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

Ar kartais pagalvojame, kad šiandien, 
būtent dabar, yra visos sąlygos stiprėti, klestėti 
ir skleistis visu grožiu mūsų Tėvynei? 

Karai, masiniai tautiečių naikinimai, bėgi-
mas į vakarus, susidorojimas su partizaniniu 
pasipriešinimu, tremtys, prievartinės kolekty-
vizacijos ir nacionalizavimai, žmogaus teisių 
apribojimai, kitaminčių persekiojimai ir kalini-
mai, išlikę mūsų, mūsų tėvų ir senelių atmin-
tyje, ilgus dešimtmečius žalojo ir stabdė mūsų 
Tėvynės, kurioje būtų gera gyventi, augimą. 

Tačiau  jau 26 metus gyvename atkurtoje 
nepriklausomoje Lietuvoje. Be karų ir žudynių, 
valdomi mūsų pačių demokratiniu būdu išsi-
rinktų vadovų, o ne svetimo represinio autorita-
rinio režimo. Gyvename savo valstybėje. Nors 
dalis mūsų (pusamžiai ir vyresnieji) tebejaučia 
sužeidimus, randus, nuoskaudas, vienokias ar 
kitokias patirtis, atsineštas iš ankstesnės santvar-
kos, esame ir šiandienos Lietuvos piliečiai.

Tėvynės laisvė nėra gero gyvenimo garantas. 
Ji yra priemonė, jeigu yra noras ir ryžtas gyventi 
geriau ir gražiau. Laisvė ir Nepriklausomybė – 
laisvai mąstančių, savo valstybei neabejingų ir 
bendro gėrio siekiančių piliečių vertybės. 

Su nuostaba mėgstame prisiminti tarpu-
kario Lietuvos valstybingumo laikotarpį. Per 
trumpą (trumpesnį nei dabartinis!) nepriklau-
somybės gyvavimą pasiekta įspūdingų rezul-
tatų žemės ūkio, švietimo, finansų, mokslo, 
kultūros ir meno srityse. Ko verti vien avi-
acijos konstruktorių ir lakūnų pasiekimai 

Gyvename unikaliu laiku
Tomas LADIGA
PAB valdybos pirmininkas

Europos ir pasaulio kontekste! Modernistinės 
architektūros unikalumu ir statybos mastais 
laikinojoje sostinėje net šiais laikais stebisi 
UNESCO pasaulio paveldo vertintojai.

Galėčiau vardinti ir toliau, bet gali susida-
ryti įspūdis, kad idealizuoju ne patį idealiau-
sią Lietuvai laikotarpį. Tačiau pripažinkime 
– tai buvo energingų, kūrybingų, sąmoningų 
ir patriotiškai nusiteikusių Lietuvos piliečių 
valios proveržis. Žmonių, kuriems nebuvo 
„viskas vis tiek“, kurie norėjo gerai ir gražiai 
gyventi ne kažkur, o savo Tėvynėje. Tai pase-
kmė tų idėjų ir tikslų, kurie vienijo žmones 
ir skatino susitelkti siekiant asmeninio ir ben-
drojo gėrio.

Aukštesnių tikslų turėjimas ir jų siekis 
susitelkus gali nuversti kalnus. Tai akivaizdu. 
Pasaulio anykštėnų bendrija, remdamasi poli-
tinio neutralumo principu ir puoselėdama 
tautos vienybės, veiksmingų bendruomenių 
idėją, nemano turinti išimtinę teisę kažką 
nurodinėti, primesti. Mes galime tik siūlyti 
anykštėnams svarbias veiklas, būdus ir kelius 
pilietinei visuomenei, patriotinei bendruome-
nei stiprinti. 

Taip jau susiklostė, kad šiandien lyte lyja 
vis naujais spalvingais renginiais, parodo-
mis, knygomis. Žmonės, deja, baigia pripras-
ti, jog kažkas turi nuolat rūpintis jų dvasios 
reikmėmis, turiningu laisvalaikiu, suteikti 
naujų atrakcijų, juos linksminti, o dar geriau 
– veltui. Šitaip mes tampame ne tik pramogų, 
maisto, visokių kitokių patrauklių prekių, bet 
ir kultūros vartotojais. Ne dalyviais, pilnatei-
siais bendruomenės ir kultūros kūrėjais, o tik 
stebėtojais ir, kaip dažniausiai būna, kritikais.  

PAB bendrijos branduolys įsitikinęs, jog 
santarvės, gerbūvio, dvasios aukštumų mes 
galime pasiekti tik dirbdami ranka rankon, 
drauge vykdydami kilnius ilgalaikius projek-
tus. Grupelė žmonių bus bejėgė ir atsidurs 
kvailio vietoj, jei jos sumanymų neaptars, kon-
krečiai nepalaikys daugelis anykštėnų. Pasisa-
kome už efektyvias visuomenines akcijas, tokį 
gyvenimo būdą, kuris nepaverstų mūsų vals-
tybės našta, įkyriais biudžeto lėšų kaulytojais.   

Apie vieną tokių užmojų bei prasmingų 
projektų – meniškų fasadinių durų Anykščių 
šv. Mato bažnyčiai sukūrimą – jau ne sykį 
rašėme, kalbėjome per PAB VIII suvažiavimą. 
Kad žodžiai neliktų vien žodžiai, pradėjome 
rinkti lėšas. Šiuo metu turime sukaupę beveik 
2 tūkstančius eurų. Tai nebloga įžanga ir 
svarus įrodymas, kad vis dažniau galvojame 
ne tik apie asmenines ambicijas, bet ir visų 
Anykščių prestižą bei garbę. 

Dauguma aukotojų tikrai nejaučia pinigų 
pertekliaus, tačiau palaiko PAB projektą, tiki 
jo sėkminga baigtimi. Nuoširdžiai dėkodami 
aukotojams, mes taip pat viliamės, kad pradė-
tas darbas neįklimps nepasitikėjimo ar abe-
jingumo raiste, nesustos pusiaukelėj, neliks 
palaukės akmenėliu. Todėl dar kartą prime-
nu visiems įmanomiems fondams, verslinin-
kams, kultūros įstaigų darbuotojams, įvairių 
organizacijų, partijų nariams, žiniasklaidai: 
toliau skleiskime projekto idėją, bendru sie-
kiu turtinkime ir puoškime savo kraštą!

Speciali, tik šiam projektui skirta sąskaita 
rėmėjams:

SWEDBANK, LT547300010149054231

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos 
akademijos profesorius, solistas Tomas Ladiga 
šių metų rudenį sutiko jau kaip PAB vadovas...
Laimučio Brundzos nuotr.

Rugsėjo pabaigoje įvykusios Obuolinės dar kartą paliudijo, kiek daug gražių darbų krašto 
labui gali nuveikti aktyvios bendruomenės. Šį unikalios juostos Šventosios pakrantėje fra-
gmentą sukūrė svėdasiškiai.
Silvijos Mažeikytės nuotr.
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Pirmuoju Anykščių Garbės ambasado-
riumi užsienyje – Ukrainoje – PAB teikimu 
išrinktas Kijevo leidyklos „Baltija Druk” 
vyriausiasis redaktorius Virginijus Strolia be 
tuščių pažadų ir gražbylysčių ėmėsi svarbių 
iniciatyvų, kibo į konkretų darbą. 

V. Strolios pakviestas Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis 
jau pirmąją dieną po Anykščių Miesto šventės 
ir PAB VIII suvažiavimo susitiko su Anykščių 
rajono savivaldybės meru K. Tubiu ir skyrių 
vedėjais. Buvo kalbėtasi apie galimas Ukrai-
nos verslininkų investicijas Anykščių rajone, 
besigiminiuojančių miestų Ukrainoje ir Lie-
tuvoje programą. Aptarti kandidatai į galimus 
Anykščių partnerius Ukrainoje – Mirgorodą ir 
Truskavecą, į šiuos miestus bus vykstama „žval-
gytuvių”.  Svečias V. Strolios dėka jau buvo 
susipažinęs su pagrindiniais Anykščių turizmo 
objektais, lankęsis UAB „Anykščių varis” (vie-
na Dnepropetrovsko gamykla gamina kompo-

Ambasadorius jau 
atsiraitojo rankoves

nentus anykštėnų elektrodams)  – ir neslėpė 
džiaugsmo radęs stebėtinai daug įspūdingų 
dalykų, taigi tikrai turės kaip pristatyti ukrainie-
čiams Anykščius.  

Į Anykščius V. Strolios pakviesta atvyko ir 
Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji 
ambasadorė Šveicarijos Konfederacijoje Valen-
tina Zeitler kartu su vyru Bodo. (Beje, V. Zeitler 
– ir kelių istorinių romanų apie Lietuvą autorė). 
Svečiai taip pat susipažino su Anykščių miesto 
bei krašto įžymybėmis, SPA Vilnius Anykščiai. 
Po to garbingoji viešnia rajono savivaldybės 
darbuotojams paskaitė įspūdingą, savo patir-
tim, konkrečiais faktais paremtą paskaitą apie 
tai, kaip mūsų verslo įmonės galėtų prisistatyti 
Šveicarijoje: reikalingi ryšiai, rekomendacijos, 
įdirbis. Gaila, tarp besiklausančiųjų neatsirado 
rajono verslininkų.

V. Zeitler pasiūlė anykštėnams praktišką 
projektą. Kovo 11-osios proga Lietuvos amba-
sados patalpose anykštėnai galėtų pristatyti 
Anykščius ir Lietuvą pademonstruodami 
Niūronyse kuriamą audimo meną – su meno 
kūrėjos statusą turinčia audėja Dalia Berno-
taite-Janušiene, jaunosiomis audėjomis bei 
jų staklėmis. Ambasadorė neabejojo, jog toks 

Nedažnai susimąstome, kad vartai ar 
durys yra riba, kurią pravėrę patenkame į kitą 
aplinką, gal net į kitą realybę, kitą pasaulį. O 
uždarydami savo namų duris ar įeidami pro 
savo sodybos vartus pasijuntame saugūs.

Nuo senų laikų žmonės skyrė didelį dėme-
sį vartų ir durų sakralumui – puošė juos, rai-
žė magiškais ženklais. Lietuviai turėjo daug 
apeigų vartų ir durų jėgai sustiprinti – kaišė 
šermukšnių šakelėmis, išrėždavo apsauginius 
magiškus ženklus, šventindavo, turėjo visokių 
prietarų kaip elgtis marčiai atvykstant, mirusį-
jį išnešant… Labai juos prižiūrėdavo, remon-
tuodavo, dažydavo, atnaujindavo, ne bet kam 
leisdavo pro juos įeiti.

Ir kitos tautos nuo senų laikų didelę reikš-
mę skyrė vartams ir durims…

Senojoje Mesopotamijos civilizacijoje žmo-
nės savo miestą Babiloną aptvėrė galinga sie-
na ir pastatė nuostabaus grožio vartus, pava-
dintus deivės Ištarės vardu. Jie buvo papuošti 
mėlynomis glazūruotomis molio plytelėmis, 
ant kurių pavaizduoti fantastiniai gyvūnai, 
manoma,turintys galią apsaugoti. Beveik nieko 
neišliko iš Senovės Šumerų civilizacijos archi-
tektūros, bet gražieji deivės Ištarės vartai liko ir 
yra saugojami Berlyno Pergamo muziejuje.

XII a. bažnyčia būdavo svarbiausias ir gra-
žiausias statinys, išpuoštas drožiniais ir paveiks-
lais. Tai buvo  pastatas, apsaugantis ir nuo dviko-
jų užpuolikų ir nuo demonų. Tad nenuostabu, 
kad bažnyčios statyba buvo visos bendruo-
menės  reikalas, ir kiekvienas didžiuodavosi 
galėdamas padėti, visi nešė, skaldė akmenis, 
patarnavo statytojams, išlaikydavo menininkus 
dekoruojančius bažnyčią, jos duris, stengdavo-
si kiek galėdami padėti ją papuošti.  O turtin-
gesni žmonės didžiuodavosi galėdami mece-
nuoti. Menininkai pavaizduodavo mecenatus, 
katedrų įkūrėjus skulptūrinėse kompozicijose 
katedrų sienose. Pavyzdžiui, Naumburgo kate-
dros Vokietijoje įkūrėjus Ekehardą ir Utą.

Mūsų, Anykščių Šv. Mato bažnyčią, taip pat 
statė ar padėjo statyti visa Anykščių bendruo-
menė, o mes, dabarties žmonės, galėtume  
susitelkti ir dar labiau ją išgražinti, įtaisyti nuos-

Vartų magija tabų meno kūrinį, svarbią dalį – bažnyčios 
duris.  Kristus sakė: „Aš esu vartai. Jei kas eis 
per mane, bus išgelbėtas...“ (Jn 10, 9).  Juolab, 
kad turime žmogų, kūrėją, anykštėną R. Inči-
rauską, galintį tai padaryti. Visi prisidėtume kas 
kuo galime, nes ne visiems lemta būti kūrėjais, 
čia jau Dievo dovana… O mes galime būti tie, 
kurie visa tai supranta, palaiko ir vertina.

Nagrinėdami meno istoriją atkreipiame 
dėmesį, kad visi raidos faktai remiasi architektū-
ra, nes šios srities kūrėjų darbai išlieka ilgiausiai.

Nuostabios Vokietijos miesto Hildeshei-
mo katedros durys, baigtos 1015 m., kuriose 
vaizduojamas Viešpats, besikreipiantis į Ado-
mą ir Ievą po nuopolio. Sudėtinga tais senais 
laikais buvo kurti metalo plastikos darbus, dar 
nebuvo suvokti perspektyvos dėsniai, duryse 
vaizduojamos figūros lyg ir neproporcingos, 
bet taip aiškiai ir su tokia jėga išreikštos, kad 
jaudina bei žavi ir šių laikų žmones.

Ankstyvojo Renesanso dailininkas, skulp-
torius, auksakalys Lorencas Gibertis 1425-
1452 metais sukūrė šedevrą – Florencijos 

baptisterijos durų bronzinius reljefus. Didysis 
brandžiojo Renesanso genijus, taip pat skulp-
torius, Mikelanželas Buonarotis (1478-1564), 
besižavėdamas reljefais ir lenkdamas galvą 
prieš jų Kūrėją, pavadino duris „Rojaus var-
tais”. Taip jos vadinamos iki šiol…

Bažnyčios durys ar miesto vartai būdavo 
parsivežami kaip karo grobis. To pagrobimo 
kelios prasmės. Tai turtas, didelė brangenybė, 
vertinamas metalas ir menininko minties bei 
rankų darbas. Bet tai ir didžiausias užgrobtų-
jų pažeminimas – atimta svarbiausia, sakra-
liausia miesto ir saugumo dalis…

Sename Gruzijos mieste Kutaisyje XII a. 
statytame Gelati vienuolyne iki šiol laikomi 
nuostabaus grožio geležiniai vartai, kuriuos, 
gyvendami savo aukso amžių, gruzinai kuni-
gaikščiai parsivežė kaip duoklę.

Bronziniai Magdeburgo vartai, esantys Šv. 
Sofijos sobore Novgorode, turi kelias atsiradi-
mo versijas. Viena jų – vartai buvę sukurti 1153 
m. Magdeburge ir atvežti į Novgorodą XV a., 
juos iš Bizantijos atsivežęs kunigaikštis Vladimi-
ras. Kita – kad tai esąs karo grobis iš Švedijos: 
XVII a. švedų okupacijos metu Švedijos karalius 
norėjęs juos susigrąžinti, bet išsigandęs miestie-
čių įsiūčio palikęs juos Novgorode…

Lietuvos bažnyčias dažniausiai saugo 
medinės durys, metalo plastikos duris galima 
pamatyti Telšiuose, tai Romualdo Inčirausko 
kūrinys, – šv. Antano Paduviečio katedros 
durys. Ir dar vienas metalo plastikos kūrinys 
– skulptoriaus Jono Meškelevičiaus sukurtos 
Vilniaus universiteto bibliotekos paminklinės 
durys, skirtos pirmajai lietuviškai knygai.

Galima žavėtis meno kūriniu, kūrėjo 
išmone ir sugebėjimais, galima ir labai daug 
iš jo  sužinoti. 

VI a. pabaigoje gyvenęs popiežius Griga-
lius Didysis suvokęs meno poveikį žmonėms, 
jam priklauso žodžiai: „Tapyba gali duoti 
beraščiams tai, ką raštas teikia raštingiesiems. 
Nepamirškim, kad retas tų laikų žmogus turė-
jęs privilegiją mokėti skaityti ir siekti žinių. Šiais 
laikais meno kūrinys gali mums priminti tai, 
ką žinojome, bet primiršome. Meno kūrinys 
paskatina mus mąstyti, suvokti dvasios ir kūry-
bos svarbą, priminti mums šalies istoriją, savo 
miesto didžiuosius žmones, garsius jų darbus.

Rūta PELEGRIMIENĖ

unikalus pristatymas padarytų šveicarams 
nemenką įspūdį. Beje, anykštėnams tai nieko 
nekainuotų: visus kelionės, staklių pervežimo 
kaštus padengtų Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija. Galimas daiktas, po šio žingsnio 
šveicarai susidomėtų ir Anykščių SPA, nes 
šveicarams mūsų kainos tikrai įkandamos.      

Rugsėjo pabaigoje V. Strolia susitiko su 
Audrone Pajarskiene, Anykščių rajono savival-
dybės administracijos vyriausiąja specialiste 
kultūrai ir turizmui, Tautvydu Kontrimavičiu-
mi, A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus projektų koordinato-
riumi, PAB valdybos pirmininko pavaduotoju. 
Buvo tartasi, kaip, suteikiant kūrybinį impulsą 
menininkams, atspindint dviejų Europos vals-
tybių paraleles, organizuoti grupės Ukrainos 
rašytojų vasaros rezidenciją Lietuvos rašytojų 
sostine tituluojamuose Anykščiuose. Svečiai 
dalyvautų Anykščių viduvasario renginiuose, 
individualiuose susitikimuose bei diskusijose 
su įvairių kartų anykštėnais, susipažintų su 
lietuvių literatūros klasikos tradicija ir kt. Rezi-
dentai būtų įpareigojami palikti Anykščiams 
vertingų kūrybos ženklų. 

Rimantas VANAGAS

Anykščių Šv. Mato bažnyčios meniškoms 
durims jau paaukota per 1800 Eur.
Silvijos Mažeikytės nuotr.
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APIE ANYKŠČIUS IR ANYKŠTĖNUS

Taip pavadinta profesoriaus, habilituoto 
daktaro  Antano Tylos knyga buvo pristaty-
ta skaitytojams  praėjusios Miesto šventės 
metu. Dauguma įsigijusių šią  knygą – pro-
fesoriaus dovaną tėviškėnams – praturtėjo 
žiniomis apie mūsų krašto praeitį, Anykščių 
miesto raidą, anykštėnų laisvės siekį. Norė-
dami įtvirtinti atmintyje  tą  taip kruopščiai  iš 
rankraštynų surinktą informaciją dar ne kar-
tą sklaidysime šios reikšmingos ir reikalingos 
knygos puslapius. Profesoriaus straipsnių ir 
kalbų rinktinė „Apie Anykščius ir anykštė-
nus“ skirta  platesniam skaitytojų ratui negu 
anksčiau parašytos ir išleistos monografijos 
bei istorijos šaltinių rinkiniai. Profesoriaus 
darbų, tyrinėjimų sąraše – keturiolika  kny-
gų!

Pastaroji knyga „Apie Anykščius ir anykš-
tėnus“ tarsi odė gimtinei ir jos žmonėms, kur 
greta mokslininko įžvalgų, pateiktų  faktų ir 
argumentų esama ir šviesaus asmeniškumo, 
to, kas autoriui „neapsakomai miela, nostal-
giška ir graudoka“.

Savaime suprantama, kad profesoriui Anta-
nui Tylai visų pirma rūpėjo istoriko akimis 
pažvelgti į savo krašto  praeitį, čia buvusius 
žmones. „Šiame leidinyje, nors ir nenuose-
kliai, daugiausia dėmesio skiriama mano gin-
tajame krašte besiformavusiai istorijai, aiškina-
ma, kokie įvykiai ją aktyvizavo, kas tą istoriją 
kūrė, kaip jos kūrėjai ir jų bendraamžiai supra-
to savo dalyvavimą istorijos kūrime,“ – prista-
tydamas knygą rašo autorius.

Pirmoje „Apie Anykščius ir anykštėnus“ 
dalyje  publikuojami straipsniai, kur remian-
tis archyvuose išlikusiais dokumentais iš 
praėjusio laiko gelmių iškyla įvykiai, fak-
tai, vardai ir datos. Anykščiai amžių bėgyje 
atliko administracinę ir prekybinę funkciją, 

Anykštėnų knygų derlius
buvo religinio gyvenimo centras. Aptariami 
Anykščių šv. Mato bažnyčios beneficijos 
istorijos bruožai (XV – XIX a. pr.). Skaityda-
mi šią plačią studiją sužinome, kaip buvo su 
Anykščiais susiję Lietuvos valdovai, kada ir 
kaip atsirado Anykščių miestas ir šv. Mato 
bažnyčios parapija. Sužinome ir apie šv. 
Onos brolijos veiklą, apie parapines moky-
klas, ano meto Anykščių kunigus, inteligen-
tiją, miesto ir valsčiaus gyventojus, sociali-
nius neramumus. Nemažiau įdomu skaityti 
straipsnius ir apie anykštėnų priklausomybę 
Ukmergės pavietui, karo su Rusija ir švedme-
čio atgarsius šiame krašte, Burbiškio dvaro 
praeitį, Vaižganto ir jo brolio Jono Tumo 
bylos dėl draudžiamos lietuviškos  spaudos 
platinimo peripetijas. Neliko užmirštos ir 
kitos šviesios asmenybės: knygnešys Jurgis 
Baranauskas, lietuvių tautinio ir politinio 
išsivadavimo veikėja Kotryna Jonelytė. Rašo 
autorius ir apie anykštėnų dalyvavimą 1905 
m. tautiniame sukilime, 1917-1918 m. atku-
riant Lietuvos valstybę.

Antrojoje ir trečiojoje knygos „Apie 
Anykščius ir anykštėnus“ dalyse  talpinama 
ne tik straipsniai, bet ir autoriaus  kalbos, 
pasakytos švenčių ar paminklų atidengi-
mo progomis. Čia jau atmintyje išlikusieji 
įvykiai, okupacijos pasekmės, skaudžios 
netektys, partizanai ir tremtys. Pasakodamas 
A. Tyla apie ištremtus savo tėvus, seserį, 
pirmuosius  mokytojus, Lietuvos partizano 
vyriausiojo brolio Kazio žūtį bei kitų brolių, 
artimųjų ir  bendramokslių likimus, neslepia 
savo emocijų, rašo ir širdimi... Tokius raši-
nius kaip „Laidotuvės naktį“, „Motinos palai-
minimas“ galima būtų pavadinti novelėmis.

Knygoje „Apie Anykščius ir anykštėnus“ 
gausu nuotraukų iš asmeninių A.Tylos rin-
kinių.  Artimųjų veidai, mokykla, gimnazi-
ja, studentiškų dienų atgarsiai universitete, 

mokslininko kelias... Nutolusių akimirkų 
atmintis. Profesorius A.Tyla, ilgametis Pasau-
lio anykštėnų bendrijos pirmininkas, Anykš-
čių Garbės pilietis, yra dalyvavęs įvairiuose 
anykštėnų renginiuose, tad galimas dalykas, 
jog ne vienas skaitytojas knygoje publikuoja-
mose nuotraukose suras ir save.

Pratarmės vietoje skaitome taip pat anykš-
tėnų gerbiamo ir mylimo profesoriaus Arvy-
do Šaltenio nuoširdų, atvirą „Laišką  prof. 
Antanui Tylai“. Jis rašo: „ Jūsų pasakytas  ar 
parašytas žodis – tikslus, konkretus, vaizdin-
gas. Ką tik berašytumėte – jauti, kad viskas 
iš Meilės. Meilės Tėvynei, tėviškei, mūsų 
istorijai, mūsų žmonėms. Ir visad – su giliau-
sia išmintimi, su tikėjimu ir viltimi...“ Tokiai 
nuomonei pritariame visi mes, kuriems tenka 
laimė pažinti profesorių A.Tylą, kurie skaitė 
Jo veikalus ir straipsnius, klausėsi Jo kalbų.                                            

Vygandas RAČKAITIS

GROŽIO PAJAUTA IR DIENŲ ŠVIESA 

Mildos Telksnytės „Saulėlydžio žaroj“ 
(Utenos spaustuvė, 110 p., 100 egz.) – pir-
mas autorės bandymas eiliuotai pateikti 
prabėgusių dienų patirtį, išsakyti širdį labai 
šiltai, atvirai, beveik dienoraštiniu stiliumi.

Saulėlydžio vizija knygos viršelyje neį-
prasta – tiek daug tamsios spalvos, kurią 
dar bando išsklaidyti gęstančios saulės gai-
sai. Vaizdas neatsitiktinis – susiliejantis su 
knygoje išreikštais išgyvenimais.

Poezijos rinkinio tematika įvairi. Gam-
tos ir žmogaus sąlytis. Labai subtiliai per 
neužmirštuolės žiedą, per žydinčių lubi-
nų puokštę poetė kukliai užsimena apie 
laimės dienas, tegul ir neįvardintas tiesio-
giai meile. Lengva skaityti tokius artimus, 
pagaulius posmus.

Obelžiedžiais apsnigta, gelsvai žalia 
žaluma alsuojanti, baltais langais šviečianti 
gimtų namų troba prakalbins ilgesiu, pra-
bėgusių dienų šiluma ir pokario tragizmu. 
Viskas persipynę. Žmonės, jų tarpusavio 
santykiai, darbai ir likimai, tokie gyvi atmin-
ty – tarsi vakar rašytų eilių alsavimas. Tėtis, 
rugių rėžyje mosuojantis dalgiu. Motina 
staklėse. Užbaigs audeklą ir nušvis įausti 
žodžiai: „Lietuva laisva“.

Lietuva ateina į širdį iš vaikystės ir nepa-
lieka gyvenimo kelyje. Ne tik savo grožiu, 
bet ir kančia. Likimų atšvaitai: nakčia moti-
nos statytas kryžius ant sūnaus kapo miške, 

išdarkyti kūnai gatvėje, ant grindinio, tušti 
tremtinių namai, subjauroti nežinia iš kur 
atsibasčiusių atėjūnų. Reginys – ne vien 
šios knygos skausmas. Tai visos Lietuvos 
pokario istorija. Deja, jau pamirštama, neį-
vertinama Laisvės kaina. Nenuostabu, kad 
autorė taip graudžiai ir sarkastiškai piešia 
šiandieną:

Pinigai tik ir turtai
Užlipina akis.
Kas įmins burtų žodį?
Kas tėvynę atras?
(Jau retėja mūsų gretos, 56–57 p.)

Dvasios atgaiva – gamta. Jos grožio 
pajauta ir dienų šviesa. Kokia artima pažin-
tis. Laukų ir miško gėlės vardais šaukiamos, 
dažnam skaitytojui net nežinomos. Meilė 
gamtai, gyvenimui ir artimiausiam žmo-
gui, įprasminta per regimą vaizdą, meninę 
detalę, įsirėžia į skaitytojo atmintį, praturti-
na jausmų pasaulį.

Man gražiausias ir prasmingiausias rinki-
nio eilėraštis – Justinui Marcinkevičiui skir-
tas „Nešei Tu žodį lyg žariją“. Toks aktualus 
ir šiandien.

Danutė BALTRŪNIENĖ
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Į Pasaulio anykštėnų bendrijos VIII suva-
žiavimą iš Kanados atvykęs prelatas Jonas 
Staškevičius, Pavarių kaimo vaikas, atvežė 
ir dovanų – išeivijoje išleistų knygelių „Tin-
ginių žodynas” ir „Kunigas Petras Ažubalis 
karo sūkuriuose”. Kadangi pirmosios kny-
gelės leidėju pasirašo „Pilypas Pavarėnas. 
Pavarės prie Anykščių, Lietuva”, nesunku 
atspėti jos autorių. Įžangoje P. Pavarėnas 
rašo:

„Mūsų tautos rašytinė istorija nėra labai 
sena ir archeologinės iškasenos tik apgrai-
bomis ankstesnę Lietuvos istoriją nušviečia, 
tačiau mes turime labai turtingą lietuvių 
kalbą, kuri per ilgus amžius yra atkeliavu-

Prelato dovanos si iki mūsų laikų, prosenelių nerašyta, bet 
iš kartos į kartą pagarbiai perteikiama kaip 
tautos poteriai. Ji yra atkeliavusi ne Lietuvos 
didžiūnų, bet eilinių lietuvių vargdienių 
dėka. Todėl ji turi būti kur kas brangesnė už 
visus mūsų mindaugus, gediminus, algir-
dus su kęstučiais ir vytautus su jogailomis”.

Knygutėje abėcėlės tvarka pateikiama 
apie 600 daugiausia tarptautiniais laikytinų 
žodžių, kuriems autorius nepatingėjo paieš-
koti lietuviškų atitikmenų, pvz.: emigrantas 
– išeivis, ferma – ūkis, funkcija – veiksmas, 
kompanija – bendrovė, sekta – atskala ir kt. 
Autorius kviečia skaitytojus ne tik atkreipti 
dėmesį į dažnai be reikalo vartojamus sve-
timžodžius, bet ir skatina patiems pasukti 
galvas, kaip gražiau, tiksliau, o svarbiausia 

– lietuviškiau norimą mintį pasakius.
Antrajai knygelei „Kunigas Petras Ažu-

balis karo sūkuriuose” įžangą parašė Jono 
Staškevičiaus brolis, Lietuvos kankinių 
parapijos klebonas Vytautas Staškevičius. 
Remiantis advokato Petro Vilučio ran-
kraščiais, pateikta kunigo Petro Ažubalio 
gyvenimo odisėja, papildanti mūsų tautos 
kankinių ir nepaprastų pasišventėlių isto-
riją. Viename savo laiške P. Ažubalis yra 
rašęs: „Aš net blogiausiose aplinkybėse 
rasčiau kelią pirmyn ir galbūt net kariamas 
pasprukčiau…” Kai palygini šį pasakojimą 
su mūsų dienų emigrantų patirtimis bei 
siekiais, švelniai tarus, darosi nesmagu ir 
graudoka…

PA info.

Rugpjūčio mėnesį Anykščiuose lankėsi 
buvęs dukart kandidatas į Kolumbijos prezi-
dentus, Bogotos meras Antanas Mockus su 
motina, keliuose žemynuose žinoma skulpto-
re Nijole Sivickas bei kūrybine kino darbuo-
tojų grupe, sukančia filmą apie Mockų šeimą. 

Antano senelis ir Nijolės tėvas Antanas 
Sivickas pokary buvo garsus Anykščių teis-
mo ekspertizės gydytojas, su žmona Elena 
gyveno Šaltinio gatvėje Nr. 6, o dabar abu 
ilsisi senosiose Anykščių kapinėse. Taigi 
Mockai laiko save bent iš dalies pasaulio 
anykštėnais ir džiaugėsi gavę dovanų R. ir 
N. Vanagų knygą „Anykščių fenomenas”, 
kurioje glaustai aprašytas ir Mockų-Sivickų 
giminės kelias iki Anykščių. 

Nei turistai, nei daugelis anykštėnų kol 
kas nežino, kad Šaltinio gatvėje esama uni-
kalaus paminklo. Tai trys medžiai – ąžuolas, 
uosis ir eglė, daktaro A. Sivicko pasodinti 
užjūriuose gimusiems vaikaičiams Anta-
nui, Ismenai ir Denisui: sovietmečiu, o dar 
pokary, negalėdamas jų nei aplankyti, nei 
pasikviesti, senelis juos „apgyvendino“ šalia 
savo namų. Matyt, tikėjo, jog kada nors anū-
kai atsistos prie savo medžių – taip ir įvyko.

Kadangi Anykščiuose garbieji svečiai lan-
kėsi jau ne pirmą kartą, turistinės atrakcijos jų 
nedomino. Užtat kone pusę dienos praleido 
Anykščių kapinėse, prie artimųjų kapų. 

Visame pasaulyje paskaitas apie žmo-
nių susietumą įvairiose erdvėse skaitantis 
mokslininkas Antanas Mockus, išgirdęs liū-
dnoką informaciją apie Anykščius bei Lietu-
vą paliekantį jaunimą, ilgai žiūrėjo į aukštų 
tujų viršūnes ir sunkiai atsiduso: „Apleisti 
tėvų kapus…”

Silvija MAŽEIKYTĖ

Antanas Mockus:
„Apleisti tėvų kapus…”

Taip savo juodai baltų fotografijų, 
gimusių prieš kelis dešimtmečius, parodą 
pavadino Vilniaus anykštėnas Algimantas 
Žižiūnas. Kadaise buvęs aktyvus „Kolekty-
vinio darbo“, vėliau sostinės žiniasklaidos 
fotoreporteris, surengęs ne vieną meninių 
fotografijų parodą Anykščiuose ir Vilniuje, 
dėl netikėtų likimo vingių buvo priverstas 
padaryti netrumpą pertrauką. Užtat kai 
Koplyčios-Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tro darbuotojos pakvietė anykštėnus į A. 
Žižiūno naujos parodos atidarymą, sugu-
žėjo gana gausus jo kūrybos gerbėjų būrys.

Žodį tarė Algimanto žmona Regina, 

„Mano vizijų moterys“ kurios pastangas rengiant šią parodą sun-
ku pervertinti. Rašytojas Rimantas Vanagas 
prisiminė linksmas jaunystės peripetijas, 
atskleidusias Algimantą kaip santūrų, sub-
tilų, meniškos prigimties žmogų. Alpinistas 
Vladas Vitkauskas, daug metų gyvenęs Vil-
niuje, papasakojo apie savo pažintį su A. 
Žižiūnu ir jo kūryba. Fotomenininko Alfre-
do Motiejūno liudijimu, kolega Algimantas 
esąs puikus portreto meistras, jo darbai 
seniai nusipelnę ir didesnio įvertinimo, ir, 
žinoma, fotoalbumo. Fotografika, dabar 
kuriama pasitelkiant modernias technikas 
bei technologijas, A. Žižiūno buvo puikiai 
įvaldyta dar tuomet, kai reikėjo pasikliauti 
tik akimi, nuojauta, širdimi.

PA info.

Algimantas Žižiūnas. Iš nuotraukų ciklo „Mano vizijų moterys“. Lietuviškos meninės fotografi-
jos estetika...


