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

Tūkstančiai dovanotų knygų
2012 m. Staškūniškio biblioteka šventė 

60-ties metų jubiliejų. Jos „veidas ir siela“ 
Gražina Adomavičiūtė, čia dirbusi per tris-
dešimt metų, tuomet džiaugėsi jaukiomis 
patalpomis, naujomis darbo galimybėmis, 
gyventojams teikiamomis bibliotekos pas-
laugomis. Ir staiga – žinia: 2015-ųjų gruodį 
gaisras pasiglemžė visą bibliotekos turtą ir 
suniokiojo patalpas.

PAB Anykščių kolegija suskato pagelbė-
ti nelaimės ištiktai bibliotekai. Kreipimąsi į 
visus anykštėnus įdėjome PAB mėnraštyje 
„Pasaulio anykštėnas“, jis atsidūrė ir mūsų 
internetinėje svetainėje.

Net nesitikėjome, kad pakils toks sujudi-
mas, subruzdimas! Šaukinys „SOS“ nuban-
gavo kaip nenutrūkstamas signalas iš lūpų 
į lūpas, iš širdies į širdį. Vilniuje gyvenanti 
anykštėnė  Rasa Pajarskienė išplatino mūsų 
kvietimą visomis viešinimo priemonėmis. Vil-
niaus anykštėnų sambūrio (VAS) nariai vežė 
ir nešė knygas į Liejyklos gatvę, kur įstaigos 
patalpų nepagailėjo VAS pirmininko pava-
duotojas Rolandas Tuskenis. Kai jau knygos 

nebetilpo, Rolandas pasirūpino, kad jos būtų 
atvežtos į Anykščius, į Avižienių sodybą, iš kur 
ir buvo perduotos Anykščių savivaldybės L. ir 
S. Didžiulių viešajai bibliotekai.

Norėčiau paskelbti dovanojusiųjų knygas 
pavardes ir dar kartą visiems padėkoti. Nors 
žmonės labai kuklūs: kai jiems skambinau ar 
dėkojau laišku, jie lyg susitarę sakė, kad nieko 
čia ypatinga,  galėjom ir padovanojom, tie-
siog nelaimėje turime suremti pečius. Anykš-
tėnai, pirmieji atskubėję su labdara: Rimantas 
Vanagas, padovanojęs savo kūrybos knygų ir 
porą dėžių iš asmeninės bibliotekos; Irena 
Andrukaitienė, Rita Babelienė, Almyra Saba-
liauskaitė, Žilvinas Smalskas, Judita Skač-
kauskienė, Jolanta  Kesylienė.

Vilniaus anykštėnai: Arvydas Plėš-
tys, Rolandas Tuskenis,  Romas Mickus, 
Vidmantas Tyla, Algimantas Sodeika,  
Loreta Uzdraitė, Algirdas Zabulis, Juozas 
Lapienis, Laimutė Braknytė, Tomas Vaičiū-
nas, Albinas Regelskis, Arūnas Šarka, Eglė 
Marija Poniškaitytė, Lina Pankaitė, Algirdas 
Ažubalis, Povilas Lapeikis; Jurgita Žąsinaitė-

Gedminienė padovanojo net 60 egz.
Anykštėnas generolas Jonas Andriške-

vičius padovanojo knygų apie Lietuvos 
kariuomenę, jos istoriją, karybos mokslą ir 
pageidavo, kad šios knygos liktų Viešosios 
bibliotekos fonde.

Dosnūs buvo ir Kauno anykštėnai Tomas 
Ladiga, Vera Vasiljeva, Romas Pačinskas.

O kiek daug anykštėnų nešė knygas tie-
siai į savivaldybę ir paliko „Viename lange-
lyje“, net neprisistatydami, tiesiog pasakyda-
mi: „Čia sudegusiai bibliotekai“.

Surinkome per tūkstantį knygų, jeigu visai 
tiksliai – 1077 egzempliorius. 2/3 sudaro gro-
žinės literatūros kūriniai. Apie 70 egz. vaikiš-
kos literatūros, itin vertingos kaimo bibliote-
koje, nes vaikiškos knygos ne tik vis gražiau 
išleidžiamos, bet ir vis brangiau kainuoja.

Atsirado net po 2 komplektus „Pasaulinės 
literatūros“ serijos ir „Lietuviškosios tarybinės  
enciklopedijos“. Žodynai, istorinės, biografi-
nės knygos, dailės ir foto albumai, geografijos 
atlasai, vertingi kalbotyros spaudiniai, knygos 
audio ir video laikmenose.

PAB organizuota gerumo akcija Vilniaus 
anykštėnų sambūrio dėka patraukė ir kitus 
asmenis bei įstaigas. Oficialiame knygų 
perdavime Anykščių savivaldybės L. ir S. 
Didžiulių viešojoje bibliotekoje dalyvavo 
ir Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, su 
savo vienminčiais atgabenę anykštėnams 
dar per 2000 knygų, tarp jų – su žymių 
žmonių autografais. Bibliotekos direktorius 
Romas Kutka juokavo: „Gal gi nebūtina 
sukelti gaisrą, kad gautume tiek dovanų“... 

Judita Skačkauskienė

Iš Mildos pasaulio

Kai prieš 6-erius metus anykštėnai rinkosi į Pasaulio anykštėnų suvažiavimą, Kultūros 
centre jų laukė pirmoji personalinė jaunutės fotomenininkės Mildos Kiaušaitės kūrinių 
paroda. (Jos tėvelis, poetas ir publicistas Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, gimęs Burbiškyje, 
tad ir ji pati laiko save pusiau anykštėne). Šių metų balandį Anykščių Koplyčioje veikė 
antroji personalinė Mildos nuotraukų paroda „Keistame laike“ - joje tilpo ir pačios pirmo-
sios, ir pačios paskutinės nuotraukos iš „viso pasaulio“ pagavų bei apžavų...

PA info.

Senosios Prahos vizija...  Mildos Kiaušaitės nuotr.

PAB ats. sekretorė Judita Skačkauskienė spin-
di: tokios sėkmingos gerumo akcijos net ji 
nesitikėjo!
Dalinos Rupinskienės nuotr.
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GILIAI PO ANYKŠČIAIS

Kovo 1 d. Anykščių akademijoje svečiavosi fizinių mokslų, geologi-
jos daktaras Audrius Čečys. Svėdasų krašto vaikas. Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakultete įgijęs geologo išsilavinimą, dirba Vilniaus uni-
versiteto Gamtos mokslų fakultete, yra Geologijos ir mineralogijos kate-
dros mokslo darbuotojas, lektorius, dėsto struktūrinės geologijos kursą.

2004 m. Lundo universitete (Švedija) A. Čečys baigė doktorantūrą ir 
apsigynė disertaciją nepratusiai ausiai sudėtingu pavadinimu: „1,45 mili-
jardų metų granitoidinio magnetizmo tektorinė įtaka Rytų Europos Krato-
no pietvakariniame pakraštyje“, tapo fizinių mokslų, geologijos daktaru.

Gana sudėtinga buvo ir svečio paskaita mūsų jauniesiems „aka-
demikams“. Lektorius ir teorine, ir iliustracine medžiaga praskleidė 
pagrindines geologijos sąvokas, praplėtė mums neįprastą laiko sam-
pratą. Tai, kas, pvz., istorikui ar archeologui atrodo seni laikai, geolo-
gui – tik „vaikiški“ skaičiukai po nulio su kableliu... 

Jeigu, tarkim, Egipto, Mesopotamijos ar kitų senųjų valstybių, paga-
liau krikščionybės istorija skaičiuojama keliais tūkstančiais metų, tai 
geologiniai procesai, vykę kad ir po mūsų Anykščiais – milijardais 
metų. Vaikščiodami žaviais Šventosios kloniais ir kalvelėmis, nė nenu-
manome, jog po mūsų kojomis – fantastiniai ne tik uolienų, tektoni-
nių plokščių, bet ir laiko klodai. Geologinė laiko skalė parodo uolienų 
rūšį, periodo trukmę bei paleogeografines sąlygas. Visa tai suvokiant, 
galima įspėti nemažai žemės gelmėse slypinčių paslapčių.  

Mūsų, regis, labai ramiame, „lėto būdo“ krašte būta ir visai kito-
kio klimato nei dabar: milijonus metų trunkančių atšalimų ir atšilimų, 
sausų ir drėgnų periodų, būta ir ugnikalnių išsiveržimų. Tokiomis skir-
tingomis sąlygomis formavosi žemės sluoksniai po mūsų Anykščiais.

Palyginti su kita Lietuvos teritorija, Anykščių kraštas išsiskiria kvar-
cinių smėlių radimvietėmis ir nuostabiomis Šventosios atodangomis, 
kuriose kaip metraščiuose atsispindi milijonų metų gyvenimas.

– Žemės gelmenyse tiek įstabių dalykų, kad jiems tikrai verta 
paskirti visą gyvenimą, darbo čia visada ir visiems užteks, – kalbėjo 
geologiją populiarinęs dr. Audrius Čečys.

MŪSŲ GIMTŲJŲ APYLINKIŲ ARCHEOLOGIJA

Iš Anykščių akademijos dienoraščio
da aptikti perspektyvias vietas, kuriose jau galėtų dirbti  profesio-
nalūs archeologai. Dr. G. Zabiela ne tik patenkino visų smalsumą, 
bet ir pasidžiaugė gausia bei smalsia auditorija.

ŽODIS „ANYKŠČIAI” ATVERIA DURIS VISAME PASAULYJE

Balandžio 19 d. jaunųjų „akademikų” pageidavimu susirinko-
me ne įprastine susitikimų vieta tapusioje Koplyčioje, o J. Biliūno 
gimnazijoje. Šį kartą rašytojas Rimantas Vanagas pasiūlė negvil-
dentą temą – papasakoti apie žymius anykštėnus, gyvenančius 
užsienyje, ir savo paties patirtis bendraujant su jais.

Pokarį Anykščiuose, Šaltinio g. 6, gyveno gydytojas Antanas 
Sivickas su žmona Elena. Prieš tai, 1940-1948 m., jis sovietų buvo 
kalintas Komijos lageryje. Suimamas galėjo pabėgti, pasislėpti, bet 
pasakė: „Kad  m a n ę s  ieškotų?! Na jau ne, aš niekam nieko bloga 
nepadariau, nueisiu pats!” A. Sivickas nė neįsivaizdavo, kad galėtų 
būti įkalintas, ištremtas taip – be jokios priežasties. 

Grįžęs į Lietuvą, Sivickas dirbo Anykščiuose teismo medicinos 
ekspertizės gydytoju, griežtai laikėsi įstatymų ir moralės normų, 
nenuolaidžiavo politinei konjunktūrai. Kai aukšto vietos pareigūno 
sūnus sunkiai nusikalto, A. Sivickas nepasidavė spaudimui ir pasie-
kė, kad nusikaltėlis būtų deramai nubaustas. 

Balandžio 5 d. Anykščių akademijoje svečiavosi Lietuvos arche-
ologijos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Gintautas Zabie-
la. Mums bene išskirtiniausias svečio titulas – kad jis mūsų kraš-
tietis, garsus anykštėnas, daug metų išsamiai tyrinėjantis Anykščių 
apylinkes, ieškantis ir randantis pėdsakų, kaip gi anksčiau gyveno 
patys pirmieji anykštėnai, dvidešimt metų paskyręs Vorutos pilia-
kalnio archeologiniams kasinėjimams.

Gintauto Zabielos paskaita taip ir vadinosi: „Anykščių apylinkių 
archeologija“. Trumpoje įžangoje svečias sakė, kad nuo seniausių 
laikų mokslininkai buvo skirstomi į humanitarus ir technokratus, o 
archeologai, tyrinėjantys seniausią praeitį, turi ir tų, ir tų savybių. 
„Visi mes skaitome detektyvus, o archeologija yra tas pats detek-
tyvas, tik nukreiptas į žymiai gilesnę praeitį“, – sakė G. Zabiela. 
Archeologo darbas – ištraukti ir atkurti vaizdą, bet tas vaizdas netu-
ri būti fantastinis. Mokslininkus domina patys seniausi laikai, dar 
iki Kristaus ir vėlesni; atsiradus rašytinių šaltinių, kasinėti nebe taip 
svarbu, jau galima apie viską pasiskaityti.

Anykščiuose, kažkur palei Puntuko akmenį, rasti 5000 m. 
senumo  titnago įrankių fragmentai, – tai byloja ne ką kita, kaip 
čia buvusią gyvenvietę. Kasinėjant Liudiškių piliakalnio prieigas, 
rasta metalo ir keramikos dirbinių, jų amžius siekia 2000 metų. 
Didžiausią pasakojimo dalį mokslininkas paskyrė Vorutos piliakal-
nio tyrinėjimams – ir tai suprantama, nes darbai vyko dvidešimt 
metų ir juose talkino apie trys šimtai anykštėnų, tai išsamiausiai 
ištirtas Lietuvos piliakalnis.

Archeologinių kasinėjimų metu atidengtas kultūrinis sluoksnis 
(mokslininkas savo paskaitą gausiai iliustravo vaizdine medžiaga) 
yra pagrindinė „knyga“, kurią perskaitęs gali spręsti, kokio dydžio 
čia būta gyvenvietės, koks buvo tuometinių žmonių gyvenimo 
būdas. Labiausiai nudžiugino rastos monetos, nes daugumoje jų 
jau iškaltos pagaminimo datos – jos smarkiai palengvina užduotį, 
kuriam laikotarpiui radinius priskirti.

Po paskaitos „akademikai“ klausinėjo svečio, kas padeda nusta-
tyti radinių amžių, kokie prietaisai, „matantys“ kiaurai žemę, pade- Nukelta į 4 p.

Gydytojas buvo savotiškas žmogus. Kai gimė antra duktė (o 
labai laukė sūnaus), auklėjo ją kaip berniuką: vedėsi nakčia į kapi-
nes, mokė iš šulinio semti vandenį, šaudyti, reikalavo, kad ji spor-
tuotų. Ir atsitiko taip, kad būtent toji duktė, Nijolė, pokary buvo 
nublokšta į tolimąją Kolumbiją, kur jai labai pravertė netradicinis 
tėvo auklėjimas.

Rinkdamas medžiagą apie žymius anykštėnus, rašytojas parašė 
Nijolei Sivickaitei laišką, prašydamas plačiau papasakoti apie tėvą. 
Nijolė atsakė, bet prisipažino rašyti laiškų nemėgstanti… Likimas 
lėmė, jog 2001 m. R.Vanagas svečiavosi Santa Barbaroje, JAV. Tada 
pagalvojo: dabar kaip niekad esu arti Nijolės, neturėčiau praleis-
ti progos aplankyti ją! Bet išskristi į Kolumbiją nebuvo paprasta. 
Tada rašytojas prisiminė, jog gretimoje Santa Monikoje gyvena 
Kalifornijos universiteto Los Andžele (UCLA) profesorius Algirdas 
Avižienis, kurį ne sykį buvo matęs Pasaulio anykštėnų bendrijos 
suvažiavimuose (jo ir tėvai, ir seneliai, ir proseneliai kilę iš Anykš-
čių, Jurzdiko). Kreipęsis į profesorių pagalbos, rašytojas bemat jos 
susilaukė ir jau po kelių dienų atsidūrė lėktuve, skrendančiame į 
Kolumbijos sostinę Bogotą.    

Taip prasidėjo rašytojo nuotykiai Kolumbijoje. Apsistojęs dai-
lininkės Nijolės Sivickas namuose, netruko susipažinti su jos 
sūnumi, Bogotos meru (vėliau – dukart kandidatu į Kolumbijos 
prezidentus) Antanu Mockum. Meras pasirūpino motinos svečio 
saugumu – tai buvo labai svarbu, nes šalyje jau 40 metų vyko pilie-
tinis karas, ji buvo išdraskyta į 4 tarpusavyje kariaujančias dalis. 

Tradicinė „akademikų“ nuotrauka su dr. G. Zabiela liudija: susitiki-
mas buvo prasmingas, naudingas!
Juditos Skačkauskienės nuotr.
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KAI MATOMA NE TIK AKIMIS

Biologas, gamtininkas, gamtos Riteris, bio-
medicinos mokslų daktaras, publicistas, lite-
ratas, fotomenininkas... Tinka jam ir tokios 
pravardės: miško klajūnas, mokslo kankinys, 
keistuolis. Tai daug kur save įprasminęs Bro-
nius Šablevčius. Jo našią veiklą liudija daugiau 
kaip dešimt knygų apie paukščius, vabalus, 
drugius, augalus. Kad atsirastų šios knygos, 
reikėjo daug laiko praleisti akistatoje su gam-
ta, išvaikščioti miškus, pelkes, daug naktų 
nemiegoti stebint pelėdas, valandų valandas 
pratupėti medžių viršūnėse, akis įsmeigus į 
erelių lizdus, domintis šių retų paukščių gyve-
nimu. Net trisdešimt metų prireikė, jog  Bro-
nius pažintų pelėdą lututę ir galėtų parašyti 
įdomią ir šiltą monografiją apie šį savo myli-
miausią paukštį. Gausu, labai gausu Broniui 
Šablevičiui pažįstamų gamtos pasaulyje, su 
kuriais jis gali bendrauti mintimis...

Mokslo darbai, rašomos studijos, mono-
grafijos, gamtininko kasdienybė Aukštaitijos 
Nacionaliniame parke neužgožė  literato 
talento. Neužsigulėjo knygynuose Broniaus 
Šablevičiaus vaizdelių apie  paukščius knyga 
„Paklausyk griežlės“ (1982 m.), kur autorius, 
pasitelkęs epitetus, palyginimus, metaforas 
bei kitas  poetines priemones, tekstus nuspal-
vinęs emocija pažindina skaitytojus su daž-
niausiai Lietuvoje sutinkamais sparnuočiais. 
Knyga „Paklausyk griežlės“  – tai jau grožinė 
literatūra. Po ilgos pertraukos išėjusi Broniaus 
Šablevičiaus miniatiūrų knyga „Dugne pasau-
lis kitoks“ tai autoriaus išpažintis, vienatvėje 
gimusios mintys, idėjos, vedančios prie išva-

Anykštėnų knygų derlius

dos, kad žmogus naikina  gamtą, kad visi 
gyvūnai turi ribas, o žmogus – ne... Ši knyga 
nebuvo nepastebėta skaitytojų.

Ką tik pasirodžiusi Broniaus Šablevičiaus 
knyga „Nematomoji žmogaus  pusė“ išskir-
tinė ne tik turinio, bet ir žanro atžvilgiu. 
Miniatiūros, trumpoji proza, esė, į praeitį 
grąžinantys prisiminimai? O gal dienoraštis, 
skausmingai atviras, rašytas sau, galop pati-
kėtas skaitytojui? „Brisdamas per gyvenimo 

dienas, su kaupu patyriau žmonių bjaurasčių 
ir gerumo. Man vienam tokį krūvį nešioti per 
sunku. Bent mažą dalelę šio įgyto turto dova-
noju ir jums, mieli skaitytojai,“ – prisipažįsta 
autorius. Knygoje  autoriui rūpi išsiaiškinti, 
kas yra žmogus, kodėl žmonių moralė nesu-
tampa su jų fiziologija, kalba apie vienatvę, 
nelaisvę savyje ir tarp savų, apie nutautėjimą 
ir meilės išdavystę... Liūdina tai, kad valstybė 
yra, o tautos nėra, kad vis stiprėja susvetimėji-
mas, žmonės labiau gėdijasi rodyti savo jaus-
mus. Kai kur Bronius remiasi savo kaip gam-
tininko požiūriu. Pavyzdžiui, vyro ir moters 
santykius grindžia hormonais, meilei prieš-
pastato draugystę. Ne visi autoriaus teiginiai 
priimtini polemikai provokuojamam skai-
tytojui. Tačiau to ir siekiama. „Žinau, daug 
skaitytojų nepritars man, pasipiktins, apkal-
tins nuodėmėmis. Ypač dėl tų „draudžiamų“ 
temų. Pabandžiau užgriebti tas, kurios giliai 
užslaptintos, nematomos, lyg antroji Mėnu-
lio pusė. Nesibaiminu, jei skaitytojus nuste-
bins, supurtys, šokiruos; aš noriu pažadinti iš 
„normalaus“ gyvenimo snaudulio,“ – rašoma 
knygos pradžioje. Autoriaus gėlą, ironišką 
toną, sarkazmą keičia lyrika, kai prisimenami 
buvimo gamtos prieglobstyje epizodai, rašo-
ma apie jos grožio ir galybės pajautas. Čia 
Bronius pasirodo ir kaip žodžio meistras.

Nematomoji žmogaus pusė...Stropiai 
maskuojamas egoizmas, savanaudiškumas, 
veidmainystė, gobšumas, pavydas... Tai 
nematoma akimis, bet jaučiama. Broniaus 
gyvenimiška patirtis, intelektas, jautrus san-
tykis su pasauliu leido įžvelgti tą nematomą, 
tamsią žmogaus pusę ir aprašyti ginčytinoje 
knygoje.

Vygandas RAČKAITIS

APIE NESIBAIGIANTĮ SAULĖLYDĮ

Kur žvelgti niekuomet neprailgsta? Sako-
ma, kad į tekantį vandenį, dar į taikiai ruse-
nančią ugnį, kažkam – į nerūpestingai žai-
džiantį vaiką.

Anykštėnas Minvydas Kazlauskas leido 
man daugiau nei du šimtus knygos puslapių 
neprailgstant žvelgti į saulėlydį Čiukuose. 
Saulėlydį, liudininkų atmintyje prasidėjusį 
bene XIX a. viduryje ir tebesitęsiantį iki šiolei, 
tokį ilgą ir nostalgiškai ramų – lyg Jaros tekė-
jimas pro autoriaus gimtąjį Čiukų kaimą už 
ketverto kilometrų nuo Svėdasų.

Memuarinė publicistika su ryškia kraštoty-
ros apžvalgos žyme – taip rūpi įvardinti knygą, 
kurią, pripažinkime, parašė trise. Pirmiausia 
savo pasakojimais ir užrašais dar XX a. antro-
joje pusėje ją pradėjo Antanas Kazlauskas 
(1893–1983), paskui ją tęsė senatvės sulau-
kęs jo sūnus, pagal išsilavinimą ekonomistas 
buhalteris Minvydas, gimęs 1933-aisiais. O 
savitais potėpiais ją pagaliau užbaigė ir knygai 
pavidalą suteikė redaktoriaus darbo ėmęsis 
rašytojas Rimantas Povilas Vanagas.

Kaskart atverčiant naują panašios tematikos 
knygą, rūpi ieškoti skirtumo nuo anksčiau skai-
tytų, kitus Anykščių kaimus ar  kitas anykštėnų 
gimines narstančių. Ką gi originalaus bus atra-
dę Čiukų kaimo, vos per sieksnį nuo Kupiškio 
rajono žemių nusidriekusio, pasakotojai?

Šįkart mane labiausiai nustebino savitas 
žmonių būdas – ir aprašomų realiųjų perso-

nažų, ir šiame laike visa tai prisimenančių bei 
liudijančių. Jei visur pasaulyje taip žmonės 
būtų gyvenę ar nuo šiolei gyventų, kaip kad 
buvo įprasta Čiukuose, – niekas nežinotų, 
kas yra karas. Patikėkite, nemanau, kad vie-
nas Svėdasų krašto kaimas būtų pagarsėjęs 
minkštakūniais, leidžiančiais per abu žandus 
talžyti, tačiau regint šį „Saulėlydį“ akivaizdu, 
kad Kazlauskai ir jų kaimynai nebuvo įpratę 
akmenis užančiuose nešiotis.

M. Kazlausko knygoje vis prasiveržiantys 
taikumo, atlaidumo, gebėjimo susitaikyti su 
nuoskauda ar ratu apeiti skriaudiką principai 
šiuo metu tampa bene vertingiausia gyveni-
mo išmintimi, kuri pateikiama istorinių per-
mainų, autentiškų išgyvenimų fone. Knygoje 
apstu pavyzdžių, kaip tradicinę išmintį pavel-
dėjęs kaimo žmogus oriai ištveria bandymus 
atimti jo turtą, fizinius ir dvasinius skaudulius. 
Ne piktindamasis, maištaudamas, o pirmiau-
sia pats sau prisipažindamas: viskas užeina ir 
praeina, praeis ir tai, kas dabar taip skauda.

Matyt, būtent tokia autoriaus pozicija, 
paveldėtas Čiukų kaimo žmones vienijantis 
būdo bruožas, leido atvirai pasakoti tikras 
XX a. istorijas, nenutylint sutiktų žmonių 
pavardžių, nesibaiminant, kad atvirumas gali 
atsirūgti nepasitenkinimu. Taip nenutiks, jei 
gyvenime ir jo atpasakojime pirmiau lydi sie-
kis suprasti šalia esantį, kaip jis bepasielgtų, 
nei noras jį pasmerkti ar versti būti kitokiu.

Knyga, kuri nuramina. Saulėlydis, kuris 
neskatina svarstyti apie tai, gerai ar blogai, 

kad saulė tuoj nusileis: žmogui, kaimui, savi-
tai gyvensenai... Nes gi ne tai turi būti svarbu, 
jei nori mėgautis gyvenimu iki paskutinės jo 
sekundės. 

Pasak I. Kanto, kurį prisimena šios knygos 
autorius, nors žmogus ir žino, kad bus pasau-
lio pabaiga, vis vien kviečia sodinti obelį. 

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS
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Vilniaus  anykštėnų sambūris 2016 m. kovo 30 d. neteko ener-
gingos, nuolat besišypsančios, labai geranoriškos narės – Jadvygos 
Gervytės-Tvarijonavičienės. 

Dailininkė gimė 1938 m. gegužės 18 d. Žliobiškiuose, Viešin-
tų seniūnijoje. 1946 m. pradėjo lankyti Sedeikių pradinę moky-
klą, įsikūrusią Pelyšos dvare, tačiau po dvejų metų tėvai, bijodami 
tremties, persikėlė į Vilnių, kur Jadvyga  baigė Vilniaus A.Vienuolio 
vidurinę mokyklą. Vilniaus dailės instituto Tekstilės fakultete įgijo 
dailininkės tekstilininkės išsilavinimą. 

Visą savo gyvenimą Jadvyga susiejo su daile, menu (nuo 1967 
m. buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narė). Ji sukūrė dekoratyvinių 
audinių projektų pramoninei gamybai, sienų ir grindų rištinių kili-
mų, batikos, gobelenų. Ji viena pirmųjų tarp Lietuvos tekstilininkų 
pradėjo austi ir smulkiuosius dekoratyvius tekstilės kūrinius, kūry-
boje naudojo siuvinėjimo, aplikacijos, pynimo technikas. Jadvygos 
darbai buvo eksponuojami parodose Lietuvoje ir užsienyje. 

Mums, Vilniaus anykštėnams, J. Tvarijonavičienė įsiminė dar 
kitokio pobūdžio darbais. Sambūrio veiklos pradžioje reikėjo vis-
ko, o neturėjome net būtiniausių atributų (emblemos, vėliavos), 
juos reikėjo įsigyti arba susikurti, o visi šie dalykai kainavo didžiu-
lius pinigus, kurių nebuvo. 

Pamenu, viename renginyje užsiminiau Jadvygai, kad mums 
labai trūksta savos vėliavos. Nusišypsojusi kerinčia šypsena, ji atsa-
kė, kad tuo nebesirūpinčiau – ji mūsų bendrijos narė, taigi jai bus 
didelė garbė sukurti anykštėnams vėliavą! 

Tarp savo mielų angelų… Dabar visuose Sambūrio renginiuose garbingiausioje vietoje 
šviečia šiltomis spalvomis išsiuvinėta vėliava, skleidžianti ir pačios 
autorės dvasinę šilumą. Jos nuostabios rankos taip pat išsiuvinėjo 
Pasaulio anykštėnų bendrijos, Debeikiečių bendrijos bei dar dau-
gybę kitokių vėliavų.  Jadvyga – autorė apie 20-ties Lietuvos savi-
valdybių vėliavų: Anykščių, Radviliškio, Birštono, Šiaulių ir kt. Jos 
kūrybos ir triūso vaisiai taip pat puošia įvairias institucijas: Lietuvos 
dailės akademiją, Lietuvos kariuomenės motorizuotąją pėstininkų 
brigadą „Geležinis Vilkas”, Vytautų klubą ir kt. Gobeleno technika 
J.Gervytė-Tvarijonavičienė išaudė 6 procesines vėliavas Vilniaus 
Arkikatedrai ir Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčiai. 

Tiek daug gražių darbų sugebėjo palikti mūsų mieloji Jadvyga. 
Vis dėlto pati nustabiausia buvo ji pati – nepaprastai kruopšti, nuo-
širdi, elegantiška moteris, mokėdavusi nuraminti kitus, padėdavusi 
greit išspręsti problemas, kurios iš pradžių atrodydavo neįveikiamos. 

O kokie kerintys ir šilti akvarele piešti, visokiomis progomis 
Jadvygos dovanojami atvirukai, maži ir šilti paveiksliukai! Juos ji 
piešė, siuvinėjo net jau sunkiai sirgdama, galima sakyti, iki pat 
paskutinės dienos. Kaip sakė sūnus Giedrius, mama dar ketino 
pataisyti vienam angelėliui sparnelį, bet nebespėjo. Užtat mes 
nuoširdžiai tikime, kad dabar ji ne kur kitur, o tarp savo pačios 
sukurtų angelų… 

Ačiū Tau, mieloji Jadvyga, kad buvai su mumis!

Rita Virbalienė,
Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narė

Keliaudamas niekada tikslai nežinojai, kas 
valdo tą teritoriją… Be to, atvykėliui ten 
nuolat gresia būti pagrobtam – už juos vie-
tos kriminalinio pasaulio atstovai reikalau-
davo didelių išpirkų.

Nijolė buvo nuolatinė Rimanto palydo-
vė ir pagalbininkė, visų pirma kaip ispanų 
kalbos žinovė, nes kolumbiečiai angliš-
kai nekalba. Rašytojas nuoširdžiai patarė, 
„cvieku kalė“ gimnazistams niekada nevyk-
ti į užsienio šalį, visai nemokant jos kalbos 

– laukia ne tik dideli nepatogumai, bet ir 
pavojai pasiklydus, tapus apvogtam ir pan.

Rašytojas vaizdžiai ir emocingai papasa-
kojo apie keliones su ginkluotais kareiviais į 
aukštikalnes, kryžiais nustatytus grėsmingus 
serpantinus, Monserato kalną su debesyse 
kyšančia bažnyčia, garsųjį Aukso muziejų.

Vis dėlto didžiausias jo atradimas buvo 
žmonės, pas kuriuos atvyko vien todėl, kad 
jie tiesiogiai susiję su Anykščiais (dabar 
senosiose Anykščių kapinėse ilsisi abu 

Iš Anykščių akademijos dienoraščio Nijolės tėvai, jų kapų aplankyti kone kas-
met atvažiuoja ir Nijolė, ir A. Mockus). R. 
Vanagas buvo sužavėtas šios šeimos kuklu-
mu ir darbštumu, atsidavimu viskam, ko jie 
imasi. Nijolė Sivickas pasiliko mergautinę 
pavardę vien todėl, kad niekas nepamany-
tų, jog ji, dailininkė, naudojasi pasaulyje 
garsaus sūnaus pavarde… 

Baigdamas paskaitą, rašytojas pabrėžė, 
jog keliauti – puiku, pažinti pasaulį ver-
ta jau vien todėl, kad tik sugrįžęs namo 
supranti, kaip sočiai, ramiai ir saugiai mes 
gyvenam, tik vis dar nemokam  vertinti to, 
ką turime.

Judita Skačkauskienė

Atkelta iš 2 p.

Jadvygą Gervytę-Tvarijonavičienę jos bičiuliai bei gerbėjai geriausiai 
įsivaizduoja prie ir tarp jos pačios kūrinių...
Autorės nuotr.

Dailininkės pamėgtoje mėlynoje žydrynėje ištirpsta ir angelai, ir žmonės...


