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

Vasario 16-oji, Kovo 11-oji. Keliame vals-
tybines vėliavas, giedame himną, rengiame 
iškilmingus posėdžius ir koncertus, prisime-
name garbingą istoriją, daug žadame... Kas-
met šios šventės pažymimos vis kūrybiškiau, 
jaunatviškiau. 

Bet, kaip sakė poetas, „žygiais, o ne žodžiais 
mes tėvynę mylim“! Šį teiginį patvirtina ir Kije-
ve gyvenantis anykštėnas, leidyklos „Baltija 
Druk“ vyr. redaktorius Virginijus Strolia, ini-
cijavęs didingą, ir Lietuvai, ir Ukrainai svarbų 
projektą – Kijevo Pečioros Lauroje, Uspenijos 
sobore, atstatyti LDK didžiojo etmono Kons-
tantino Ostrogiškio antkapinį paminklą. 

– Vien tai, kad didžiausioje Ukrainos šven-
tovėje puikuosis herbas su lietuvišku Vyčiu, 
man užima kvapą ir įkvepia jėgų, – šių eilučių 
autoriui prisipažino idėjos autorius V. Strolia.   

Pečioros Laura – seniausias Kijevo Rusios 
vienuolynas ir panteonas, vienas iš septynių 
Ukrainos stebuklų. Tarp kitų žymių istorinių 
asmenybių joje palaidotas ir K. Ostrogiškis, 
kuriam antkapinį paminklą užsakė jo sūnus 
Konstantinas Vosylius. Paminklas buvo sukur-
tas renesanso dvasioje. Skulptūra vaizdavo 
etmoną snaudžiantį, nerūpestingai sukryžia-
vusį kojas ir lengvai besiremiantį dešine ran-
ka, kairę pakišus po galva. Kunigaikščio galvą 
puošė karūna, raudono marmuro skulptūrą 
supo iš to paties akmens iškaltos vėliavos, 
herbai, tarp kurių – lietuviškas Vytis. Deja, XX 
a. per karus įspūdingas beveik 8 m. aukščio 
paminklas buvo sunaikintas, nava (pastato 
vidaus erdvės dalis) liko tuščia.

Paklausta, kaip glaustai apibūdintų K. 
Ostrogiškio vaidmenį Lietuvos istorijoje (kai 
kas, regis, bevelytų jį nurašyti kaip „svetimą“), 
leidyklos „Baltija Druk“ direktorė, V. Strolios 
gyvenimo draugė Rūta Malikėnaitė atsakė:  

– Ukrainos istorikų teigimu, K. Ostrogiš-
kis – „nekarūnuotas Ukrainos karalius“. LDK 
didysis etmonas, išvertus į mūsų terminologi-
ją – kariuomenės vadas. Laimėjo per 40 per-

Patriotai turi ką veikti 
ir užsieniuose
Rimantas Vanagas

galių prieš totorius ir 
maskvėnus. Oršos 
mūšio laimėtojas, 
pastatęs Vilniuje 
tris pravoslavų cer-
kves. Mokslus baigė 
Vilniuje, Lietuvos 
didžiojo kunigaikš-
čio dvare. Vilniuje, 
Pilies g. Nr.24, išliko 
jo statytas namas. 
Būdamas pravosla-
vas, valstybės tary-
bos posėdžiuose 
sėdėjo už stalo deši-
nėje karaliaus ir LDK 
didžiojo kunigaikš-
čio pusėje. Trakų 
vaivada, Lietuvoje 
turėjęs keletą dvarų. 
Palaikė draugiškus 
santykius su Radvi-
lomis, Sapiegomis. 
Jo senelis Fiodoras 
Ostrogiškis dalyvavo Žalgirio mūšyje, o tėvo 
Ivano vestuvėse „šoko“ Vytautas Didysis! 

Įkvėptas projekto patriotiškumo ir užmojo, 
konkurse paminklui atkurti dalyvavo ir jį lai-
mėjo žinomas lietuvių skulptorius, Nacionali-
nės premijos laureatas, paminklo A. Baranaus-
kui Anykščiuose autorius Arūnas Sakalauskas. 
Jam talkins pora ukrainiečių skulptorių. 

Žengta ir toliau. Praėjusių metų gruodžio 
19 d. Kijevo Šv. Aleksandro bažnyčioje Šv. 
Mišias lietuvių kalba aukojęs pranciškonų 
vienuolis brolis Astijus Kungys pašventino K. 
Ostrogiškio antkapinio paminklo maketą. Iš 
Kijevo maketas pradėjo kelionę ir pirmiausia 
atkeliavo į Anykščius...

Laukia dar nelengvi, kelerius metus truk-
siantys darbai. Belieka palinkėti, kad maketas 
sėkmingai pasiektų finišą – taptų paminklu, 
dar vienu istoriniu simboliu, bylojančiu apie 

Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegija dėkoja ŽŪB 
„ELMA“ už suteiktą dalinę finansinę paramą „Anykščių 
akademijos“(jaunimo patriotinio auklėjimo) projektui.

Kolegijos vardu – Rimantas Vanagas

Padėka 
Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegija surengė akciją, 

kurios tikslas – pagelbėti nuo gaisro nukentėjusiai Staškūniškio biblio-
tekai. Trumpai tarus, renkame tiek naujas, tiek naudotas knygas, nau-
dingas skaitytojui. Visus, galinčius ir norinčius konkrečiai paremti šią 
idėją, prašome pranešti tel. 8381-54432, mob. 861543320, el. paštas 
judita.skackauskiene@gmail.com

PA info.

Dovanokime knygas!

Rūta Malikėnaitė ir Virginijus Strolia mielai 
rodo tai, kuo šiuo metu gyvena.
Silvijos Mažeikytės nuotr.

didingą Lietuvos praeitį, siejančiu lietuvių ir 
ukrainiečių tautas. 
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Jūsų šviesios atminties tėvelis Vytautas Gal-
vonas, seneliai – anykštėnai. Jūs atlikote 
žurnalistinę praktiką „Anykštoje“. Ar laikote 
Anykščius savo miestu, ar norėtumėte juose 
kada nors gyventi?

Dalį savo širdies esu palikusi keliuose 
miestuose. Vienas iš jų, be abejonės, Anykš-
čiai. Anksčiau šis miestas mano mintyse 
apimdavo tik namų, kuriuose gyveno sene-
liai, kiemą ir visiems žinomas vietas – Pun-
tuko akmenį, Arklių muziejų ar Šv. Apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčią. Tačiau atlikinėda-
ma praktiką Nykščių radijuje ir Anykštoje, aš 
tarsi gavau progą pažvelgti plačiau nei siekia 
vienas namas Miško gatvėje. Taip miestas 
tapo kur kas artimesnis. Pažinau jo gyven-
tojus, radau vietas, kur visada gera sugrįžti, 
žodžiu, pajaučiau tikrąjį Anykščių ritmą. Ir, 
turiu pasakyti, jis man visai prilipo. 

Dėl ateities – pastaruoju metu stengiuosi 
kuo mažiau apie ją filosofuoti. Juk būsimasis 
laikas priklauso nuo daugybės veiksnių: žmo-
nių šalia, nusistatytų tikslų. O visa tai keičia-
si. Vis dėlto esu tikra, kad net jei negyvensiu 
Anykščiuose, kai pasensiu, tai tikrai aplanky-
siu gražiausią pasaulyje Šilelį, raminančius 
Šventosios upės krantus, pasivaikščiosiu jau 
savomis tapusiomis gatvėmis. 

Kaip glaustai apibūdintumėte savo bendra-
amžius? Ar jie raštingi, komunikabilūs, nesa-
vanaudžiai, idealistai? Ar tai tie žmonės, 
kurie kurs ateities Lietuvą?     

Labai sunku kalbėti apie bendrą savo ben-
draamžių portretą. Juk matome ribotą pasaulio 
dalį – atrodo, jei šalia esantys žmonės, bičiu-
liai, draugai, artimieji yra šviesūs žmonės, tai 
ir visas jaunimas toks. Visgi tai nėra visiškai 
tikslu. Tačiau aš esu tikra, kad tie jaunuoliai, 
kuriuos matau savo aplinkoje, turi visas savy-
bes kurti gražesnę ir stipresnę Lietuvą. 

Bent mūsų supratimu, viena skaudžiausių 
Anykščių problemų – jaunų žmonių mažė-
jimas, emigracija. Jauna būdama, kaip 
manote: ar mes patys, anykštėnai, galime 
šioje srityje ką nors pakeisti, ar viską lemia 
globaliniai procesai, kitaip tarus – esame 
pasmerkti išnykimui?

Neseniai rašiau straipsnį panašia tema. 
Sakyčiau, kad situaciją keisti galima ir net 
būtina. Be abejonės, visoms pastangoms pri-
gyti reikia laiko ir stiprios motyvacijos. 

Visų pirma, jauniems žmonėms būdingas 
bruožas – pramogų paieška. Pramogų, kurios 
neapima vien pasitūsinimo šokiuose. Jaunuo-
liai siekia gauti ir atitinkamą kultūros dozę 
– apsilankyti mėgstamų grupių koncertuose, 
nematytose parodose, erdvėse. 

Nepritarčiau, kad situacija tokia prasta, 
jog miestui galėtų grėsti išnykimas. Mano 
nuomone, Anykščiai po truputi skleidžiasi – 
atsiranda vietų, kur atklysta ne tik emigravę 
anykštėnai, bet ir pritraukiami žmonės, iki tol 
nepažinę miesto. 

Svarbu nebijoti rizikos ir jaunimui suteikti 
kuo daugiau galimybių tobulėti, praktikuotis, 
o galiausiai ir kurti sau darbo vietas – naujus 
verslus, žmones pritraukiančias erdves. 

Dalis širdies – Anykščiuose...
Silvijos Mažeikytės klausimai žurnalistei Miglei Galvonaitei

Ko reikėtų, kad jauni žmonės noriau grįžtų 
namo, net iš geriau apmokančio užsienio?

Kaip jau minėjau, jauniems žmonėms rei-
kėtų suteikti to, ko jie išvyksta ieškoti    kitur: 
dinamikos ir galimybių veikti. Nežinau, kiek 
šiandien svarbi pati gyvenamoji vieta – vis 
daugiau žmonių atsisako įprasto darbo biu-
ruose, dirba internetu iš bet kurios pasaulio 
vietos. Turbūt kur kas svarbiau su gimtuoju 
kraštu jausti ryšį, kuris ir parvestų žmogų 
atgal namo. 

Studijuojate žurnalistiką, t.y. pretenduojate 
tapti ketvirtąja valdžia... Ar šis būsimasis vai-
dmuo Jus džiugina? Kas šiandieninėje žurna-
listikoje Jums prie širdies, o kas ne?

Pamenu, kai porą metų prieš stojimą į Uni-
versitetą daugelis bandė mane atkalbėti nuo 
žurnalistikos studijų. Tada maniau – naivuoliai. 
Dabar suprantu, ką jie norėjo man pasakyti.

Yra daug dalykų, kurie verčia mane abejo-
ti meile žurnalistikai. Lietuvos žurnalistikoje, 
mano manymu, trūksta suvokimo, kad ši pro-
fesija turi būti pašaukimas, o žurnalistas – išti-
kimas tiesai ir jaučiantis ribas. Kartais apima 
jausmas, kad visa žiniasklaida pamažu gel-
tonuoja: nebelieka kokybės mato, trokštama 
greičio ir kiekybės, jaučiamas malonumas, 
peržengiant privatumo ribas, dėmesio siekia-
ma bet kokiomis priemonėmis. Jei jau tikrai 
esame vadinami valdžia, turėtume orientuotis 
į tai, kaip pagerinti situaciją, šviesti žmones, 
o ne dovanoti jiems tik nekokybišką greitą 
maistą. Taip – geros naujienos nėra pelningos, 
tačiau ar į žurnalistiką einama dėl noro uždirb-
ti milijonus? Į tokį klausimą mintyse sau turėtų 
atsakyti kiekvienas ketvirtosios valdžios atsto-
vas. Džiugina tai, kad auditorija tampa reikles-
nė ir nepasitenkina vien purvu – nori ir kažko 
šviesaus, motyvuojančio. Taigi atsiranda terpė 
naujoms žiniasklaidos priemonėms, kurios 
pripažįstą lėtą, bet kokybišką žurnalistiką. 

Ar kompiuterių triumfo amžiuje Jums aktua-
li knyga, t.y. ar mėgstate skaityti? Jei taip, ką 
renkatės – grožinę literatūrą ar dokumenti-
nę, prozą, poeziją?

Knygos bus aktualios amžinai. Pamenu, 
būdama dar vaikas, per dieną galėdavau jų 
sukirsti po dvi. Nežinau, kas įvyko bėgant 
metams, tačiau knyga mano rankose atsiran-
da vis rečiau. Labai vertinu šio meno kūrinio 
suteikiamas žinias, mąstymo, vertybių for-
matus – jei jau knyga atsiranda mano akira-
tyje, stengiuosi iš jos pasisemti kiek galima 
daugiau. Visgi, matyt, labiau mėgstu rašyti ir 
mokytis iš paties gyvenimo. 

Kalbant apie žanrus, lyg tyčia dėmesį vėl 
ir vėl pritraukia žurnalistų rašomi kūriniai 
– Rytis Zemkauskas, Ernestas Hemigvėjus – 
didys įkvėpimai. Taigi, didžioji dalis mano 
skaitomų knygų – dokumentika. Poeziją 
renkuosi vakarais, kai pritrūksta įkvėpimo ar 
noriu įpūsti į gyvenimą naujų prasmių. Gro-
žinė literatūra dažniausiai traukia atostogau-
jant – žaviuosi Haruki Murakami. 

Ką manote apie kultūros vaidmenį šalies, 
tautos, rajono gyvenime? Kas jaunimui kul-

tūra: pramogos, koncertai, šou renginiai – ar 
kai kas daugiau? Kodėl, Jūsų nuomone, kul-
tūros darbuotojai – mažiausius atlyginimus 
ir pensijas gaunantis visuomenės sluoksnis?

Kiekvienas kultūros sąvoką, manau, suvo-
kia savaip. Man tai – iš įvairių šaltinių plūs-
tanti savišvieta. Šou, šiuo atveju, lieka šou, 
tačiau koncertai, kūrybinės, meninės erdvės, 
parodos, teatras, kinas, fotografija, šokis, dai-
lė, dizainas, literatūra, net ta pati žurnalistika, 
žodžiu, visa tai, iš ko gali pasimokyti ir įsi-
kvėpti, – kultūros dalis. 

Tikiu, kad šiuolaikinė karta kultūros 
nebelaiko tamsiu reikalu, kuris įdomus tik 
jų tėvams ar seneliams. Šiandien galerijos, 
teatrai vis pilnėja. Žinoma, visada yra tokių, 
kuriems užtenka pasitūsinti – tiek tos kultū-
ros. Visokių yra, visokių reikia. 

Neturėdama tikslių duomenų, nepadariusi 
jokio tyrimo, galiu tik nuspėti, kad kultūros sri-
ties darbuotojai uždirba mažai dėl vidinio prie-
šiškumo, atsisakymo įsileisti kitokį mąstymą, 
dėl nenoro keisti formas, pateikimą. Siekiant 
išgyventi, tenka prisitaikyti. Vėlgi galima kalbė-
ti apie tai, kad galbūt tie, kurie domisi kultūra, 
matydami aplink save bendraminčius, naiviai 
tiki, jog ir visas likęs pasaulis toks. O čia jau 
svarstytinas klausimas. Galbūt ne visiems tos 
kultūros ir reikia.  

Ką pasiūlytumėt jauniesiems anykštėnams, 
kad jie net išsivažinėję nenutoltų vieni nuo 
kitų? Ar reikia kokių organizacijų, interneti-
nių tinklų, dar ko nors?   

Svarbiausia, kad ryšys liktų viduje – širdy-
je, mintyse, vadinkite kaip norite. Jei meilės, 
prieraišumo miestui nebus ten, nepadės jokie 
internetiniai tinklai ar organizacijos. Šiandien 
gyvename pasaulyje, kai nebūtina būti būry-
je, kad jaustume bendrumą ir kontaktą. Net 
ir lėkdami didmiesčio gatve, savanoriaudami 
Indijoje, kopdami į aukščiausius kalnus, slėp-
damiesi tolimiausiuose, atrodo, pamirštuose 
kampeliuose, mes vis tiek turime galimybę 
palaikyti ryšį. Kad egzistuotų ne tik galimy-
bės, bet ir poreikis, svarbu puoselėti miesto 
ir žmogaus ryšį: per pasitikėjimą, vertybes, 
prisiminimus.

Jaunoji žurnalistė Miglė Galvonaitė myli 
pasaulį tokį, koks jis yra.

Iš M. Galvonaitės asm. archyvo
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KNYGŲ PASAULIO ĮDOMYBĖS

Sausio 12 d. 
Knyga – didžiausias Anykščių turtas ir 

šlovė. Neatsitiktinai Anykščių akademijoje 
svečiavosi knygų leidybos specialistė, UAB 
„Petro ofsetas“ verslo, plėtros ir komercijos 
direktorė Kamilė Kalibataitė. Su Anykščių 
kraštu ją sieja giminės šaknys: proseneliai ir 
senelis Petras Kalibatas gimę Šerių kaime, o 
jos sutuoktuvės vyko taip pat prie Šventosios, 
kaimo turizmo sodyboje „Kankorėžis“. (Beje, 
apie šią jauną energingą specialistę ir jos dar-
bus PA jau yra pasakojęs 2014 m. Nr. 6). 

K. Kalibataitės paskaitos tema – „Apie knygų 
leidybą ir spaudos  įdomybes“. Vilniaus univer-
sitete įgijusi prancūzų filologijos bakalauro ir 
leidybos magistro diplomus, viešnia prisipaži-
no knygai paskyrusi visas savo studijas ir pajuo-
kavo: norint per akademinę valandą pasidalinti 
sukauptomis žiniomis, teks rinktis reziumė...

...Knygos atsirado kartu su raštu, jų paskir-
tis buvo komunikuoti, skleisti žinią. Joms nau-
dotos įvairios medžiagos, formos. Štai – skai-
drėse – Akmeninė knyga, sverianti... 760 kg! 
Bėgant laikui, šumerai pradėjo rašyti molinė-
se lentelėse, egiptiečiai – ant papiruso.

O įdomiausias knygas pasauliui dovanojo 
viduramžiai, kuomet buvo sukurtas stiprus 
pagrindas knygų leidybai. Tuomet knyga 
buvo didelė vertybė: štai Anglijoje knyga 
kainavo 1 svarą, o jautis – 18 šilingų (1 sva-
rą sudarė 20 šilingų), taigi už vieną knygą – 
mažiausiai penki jaučiai! 

Knygos buvo rankraštinės, jas rašydavo 
tam tikri vienuoliai – skriptoriai, perrašymui 
aukoję visą gyvenimą; vienos knygos rašymas 
trukdavo 3-4 metus. Tuomet knyga buvo be 
viršelių, ją įsigijęs žmogus pats nuspręsdavo, 
kaip įrišti – priklausomai nuo savo finansinių 
galimybių ir skonio. Pagal įrišimą buvo gali-
ma spręsti apie savininko turtingumą: virše-
liai puošti auksu, dramblio kaulu, rubinais ir 
smaragdais. Kolekcionieriai  dabar už tokias 
knygas moka milžiniškus pinigus. 

Tai truko iki XV amžiaus. O XVI a. vokietis 
J. Gutenbergas, sukūręs spaudos presą (sekda-
mas vyndarių pavyzdžiu), smarkiai paspartino 
knygų leidybą, padidino jos apimtis. Knygų 
kiekis išaugo iki 200-300 vnt. per metus. Paly-
ginti su šių dienų apimtimis, jis gan juokingas, 
tačiau anuomet tai buvo didelis pasiekimas, 
smarkiai prisidėjęs prie švietimo sklaidos.

Pasak K. Kalibataitės, tuomet ir dabar 60 proc. 
knygos vertės sudarydavo popierius. O popierių 
gamindavo iš skudurų, senų rūbų: juos maldavo, 
mirkydavo, džiovindavo, presuodavo; viršeliams 
jau imta naudoti gyvulių odą. Prabangiausia – 
negimusių veršelių oda; Harvardo universitete 
esama ir 3 knygų, įrištų į... žmogaus odą.

XIX a. knygų leidyba toliau spartėjo. Atsi-
radus traukiniams, žmonės leisdavosi į ilgas 
keliones, knyga tapo puikiu palydovu, skaity-
mo poreikis labai išaugo.

Kalbėdama apie nūdienos tiražus ir popu-
liariausias knygas, viešnia paklausė, kokia gi 
knyga perkamiausia pasaulyje? Teisingai atsa-
kiusiam, jog tai Biblija, Kamilė įteikė dovanų 
– „Petro ofseto“ išspausdintų knygų. Akade-
mijos klausytojai taip pat atspėjo, kad  perka-
miausių knygų dešimtuke turėtų būti ir „Haris 
Poteris“, ir „Da Vinčio kodas“. Tik štai koks 
paradoksas: nors Biblija ir pirmauja, pastarų-
jų knygų bažnyčia netoleruoja...

Iš Anykščių akademijos dienoraščio

Pati K. Kalibataitė labai domisi, intensyviai 
darbuojasi kurdama faksimiles. Faksimilė – tai 
legali artefakto kopija. Ji parodė mums savo 
rankomis ir širdimi išglostytus K. Donelaičio 
„Metus“. Faksimilė pagaminta taip, kad var-
tant pirštai virpa: nebekalbant apie siūlų dygs-
nius, dėmes, apsitrynusius puslapių kampus, 
jaučiamas net originalus senosios knygos kva-
pas... Neatsitiktinai ši faksimilė 2014-aisiais 
Lietuvos ūkio ministerijos paskelbta Metų 
gaminiu ir apdovanota aukso medaliu.

Dabar Kamilė darbuojasi prie M. Maž-
vydo „Katekizmo“; originalas toks trapus ir 
brangus, kad juo naudotis galima tik stebint 
tarnautojams. Kokia tokio milžiniško, be galo 
kruopštaus ir atsakingo darbo prasmė? Lietu-
vos kultūros, literatūros šaltiniai privalo ne tik 
išlikti ateinančioms kartoms, bet ir būti mak-
simaliai prieinami skaitytojui.

KUR PASLĖPTI ANYKŠČIŲ 
KALBOS LOBIAI?

Sausio 26 d.
Šįkart Akademijos garbi viešnia – Lietuvių 

kalbos instituto direktorė dr. Jolanta Zabarskai-
tė, Anykščių krašto dukra: jos tėvas svėdasiškis, 
tad ir ji labai mylinti mūsų kraštą ir jo žmones.

Paskaitos tema ne tik graži, bet ir intriguo-
janti: „Kur paslėpti Anykščių kalbos lobiai?“ 
Kalbininkė prisipažino jau ne vienerius 

metus besidominti šia tema, ieškanti perliu-
kų anykštėnų tarmėje. O lietuvių kalba esan-
ti unikali, nes ji – seniausia Europos kalba. 
Kaip, kodėl ji išliko, kai per tą laiką mirė, 
nugrimzdo užmarštin daugybė pasaulio kal-
bų? Viena išlikimo priežasčių – mums pavy-
ko išsaugoti unikalias tarmes. Profesorė klau-
sė: Kokia nauda iš tarmių? Kam saugoti? Iš kur 
jos atsirado? Ar jos įtakoja mūsų gyvenimą?

Žinoma, įtakoja. Netgi mūsų dienomis, kai 
kažin ar bėra Lietuvoje šeimų, kurių nebūtų 
palietusi emigracija: svetur susibūrę į ben-
druomenes, lietuviai tarpusavy mielai šnekasi 
savo tarme. Juk tarmė – tai pirmiausia emoci-
nis ryšys su gimtuoju kraštu, savo pasiekimus 
smagiausia išreikšti artimiausiai aplinkai įpras-
tu būdu, šiuo atveju – savo tarme. Būdami 
toliau nuo Anykščių, dažnas nevalingai atsi-
sukame, kažkur minioje išgirdę savo kraštui 
būdingus žodžius. Tarmės – tai istorinis šal-
tinis, sentimentai ir kitoniškumas. Profesorė 
pateikė pavyzdžių, kaip kartais galima išsisuk-
ti iš padėties, nemokant išsireikšti taisyklingai 
lietuviškai, bet prisimenant aukštaitišką šneką.

Mes, anykštėnai, galim pagrįstai didžiuo-
tis, turėdami žodynininkų genų. Mat, iš mūsų 
krašto kilęs Sirvydų kaimo vaikas Konstanti-
nas Sirvydas (apie 1580–1631) – teologas, 
filosofas, rašytojas, kalbininkas, pamokslinin-
kas, pirmojo lietuvių kalbos žodyno ir pir-
mosios Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
išleistos originalios lietuviškos knygos auto-
rius. Jo dėka dabartinėje mūsų kalboje esa-
ma nemažai jo sugalvotų naujadarų, kuriuos 
seniai laikome savais (kokybė, kupranugaris, 
medvilnė, pratarmė, turgavietė, mąstytojas, 
virtuvė, rodyklė, rūbinė, spaustuvė, pardavė-
jas, mokytojas, taisyklė ir kt.). Tiesa, kai kurie 
K.Sirvydo naujadarai ir neprigijo, pvz.: proto-
nija (filosofija), vaikavedys (mokytojas), žen-
kladarė (fantazija), paniūrystė (melancholija).

Anykščių akademijai viešnia atvežė ver-
tingų dovanų: du Lietuvių kalbos instituto 
parengtus ir neseniai išleistus K. Sirvydo 
pamokslų „Punktai sakymų“ tomus. O kas 
iš jaunųjų „akademikų“ galėtų pasakyti, kaip 
sudaromi žodynai? Kalbininkai vyksta į eks-
pedicijas, kalbasi su žmonėmis, įrašo juos į 
magnetofono juostas (beje, klausytojai jau 
nelabai įsivaizdavo, kas tai yra...), tada perra-
šo į korteles, parengia leksikografinius straips-
nius su pavyzdžiais, kaip ir kur tas žodis 
naudojamas. O žodžio vartosena jau parodo 
vertybinius principus, socialinius požymius.

Reziumuodama paskaitos temą, dr. J. 
Zabarskaitė pabrėžė, jog tarmės – ne tik įkvė-
pimo šaltinis ar sentimentai: jos gali pasitar-
nauti ir puikiai idėjai, kūrybiniam projektui.

Judita Skačkauskienė

Kamilė Kalibataitė uždegė klausytojus ir 
energingu pasakojimu, ir šviežia informacija.   
Autorės nuotr.

Akademijos tradicija – bendra paskaitos dalyvių nuotrauka.
Autorės nuotr.
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PAB Anykščių kolegija, tęsdama tradiciją 
Avižienių sodyboje (Vilniaus g. 41) ekspo-
nuoti anykštėnų  kolekcijas, populiarinti jų 
kūrybą, sausio 15 d. pakvietė bičiulius ir 
kaimynus susipažinti su Artūro Šajevičiaus 
sukauptu mobiliųjų telefonų rinkiniu. Par-
oda „Mobilioji mūsų istorija: kaip „plyta“ 
tapo mano išmaniuoju“ vaizdžiai ilius-
truoja kelią, kurį nuėjo  pirmieji mobilieji 
telefonai, tapdami šiuolaikiniais išmaniai-
siais aparatais. Iš viso  eksponuojama apie 
150 įvairių telefono modelių – nuo įprastų 
mūsų akiai iki labai retų bei egzotiškų.

Pasak kolekcijos savininko Artūro, jis 
niekada specialiai nerinkęs telefonų: tie-
siog jo toks verslas, kai kurių aparatų šei-
mininkai paprasčiausiai nebeatsiimdavo, o 
kiti nebetaisytini, todėl draugai ir pažįstami 
atiduodavę vien todėl, kad nereiktų išmesti.

Telefonai – ne vienintelis A. Šajevičiaus 
pomėgis: kadaise jis rinko ir senovines 
monetas, pašto ženklus, buvo tapęs net 
Anykščių filatelistų klubo prezidentu. Dar 

Mobilioji mūsų istorija...

pasigyrė turįs gausią knygų kolekciją: knygas 
labai mėgę ir Artūro seneliai ir proseneliai, 
mama buvusi aistringa knygų mylėtoja. „Tą 
meilę paveldėjau ir aš, – prisipažino Artūras, 
– bet visų knygų iš eilės neperku, tik labai 
retas ir naudingas“.

Judita Skačkauskienė

Sausio mėnesį Anykščiuose, L. ir S. Didžiulių viešojoje biblio-
tekoje, anykštėnus pasitikdavo buitiškai kasdieniškos, bet stebėtinai 
gilios ir istoriškai prasmingos juodai baltos nuotraukos.

Tai – paskutinioji žymios fotografės ir fotomenininkės, nacionali-
nės kultūros metraštininkės Onutės Pajedaitės (1925–2016) paroda 
„Lietuvoje...“, jos pačios sudaryta ir į kelionę po Lietuvą išleista. Per 
šalčius neskubėjusi į svečius pas anykštėnus, ji rengėsi susitikimui 
su gimtojo krašto bičiuliais tik sausiui baigiantis. Tačiau tuo metu, 
kai žmogus planuoja, Dievas šypteli...

Paskutiniąja savo kūrybos paroda grįžusi nors kiek arčiau gimtų-
jų vietų, pati Onutė, sausiui įpusėjus, tyliai iškeliavo į susitikimą su 
protėviais. Ji pasirinko amžinojo poilsio vieta Vilniaus Rokantiškių 
kapinių šlaitą, kur iki šiol mindavo taką prie savo tėvų kapo.

Tad sausio 29-osios pavakarę atsisveikinti su kelionę tęsiančia 
paroda susirinkusiems anykštėnams teliko apgaubti fotografę savo 
prisiminimais, pažvelgti į jos veidą, išlikusį vaizdo metraštinin-
ko Petro Nazarovo archyviniuose įrašuose, klausytis, kaip ji spėjo 
paliudyti: „Esu turtingas patirtim žmogus...“.

Rimantas VANAGAS, rašytojas: „Išgirdęs liūdną žinią, iškart 
prisiminiau, kad turiu visą voką su jos nuotraukomis – daugiau 
kaip trisdešimt. Ona Pajedaitė kur buvus, kur nebuvus, vis atsi-
durdavo netoli manęs įvairiuose renginiuose ir būtinai su kažkuo 
šalia nufotografuodavo. Dabar peržiūrėjau – ir pajutau jai didelį 
dėkingumą. Ji buvo iš tų žmonių, kurie į pirmą planą niekada 
neina. Aš jos dažniausiai nė nepastebėdavau – o paskui ji ištrauk-
davo ir įteikdavo nuotrauką kaip paliudijimą, jog buvo kartu.“

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS, muziejininkas: „Onos Pajedai-
tės gyvenimo pavyzdys mums yra gyvas liudijimas, kaip šiais lai-
kais kuriama tautosaka – tarsi bevardė ir beveidė, bet labai svarbi 
kūrybos dalis. Pasklidus žiniai apie menininkės mirtį, girdėjosi kal-
bų: o kas ji tokia, kodėl apie ją nieko anksčiau negirdėjau?.. Ji tyliai 
atliko savo misiją – tai jos dėka mūsų karta išmoko atpažinti iš vei-
dų daugumą Lietuvos rašytojų. Patyrusi, kad nėra kam fotografuoti 

Žodžiai, kurie nebepavys

lietuvių literatūrą kuriančius ir ją populiarinančius žmones, buvusi 
lietuvių kalbos mokytoja pasirinko savo vietą anapus kadro ir pali-
ko dešimtis tūkstančių nuotraukų. Mūsų pareiga – jos palikimą 
branginti, išsaugoti ir juo toliau naudotis.

Raimondas GUOBIS, kraštotyrininkas: „1991 metų sausio 
13-ąją pasitikau Onos Pajedaitės bute, kur tąkart nakvojau. Stai-
ga budina ji mane: „Eik Lietuvos ginti!“ Išlieka atminty ne tik tas 
jos paraginimas, bet ir nepaprastai skaniai iškeptų grybų skonis, 
kažkuo primenantis kiaušinienę. Išlieka atminty ir jos atkaklumas 
daryti tai, ką apsisprendusi: senatvėje išmokti vairuoti ir paskui iki 
pat gyvenimo pabaigos nors kiek važiuoti automobiliu – tegu ir 
kaimo keliais, pasninkais ir badavimu išvaryti savo ligas ir taip dar 
kita tiek amžiaus be jų nugyventi. Pabandžiau ir aš tokiu jos keliu 
paėjėti, pamatė ir iškart padarė išvadą: „O, jau geriau, jau siela 
matosi!“ Onutei ir dabar būtų patikę čia su mumis pabūti...

PA info.

Vasario 1 d. įvykusiame PAB Anykščių 
kolegijos posėdyje Valdybos pirmininko 
pavaduotoja Br. Lukaitienė pranešė pasi-
traukianti iš Bendrijos veiklos. 

PAB valdyba, 2016 m. vasario 10-11 
dienomis bendraudama elektroniniu paštu 
ir telefonu, suderino savo poziciją dėl susi-
klosčiusios padėties vykdant PAB projektą 
bei rengiantis 2016 m. liepą įvyksiančiam 
Pasaulio anykštėnų bendrijos VIII suvažia-
vimui „Po gimtinės laja“. 

Valdybos pirmininkas A.Tyla, pavaduo-
tojai T. Ladiga ir R. Vanagas, nariai R. Babe-
lienė, R. Virbalienė, A. Strumskis, T. Kon-
trimavičius, S. Jovaiša, J. Skačkauskienė, T. 
Tuskenis, A. Puodžiūnas vienbalsiai pritarė 
Anykščių kolegijos narės Irenos Andriukai-
tienės kandidatūrai, pavedant jai PAB veiklos 
koordinavimą iki suvažiavimo, suteikiant 
atitinkamus įgaliojimus bei įpareigojant apie 
nuveiktą veiklą atsiskaityti PAB valdybai.

PA info.

Permainos

Šviesus fotografės Onos Pajedaitės atminimas subūrė jos gerbėjus 
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.

Artūro Šajevičiaus telefonų parodėlė liudija, 
jog smalsus, aktyvus žmogus visados ras ką 
kolekcionuoti.
Juditos Skačkauskienės nuotr.


