nepriklausomybės Akto signatarė Irena 
Andrukaitienė. Lapkričio 24 d. Anykščių akademijoje ji skaitė paskaitą 
„1991 m. sausio 13-oji Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje“.

Signatarė akademijos klausytojams rodė filmą apie atmintinus 
1991-ųjų įvykius, dalijosi asmeniniais išgyvenimais apie dienas ir 
naktis, sukrėtusias visą civilizuotą pasaulį. Sukrečianti istorija, kupi-
na konkrečių detalių, lemtingi tautiečių pasirinkimai ginant Aukš-
čiausiosios Tarybos, Spaudos rūmus, Lietuvos televiziją ir šalies 
nepriklausomybę – visa tai jaunieji „akademikai“ išgyveno kartu su 
garbiąja viešnia. Ir turėjo progos susimąstyti apie tai, ko verta mūsų 
šiandienos laisvė, dėl kurios gyvybėmis rizikavo ne tik sostinės, 
didžiųjų miestų gyventojai, bet ir anykštėnai, visos Lietuvos žmonės.  

Judita SKAČKAUSKIENĖ, 
PAB valdybos ats. sekretorė

Tačiau žinau, kad, kartą išėjus į Pasaulį, 
jau niekada niekur nebesijausi pilnas. Visa-
da norėsis keliauti, kad grįžtum, ir grįžti, 
kad vėl išeitum. Džiaugiuosi, galėdama iš 
vidaus, iš seniai, iš esmės jausti savo gim-
tojo miestelio jaukų mažumą – ir čia pat 
gerti, imti abiem rankom Kinijos gamtos, 
istorijos, galimybių platybes. 

Tuo tarpu kinams, susidūrusiems su mūsų 
kultūra ir kūrėjais, ypač tiems, kurie čia 
apsilanko, Lietuva tampa dideliu atradimu – 
kaip mažytė, vieno Pekino kvartalo dydžio 
(gyventojų skaičiumi) šalis gali turėti tiek 
kokybiško ir įdomaus meno, išauginti tiek sti-
prių kūrėjų ir būti tokia graži, kur bepasuksi? 

Kuo mes galėtume sudominti kinus?
Tuo, kuo mes patys sau esame ar galėtu-

me būti įdomūs, tuo, kuo mes iš tiesų tiki-

me, tuo, kas mums asmeniškai skauda, rūpi, 
džiugina. Mums tik reikia daugiau pasitikė-
ti savimi, labiau įsiklausyti į save ir drąsiau 
rodyti tai, ką turime geriausio. Žmonės iš tie-
sų visame pasaulyje yra daug labiau pana-
šūs, negu skirtingi, iš esmės visos temos, 
kurias tyrinėja, apie kurias aistringai kalba 
vienas žmogus, gali būti suprantamos ir vie-
naip ar kitaip aktualios ir kitam žmogui. Tai 
puikiausiai parodė didžiulis pasisekimas ir 
susidomėjimas lietuviška dramaturgija – Jus-
tino Marcinkevičiaus „Katedra“ ir Mariaus 
Ivaškevičiaus „Madagaskaru“. Spektaklių 
pagal šias pjeses gastrolių Kinijoje metu ne 
vienas žiūrovas nusirašinėjo nuo titrų švies-
lentės ištisas citatas. Kiekviena konkreti loka-
li istorija, pasakojimas yra tarsi mikrokos-
mosas, atspindintis savyje universalią visos 
žmonijos istoriją, patirtį, kosmosą.
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Užduotis – teisingai parašyti ar perskaity-
ti Pienagalio kaimo pavadinimą – ne iš len-
gvųjų dažnam anykštėnui ar kitam lietuviui. 
Bet netrukus ją teks lukštenti ir kitakalbiams 
europiečiams, kuriems, neabejokime, netru-
kus parūps skaityti rusiškai kuriančio Ukrai-
nos rašytojo Andrejaus Kurkovo naujausią 
romaną „Šengeno istorija“.

Mat šis šeštą dešimtį įpusėjęs šiuolaikinės 
literatūros kūrėjas šiuo metu yra vienas labiau-
siai verčiamų į įvairias kalbas slavų tautų rašyto-
jų. Jau dabar Europoje jis žinomas ne prasčiau 
nei Levas Tolstojus ar Fiodoras Dostojevskis – 
iki šiol buvę žymiausi rusų literatūros klasikai.

Ir štai toks žmogus per 3-4 metus ėmė ir 
parašė romaną apie tai, kaip trys lietuvių poros 
bei kiti lietuviškieji personažai ima elgtis, kai 
atsiveria sienos ir Europa jiems tampa visai 
artima ir viliojanti. Per 700 puslapių romanas, 
kurį kol kas galima skaityti tik rusiškai, būtų 
buvęs dar pusantro šimto puslapių storesnis, 
bet leidykla privertė autorių atsisakyti dalies 
teksto – knyga būtų tapusi jau per stora.

Netruks pralėkti keli mėnesiai, ir apie šių 
lietuvių nuotykius Europoje bus galima skai-
tyti ir angliškai, ir vokiškai, ir prancūziškai. 
Žinoma, ir lietuviškai, nes puse lūpų kalba-
ma, jog ši knyga jau guli ant kažkurio vertėjo 
darbo stalo ir Lietuvoje, ji skubiai verčiama.

Romano veiksmas prasideda „Pienagalio 
kaime netoli Anykščių“ – taip tiesiog kūri-
nio personažu tampančią vietovę apibūdi-
na pats autorius. O paskui jis nusidriekia 
per visą Europą – ir priešlapyje išspausdin-
tas visų paminėtų vietų žemėlapis leidžia 

Vieno kaimo simbolinė didybė
apžvelgti realias kūrinio herojų veiklos 
erdves. Ateis laikas, kai romano skaityto-
jai su šiuo žemėlapiu leisis į kelionę, kad 
pažiūrėtų, ar tikrai taip ir atrodo tos vietos, 
kaip apie jas Ukrainos rašytojas pasakojo...

„Norėjau padėkoti Lietuvai, kuri padeda 
Ukrainai siekti tapti stipria Europos valstybe“. 
Šitaip savo motyvą rašyti „lietuvišką“ romaną 
ir, pasinaudojus savo talentu bei įtaka, išleisti 
jį į tarptautinius vandenis paaiškino pats A. 
Kurkovas. Gruodžio 1-ąją Vilniuje, Nacio-
nalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, jau buvo 
surengtas pirmasis (žinoma, ne paskutinis) 
šio romano pristatymas Lietuvoje.

Pasak gyvojo Ukrainos literatūros klasi-
ko, Vakarų Europos skaitytojams romanas 
tikriausiai bus patrauklus dėl to, jog šiame 
kūrinyje jam pavyko atspindėti specifines 
lietuvių savybes: parodyti, jog jie nėra slavai, 
bet ir ne vakariečiai – jie tiesiog yra kitokie.

Geranoriška literatūrinė reklama Lietuvai 
ir lietuviams gimė vienos pažinties dėka. 
Romano autorius A. Kurkovas Pienagalio 
kaimą atrado ne kur nors žemėlapyje, bedęs 
pirštu į Lietuvą. Anykščių krašte jis aplankė 
savo bičiulį, Pienagalyje gimusį ir užaugusį, 
o dabar Kijeve gyvenantį ir dirbantį versli-
ninką bei Anykščių krašto Garbės ambasa-
dorių Ukrainoje Virginijų Strolią. 

Pasižvalgymai po šiandieninius Anykščius, 
Andrioniškį, vakarojimas Pienagalio tyloje 
paliko kūrėjui įsimintiną įspūdį. Tie potyriai 
bemat įsiliejo į romano veiksmą, padėjo 
sukurti realistinę šių laikų Lietuvos aplinką.

Kol svarstome ir tyliai viliamės, kada gi 

KNYGA, KURI NESENS

Daug ir įvairiausių dabar išleidžiama kny-
gų. Nemažai jų tuoj bus užmirštos, nebedo-
mins nei autorių išmonėmis, nei originalu-
mo vaikymusi. Bet esama ir nesenstančių 
knygų, kurios dėl informatyvumo, reika-
lingumo nesensta, laikui bėgant tampa dar 
paklausesnės. Prie tokių knygų priskirčiau ką 
tik išėjusį Anykščių rajono savivaldybės L. ir 
S. Didžiulių viešosios bibliotekos, Anykščių 
T. Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos dau-
giau nei 300 puslapių leidinį – biobibliogra-
finį žodyną „Anykščių kraštotyrininkai. Bio-
grafijos“. Jį sudarė Audronė Berezauskienė, 
Osvaldas Janonis, spaudai parengė Audronė 
Berezauskienė, Ligita Matulienė, Tautvy-
das Kontrimavičius, mokslinis redaktorius 
Romualdas Vytautas Rimša.

Knygos rengėjai nuveikė didelį, daug 
pastangų ir kantrybės pareikalavusį darbą – iš 
įvairių šaltinių rinkdami ir sistemindami dau-
giau kaip 300 buvusių ir esamų Anykštijos 
kraštotyrininkų biografinius, bibliografinius 
duomenis. Užmoju ir apimtimi tai unikalus ir 
bene pirmas tokio pobūdžio darbas Lietuvoje. 
Leidinio pratarmėje knygos rengėjai nusako 

Anykštėnų 
knygų derlius

Vakarų Europa susidomės, ims versti ir skaityti 
mūsų lietuviškas knygas, ko gero, tai sėkmin-
giau už mus pačius padarys kiti kūrėjai.

Šįkart ir lietuviškas Rūpintojėlis, papuo-
šęs Ukrainoje gimusio „lietuviško“ romano 
viršelį, ir Jono Biliūno antkapinio paminklo 
siluetas, staiga išneriantis už titulinio lapo, 
yra saviti kultūros ženklai, daug kam galbūt 
pirmąsyk prabilsiantys apie lietuvių euro-
pietiškąjį savitumą ir mūsų vertybes, kurias 
kitataučiams dar teks perprasti.  

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

tikslą: enciklopediškai sunorminti Anykščių 
kraštotyrininkų biografijų bei jų veiklos apra-
šymus, įsipareigojant išleisti ir antrąją knygos 
dalį, kurioje bus publikuojami reikšmingiausi 
kraštotyrininkų darbai, bibliografinės žinios.

Sąvado „Anykščių kraštotyrininkai. Bio-
grafijos“ pradžioje straipsnio „Anykščių kraš-
totyrininkų veiklos apžvalga“ autorė L. ir S. 
Didžiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros 

ir leidybos skyriaus vedėja, projekto vadovė, 
viena iš  knygos sudarytojų ir rengėjų spau-
dai Audronė Berezauskienė supažindina 
skaitytojus su Anykščių kraštotyros draugi-
jos veikla nuo praėjusio amžiaus antrosios 
pusės iki šių dienų, aptaria svarbiausius 
kraštotyrininkų  darbus, primena renginius, 
ekspedicijas, kitas veiklos formas ir kryptis.

Anykštėnų kraštotyrininkų pavardės sąva-
de pateikiamos abėcėline tvarka. Greta bio-
grafinių duomenų randame ir pristatomo 
kraštotyrininko veiklos apžvalgą, minimi 
publikuoti darbai ir niekur nespausdintų raši-
nių temos. Informatyvų tekstą lydi kiekvie-
nos personalijos nuotrauka. Sąvado rengėjai 
siekė išvardinti visus seniau  ir dabar kraš-
totyros baruose pasidarbavusius žmones, 
net ir tuos, kurie gyveno kitur, bet domėjosi 
Anykščių kraštu. Knygos pabaigoje pateikia-
mas minimų asmenų vardynas, santrumpos 
anglų, rusų, prancūzų kalbomis.

Profesionaliai parengtas spaudai ir išleistas 
biobibliografinis žodynas „Anykščių kraštoty-
rininkai. Biografijos“ liudija apie jo sudaryto-
jų ir rengėjų kompetenciją, leidybinio darbo 
patirtį. Neabejoju, kad ši knyga bus naudinga 
mokytojams, istorikams, žurnalistams, stu-
dentams, visiems, kas domėsis Anykščių kraš-
tu, jo praeitimi, žmonėmis, kultūros ir gamtos 
paminklais. Šis enciklopedinis sąvadas adre-
suotas ir ateities skaitytojams.

Vygandas RAČKAITIS

„Lietuviškąjį“ A. Kurkovo romaną „Šengeno 
istorija“ į Europą veda Rūpintojėlis.
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Prof. habil. dr., LKMA akademikas, ilga-
metis Pasaulio anykštėnų bendrijos vadovas 
Antanas Tyla kreipėsi į Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos pirmininką, Vilniaus arkivyskupą 
Gintarą Grušą. Šiame rašte mokslininkas išsa-
kė rūpestį dėl istorinės neteisybės, pirmiausia 
išdėstydamas nenuneigiamus istorinius faktus:

„Po lietuvių ir žemaičių katalikiško krikš-
to 1387-1413 m. Lietuvos teritorijoje veikė 
Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos (iki XVIII 
amžiaus pabaigos jos priklausė Gniezno 
arkivyskupijai), kuriose buvo įteisintas len-
kų kalbos monopolis. Abiejose vyskupijose 

Profesorius kreipėsi
į Arkivyskupą

Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos teikimu šių metų 
Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureate tapo J. Biliūno gim-
nazijos bibliotekos darbuotoja, pedagogė Renata Miškinienė. Sunku 
ir aprėpti visą įvairiapusę laureatės veiklą: ji – kūrybinių, edukacinių 
projektų vadovė, susitikimų su menininkais organizatorė, „1 kūrinio 
galerijos” bei „Kino klubo” įkūrėja ir koordinatorė, keturių vaikų 
mama. Sveikinime laureatei PAB valdybos pirmininkas prof. Tomas 
Ladiga be kita ko rašė:

„Jūs – šių metų Anykščių krašto šviesuolė, tikras Saulės spindulys, 
nušvietęs mūsų padangę. (...) Jūsų gebėjimų, išmonės, pastangų ir 
energijos dėka Anykščių jaunimas skatinamas mąstyti, svajoti, įgauna 
pasitikėjimo ir užsidega noru įgyvendinti savo troškimus. Išlaisvinti 
kūrybiškumą – didelė Dievo dovana. Jums tai pavyksta. Jums pavyksta 
sutelkti jaunus žmones į gyvą bendruomenę, gebančią kalbėtis, dalin-
tis savo mintimis, bendrauti,  net kurti menus! Ačiū Jums už anykštėnų 
– jaunųjų Lietuvos Valstybės piliečių - skatinimą kultūringam bendra-
vimui, pašaukimo paieškoms, gyvenimo prasmės klausimams, santy-
kio su gimtine, Tėvyne ir pasauliu suvokimui“. 

 PA info.

Laureatė pašaukta būti Mokytoja 

Saulėtą spalio 27 vidurdienį Vilniaus Antakalnio kapinėse artimie-
ji, gausi Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenė, 
Pasaulio anykštėnų bendrijos atstovai, enciklopedijų leidėjai, bičiu-
liai atsisveikino su anykštėnu prof. habil. dr., inž. ALGIRDU ČIŽU. 

Prof. A. Čižo svarbiausi moksliniai darbai yra iš konstrukcijų 

Netekome žymaus, 
garbingo anykštėno

bažnytinėje raštvedyboje ir apeigose buvo 
lietuvių kalbos diskriminavimo, jos nepripa-
žinimo lygia su Gniezno arkivyskupijoje reli-
ginėse apeigose ir raštvedyboje vartojama 
lenkų kalba. Lietuvių kalba buvo tapatinama 
su pagonybės reliktu. Lenkijoje netelpantys ir 
į Lietuvą atvykstantys lenkai kunigai bažnyti-
nėje raštvedyboje niekino ir žemino lietuvių 
kalbą, viską slavino, iškraipydavo krikštijamų 
naujagimių pavardes, vardus, gimimo vieto-
vardžius. Visa tai išliko atminties saugyklose 
ir šaltinių publikacijose. Dažnai tenka girdėti 
priekaištų, kad Lietuvoje Katalikų bažnyčia 
praeityje buvo lietuvybės naikintoja“.

Kreipimąsi prof. A. Tyla paremia konkre-
čiu pasiūlymu: 

„Kad katalikybė Lietuvoje neturėtų į pra-
eitį nukreiptų dėmių, mes, dabar gyvenan-

tys laisvoje demokratinėje Lietuvos valstybė-
je piliečiai, turime galimybę išsklaidyti kai 
kuriuos praeities šešėlius. Todėl siūlau Lietu-
vos vyskupų konferencijai įvertinti praeityje 
susiformavusias ir panaikinti šiandieninės 
katalikybės vertybiniam pilnumui trukdan-
čias dėmes. Mano manymu, priimtiniausias 
kelias tai dėmei panaikinti būtų viešas Lie-
tuvos vyskupų konferencijos pareiškimas, 
apgailestaujant dėl buvusio lietuvių tautos 
diskriminavimo, dėl jos patirto lietuvių kal-
bos, kaip integruotos tapatybės naikinimo, 
fizinio ir ideologinio persekiojimo. Lietu-
vių tauta iškentėjo, bet kilniai ir didvyriš-
kai apgynė ir išsaugojo lietuvių kalbą, kaip 
Aukščiausiojo sukurtą žmogiškąjį turtą“. 

PA info.

mechanikos, medžiagų atsparumo tyrimų srities. Be tiksliųjų moks-
lų Profesorius, kaip ir pridera tikram anykštėnui, visą laiką domėjosi 
ir bendravo su humanitariniais mokslais, rūpinosi kultūros puoselė-
jimu, redagavo enciklopedinius leidinius. 

Algirdas gimė ir augo namuose, kurie stovėjo šalia rašytojo 
Antano Vienuolio Žukausko sodybos, Antano Baranausko klėte-
lės; tebestovi jie ir dabar. Mudu mokėmės toje pačioje Anykščių 
gimnazijoje, tik jis keliomis klasėmis aukščiau. Vyresnius mokinius 
paprastai visus pažinojome. Matydavau jį einantį iš namų per Bara-
nausko aikštę. Toks tiesus, aukštas, pakelta galva. Taip pat matyda-
vau jį sėdintį Baranausko aikštėje buvusiame spaudos kioske, kur jis, 
pavaduodamas savo tėvą, pardavinėjo periodinius leidinius. Tiesiog 
pavydėjau jam tokios jaukios galimybės patarnauti žmonėms. 

Bendrauti abu pradėjome, kai 1992 m. vasarą buvo sukurta Pasau-
lio anykštėnų bendrija, mane išrinko prezidentu ir dar du profesorius 
Algirdus – Avižienį ir Čižą – viceprezidentais. Kūrėme anykštėnų 
bendruomenę, ieškojome kelių jai susitelkti bendriems tikslams. Po 
to suartėjome akademinėje erdvėje: aš 1991-1999 m. dirbau Lietu-
vos mokslų taryboje, o Algirdas 1995-2001 m. buvo Studijų kokybės 
vertinimo centro direktorius, tad dažnai kartu posėdžiaudavome. 

Prof. Algirdas visada buvo ištikimas anykštėnas, domėjosi PAB vei-
kla, vasarą per Šv. Oną ir PAB suvažiavimus atvykdavo ir stropiai atlik-
davo jam pavestas pareigas. Su Profesorium buvo miela ir naudinga 
bendrauti, klausyti jo geranoriškų, protingų vertinimų bei patarimų.

Atsisveikindamas prie jo kapo, pažymėjau prof. Algirdo integra-
lų su akademiniu darbu Anykštėno bruožą. Tikiu, kad anykštėnai 
išsaugos ilgą atminimo prie jo amžinosios poilsio vietos taką.

Prof. Antanas TYLA
2016. XI. 20.

Kai mokytoja turi daug ką pasakyti, tai ir kalbėti nesunku...
Ritos Babelienės nuotr.

Anykštėnai profesoriai Algirdas Čižas ir Antanas Tyla 2009-ųjų vasarą.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr. 
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Esi kilusi iš Anykščių. Kokie svarbiausi prisi-
minimai, patirtys siejasi su šiuo miestu?

Be abejo, kad mano pirmieji metai, vai-
kystė. Atmintyje išliko nemažai prisimini-
mų: pirmoji klasė, aitvarų varžybos bei pir-
masis laikraščio interviu. Mieste pradėjau 
lankyti sportinius šokius, kuriuos tęsiau ir 
vėliau – jau kaip profesionalė Vilniuje. 

Kaip dažnai šiandien aplankai namus?
Stengiuosi sugrįžti į Lietuvą kas du 

mėnesius. Kartais pavyksta ir po kelis kar-
tus. Jei neišeina pačiai sugrįžti namo, tėve-
liai aplanko mane Danijoje.

Be kokių veiksmų, vietų aplankymo neįsi-
vaizduoji savo sugrįžimų į gimtąjį miestą?

Be viešnagės pas močiutę ir senelį – grį-
žusi į Anykščius, ją aplankau pirmiausia. 
Taip pat be apsilankymo „pievelėje“. Tai 
tarsi loterija – dažniausiai sugrįžti su šypse-
na veide ir sutaupiusi nemažai pinigų.

Ar kada turėjai minčių gyventi ir dirbti 
Anykščiuose? 

Neturėjau, nes esu didmiesčio žmogus. 
Tačiau atostogų poilsiui maži miesteliai, 
turintys savo žavesį ir tempą, yra tobula 
vieta. Kita vertus, Anykščiuose galima tikrai 
gerai gyventi: esama nemažai galimybių 
pradėti savo verslus. Manau, jų paklausa – 
didelė, nes vietiniams žmonėms reikia per-
mainų, naujų vietų laisvalaikiui leisti.

Ko išmokė gyvenimas Sostinėje?
Išmokė labiau pasitikėti savimi. Vilniu-

je daug didesnė konkurencija ir, jei norėsi 
kažką pasiekti, turėsi dirbti sunkiai – niekas 
su lėkštute tau nieko neatneš. 

Taip pat supratau, kas yra kultūriniai skir-
tumai. Mokėdama tik lietuvių kalbą, kieme 
su vaikais kalbėdavau gestais – tuo metu 
rusiškai dar nekalbėjau. Kita pamoka – sava-
rankiškumas. Esu vienintelis vaikas šeimoje, 
tad teko išmokti pačiai gamintis valgyti ir vie-
nai nuvažiuoti į šokių treniruotes ar panašių 
dalykų, kuriuos kiti vaikai išmoksta vėliau.

Lygindama Anykščius su likusia Lietuvos 
dalimi, taip pat ir Vilniumi, kokias miesto 
vertybes ir trūkumus išskirtum?

Anykščius išskirčiau dėl miesto jaukumo 
– kiekvienas žmogus čia pažįsta kažką iš 

Namai – kur širdis
Miglė Marija Galvonaitė

Pirmą kartą ilgesniam laikui iš Anykščių mados tin-
klaraštininkė, Europos studijų Danijoje absolven-
tė Enrika Marija Bauraitė išvyko būdama trečiokė. 
Tada, tėvams persikėlus į Sostinę dėl karjeros gali-
mybių, ji pirmą kartą patyrė, ką reiškia nutolti nuo 
namų. Šiandien Enrika savo dienas leidžia Danijoje, 
kur neseniai mokėsi, o dabar dirba, tobulėja, rašyda-
ma tekstus, mėgaujasi ramiu gyvenimo ritmu, aistra 
mados pasauliui ir tiki, kad namai yra ten, kur mylimi 
žmonės.  

tavo šeimos ar giminės. Kitaip tariant, Anykš-
čiai yra „švogerių“ kraštas, šis privalumas gali 
tapti ir trūkumu – ypač brendimo metais: jei 
padarysi kažką, ko tėvams nereiktų sužinoti, 
vis tiek kas nors pamatys ir jiems praneš. 

Smagu žinoti, kad miestas vertina tradi-
cijas, kurios kartais pamirštamos didesniuo-
se miestuose, kad turi savo unikalų žavesį, 
kuris priverčia žmones sugrįžti po daugelio 
metų, šypsotis suradus vaikystės mėgsta-
mus pyragėlius toje pačioje parduotuvėje.

Studijuoti išvykai į Daniją. Kodėl nusprendei 
į mokslus panirti svetur?

Nors gyvenau Vilniuje, įstojau į Kauno 
biotechnologijų bakalauro specialybę. Po 
mokyklos nebenorėjau turėti nieko bendra 
su chemija, be to, mano vaikinas jau metus 
mokėsi Danijoje. Taigi sekiau paskui meilę. 
Be to, viliojo nemokamas mokslas ir gyveni-
mas kitoje šalyje atskirai nuo tėvų. Mokslai 
svetur buvo šansas išbandyti save, perlipti per 
nusistatytas ribas, išeiti iš komforto zonos. 

Kas motyvavo Europos studijų krypties pasi-
rinkimą?

Nuo mažumės norėjau tapti advokate, 
bankininke arba teisėja. Mokykloje pasirin-
kusi medicinos kryptį, nutolau nuo vaikystės 
svajonių. Galiausiai sugalvojau viską radika-
liai keisti ir pradėti mokytis Europos studijų 
specialybės. Šią studijų programą sudarė tei-
sės, politikos, ekonomikos dalykai. 

Ar, mokantis svetur, dažnai aplankydavo 
nostalgija?

Sunkiausia buvo pirmais metais, kai rei-
kėjo viską daryti pačiai. Tekdavo su mama 
konsultuotis telefonu – iki šiol įpratome 
susiskambinti ar susirašyti kiekvieną dieną, 
viena kitai siunčiame nuotraukas. Tai nuto-
lina nostalgiją, nes jautiesi tarsi namuose.

Kas padėdavo, kai viskas, ko nori, buvo Lie-
tuvos gamta, artimi žmonės ir kiti širdžiai 
mieli dalykai?

Pokalbiai su šeima bei siuntiniai iš 
namų, kuriuose rasdavau lietuviškos duo-
nos, visokiausių skanėstų ir mielų dalykų, 
kvepiančių namais.

Sakoma, kad būtent išvykimas iš Gimtinės 
padeda pajusti jos vertę. Ką supratai apie 
Anykščius, Lietuvą, kai nuo jų nutolai?

Supratau, kokia svarbi yra kultūra. Kaip rei-
kia vertinti šaknis, kalbą, istoriją. Netgi turiu 
planą iš naujo perskaityti visą Lietuvos istoriją, 
nors mokykloje šio dalyko tikrai nemėgau! 

Gyvendama ir bendraudama su žmonė-
mis iš viso pasaulio, pradedu suprasti, kaip 
unikalu yra mokėti kalbą, kuria kalba tik 
apie tris milijonus žmonių, arba būti vie-
nam iš nedaugelio, kuris supranta, jog ska-
niausi cepelinai – tik iš lietuviškų bulvių.

Gyvenimas svetur leidžia užaugti asmeny-
bei. Kaip Tave pakeitė studijos ir gyvenimas 
Danijoje?

Išmokau vertinti kokybę labiau nei kieky-
bę. Buvau ir vis dar šiek tiek esu impulsyvus 
žmogus – mokyklos laikais gailėdavausi, jog 
pasakau ar padarau kažką per greitai. Dani-
joje teko šiek tiek sulėtėti. Dabar daugiau 
apgalvoju, prieš nuspresdama, kaip elgtis. 

Kuo sužavėjo Danija, jog galiausiai likai ten 
gyventi?

Žmonių paprastumu, gyvenimo tempu 
bei aukštu ekonomikos lygiu. Čia viskas 
subalansuota.

Nauja gyvenamoji vieta turi tiek galios ir 
žavesio, kad kada nors visai pakeistų namus?

Kaskart kur nors susiruošusi sakau, kad 
važiuoju namo. Ir tada nei draugai, nei šei-
ma nesupranta, kur aš vykstu – į Lietuvą, 
Daniją ar kokia kitą šalį atostogų? Tačiau 
puikiai žinau, kad namai yra ten, kur yra 
širdis. Kad ir kur bebūtų mano mylimi 
žmonės – ten bus mano namai. Labai abe-
joju, kad liksiu Danijoje visam laikui.

Kaip svetimoje aplinkoje pasijusti savu?
Esu greitai prisitaikantis žmogus. Mėgstu 

bendrauti, susipažinti su žmonėmis, todėl, 
kad ir kur bebūčiau, jaučiuosi beveik sava. 
Reikia stengtis bendrauti nors su keliais 
vietiniais, ne tik su lietuvaičiais. Danai – 
draugiški žmonės, padedantys integruotis į 
aplinką ir visuomenę. Danijoje turiu nema-
žai draugų ir nesijaučiu svetima.

Vis dėlto nemanau, kad net ilgai gyvenant 
kitoje šalyje, galima tapti visiškai savu. Nors 
perpranti kultūrą, išmoksti laisvai kalbėti sve-
tima kalba, vis tiek nesi savas, nes nesi iš ten.

Kur dabar, baigusi studijas, planuoji tęsti 
savo gyvenimo kelią?

„Svajoju hobį paversti pagrindiniu darbu“.
Iš Enrikos Bauraitės asm. archyvo
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Šiuo metu darau pertrauką po bakalau-
ro baigimo – vis neapsisprendžiu, ar stoti į 
magistrantūrą, ar pradėti naujas bakalauro 
studijas. Todėl kol kas dirbu. 

Kaip susidomėjai dizaino, mados, stiliaus 
sritimis?

Mada ir stilius visą gyvenimą buvo šalia. 
Pradedant močiutės jaunystės nuotrauko-
mis su amerikietiško stiliaus suknelėmis, 
baigiant meniškos sielos mama, kuri nebijo 
išbandyti nauja, drabužius puošti detalėmis. 

Daug įtakos turėjo ir sportiniai šokiai. 
Jiems reikėjo daugybės suknelių, treniruočių 

drabužių. Eskizus matydavau labai dažnai ir 
visą laiką norėjau eksperimentuoti. Džiau-
giuosi, kad turiu tėvus, kurie leido išbandyti 
naujus stilius. Manau, tai išugdė dabartinį 
suvokimą apie madą, stilių bei dizainą. 

Jau trejus metus rašai tinklaraštį. Kuo Tau 
artimas šis saviraiškos būdas?

Tai – mano hobis, laisvo laiko praleidi-
mo būdas, platforma, leidžianti susipažin-
ti su daugybe žmonių, įvairiausiais madų 
namais bei drabužius kuriančiomis įmonė-
mis. Tinklaraštis –  kaip mano vaikas, kurį 
visada noriu gražinti ir tobulinti. 

Kaip tinklaraštininkų bendruomenė žvelgia į 
kitas rašymo platformas – socialinius tinklus 
Facebook, Twitter, Medium, Tumblr ir pan.?

Aš į tokias platformas žvelgiu labai pozi-
tyviai. Tai yra būdas, galintis padidinti skai-
tytojų skaičių, padedantis atrasti daugiau 
žmonių, kurie domisi tais pačiais ar pana-
šiais dalykais. Socialiniai tinklai skatina 
motyvaciją tobulėti, ten gali stebėti pasauli-
nio lygio tinklaraštininkes.

Tinklaraštininkai ir žiniasklaidos atstovai – kon-
kurentai ar kolegos, padedantys vienas kitam?

Tik kolegos. Užsienio valstybėse tinkla-
raštininkai ir žiniasklaidos atstovai rengi-
niuose, konferencijose dirba išvien – noriai 
vieni kitiems padeda ar pasidalija patirtimi.

Labai liūdna, kad Lietuvos renginiuose 
tinklaraštininkus ir žiniasklaidos atstovus 
suskirsto į atskiras grupes. Šių dienų žinias-
klaida iš tikrųjų pasikeitė, bet nepasaky-
čiau, kad į gerąją pusę. Skirtingi žiniasklai-
dos atstovai pradeda kopijuoti vienas kitą, 
pateikdami tą patį tekstą su skirtingomis 
antraštėmis, susikoncentruoja tik į vienkar-
tines naujienas. Jie šiek tiek pamiršta, kas 
yra saviraiška bei nuoširdumas darbe.

Kaip įveikti konkurenciją su kitais tinklaraščiais?
Nors esu „sportinio charakterio“, ne-mėgs-

tu to perkelti į savo hobį. Kitaip elgčiausi, jei 
tinklaraščio rašymas būtų etatinis darbas, tokiu 

atveju užsidegtum padaryti darbą kuo geriau, 
gauti sutartis su kuo didesnėmis kompanijo-
mis. Bet šiuo metu tai yra tik laisvalaikis. Džiau-
giuosi, kai žmonės atpažįsta mano straipsnių 
braižą kitose internetinėse svetainėse.

Šiandien už buvusį ar esamą tinklaraštininką 
kur kas sunkiau rasti to nebandžiusį jaunuo-
lį. Vis dėlto ne kiekviena saviraiškos platfor-
ma susilaukia auditorijos dėmesio, dažniau 
ji  užgęsta vos pasibaigus įkvėpimui. Kokius 
išskirtum pagrindinius sėkmingo, ilgamečio 
tinklaraščio bruožus?

Idėjos išlaikymas bei nuoširdumas. 
Nepaprastai malonu gauti žinutę ar 
komentarą, kuriame žmonės rašo apie tai, 
kad, skaitydami mano įrašus, produktų, 
kelionių įspūdžių aprašymuose nejaučia 
paviršutiniškumo, tik nuoširdumą.

Tokia esu ir realiame gyvenime – nuošir-
dumas man labai svarbus. Stengiuosi per-
telkti tai ir į savo įrašus, kad kiekvienas juo-
se atrastų bent dalelę savęs. Įrašai, kuriuos 
skaitydamas žmogus gali juoktis ar verkti, 
rasti įkvėpimo ar pasimokyti, manau, yra 
vienas iš ilgamečio tinklaraščio bruožų.

Nemažai kūrybininkų kritikuoja darbą be atly-
gio. Mūsų atveju tinklaraščio rašymas labai 
primena tokią neatlyginamą veiklą. Kokiais 
būdais uždirbi, laimi iš savanoriško rašymo?

Negaliu sakyti, jog tai veikla be atlygio. 
Rašydamas gauni gerą grįžtamąją emociją, 
nuotaiką. Kompanijos kartais pastebi mano 
tinklaraštį ir atsiunčia produktų. Su kai kurio-
mis įmonėmis esu sudariusi sutartis. Iš jų 
gaunu finansinį atlygį, o jie atgal – tam tikros 
apimties atsiliepimus ar rekomendacijas.

Ar tinklaraštis gali tapti pagrindine gyveni-
mo veikla? 

Galbūt. Nežinau, ar tikrai norėčiau būtent 
šį hobį paversti pagrindiniu darbu. Per daug 
jį mėgstu, kad po kurio laiko perdegčiau. 

Enrikos tinklaraščio tekstus galima perskaity-
ti internetiniame puslapyje www.enrikabau-
raite.wordpress.com   

Aldonos  ir  Algirdo  A. Avižienių paramos ir labdaros fondas, 
inicijavęs atminimo paminklą senosiose Anykščių kapinėse, nuo-
latos remiantis  „Pasaulio anykštėną” ir PAB projektą „Anykščių 
akademija”, šiais metais skyrė lėšų ir Rimanto Vanago, Nerijaus 
Vanago knygai „Anykščių fenomenas” išleisti. 

Populiariai parašyta, žemėlapiais, unikaliomis nuotraukomis 
iliustruota enciklopedinio pobūdžio knyga, puikiai apipavidalinta 
knygų dizainerės L.Uzdraitės, gyvai pasakoja apie iškilius, visai Lie-
tuvai svarbius, bet nepelnytai primirštus anykštėnus, dramatiškus jų 
likimus bei reikšmingus istorinius įvykius. 

„Anykščių fenomenas” leidėjų ir autorių buvo sumanytas kaip 
dar viena pastanga mūsų kraštui garsinti, iš anksto numatant, kad 
bus dovanojamas visos šalies skaitytojams. 

Metų pabaigoje Fondas įsijungė ir į J.E. Lietuvos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės globojamą akciją „Knygų Kalėdos 2016”, 
skirdamas jai 504 knygas. 70 šių knygų Fondas padovanojo univer-
sitetų ir kolegijų bibliotekoms, 1275 knygas – Lietuvos viešosioms 
bibliotekoms, 25 – Anykščių rajono mokyklų bibliotekoms. Var-
dinis egzempliorius su specialiu antspaudu padovanotas ir pačiai 
Prezidentei.

PA info.

Gausios Fondo dovanos

Arūnas VILKONČIUS. Naujametiniai fejerverkai. 
Akrilas, kartonas. 2016

Svetimas Danijos dangus nedrumsčia giedros 
lietuvaitės nuotaikos.
Iš Enrikos Bauraitės asm. archyvo
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Pasaka apie Anykščius
Anykščių menų centras jau antrus metus kviečia  1-9 klasių moksleivius kurti pasa-
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LAUKTUVĖS LIETUVAI

Seniai seniai gyveno moterėlė vardu 
Žemė ir turėjo daug dukterų bei sūnų. Visi 
jos vaikai jau buvo suaugę ir išsibarstę  po 
margąjį pasaulį, bet retkarčiais užsukdavo 
aplankyti savo senolės. O ši belaukdama 
jų visus langus prarymodavo, akis pražiū-
rėdavo: gal iš pietų pusės sūnus Ramusis 
pasirodys, iš šiaurės Atlantas atskubės, o 
gal iš vakarų duktė Anglija užbėgs ar iš rytų 
Rusija trobos duris pravers.

Taip ir bėgo senutės Žemės dienelės, 
kupinos ilgesio bei laukimo. Jos vaikai 
geri buvo,  kuris nors iš jų būtinai praver-
davo gimtųjų namų duris. O senoji rankų 
sudėjusi nesėdėdavo -  belaukdama svečių 
nebuvėlių, gamindavo: virdavo, čirškinda-
vo, kepdavo įvairius  skanėstus lauktuvėms.

Ir šį kartą, besidairydama pro mažą virtu-
vėlės langelį, minkė tešlą pyragui. Iš  kalvų 
ir lygumų suformavo pagrindą, kurį papuošė 
įvairiais medžiais, o lėtai pildama gėlo šalti-
nio vandens išvinguriavo upeliuką. Iš nedi-
delių tešlos gabaliukų statė aukštą, smailais 
bokštais su skambančiais varpais bažnyčią, 
kurią apsupo mažesniais ir didesniais namu-
kais. Pagriebusi saują druskos,  nutiesė vin-
giuojančias tarp namelių akmenines gatve-
les. O vieną didžiausią akmenį mestelėjo 
žaliuojančio šilo link šūktelėdama:

– Puntukas iš dangaus krinta!
Pabaigusi darbą, senolė dar pasižiūrėjo, 

pasigrožėjo savo būsimu kepiniu ir pašovė 
jį į krosnį. O čia kur buvus, kur nebuvus pro 
duris įžengė duktė Lietuva. Apsikabino moti-
ną, prisėdo abi pasišnekučiuoti, pasirypuoti 
apie džiaugsmus bei kasdieninius rūpesčius. 
Tačiau laikas - kaip vanduo, žiūr – ir namo jau 
metas! Išleisdama dukterį, senutė Žemė įdavė 
Lietuvėlei lauktuvių – ką tik iškeptą pyragą. 
Pačiupo duktė karštą, neregėto grožio kepinį 
ir  išskubėjo  namų link. Benešant motinos 
lauktuves taip šios svilino Lietuvai delnus, kad  
šūkaut pradėjo, net visi laukai skambėjo:

– Aaa nykščiai, aaa nykščiai!
O senoji motulė  ašarotomis akimis žvel-

gė į tolstančią dukrą ir tyliai sau šnabždėjo: 
„Anykščiai, Anykščiai”.

Vėlai vakare, eidama miegoti, senutė Žemė 
savo labai sename ir storame metraštyje para-
šė: „1440 m. Lietuvai padovanoti Anykščiai!“

Rūta Baležentytė
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla,
5a klasė

KOMETA PUNTUKAS  

Naktis. Veiksmas vyksta ne Žemėje, kos-
mose Q9 žvaigždyne A-1000 planetoje.Ta 
planeta yra už tūkstančių šviesmečių nuo 
mūsų gimtosios Žemės. Tuo metu Žemėje 
niekas dar nežinojo apie ateivius, galak-
tikas, apskritai, kas jiems virš galvos, nes 
Žemėje gyveno tik urviniai ir galvojo tik 
apie tai, kaip išgyventi.  

O tuo metu A-1000  planetoje buvo 
tikras akmens amžius, nes ta planeta buvo 
visa akmeninė. Namai – akmeniniai, lie-
tus – akmeninis, net sniegas – akmeninis. 
Kai nustodavo snigti, vaikai bėgdavo į lau-
ką braidyti po akmenukus, o besmegenius 
statydavo su cementu, jį išpylus ant žemės 
ir jame išvoliojus akmenis. Pavasarį pražys-
davo spalvoti akmenukai, akmeninė saulė 
dar labiau įkaisdavo. Gyventojai atstatinė-
davo sugriautus namus. 

O vasarai atėjus maudydavosi mėlynų, 
violetinių, baltų ir dar kitokių akmenu-
kų upėse, ežeruose. Vasarą tos planetos 
gyventojai pralinksmėdavo ir švęsdavo 
„Akmensvaidyklės“ šventę. Jos metu visi 
gyventojai pasiimdavo po  kuo didesnį 
akmenį ir turėdavo jį įmesti į ugnikalnį. 
Taip jie aukodavo dievui Akmeniui. Po to 
jie šokdavo ir dainuodavo „Ugniadievio“ 
dainas, pardavinėdavo skanumynus, akme-
ninius papuošalus, rankdarbius. 

O trečią šventės dieną vykdavo stipriau-
sių gyventojų varžytuvės „Akmensvaidy-
klė“. Jų metu stipriausi A-1000 galiūnai 
varžėsi numesdami kuo toliau akmenį, kurį 
vadindavo Puntuku (tai pats didžiausias tos 
planetos matavimo vienetas), o nugalėtojas 
galėdavo jį pasilikti sau. Taigi, vienų tokių 
varžybų metu vienas iš galiūnų taip šveitė 
savo Puntuką, kad jis net išlėkė už A-1000 
planetos ribų.  Norėdamas jį susigrąžinti, 
galiūnas su savo draugais sėdo į skraidan-

ANYKŠČIAI ŠIANDIEN

Dabar ir nuo seniai
Yra toks miestas Anykščiai!
Tas kraštas ypatingas
Legendomis turtingas.
Jie turi akmenį didžiausią,
Ir traukinį siauriausią.
Ten laimės žiburį surasi
Ir daug istorijos suprasi.
Muziejų turi ir arkliai,
O kilimus atstoja obuoliai!
Ten rogėmis vaikai
Per žalią pievą važinėja,
O kad pažvelgtų iš aukštai,
Po medžių viršūnes sau vaikštinėja.
O šilo grožis! O gamta!
Ir čia ne pasakos dar pabaiga,
O pasakos pradžia!

Leticija Mikulėnaitė
Panevėžio r. Dembavos progimnazija,
3 kl. 

čią lėkštę ir išskrido jo ieškoti. Nors jų loka-
torius rodė, kad akmuo yra Žemėje, deja, 
jo nerado ir grįžo į savo planetą. 

O Puntukas ir liko riogsoti pusiau įlindęs 
į žemę Anykščiuose.

Eimantas Labukas
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, 
4b kl.

Radvilė Laurinavičiūtė, 8 m. Anykščių kūrybos ir dailės mokykla.


